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Ook onze pastores leven en werken in deze 
coronatijd. Als redactie van OpWeg vroegen 
we hen om met de lezers/parochianen 
te delen hoe zij dit doen en wat ze erbij 
ervaren.

Hieronder staan de reacties van de pastores 
Hans Hermens, Sebastian Gnanapragasam 
en Wim Vroom.

Kerk-zijn in coronatijd
Het blijft me verwonderen dat zo’n 
onzichtbaar virus de hele wereld op zijn kop 
zet. We worden ons nog maar weer eens 
bewust dat het leven minder maakbaar is 
dan we zelf denken. Deze tweede golf het 
valt me nog moeilijker dan de eerste. Meer 
en meer wordt het leed zichtbaar dat dit 
virus aanricht. We zijn weer terug bij af. 
Voor het kerkelijk leven betekent dit: de 
vieringen zijn weer online, vergaderingen 
worden verschoven, huisbezoeken worden 
veelal telefoongesprekken. Ontmoetingen 
worden zoveel mogelijk afgezegd om 
besmetting te voorkomen. Het stilleggen 
van ontmoetingen, dat is nu juist wat mij 
onrustig maakt.

Als pastor maak ik me zorgen over onze 
geloofsgemeenschappen. Een zekere 
angst bekruipt me zelfs. Een vraag die 
bij me opkomt is: hoe houden we onze 
geloofsgemeenschappen bijeen. Geloven, 
je doet het met elkaar, ja ook op koor-
repetities, in bijeenkomsten van allerlei 
werkgroepen. Ontmoeting is voor mij een 
geloofswoord. Want juist in de ontmoeting 
met de ander kun je iets bespeuren van de 
Ander met een hoofdletter. Gelovig leven 
wil voor mij zeggen: leven naar de naam 
die God draagt, de naam van: ”Ik zal er 
voor je zijn”. 

In Jezus zien we Gods trouw, Gods liefde. 
En juist die trouw en liefde worden 
waargemaakt aan elkaar door er voor 
elkaar te zijn, in Gods naam.
In deze coronatijd dringt helaas ook het 
besef door, en dat zeg ik met pijn in het hart, 
dat wanneer je er voor iemand wilt zijn je 
afstand moet bewaren en nu heel letterlijk! 
En zo kan elkaar even niet zien ook een 
teken van liefde zijn, grote liefde zelfs.

In deze tijd bid ik om creativiteit, dat we 
de uithoudingsvermogen en de kracht 
vinden om met elkaar in contact te blijven, 
ook al kan het dan niet van aangezicht tot 
aangezicht. Even laten blijken: er wordt 
aan je gedacht, ik ben je niet vergeten. 
Technische middelen genoeg om het contact 
te blijven zoeken en zo de angst achter je te 
laten. Vreest niet! woorden die regelmatig in 
de Schrift terugkeren. Er komen weer betere 
tijden, dat geloof ik vast. Wanneer God een 
deurtje sluit, opent Hij ergens anders wel 
weer een raampje. Dat we dit geloof mogen 
vasthouden, voor onszelf en voor onze 
geloofsgemeenschappen.

Pastoor Hans Hermens

Corona in de pastorale praktijk

Coronatijd en het 
pastorale werk
Toen ik in maart hoorde over de lockdown 
vanwege de coronapandemie werd ik 
meteen door een gevoel van onzekerheid 
geraakt. Ik vroeg me af hoe lang ik zonder 
zondagviering in de kerk zou moeten 
blijven. De kerk werd gesloten. Er waren 
geen vieringen met de parochianen. In het 
begin hebben wij als team een viering in de 
kerk zonder parochianen gedaan. Het gaf 
mij zeker een gevoel van troost. 

Als pastor werd ik gevraagd om een 
coronapatiënt het sacrament van 
ziekenzalving toe te dienen. Ik had twijfel 
of ik het mocht of kon doen. Ik heb pastoor 
Hans Hermens benaderd en met hem over 
de situatie overlegd. De zieke woonde in 
Twello. Na het overleg heeft pastoor Hans 
Hermens de zieke het sacrament van de 
ziekenzalving toegediend. 
Ik was geestelijk voorbereid vanaf dat 
moment om het sacrament van de 
ziekenzalving aan zieken toe te 
dienen. Het werk ging gewoon 
verder. Ik had veel uitvaarten. 
Ik heb ook veel mensen het 
sacrament van de ziekenzalving 
toegediend.

In het begin was het heel 
moeilijk met de coronatijd om 
te gaan. Het was stil buiten. Ik 
begon na een paar dagen de 
innerlijke stilte te ervaren en 
ervan te genieten. Ik ging naar 
de kerk. Ik was alleen in de kerk 
om de rozenkrans te bidden en 

de eucharistie te vieren. Ik heb ook aan stille 
aanbidding gedaan. Ik heb de tijd genomen 
om bij de Heer te zijn. 
Ik kon niet naar de fitnessschool gaan om 
te bewegen. Ik heb de tijd genomen om te 
wandelen. Ik heb op veel straten gewandeld 
in de omgeving waar ik nu woon. Ik heb veel 
van de natuur gezien. 
Het was ook een tijd om te zien wat ik 
gemist had en waarvoor ik geen tijd had 
genomen om het goed te zien. 

Ik had ook bijzondere ervaringen met 
mensen met wie ik de afgelopen jaren 
minder contact had. Ze hebben mij 
gebeld en ze vroegen mij over mijn 
gezondheidssituatie. Dat gaf mij het gevoel 
dat er in een moeilijke situatie kennissen 
en lieve mensen zijn die aandacht aan je 
schenken. 

In deze coronatijd herinnerde ik me deze 
Bijbeltekst: “Hij trok zich telkens terug in 
de eenzaamheid om te bidden” Lucas 5:16. 

Pastor Sebastian

Hoe heeft corona je 
persoonlijk geraakt in 
je dagelijkse bestaan?
Graag wil ik beginnen met deze vraag, 
omdat voor (bijna?) iedereen, niet alleen 
voor pastores, de coronacrisis een grote 
impact heeft op het persoonlijk leven. Vaak 
denk ik nog terug aan de middag en avond 
van zondag 15 maart. Ons gezin vierde 
toen, wat verlaat, mijn verjaardag en onze 
drie kinderen en hun partners waren bij ons 
thuis. Handen geven was al in de ban en op 
enig moment hoorden we dat alle horeca 
per direct gesloten moest worden. Lopend 
door het centrum van Hattem hing er een 
heel aparte sfeer en ook onder het eten 
thuis was haast letterlijk te proeven dat er 
iets ingrijpends in de lucht hing, waar we 
geen vat op hadden. Toen de kinderen weer 
naar huis gingen, hebben we elkaar in een 
kring omarmd en elkaar veel sterkte gewenst 
voor de komende tijd. Het was de laatste 
keer dat we met z’n allen bij elkaar geweest 
zijn en sindsdien hebben we onze kinderen 
niet meer aan kunnen raken als we elkaar 
zien. Dat is moeilijk en ingrijpend.
Verder ben ik persoonlijk geraakt omdat 
ik net bezig was met het opzetten van 
een eigen onderneming als extern 
vertrouwenspersoon voor bedrijven. Ik had 
daar, vanaf februari dit jaar, een dag in de 
week onbetaald verlof voor gekregen. Ik had 
allerlei activiteiten gepland om mij bekend 
te gaan maken en contacten aan te gaan, 
maar al die activiteiten vielen stil. Per 1 april 
heb ik mijn verlof beëindigd en ligt het 
bedrijf jammer genoeg zowat stil. 
Ook onze ‘inburgering’ in Hattem, waar mijn 
vrouw en ik in november vorig jaar naar toe 
verhuisd zijn, ligt stil. Dat is jammer als je net 
ergens nieuw bent.
Tenslotte heb ik ervaren hoe verdrietig 
het is om niet bij uitvaarten in familie- en 
vriendenkring aanwezig te kunnen zijn. 

