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Op de laatste zondag van het kerkelijk 
jaar wordt het feest van “Christus Koning 
van het Heelal” gevierd. Dat is dit jaar 
op 22 november. 

De Bijbelse opvatting van koningschap heeft 
te maken met leiderschap. Koningen werden 
gezien als bevrijders, wijze en rechtvaardige 
leiders, zoals David. In de eucharistie van 
deze zondag wordt zijn verhaal opnieuw 
gelezen: hoe de jongste zoon van Isaï door 
God uitgekozen wordt om niet langer herder 
te zijn van een kudde schapen, maar van zijn 
volk.

Koningschap
In de Bijbelse geschiedenis falen alle 
koningen van Israël uiteindelijk in de 
opdracht om Gods beloofde Koninkrijk te 
realiseren, behalve Jezus, dé Koning van 
Israël. Dat was ook de aanklacht die Pontius 
Pilatus hem voor de voeten wierp. En 
waarop Jezus antwoordde: Mijn koningschap 
is niet van deze wereld.

Jezus is een koning die rijdt op een ezel, 
gezalfd wordt door een vrouw, een 
doornenkroon draagt en aan een kruis 
genageld wordt. In de evangelielezing van 
deze zondag vraagt een van de misdadigers 
die met Jezus gekruisigd wordt: Denk aan 
mij in uw Koninkrijk. 

Christus’ heerschappij over het heelal geldt
als beeld voor de verhevenheid van Jezus 
Christus, die in wijsheid en liefde letterlijk 
en figuurlijk de kroon spant over de hele 
schepping. Tegelijk drukt dit beeld de oude 
droom van Israël uit om die heerschappij 
van rechtvaardigheid en solidariteit hier op 
aarde overal gerealiseerd te zien.
Iemand die dat heel goed begreep en in zijn 
leven toepaste, was Franciscus van Assisi.

In OpWeg nr. 14 stond een artikel over hem. 
Dit naar aanleiding van de bekendmaking 
van de nieuwe parochienaam “Sint 
Franciscus”. Vanaf begin 2021 zullen 
de huidige Emmaüsparochie en de H.H. 
Franciscus en Claraparochie samengaan in 
de nieuwe parochie, die een heel groot 
deel van de Veluwe zal beslaan. Wat meer 
weten over deze markante persoonlijkheid, 
die de deugden van Christus’ koningschap 
hoog in het vaandel had, kan ons misschien 
helpen om met geloof, hoop en liefde aan 
onze nieuwe parochie mee te bouwen en 
daarmee ‘gezellen van Franciscus’ te worden.

Dienst aan de vrede 
Ten tijde van paus Innocentius III, die een 
theologische visie bezigde op “Christus als 
Koning der Koningen, met Jeruzalem als 
Zijn stad en het Heilig Land als Zijn erfdeel”, 
dat met kruistochten heroverd moest 
worden op de moslims, verraste Franciscus 
een ieder door «voor God» te kiezen door 
in dienstbaarheid te verblijven onder de 

Christus’ koningschap: 
dienstbaarheid, geweldloosheid en nederigheid

Saracenen. Hij ging mee met de Vijfde 
Kruistocht maar bewandelde een andere 
weg. Volgens de Fioretti (voor toelichting 
zie verderop in dit artikel) benaderde hij in 
1219 sultan Al-Kamil om hem te bekeren, 
wat deze laatste hoffelijk afwees. Franciscus› 
vreedzame benadering van de islam, 
dialogisch avant la lettre, geeft een volstrekt 
ander beeld van God: de God van de 
nederige dienstbaarheid, die uitnodigt om 
in een geest van vrede en geweldloosheid 
onder andere mensen te gaan, hun werk en 
leven te delen en zo te midden van hen Zijn 
aanwezigheid te ontdekken. 

Fioretti
Omdat er van Franciscus’ schrijfsels zelf 
niet veel (bewaard) is, ga ik op zoek naar 
verhalen over hem. Het bekendste werk is de 
“Fioretti” (Italiaans voor “bloemetjes”). Op 
de website van de Franciscaanse Beweging 
zie ik dat er een tweedehands exemplaar 
van het boekje te koop is voor €2,50. Een 
buitenkansje, ik bestel het snel. Na een paar 
dagen krijg ik het – met een plof, ik schrik er 
bijna van – door de brievenbus. Het boekje 
(zie foto) ziet er keurig uit en ik popel om 
erin te gaan lezen.

Eerst de achterkant waarop staat vermeld: 
<<De Fioretti is een bundeling van verhalen 
over Franciscus van Assisi en zijn eerste 
metgezellen. Deze verhalen stammend 
uit de oudste traditie, zijn met blijde 
eerbied mondeling doorgegeven, omdat 
de officiële biografen lang niet alles 

hadden opgetekend. 
Een bundeling van deze 
verhalen werd in het begin 
van de XIVe eeuw voor 
het eerst opgeschreven 
in het Latijn. Uit dit 
handschrift zijn in korte 
tijd twee onderscheiden 
versies ontstaan: een 
Latijnse ‘Actus Beati 
Francisci et sociorum 
ejus’ [Handelingen van 
Sint Franciscus en zijn 
metgezellen/wo] en een 
Italiaanse ‘I Fioretti di San 
Francesco’ [De bloemetjes 
van Sint Franciscus/wo].

Voor het zuiver aanvoelen van het 
oorspronkelijke franciscaanse milieu, zijn de 
Fioretti bijzonder waardevol. Ook wanneer 
men zich realiseert dat deze verhalen, 
die bijna een eeuw lang mondeling zijn 
doorverteld vóór zij op schrift werden 
vastgelegd, wat gegroeid en verfraaid 
kunnen zijn, dan nog blijft de Fioretti een 
kleurrijk en verfrissend veldboeket uit het 
verrukkelijk paradijs van Franciscus en zijn 
eerste gezellen. Nergens speurt men beter 
de zoete geur van zijn land en zijn leven. 
Wereldliteratuur én volksboek tegelijk 
was de Fioretti eeuwenlang bij uitstek het 
boek dat de herinnering aan Franciscus wist 
levendig te houden onder de mensen.>>

Nederigheid
Ik ga vervolgens op zoek naar een verhaal 
dat past bij het feest van Christus Koning (en 
de huidige tijd die nog sterk wordt bepaald 
door de coronacrisis) en ik kies voor de tekst 
met als titel: ‘Hoe broeder Masseüs van 
Christus de deugd der heilige nederigheid 
verkreeg’.

<<De eerste gezellen van Franciscus stelden 
alles in het werk om arm te zijn aan aardse 
goederen maar rijk in deugden, waardoor 
men de ware hemelse en eeuwige rijkdom 
erlangt [verkrijgt/wo].

Op zekere dag, terwijl ze samen spraken 
over God, haalde een van hen het volgende 
voorbeeld aan: ‘Er was eens een man, die 
een groot vriend van God was en zeer 

