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KERK
Onze Lieve Vrouwekerk, Hoofdstraat 18, 7311 KB Apeldoorn

Pastoraal team
Hans Hermens
pastoor
hanshermens7@gmail.com
06 461 042 46

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

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

Ronald Dashorst
diaken
r.dashorst@rkapeldoorn.nl
06 169 127 27

Mariska Litjes
jongerenwerker/catecheet
kindenkerk@rkapeldoorn.nl
055 526 65 00

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

LI T U RG I S CH E V I E R I N G E N
VIERINGEN IN ONZE LIEVE VROUWEKERK
Vanwege de nieuwe Coronamaatregelen worden de komende tijd de online vieringen
zowel vanuit de O.L. Vrouwekerk te Apeldoorn als vanuit de H. Martinuskerk te Twello
uitgezonden. Zie hiervoor de website van de Emmaüsparochie en de Franciscus en Clara
parochie
Zaterdag 20 maart 5e zondag van de 40 dagentijd
16.30 uur
Eucharistieviering voor 30 personen met cantor M. Braam
en organist L. Huisman | Voorganger pastor Sebastian
Zondag 21 maart 5e zondag van de 40 dagentijd
10.00 uur
Eucharistieviering voor 30 personen met enkele leden van koor Credo
Voorganger pastor Sebastian
12.00 uur
Doopviering | Voorganger pastor Sebastian
Dinsdag 23 maart
09.00 uur
Eucharistieviering voor 30 personen
Vrijdag 26 maart
09.00 uur
Eucharistieviering voor 30 personen
Zaterdag 27 maart 6e zondag van de 40 dagentijd
16.30 uur
Eucharistieviering voor 30 personen met cantor R. Foppen
en organist R. van Drunen | Voorganger pastoor H. Hermens
Zondag 28 maart Palmzondag
10.00 uur
Eucharistieviering voor 30 personen met enkele leden koor Credo
Voorganger pastoor H. Hermens
12.00 uur
Zie rubriek Kind & Kerk op pagina 5.
15.00 uur
Online ‘Op weg naar Pasen’ met catecheet M. Litjes en Jokotrees
Dinsdag 30 maart
09.00 uur
Eucharistieviering voor 30 personen
Woensdag 31 maart Diocesane Chrismamis met oliewijding
15.00 uur
Eucharistieviering in de Onze Lieve Vrouwekerk.
De kerk is niet toegankelijk, wel kan iedereen deze plechtigheid volgen
via de livestream van de Emmaüsparochie
Witte donderdag 1 april
19.00 uur
Eucharistieviering voor 30 personen met enkele leden van koor Credo
Voorgangers pastor Sebastian en diaken R. Dashorst
Goede vrijdag 2 april
15.00 uur
Kruisweg voor 30 personen met enkele leden van het Gregoriaans koor
Voorganger pastor Sebastian
16.30 uur
Zie rubriek Kind & Kerk op pagina 5.
19.00 uur
Goede Vrijdagviering voor 30 personen met enkele leden van koor Lucente
Voorganger pastor Sebastian
Stille zaterdag 3 april (onder voorbehoud, afhankelijk van de avondklok)
21.00 uur
Paaswake voor 30 personen met enkele leden van koor Credo
Voorgangers pastor Sebastian en diaken R. Dashorst
Zondag 4 april 1e Paasdag
10.00 uur
Eucharistieviering voor 30 personen met enkele leden van koor Sostenuto
Voorganger pastoor H. Hermens
12.00 uur
Zie rubriek Kind & Kerk op pagina 5.
Maandag 5 april 2e Paasdag
10.00 uur
Eucharistieviering voor 30 personen met cantor J. Niekus
en organist H. Veldkamp | Voorganger pastor Sebastian
Dinsdag 6 april
09.00 uur
Eucharistieviering voor 30 personen
Vrijdag 9 april
09.00 uur
Eucharistieviering voor 30 personen
19.30 uur
Gebedsviering Sant’Egidio voor 30 personen (onder voorbehoud)

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
Zie de Kind & Kerk rubriek op pagina 5.
KERKTAXI
Voor parochianen die niet zelfstandig naar de kerk kunnen reizen,
is er de vervoersdienst verzorgd door vrijwilligers.
Voor info en aanmelding: emmaus@rkapeldoorn.nl of tel. 055- 526 65 00.

BLOEMETJE VAN DE WEEK
Hiervoor is een rooster samengesteld door de bezoekgroepen. Aan hen is
gevraagd om aan het secretariaat een naam en adres door te geven van
iemand die ziek is. Dit graag uiterlijk op woensdag vóór 11.00 uur mailen
naar receptie@rkapeldoorn.nl.
Om een beter zicht te krijgen wat er speelt in de parochie vragen wij uw hulp.
Weet u iemand die ook voor een bloemetje in aanmerking komt, wilt u dit dan
doorgeven aan het secretariaat. Maar wilt u er dan zelf voor zorgen dat het
bloemetje ook bij deze persoon bezorgd wordt, daar heeft de bezoekgroep
echter geen mogelijkheden voor. Voor de komende weken is het rooster: 28
maart locatie 3 Ranken; 4 april (Pasen) locatie Teresia; 11 april locatie Hubertus.
Op 14 februari jl. is er een bloemetje gegaan naar de familie Schilder,
Hovenlaan te Apeldoorn.
Op 21 februari jl. is er een bloemetje gegaan naar mevrouw M. KaldenbergTerwel, Curiestraat te Apeldoorn.
Op 28 februari jl. is er een bloemetje gegaan naar mevrouw Clewits,
G.P. Duuringlaan te Ugchelen en naar
Mien Lieferink, Oude Beekbergerweg te Apeldoorn.
Op 7 maart jl. is er een bloemetje gegaan naar Mia Neve,
Arnhemseweg te Apeldoorn.
Op 14 maart jl. is er een bloemetje gegaan naar Marie-Jose Steneker,
Waalstraat te Apeldoorn.
VOEDSELBANK
Het product voor de inzamelingsactie van de Voedselbank voor de maand maart koffie,
thee, houdbare melk. Voor de maand april is broodbeleg: jam, pasta, appelstroop, hagelslag
(geen pindakaas). U kunt het product in de bekende kratten achter in de kerk deponeren.
Namens de voedselbank hartelijk dank.
DE KLEDINGBANK
Kledingbank is nog gesloten. De lockdown is verlengd, maar er zijn ook in deze tijd vast
mensen die met spoed kleding of linnengoed nodig hebben. Er hangt veel mooie kleding in
de Kledingbank te wachten op een nieuwe eigenaar, zowel dames, heren als kinderkleding.
Bij nood is er door instellingen een individuele afspraak te maken voor cliënten om kleding
te halen. Het brengen van kleding is tot nader bericht helaas ook niet mogelijk.
COLLECTE OPBRENGSTEN
Week 5: eigen kerk en de kledingbank
Week 6: eigen kerk en kind en kerk
Week 7: eigen kerk en de vastenactie
Week 8: eigen kerk en de vastenactie

€ 55,10
€ 94,55
€ 213,75
€ 153,81

MISINTENTIES, VOOR ZOVER BIJ ONS BEKEND
20/21 maart 2021
Rens Ketelaar; Elisabeth Scheffer; Riet Willemsen-Kluts.
27/28 maart 2021
Annie Spronk-Post; ouders Van Bentem-Vollebregt; Riet Willemsen-Kluts.
Paasweekend 3/4/5 april 2021
Maria Johanna Geerdink en overleden familieleden; Nayer-Emier Boekhorst; familie
Derks-Jansen en kinderen; Peter Steneker; Aad van de Maarel; Riet Willemsen-Kluts;
in dankbare herinnering van de familie Bekker-van Mourik.
PAROCHIEKRONIEK
Gedoopt:
Op zondag 21 februari jl. is Hendrik Roossien door het H. Doopsel in onze
Geloofsgemeenschap opgenomen.
Overleden:
De uitvaartdienst van Antonius Johannes Maria Verhulsdonck heeft 21 januari jl.
plaatsgevonden in de Franciscus en Claraparochie.
De uitvaartdienst van Letty Gilhuijs-Samsom heeft 18 februari jl. plaatsgevonden
in de O.L. Vrouwekerk.
De uitvaartdienst van Joop Stokkel heeft 26 februari jl. plaatsgevonden
in de O.L. Vrouwekerk.
De afscheidsdienst van Elisabeth Scheffer heeft 27 februari jl. plaatsgevonden
in het crematorium van Heidehof.
De uitvaart van Riet Willemsen-Kluts heeft 13 maart jl. plaatsgevonden
in de OLV kerk.
DE SOOS (op de donderdagmiddag) is tot nader order gesloten!
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Pastorpraat voor Pasen
Met Pasen gaan we over van donker naar
licht, van dood naar leven. De dood is
overwonnen, het graf is leeg. Maar de weg
van dood naar leven is voor velen van ons
zo vreemd, zo tegengesteld aan het leven
van alle dag. Immers wij kennen in onze
beleving alleen maar de weg van leven
naar dood. We zien het bij onze dierbaren,
die ziek worden, die sterven. We zien het
bij ons zelf, in onze gebroken relaties, in
de eenzaamheid, in het ouder worden, in
onze tekorten en beperkingen. We zien
het in onze wereld, in de oorlogen, in de
uitgebuite mensen, in het zinloos geweld
op straat. Dan grijpt de machteloosheid,
de pijn en de dood zo hard om je heen. De
vernietigende kracht van het kruis is dan
zo machtig dat je bijna niks anders meer
kan dan uitroepen, dood is dood!
Deze ervaring moeten de vrienden van
Jezus ook hebben gekend toen Jezus
gevangen werd genomen, gegeseld en
aan het kruis werd gehangen om daar te
sterven. En aan het kruis sprak Jezus zelf;
‘mijn God, mijn God waarom hebt gij mij
verlaten’? Zo zwart kan de nacht zijn dat
naar onze menselijke maatstaven het nooit
meer licht lijkt te worden.

