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Hemel vaa rt
Mijn gedachten gaan terug naar 
Hemelvaart 2014, alweer zeven jaar 
geleden. Het getal zeven is heel 
betekenisvol, zeker in de bijbel. 

Het was een jaar nadat van de zeven 
katholieke kerken in Apeldoorn er zes 
gesloten waren en wij als parochianen 
ontheemd, buiten in de tuin van de kerk, 
een viering hielden. Net als het volk van 
Israël, dat na de uittocht uit Egypte, door 
het water en de woestijn heen moesten, 
om uiteindelijk het beloofde land in te 
trekken. 

Weersverwachting donderdag 29 mei 2014 
om 10.00 uur: Zwaarbewolkt met lichte 
regen of motregen: 11 graden. 
Het gras was nat, het bleef door miezeren 
en dit gaf een modderboel in de tuin. Het 

was guur en onaangenaam herfstweer en 
daarom hebben wij de openluchtviering 
met Hemelvaart niet door laten gaan. 
We hebben er toen voor gekozen om 
Hemelvaart in de droge en behaaglijke kerk 
te vieren. We blijven niet staren naar boven, 
naar de grijze hemel, maar wij kijken naar 
elkaar en naar de grond waar wij staan, daar 
moet het gebeuren, daar mogen wij een 
hemel maken voor elkaar, daar kunnen wij 
doen zoals Hij heeft voorgedaan. 

Met de beide benen op de grond die in de 
Onze Lieve Vrouwekerk hemelsblauw was. 
Daar was de blauwe loper uitgerold, de 
loper die ook gebruikt is bij het huwelijk van 
prins Jaime en Viktoria. In de viering zochten 
wij naar vuur. ‘Vuur, dat is wat ik verlang, 
waar ik naar uitkijk, het vuur van Pinksteren, 
het vuur van de heilige Geest, de Geest die 

aanspoort en enthousiast maakt 
om te bouwen aan het Rijk van God, 
hier op aarde’.

Om ons vuur op te porren en aan te 
wakkeren zongen wij als één groot 
Emmaüskoor onder de bezielende leiding 
van Jacques van der Palen: ‘Kom schepper 
Geest, daal tot ons neer, houdt Gij bij ons uw 
intocht, Heer’, vervul ons hart met vuur. 

We kijken uit naar het vuur, ook dit jaar 
2021. Wij blijven niet staren naar de hemel 
maar zoeken het vuur hier op aarde, hier 
moet het gebeuren, hier moeten wij het 
vuur van de liefde brandend houden, dat 
vuur in onszelf opporren, aanwakkeren, 
steeds opnieuw. Het vuur van de vriendschap 
en de liefde. Zo komt de hemel op de aarde 
en kleurt de grond net zo blauw als toen de 

loper in het middenpad was. En horen wij 
de stem van Jezus die ook tegen ons zegt: 
‘Ik ben met jou, alle dagen! Ga de wereld 
in en doe zoals ik jou heb voorgedaan’. 

Wij blijven in beweging, op weg naar 
Pinksteren met het vuur in ons hart, dat 
we brandend houden, door te doen als Hij. 
Pinksteren vieren wij 50 dagen na Pasen, 
zeven maal zeven, plus één. Zeven is het 
getal van volheid en voltooiing. Dat wij 
ons net als de leerlingen met Hemelvaart, 
openstellen voor de heilige Geest, in het 
vertrouwen dat zij ons zal troosten, helpen 
en de weg zal wijzen naar een nieuwe tijd. 
Op weg naar een nieuwe hemel en een 
nieuwe aarde, een hemels Jeruzalem.

Diaken Ronald Dashorst
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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: 
9 mei locatie Victor; 16 mei locatie 3 Ranken; 23 mei locatie Teresia. 
Op 11 april jl. is er een bloemetje gegaan naar Theo Wekking, Drapeniersdonk 
te Apeldoorn en naar de familie Mulder, Gemzenstraat te Apeldoorn.
Op 18 april jl. is er een bloemetje gegaan naar mevrouw Stokkel, 
Hattemsezijweg te Apeldoorn. Op 25 april jl. is er een bloemetje gegaan naar 
mevrouw Reins, Kerkweg te Beekbergen.

VOEDSELBANK
Het product voor de inzamelingsactie van de Voedselbank voor de maand mei is brood-
beleg: crackers, knäckebröd, beschuit. Ook hebben wij dringend behoefte aan tandpasta 
en tandenborstels voor volwassenen. 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 Lock down 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
De opbrengsten vanaf week 13 zijn nog niet geteld.