begenadigd in het actieve en beschouwende 
leven. Bovendien was hij zo nederig, dat hij 
zich als een groot zondaar beschouwde. En 
omdat die nederigheid hem steeds heiliger 
maakte en in de genade bevestigde, nam hij 
voortdurend toe in deugd en gaven Gods, en 
verhinderde zij, dat hij ooit in zonde viel.’ 
Toen broeder Masseüs van die wonderbare 
eigenschappen van nederigheid hoorde 
en begreep, dat die deugd een schat van 
hemelse waarde betekende, werd hij zozeer 
ontvlamd van liefde voor die deugd en van 
verlangen haar te bezitten, dat hij in grote 
vurigheid zijn gelaat ten hemel keerde en 
de gelofte uitte en het vaste voornemen 
maakte zich in deze wereld nooit meer 
te verheugen, tot hij genoemde deugd 
volkomen in bezit had. En van toen af aan 
sloot hij zich bijna voortdurend in zijn cel 
op, terwijl hij zijn lichaam kastijdde met 
vasten en waken, gebed en geween voor 
Gods aanschijn, om die deugd van God te 
verkrijgen, zonder welke hij zich de hel 
waardig achtte, en waarmee die vriend 
van God, waarover men hem verteld had, 
zo rijkelijk begiftigd was. En terwijl hij dat 
verlangen in zich omdroeg, dagen lang, 
ging hij op zekere dag het bos in en liep 
daar, in grote vurigheid van geesten in 
hevig verlangen, te wenen en te zuchten 
en te smeken om die hemelse deugd van 
God te verkrijgen. En daar God gaarne de 
gebeden van nederige en berouwvolle zielen 
verhoort, kwam er, terwijl broeder Masseüs 
daar zo liep, een stem uit de hemel die hem 
twee keer bij zijn naam riep: ‘Broeder 
Masseüs! Broeder Masseüs!’ En omdat hij, 
door Gods geest verlicht, wist dat dat de 
stem van Christus was, antwoordde hij: 
‘Mijn Heer! Mijn Heer!’ Toen zei Christus 
hem: ‘Wat wil je geven voor de genade 
waar je om vraagt?’ En prompt antwoordde 
broeder Masseüs: ‘Heer, ik wil daarvoor de 
ogen van mijn hoofd geven.’ ‘En ik wil’, zei 
Christus daarop, ‘dat je die genade hebt en 
ook je ogen.’ Na die woorden verdween 
de stem, broeder Masseüs achterlatend 
in zulk een hoge mate vervuld van de zo 
verlangde deugd van nederigheid en van 
goddelijk licht, dat hij van toen af altijd in 
een juichende stemming verkeerde. En als hij 
bad, liet hij steeds een en dezelfde juichtoon 
als het gedempte gekir van een duif: ‘Oeh! 
Oeh!’ en zo bleef hij dan in beschouwing 
gekeerd met een lachend gelaat en een 
blij gemoed. En omdat hij zo nederig was 
geworden, achtte hij zich de minste van alle 
mensen.

Toen broeder Jakob van Fallerone hem eens 
vroeg, waarom hij in zijn vreugde nooit een 
ander geluid liet horen, antwoordde hij in 
opperste geluk, dat wanneer je iets hebt 
dat alle goed bevat, je geen behoefte aan 
verandering gevoelt.

Tot lof van Christus. Amen>>

[bronnen: Franciscaanse Beweging, kerknet.
be; wikipedia; ‘de fioretti van sint franciscus’]
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KERKTAXI VASTE AFBEELDING
Voor parochianen die niet zelfstandig naar de kerk kunnen reizen, is er 
de vervoersdienst verzorgd door vrijwilligers. Voor info en aanmelding: 
emmaus@rkapeldoorn.nl of tel. 055 526 65 04.

BLOEMETJE VAN DE WEEK 
Hiervoor is een rooster samengesteld door de bezoekgroepen. Aan hen is 
gevraagd om aan het secretariaat een naam en adres door te geven van 
iemand die ziek is. Dit graag uiterlijk op woensdag vóór 11.00 uur mailen 
naar receptie@rkapeldoorn.nl.  
Voor de komende weken is het rooster: 15 november locatie Hubertus, 
22 november locatie Bonifatius; 29 november locatie Fab & Seb; 6 december 
locatie Maria; 13 december locatie Victor.
Op 01 november jl. zijn er bloemetjes gegaan naar Joop Beuker, Plantsoen 
Welgelegen te Apeldoorn en naar Annie Zonneveld, Schuttersweg te Apeldoorn.
Op 08 november jl. is er een bloemetje gegaan naar mevrouw Sessink, 
Suisoordlaan te Apeldoorn.

VOEDSELBANK
Het product voor de inzamelingsactie van de Voedselbank voor de maand november is rijst; 
voor de maand december is het zoet broodbeleg, zoals chocopasta, hagelslag, stroop etc. 
U kunt het product in de bekende kratten achter in de kerk deponeren. Namens de 
voedselbank hartelijk dank.

COLLECTEOPBRENGSTEN
Er is nog geen collectegeld geteld.

MISINTENTIES
Voor zover bij ons bekend
2 november:
Familie Mayer/Emler, Boekhorst; Annie Spronk-Post; Maria Johanna Geerdink en 
overleden familieleden;
Diny Geuke-Zandhuis.
7 / 8 november:
Stephan Staijen, overleden ouders, schoonouders en schoonzoon; gezondheid en voorspoed 
voor het gezin;
Maria Aartsen-Verhey; overleden familie Aartsen-Verhey; Hendrikus Johannes Aartsen; Fons 
Dols; Erna Meeng-Rhemrev; Ria Gensen-Klabbers; Elisa de Man; Antonia van Engelen-van 
Rijszen; Christian van Schoten-Bartelds; Connie Heins-Livain.
14 / 15 november:
Sido Andela; Elisa de Man; Antonia van Engelen-van Rijszen; Christina van Schoten-Bartelds; 
Connie Heins-Livain.
21 / 22 november:
Aad van de Maarel; Christian van Schoten-Bartelds; Connie Heins-Livain.
05 / 06 december:
Annie Spronk-Post; Maria Johanna Geerdink en overleden familieleden.

PAROCHIEKRONIEK 

Gedoopt:
Op 18 oktober jl. zijn de volgende personen door het H. Doopsel in onze 
Geloofsgemeenschap opgenomen:
Mason Nijman, Ivy Vogelsang, Raylè Brano.

Overleden: 
De begrafenis van Antonia van Engelen-van Rijszen heeft plaatsgevonden op 28 oktober jl. 
op de begraafplaats aan de Oude Beekbergerweg.
De begrafenis van Christina van Schoten-Bartelds heeft plaatsgevonden op 29 oktober jl. 
op de begraafplaats aan de Oude Beekbergerweg.
De uitvaart van Elisa de Man heeft plaatsgevonden op 29 oktober jl. in de aula van 
rouwcentrum Rouwenhorst.
De afscheidsviering van Connie Heins-Livain heeft plaatsgevonden op 2 november jl. 
in de O.L. Vrouwekerk.

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

LITURGISCHE VIERINGEN

K E R K

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

VIERINGEN IN DE ONZE LIEVE VROUWEKERK

Zaterdag 14 november 33e zondag door het jaar 
16.30 uur Eucharistieviering voor 30 personen met cantor H. Veldkamp en 
 organist L. Huisman
 Voorganger pastor Sebastian
Zondag 15 november 33e zondag door het jaar
10.00 uur Eucharistieviering voor 30 personen met enkele leden van koor Credo
 Voorgangers pastoor H. Hermsen en diaken R. Dashorst
Dinsdag 17 november
09.00 uur Eucharistieviering voor 30 personen 
Vrijdag 20 november
09.00 uur Eucharistieviering voor 30 personen
19.30 uur Gebedsviering Sant’Egidio 
Zaterdag 21 november Christus Koning van het Heelal
(1e H. Communieviering) (uitsluitend voor genodigden)
16.30 uur Eucharistieviering met het kinderkoor
 Voorganger pastoor H. Hermsen
Zondag 22 november Christus Koning van het Heelal
10.00 uur Eucharistieviering voor 30 personen met enkele leden van koor Lucente
 Voorganger pastor Sebastian
Dinsdag 24 november
09.00 uur Eucharistieviering voor 30 personen
Vrijdag 27 november
09.00 uur Eucharistieviering voor 30 personen
19.30 uur Gebedsviering Sant’Egidio 
Zaterdag 28 november 1e zondag van de Advent
(1e H. Communieviering) (uitsluitend voor genodigden)
16.30 uur Eucharistieviering met het kinderkoor
 Voorganger pastoor H. Hermsen
Zondag 29 november 1e zondag van de Advent
10.00 uur Eucharistieviering voor 30 personen met enkele leden van koor Sostenuto
 Voorgangers pastoor H. Hermsen en diaken R. Dashorst
12.00 uur Doopviering
 Voorganger pastoor H. Hermsen
Dinsdag 1 december
09.00 uur Eucharistieviering voor 30 personen
Vrijdag 4 december
09.00 uur Eucharistieviering voor 30 personen
19.30 uur Gebedsviering Sant’Egidio 
Zaterdag 5 december 2e zondag van de Advent
16.30 uur Eucharistieviering voor 30 personen met cantor J. Niekus en 
 organist R. van Drunen
 Voorganger pastor Sebastian
Zondag 6 december 2e zondag van de Advent
10.00 uur Eucharistieviering voor 30 personen met enkele leden van het koor Credo 
 Voorganger pastor Sebastian
Dinsdag  8 december
09.00 uur Eucharistieviering voor 30 personen
Vrijdag 11 december
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. 