Ik denk aan Piet die onlangs heeft gehoord
dat hij ongeneselijk ziek is en waarschijnlijk
nog enkele maanden heeft te leven. Ik
denk aan Marie en Jan die vol vreugde en
goede verwachtingen het huwelijk zijn
binnengestapt, maar nu ten volle de sleur
voelen, die hun relatie is binnengeslopen.
Piet, Marie en Jan, en zovele met hen, in
twijfel gevangen.
En dan……
Ja, dan wordt er gesproken over een leeg
graf, zou het dan toch, ach nee dat kan niet,
beuzelpraat. Ook Jezus vrienden, die drie
jaar met Hem zijn opgetrokken zijn in twijfel
gevangen.
De vrouwen aan het graf, zij hebben iets
ervaren wat voor de vrienden van Jezus
nog in het verborgene ligt, ook al zien deze
vrienden het lege graf en de zwachtels.
De vrouwen verstaan de tekenen van Gods
belofte, dat God een God van levende is
en niet van doden. En zij herinneren Jezus’
woorden dat Hij zou sterven aan een kruis,
maar op de derde dag zal verrijzen. De
twijfel die mensen gevangenhoudt wordt
doorbroken.

In het pastoraat ben ik al verschillende
malen diep getroffen door mensen die
ondanks het verdriet en de pijn die het leven
met zich mee kan brengen, de tekenen van
Gods belofte toch verstaan. Die mogen leven
vanuit het levenwekkende Paasgeloof. Een
vrouw van in de vijftig zegt met de dood in
de ogen; ‘Ik heb mooie jaren gekend. Nu ik
afscheid moet nemen van het leven, zal het
loslaten van hen die mij zo dierbaar zijn heel
moeilijk zijn, maar toch leg ik mijn leven in
Gods hand, Hij zal me de weg wijzen ook
als ik gestorven ben. Immers in zijn woning
is ruimte voor velen’. Ik denk aan een man
die keer op keer tegenslag na tegenslag in
het leven heeft moeten verwerken, maar
geïnteresseerd blijft in de verhalen van de
mensen uit zijn omgeving. Ik denk aan een
man van 83 jaar, die ruim twintig jaar lang
zijn vrouw, die toen een hersenbloeding
heeft gehad, elke dag in het verpleegtehuis
blijft opzoeken. Ook al kent deze vrouw
haar man nauwelijks nog terug en wordt zij
soms ongelofelijk boos op hem.
Toch blijft deze man zeggen. Ik heb veel van
haar gehouden en dat doe ik nog steeds.
Dat ontroert mij ten diepste. Op zulke
momenten merk je dat door de pijn en de

dood heen de liefde en het leven toch
sterker zijn.
Pasen, Jezus opstanding uit de doden.
God heeft zijn Zoon door de dood heen
gehaald. Door de twijfel en de dood heen,
wijst Jezus ons de weg naar het leven.
Pasen is niet slechts een historische
gebeurtenis. We moeten niet blijven
hangen bij het lege graf. Pasen gaat
verder. Het gaat om die levenwekkende
kracht van Gods geest., die mensen in
beweging zet, mensen doet leven. En
ons doet geloven in Gods liefde, dat wij
allen zijn kinderen mogen zijn. God, onze
hemelse Vader, laat niemand los. Hij laat
geen koter alleen, ook niet in de dood.
Christus verrijzenis geeft ons uitzicht op
Gods liefde en trouw. In Christus mogen
wij weten dat God ons niet los laat ook
niet over onze dood heen.
Christus is waarlijk opgestaan, Alleluja,
Alleluja.
Zalig Pasen.
pastoor Hans Hermens

Fratelli Tutti 2
Als “pelgrim van de vrede” is paus
Franciscus onlangs naar Irak gereisd en
riep in voormalig IS-bolwerk Mosul op
het goede te laten overwinnen op het
kwade. “Broederschap is duurzamer dan
broedermoord, hoop sterker dan haat
en vrede sterker dan oorlog”, sprak hij,
zichtbaar ontroerd. Na het gebed liet de
paus een witte duif op. Troostende iconische
beelden voor de vluchtelingen uit Irak waar
we veel contact mee hebben in Apeldoorn.

In Fratelli Tutti schrijft de paus over het open
staan voor de wereld. We zien voortdurend
dat de paus zijn woorden zelf waarmaakt,
hij doet wat hij zegt. Hij wijdt een heel
hoofdstuk aan het vraagstuk van de
migratie. De grensmuren die tegenwoordig
overal ter wereld worden opgetrokken,
staan meer dan wat ook symbool voor de
uitsluiting van behoeftigen. De paus breekt
een lans voor een barmhartig migratiebeleid.
Mensen verlaten immers niet zonder reden
huis en haard. Ze ontvluchten geweld,
armoede of natuurrampen. Het is onze
eerste plicht om hen te ‘verwelkomen, te
beschermen, ondersteuning te bieden en te
helpen bij de integratie’.
Daarnaast moeten we als ontvangende
samenleving ook helpen om iets te doen aan
de oorzaken van migratie en eraan bijdragen
dat mensen een menswaardig leven kunnen
leiden in de landen waar zijn vandaan
komen. De paus erkent de complexiteit van
het thema migratie. Ontvangende landen
moeten de juiste balans zien te vinden
tussen de bescherming van de eigen sociale
zekerheid en de steun aan migranten. De
paus merkt ook op dat je alleen open kan
staan voor anderen, als deze openheid
geworteld is in een liefde voor je eigen
cultuur. Hij benadrukt opnieuw de kansen
van de multiculturaliteit die het gevolg is van
migratie. Nieuwkomers kunnen een grote
verrijking zijn voor ons allen, schrijft hij.
‘Alleen een sociale en politieke cultuur die
open staat voor anderen en hen verwelkomt
heeft een toekomst’.
Nog enkele citaten: ‘De ware kwaliteit
van de verschillende landen in onze
wereld kan worden afgemeten aan hun
vermogen om niet alleen als land te

denken, maar ook als deel van de grotere
menselijke familie’. ‘Laten we erkennen
dat naarmate onze geest en ons hart
minder ontvankelijk worden, wij ook
minder in staat zijn om de wereld om
ons heen te begrijpen’. ‘Geen enkel volk,
cultuur of individu kan alles in zijn eentje
bereiken: om vervulling in het leven te
vinden, hebben we anderen nodig.
Een volgend hoofdstuk lijkt geschreven
te zijn voor de actuele situatie van het
stemmen in ons land, wat we afgelopen
week hebben kunnen doen. Paus Franciscus
trekt zijn ideeën van de encycliek over
broederschap/zusterschap door naar de
politiek. Politiek is in zijn ogen ten diepste
een belangrijke vorm van dienstbaarheid.
Hij noemt het zelfs een vorm van liefde,
caritas, die het algemeen welzijn beoogt.
De paus bekritiseert populistische politici die
het sentiment van mensen exploiteren voor
eigen korte termijn gewin. Tegelijk wijst
hij op het risico dat een politiek die alleen
let op individuele belangen, begeerten en
ambities ten koste gaat van het algemeen
welzijn en vooral de belangen dient van de
rijken en machtigen zoals we zien in rechtse
politieke spectrum.
‘Sociale naastenliefde’ moet de ziel
zijn van de politieke orde. We hebben
een politiek nodig die kijkt naar het
algemeen welzijn op de lange termijn,
een interdisciplinaire benadering hanteert
en kijkt naar ‘best practices’ om deze
elders ook te implementeren. Er zijn geen
snelle en makkelijke oplossingen voor de
huidige crises. ‘Alleen een gezonde politiek,
waarbij de meest uiteenlopende sectoren
en vaardigheden betrokken zijn, is in staat
toezicht te houden op dit proces’.
Andere opmerkelijke uitspraken die ik
graag met u wil delen: ‘Alles hangt dus
af van ons vermogen om in te zien dat
we ons hart, onze gewoontes en onze
levensstijl moeten veranderen. Anders
zullen de politieke propaganda, de media
en de opiniemakers een individualistische
en onkritische cultuur blijven stimuleren,
waarmee ze tegemoetkomen aan de
ongebreidelde economische belangen en
aan een maatschappelijke organisatie in
dienst van diegenen die al te veel macht

hebben. ‘De markt kan op zichzelf niet
elk probleem oplossen, hoezeer men ons
ook vraagt dit dogma van het neoliberale
geloof te geloven. De kwetsbaarheid van de
wereldsystemen in het licht van pandemieën
heeft aangetoond dat niet alles met de
vrijheid van de markt opgelost kan worden,
we moeten de menselijke waardigheid
opnieuw centraal stellen’. ‘Er is nood aan een
model van sociale, politieke en economische
participatie dat volksbewegingen kan
integreren en lokale, nationale en
internationale bestuursstructuren kan
bezielen met die stroom van morele energie
die voortkomt uit het betrekken van de
uitgestotenen in de opbouw van een
gemeenschappelijke toekomst’.
‘Goede politiek zal manieren zoeken
om gemeenschappen op elk niveau van
het sociale leven op te bouwen, om de
globalisering te herijken en te heroriënteren
en zo de ontwrichtende effecten ervan te
vermijden’.
Terugkijkend op de stem die wij uitgebracht
hebben kunnen we zelf bezien of dit in de
geest van de paus is gedaan. In de hoop dat
de nieuwe coalitie de belangen van allen
behartigd; oog heeft en zorg draagt voor
de kwetsbaren, de armen en de migranten
en op komt voor de bescherming van ons
klimaat, zodat ons aarde ook toekomst heeft
voor de komende generaties.