MISINTENTIES, VOOR ZOVER BIJ ONS BEKEND
24 / 25 april 2021
Er zijn in het weekend van 24 / 25 april kaarsjes aangestoken voor parochianen die de week 
ervoor zijn overleden: Ferry Leeflang, Jos Slats, Jamel Bulro Mika (overleden in Irak).
1/2 mei 2021
Maria Johanna Geerdink en overleden familieleden
Ferrie van Dijk
Betsie Wezenberg-Blokvoort
Ferry Leeflang
Jos Slats
8/9 mei 2021
Maria Aartsen-Verhey
Hendrikus Johannes Aartsen
overleden fam. Aartsen-Verhey
Stephen Staijen, overleden ouders, schoonouders en schoonzoon
Gezondheid en voorspoed voor het gezin
Aad van de Maarel
Ferry Leeflang
Jos Slats
15/16 mei 2021
Ferry Leeflang
Jos Slats
22/23 mei 2021
Annie Spronk-Post
Aad van de Maarel

PAROCHIEKRONIEK 
Gedoopt:
Op 6 april is Giulio Cillo door het Heilig Doopsel in onze geloofsgemeenschap opgenomen.
Op 18 april zijn Jaylana van Engelen en William Nassif door het Heilig Doopsel in onze 
geloofsgemeenschap opgenomen.
Overleden: 
De uitvaartdienst van Ferry van Dijk heeft 12 april jl. plaatsgevonden in rouwcentrum 
Rouwenhorst.
De uitvaartdienst van Ferry Leeflang heeft 23 april jl. in besloten kring plaatsgevonden.
De uitvaartdienst van Jos Slats heeft 24 april jl. in besloten kring plaatsgevonden.

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

LITURGISCHE VIERINGEN

K E R K

VIERINGEN IN ONZE LIEVE VROUWEKERK  
Vanwege de nieuwe Coronamaatregelen worden de komende tijd de online vieringen 
zowel vanuit de O.L. Vrouwekerk te Apeldoorn als vanuit de H. Martinuskerk te Twello 
uitgezonden. Zie hiervoor de website van de Emmaüsparochie en de Franciscus en 
Claraparochie.

Zaterdag 01 mei 5e zondag van Pasen
16.30 uur Eucharistieviering voor 30 personen met cantor
 Voorganger pastoor J. Hermens
Zondag 02 mei 5e zondag van Pasen
11.00 uur Eucharistieviering voor 30 personen met enkele leden koor Lucente
 Voorgangers pastoor J. Hermens en diaken R. Dashorst
Dinsdag 04 mei
09.00 uur Eucharistieviering voor 30 personen 
Vrijdag 07 mei
09.00 uur Eucharistieviering voor 30 personen
Zaterdag 08 mei 6e zondag van Pasen
16.30 uur Eucharistieviering voor 30 personen met cantor
 Voorganger pastoor J. Hermens
Zondag 09 mei 6e zondag van Pasen
11.00 uur Eucharistieviering voor 30 personen met enkele leden van het Gregoriaans koor 
 Voorganger pastoor J. Hermens 
Dinsdag 11 mei
09.00 uur Eucharistieviering voor 30 personen
Woensdag 12 mei (avond vóór Hemelvaartsdag)
16.30 uur Eucharistieviering voor 30 personen met cantor
 Voorgangers pastoor J. Hermens en diaken R. Dashorst
Donderdag 13 mei (Hemelvaartsdag)
11.00 uur Eucharistieviering met 30 personen met Credo cantor
 Voorgangers pastoor J. Hermens en diaken R. Dashorst
Vrijdag 14 mei
09.00 uur Eucharistieviering voor 30 personen
Zaterdag 15 mei 7e zondag van Pasen
16.30 uur Gebedsdienst voor 30 personen met koor Sostenuto
 Voorganger diaken R. Dashorst
Zondag 16 mei 7e zondag van Pasen
11.00 uur Eucharistieviering voor 30 personen met enkele leden van koor Credo
 Voorganger pastoor J. Hermens
13.00 uur Doopviering
 Voorganger diaken R. Dashorst
Dinsdag 18 mei
09.00 uur Eucharistieviering voor 30 personen
Vrijdag 21 mei
09.00 uur Eucharistieviering voor 30 personen 

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

ROZENKRANSGEBED is nog niet opgestart.