Welke ervaringen heb je opgedaan tijdens 
je pastorale werk en welke gebeurtenis 
heeft daarbij het meeste indruk gemaakt?
De meeste indruk maakt op mij het 
gedwongen afstand moeten houden tot 
mensen. 

Lees verder op pagina 2

E-mailstoring
Geachte lezer,

Als gevolg van een storing op de 
e-mailserver van rkapeldoorn.nl 
hebben wij een aantal dagen geen 
e-mailberichten meer ontvangen op 
het adres ‘op-weg@rkapeldoorn.nl’. 

Inmiddels is dit opgelost, maar het kan 
dus zijn dat u een artikel of mededeling 
niet aantreft in deze OpWeg.

De redactie
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MISINTENTIES
Voor zover bij ons bekend
24/25 oktober:
Jan Hoogland; overleden ouders Huis in ’t Veld-Dijkman; Greet Woltjes-Botter; Leen Roode-
Weber.
31 oktober/1 november:
Greet Woltjes-Botter; Leen Roode-Weber

PAROCHIEKRONIEK 
Gedoopt:
Op 4 oktober zijn de volgende personen door het H. Doopsel in onze Geloofsgemeenschap 
opgenomen: Gitte Mossing-Holsteijn en haar kinderen Eva en Anna. Johan Bekamp.
Op 11 oktober zijn de volgende kinderen door het H. Doopsel in onze Geloofsgemeenschap 
opgenomen: Dimitri de la Cosine, Dyani Kamps, Johannes Swart.
Gevormd:
Op 4 oktober zijn de volgende personen gevormd: Gitte Mossing-Holsteijn; Johan Bekamp
Overleden: 
De begrafenis van Roberto Fella heeft plaatsgevonden op 30 september jl. 
op de begraafplaats van Heidehof.
Op 6 oktober jl. is Greet Woltjes-Botter overleden. 
De crematie heeft in besloten kring plaatsgevonden.
De afscheidsviering van Jan Hoogland heeft plaatsgevonden op 7 oktober jl. 
in de O.L. Vrouwekerk.
De afscheidsviering van Leen Rooden-Weber heeft 14 oktober jl. 
plaatsgevonden in de O.L. Vrouwekerk.
Op 12 oktober is Fons Dols overleden. De crematie heeft in besloten kring plaatsgevonden.

LITURGISCHE VIERINGEN

K E R K

Vanwege de nieuwe Coronamaatregelen worden de komende tijd de online vieringen 
alleen vanuit de H. Martinuskerk te Twello uitgezonden. Zie hiervoor de website van de 
Emmaüsparochie en de Franciscus en Clara parochie.

DE ALLERZIELENVIERING voor de overledenen uit Apeldoorn wordt maandag 2 november om 
18.00 uur gehouden in de H. Martinuskerk te Twello. Deze viering is online te volgen.

DE VORMSELVIERING van 7 november is afgelast.

Alleen de dinsdag- en vrijdagochtendvieringen blijven doorgaan in de O.L. Vrouwekerk 
(behalve dinsdagochtend 2 november, die komt te vervallen).

Zaterdag 24 oktober 30e zondag door het jaar 
(1e Communieviering) (uitsluitend voor genodigden)
16.30 uur Eucharistieviering met cantor E. Vaassen en organist R. van Drunen
 Voorganger pastor H. Hermens
Dinsdag 27 oktober
09.00 uur Eucharistieviering voor 30 personen 
Vrijdag 30 oktober
09.00 uur Eucharistieviering voor 30 personen
19.30 uur Gebedsviering Sant’Egidio 
Vrijdag 6 november
09.00 uur Eucharistieviering voor 30 personen
19.30 uur Gebedsviering Sant’Egidio 
Dinsdag 10 november
09.00 uur Eucharistieviering voor 30 personen
Vrijdag 13 november
09.00 uur Eucharistieviering voor 30 personen
19.30 uur Gebedsviering Sant’Egidio 

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

ROZENKRANSGEBED is nog niet opgestart.

KINDERDIENST EN CRÈCHE
Zolang er online vieringen zijn op de zondagen is er geen kinderdienst en 
crèche. 

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.

DE SOOS (op donderdagmiddag) is tot nader order gesloten.

BLOEMETJE VAN DE WEEK
Met ingang van het weekend 17/18 oktober worden er weer kaarten verstuurd!
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.  
Voor de komende weken is het rooster: 25 oktober locatie Victor; 1 november 
locatie 3 Ranken; 8 november locatie Teresia; 15 november locatie Hubertus.
Op 4 oktober jl. is er een bloemetje gegaan naar mevrouw Timmer-Steman, 
Klein Hattem te Ugchelen.
Op 11 oktober jl. is er een bloemetje gegaan naar mevrouw Linders, 
p/a Merwedestraat te Apeldoorn.

VOEDSELBANK
Het product voor de inzamelingsactie van de Voedselbank voor de maanden oktober en 
november is rijst. U kunt het product in de bekende kratten achter in de kerk deponeren. 
Namens de voedselbank hartelijk dank.

COLLECTEOPBRENGSTEN
Week 38: eigen kerk en de vredesweek € 331,59
Week 39: eigen kerk en voor het bloemetje van de week € 268,06
Week 40: eigen kerk en WereldMissieDag voor kinderen € 290,31

Onze Lieve Vrouwekerk, Hoofdstraat 18, 7311 KB Apeldoorn       

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

Pastoraal team

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

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

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

Het sterkst ervaar ik dat bij uitvaarten. 
Nabestaanden condoleren zonder hen 
een hand te geven, het blijft ongemakkelijk 
en kil. Ook al snapt iedereen dat het niet 
anders kan.
Anderzijds heb ik de uitvaarten met een 
beperkte groep nabestaanden ook wel 
weer als heel intiem ervaren, met meer 
ruimte voor spontaniteit en improvisatie. 
Een andere belangrijke ervaring is dat in 
deze tijd door veel mensen gewaardeerd 
wordt als ik hen opbel als bezoek niet goed 
mogelijk is. En zowat iedere keer komt in 
gesprekken naar voren hoe lastig het voor 
mensen is om contacten te onderhouden 
als je afstand tot elkaar moet houden en je 
nauwelijks of niet als groep bij elkaar kan 
komen.

Wat kunnen we leren van deze moeilijke tijd 
en hoe kunnen we het negatieve ombuigen 
in iets positiefs en is er een Bijbeltekst die 
daarbij als inspiratie kan dienen?
Ik vind het lastig om te bedenken wat we 
van deze tijd kunnen leren. Misschien dat 
we ontdekt hebben hoe onze economie 
een wereldeconomie geworden is. 
Onderdelen voor mijn racefiets bleken 
niet leverbaar omdat ze uit Japan moesten 
komen. Bosbessen in Zweden worden 
niet geplukt omdat er geen plukkers uit 
Thailand overgevlogen kunnen worden. De 
heerlijk streeploze luchten omdat er geen 
vliegtuigen in de lucht overvlogen enz. enz. 
De vraag is of we zo’n wereld eigenlijk wel 
willen, waar reizen niet alleen voor mensen 
maar ook voor virussen steeds makkelijker is 

geworden. In die zin staat ook de toekomst 
van onze wereld en ons milieu op het spel.