Communie
in de Paastijd
Het ziet ernaar uit dat we ook dit
jaar het Paasfeest weer bescheiden
moeten vieren door de maatregelen
die ons worden opgelegd vanwege het
coronavirus.
Voor ons christenen is het Paasfeest
de kern van ons geloof. Dan willen we
graag naar de kerk en de communie
ontvangen.Het afgelopen jaar zijn veel
mensen noodgedwongen thuis moeten
blijven. Voor hen die afgelopen jaar
de communie niet hebben kunnen
ontvangen, biedt het pastoraal team
de gelegenheid om in de Paastijd de
communie thuis te ontvangen.
De Paastijd is van 1e Paasdag t/m
1e Pinksterdag. Wanneer u in deze tijd
niet in de gelegenheid bent om naar
de kerk te gaan en graag de communie
thuis wilt ontvangen, kunt u contact
opnemen met het secretariaat om een
afspraak te maken. Een van de pastores
zal u dan thuis bezoeken.
Tel. 0571 27 44 45. Het secretariaat is
op dinsdag en donderdag geopend.
Het pastoraal team

Diaken Ronald Dashorst
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Goede
Vrijdag
Zoals gebruikelijk wordt elk jaar op de
vrijdag voor Pasen de kruisdood van
Jezus herdacht in de kerk. Op 15.00 uur
is er een Kruisweg, waarbij we langs de
kruiswegstaties lopen waarop het lijden
en de dood van Jezus is afgebeeld. Deze
kruiswegoefening dateert uit de 18e eeuw,
haar oorsprong vindt zij in de vroege
christenheid.
Al in de vierde eeuw pelgrimeerden
christenen naar het Heilige Land, waar zij de
wegen gingen die Jezus zelf was gegaan. Ze
volgden in Jeruzalem ook de ‘Via Dolorosa’,
de smartelijke weg naar het kruis.
Bij de eerste christenheid, in het Oosten, lag
het accent op de Verrijzenis, op de triomf
van het kruis. De opgang van jezus naar
Golgotha was minder een lijdensweg dan
een zegentocht, het kruis is een zegenteken.
Omdat op Goede Vrijdag maar weinig
mensen naar de kerk kunnen gaan is het
mogelijk om op de komende zaterdagen zelf
de kruisweg te lopen, en is de kruisweg via
internet mee te lopen, om je te verbinden
met het lijden en de dood van Jezus, ter
voorbereiding op het Paasfeest, het feest van
de Verrijzenis, het nieuwe leven.
Wijnand Geraedts schilderde in 1921
voor de Onze Lieve Vrouwekerk de
veertien kruiswegstaties, olieverf op
linnen, later schilderde hij ook de mooie
wandschilderingen, die op verschillende
plaatsen in de kerk zijn te bewonderen.
Het lopen van deze kruisweg is een
meditatieve wandeling. Dat kan met het
boekje over de kruisweg in de hand.
De teksten in dit boekje over de kruisweg
zijn door Paul Claudel geschreven. Zelf zegt
hij van zijn teksten: ‘Als ik hoor dat een
vrome ziel mijn ‘kruisweg’ heeft gebruikt,
dat enkele van mijn verzen voedsel hebben
gegeven aan haar meditatie en vleugels aan
haar gebed, kortom dat ik iets heb kunnen
doen voor God en voor het geloof die mijzelf
zoveel hebben geschonken, dan heb ik het
gevoel dat ik niet helemaal tevergeefs heb
geschreven en geleefd.’
Ik zal in OpWeg enkele van de
kruiswegstaties citeren uit de teksten
van Paul Claudel:

Eerste statie

Jezus wordt ter
dood veroordeeld
Het is uit. We hebben God berecht
en hem veroordeeld ter dood.
We hebben van Jezus Christus genoeg:
hij wordt ons te lastig.
We kennen geen koning meer dan de Keizer,
geen wet dan het bloed en het goud!
Kruisig hem, zo ge wilt, maar help ons
van hem af, weg met hem!
Tolle! Tolle! In ’s hemels naam!
Offer hem op en laat ons Barabbas vrij!
Pilatus zetelt op de plaats die Gabbata heet.
‘Geef je helemaal geen antwoord?’
zegt Pilatus. En Jezus antwoord niet.
‘Ik vind geen enkele schuld in die man’
zegt Pilatus. ‘maar och!
Dan maar dood, als je daar op staat!
Hier heb je hem. Ecce homo!’
Nog eenmaal staren ons de ogen
vol tranen en bloed!
Kunnen wij nog helpen? Hij kón hier
niet blijven. Niets aan te doen.
Was hij voor de Joden een ergernis,
een dwaasheid is hij voor ons.
Het vonnis is trouwens geveld, in drie talen
nog wel, het hebreeuws, het latijn en het
grieks.
En men ziet hoe de menigte tiert,
en de rechter: hij wast zich de handen.
Vierde Statie

Jezus ontmoet
zijn moeder
Maria. Zij heeft alles aanvaard.
Zie hoe zij wacht, op de hoek van de straat,
op aller Armoede Schat.
Haar ogen zijn zonder tranen,
zonder speeksel haar mond.
Zij zegt geen woord en kijkt naar Jezus
die komt.
Zij aanvaardt. Nogmaals aanvaardt zij.
De smart.
Dringt zij meedogenloos terug in

haar sterk en nauwgezet hart.
Zij zegt geen woord en kijkt naar
Jezus Christus.
De Moeder kijkt naar haar Zoon,
de Kerk naar haar Verlosser.
Haar ziel breekt fel naar hem uit als
de kreet van een stervend soldaat!
Zij staat, rechtop, voor God en biedt
hem haar ziel als een boek.
Er is niets in haar dat weigert,
niets dat herroept.
Haar hart is doorboord, maar iedere
vezel aanvaardt en stemt toe.
En zoals God daar vóór haar,
staat zij op haar post.
Zij aanvaardt en kijkt naar dat Kind,
de vrucht van haar schoot.
Zij zegt geen woord en kijkt
naar haar Allerheiligste Zoon.
Twaalfde Statie

Jezus sterft
aan het kruis
Daarstraks leed hij, het is waar,
maar thans gaat hij sterven.
Het Grote Kruis in de nacht beweegt
zacht heen en weer met de hijgende God.
Alles is klaar. Laat nu maar rustig het
Werktuig begaan
Dat, onuitputtelijke, perst en trekt uit
de eenheid der dubbele natuur.
Uit de bron van lichaam, ziel en persoon.
Alle lijden waartoe hij in staat is.
Hij is heel alleen, zoals Adam alleen
was in Eden.
Hij is voor drie uren alleen en smaakt
de Wijn,
De niet te verwinnen onwetendheid
van de mens bij het wijken van God!
Onze gast raakt bedwelmd en verdoofd
en zijn hoofd neigt lager en lager.
Hij ziet zijn Moeder niet meer en zijn
Vader heeft hem verlaten.
Langzaam smaakt hij de beker
en de dood die hem langzaam vergiftigt.
Hebt ge dan niet genoeg aan die zure wijn,
met water vermengd,
Dat ge u plotseling opricht en roept?
Hebt ge dorst, Heer? Spreekt ge tot mij?
Hebt ge behoefte aan mij nog, aan mij

en mijn zonden?
Is het nog niet volbracht?
Is het wachten op mij?
Dertiende Statie

Het lichaam van
Jezus wordt van
het kruis genomen
Hier neemt het Lijden een einde
en het Medelijden duurt voort.
Christus is niet meer op het Kruis,
Maria heeft hem bij zich genomen:
Zoals zij hem, na de belofte, aanvaarde,
zo ontvangt zijn hem weer, na het offer.
Christus die leed voor de ogen van allen,
is opnieuw in de schoot van zijn Moeder
verborgen.
De Kerk, haar Beminde omarmend,
zal voor immer voor hem blijven zorgen.
Wat van God is en wat van de Moeder is,
en wat de mens heeft gedaan,
Dat alles is bij haar, voor altijd,
onder haar mantel.
Zij heeft hem genomen, zij kijkt, zij betast,
zij bidt, zij schreit, zij bewondert;
Zij is de lijkwade en de balsem,
zij is het graf en de mirre,
Zij is de priester en het altaar,
de ciborie en het Cenakel.
Hier eindigt het Kruis en begint het
Tabernakel’.
Met enkele grote stappen gaan wij
de Weg van Jezus, laten wij ons raken
door zijn lijden, zijn dood en richten
ons op de vijftiende statie van de
Verrijzenis. Als we de beeltenissen
zien van de staties horen wij misschien
de klanken van het gezongen
passieverhaal van Bach of andere
componisten. Wij horen de klanken
van het Stabat Mater als we de
piëta zien in de hal van de kerk. We
steken een kaars op en kijken naar de
wonden van Jezus die ons wijzen op
alle wonden in onze wereld.