Onze Lieve Vrouwekerk, Hoofdstraat 18, 7311 KB Apeldoorn       

Pastorale zorg: Een pastor van het team is iedere dag van 09.00-20.00 uur bereikbaar op 06 531 543 58 en tevens beschikbaar voor dringende pastorale zorg.
Secretariaat Apeldoorn: ma, di, wo, do: 09.00-12.00 uur, emmaus@rkapeldoorn.nl 055 526 65 04 N.B. op dinsdag 1 december is het secretariaat gesloten.
Secretariaat Twello: di, do: 09.00-17.00 uur, secretariaat@franciscusenclara.com 0571 27 44 45.

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
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(Willem Olierook)

Omdat de HH. Franciscus en Claraparochie 
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 Franciscus en Claraparochie
Waar en – belangrijker – over wie hebben 
we het eigenlijk als we kijken naar de HH. 
Franciscus en Claraparochie? Welke kerken 
zijn er beschikbaar voor de eredienst 
en welke mensen zetten zich voor deze 
parochie in? Als ik u/je zou vragen om de 
plaatsen te noemen met de namen van de 
kerken, dan zou het zomaar kunnen zijn dat 
lang niet iedereen met het juiste antwoord 
op de proppen zou komen. Het staat elke 
OpWeg keurig vermeld bij “Kerkdiensten 
elders”: De H. Martinuskerk in Twello, 
de H. Martinuskerk in Vaassen en de 
H. Antonius Abt in Loenen.
Ik besloot met de laatste te beginnen en 
kreeg de naam door van Willem Klomp. 
Ik leg hem de bedoeling uit van mijn zoek-
tocht naar informatie en (oude) verhalen.
Hij vertelt me via de telefoon dat er een 
parochiegids is, die hij me zal toesturen. 
Verder geeft hij me de namen en nummers 
van de gebroeders Ab en Martien Kobussen, 
die volgens Willem mij wel kunnen en 
willen helpen bij het in kaart brengen van 
het verleden van de parochie. Er wordt een 
afspraak gemaakt en in de tussentijd ga ik 
me verdiepen in de parochiegids …

Een stukje geschiedenis
In het jaar 1557 werd te Loenen een kapel 
gebouwd, welke werd bediend vanuit de 
kerk te Beekbergen. Tot die tijd kerkte men 
daar. De nieuwe kapel werd gebouwd op de 
plaats waar nu de N.H.-kerk staat. De toren 
daarvan dateert nog uit 1557. Door de bouw 
van kasteel ‘De Horst’ breidt de bevolking 
van Loenen zich uit. Ook de bewoners van 
Silven komen naar de kapel in Loenen, welke 
is toegewijd aan de Heilige Franciscus. De 
naam van de eerste kapelaan is: Heer Derck.
 
Reformatie
Na de reformatie gaat de kapel in Loenen 
over in handen van de hervormden. Later 
wordt bij de kapel een woning voor de 
predikant gebouwd. In 1660 wordt naast het 
kerkhof een school gebouwd, die door de 
kinderen van alle gezindten wordt bezocht. 
De koster van de kapel is tevens onderwijzer.

Kapel in Loenen
In 1792 laat Olivier Hackfort zijn kasteel 
verbouwen en bouwt tevens in een van 
de bijgebouwen een R.K.-kapel. Vele 
Loenenaren die katholiek zijn gebleven 

kunnen nu hun godsdienstplichten weer 
vervullen. Deze situatie blijft zo tot 
ongeveer het midden van de 19e eeuw.

R.-K.-kerk in Loenen
Omstreeks die tijd wordt pastoor F.W. Fornier 
benoemd, die samen met de ‘Commissie 
ter voorbereiding van de te bouwen kerk’, 
voor grote problemen geplaatst wordt. 
Op 13 februari 1846 krijgt de commissie 
toestemming van Koning Willem II om met 
de bouw te beginnen. De Koning geeft een 
subsidie van Fl. 6.000.-, op voorwaarde dat 
de kerk door de WATERSTAAT gebouwd 
wordt. De totale kosten van de kerk komen 
op Fl. 13.332.-, terwijl de familie Hackfort 
een nieuwgebouwde pastorie schenkt, met 
de grond voor de kerk, tuin en kerkhof, 
echter op voorwaarden dat ze de twee 
eerste banken van de nieuwe kerk tot hun 
beschikking krijgen, en dat ze recht krijgen 
een eigen familiegrafkelder op het kerkhof 
te mogen bouwen.
 
De Horstbanken
De Horstbanken staan nog steeds in de kerk. 
Op de deurtjes staan de wapens van de 
familie Hacfort en Wijnbergen. Tot 1941 
zijn deze banken nooit verpacht.
 
1849 Kerkconsecratie
Door allerlei moeilijkheden kon de kerk 
pas op zondag 8 september 1849 worden 
geconsacreerd. De inventaris van de kerk 
komt bijna geheel uit de kapel van kasteel 
‘de Horst’ zoals misgewaden en altaar 
benodigdheden, het orgel, de doopvont 
en twee klokken voor de toren. 
In 1864 wordt uit een legaat van freule 
Hackfort tot Ter Horst, het kostershuis 
gebouwd achter de kerk.
Het altaar dat bij de bouw van de kerk 
is geplaatst, komt uit de schuurkerk van 
Eerbeek. In 1867 krijgt de kerk een nieuw 
altaar met opstand gemaakt door Leenarts 
en Houtermans uit Roermond. In 1927 blijkt 
dat de kerk te klein is geworden, en wordt 
dan vergroot met twee zijbeuken. In 1943 
worden de klokken door de bezetter uit de 
toren gehaald om te worden omgesmolten 
tot wapentuig.
Na de bevrijding worden plannen gemaakt 
om nieuwe klokken aan te schaffen en op 
21 december 1948 is het zover. Twee nieuwe 
klokken worden aangebracht. De grote klok 
krijgt de naam: Maria-Moeder Gods en de 
kleine: Heilige Johannes-Evangelist.
In de zestiger jaren is de oude pastorie 
afgebroken omdat deze niet meer voldeed 
aan de eisen van modern woongenot. Op 
het terrein nabij de kerk is een moderne 
bungalow gebouwd waarin de pastoor 
woont. Ook de oude kosterswoning is 
afgebroken.

Het nu
Tot zover de informatie die ik uit de 
Parochiegids – overigens zonder jaartal – 
gehaald heb. 

Voor het heden heb ik met drie mannen 
afgesproken: Willem Klomp (71) en de 
broers Ab (77) en Martien Kobussen (79). 
Bij laatstgenoemde thuis in Loenen. Al 
ellebogentikkend – in de coronatijd ontstaan 
zo ook nieuwe woorden – maak ik kennis 
met het drietal. Martien is een goede 
gastheer en schenkt straffe koffie met een 
lekker koekje erbij.