KINDERDIENST EN CRÈCHE
Elke week is er voorafgaand aan de viering op Kerk TV een verhaal over Jezus 
tussen Pasen en Pinksteren. Zo leren we Jezus kennen na zijn opstanding en zijn 
aanwezigheid op een nieuwe manier. Er is geen kinderopvang zolang de corona 
maatregelen gelden. Zie informatie bij Kind en Kerk.

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

BLOEMETJE VAN DE WEEK
Hiervoor is een rooster samengesteld door de bezoekgroepen. Aan hen is 
gevraagd om aan het secretariaat een naam en adres door te geven van iemand 
die ziek is. Dit graag uiterlijk op woensdag vóór 11.00 uur mailen naar receptie@
rkapeldoorn.nl. 
Om een beter zicht te krijgen wat er speelt in de parochie vragen wij uw hulp. 

Onze Lieve Vrouwekerk, Hoofdstraat 18, 7311 KB Apeldoorn       

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

Pastoraal team

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

Sebastian Gnanapragasam 
parochievicaris
Bereikbaar via
centraal secretariaat

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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Dit jaar bestaat OpWeg 50 jaar. Een goede 
reden om voormalige vrijwilligers te 
zoeken en hen te vragen herinneringen 
op te halen aan hun inzet voor ons 
parochieblad. Ook maken we graag van de 
gelegenheid gebruik om hen te vragen hoe 
hun leven verder is verlopen.

Als eerste heeft Ineke van Cuijk achter het 
toetsenbord plaatsgenomen.

‘Kantoor aan huis’
Het zal rond 1980 zijn geweest dat pastor 
Marinus van den Berg, in zijn hoedanigheid 
als redactielid van OpWeg, ons (René van 
Nimwegen en ondergetekende) vroeg 
of wij de redactie op ons wilden nemen 
van het parochieblad OpWeg. Wij waren 
toen net in afwachting van ons huis in De 
Heeze en na enige bedenktijd en overleg 
op verschillende plekken, besloten wij 
de stap te wagen. Ton van den Belt en 
Ton Emich hadden vele jaren deze kar 
getrokken en men was op zoek naar een 
nieuw redactieadres. In ons nieuwe huis 
in De Heeze werd dan ook een ‘kantoor 
voor OpWeg’ ingericht. Maandelijks 
waren er redactievergaderingen met: Wiel 
Bellemakers, Philip Holt, Frans Zwarts, 
Hans van de Schepop en Marinus van den 
Berg om thema’s uit te zetten en mensen 
te zoeken om artikelen te schrijven. Het 
was een boeiende en enerverende periode. 
Wij zijn nog een keer op bezoek geweest 
bij een kunstenaar in Ede/Wageningen 
omdat wij graag een wat ‘andere’, minder 
traditionele, kerstafbeelding wilden 
hebben. In die tijd al waren wij met z’n 
allen trots op dit blad. Voor zover ik weet, 
was OpWeg een van de eerste bladen 
waar het gelukt was om vanuit een 
groter gebied (stad, dorp of gemeente) 
gezamenlijk parochienieuws aan te bieden. 
En dat dit blad zijn vijftig jarig bestaan 
al heeft gevierd, is dan ook een unicum. 
Het was een tijd om veel mensen te leren 
kennen, te zoeken, te netwerken en een 
scala aan thema’s en artikelen aan te 
bieden. Toen in 1982 en 1983 onze dochters 
werden geboren en er ook andere taken 
kwamen, werd de werkredactie uitgebreid 
met Joop Harperink. 

‘De papieren kapelaan’
Op zondagavond/maandagmorgen werd 
het parochienieuws aangeleverd (Maria, 
H.H. Fabianus en Sebastianus, Theresia, 
Victor, Emmanuel, Hubertus, Bonifatius, 
Willibrord) en op woensdagavond werden 
de pagina’s 1-2-3 gemaakt, het was toen de 
taak van de redactie om te bepalen wat er 
op die pagina’s aan gezamenlijk nieuws of 
bepaalde thema’s werd geplaats. Ook nog 
een kwestie van tellen, past het allemaal 
wel! Ik ben er heilig van overtuigd dat zo’n 
blad (‘de papieren kapelaan’) een hele 
belangrijke functie had in die jaren. Wij 
waren allemaal op zoek naar vormen om 
“Kerk en Geloof” op een aansprekende 
manier op de deurmat te leggen. Ikzelf 
had toen nog een ‘dubbele pet’ – de 
redactie voeren, maar daarnaast was ik 
parochiesecretaresse van de Fab & Seb en 
moest in die hoedanigheid er eveneens 
voor zorgen dat het parochienieuws werd 
aangeleverd. Onze interesse in parochie, 
kerk en geloof kreeg nog meer omvang 
toen wij in overleg besloten dat ik mijn 
baan zou opzeggen en theologie zou 
gaan studeren. Wekelijks (soms 2x in de 
week) toog ik naar Amsterdam en liet ik 
mij onderdompelen in alle colleges. Het 
redactiewerk kreeg toen nog weer een 
nieuwe impuls. 