Diaken Ronald Dashorst
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HUIS
Parochiebestuur Emmaüs en H.H. Franciscus en Clara
Pastoor drs. J.H.T.M. (Hans) Hermens : voorzitter
M.B. (Maarten) Heere
: vice-voorzitter
W.G.J. (Wilbert) van Breukelen
: secretaris
H.P.M. (Eric) Krukkert
: penningmeester
T.G. (Trees) Hendriks-Ganzevles
: bestuurslid
H.H. (Harrie) Huis in ’t Veld
: bestuurslid
Vacature
: bestuurslid

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.
Kerkbalans

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

Overig op rekening

: NL80 RABO 0105 2420 63 t.n.v. RK Emmaüsparochie

Het parochiebestuur vergadert maandelijks.

Website

: www.emmaus-apeldoorn.nl

Parochiekerk

: Onze Lieve Vrouwekerk, Hoofdstraat 18, 7311 KB Apeldoorn

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)

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

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

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).

K I N D

AANMELDEN UITVAARTEN
Centraal aanmeldpunt uitvaarten 06 289 283 73

E N

K E R K

het kinderkoor Kzing een Palmpasenviering
houden voor kinderen.
Het zal een besloten viering zijn, ZONDER
OUDERS. Tot aan de Pasen geldt 30 kerkgangers en we zullen dan ook 30 kinderen
van basisschoolleeftijd (vanaf groep 3)
uitnodigen hiervoor. Het uitnodigen zal per
mail of telefoon plaatsvinden. Helaas is er
nog niet meer ruimte en we willen ons aan
de maatregelen houden.

Kruisweg voor kinderen
tijdens Paastridium Open Kerk
Kind en Kerk op een kier
Voor de kerst is alles op
slot gegaan en zijn alle
activiteiten gecanceld voor
de kinderen en is alles
volledig online gegaan.
Met veel dank aan Beeld en Geluid
hebben we dit kunnen realiseren.
De vastenkalenders vonden gretig aftrek
en zijn per post naar alle kinderen gestuurd,
via de app kreeg ik af en toe foto’s van
wat de kinderen deden met de suggesties
op de kalender.
Langzaam willen we met de Pasen
weer op een kiertje gaan starten.

De kinderdienst
Het veertigdagenproject ‘ik ben de wijnstok’
is elke zondag voorafgaand aan de viering
te zien via de website www.emmaüsapeldoorn.nl en start om 9.45 uur.
Dit project loopt door tot Paasmorgen.
We hopen na de Pasen weer te kunnen
starten met de kinderdienst in het
Emmaüshuis. Dit alles zal afhangen van het
wel of niet verlengen van de lockdown door

de regering. Houdt dus de berichtgeving
op website, RKK-app en Facebook in de
gaten voor recente informatie.

Op weg naar Pasen:
Het Passieverhaal online
Op Palmzondag komt ’s middags om
15.00 uur het Passieverhaal ‘Op weg naar
Pasen’ online.
Hierin wordt door Mariska Litjes als verteller
en het koor Jokotrees het verhaal van de
intocht in Jeruzalem, het laatst avondmaal,
de veroordeling, kruisiging en opstanding
verteld en gezongen. Liedjes uit Jesus
Christ Superstar worden in het Nederlands
gezongen. Te kijken via KerkTV op
www.emmaus-apeldoorn.nl. De vertelling
blijft tot en met Pasen online staan.

Besloten kinderviering Palmpasen
Om 12.00 uur
zullen Pastoor
Hermens
en Mariska
Litjes met
medewerking
van enkele
zangertjes van

Om 16.30 u op Goede Vrijdag kunnen
kinderen naar de kerk komen om de
Kruisweg te lopen.
We starten met een vertelling over het leven
van Jezus van de intocht in Jeruzalem tot
Pasen in de dag kapel. Ronald Dashorst en
Mariska Litjes gaan samen met de kinderen
langs de staties en zo ontdekken we van
alles in de schilderingen van de kruisweg
over wat er op Goede Vrijdag met Jezus
gebeurde en waarom.

Paasmorgen
De kinderdienst is zoals hierboven
beschreven online via KerkTV op de
website. Ook op deze Paasmorgen zal er
om 12.00 uur door Pastoor Hermens en
Mariska Litjes met medewerking van
enkele zangertjes van het kinderkoor
Kzing een Paasviering voor kinderen zijn.
Het zal een besloten viering zijn, ZONDER
OUDERS. Tot aan de Pasen geldt 30
kerkgangers en we zullen dan ook 30
kinderen uitnodigen van basisschoolleeftijd
(vanaf groep 3). Het uitnodigen zal per mail
of telefoon plaatsvinden. Helaas is er nog
niet meer ruimte en we willen ons aan de
maatregelen houden. Na de viering kunnen

de kinderen eieren zoeken in de tuin en
weer worden opgehaald door hun ouders.

Meespeelviering voor
Peuters en Kleuters
Op de website www.devuurplaatsapeldoorn.
nl komt elke 6 weken ‘Het Kleine Vuur’
online. Een meespeelviering voor peuters en
kleuters. Deze viering is bedoeld om thuis te
doen met de kleintjes tot 6 jaar.
Als mede-pionier ben ik betrokken bij
de pioniersplek de Vuurplaats en in deze
coronatijd maken werken we samen om
deze online vieringen te realiseren voor
kleine kinderen en hun ouders. Ook enkele
kleuterklassen op RK scholen maken gebruik
van deze vieringen. Zo leidt ‘corona’ ook tot
mooie en nieuwe dingen.
We hopen tussen Pasen en Pinksteren weer
te starten met de meespeelvieringen ‘live’ in
het Emmaüshuis.

Pub-quiz voor tieners
Wat gebeurde er
met Jezus in die
laatste dagen van
zijn leven? Wat
weet jij van
Witte Donderdag,
Goede Vrijdag
en het leven van
Jezus? Als je goed kijkt naar ‘Op weg naar
Pasen’ online op www.emmaüs-apeldoorn.nl
dan doe je al een hoop kennis op en kan je
punten scoren. Of gewoon kijken wat je al
weet natuurlijk.
Je krijgt via mail een link waarmee
je op maandag 29 maart om 19.00 uur
mee kunt spelen. Opgeven kan via
kindenkerk@rkapeldoorn.nl.
Voor tieners vanaf ongeveer 11 jaar en
iedereen die zich nog jongere voelt.

Podcast ‘De Vuurplaats’
Pioniersplek de Vuurplaats maakt in
de 40-dagentijd podcats over vasten.
Er wordt in gesprek gegaan met mensen
die vasten vanuit allerlei tradities. Vanuit
onze kerk doet Wouter de Brie aan deze
podcast mee, hij vertelt zijn verhaal in de
podcast die 25 maart online komt op de
grote podcastkanalen zoals Spotify en
www.devuurplaatsapeldoorn.nl
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Pasen 2021: Triomf van de Opstanding

De inspiratie voor dit fictieve verhaal kreeg ik bij het zien
van het kunstobject “De steppe zal bloeien” van Henk Zielstra.

(Willem Olierook)

De jonge Leen
Leen was het oudste kind in het gezin
Schenker, waar behalve moeder Dina en
vader Marcus nog twee jongens en twee
meisjes deel van uitmaakten. Vader Marcus
werkte in de enige aardappelmeelfabriek
die Finsterwolde rijk was. Zoals de meeste
inwoners van het Groningse dorp was hij
overtuigd communist.
Leen was niet vernoemd naar een opa of
oom maar naar Vladimir Lenin, de eerste
leider van de Sovjet-Unie. Marcus had zijn
zoon Vladimir willen noemen, maar dat was
zijn vrouw toch echt te gortig en zo kwamen
ze uit op het “compromis” Leen.
Leen was een schrandere knaap, leergierig
en veel in de natuur te vinden. Regelmatig
kwam hij thuis met stukken hout, waar hij
met engelengeduld de mooiste figuren
uitsneed. Vaak zag hij het resultaat al voor
zich als hij begon, maar hij durfde daar thuis
niet over te praten. Dat vonden ze vast gek.
Na de lagere school en de MULO moest er
een keuze worden gemaakt voor de verdere
toekomst van de jongeman. Zelf wilde Leen
graag naar de Kunstopleiding in Utrecht.
Daar was vader Marcus het echter helemaal
niet mee eens, omdat daar volgens hem
“geen droog brood mee te verdienen was”.
Kunst was iets van de elite en niet voor het
volk. Leen moest maar naar de Kweekschool
in Groningen. Goed onderwijs was veel
belangrijker voor de mensheid dan een
beetje knoeien met verf of klei.

Leraar Leen
Hoewel Leen flink tegenstribbelde, waarbij
ook zijn moeder probeerde haar man ervan
te overtuigen dat het toch belangrijk was
dat hun zoon een opleiding ging doen waar
hij zin in had en de nodige aanleg voor had
tentoongespreid, telde de stem van vader
Marcus het zwaarst.
En zo gebeurde het dat Leen de opleiding
voor leraar ging doen. Al op de MULO was
hij zich voor de Nederlandse taal gaan
interesseren, hetgeen op de Kweekschool
alleen nog maar toenam. Hij ging de
schoonheid van gedichten ontdekken en
het zelf schrijven ervan werd zijn nieuwe
hobby. Eenmaal zijn opleiding afgerond én
met de akte Nederlands in zijn bezit kon het
solliciteren beginnen. Het bleek nog niet
mee te vallen om in het noorden een baan
te vinden. In de opkomende plaats Almere
in Flevoland echter zaten ze te springen om
onderwijzers. Na een zeer prettig verlopen
sollicitatiegesprek ging Leen op 1 september
1969 aan de slag. Doordeweeks zat hij in een
kosthuis en in het weekend verbleef hij bij
zijn ouders in Finsterwolde.