Een van de eerste onderwerpen die aan 
bod komen is dat de oecumene welig tiert 
in Loenen. Mede door het ontbreken van 
de fysieke aanwezigheid van pastores zijn 
katholieken en protestanten elkaar meer 
op gaan zoeken. Jaarlijks is er een aantal 
gezamenlijke vieringen (o.a. met Pasen en 
Pinksteren) en ook wordt gezamenlijk “HET 
KONTAKTBLAD” uitgegeven. Ab vermeldt 
trots dat zijn buurman op de bank, Willem 
Klomp dus, om en om met de dominee 
een overdenking schrijft, die in het blad 
wordt afgedrukt en graag gelezen wordt. 
Stilzwijgend maar met een grote glimlach 
neemt Willem het compliment in ontvangst.
Ik hoor dat er ook nog steeds een 
bijzondere band met Eerbeek is. Op de 
website van de HH. Franciscus en Clara-
parochie staat Loenen-Eerbeek nog als één 
geloofsgemeenschap genoemd.
Na de ronde kerksluitingen, waarbij ook de 
H. Geestkerk in het “papierdorp” aan de 
eredienst werd onttrokken hebben enkele 
fusies plaatsgevonden. Zo zijn de twee 
koren samengegaan in Con Spirito onder 
de bezielende leiding van de ook bij mij 
bekende Corné de Haan.

Herinneringen
Martien weet nog goed dat in 1963 de kerk 
in Eerbeek werd gebouwd. De toenmalige 
pastoor, Peters, had veel gespaard en er 
werd met een bijdrage van fl. 100.000 
een grote kerk opgetrokken. Met plaats 
voor vijfhonderd mensen té groot bleek al 
gauw. Het praten over vroeger maakt veel 
herinneringen los. We hebben het over de 
speciale “kindermis” die twee keer per week 
was en waarbij de jongens en de meisjes nog 
keurig gescheiden zaten. Dat gold trouwens 
ook voor het zwemmen, dat mocht ook niet 
gemengd. Het leren en overhoren van de 
catechismus staat ook alle drie nog helder 
voor de geest.
Er waren processies met “bruidjes” en 
vaandels. Er waren allerlei verenigingen 
voor jong en oud, mannen en vrouwen. 
Een glimp van het rijke Roomse leven 
trekt aan ons voorbij …

“Oude buren – nieuwe medeparochianen” (deel 1)

Coronatijd
We ontkomen er natuurlijk niet aan om 
het te hebben over kerk en maatschappij 
in deze ongewisse tijd. Ondanks dat er 
veel niet meer kan of wel mag, maar met 
allerlei restricties, is het drietal er trots 
op dat de Mariakapel elke dag geopend 
is van 9 tot 19 uur. Veel mensen komen 
er een kaarsje opsteken of wat schrijven 
in het intentieboek. Juist in deze tijd een 
waardevolle mogelijkheid.
De verbouwing van deze kapel is bekostigd 
door de “Stichting Vrienden van Antonius 
Abt”. Deze stichting organiseerde allerlei 
activiteiten zoals de “pleinmarkt” (nu helaas 
niet meer vanwege gebrek aan vrijwilligers 
en opslagruimten) en de oud-ijzeractie, 
waarmee extra uitgaven kunnen worden 
gefinancierd. Geestelijk vader van deze 
stichting is Frans Hofman.
Het feit dat de vieringen via Kerk-TV kunnen 
worden bekeken is ook aan deze stichting te 
danken.

Nadat Willem mij heeft beloofd het verhaal 
over “Voetbalpastoor van Leeuwen” naar 
me toe te sturen, neem ik afscheid van de 
mannen, die mij weer hebben doen inzien 
dat er door enthousiasme en samenwerking 
veel bereikt kan worden en dat het óók nog 
heel gezellig kan zijn.

Voetbalpastoor C. van Leeuwen
In 1958 werd C. van Leeuwen uit Arnhem 
pastoor in Loenen als opvolger van pastoor 
Peters, die al heel oud was. Pastoor van 
Leeuwen was een echte voetballiefhebber; 
als kapelaan was hij geestelijk adviseur 
van de R.K.-sportvereniging Quick’ 20 in 
Oldenzaal, een heel gerenommeerde club. 
Wat was nu het geval. In Loenen was er op 
de zondagmiddag “Lof” (kerkdienst) om 
15.30 uur. Precies onder de voetbalwedstrijd. 
Omdat de nieuwe pastoor de Loenense 
voetbalvereniging Loenermark aan het 
werk wilde zien, verplaatste hij het “Lof” 
naar 19.00 uur. Neutrale voetbalvereniging 
Loenermark had geen geestelijk adviseur, 
maar de nieuwe pastoor wilde de ploeg wel 
geestelijk steunen. Bij thuiswedstrijden was 
hij in ieder geval aanwezig en kwam ook 
wel in de kleedkamer om de jongens op te 
peppen of een praatje te maken na afloop. 
Toen Loenermark in 1962 het kampioenschap 
behaalde en promoveerde naar de derde 
klasse K.N.V.B., nodigde hij het team uit in 
de pastorie om het kampioenschap te vieren. 
Volgens de spelers die er toen bij waren 
kwamen ze niets te kort. Er werd niet op een 
consumptie meer of minder gekeken. Oud-
spelers van protestantse huize hebben het 
daar nog vaak over.

Willem Klomp

Martien, Willem en Ab (vlnr)

H. Antonius Abt [Kerkfotografie.nl]
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EMMAÜSPAROCHIE APELDOORN

Adres : Emmaüshuis, Stationsstraat 13, 7311 NL Apeldoorn

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

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

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

Website : www.emmaus-apeldoorn.nl

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

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

AANMELDEN UITVAARTEN
Centraal aanmeldpunt uitvaarten 06 289 283 73

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

DOOPVIERINGEN
Doopvieringen vinden doorgaans een keer per maand op een 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 
I. (Ineke) Bouwmeester-Bloem via: secretariaat@francuscusenclara.com, 
0571 27 44 45 (di, do: 09.00-17.00 uur)

Beelden
Eer Christen-mensch wat gy hier ziet, 
’t Is Christus beeld maar Christus niet. 
Daarom aanbid noch hout noch steen 
Maar Christus Uwen God alleen.

Deze tekst is te lezen op de buitenmuur van 
de basiliek van Meerssen, een dorp net iets 
ten noorden van Maastricht. De kerk, in het 
centrum van het dorp, heeft in 1938 van 
paus Pius XI de status gekregen van basiliek, 
een eretitel die soms door de Paus aan een 
kerk gegeven wordt. Vele jaren later ben ik 
in die basiliek gedoopt.
Als ik weer eens in Meerssen ben moet ik er 
altijd even binnenlopen. De kerk, gebouwd 
met mergel, is smal maar wel redelijk lang. 
Met de vele bogen, die reiken tot aan het 
hoge plafond, is het een mooi voorbeeld van 
de Maasgotiek. Indrukwekkend zijn de vele 
glas-in-lood ramen, die ook smal en hoog 
zijn. Ze geven de kerk een aparte, ingetogen 
sfeer.
Zoals in vele Rooms-Katholieke kerken 
zijn ook in deze basiliek veel beelden en 
afbeeldingen van heiligen en Bijbelse 
figuren te bewonderen. Als je in de 
kerkbank zit heb je  bijvoorbeeld zicht 

op een indrukwekkende, 16e eeuwse, 
calvariegroep: Jezus aan het kruis met aan 
de ene kant zijn moeder Maria en aan de 
andere kant de apostel Johannes. 
Ook aan de buitenmuur, aan de kant van 
de Markt, is zo’n calvariegroep te zien, met 
daaronder die tekst: ‘Eer Christen-mensch...’ 
Vaak wordt over katholieken gezegd dat 
zij beelden aanbidden, dat beelden voor 
katholieken belangrijker zijn dan de Bijbel. 
In protestantse kerken kom je nauwelijks 
beelden tegen. Immers: in de Tien Geboden 
staat het verbod om beelden te maken van 
God. God, en eigenlijk ook iedere mens, 
is groter en anders dan het beeld dat we 
vaak van hem of haar maken. Eigenlijk 
wil die tekst, daar aan die buitenmuur, 
de toeschouwer op die gedachte wijzen. 
Beelden van hout of steen zijn niet heilig, 
ze kunnen ons hooguit helpen iets van het 
Goddelijke te verbeelden. Graag neem ik die 
zinnen mee naar huis: ‘Daarom aanbid noch 
hout noch steen, maar Christus Uwen God 
alleen.’