Door het onverwachte overlijden van 
René in februari 1993 kwamen deze 
werkzaamheden onder grote druk te 
staan en langzaam maar zeker heb ik mij 

toen ook teruggetrokken uit de redactie. 
En na enige tijd werd eveneens ‘het 
kantoor’ aan de Hoge Dries opgeheven. 
Gelukkig, met vallen en opstaan, kon 
ik met de hulp van vele lieve mensen 
om mij heen mijn studie afronden en 
werd ik districtscatecheet op scholen in 
Apeldoorn en in Loenen, Vaassen, Epe, De 
Vecht/Terwolde. Vele basisscholen heb ik 
mogen bezoeken en leerkrachten mogen 
ontmoeten om deze te begeleiden bij het 
godsdienstonderwijs in de klassen. Op 

1-1-2001 kreeg ik de kans om de overstap 
te maken van de schoolcatechese naar de 
parochiecatechese en werd ik aangesteld 
als pastoraal werkster in (toen al op 
papier) de Emmaüsparochie. Annemarieke 
Hollanders en ik kwamen er in dienst. In 
een (toen nog) groot team konden we 
vele catechetische activiteiten opzetten, 
ook samen met verschillende dominees. Ik 
denk daar nog met veel warmte aan terug. 
Daarnaast kon ik in vele kerken voorgaan, 
uitvaarten verzorgen en pastorale 
contacten opbouwen. In 2007 vroeg het 
Bisdom (toen nog gebruikelijk) of ik bereid 
was over te stappen naar De Lingewaard 
– parochie De Levensbron, een aantal 
dorpen/stadjes tussen water en snelweg ten 
oosten van de lijn Arnhem-Nijmegen. Was 
ik in Apeldoorn meer catecheet dan pastor, 
hier werd ik vanaf het eerste begin volop 
pastor. Een parochie waar andere vragen 
leefden, het kerkbezoek was toen nog best 
hoog en er waren vele communicantjes 
en vormelingen. Ook bestonden 
hier vele tradities zoals ‘Umdracht’ 
(sacramentsprocessie door de stad) en 
vieringen met Schutterijen, een prachtige 
tijd, in een voor mij toen nog onbekende 
wereld van andere katholieke tradities.

Dominicaanse Communiteit
Inmiddels had ik mij verbonden (2006) aan 
het Dominicaanse gedachtegoed door lid 
te worden van de DLN – Dominicaanse 
Leken Nederland. Een grote groep 
(inmiddels 60) mannen en vrouwen, jong 
en oud(er) die op allerlei manieren zich 

wilden verbinden aan het gedachtegoed 
van de H. Dominicus (1171 – 1221). 
Dominicanen en Dominicanessen en 
Lekendominicanen leggen zich vooral toe 
op het ‘heil der zielen van alle mensen’, in 
alle mogelijke vormen: preken, artikelen, 
voordrachten, muziek, kunst, liturgie. 
Omdat ik in die parochie heel dicht bij het 
Dominicanenklooster Huissen woonde, en 
al vaak de Vespers en Lauden bezocht, heb 
ik in 2014 gevraagd lid te mogen worden 
van deze Dominicaanse Communiteit door 
te leven vanuit ‘gemeenschap’. Op deze 
manier wilde ik proberen nog meer ‘het 
dominicaanse’ gestalte te geven. Door 
allerlei interne ontwikkelingen heb ik in 
2018 besloten het klooster te verlaten 
o.a. om juist het ‘lekendominicaan’ zijn 
buiten een klooster vorm te geven. Mede 
dankzij pastor Frans van Schaik (die toen 
al in Nijmegen woonde) had ik heel 
snel woonruimte daar. In 2017 was ik 
met pensioen gegaan en toen kreeg ik 
alle ruimte om hier in Nijmegen nieuwe 
activiteiten te ontwikkelen. Corona heeft 
dat nu wel allemaal in een ander daglicht 
gezet en ik weet nog dat ik vorig jaar 
toen de eerste strikte lockdown werd 
afgekondigd dacht: “zo kan het dus 
gaan als je met pensioen gaat”; van de 
ene dag op de andere loopt je agenda 
helemaal leeg. Dat kon ik me in 2017 niet 
voorstellen!