In de afgelopen maanden ben ik ook wat 
bewuster Bijbelse verhalen op gaan zoeken. 
Ik denk dat Bijbelboeken als Amos en 
Prediker ons in deze omstandigheden veel te 
zeggen hebben. Zelf heb ik mij nadrukkelijk 
beziggehouden met het Bijbelboek 
Klaagliederen. Het was een voor mij 
zowat onbekend boek, een diepgaande en 
schrijnende klacht over de verwoesting van 
Jeruzalem door de Babyloniërs, ongeveer 
600 voor Christus. Alleen al de kracht van 
de klacht, ook tegenover God, vind ik 
indrukwekkend in dat geschrift. Boeiend 
ook om te zien dat uiteindelijk de hoop – 
zelfs tegen beter weten in – gezien wordt 
als een glimp en een geschenk van God:

Ik roep om hulp, ik schreeuwde het uit,
maar hij versmaadt mijn bede. (...) 
En toch... toch blijf ik hopen.
Is dat geen geschenk van God?
Uw goedertierenheid, Heer, 
houdt niet op,
nieuw zijn uw gunstbewijzen, 
iedere morgen, groot is uw trouw.
‘Ik ben van de Heer’, 
zegt mijn ziel in mij
en daarom hoop ik op hem. (...) 
Want niet voor altijd 
verstoot de Eeuwige,
wanneer hij diep heeft bedroefd,
ontfermt hij zich ook,
groot is zijn goedertierenheid. 
(3, 8.21-24.32)

Wim Vroom

Vervolg van voorpagina
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(Huub Ummels)

Onlangs is de naam bekend geworden 
van de nieuwe, uit de Franciscus en 
Clara parochie en de Emmaüsparochie 
samengestelde, parochie. Een parochie 
die vrijwel de gehele Oost-Veluwe omvat, 
van Apeldoorn tot de IJssel en van Epe 
tot Eerbeek. 

De nieuwe naam is “Sint Franciscus-
parochie” naar Franciscus van Assisi. 
Niet dat er iets op tegen is juist deze 
aansprekende heilige tot patroon te 
benoemen. Wel kan men zich afvragen 
of niet een andere heilige de naamgever 
had moeten zijn. Een van veel meer 
dichterbij. Een die direct betrokken was 
bij de invoering van het christendom en 
de organisatie ervan op de Veluwe en met 
name dat deel van de Veluwe dat zich 
uitstrekt van Harderwijk tot de IJssel bij 
Brummen, Wilp en Twello. Kortom, ons 
parochiegebied.

Voorgeschiedenis
Om de ontstaansgeschiedenis van de 
kerken en parochies op de Veluwe 
enigszins te begrijpen, is het nuttig iets te 
weten over de tijd die aan de stichting van 
de kerken en vaak eeuwenoude parochies 
voorafging. Zo’n achthonderd jaar na de 
geboorte van Jezus kwam pas het nieuws 
van zijn geboorte en leven en werken naar 
de Veluwe. Terwijl grote delen van Europa 
al lang van ‘De Blijde Boodschap’ gehoord 
hadden. 

Ludger (ook Liudger, Lüdger of Ludgerus) 
is in feite de eerste missionaris die op 
georganiseerde wijze het evangelie en 
het christelijk geloof op de Veluwe bracht. 
Niet dat men volkomen onbekend was 
met het christendom, maar in feite was 
er nog geen structuur, geen organisatie. 
Dat is toch echt het werk van de heilige 
Ludger. Wellicht heeft met de naamgeving 
van de parochie meegespeeld dat Ludger 
nog steeds tamelijk onbekend is op de 
Veluwe. Zijn invloed op de kerstening van 
dit gebied is zeer groot geweest, iets wat 
blijkt uit talrijke bronnen en meerdere 
levensbeschrijvingen.

Zijn pogingen om aan de bewoners van het 
landsdeel dat thans De Veluwe heet, het 
christendom te verkondigen, sloten aan bij 
die van Willibrord en ook van Bonifatius, 
en andere bekende missionarissen. De 
laatste waagde zich tot aan de grenzen van 
de macht van de Franken en werd zoals 
bij de meesten bekend in Dokkum in 754 
vermoord. De Veluwe viel toen al geruime 
tijd onder Frankisch rijksgezag. Iets wat in 
718 of 719 zijn beslag had gekregen onder 
de grootvader van Karel de Grote, Karel 

Martel. Toch had het christendom op de 
Veluwe nog maar nauwelijks postgevat. 
Met voldoende zekerheid kan worden 
gesteld dat toen de IJssel en de gebieden 
ten noorden en ten westen van de rivier 
toen al wel waren bereikt, 

Omstreeks 760, na de moord op Bonifatius, 
wordt in Utrecht het besluit genomen de 
missie in het noorden, maar ook die aan de 
grens met de rivier de IJssel, te hervatten. 
De taak om missionering bij de IJssel te 
hervatten werd opgedragen aan Lebuinus 

(Liafwin). Op veel sympathie van 
min of meer zijn stamverwanten 
kon deze Angelsaks niet rekenen. 
Van Lebuinus’ werkzaamheden 
in deze streek weten we uit 
de Vita sancti Lebuini dat de 
abt Gregorius van Utrecht hem 
naar de oostelijke grenzen 
van dit diocees zond. Met de 
medewerking van de aan de 
linkeroever van de IJssel wonende 
Christenen zou hij zijn zending 
vanuit Wilp tot de rechteroever 
tot in Salland en de Achterhoek 
gaan uitbreiden. Gregorius gaf 
hem Marcellinus, eveneens een 
Angelsaks, mee. Toen in Wilp 
een kapel was gebouwd, werd 
de sprong over de IJssel gewaagd 
en men bouwde eveneens een 
kerkje in de nederzetting die 
pas veel later Deventer zou gaan 

heten. Gemakkelijk had hij het niet, zijn 
missiegebied had veel te lijden van de 
grote strijd tussen Franken en Saksen. Zo 
werd zijn in Deventer gebouwde kerkje 
in 772 alweer verwoest. Tot zijn dood zou 
hij in deze omgeving werken. Uiteindelijk 
werd hij in de weer opgebouwde kerk van 
Deventer, die zijn naam draagt, begraven. 
Ludger volgde Lebuinus omstreeks 775 op. 

Wie was die Ludger eigenlijk? 
Ludger komt als ongeveer 12-jarig kind 
vanuit Zuilen, waar hij werd geboren, 
naar Utrecht, waar hij op eigen verzoek 
leerling wordt aan de kloosterschool. In 
die tijd geniet de Utrechtse school grote 
vermaardheid, tot in de wijde omtrek. 
De leiding over de school berust bij abt 
Gregorius, die rond 750 waarnemend 
hoofd van het Utrechtse bisdom is. Na 
zijn opleiding in Utrecht wordt Ludger in 
767 door Gregorius naar York in Engeland 
gezonden, war hij tot diaken wordt gewijd. 
In de oude bisschopsstad aan de Humber 
ondergaat hij, nog meer dan te Utrecht, 
de invloed van de Iers-Northumbrische 
kerk. Na een vijfjarig verblijf in York keert 
Ludger naar zijn vaderland terug en wordt 
er docent aan de kloosterschool. Vanaf 777 
mag Ludger als volledig missionaris en als 
priester optreden. Daarna studeerde hij 
nog verder in Rome. Naar verluid heeft hij 
een tijdje vlakbij Harderwijk gewoond. Hij 
sticht er zo goed als zeker de kerken van 
Doornspijk en Ermelo. Daar ontvangt hij 

Kerstening op de Veluwe en 
een over het hoofd geziene heilige!

ook de eerste schenkingen van goederen, 
landerijen en ontginningen ten behoeve 
van het door hem gestichte klooster 
Werden aan de Roer bij Essen. 

Dan verplaatsen zijn werkzaamheden 
zich geleidelijk aan meer en meer naar 
het Oosten. Zo ontvang hij in 801 een 
schenking van gronden in de buurtschap 
Engeland bij Beekbergen, sticht mogelijk 
de kerk aldaar en die van Apeldoorn, 
maar met meer zekerheid de kerken van 
Hall, Brummen, Wichmond, Zelhem en 
Winterswijk. Dan wordt hij door Karel 
de Grote aangesteld als hoofd van de 
Westfaalse missie. Maar eerst is hij weer in 
onze streken in de omgeving van de IJssel 
te vinden. Maar liefst zeven oorkonden 
uit die tijd bevestigen dat. Voor het laatst 
trekt Ludger in 806 langs de Veluwse 
buurtschappen. Moe en lichamelijk 
afgemat voor zijn 64 jaar, keert hij naar 
de stad Münster terug, de stad waar hij 
vanaf 30 maart 804 het bisschopsambt 
uitoefent. Het is 24 maart 809 als hij nog 
te Billerbeck en Coesfeld, ten oosten van 
Winterswijk, de ochtendmissen opdraagt. 
Diezelfde nacht sterft hij en wordt zijn 
lichaam opgebaard in de Mariakerk van 
Münster, waarna hij als eerste bisschop van 
die stad in de kloosterkerk van Werden 
wordt bijgezet.