Wim Vroom
pastoraal werker HH. Franciscus en Clara

vroom@franciscusenclara.com

Het blijft een onzekere tijd. 
Helaas is het aantal coronabesmettingen 
na de vakanties weer hevig opgelopen. 
We moeten zoveel mogelijk thuisblijven, 
en daar geen visite ontvangen. We mijden 
zoveel mogelijk contact met anderen. 
Voor velen van ons zal dat dan weer 
betekenen dat de eenzaamheid toeneemt. 
En dat je je wel eens zielig vindt. Een mens 
is niet gemaakt om altijd alleen te zijn. 

Ook ik merk dat ik dingen mis en dat ik het 
werken in en om het huis af en toe zat ben. 
En dat ik weinig mensen spreek, en dan 
bedoel ik écht spreek.
Nu heb ik nog weinig te klagen. Ik mag nog 
regelmatig naar mijn werk en ik ben gezond. 
Maar als ik thuis alleen aan een kopje koffie 
zit, overdenk en ervaar ik dat ik de gezellige 
gesprekken, de onverwachte knuffel mis. 
En de omhelzing van iemand die ik graag 
mag. Op de radio hoor ik het liedje van 
Sanne Hans (Miss Montreal) “Door de wind”, 
een oud liedje van Stef Bos, maar door haar 

opnieuw ingezongen. Het raakt me. 
Vooral deze regels:

Ik zie je voor me
Met m’n ogen dicht
Ik kan je voelen
Met m’n hart op slot
Ik hoor je praten
Maar je bent er niet
Je bent er niet
Door de wind
Door de regen
Dwars door alles heen
Door de storm
Al zit alles me tegen
Door jou
Ben ik nooit alleen

En opeens bedenk ik, wij zijn nooit alleen; 
er is altijd iemand die met ons mee gaat 
en tegen wie we kunnen praten, met of 
zonder woorden. 
Wij kunnen op Hem vertrouwen. God is er 
altijd, wat, waar, of hoe we ons ook voelen.

Laten we zorgen dat we in deze vreemde, 
moeilijke tijd dit niet vergeten, en er op 
vertrouwen dat er betere tijden aan zullen 
breken.

Ik wens U toe dat U gezond mag blijven en 
heeft U een zwak momentje luister dan naar 
het liedje van Sanne Hans of lees nog eens 
dit gedicht.

Voetstappen in het zand
Ik droomde eens en zie
ik liep aan ’t strand bij lage tij.

In wat een rare tijd leven we!
Ik was daar niet alleen,
want ook de Heer liep aan mijn zij.
We liepen samen het leven door,
en lieten in het zand,
een spoor van stappen; twee aan twee,
de Heer liep aan mijn hand.
Ik stopte en keek achter mij,
en zag mijn levensloop,
in tijden van geluk en vreugde,
van diepe smart en hoop.
Maar als ik het spoor goed bekeek,
zag ik langs heel de baan,
daar waar het juist het moeilijkst was,
maar één paar stappen staan.
Ik zei toen “Heer waarom dan toch?
Juist toen ik U nodig had,
juist toen ik zelf geen uitkomst zag,
op het zwaarste deel van mijn pad..”
De Heer keek toen vol liefde mij aan,
en antwoordde op mijn vragen;
“Mijn lieve kind, toen het moeilijk was,
toen heb ik jou gedragen…”

Trees Hendriks 
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De Jozefkapel
(Huub Ummels)

Rechts van het voormalige priesterkoor is 
een zijkoor of zijkapel. Dit zijkoor wordt 
Jozefkapel genoemd, ook al was deze kapel 
jarenlang niet als zodanig in gebruik. 

Dat had alles te maken met het koororgel 
dat sinds begin jaren tachtig van de vorige 
eeuw het zicht op de kapel onttrok. Sinds 
kort is de kapel weer in ere hersteld, omdat 
het koororgel, dat als overbodig werd 
beschouwd mede vanwege de kosten voor 
het jaarlijkse onderhoud, wat mankementen 
en het stemmen van het instrument, 
inmiddels naar Polen is verkocht!

Toch was St. Jozef zelf niet helemaal uit 
het interieur van de kerk verdwenen. Het 
retabel, de van snijwerk voorziene houten 
opbouw, en het beeld van St. Jozef, kregen 
een plaats tegen de zijmuur van de kerk, 
in een van de twee koortraveeën nabij de 
deur naar de Stationsstraat. Maar dan wel 
op een zandstenen altaartombe afkomstig 
uit de kerk van Mijdrecht. En dan nog wel 
op die van een Maria-altaar uit die kerk. 
Dat is te zien aan de bloemversieringen aan 
de voorzijde. Zij stellen de symbolen voor 
van de deugden van Maria. Het is mede 
om die reden dat er wordt overwogen het 

witte Mariabeeld dat nu in het vroegere 
priesterkoor staat op deze tombe een vaste 
plaats te geven. 
Maar om terug te komen op het retabel van 
het Jozefaltaar, dat weer geplaatst is op de 
oorspronkelijke tombe in de Jozefkapel. 
Het in totaal ongeveer drie en een halve 
meter hoge altaar staat op een plateau 
van één trede hoog. Het altaar is geplaatst 
tegen een wand van keramische tegels, 
die samen als het ware een wandtapijt 
suggereren. Het is gesigneerd met de 
initialen van Friedrich Wilhelm Mengelberg 
en het jaar van vervaardiging in Utrecht 
1917. Op de kaarsenbank staat links: 
“H.Jozeph allernederigste in ootmoed 
BVO (bid voor ons)”; rechts: “Beschermer 
van Jezus en Maria BVO (bid voor ons)”. 
Op het tabernakeldeurtje de bekende 
letters: IHS, dat zijn de eerste drie letters 
van de naam Jezus in Griekse Hoofdletters. 
In het houtsnijwerk van de predella 
links en rechts van het tabernakel staan 
ook teksten, maar nu op een banderol 
geschilderd tussen bladmotieven. Links: 
“Kuise bruidegom van Maria BVO (bid voor 
ons)” en rechts: “beschermer van Jezus en 
Maria BVO (bid voor ons)” De bovenzijde 
van het altaarretabel is voorzien van 
pinakels en hogels die ook dit altaar tot een 
monumentaal geheel maken.

Beeld van St. Jozef 
en de abeeldingen op de tombe
In de nis van het retabel, eveneens rijkelijk 
voorzien van houtsnijwerk, het beeld 
van de staande Jozef. Hij draagt een staf 
met een lelie, die volgens de legende in 
de tempel zou hebben gebloeid. Dat zou 
zijn om daarmee Jozef uit vele anderen 
aan te wijzen als de enige man die Maria 
waardig was. Rondom zijn meerdere teksten 
aangebracht. Aan de voorzijde van de 
tombe van het altaar is in de middelste nis 
op koper geschilderd de dood van Jozef  

afgebeeld, met als onderschrift: “Prediosa 
in conspectu Domini mors sanctorum eius” 
dat wil zeggen: “Kostbaar in het oog van 
de Heer is de dood van zijn heiligen”. Een 
tekst uit psalm 116. In de linkernis is Mozes 
afgebeeld. Hij verwijst naar een tekst uit het 
Bijbelboek Genesis (49,26) dat betrekking 
heeft op de zegen die de aartsvader Jacob 
uitsprak over zijn zoon Jozef, en die hier op 
de bruidegom van Maria wordt toegepast. 
In de rechternis houdt koning Salomo 
ons een van zijn spreuken voor: “Wie een 
vijgenboom verzorgt, zal vruchten eten, 
wie zorgt voor zijn meester (vader), wordt 
geëerd” (Spreuken 27,18).
In de koorsluiting, nu weer goed zichtbaar, 
gebrandschilderde ramen met voorstellingen 
uit het leven van St. Jozef, uitgevoerd door 
Otto Mengelberg. Van links naar rechts 
zijn te zien: “Het allerheiligst huisgezin te 
Nazareth” – “de opdracht van Christus in de 
tempel” – “de Heilige Familie vlucht naar 
Egypte” en “het sterfbed van de Heilige 
Jozef”. 