In Nijmegen heb ik me verbonden aan 
een Dominicaanse parochie, Effata-
geloofsgemeenschap, en wij hebben hier 
al een keer het koor ‘Sostenuto’ (het koor 
van de voormalige Fab & Seb) op bezoek 
gehad. Die lijntjes zijn nog heel kort! Met 
een zekere regelmaat ga ik voor, zit in 
de Kerngroep Liturgie en af en toe ben 
ik voorganger in de PKN-kerk in Huissen 
en in het Dominicanenklooster. Ook was/
ben ik verbonden aan Regina Pacis (een 
verzorgingshuis in Arnhem) als voorganger, 
maar door corona zijn daar al heel lang 
geen vieringen meer. Ook ben ik taal-
vrijwilliger voor ‘buitenlandse vrouwen’. 
En gelukkig mag ik oppas-oma zijn voor 
mijn vijf kleinkinderen – binnen de corona-
regels. En voor de DLN verzorg ik allerlei 
stukjes, artikelen en zit ik in verschillende 
werkgroepen, zie: www.dominicanen.nl
Mijn hele leven door – als kind, als jongere, 
als jongvolwassene en in mijn latere leven 
– speelt geloof een grote rol. Op moeilijke 
momenten steunt en troost het mij en het 
daagt me keer op keer uit te kiezen voor 
‘het goede in mensen’, me bewust te zijn 
van de aarde waarop wij leven en waar wij 
heel zuinig op moeten zijn. Niets groots en 
meeslepend, maar zoals Jezus, oog en oor 
hebben voor de mensen om je heen. 

Digitaal
Vlak na het overlijden van mijn man kreeg 
ik van een schoonzus een CD aangereikt 
met de titel “Tussen de tijd”. In een van 
die liederen ‘Nacht van droom en van 
verlangen’ staat een zin die mijn motto 
is geworden: “ONUITWISBAAR GROEIT 
VERLOSSING IN DE BARENSWEEËN VAN DE 
TIJD”. 

Deze regel uit dat lied draagt ik met me 
mee, het geeft troost, geloof, hoop én 
toekomst.

Het blad OpWeg valt niet meer (drie)
wekelijks bij mij op de deurmat, maar 
gelukkig krijg ik iedere keer een digitaal 
inkijkje en zo kan ik op afstand wat 
meekrijgen van de ontwikkelingen in 
Apeldoorn. Ik hoop dat op een of andere 
manier dit blad een vervolg zal krijgen en 
ik wens u allen vrede en alle goeds.

Ineke van Cuijk OP

50 jaar OpWeg

Ineke van Cuijk blikt terug
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H U I S

EMMAÜSPAROCHIE APELDOORN
Adres : Emmaüshuis, Stationsstraat 13, 7311 NL Apeldoorn
Centraal Secretariaat : 055 526 65 04, emmaus@rkapeldoorn.nl
  Het centraal secretariaat van de parochie is geopend op 
  maandag t/m donderdag van 9.00-12.00 uur.
  Op vrijdag is het centraal secretariaat gesloten. 

Kerkbalans : NL40 INGB 0000 9418 49 t.n.v. RK Emmaüsparochie
Overige op rekening : NL80 RABO 0105 2420 63 t.n.v. RK Emmaüsparochie
Website : www.emmaus-apeldoorn.nl
Parochiekerk :  Onze Lieve Vrouwekerk, Hoofdstraat 18, 7311 KB Apeldoorn

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

AANMELDEN UITVAARTEN
Centraal aanmeldpunt uitvaarten 06 289 283 73

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

DOOPVIERINGEN
Doopvieringen vinden doorgaans een keer per maand op ’n vastgestelde zondag plaats. 
Ouders die hier vragen over hebben kunnen contact opnemen met het secretariaat 
van Twello, telefoon 0571 27 44 45 (dinsdag en donderdag).