Bij elke Fries is Ludger bekend
In Friesland is Ludger veel meer bekend 
dan bij ons! Niet in de laatste plaats als de 
heilige die de blinde Bernlef weer heeft 
laten zien. Zeven jaar lang werkte hij als 
opvolger van Bonifatius in Dokkum. Het 
was in die omgeving dat hij in Usquert de 
blinde Bernlef ontmoette. En zie, terwijl 
hij met zijn leerlingen aan tafel zat, 
bracht men een blinde, Bernlef geheten 
en afkomstig uit Helwerd, tot hem. Zijn 
dorpsgenoten hielden veel van hem, omdat 
hij zo vriendelijk was, zo vertelt Altfried, 
een van de biografen en de opvolger 
van Ludger als bisschop van Münster. Hij 
beschrijft hoe Ludger de blinde ontmoette. 
De volgende dag kreeg Bernlef het 
licht in zijn ogen terug, nadat Ludger 
het kruisteken over Bernlefs ogen had 
gemaakt. Bernlef zag Ludgers hand en later 
de bomen en huizen van Warffum. Samen 
spraken Ludger en Bernlef een dankgebed 
uit, waarschijnlijk op de plaats waar nu 
de kerk van Usquert staat! Er is vrijwel 
geen Fries die deze geschiedenis niet kent, 
maar hoe anders is dat bij ons hier op de 
Veluwe?Wijding van Ludger

‘Liudger Vita Secunda’

Ludger laat de blinde Bernlef weer zien
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EMMAÜSPAROCHIE APELDOORN

Adres : Emmaüshuis, Stationsstraat 13, 7311 NL Apeldoorn

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

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

Kerkbijdragen : NL40 INGB 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
Drs. H.J.H.J. (Berry) van den Hout : bestuurslid
H.H. (Harrie) Huis in ’t Veld : bestuurslid

Het parochiebestuur vergadert maandelijks. 

Voor vragen aan het bestuur kunt u zich wenden tot secretaresse 
J.J.M. (Jetty) Bon-Koster via: emmaus@rkapeldoorn.nl, 055-526 65 04 
(ma. t/m don. 09.00-12.00 uur)

hun eerste communie doen. 
Van Harte Gefeliciteerd!
De overige vieringen zijn gepland op 
21 november, 28 november en 12 december. 

Bijbelverhalen op de scholen
Gelukkig hebben Agnes de Haan en ik 
een aantal weken mogen vertellen op de 
scholen. Wij hopen van harte dat dit door 
kan blijven gaan. Inmiddels is ook de St. 
Pancratiusschool in Brummen, vallend onder 
de Stichting Veluwse Onderwijsgroep, 

K I N D  E N  K E R K

En opnieuw 
stopte alles…
Als verhalenverteller vind ik 
dit een mooie spannende 
beginzin van een verhaal.
Maar helaas is het geen spannend verzonnen 
verhaal. De werkelijkheid van het Covid-19 
virus is een heel ander verhaal, dat we 
serieus moeten nemen. We zien ons weer 
genoodzaakt om met veel activiteiten en 
vieringen te stoppen en terug te keren naar 
de maatregelen zoals we die in maart t/m 
juni aanhielden. 

Geen kinderdienst 
en crèche 
Voor de kinderen 
betekent het dat 
zolang de missen op 
zondag online worden 
uitgezonden er geen 
kinderdienst en crèche zal zijn.

Het heilig Vormsel
Ook voor de 21 vormelingen is het een zure 
appel waar ze doorheen moeten bijten. 
Nadat de vormselviering op 14 maart is 
uitgesteld, gaat wederom ook de viering van 
7 november niet door.
Alle vormselvieringen die voor het najaar 
afgesproken waren worden afgezegd in het 
hele bisdom. Het is zeer waarschijnlijk dat 
het pas 2021 wordt voordat de vormelingen 
hun vormsel kunnen doen. 

aangehaakt bij het project GodlyPlay. 
Het is een groot goed en ook heel uniek 
in Nederland dat deze scholenkoepel 
het hele project financiert en daarmee 
duidelijk aangeeft de meerwaarde te 
zien van dit project als aanvulling op 
hun vormingsonderwijs. 

Medewerking aan onderzoek Kerk 
en School van de Universiteit Tilburg 
Toke Elshof, theoloog en docent aan de 
universiteit van Tilburg doet een onderzoek 
naar projecten vanuit de kerk op de scholen. 
In het kader daarvan ben ik onlangs 
geïnterviewd door haar over de activiteiten 
vanuit Kind en Kerk op de scholen in ons 
parochieverband. Met name het GodlyPlay 
project kwam aan de orde maar ook de 
daaruit sterk verbeterde relatie tussen kerk 
en school en de andere activiteiten die daar 
weer uit voortkomen zoals ‘speuren in de 
kerk, gastlessen en schoolvieringen waarin 
onze medewerking wordt gevraagd in 
voorbereiding en uitvoering’
Het plan is dat er uit alle interviews die 
zij doet een boekwerk rolt ter inspiratie 
voor andere kerk- en schoolwerkers 
zodat zij projecten op gaan pakken en 
de samenwerking zoeken. 
Tevens is er een inspiratie-/intervisiegroep 
opgezet door haar rondom Kerk en School 
waarin ik zal participeren en waar wellicht 
mooie ontwikkelingen uit voort zullen 
komen. 

Kinderen en bijbel
Scholen mogen openblijven. Het zou daarom 
mooi zijn als het ons gegeven is om wel door 
te gaan met bijeenkomsten voor kinderen 
zoals de Bijbelles op de eerste zaterdag van 
de maand. Ook gaan we kijken of er nog 
ruimte is voor een peuter-kleuterviering in 
deze periode, waarbij een beperking is voor 
het aantal volwassenen met 30 personen. 
Houdt hiervoor de website en Facebook in 
de gaten. Het is op dit moment van schrijven 
nog lastig om op de zaken vooruit te lopen 
en dingen toe te zeggen die we wellicht 
weer moeten terugdraaien. 

Eerste communie
Na de zomervakantie is het scenario 
bedacht om de kinderen van de eerste 
communie in de zaterdagvieringen hun 
eerste communie te laten doen in kleine 
groepjes van 4 kinderen. We hebben 
besloten deze kinderen wel de gelegenheid 
te geven hun eerste communie te doen op 
de geplande data maar dan met een beperkt 
aantal gasten en zonder de kerkgangers 
die normaliter de avondviering bezoeken. 
Hiermee blijven we onder de 30 personen 
en zijn de vieringen besloten. 

Op 10 oktober hebben Eva Lobert, Marijn 
Sluiter, Tessa Nijmeijer en Alex Roszak hun 
eerste communie gedaan. Op 24 oktober 
zullen: Alex Wiecek, Mateusz Zagrobelny, 
Chantal Crispijn, Jan en Samantha Stachon 

Amos
Het blijft maar in mijn hoofd zitten: een 
klein bericht uit het dagblad Trouw van 
maandag 7 september. Een bericht over 
Zweden. Jaarlijks wordt er in dat land 
zo’n 600.000 ton aan bosbessen geplukt. 
Heel de wereld eet Zweedse bosbessen, 
u waarschijnlijk ook wel, al is het maar 
verwerkt tot jam. Tot dertig jaar geleden 
plukten de Zweden dat allemaal zelf. 
Nu plukken de Zweden ook nog wel, 
voor eigen gebruik. 