Mevrouw Zorge, zijn hospita, kon heerlijk
koken en daarnaast stond ze altijd klaar
om Leen behulpzaam te zijn om zijn kamer
gezellig te maken of boodschapjes te doen
als de jonge leraar weer eens wat had
vergeten. De vrouw was al enkele jaren
weduwe en door kamers te verhuren was
ze zelfredzaam, hetgeen ze zeer belangrijk
vond. Mevrouw Zorge had twee dochters,
waarvan Esther, de oudste, al was getrouwd
en op zichzelf woonde. De jongste dochter,
Judith, liep stage als verpleegkundige in
Oudewater, bij Gouda, en was daar intern.
Omdat zij meestal alleen in het weekend in
Almere was, duurde het bijna een half jaar
voordat Judith en Leen elkaar ontmoetten.
Leen had namelijk op een donderdag
plotseling hoge koorts gekregen en het had
mevrouw Zorge niet verstandig geleken dat
Leen naar huis ging.

Fientje en Leen
Het was op vrijdag dat Leen, nog altijd zijn
koorts uitzwetend in bed, zacht muziek
hoorde die vanuit de woonkamer
kwam. Het was iets klassieks, dat
herkende hij wel, maar hij wist
niet welk stuk het was. Er klonken
flarden van de gezongen teksten
en regelmatig hoorde hij zoiets als
“Erbarme Dich”. Hoewel Leen geen
idee had waar hij naar luisterde,
ontroerde het hem op een
bepaalde manier. Vlug ging hij
zijn bed uit om de deur op een
kier te zetten, zodat hij alles
beter kon horen en verstaan.
Op zaterdag voelde Leen
zich wat beter. Hij waste zich,
kleedde zich aan en vervoegde
zich in de woonkamer om aldaar,
eindelijk, kennis te maken met
Judith. Overrompeld door haar zeer
bevallige verschijning en haar open
blik, moest Leen even zoeken naar
woorden. Het eerste wat hem te
binnen schoot, was om te vragen
welke prachtige muziek hij de
dag ervoor had gehoord.
Judith vertelde
hem dat het de
“Matthäus
Passion” van
Bach was
geweest. Het was
gebruik in huis om
op Goede Vrijdag
het lijdensverhaal
te beleven
zoals de grote
componist
dat zo
prachtig had
getoonzet.
Thuis was Leen

opgevoed met ‘religie is opium voor het
volk’, maar hier werd een zaadje geplant
voor een groeiend geloof, waar liefde,
trouw en vergeving centraal zouden staan.
Zo werd er die dag nog veel meer besproken
en bleek deze ontmoeting het begin te zijn
geweest van een groeiende liefde tussen
twee jonge en mooie mensen.
In mei 1973 trouwden Judith en Leen en
betrokken ze een nieuwbouwwoning in
Almere.

De volwassen Leen
Als leraar Nederlands vond Leen het
heerlijk om zijn leerlingen kennis te laten
maken met de werken van dichters als: Ida
Gerhardt, Guillaume van de Graft, Henriette
Roland-Holst en Anton Ent. Samen met hen
werkte hij aan projecten, waarbij af en toe
ook enige handvaardigheid bij te pas kwam.
Hij merkte weer hoe fijn het was om met
gereedschap, hout en andere materialen
bezig te zijn en gaandeweg werd de drang
om een kunstopleiding te gaan volgen
groter en groter. Inmiddels was het
gezin Schenker uitgebreid met
twee zoons, waardoor het voor
Leen steeds lastiger werd om
voor de opleiding vier avonden
per week uithuizig te kunnen zijn.
Judith merkte het dilemma bij haar
echtgenoot en ze spoorde hem aan
om toch naar zijn hart te luisteren
en de 2-jarige opleiding in
Utrecht te gaan volgen.
Hoewel zeer intensief genoot
Leen van het zich bekwamen in
allerlei expressievakken en het
samenwerken met gelijkgestemde
zielen.
Op een keer vroeg een van de
oudere leraren of Leen misschien
familie was van een Marcus
Schenker die ongeveer zeventig
moest zijn. Leen vertelde hem
dat dit waarschijnlijk zijn
vader betrof, omdat hij zich
niet kon voorstellen dat er
nog iemand met die naam
en van die leeftijd zou
rondlopen. Rien
van Vliet, degene
die het Leen had
gevraagd, vertelde
dat hij een Marcus
Schenker had
ontmoet tijdens de
februari-staking in
1941. Tijdens de protesten
tegen de bezetter was er
iemand te water geraakt
die dreigde te verdrinken
en Marcus had zich geen
moment bedacht en was de
drenkeling nagesprongen.

‘Dankzij jouw vader sta ik nu hier met je te
praten,’ vertelde zijn leraar beeldhouwen
hem en vroeg Leen de hartelijke groeten
over te brengen aan de man die hem ooit
het leven gered had. Geraakt door dit
verhaal bedacht Leen dat hij eigenlijk maar
weinig van zijn vader wist en hij besloot om
daar snel verandering in te brengen en de
familiebanden eens stevig aan te halen.
Leen was een fervent schaatser en ook op de
televisiewedstrijden volgen deed hij graag.
Het was hem opgevallen dat er langs de
kant vaak een spandoek te zien was met
als cryptische tekst “JOH. 3:16”. Hij vroeg
aan Judith of zij wist wat dat betekende.
Ze glimlachte, pakte haar Bijbel, zocht er
even in en reikte hem toen Leen aan. Hij las:
‘Want alzo lief heeft God de wereld gehad,
dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven
heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft,
niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.’
Ontroerd besefte Leen dat hij eindelijk wist
waar hij met zijn dankbaarheid voor zoveel
moois in zijn leven naartoe kon. Die nacht
zag hij in een droom een groen kruis op een
heuvel van geel hout.

Leen en zijn passie
Zo verstreken de jaren. Leen bleef met
veel enthousiasme leraar Nederlands in
combinatie met het decaanschap en in zijn
vrije tijd was hij steeds vaker in zijn atelier
te vinden om of eigen werk of objecten in
opdracht te vervaardigen. Judith pakte het
werken in de verpleging weer op zodra
hun zoons op de middelbare school zaten,
de jongens groeiden het huis uit en het
eerste kleinkind diende zich aan. De ouders
besloten het kind, dat de naam David had
gekregen, te laten dopen. Tijdens de viering
werd het verhaal van de doop van Jezus
in de Jordaan gelezen. En weer als in een
visioen zag Leen een beeld ontstaan, waarbij
hij een enorme drang voelde om dit ‘gezicht’
over te brengen in een kunstwerk.
Zijn favoriete materialen om mee te werken
waren: hout, brons en steen.
Het hout kocht hij in Amsterdam bij een
bedrijf waar hij bevriend was geraakt met
de eigenaar. Deze had een keer een prachtig
stuk olijfhout voor hem apart gelegd en
zodra Leen het zag wist hij wat hij ermee
ging doen. Urenlang was hij gepassioneerd
in zijn atelier bezig om het object op tijd af
te krijgen. Het werd ”het groene kruis op de
gele heuvel”, dat hij jaren geleden al in een
droom had gezien.
In de veertigdagentijd voltooide hij het
kunstobject dat hij de naam “Triomf van
de Opstanding” gaf. Met Pasen 2021 was
dit werk, samen met de andere stukken als
het project “DOOR GROEI”, in zijn eigen,
geliefde kerkgebouw te bezichtigen. Een
lang gekoesterde droom was in vervulling
gegaan.
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Mag ik mij even voorstellen?

H E T

Beste parochianen

Ik ben Wilbert van Breukelen en
pas benoemd tot secretaris van het
parochiebestuur.
De vacature stond al even open en na
herhaalde oproepen in o.a. OpWeg,
dacht ik, “waarom ook niet?”. Dan start
een proces van kennismaken en vooral
kijken of het wederzijds klikt. Na het
als toehoorder bijwonen van enkele
bestuursvergaderingen was er bij mij de
overtuiging om me voor een periode van
vier jaar kandidaat te willen stellen.
Gelukkig kwamen er geen bezwaren,
noch van het parochiebestuur, noch van
de bisschop. Want de bisschop benoemt
op voordracht van de pastoor met
instemming van de overige leden van het
bestuur.
Er ligt een flinke berg werk, want het
doel is om van twee, nu samenwerkende
parochies, één te maken. Daar wil ik mijn
bijdrage aan leveren in het besef dat dit
voor parochianen grote veranderingen
zijn die emotioneel kunnen aangrijpen.
Veranderingen nog maar kort na de
fusies die beide parochies al hebben
meegemaakt.
Ik heb zelf de fusie in Apeldoorn
meegemaakt als parochiaan van de St.
Victor naar de Emmaüs. Voor mij was het
niet zo›n grote stap: mijn vrouw en ik
zijn namelijk getrouwd in de Mariakerk,
al woonden we destijds in de Maten. We
kwamen weer op bekend terrein.
Tuurlijk, onze twee zonen zijn in de Victor

VA N

Als bestuur van de samenwerkende
parochies Emmaüs en HH. Franciscus en
Clara leven ook wij in deze 40-dagentijd
toe naar Pasen. Ook dit hoogfeest zal door
de huidige coronasituatie niet als vanouds
gevierd kunnen worden. En tóch is de
uitdaging en opdracht die wij voelen om
hoop te houden op betere tijden, op licht
na de duisternis. En om met elkaar ervan
te maken wat wij kunnen.

gedoopt, ik heb er orgel gespeeld en het
gebouw leek als twee druppels water op
de kerk uit mijn jeugd; de St. Jacobus in
Utrecht. Daar was ik misdienaar, acoliet
en werd ik al achter het orgel gezet.
Na mijn studie en omscholing ging ik
werken in de automatisering. Eerst
bij Wegener, later bij Centraal Beheer.
Zo kwam ik in 1984 naar Apeldoorn.
Bij Centraal Beheer heb ik vele fusies
meegemaakt. Ook daar was het afscheid
nemen van het oude en samen weer
verder bouwen.
Ik ben inmiddels al enige jaren gestopt
met werken; vroegpensioen want de AOW
laat nog enige tijd op zich wachten. Ook
deze verandering was niet gepland maar
gaf wel ruimte om meer vrijwilligerswerk
te gaan doen en te genieten van onze
twee kleindochters.