Tot slot van deze aflevering. Hoog tegen 
het stergewelf direct voor de Jozefkapel 
hangt een koperen geëlektrificeerd 
kaarsenkroontje. Dit is afkomstig uit de 
vroegere burgemeesterskamer van het 
stadhuis van Elburg.

St.Jozefkapel, ramenSt.Jozefaltaar OLV-Kerk

St.Jozefkapel, kroontje

In zijn afsluitend schrijven voor het Heilig 
Jaar van de Barmhartigheid heeft Paus 
Franciscus in 2016 de Werelddag van de 
Armen ingesteld. 

In deze apostolische brief met te naam 
‘Misericordia et Misera’, bepaalt hij dat deze 
dag gehouden zal worden op de 33e Zondag 
door het Jaar, dus de één na laatste zondag 
van het kerkelijk jaar als voorbereiding op 
het feest van Christus Koning, dat gevierd 
wordt op de laatste zondag van het kerkelijk 
jaar. Hierbij klinkt het Evangelie volgens 
Matteüs 25, waarin bij het laatste oordeel de 
Mensenzoon zegt: ‘Alles wat je voor een van 
de minsten van mijn broeders hebt gedaan 
heb je voor Mij gedaan’. Jezus heeft zich 
dus geïdentificeerd met de geringe en arme 
mens en roept ons op tot de werken van 
barmhartigheid, die zo mooi zijn afgebeeld 
in de Onze Lieve Vrouwekerk als we onze 
blik omhoog richten.
In zijn boodschap voor de vierde Werelddag 
van de Armen, die dit jaar op zondag 
15 november wordt gevierd, neemt paus 
Franciscus het boek ‘Wijsheid van Jezus 
Sirach’ als inspiratie. Hij concludeert daaruit 
dat het gebed tot God en de solidariteit 
met de armen en de lijdenden niet van 
elkaar te scheiden zijn. ‘Om een eredienst 
te vieren die de Heer welgevallig is, is 
het noodzakelijk te erkennen dat iedere 

persoon, ook de meest behoeftige en 
verachte, het ingeprente beeld van God 
in zich draagt. Uit deze aandacht komt 
de gave van de goddelijke zegen voort, 
aangetrokken door edelmoedigheid, in 
praktijk gebracht ten opzichte van de armen. 
Daarom mag de tijd die aan het gebed moet 
worden gewijd, nooit een alibi worden om 
de naaste in moeilijkheden te verwaarlozen. 
Het tegengestelde is waar: de zegen van 
de Heer daalt over ons neer en het gebed 
bereikt zijn doel, wanneer zij gepaard gaan 
met de dienst aan de armen’, zegt de paus.

Strek uw hand uit naar de arme
“Strek uw hand uit naar de arme” staat in 

de Wijsheid van Jezus Sirach (Sir. 7, 32). Deze 
oude wijsheid stelt deze woorden voor als 
een wet om in het leven te volgen. De paus 
zegt over deze woorden: ‘Zij weerklinken 
vandaag met heel hun betekenisvolle 
lading om ook ons te helpen de blik te 
richten op het wezenlijke en de grenzen 
van onverschilligheid te overwinnen. De 
armoede neemt steeds een ander gezicht 
aan, dat aandacht vraagt voor steeds 
verschillende situaties: in iedere situatie 
kunnen wij de Heer Jezus ontmoeten, die 
heeft geopenbaard dat Hij tegenwoordig is 
in zijn zwakste broeders en zusters’.

De paus zegt over de kerk: ‘Zij voelt zich 
verplicht de problemen voor het voetlicht te 
brengen van hen die niet het noodzakelijke 
hebben om van te leven. Om iedereen 
te herinneren aan de grote waarde van 
het gemeenschappelijk welzijn, is voor 
christenen een verplichting voor het leven, 
die wordt gerealiseerd in het streven om 
niemand te vergeten van degenen wier 
menszijn wordt geschonden omdat niet aan 
hun basisbehoeften wordt voldaan.’

Apeldoorn
In Apeldoorn staat wij ook dit jaar weer 
stil bij de Werelddag van de armen. 
Zeker in deze tijd van corona, waarin 
veel mensen hun baan hebben verloren 

of nog dreigen te verliezen. Wij merken 
dat aan het groeiend aantal mensen 
dat een gratis maaltijd komt afhalen bij 
de Franciscustafel. Elke maandagavond 
ontvangen wij tussen de zestig en zeventig 
mensen bij de pastorie, die blij zijn met 
een gezonde warme maaltijd, een toetje 
en een stuk fruit. Wij zien dat ook bij 
de Kledingbank waar in deze tijd veel 
nieuwe mensen komen via de Voedselbank, 
doorverwezen door instanties of vanuit 
het Asielzoekerscentrum. Wij kunnen ze 
gelukkig helpen met goede en warme 
kleding die wij ontvangen. Het is goed 
dat we dat als parochie kunnen doen en 
we merken dat de vrijwilligers er ook veel 
voor terug krijgen. Delen met elkaar van 
wat wij hebben is vermenigvuldigen van 
vriendschap en menselijkheid, dat geeft een 
grote glimlach op alle gezichten. Hierbij is 
de maaltijd of de kleding belangrijk, maar 
minstens zo belangrijk is de ontmoeting, 
de vriendschap en de trouw waarin mensen 
gekend worden, gezien en geaccepteerd. 
Helpen en geholpen worden valt dan 
samen, dat is in feite één. Wij zijn allemaal 
broeders en zusters van elkaar zoals paus 
Franciscus ook schrijft in zijn nieuwe 
encycliek ‘Fratelli Tutti’, allen broeders. 
Daar zal ik later meer over schrijven.

Ronald Dashorst

Werelddag van de armen

St.Jozefaltaar OLV-Kerk
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S A N T ’ E G I D I O

Allerzielen
Op 2 november was er bij de 
Franciscustafel gelegenheid om een 
kaarsje te branden voor de overledenen 
van afgelopen jaar. Daar hebben veel 
gasten gebruik van gemaakt. Zowel in de 
pastorie bij een tafeltje met de icoon van 
Christus als in de kerk bij de paaskaars. 

Kledingbank
Voor de gasten van de kledingbank 
zijn we op zoek naar tweepersoons-
hoeslakens en heren winterjassen in de 

maten ‘S’ en ‘M’. We vragen u om nu 
geen zomerkleding te geven omdat we 
niet voldoende ruimte hebben om het op 
te slaan. U helpt ons om het een andere 
bestemming te geven of om het te 
bewaren tot volgend voorjaar. Veel dank!
Ook zijn we zeer dankbaar voor een 
aantal giften die we mochten ontvangen 
voor de aankoop van het pand van de 
Kledingbank. Zo komt het eindbedrag 
van € 50.000,00 weer wat dichterbij. 
Verdere ondersteuning is welkom.

Franciscustafel
Ook met de verscherping van de 
coronamaatregelen gaan wij door met 
het geven van de maaltijden voor onze 
dak- en thuisloze vrienden. Daarover 
zijn duidelijke afspraken gemaakt met 
de gemeente Apeldoorn. Elke maandag 
avond komen rond de zestig mensen 
een warme maaltijd afhalen. De enige 
verscherping is dat de gasten niet meer 
bij de kerk op het plein hun maaltijd 
kunnen nuttigen. Dat moet ergens 
anders.