Voor de export worden seizoenwerkers uit 
Thailand ingevlogen. En u begrijpt het al: dit 
jaar hebben ze in Zweden twee problemen. 
Door de coronacrisis kunnen de Zweden niet 
meer op vakantie naar de Thaise stranden 
en de Thai kunnen de Zweedse bosbessen 

niet meer plukken. Of ze zouden, terug in 
Thailand, eerst twee weken in quarantaine 
moeten gaan. Dat is voor de Zweedse 
bosbessenindustrie een te grote kostenpost. 
Alleen de vogels in Zweden kunnen hun lol 
op, die kunnen nu naar hartenlust bosbessen 
eten. De rest van de bessen zal helaas 
verrotten. En trouwens, zo vermeldde het 
bericht tenslotte, als de Zweden de bessen 
voor eigen gebruik niet zelf plukken dan 
hebben ze liever gekweekte bosbessen uit 
Chili. Die zijn groter en zoeter.

Een klein berichtje over hoe arbeid en 
economie in onze wereld op een toch wel 
erg rare manier in elkaar zitten. Hoe we 
mensen en spullen over de hele wereld 
slepen om het maar zo goedkoop mogelijk 

te houden. De coronacrisis maakt op een 
schokkende manier zichtbaar hoe onze 
wereld op een niet zo positieve manier in 
elkaar zit.

Bij mij komen bij dit soort berichten 
woorden van Bijbelse profeten naar boven. 
Was het niet de profeet Amos die al meer 
dan 2500 jaar geleden het economische 
systeem van zijn tijd kritisch bekeek? 
‘Dit zegt de Barmhartige: ze verkopen de 
rechtvaardigen voor zilver en de armen 
voor een paar sandalen. Ze zijn eropuit de 
zwakken in het stof te laten kruipen, en 
de machtelozen dringen ze opzij (...) jullie 
onderdrukken de zwakken, mishandelen 
de armen!’ (Amos 1,6-7; 4, 1). 
Amos roept vanuit zijn Godsgeloof op om 

tot radicale veranderingen te komen. 
Het zijn rake woorden van een wijze man. 
Helaas hebben die woorden nog niets 
aan actualiteit verloren.

Wim Vroom
pastoraal werker HH. Franciscus en 

Claraparochie
vroom@franciscusenclara.com

[Eerder gepubliceerd in het Vaassens Weekblad]
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De Onze Lieve Vrouwekerk, aflevering 26

Bijzondere zaken en voorwerpen in het priesterkoor
(Huub Ummels)

In het priesterkoor bevinden zich behalve 
het vroegere hoogaltaar een aantal 
voorwerpen die ook het beschrijven waard 
zijn. Zo hangt hier in het koor het oudste 
stuk dat in kerk aanwezig is, de godslamp. 
Een godslamp nog afkomstig uit de vroegere 
Waterstaatskerk van 1847 die op dezelfde 
plek als het huidige kerkgebouw heeft 
gestaan.

Wanneer er in het tabernakel van het 
altaar geconsecreerde hosties bewaard 
worden, brandt in rooms-katholieke kerken 
altijd een godslamp (olielamp), Deze blijft 
branden zolang het Heilig Sacrament in 
het tabernakel aanwezig is. De godslamp 
bevindt zich dan ook altijd in de buurt van 
het tabernakel. 

In onze kerk hangt de lamp aan een 
smeedijzeren arm tegen de noordmuur van 
het koor, dat is links van het hoogaltaar. De 
fraai geprofileerde in koper en in messing 
uitgevoerde lamp is aan de bovenrand 

als versiering rondom van guirlandes 
voorzien. Bovenop het koperwerk staat 
een roodgekleurd glas met de brandende 
lampolie. Geheel onderaan de lamp een 
knop in de vorm van een druiventros. Het 
geheel hangt aan drie kettingen die door 
middel van een eveneens koperen ring aan 
de arm zijn gehangen. Witte Donderdag, 
Goede Vrijdag en Stille Zaterdag zijn de 
enige dagen waarop het tabernakel leeg 
is. De deurtjes open staan en de Godslamp 
is gedoofd. Het Sacrament is immers in de 
dagen voor Pasen niet aanwezig.

Direct onder de godslamp staat een uit 
eikenhout vervaardigde koorbank. Deze 
werd in 1934 kunstzinnig vervaardigd 
door de meubelmaker-houtsnijder S. de 
Boer. De bank heeft zowel neogotische 
als classicistische elementen, zoals onder 
andere de vier halfzuiltjes aan de voorzijde. 
Deze zijn aan de bovenzijde voorzien 
van een bladkapiteel. Tussen de zuiltjes 
drie panelen die zijn uitgevoerd met een 
gotische spitsboog (zie de afbeelding). Het 
deurtje aan de linkerzijkant is eveneens 

rijkelijk van (neo)gotisch houtsnijwerk 
voorzien.

Onder een van de door een korfboog 
gedekte nissen boven de bank is nog niet 
zolang geleden een paneel aangebracht 
waarop een geschilderde engel is afgebeeld. 
Een dergelijk paneel is ook aan de zuidzijde 
aangebracht. Beide zijn van de hand van 
Friedrich Wilhelm Mengelberg. De engelen 
dragen een tekstbanderol. De beide panelen 
waren ooit onderdeel van het Maria-altaar 
in de kerk van Mijdrecht-Wilnis. Sinds 1977 
zijn ze door aankoop eigendom van de 
Emmaüsparochie.

Wat is er nog meer in het koor te zien
Eveneens van monumentaliteit getuigen 
de beide grote messing menora’s, de 
zevenarmige kandelaars die links en rechts 
van het vroegere hoogaltaar staan. Ze zijn 
afkomstig uit de Lebuinuskerk van Deventer 
en werden in oktober 1934, zij het geheel 
onherkenbaar en groen uitgeslagen, door 
de parochie aangekocht. Na dagen van 
intensief koperpoetsen door de toenmalige 

koster Schulte werden deze menora’s is het 
koor geplaatst waar ze nog altijd staan. Wie 
de maker van deze beide gotische meer dan 
manshoge kandelaars is geweest en hoe 
oud ze precies zijn is helaas onbekend. De 
Menora was en is nog altijd het symbool 
van het Joodse Volk en zou het brandende 
braambos symboliseren. In elk geval zijn 
het licht en de lichtbrengers belangrijk 
voor Joden. Zo zou God zelf Mozes 
geïnstrueerd hebben volgens “Exodus 25: 
31 – 40” tot het maken van een kandelaar, 
De menora is tevens het symbool voor de 
tegenwoordigheid van God en passen mede 
daardoor geheel op de plek waar ze nu 
staan.

Tot slot moet nog vermeld worden dat het 
fraaie neogotische gesmede kaarsenkroontje 
boven het dagaltaar in het koor afkomstig is 
van het vroegere kleinseminarie, de huidige 
politieacademie aan de Arnhemseweg 
in Apeldoorn. Het werd destijds bij de 
opheffing van het seminarie geschonken aan 
pastoor-deken J. van Renswoude, als oud-
docent aan dat seminarie.

In kader van de vredesweek was dit jaar 
op vrijdag 26 september een gebed voor 
de vrede. Samen met de gemeenschap 
van Sant’Egidio werd weer een 
indrukwekkende bijeenkomst gehouden. 
Wel sober dit jaar, i.v.m. corona. 

In het gebed werd o.a. aandacht besteed 
aan een andere bijeenkomst tijdens deze 
vredesweek: bij die bijeenkomst hebben 
meerdere religies zich positief naar elkaar 
geuit. 

Ook werd een lijst met brandhaarden in 
de wereld opgelezen. Tijdens het oplezen 
van deze lijst staken Doris en Valentijn 
kaarsen op voor elke brandhaard. In 
de enigszins donkere kerk werd het 
steeds lichter. Eigenlijk te licht, het zou 
mooier zijn als het toch iets donkerder 
was gebleven, maar helaas is de lijst 
met brandhaarden nog steeds erg lang. 
Nog steeds is er veel oorlog en geweld 
tussen mensen in de wereld: tussen 
landen, godsdienstig geïnspireerd, tegen 
minderheden, etc. 