Het is fijn om u te kunnen melden
dat Wilbert van Breukelen nu door de
bisschop is benoemd als secretaris van
het parochiebestuur, en daarmee deze al
geruime tijd vacante plek nu definitief
mag invullen. Wilbert zal zich op een
andere plaats in dit blad zelf aan u
voorstellen. Wilbert, wij zijn blij dat je er
bent!
Dat gevoel staat in contrast met het
gevoel dat wij deelden toen ons het
bericht bereikte dat onze priester
Sebastian onze parochies in elk geval voor
een jaar zal verlaten, omdat hij door zijn
congregatie is teruggeroepen naar India.
Wij zullen in het weekend van 10/11 april
afscheid van Sebastian nemen. Naast het
vervelende gevoel dat bij zo’n afscheid
komt, zien we ook dat het vertrek van
Sebastian een zware druk gaat leggen
op het pastoraal team. Helaas gaan we
dat allen binnen de samenwerkende

B E S T U U R
parochies merken. In samenspraak met
het pastoraal team komen we er nu toe
om het aantal vieringen te versoberen.
Gewoonweg omdat het kleinere pastoraal
team niet alles meer kan verzorgen op de
verschillende locaties binnen de parochie.
Inmiddels zitten wij niet stil en zijn we
met elkaar en met het bisdom in gesprek
om te kijken of we op andere manieren
de capaciteit binnen het pastoraal team
kunnen vergroten. Want we willen erg
graag dat er door kan worden gewerkt
aan de speerpunten die zijn gekozen.
Naast het samen vieren van de Eucharistie
gaat het dan specifiek om zorg en
aandacht voor de kwetsbare mens, het
Kind en Kerk-programma met het leerhuis
kindercatechese, en de verdere start van
het nieuw opgerichte leerhuis. De tijd
gaat ons leren in welk tempo welke zaken
mogelijk zullen blijken.
Voor nu wens ik u allen, namens het
bestuur, een bijzonder Goede Week toe
en daarna een heel Zalig Pasen.
Hartelijke groet,
Maarten Heere,
vicevoorzitter
P.S. Wij zijn nog steeds op zoek naar een
nieuw lid van het parochiebestuur. Neem
bij interesse of vragen ajb contact op met
mij, pastoor Hans Hermens, of een van de
andere bestuursleden.

De Onze Lieve Vrouwekerk, aflevering 32

Maria van Altijddurende Bijstand
(Huub Ummels)
Met deze aflevering besluiten wij de
rondgang door de Onze Lieve Vrouwekerk
en verlaten het kerkgebouw door de
uitgang aan de Stationsstraatzijde. Maar
voordat men de kerk verlaat komt men
in een kleine ruimte, de devotiekapel van
Maria van Altijddurende Bijstand.
In tal van rooms-katholieke kerken is deze
icoon te vinden. Toch was deze ruimte in het
verre verleden geen kapel, maar vóór 1920,
toen er nog geen pastorie of parochiehuis
aan de Stationsstraat was, in gebruik als
biechtstoel. Ook was er toen nog geen
uitgang. De in de kapel hangende icoon is

een moderne bewerking van een origineel
dat volgens de legende afkomstig is van het
eiland Kreta en die in 1866 herontdekt werd.
Daarna vond de verering van Byzantijnse
icoon snel haar weg in de westerse wereld.
Tegenwoordig hangt het origineel in
de kerk van het klooster van de paters
Redemptoristen in Rome.
Op het schilderij staat Maria, als halffiguur,
afgebeeld met haar Jezuskind op de arm.
Maria wordt hier voorgesteld als ’Hodigitria’
een Grieks woord, dat ‘Wegwijzeres’
betekent. Het is een van de traditionele
vormen waaronder de Moeder Gods in
de Byzantijnse kunst wordt afgebeeld.
Maria kijkt bedroefd en misschien ook wel
bezorgd. Jezus heeft zich tegen zijn moeder
aangedrukt, als het ware
om bescherming te zoeken
en legt daarbij zijn handen
in de rechterhand van
Maria. Zij wijst met haar
rechterhand naar het Kind
Jezus, dat de ‘Weg, de
Waarheid en het Leven’
is. Naast haar hoofd staan
twee letters ‘M P’, de
afkorting van het Griekse
woord: ‘Moeder’. Naast het
hoofd van Jezus staan ook
twee letters, die de begin
en de eindletter zijn van
‘Theau’, ‘van God’. Er staat
dus ‘Moeder van God’.
Het kind houdt met een
innig gebaar de hand van
zijn Moeder vast. Wat ook
opvalt is dat de sandaal
aan een van de voeten
van Jezus is losgeraakt en
weggevallen. Om dit extra
tot uitdrukking te laten
komen is de rechtervoet
opvallend gedraaid, zodat
de hele voetzool en ook de
hiel zichtbaar zijn.

Engelen
Ook is er aan weerszijden van de Moeder
Gods een engel afgebeeld. Zij dragen de
lijdenswerktuigen. De linkerengel stelt
Michaël voor die de lans, de rietstok met de
spons en de kelk met azijn draagt. Rechts
is de engel Gabriël uitgebeeld, hij draagt
het kruis en de vier nagels (spijkers). Boven
de engelen staat aangegeven dat het de
aartsengelen Michaël en Gabriël betreft.
De middelste letter is waarschijnlijk een
samenvoeging van de Alpha (a) en de Rho
(r), de eerste twee letters van het Griekse
woord ‘aartsengel’. Rechts van Jezus staan
de letters ‘IC’, de eerste en de laatste letter
van de twee woorden ’Jezus Christus’.

Hemelgewelf
Het gewelf boven de icoon is nog niet zolang
geleden van een blauwe sterrenhemel
voorzien. Iets dat de kapel een extra cachet
geeft. Een gebruik dat teruggaat tot op de
middeleeuwen in Mariakapellen.

Een knielbank voor een moment van
bezinning voltooid het geheel. Als men
de kapel en het kerkgebouw door de
buitendeur verlaat, loont het de moeite om
nog even achterom en omhoog te kijken.
Hier heeft men een fraai gezicht op de
koorpartij van het gebouw op de elf meter
hoge vensters van de koorsluiting. Ook
ziet men vanaf hier het fraaie viering- of
angelustorentje met luidklok. De klok is
overigens niet meer de oorspronkelijke.
Deze is in de Tweede Wereldoorlog
door de Duitsers geroofd om te worden
omgesmolten voor de wapenindustrie van
het Derde Rijk.
De huidige klok is omstreeks 1956 in het
torentje gehangen. Waren de spijlen
van het hekwerkje vroeger van hout, bij
de jongste restauratie is gekozen voor
roestvrijstaal. Dat in verband met het
geringere onderhoud. Je komt ook niet
zomaar bij deze plek.
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Veertigdagentijd

Met de bakfiets op pad

We zitten nog in de Veertigdagentijd, op
weg naar Pasen; een tijd van inkeer, gebed,
lezen uit de Bijbel, vasten en delen met wie
minder heeft. In deze dagen leert Jezus
ons: ‘Het eerste gebod is: Hoor Israël! De
Heer onze God is de enige Heer. Gij zult
de Heer uw god beminnen met geheel uw
hart, geheel uw ziel, geheel uw verstand en
geheel uw kracht. Het tweede is dit: Gij zult
uw naaste beminnen als uzelf’. (Marcus 12,
29-31). Mooie woorden die wij ook werkelijk
in praktijk proberen te brengen.

De vervroegde tijd om met de bakfiets op
pad te gaan i.v.m. de avondklok, is bij de
vrienden van de straat goed bevallen. Het
is meestal druk en de soep e.d. vindt gretig
aftrek.
Het nieuwe jaar is voor de bakfiets goed
begonnen. Jenneke had op de website van
de Jachtlaankerk een oproep gedaan voor
vrijwilligers die soep zouden willen maken.
Veel mensen hebben zich opgegeven en
daar zijn wij erg blij mee en hopen dat
ze een goede tijd mogen hebben bij Sant
`Egidio. Daarom zijn we in de gelukkige
omstandigheid om ook in zomer soep te
kunnen delen. Alleen als de temperatuur
boven de 20 graden komt, gaan we
vegetarische soep maken i.v.m. de kans op
bederf. Ook komen mensen het Straatteam
versterken. Jammer genoeg hebben we
afgelopen jaar ook afscheid moeten nemen
van vrijwilligers die door persoonlijke
omstandigheden moesten stoppen met het
werk bij de bakfiets. Wij zijn erg dankbaar
voor al hun inzet en wensen ze het
allerbeste. Er is het goede nieuws, dat er
een bakfiets bij gaat komen. De huidige
bakfiets is vaak te klein om alle eten en
spullen mee te nemen. Hij moet nog
besteld worden, dus nog even geduld.
We wensen jullie een goede en inspirerende
lente en zomer toe.