Parochiebestuur Emmaüs en H.H. Franciscus en Clara
Pastoor drs. J.H.T.M. (Hans) Hermens : voorzitter
Vacature : vicevoorzitter
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

Het parochiebestuur vergadert maandelijks. 

Voor vragen aan het bestuur kunt u zich wenden tot de secretaresse 
I. (Ineke) Bouwmeester-Bloem via: secretariaat@franciscusenclara.com, 
tel. 0571 27 44 45 (di. en do. van 09.00-17.00 uur).

De encycliek die paus Franciscus op 
3 oktober bij het graf van de Sint-Franciscus 
heeft ondertekend, op de vooravond van 
het feest van de heilige, is nog steeds erg 
actueel. We hebben het met een kleine 
groep in tien avonden helemaal gelezen en 
met elkaar besproken. Mooi om met elkaar 
de diepte in te gaan, om met elkaar onze 
bevindingen over de onderwerpen te delen 
en daardoor te groeien in begrip en geloof. 

Het voorlaatste hoofdstuk van de encycliek 
gaat over: Waarheid, Vrede, Vergeving, 
Herinnering, Oorlog en Doodstraf.
‘Het vredesproces is een blijvend 
engagement, een geduldige zoektocht 
naar waarheid en gerechtigheid, die de 
nagedachtenis van de slachtoffers eert en 
stap voor stap een weg opent naar een 
gemeenschappelijke hoop die sterker is dan 
het verlangen maar wraak’.
De verschillen die er zijn, en die de basis zijn 
van de dialoog, veronderstellen dat we zelf 
verbondenheid ervaren: dat we ergens bij 
horen en geworteld zijn. Processen van vrede 
en verzoening vragen om betrokkenheid 
van iedereen. Ook lokale gemeenschappen 
hebben daarin een rol: te vaak worden 
zij over het hoofd gezien of wordt er in 
generaliserende zin over hen gesproken.

Waarheid met als bondgenoten 
Gerechtigheid en Barmhartigheid de weg 
naar Vrede, samen kunnen ze leiden tot 
verzoening en vergeving. Voor christenen 
zijn vergeving en verzoening centrale 
begrippen. Vergeving en verzoening 
kunnen echter nooit betekenen dat onrecht 
voortduurt. Vergeven betekent niet dat 
we vergeten. Om als samenleving verder te 
komen moet degene die onrecht of geweld 
heeft begaan, geconfronteerd worden met 
zijn of haar daden. ‘De zware inspanning 
om te overwinnen wat ons verdeelt, zonder 
onze persoonlijke identiteit te verliezen, 
veronderstelt dat er bij iedereen een 
basisgevoel van saamhorigheid aanwezig is.
Alle mensen die meewerken aan een 
vreedzame ‘samen-leving’ mogen nooit 
vergeten dat ongelijkheid en gebrek aan 
integrale menselijke ontwikkeling vrede 
onmogelijk maken’.
Het hoofdstuk sluit af met twee hele 
concrete kwesties. De paus wijst er nogmaals 

op dat de Kerk de doodstraf categorisch 
afwijst. Dat zien we terug in de wereldwijde 
actie van de Gemeenschap van Sant’Egidio 
met de naam ‘Cities for Life’, dat elk jaar 
op 30 november wordt gehouden. Het is de 
strijd voor de wereldwijde afschaffing van de 
doodstraf.
Daarnaast gaat de paus in op de leer die de 
Kerk eerder verkondigde dat oorlog onder 
bepaalde condities gerechtvaardigd is. Deze 
leer is volgens hem niet langer houdbaar. 
Met het huidige arsenaal aan wapens – en 
de paus noemt met name de nucleaire, 
chemische en biologische wapens – is geen 
enkele oorlog rechtvaardig. Elke oorlog laat 
een wereld na die slechter is dan voorheen’, 
schrijft de paus. ‘Nooit meer oorlog!’
‘Oorlog is een falen van de politiek en van 
de mensheid, een beschamende capitulatie 
voor de machten van het kwaad’.
Al het geld dat landen steken in de aanschaf 
en ontwikkeling van wapens, zou volgens 
hem moeten worden geïnvesteerd in een 
mondiaal fonds ter bestrijding van honger.
In het slothoofdstuk belicht de paus de rol 
van religies in de wereld. 
Hij stelt dat de rede onvoldoende basis 
biedt om echte broederschap tussen mensen 