De mooie gezangen tussendoor konden 
het gevoel niet wegnemen, dat vrede iets 
kostbaars is, wat we moeten bevorderen 
door verdraagzaamheid en zorgen voor 
elkaar. Tot slot hield de ambassadeur van 
de vredesweek Liesbeth van Hilten nog 

26 September: Gebedsviering voor de Vredesweek

een lezing: vooral over de vraag 
wat kunnen we meegeven aan anderen 
over vrede. 

Vrede is mooi, het leidt tot voorspoed en 
gelukkige mensen. Oorlog en agressie 
niet. En we willen toch allemaal gelukkig 

zijn? We leven nu 75 jaar in vrede, en het 
is goed om naar vrede te blijven streven.

Rens Smit

GodslampKoorbankKoorbank, Godslamp en engel op paneel



vrijdag 23 oktober 2020  6

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

S A N T ’ E G I D I O

Kledingbank
Oude Beekbergerweg 157
Nu het buiten kouder wordt zijn er de 
laatste zaterdagen veel winterjassen 
meegegeven. Zoveel dat we voor de heren 
in de maten ‘s’ en ‘m’ geen winterjas 
meer beschikbaar hebben. Wij ontvangen 
heel graag deze jassen in de kleinere 
herenmaten. Ook zijn we op zoek naar 
handschoenen en mutsen. 
De kleding kan gebracht worden op 
maandag van 9.30 tot 15.00 uur bij de 
kledingbank.
Kleding halen kan op zaterdag van 9.30 
tot 15.00 uur. Veel dank!

Koop
Het pand van de Kledingbank is van 
de gemeente Apeldoorn, wij mogen 
het om niet gebruiken. Maar omdat de 
gemeente vastgoed wil afstoten zal het 
pand verkocht worden. Dat was voor 
ons een dilemma, omdat wij liever geen 

Na de laatste persconferentie is alles weer 
anders geworden, de vieringen in de kerk 
kunnen niet meer doorgaan, we kunnen 
alleen via internet meevieren. 

De bijeenkomst op de begraafplaats 
Haagwinde en de viering op de 
dag van Allerzielen in de kerk zijn 
afgelast. De Allerzielenviering voor 
de Emmaüsparochie kunnen wij thuis 
meevieren via internet vanuit de kerk in 
Twello. 

Maandag 2 november om 18.00 uur, via 
een link op www.emmaus-apeldoorn.nl

Allerzielen
Rond de dag van Allerzielen gaan veel 
gelovigen naar de begraafplaatsen, maken 
het graf schoon, zetten een nieuwe plant 
neer of verse bloemen en zeggen gebeden 
voor hun dierbare overledenen. Vaak 
steken zij kaarsjes aan op het graf of bij de 
urnen muur of heuvel van hun dierbare. 
Na de viering in de kerk is het in gewone 
tijden gebruikelijk om het kruisje 
met de naam van de overledene af te 
halen als herinnering aan de dag van 
het afscheid. Dit kruisje heeft achter 
in de kerk gehangen om de naam te 
herinneren en hoog te houden in onze 
geloofsgemeenschap. 
Maar dit jaar zal dit, zoals veel andere 
ervaringen, heel anders zijn. De kruisjes 
kunnen tijdens openstelling van de kerk 
worden opgehaald. Op welke dagen dit 
kan wordt onderaan dit bericht vermeld. 
Omdat er veel mensen worden verwacht 
bij de Allerzielenviering, kan die viering 
in de kerk helaas niet doorgaan. In de 
gestreamde viering zullen de namen 
van de overledenen van afgelopen jaar 
genoemd worden en worden kaarsen 
voor hen gebrand. Zo willen wij in deze 
coronatijd verbonden met elkaar op 
een andere manier toch onze dierbare 
overledenen gedenken en voor hen 
bidden.
 
Requiem aeternam dona eis, Domine
Allerzielen is een dag van rouw, en een 
dag van bidden en gedenken, het is een 
dag van dank voor het leven dat men 
gedeeld heeft. Bij de Allerzielenviering 
wordt vaak dezelfde tekst gebeden zoals 
in een uitvaartmis wordt gezongen: 
‘Requiem aeternam dona eis, Domine: et 

lux perpetua luceat eis; Heer, geef hun de 
eeuwige rust en mogen het eeuwige licht 
hen verlichten’.

De herdenking van Allerzielen geeft ons een 
glimp, een vermoeden, van de “heerlijkheid 
die ons te wachten staat”. Voor ons die hier 
op aarde achter blijven moet de werkelijke 
blik op het hiernamaals nog komen; aan 
de doden die in de Heer geloofd hebben, 
is ze reeds geopenbaard. De profeet Jesaja 
schetst daar een beeld van in hoofdstuk 
25. ‘Zij verblijven op de hoge berg waar 
de Heer een banket aanricht voor alle 
volkeren’. Op die berg is de sluier die het 
zicht bedekt, voor hen die ons ontvallen zijn 
reeds weggenomen: ‘hun ogen zien God van 
gelaat tot gelaat. Niemand van hen weent 
nog’. En als er in de hemel tranen zijn, zijn 
dat tranen van zachte, tedere ontroering. 
Vandaag zien wij met de ogen van ons hart 
waar onze dierbaren zijn en waar ook wij 
heen gaan. 

Wij zijn uiteraard van hen gescheiden. 
En toch is er een sterke verbondenheid. 
Die kan je niet met het blote oog zien, 
maar ze is daarom niet minder reëel. 
Misschien is ze zelfs steviger omdat ze niet 
op uiterlijke kenmerken gebaseerd is, die 

vaak bedrieglijk zijn. De verbondenheid 
met onze overledenen is gebaseerd op het 
mysterie van de liefde van God die iedereen 
samenbrengt en iedereen steunt. Deze 
liefde is de essentie van het leven. Alles gaat 
voorbij, ook het geloof en de hoop gaan 
voorbij, enkel de liefde blijft bestaan. 

Lucas
Dat is wat de Heer Jezus zegt in de lezing 
van 2 november in het Evangelie volgens 
Lucas. Het enige wat telt in het leven is de 
liefde; het enige wat overblijft van alles wat 
wij gezegd en gedaan, gedacht en gehoopt 
hebben, is de liefde. De liefde is altijd groot, 
ook als ze zich uit in kleine gebaren zoals 
een glas water, een stuk brood, een bezoek, 
een woord van troost, een uitgestoken hand. 
De liefde is groot, sterk, onweerstaanbaar, 
omdat ze altijd een vonk van God is die de 
aarde in vuur en vlam zet en redt. Zalig zijn 
wij als wij deze woorden van het evangelie 
kunnen volgen. Op het einde van ons leven 
zal ons gezegd worden: “Kom, gezegenden 
van mijn Vader, neem het koninkrijk in 
bezit dat vanaf het begin van de schepping 
voor jullie klaarligt”, en onze vreugde 
zal volkomen zijn, samen met allen die 
ons zijn voorgegaan. Wij bidden dat wij 
troost mogen vinden in de liturgie, in de 

herinnering aan onze dierbare en in de 
verbondenheid met elkaar en met God in 
deze tijd.

Open kerk
Wist u dat ook in deze coronatijd elke 
zaterdag de kerk open is van 13.00 tot 
16.00 uur?
Speciaal in de dagen van Allerzielen is 
het mooi om toch naar de kerk te kunnen 
komen om te bidden of een kaars op te 
steken. 