Franciscustafel
Elke maandagmiddag ontvangen wij bij
de Franciscustafel zo´n 55 tot 60 gasten.
Onze gasten krijgen een warme maaltijd
mee, aangevuld met een toetje en fruit en
eventueel een flesje Nutridrink. Heel vaak is
er nog iets extra´s wat we uit kunnen delen,
zoals chocola en koekjes. De maaltijden
worden gekookt door Praktijkschool De
Boog of door onze eigen vrijwilligers. De
heerlijke, verse maaltijden worden altijd
erg gewaardeerd. Ondanks dat we nog niet
binnen kunnen eten, proberen we onze
gasten zo veel mogelijk te spreken om te
horen hoe het met hen gaat. We proberen
een band met hen op te bouwen en zo is er
een grote groep trouwe gasten ontstaan.

Kledingbank
In december is de handtekening eindelijk
gezet; de Kledingbank is nu officieel van de
Gemeenschap van Sant’Egidio. Zo kunnen
wij blijven zitten in het pand aan de Oude
Beekbergerweg en voor onze gasten in de
wijk en de rest van Apeldoorn continuïteit
blijven bieden. Vanuit deze vertrouwde
plaats er zijn voor mensen die financieel in
de knel zijn geraakt.
Zondag 7 maart is een trouwe gast van
de Franciscustafel, Henk Quiko, aan
corona overleden, wij gedenken hem in
dankbaarheid voor wie hij was en hoe hij
klaar stond voor iedereen.

Deze maand is het vijf jaar geleden dat de
kledingbank verhuisd is naar het pand van
de voormalige gemeentewerf aan de Oude
Beekbergerweg 157.

Wat hadden we er graag met elkaar en met
u bij stil gestaan! Het zijn vijf jaren waarin
door velen zoveel is bijgedragen, door
vrijwilligers, maatschappelijk stagiaires,
serviceclubs en fondsen.
Velen van u hebben ons ondersteund
met giften van geld, kleding, schoenen,
linnengoed, boeken en nog veel meer.
In deze Coronatijd ontvangen we onze
gasten alleen op afspraak. Daardoor zien
we minder mensen dan we gewend waren
maar zijn de contacten wel intenser. Er is
tijd en aandacht om extra te zoeken naar
de spullen die men nodig heeft of om hun
verhalen te horen. Verhalen van een baan
en huis verliezen in deze tijd, verhalen over
dat het leven al moeizaam was maar nu
extra moeilijk is. Verhalen van ziekte en
dierbaren verliezen. Gelukkig ook verhalen
van een nieuwe start kunnen maken, weer
een baan vinden of eindelijk een plek om te
wonen.

zelf ook te doen. Zijn reis naar Irak was daar
een krachtig voorbeeld van, een delegatie
van Sant’Egidio ging met hem mee.

Paus in Irak
Als “pelgrim van de vrede” riep de
paus in voormalig IS-bolwerk Mosul op
het goede te laten overwinnen op het
kwade. “Broederschap is duurzamer dan
broedermoord, hoop sterker dan haat
en vrede sterker dan oorlog”, sprak hij,
zichtbaar ontroerd. Na het gebed liet de
paus een witte duif op. Troostende beelden
voor de vluchtelingen uit Irak waar we veel
contact mee hebben in Apeldoorn. Wellicht
kan hij ook een keer naar Syrië, waar
mensen uitzien naar zijn aanwezigheid,
dat hoop biedt in de verdrukking.

We kijken uit naar de lente, we blijven
onze gasten met de nodige maatregelen
maar met alle hartelijkheid ontvangen.

Generatietuin
Zaden en pootaardappelen zijn weer
besteld, de grond moet weer klaar gemaakt
om ook in dit nieuwe seizoen groente en
bloemen te zaaien met de kinderen van de
basisschool. Het belooft weer een nieuw
seizoen te worden waarin veel te ontdekken
is, hoe alles groeit, wat er aan insecten en
andere beestjes rondvliegen en kruipen. Wij
zoeken nog mensen die willen helpen om
met de kinderen zich te verwonderen over
de schoonheid en de groeikracht van de
natuur.

Fratelli Tutti

De grensmuren die tegenwoordig overal ter
wereld worden opgetrokken, staan meer
dan wat ook symbool voor de uitsluiting van
behoeftigen. Heel hoofdstuk 4 is gewijd aan
het vraagstuk van migratie. De paus breekt
een lans voor een barmhartig migratiebeleid.
Mensen verlaten immers niet zonder reden
huis en haard. Ze ontvluchten geweld,
armoede of natuurrampen. Het is onze
eerste plicht om hen te “verwelkomen, te
beschermen, ondersteuning te bieden en te
helpen bij de integratie”.

Dat is de naam van de laatste encycliek van
paus Franciscus over broederlijkheid. Met
een klein groepje uit Apeldoorn en Utrecht
lezen wij de inspirerende woorden van de
paus, die zijn woorden kracht bijzet door ze

Een gezegende tijd gewenst, op weg
naar Pasen!
Houd moed, blijf gezond de dagen lengen,
het licht zal de duisternis overwinnen.

OECUMENE
Rosanne Hofman wil mensen helpen in zoektocht naar zingeving
In een vorige editie nam Gertrudeke van
der Maas afscheid als predikant van de
geloofsgemeenschap in De Drie Ranken.
Haar opvolgster stelt zich graag voor.
Wie is Rosanne?
Per 15 oktober heb ik een deel van de taken
van Gertrudeke overgenomen. Ik heb HBOtheologie gestudeerd aan de Hogeschool
VIAA (voorheen de Gereformeerde
Hogeschool) in Zwolle. Daar ben ik een
jaar geleden afgestudeerd. Na mijn Vwoopleiding heb ik bewust voor een Hboopleiding gekozen omdat ik graag praktisch
met mensen aan de slag wilde gaan. Ik
studeerde af op een onderzoek naar de
relatie tussen keuze-stress, burn-out en
depressie en (het ontbreken van) zingeving
bij jongeren. Afgelopen jaar heb ik, naast
veel solliciteren en wat losse projecten,
gewerkt in de thuiszorg. En dat wil ik
ook nog deels blijven doen. De keuze om
theologie te gaan studeren werd gevoed
vanuit mijn reformatorische achtergrond,
interesse in filosofie en contacten met een
missionaire gemeente. Over de kerkmuren
heen kijken, niet vastlopen in dogma’s,

maar mensen helpen in de zoektocht naar
zingeving, en tegen anderen aan je eigen
geloof willen ‘schuren’, dat motiveert
me. Daarbij ben ik zelf ook nog volop in
ontwikkeling en ik hoop ook vooral veel
te leren van hoe wij geloofsgemeenschap
(willen) zijn. Authenticiteit is voor mij een
kernbegrip: echt en oprecht leven. Ik laat
me graag inspireren door kunstenaars, ‘de
profeten van deze tijd’. Een kunstenaar
toont iets van zichzelf, stelt wat aan
de kaak, provoceert wellicht, en laat je
daarmee nadenken over het wezenlijke
in het leven. Ik ben een jaar geleden
getrouwd, mijn man. Peter de Graaf, is
ook theoloog, maar werkt momenteel in
de jeugdzorg. Ik heb één zus. Mijn ouders
vangen al sinds mijn jeugd pleegkinderen
op, inmiddels in de vorm van een
gezinshuis. Een gastvrij huis voor iemand
in nood. De kennismaking met De Drie
Ranken, alhoewel nog beperkt, is me goed
bevallen. Ik voel me welkom en merk dat er
oog is voor mij als persoon en ik ervaar het
als een open en actieve gemeenschap, met
een visie onderweg naar de toekomst. Mijn
steentje bijdragen, daar heb ik zin in!

Waarom heb je voor Apeldoorn/
De Drie Ranken gekozen?
Toen De Drie Ranken op zoek ging naar een
kerkelijk werker, ben ik via mijn netwerk
met hen in contact gekomen. Dat wat ik
hoorde over de gemeenschap én de sfeer
die ik ervaarde tijdens de kennismakings-/
sollicitatiegesprekken spraken mij aan. Ik
voelde ruimte en beweging en dat deed mij
goed. Dus het was niet zozeer een bewuste
keus voor Apeldoorn, maar wel een bewuste
keus om aan de slag te gaan voor De Drie
Ranken.
Woon je in De Maten en
wat zijn je hobby’s?
Helaas, ik woon niet in de Maten. Ik woon
samen met mijn man in de binnenstad van
het mooie Kampen. Maar grappig genoeg
hebben we ook in Kampen een wijk ‹De
Maten› en werk ik ook in deze Kamper
Maten parttime. Helemaal vreemd voelde
het dus niet om nu ook in de Apeldoornse
De Maten aan het werk te gaan.
In mijn vrije tijd verdiep ik me graag
in kunst en kunstenaars en werk ik

[Foto:
Daisy Ranoe]

regelmatig aan projecten waarin ik vrij kan
creëren. Ook ben ik graag bij vrienden of
familie, of wandel ik met de hond van mijn
ouders. En wanneer ik samen met Peter
thuis ben, spelen we graag bordspellen.
Op dit moment zijn ‘Ticket to Ride’ en
‘Kolonisten van Catan’ favoriet!
Gaan ook niet-kerkelijke wijkbewoners
wat van je horen of zien?
Dat is een leuke vraag! Ik zal zo nu en
dan de column van De Drie Ranken in
dit wijkblad verzorgen. Verder zijn mijn
werkzaamheden voornamelijk intern,
maar wellicht zullen de wijkbewoners wel
wat meekrijgen over de kerk en school
samenwerkings-evenementen die De Drie
Ranken elk jaar organiseert met en voor
de PCBO-scholen. Daar zal dan vast wat
over te lezen zijn in dit Wijkblad. En de
oplettende Matenaar zal mij zo nu en dan
ook in mijn oranje Kia Picanto door De
Maten zien rijden!
Willem Olierook
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STAD
Kopij voor de volgende OpWeg graag inleveren uiterlijk woensdag 31 maart 2021
per e-mail aan receptie@rkapeldoorn.nl

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

S T I L S T A A N

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

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.