tot stand te brengen. Het overwinnen van 
eigenbelang en groepsbelangen vraagt 
om een transcendente waarheid. Religies 
kunnen een bijdrage leveren aan het besef 
van de verbondenheid van alle mensen. 
Zij kunnen ‘de spirituele energie wakker 
maken’ die nodig is om te werken aan de 
verbetering van de samenleving. Om die 
reden moeten gelovigen samenwerken om 
bruggen te bouwen tussen mensen en te 
werken aan het algemeen welzijn. Tegelijk 
moet ieder vrij zijn om zijn of haar eigen 
religie te praktiseren.
‘Het doel van dialoog is om vriendschap, 
vrede en harmonie tot stand te brengen 
en om morele en spirituele ervaringen in 
een geest van waarheid en liefde te delen. 
Als gelovigen zijn we ervan overtuigd dat 
er zonder openheid op de Vader van alle 
mensen geen solide en stabiele redenen zijn 
om een beroep te doen op broederlijkheid’.

Geweld heeft absoluut geen religieuze 
legitimatie, aldus de paus. Hij wijst op de 
belangrijke taak van religieuze leiders om 
geweldloosheid te prediken. Zelf heeft 
hij het voorbeeld gegeven op 4 februari 
2019 toen hij in Abu Dhabi in gesprek ging 

met grootimam Ahmad Al-Tayyib. Samen 
ondertekenden zij het document ‘over 
menselijke broederschap voor wereldvrede 
en vreedzaam samenleven’.
‘Het vredesgebod is diepgeworteld 
in de religieuze tradities die wij 
vertegenwoordigen. Religieuze 
leiders worden geroepen om echte 
‘gesprekspartners’ te zijn, om samen de 
vrede te bewerken, niet als tussenpersonen 
maar als authentieke bemiddelaars’.

Paus Franciscus sluit de encycliek af 
door opnieuw terug te keren naar de 
belangrijkste intuïtie die zijn pontificaat 
kenmerkt: ‘Denk aan de armen!’ 
Hij wijst op het voorbeeld van de zalige 
Charles de Foucauld (1858 - 1916) die 
zijn leven wijdde aan de armen en aan 
universele broederschap. Tientallen jaren 
deelde broeder Charles in het zuiden van 
Algerije het leven van nomadische volken 
en werd ‘waarlijk een broeder van allen’. 
Hij belichaamt de centrale boodschap 
van Fratelli Tutti van onderling begrip 
tussen volkeren en religies, van universele 
broederschap.

Diaken Ronald Dashorst

Paus Franciscus 
ondertekent 
de encycliek 
‘Fratelli Tutti’ in 
de basiliek van 
Sint-Franciscus in 
Assisi, 3 oktober 
2020. 
(Foto: CNS photo - 
Vatican Media)

Fratelli Tutti 3 (slot)
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Inspiratie
Een beroemd schrijver zal het zeker 
vaak hebben over zijn inspiratie om 
een bepaald boek te schrijven. Niet 
alleen de schrijver, muziekcomponist 
of schilder zal over zijn of haar 
inspiratie spreken, maar elk persoon 
op aarde zal inspiratie noemen 
als onmisbaar om tot iets moois te 
komen. 

Wat is inspiratie?
Inspiratie is de kracht om een idee 
te krijgen, de bron van een activiteit 
of een bepaald enthousiasme om 
iets in ons leven te ontwikkelen. De 
meeste goede activiteiten van ons 
zijn gebaseerd op een vorm van 
inspiratie. De positieve kracht en de 
invloed ervan op ons leven kunnen 
wij benoemen als inspiratie. De 
theologische betekenis van inspiratie 
is de goddelijke invloed in ons leven. 

Een boek, een persoon of een 
gebeurtenis kan in ons leven een 
inspiratie zijn. Ik wil graag een 
voorbeeld van inspiratie in mijn 
leven noemen dat op dit moment in 
mijn leven heel treffend is. In 1998 
ging ik vanuit het grootseminarie 
op vakantie naar huis. Tijdens mijn 
vakantie was ik de meeste tijd thuis 
met mijn ouders. Ik zag mijn vader 
in stilte bidden voordat hij naar bed 
ging om te slapen. Ik vroeg hem 
op een keer wat hij bad voordat hij 
slapen ging. Hij vertelde mij wat hij 
gebeden had: “Dat mijn zoon altijd 
gehoorzaam mag zijn aan Gods 
geboden en de geboden van de 
Kerk”.