Het afhalen van kruisjes met de 
namen van de overledenen kan 
op de volgende dagen:
Zaterdag 31 oktober 
van 13.00 tot 16.00 uur
Maandag 2 november 
van 13.00 tot 16.00 uur 
(Op deze dagen liggen achter in de 
kerk ook boekjes klaar met de liturgie 
van Allerzielen om thuis mee te kunnen 
vieren.)
Zaterdag 7 november 
van 13.00 tot 16.00 uur.
Op deze dagen zal een van de pastores 
aanwezig zijn.

Ronald Dashorst

Allerzielen in coronatijd

vastgoed willen hebben. Maar als we 
niets zouden doen is de kans groot dat we 
weer moeten verkassen. Om te kunnen 
blijven, wat een continuïteit voor onze 
gasten betekent, is het noodzakelijk 
om zelf het pand te kopen. Daarvoor 
was een compensatieregeling in het 
leven geroepen. Deze regeling voorziet 
in een ondersteuning van driekwart 
van de koopsom. Dat betekent dat de 
stichting Sant’Egidio Apeldoorn voor 
een kwart van de koopsom het pand kan 
verwerven. En daar dus kan blijven om 
mensen die financieel moeilijk zitten op 
deze vertrouwde locatie onze trouwe 
ondersteuning kunnen blijven aanbieden.
Het betekent wel dat wij zelf het bedrag 
van €50.000,00 moeten bijeenbrengen, 
daar vragen wij uw hulp bij.

Franciscustafel
In de coronatijd zijn wij elke week 
doorgegaan met maaltijden uit te 

geven. Op maandag middag worden 
deze maaltijden in papieren tassen 
gedaan met een stuk fruit, een toetje 
en een flesje nutridrink. Bij de poort 
aan de Stationsstraat zijn er de hele 
periode tussen de 50 en 70 maaltijden 
meegegeven. We merken dat in deze 
coronatijd de vraag naar maaltijden 
is gestegen, de armoede is duidelijk 
toegenomen. De warme maaltijden 
werden bereid door cateraar Maitre Deux, 
de Praktijkschool De Boog en eigen koks in 
de nieuwe goed uitgeruste keuken van het 
parochiehuis.
Afgelopen weken was er ook weer 
gelegenheid om binnen te eten, daar 
hebben ook mensen dankbaar gebruik van 
gemaakt. Samen met de gemeente is er 
nagedacht hoe dat corona-veilig mogelijk 
was. Maximaal 14 mensen in de zaal, 
handen ontsmetten, anderhalve meter van 
elkaar, bediening met handschoenen en 
mondkapjes en een veilige looproute. Tot 

de laatste persconferentie ging dat prima. 
Maar na de nieuwe voorschriften worden 
weer uitsluitend maaltijden afgegeven om 
mee te nemen.

Zwerfjongeren
De maaltijden in de Herberg voor 
zwerfjongeren zijn helaas stopgezet in 
verband met de nieuwe voorschriften.

Gebed
Ook, of misschien juist in deze tijd, gaat 
het gebed wel door in de dagkapel van de 
kerk, ingang Stationsstraat.
Vrijdag 23 oktober gebed voor de zieken, 
we denken met name aan de mensen die 
lijden aan het coronavirus.
Vrijdag 30 oktober gebed tot Maria.

Steun onze activiteiten op 
rekeningnummer: 
NL81 INGB 0006 7476 28  t.n.v. Stichting 
Sant’Egidio Apeldoorn. 
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Vanwege de nieuwe Coronamaatregelen 
worden de komende tijd de online 
vieringen alleen vanuit de H. 
Martinuskerk te Twello uitgezonden. 
Zie hiervoor de website van de 
Emmaüsparochie en de Franciscus en Clara 
parochie.

De Allerzielenviering van 1 november 
wordt zondag 1 november om 19.00 
uur gehouden in de H. Martinuskerk te 
Twello voor de overledenen uit Loenen en 
Klarenbeek. 

Op maandag 2 november om 18.00 uur 
voor de overledenen uit Apeldoorn, 
om 19.00 uur voor de overledenen uit 
Vaassen en Epe en om 20.00 uur voor de 
overledenen uit Twello. Deze diensten zijn 
allemaal online te volgen.

De Vormselviering van 7 november is 
afgelast.
         
Vieringen H. Martinuskerk Twello
Zondag 25 oktober 30e zondag door het jaar 
10.00 uur Eucharistieviering met enkele 
 leden van koor ‘In Between’
 Voorganger pastoor H. Hermens
Woensdag 28 oktober
09.00 uur Eucharistieviering met 
 30 personen

Donderdag 29 oktober
09.00 uur Eucharistieviering 
 met 30 personen
Zondag 1 november 31e zondag 
door het jaar (Allerheiligen)
10.00 uur  Eucharistieviering met 
 koorleden uit Apeldoorn
 Voorganger pastor Sebastian
19.00 uur Eucharistieviering voor de 
 overledenen uit Loenen en 
 Klarenbeek met koorleden 
 uit Loenen
 Voorgangers pastoor W. Vroom 
 en de werkgroep
Maandag 2 november 
(Allerzielen)
18.00 uur Eucharistieviering voor de 
 overledenen uit Apeldoorn met 
 koorleden uit Apeldoorn
 Voorgangers pastor Sebastian 
 en diaken R. Dashorst
19.00 uur Eucharistieviering voor de 
 overledenen uit Vaassen en Epe 
 met leden van het dameskoor
 Voorgangers pastor W. Vroom 
 en de werkgroep
20.00 uur Eucharistieviering voor de 
 overledenen uit Twello met 
 enkele leden van het 
 Martinuskoor
 Voorgangers pastoor H. Hermens 
 en de werkgroep

Woensdag 4 november
09.00 uur Eucharistieviering 
 met 30 personen
Donderdag 5 november
09.00 uur Eucharistieviering 
 met 30 personen
Zondag 8 november 32e zondag 
door het jaar
10.00 uur Eucharistieviering met 
 koorleden uit Loenen
 Voorganger pastoor 
 H. Hermens
Woensdag 11 november
09.00 uur Eucharistieviering 
 met 30 personen 
Donderdag 12 november
09.00 uur Eucharistieviering 
 met 30 personen

Vieringen H. Martinuskerk Vaassen
(zie hierboven)

Vieringen H. Antonius Abt Loenen
(zie hierboven)

Vieringen in De Drie Ranken 
(voorzover bij ons bekend)
25 oktober
09.30 uur G.A.J. van der Maas en RK 
 voorganger, Open Kring Viering 
09.30 uur De LichtBoot, kinderkerk voor 
 de basisschoolleeftijd

1 november
10.00 uur Ds. G.A.J. van der Maas, 
 Gedachtenisviering 
 m.m.v. Pur Sang

Attentie: Vanaf 1 november beginnen de 
vieringen om 10.00 uur.  

H. Geestkapel Assel
Vanwege het coronagevaar zijn er de 
nodige restricties. We volgen natuurlijk 
het door de overheid opgelegde protocol. 
Dus 1,50 meter onderlinge afstand, handen 
wassen bij het binnengaan van de kapel 
en heeft U gezondheidsklachten, blijf dan 
lekker thuis en geniet van de vieringen 
op tv of internet. Als U naar de kapel wil 
komen dient U zich van tevoren aan te 
melden, want er mogen voorlopig maar 
30 personen bij een viering aanwezig zijn. 
Opgave kan bij Hans Bosch, telefonisch 
tussen 14.00 en 16.00 uur op nr 055 505 
1687. Mocht het aantal aanmeldingen het 
maximum overschrijden hoort U dat meteen 
en kunnen we samen voor een andere keer 
afspreken. Overige gedragsregels hoort 
U bij binnenkomst in de kapel. We zien U 
graag weer.

In de verzorgingshuizen in Apeldoorn 
kunnen nog geen vieringen worden 
gehouden. 

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. 