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

ONZE LIEV E V ROUW E
Gebedsgroep de Parel is tot nader bericht
stopgezet.

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

Dan zal ik leven
Het zal in alle vroegte zijn als toen.
De steen is weggerold.
Ik ben uit de grond opgestaan.
Mijn ogen kunnen het licht verdragen.
Ik loop en struikel niet.
Ik spreek en versta mijzelf.
Mensen komen mij tegemoet,
wij zijn in bekenden veranderd.
Het zal in alle vroegte zijn als toen.
De ochtendmist trekt op.
Ik dacht een dorre vlakte te zien.

Zie hiervoor de website van de
Emmaüs-parochie en de Franciscus
en Clara.

Vieringen H. Martinuskerk Twello
(online en via livestream)
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2185
Zondag 21 maart
5e zondag van de 40 dagentijd
10.00 uur Eucharistieviering
voor 30 personen
Voorganger pastoor H. Hermens
Woensdag 24 maart
09.00 uur Eucharistieviering
voor 30 personen
Donderdag 25 maart
(aankondiging van de Heer)
09.00 uur Eucharistieviering
voor 30 personen
Zondag 28 maart Palmzondag
10.00 uur Eucharistieviering
voor 30 personen
Voorganger pastor Sebastian

Woensdag 31 maart
09.00 uur Eucharistieviering
voor 30 personen
Witte donderdag 1 april
19.00 uur Eucharistieviering
voor 30 personen
Voorganger pastoor H. Hermens
Goede vrijdag 2 april
15.00 uur Kruisweg voor 30 personen
Voorganger pastoor H. Hermens
19.00 uur Goede Vrijdagviering
voor 30 personen
Voorganger pastoor H. Hermens
Stille zaterdag 3 april (onder voorbehoud,
afhankelijk van de avondklok)
21.00 uur Paaswake voor 30 personen
Voorgangers pastoor H. Hermens
en catecheet M. Litjes
Zondag 4 april 1e Paasdag
11.00 uur Eucharistieviering
voor 30 personen
Voorganger pastor Sebastian
Maandag 5 april 2e Paasdag
10.00 uur Eucharistieviering
voor 30 personen
Voorganger pastoor H. Hermens
Woensdag 7 april
09.00 uur Eucharistieviering
voor 30 personen
Donderdag 8 april
09.00 uur Eucharistieviering
voor 30 personen

Wij overnachten in elkaars schaduw.
Wij worden wakker van het eerste licht.
Alsof iemand ons bij naam en toenaam
heeft geroepen.
Dan zal ik leven!			
Huub Oosterhuis

BIJBELROOSTER
21 maart 2021 Vijfde zondag veertigdagentijd
Jer. 31,31-34; Psalm 51; Hebr. 5,7-9; Joh. 12,20-33
28 maart 2021 Palmzondag
Mc. 11,1-10; Jes. 50,4-7; Psalm 22; Fil. 2,6-11; Mc. 14,1-15,47 of 15,1-39
1 april 2021 Witte Donderdag
Ex. 12,1-8 + 11-14; Psalm 116; 1 Kor. 11,23-26; Joh. 13,1-15
2 april 2021 Goede Vrijdag
Jes. 52,13 - 53,12; Psalm 31; Hebr. 4,14-16 + 5,7-9; Joh. 18,1-19,42
3 april 2021 Paaszaterdag Paaswake
Gen. 1; Ex.14; Jes.55; Ps. 104; Rom. 6,3-11; Mc. 16,1-8
4 april 2021 Paaszondag
Hand. 10,34a + 37-43; Psalm 118; Kol. 3,1-4; Joh. 20,1-9
5 april 2021 Tweede Paasdag
Hand. 2,14 + 22-32; Psalm 16; Mt. 28,8-15

KERKDIENSTEN
Vanwege de nieuwe Coronamaatregelen
worden de komende tijd de online
vieringen zowel vanuit de H. Martinuskerk
te Twello, de H. Martinuskerk te Vaassen,
de H. Antonius Abt te Loenen als vanuit
de O.L. Vrouwekerk te Apeldoorn
uitgezonden.

Volle schoven zie ik, lange halmen, aren,
waarin de korrel zwelt.
Bomen omranden het bouwland.
Heuvels golven de verte in,
bergopwaarts en worden wolken.
Daarachter, kristal geworden, verblindend,
de zee die haar doden teruggaf.

ELDERS

Vieringen H. Martinuskerk Vaassen
(online en via livestream)
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21182
Zondag 21 maart
5e zondag van de 40 dagentijd
10.00 uur Woord- en Communieviering
voor 30 personen
Voorganger diaken R. Dashorst
Zaterdag 27 maart (Palmzondag)
18.30 uur Eucharistieviering
voor 30 personen
Voorganger pastor Sebastian
Goede vrijdag 2 april
15.00 uur Kruisweg voor 30 personen
Zondag 4 april 1e Paasdag
09.00 uur Eucharistieviering
voor 30 personen
Voorganger pastor Sebastian

Vieringen H. Antonius Abt Loenen
(online en via livestream)
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1031
Zaterdag 20 maart
5e zondag van de 40 dagentijd
19.00 uur Eucharistieviering
voor 30 personen
Voorganger pastoor H. Hermens

Zaterdag 27 maart (Palmzondag)
19.00 uur Eucharistieviering
voor 30 personen
Voorganger pastoor H. Hermens
Zondag 4 april 1e Paasdag
10.00 uur Woord- en Communieviering
voor 30 personen
Voorganger diaken R. Dashorst

H.Geestkapel, Assel
Met inachtneming van alle coronamaatregelen lukt het aardig om de
beschikbare 30 plaatsen eerlijk te verdelen.
Het is dringen en daarom is telefonisch
aanmelden een vereiste. Dat kan uitsluitend
bij Hans Bosch op maandag en dinsdag
tussen 14.00 en 16.00 uur of via de email
bosc2999@planet.nl.
Trouwe bezoekers waarvan het e-mailadres
bekend is ontvangen dan een overzicht
van degenen die die week zijn ingeloot.
Er zijn geen vieringen in de Maria Hoeve
te Assel.
Elke 2e zondag van de maand is er een
Woord- en Communieviering. Alle andere
zondagen zijn er Eucharistievieringen
waarin Dominiek Deraeve sdb voorgaat.
In de verzorgingshuizen in Apeldoorn en
omstreken worden tot nader order geen
kerkdiensten gehouden.

vrijdag 19 maart 2021
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Beroepsonderwijs
aan volwassenen uit
sloppenwijken van Brazilië

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

S ervice vinden wij vanzelfsprekend
• 3 jaar garantie
• aan huis advies en verkoop
• levering op afspraak
• gratis bezorgen en afvoeren
• eigen technische dienst
• uitgebreide uitleg

Beroepsonderwijs
aan volwassenen uit
sloppenwijken van Brazilië
Dit is een Eigen Doel van:

HH. Petrus en Paulusparochie in Leiden
HH. Petrus en Pauluskerk in Amsterdam
HH. Franciscus en Claraparochie in Twello
Emmausparochie Apeldoorn
Gemeenschap Emmanuel Nederland

Een veilige haven in moeilijke dagen
De wereld staat even stil wanneer u afscheid moet nemen van een dierbare.
In deze moeilijke periode kunt u rekenen op de goede zorgen van Rouwcentrum
Rouwenhorst. Wij zijn er om u te ondersteunen bij het vormgeven van een stijlvol
en persoonlijk afscheid. Door noodzakelijke formaliteiten uit handen te nemen,
geven wij u de tijd en ruimte om bij uw dierbare te zijn.

Wij helpen u dag en nacht

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

IBAN: NL21 INGB 000 000 5850  www.vastenactie.nl
Maak uw bijdrage over o.v.v.
401616 of gebruik de QR-code.

informatieblad voor katholiek apeldoorn
OpWeg is een uitgave van de SIKA
Stichting Informatieblad Katholiek Apeldoorn
Postadres:
SIKA, p/a Regentesselaan 16a, 7316 AD Apeldoorn.
Stichting SIKA is ANBI-erkend,
u kunt uw giften aftrekken van de belasting.
Bestuur
Voorzitter: J.W.J. Scheffer
Secretaris: M. Oomen-Pragt,
mfaoomen@gmail.com
Penningmeester: F.P.C.J. Spallek,
spallekf@telfort.nl
Lid: G. Kroese

Dit is een Eigen Doel van:

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 .
HH. Petrus en Paulusparochie in Leiden
HH.
Petrus bijdrage
en Pauluskerk in Amsterdam
Vrijwillige
HH.
enOpWeg
Claraparochie
in Twello
Het Franciscus
uitgeven van
kost geld.
Emmausparochie
Apeldoorn
Het blad kan dan ook
alleen maar blijven
Gemeenschap Emmanuel Nederland
verschijnen dankzij bijdragen van lezers op rekening:
NL10 INGB 0002 3955 46, t.n.v. SIKA OpWeg

IBAN: NL21 INGB 000 000 5850



Maak uw bijdrage over o.v.v.
401616 of gebruik de QR-code.

www.vastenactie.nl

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