Straatteam
Ook het straatteam kan met de bakfiets 
op pad blijven gaan om soep, koffie 
chocolademelk en brood te delen 
met onze vrienden van de straat. De 
laatste weken mogen wij ook weer op 
het binnenplein van Omnizorg staan, 
zodat wij veel meer mensen treffen. 
Nu het kouder is nemen wij ook vaak 
handschoenen en slaapzakken mee voor 
de mensen die buiten slapen.

Steun onze activiteiten op 
rekeningnummer: 
NL81 INGB 0006 7476 28 
t.n.v. Stichting Sant’Egidio Apeldoorn. 

Eerste Communie 2021
Half november zullen per post de 
uitnodigingen voor de eerste communie 
2021 uitgaan naar de ouders van de 
kinderen die dat jaar 7 worden (groep 4) 
en bij ons bekend zijn. Ook de katholieke 
scholen krijgen een mail met het verzoek 
dit in hun nieuwsbrief aan de ouders op te 
nemen. 

13 januari 2021, 19.30 uur is de ouder-
inpraatavond in Apeldoorn, 15 januari 
2021 is in Twello een ouderavond gepland 
om 19.30 uur (in de kerk i.v.m. ruimte en 
corona maatregelen).

De opzet van de voorbereiding van de 
eerste communie gaat veranderen. Er komt 
niet alleen een voorbereidingstraject maar 
ook een programma dat doorloopt na de 
eerste communie. Gezinsvieringen zullen 
een onderdeel zijn van het programma. 
Ouders en kinderen volgen bijeenkomsten 
samen waarbij er voor de kinderen enkele 
aparte kinderbijeenkomsten zijn. Op de 
ouderavond zullen we hierover de ouders 
informeren. 
Het doen van de communie is één van 
de zeven sacramenten en daarmee een 
bewuste stap in de geloofsopvoeding. 
Hier willen we op een structurele manier 
aan bijdragen door samen met ouders en 
kinderen op weg te gaan. 

Vormsel
Helaas is door de aangescherpte 
maatregelen het weer niet mogelijk om de 
vormelingen op 7 november het vormsel te 
laten ontvangen. Zoals het er nu naar uit ziet 
wordt dit voorjaar 2021. 

K I N D  E N  K E R K

Meespeelviering online
Op www.devuurplaats.nl/
hetkleinevuur staat een 
aantal meespeelvieringen 
online voor peuters en 
kleuters. De Vuurplaats is een pioniersplek 
van de PKN die zich o.a. richt op jonge 
gezinnen. Ik ben medepionier van deze 
plek en samen met Gertrudeke van 
der Maas nemen wij in deze coronatijd 
meespeelvieringen op voor thuis. 
Leuk om te doen met je kinderen of 
kleinkinderen. 

Lichtjes van hoop
Namens Kind en Kerk stonden er 30 lichtjes 
van hoop in de Allerzielenviering. Deze 
konden door kerkgangers in de viering 
meegenomen worden. Afscheid nemen 
is altijd moeilijk, maar elkaar slecht nabij 
kunnen zijn in deze coronatijd maakt het 
extra moeilijk. Daarom een klein gebaar van 
licht en hoop! Ook voor iedereen die er niet 
een heeft ontvangen. 

Kerstkaarten maken
‘het licht van Jezus zelf’
28 november en 12 december willen 
we tijdens de uren dat er openkerk is 
met kinderen kerstkaarten gaan maken 
voor parochianen. Een klein teken van 
verbondenheid in deze tijd waarin een teken 
van nabijheid zo belangrijk is. 

Geen kinderdienst en crèche 
in november
Zolang er met maximaal 30 mensen gevierd 
kan worden op de zondagochtend, en 
de viering van Twello gestreamd wordt 
voor de overige parochianen, zullen er 
géén kinderdienst en crèche zijn in het 
Emmaüshuis. Kinderen tellen mee als ze in 
de kerk aanwezig blijven dus moeten in dat 
geval opgegeven worden via meevieren.nl.
Voor de adventsperiode zijn we aan het 
kijken naar een oplossing via ZOOM, om 
toch met de kinderen op weg te kunnen 
gaan naar de kerst. 

We tellen de dagen af tot we weer kunnen 
beginnen en hopen dat de maatregelen in 
december weer versoepeld zullen worden 
zodat we weer samen op weg kunnen gaan. 

Kerst 
Hoe en wat het zal worden met de kerst is 
nog een grote onzekerheid. De organisatie 
om een kerstrondgang rond de kerk te 
organiseren, waarbij in kleine groepen 
een tocht gemaakt wordt in plaats van 
een gezinsviering, mag binnen de huidige 
richtlijnen niet en ligt voorlopig weer op de 
plank. We beraden ons op een alternatief. 

Mariska Litjes

Sint Maarten
Met de kinderen van de Bijbelles vierden 
we op 7 november Sint Maarten. Via de 
groepsapp ontvingen zij een filmpje waarin 
ik het verhaal van Sint Maarten vertel. 
’s Middags waren ze welkom in de tuin 
van de kerk om een lichtje en verassing te 
komen ophalen. 

Eerste communie in november
In besloten vieringen zullen op 21 november 
Fabian Rolink, Joas van Loon, Kristan de 
Winter en Danilo Bakvovic hun eerste 
communie ontvangen. Op 28 november 
zullen Ashley Sousa Camara, Jurre Starink en 
Milo+ Nikos Meiners hun eerste communie 
doen. Beste jongens, meisjes en ouders: 
alvast gefeliciteerd. 
Feras Jabbour maakt elke keer van de 
vieringen in Twello en Apeldoorn prachtige 
foto’s. Hij was in Syrië een topfotograaf, het 
is zonde van zijn talenten dat hij dit vak hier 
niet meer kan uitoefenen. We zijn blij dat 
hij voor ons deze klus wil doen en hopen dat 
hij op een of andere manier weer in staat 
gesteld zal worden zijn vak uit te oefenen in 
Nederland. Zijn vakmanschap verdient dat.

Nieuwe encycliek
paus Franciscus 
‘Fratelli tutti’
Op de feestdag van Sint Franciscus 
(4 oktober) heeft paus Franciscus zijn 
encycliek ‘Fratelli tutti’ (‘Allen broeders’) 
gepubliceerd. Een dag eerder was de 
paus in dit kader naar Assisi gereisd. 
Daar vierde hij de Eucharistie bij het 
graf van Sint Franciscus – de titel van 
deze encycliek komt uit een tekst van 
deze heilige. Aan het einde van de 
Eucharistieviering ondertekende de paus 
op het altaar zijn derde encycliek.

De paus gaat in ‘Fratelli tutti’ in op 
broederschap en vriendschap als 
manieren om een betere, rechtvaardiger 
en vreedzamer wereld op te bouwen. 
Deze broederschap is niet abstract maar 
het resultaat van concrete daden. De 
coronapandemie heeft de noodzaak voor 
deze solidariteit nog eens extra duidelijk 
gemaakt.

De encycliek telt acht hoofdstukken. In 
het eerste hoofdstuk signaleert paus 
Franciscus een aantal misstanden in de 
wereld, daarna stelt hij de parabel van 
de barmhartige Samaritaan centraal: hoe 
reageren we op een vreemdeling op onze 
weg? Een open wereld is volgens de paus 
belangrijk, en hij wijst individualisme 
en doorgeslagen consumentisme af. 
Tevens bekritiseert hij de politieke 
stromingen van het populisme en het 
(neo)liberalisme. Ontmoeting, dialoog 
en openheid voor alle culturen zijn 
volgens paus Franciscus van groot belang. 
Ook benadrukt hij dat vergeving en 
verzoening noodzakelijk zijn om na een 
conflict opnieuw te kunnen beginnen, 
waarbij hij onderstreept dat religie 
nooit de basis voor geweld mag vormen. 
Religies zijn geroepen om bij te dragen 
aan de broederschap van de wereld, aldus 
de paus.
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in het ziekenhuis, licht dan even de 
werkgroep Welzijn in: mevr. 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. 