Bijbelgroep “Victor”
Elke eerste donderdag van de maand 
komen we bij elkaar bij iemand thuis om 
ons te verdiepen in de lezingen van de 

Een ironische vertelling over een tegendraadse 
profeet, die alles verkeerd doet. Toch komt 
alles goed, behalve misschien zijn eigen 
relatie met God. Het verhaal laat veel vragen 
onbeantwoord. We moeten het verhaal zelf 
afmaken. We worden uitgedaagd om zelf 
na te denken, over Jona maar ook over de 
betekenis van dit verhaal in ons eigen leven. 
We luisteren, verwonderen ons, stellen onszelf 
vragen en zetten dit om in een (creatieve) 
verwerking.
Maandag 9 november 19.45 uur-21.45 uur 
Jona, bibliodrama door Gertrudeke van der 
Maas.
We gaan aan het werk met het begin van 
het verhaal van Jona. Bibliodrama is geen 
toneelstuk, we spelen niets na. Het verhaal 
komt tot leven doordat we zelf in het verhaal 
stappen, vanuit een zelfgekozen rol. Zo 
ontdekken we spelenderwijs waar het verhaal 
raakt aan ons eigen levensverhaal.
Maandag 16 november 19.45 uur-21.45 uur 
Jona, tegendraads dansen.
Er spelen allerlei thema’s in het verhaal 
van Jona. Jona loopt weg, daalt af, rust uit, 
verdrinkt, wordt opgevangen, keert terug. 
Hij is behoorlijk tegendraads. Er zijn emoties 
en thema’s waar je jezelf aan kunt spiegelen. 
Al dansend trekken we met Jona mee op zijn 
reis.
Kosten per avond € 5,00, bij aanmelding 
voor alle drie de avonden betaal je € 
12,00 op de eerste avond. Info en opgave 
de.verwondering.apeldoorn@gmail.com

Donderdag 5 november 19.45-21.00 uur 
Sacrale dans:
Een meditatieve vorm van bewegen, waarbij 
plezier en beleving voorop staat. Zolang 
de maatregelen rond Covid van kracht zijn 
dansen we op ruime afstand van elkaar. 
Aanmelden verplicht: vonc@3ranken.nl

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. 

S T A D

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

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

Bij binnenkomst en vertrek van het gebouw 
“De Drie Ranken” is een mondkapje verplicht.
Mediteren: Dinsdag 27 oktober en 
10 november om 20 uur. Vervolgens elke 
2e en 4e dinsdag van de maand.  Je kunt weer 
deelnemen aan een meditatiegroep in de 
stilteruimte van De Drie Ranken. 
We beginnen om 20.00 uur en ronden om 
21.00 uur af met een kop thee/koffie.
Aanmelden verplicht via vonc@3ranken.nl.
De Verwondering: In november organiseren 
wij drie avonden over “Jona”.
Maandag 2 november 19.45 uur-21.45 uur: 
Jona, GodlyPlay-vertelling door Mariska Litjes

Kopij voor de volgende OpWeg graag in-
leveren uiterlijk woensdag 4 november 2020 
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

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.

Gebedsgroep de Parel is tot nader bericht 
stopgezet.

 

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

Bijbelrooster jaar A
25 oktober 2020 Dertigste zondag door het jaar 
Ex. 22,20-26 Ps. 18 1 Tess. 1,5c-10 Mt. 22,34-40 
1 november 2020 Hoogfeest van Allerheiligen 
Apok. 7,2-4.9-14 Ps. 24 1 Joh. 3,1-3 Mt. 5,1-12a 
2 november 2020 Allerzielen  Gedachtenis van alle overleden gelovigen
Job 19,1.23-27a Ps. 103 Rom. 14,7-9.10b-12 Joh. 17,24-26 
8 november 2020 Twee en dertigste zondag door het jaar 
Wijsh. 6,12-16 Ps. 63 1 Tess. 4,13-18 of 13-14 Mt. 25,1-13 Willibrordzondag 

TROOST
Wie het verdriet 
ruimte geeft
een buur wil zijn
een vriend wil zijn

zwijgen heeft geleerd
stil kan zijn
nabij kan blijven
niet meer dan een woord
niet meer dan een hand

een hand van liefde
een woord van verstaan
belangeloos
als een luisterend oor
die kan misschien troost zijn.

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

Tot U, God, roep ik in de vroege morgen 
help mij te bidden 
en mijn gedachten te richten op U 
Ik kan het niet alleen 
In mij is duisternis, bij U is licht 
Ik ben eenzaam, U verlaat mij niet 
Ik ben bang, bij U is hulp 
Ik ben onrustig, bij U is vrede 
In mijn hart is bitterheid, bij U is geduld 
Ik begrijp uw wegen niet, maar U kent mijn weg.

Dietrich Bonhoeffer 

W I J  B I D D E N

ONZE LIEVE VROUWE
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Informatieblad OpWeg met een oplage van ruim 4.000 stuks in de regio 
Apeldoorn, is een uitstekend medium voor uw boodschap of aanbieding.

Voor meer informatie bel of schrijf naar: 
F. Spallek, De Zeis 53, 7335 KE Apeldoorn, tel. 055 - 542 64 24.

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

informatieblad voor katholiek apeldoorn

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

Bestuur
Voorzitter: J.W.J. Scheffer 
Secretaris: M. Oomen-Pragt, mfaoomen@gmail.com
Penningmeester: F.P.C.J. Spallek, spallekf@telfort.nl

Financiën en advertenties
F.P.C.J. Spallek, De Zeis 53, 7335 KE Apeldoorn, 
055 542 64 24, spallekf@telfort.nl

Rekening: 2395546; IBAN: NL10 INGB 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. Jaarlijks wordt een acceptgiro 
verspreid waarmee een vrijwillige bijdrage kan 
worden overgemaakt. 

Men hoeft natuurlijk niet op deze acceptgiro 
te wachten, spontane bijdragen zijn ook zeer 
welkom op rekening: NL10 INGB 0002 3955 46, 
t.n.v. SIKA OpWeg

Kopij voor STAD
Berichten en mededelingen uit de parochie dienen
vóór of op de woensdag van de week vóór de datum
van verschijning (is 9 dagen vóór de verschijningdatum) 
bij het secretariaat (receptie@rkapeldoorn.nl)
te worden ingeleverd. Het secretariaat zorgt voor 
aanlevering bij de eindredactie.

Overige kopij
Artikelen moeten vóór of op de donderdag van de 
week vóór de datum van verschijning (is 8 dagen 
vóór de verschijningsdatum), uiterlijk 13:00 uur, bij de 
redactie (rkapd2ow@gmail.com) ingeleverd zijn.

De redactie behoudt zich het recht voor om:
-  zonder overleg artikelen in te korten, later te 
 plaatsen of niet te plaatsen, 
-  te laat ontvangen of ongevraagd ontvangen 
 kopij niet te plaatsen. 
Als uw bijdrage groter is dan 300 woorden, 

wordt u verzocht van tevoren contact 
op te nemen met de redactie.

Verantwoording
De redactie streeft er altijd naar de rechten 
met betrekking tot illustraties en artikelen te 
respecteren en volgens de wettelijke bepalingen 
te regelen. Eenieder die desondanks meent zekere 
rechten te kunnen doen gelden, wordt verzocht 
daarover met de redactie contact op te nemen.

Algemene redactie
A. Boon-Jacobs, G. van de Braak, R. Dashorst 
en W. Olierook
Eindredactie
I. Franken en M. Lamper 
Opmaak
E* D.SIGN te Barneveld (www.e-ster.biz)
Druk
Vellendrukkerij BDU - Barneveld

Ons assortiment biedt een geweldig 
aanbod hoogwaardige merken. Van 
hoofdtelefoon tot compleet home 
cinema-systeem. Van koffi emachine 
tot alle denkbare keuken inbouw-
apparatuur. Uiteraard met onze 
kenmerkende service. Kom langs en 
beleef de mogelijkheden. U bent van 
harte welkom!

• 3 jaar garantie

• aan huis advies en verkoop

• levering op afspraak

• gratis bezorgen en afvoeren

• eigen technische dienst

• uitgebreide uitleg

S ervice vinden wij vanzelfsprekend