Gebedsgroep de Parel is tot nader bericht 
stopgezet.

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

Werkgroep Welzijn/Ziekenbezoek
Als u weet dat iemand wordt opgenomen 

S T A D

Helaas kan niet iedereen altijd beschikken 
over familie, buren of goede bekenden 
die in de gelegenheid en in staat zijn hulp 

Kopij voor de volgende OpWeg graag in-
leveren uiterlijk woensdag 2 december 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

Bijbelgroep “Victor”
Elke eerste donderdag van de maand 
komen we bij elkaar bij iemand thuis 
om ons te verdiepen in de lezingen van 
de komende zondag. Bijbelkennis is 
niet nodig wel openheid naar hetgeen 
geïnspireerde woorden betekenen in 
onze tijd. Wilt u meedoen stuur dan 
even een mail naar pastor R. Pragt: 
r.pragt@upcmail.nl of laat het weten 
op het secretariaat van de parochie. We 
kijken dan of het aantal een gewone 
huiskamer niet te boven gaat. Van harte 
welkom.

ONZE LIEVE VROUWE

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 
Claraparochie

Vieringen H. Martinuskerk Twello
(online en via livestream)
Zondag 15 november 
33e zondag door het jaar 
10.00 uur Eucharistieviering voor 
 30 personen met enkele leden 
 van koor Lucente uit Apeldoorn
 Voorganger pastor Sebastian
Woensdag 18 november
09.00 uur Eucharistieviering 
 met 30 personen
Donderdag 19 november
09.00 uur Eucharistieviering 
 met 30 personen
Zaterdag 21 november 
Christus Koning van het Heelal
(1e Communieviering, uitsluitend voor 

genodigden)
19.00 uur Eucharistieviering met 
 enkele leden van het 
 Martinuskoor Twello
 Voorganger pastoor H. Hermens
Zondag 22 november 
Christus Koning van het Heelal
10.00 uur  Eucharistieviering 
 voor 30 personen met enkele 
 leden van het Wocokoor
 Voorganger pastoor Hermens
Woensdag 25 november
09.00 uur Eucharistieviering 
 met 30 personen
Donderdag 26 november
09.00 uur Eucharistieviering 
 met 30 personen
Zaterdag 28 november 
1e zondag van de Advent
(1e H. Communieviering, uitsluitend voor 
genodigden)
19.00 uur Eucharistieviering met 
 enkele leden van het 
 Martinuskoor Twello
 Voorganger pastoor H. Hermens
Zondag 29 november 

1e zondag van de Advent
10.00 uur Eucharistieviering voor 
 30 personen met enkele leden 
 van het Martinuskoor Vaassen
 Voorganger pastor Sebastian
Woensdag 2 december
09.00 uur Eucharistieviering 
 met 30 personen 
Donderdag 3 december
09.00 uur Eucharistieviering 
 met 30 personen
Zondag 6 december 
2e zondag van de Advent
10.00 uur Eucharistieviering voor 
 30 personen met enkele leden 
 van het Martinuskoor Twello
 Voorganger pastoor H. Hermens
Woensdag 9 december
09.00 uur Eucharistieviering 
 met 30 personen 
Donderdag 10 december
09.00 uur Eucharistieviering 
 met 30 personen

Vieringen H. Martinuskerk Vaassen
(online)

Vieringen H. Antonius Abt Loenen
(online)

In de verzorgingstehuizen in Apeldoorn en 
omgeving kunnen voorlopig geen vieringen 
worden gehouden.

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 16 87. 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.

Als je me vraagt, wanneer ik mij dit jaar het 
meest trots heb gevoeld, dan was dat het 
moment waarop ik hoorde dat Apeldoorn 
de titel als Fairtrade Gemeente bemachtigd 
had.

2,5 jaar lang heb ik mij ingezet om dit doel 
te bereiken, door nulmetingen uit te voeren, 
via diverse media voorlichting te geven en te 
praten met verschillende ondernemers. 
In het kader van dit gewonnen doelpunt, 
sloegen we als Fairtrade Werkgroep 
de handen ineen met de vakbond CNV 
Internationaal, die zich wereldwijd onder 
andere inzet voor het verbeteren van de 
arbeidsomstandigheden in textielfabrieken. 
Door deze samenwerking verleden week 
stond er een groot glazen ‘experiencebox’ 
in het centrum, vol kleding. 
Een betere lancering van 
de titel had ik me met alle 
huidige beperkingen niet 
kunnen bedenken. Het 
was immers de landelijke 
Fairtrade Week, die dit 
jaar de kledingindustrie als 
thema had. 

Via de website 
allesheeftzijnprijs.nl 
kunnen mensen achter de 
daadwerkelijke prijs van hun 

kleding komen, en die ligt veel hoger dan 
de betaalde euro´s in de winkel. Een shirtje 
voor 2 tot 5 euro, met een kledinglabel 
uit China of Bangladesh, met een beetje 
nadenken kan men al nagaan of er de 
makers zichzelf kunnen voorzien in hun 
levensonderhoud. In China, waarvan de helft 
van de kleding in NL vandaan komt, krijgen 
de arbeiders 170 euro per maand, terwijl 
ze 17 uur per dag gewerkt hebben. De 
vrouwen in de fabrieken krijgen daarnaast 
te maken met seksuele intimidatie, geweld 
en discriminatie. Gelukkig zijn er ook winkels 
waarbij je bij het kopen van de kleding 
zeker weet, dat je niet bijdraagt aan zulke 
mensonterende praktijken. Een groot deel 
van deze winkels in Apeldoorn zijn dan ook 
vermeld op deze site.

Door middel van 
onze portemonnee 
en verspreiding van 
bewustwording, kunnen we 
als consument namelijk de 
kledingindustrie aanpakken. 
Hoe meer mensen bewust 
kiezen voor het kopen van 
eerlijke kleding en het 
vermijden van merken die 
dit niet doen, hoe meer 
de grotere spelers zullen 
beseffen dat de consument 

dit niet meer wil. Denk hierbij aan het 
kopen van gecertificeerde fairtrade kleding, 
maar ook door te winkelen bij de diverse 
tweehandswinkels.

Als Fairtraide Gemeente zijn we dus in 
Apeldoorn goed op weg, maar de finish is 

nog niet in zicht. Laat je hart spreken, en 
koop dus niet alleen eerlijke kleding, maar 
ook koffie, bananen, chocolade en suiker. 
Een eerlijkere omgeving, groot of klein, 
begint namelijk altijd bij onszelf.

Dorise van Driel

Apeldoorn: Fairtrade Gemeente
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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
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Bijbelrooster jaar A/B
15 november 2020 Drie en dertigste zondag door het jaar; Werelddag van de Armen
Spreuk. 31,10-13 + 19-20 + 30-31; Psalm 128;1 Tess. 5,1-6; Mt. 25,14-30 of 14-15 + 19-20 
22 november 2020 Vier en dertigste en Laatste zondag van het Liturgisch Jaar; 
Christus Koning van het heelal 
Ez. 34,11-12 + 15-17; Psalm 23; 1 Kor. 15,20-26 + 28; Mt. 25,31-46
29 november 2020 Eerste zondag van de Advent
Jes. 63,16b-17 + 19b; 64,3b-8; Psalm 80; 1 Kor. 1,3-9; Mc. 13,33-37
06 december 2020 Tweede zondag van de Advent
Jes. 40,1-5 + 9-11; Psalm 85; 2 Petr. 3,8-14; Mc. 1,1-8

Wij bidden 
God,
wij vragen U in de komende 
adventsperiode:
Geef ons de kracht
om in deze donkere dagen
op zoek te gaan
naar die ene ster
die ons zal brengen naar het Kerstkind
naar het licht in ieder van ons
dat soms helder, soms verborgen is
opdat ieder mensenkind
vervuld mag worden van hoop
en mag delen in Uw droom van vrede.
Amen. 

W I J  B I D D E N