Het gebed van mijn vader was 
een bron van inspiratie om 
gehoorzaamheid te tonen bij mijn 
superieuren. Er is een Bijbeltekst die 
een grote inspiratie in mijn leven is: 
“Gehoorzamen is beter 
dan offeren” (1 Samuel 15:22).

Soms inspireren mensen ons door hun 
gedrag. Toen ik 12 jaar was kwam er 
een nieuwe pastoor naar mijn dorp. 
Hij was heel vroom en behulpzaam. 
Hij deelde alles wat hij had. Hij leefde 
heel sober. Hij was iemand die kon 
delen ook als hij heel weinig had. In 
2011 was ik op vakantie in India. Ik 
ging samen met mijn oudste broer 
in de auto naar Madras. Wij hadden 
onderweg geen tijd om ergens te 
parkeren en te gaan lunchen. Wij 
hadden onderweg paar stukken 
watermeloen gekocht. Wij hebben 
van die paar stukken gegeten. 
Wij zijn toen bij een theewinkel 
gestopt om thee te drinken. Er 
kwam een bedelaar en wij hebben 
de twee overgebleven stukken van 
de watermeloen aan hem gegeven. 
Hij vroeg ons of wij straks wel iets 
te eten zouden hebben, omdat wij 
beide stukken aan hem hadden 
gegeven. Hij wilde een stuk aan ons 
teruggeven. Wij hebben gezegd dat 
wij al gegeten hadden. Deze persoon 
heeft mij geïnspireerd door zijn 
gedrag. Hij blijft in mijn gedachte als 
iemand die kan delen ondanks zijn 
armoede. 

Toen ik op het grootseminarie zat, 
heb ik twee boeken in het Engels 
gelezen. Ik heb veel inspiratie uit 
die boeken gehaald: ‘The power of 
Positive thinking’ en ‘Tough times 
never last but tough people do’. 
Mogen wij proberen om inspiratie te 
vinden en ook anderen te inspireren 
door onze manier van leven. 

Pastor Sebastian 

Elke dag opnieuw gaan honderden 
Nederlandse missionarissen en missionair 
werkers wereldwijd de strijd aan tegen 
onrecht en armoede. Hierbij kunnen zij 
rekenen op financiële steun van de Week 
Nederlandse Missionaris (WNM), zodat zij 
zich kunnen blijven inzetten voor de meest 
kwetsbaren. Gesterkt door deze uiting van 
solidariteit, zetten zij zich met overgave in 
voor anderen. Steun is onmisbaar en met 
de WNM kunt u uw steun en betrokkenheid 
tonen.

Geïnspireerd door hun geloof zetten 
missionarissen en missionair werkers zich in 
voor anderen. Dat doen zij altijd en overal 
ter wereld. Dit jaar aandacht voor Peter 
Daalhuizen in Brazilië en Susanne Beentjes 
in Tanzania.

Peter Daalhuizen
Missionaris Peter Daalhuizen werkt 
bijvoorbeeld al bijna 40 jaar in Brazilië, 
waar hij zich (samen met zijn zus) inzet voor 
bejaarden en andere kwetsbare groepen. 
Hij heeft er zelfs drie parochies onder zijn 
hoede. Padre Pedro wil vooral de nood 
van de Brazilianen lenigen. “Het is erg 
fijn een achterban te hebben,” zegt pater 
Peter Daalhuizen, missionaris in Brazilië. 
“Je weet dat je er in Nederland nog bij 
hoort. Dat mensen aan je denken, ook al 
ben je ver weg. Dat is voor mij een enorme 
geruststelling.” 
Padre Pedro trad 40 jaar geleden in de 
voetsporen van zijn oom die er priester was. 
Peter was bedrijfsleider bij kledingzaak 
Kreymborg toen zijn oom hem vroeg 
waarom hij nog niet bij hem op bezoek was 
geweest. “Ik kom volgend jaar vijf weken,” 
zei hij toen. Peter was ook voorzitter van 

de parochieraad in Middelburg 
waar hij pastoraal werk deed. 
Toen kreeg hij de kans om via 
CMC twee jaar uitgezonden 
te worden naar Brazilië. Een 
pastoraal werker hadden ze 
daar echter niet nodig en 
Peter besloot priester te 
worden. “Iets wat al langer 
knaagde.” In 1985 werd hij 
in Belo Horizonte tot priester 
gewijd. Een beslissing waar hij 
geen dag spijt van heeft. De nood 
van de mensen een beetje lenigen, een 
luisterend oor bieden en mensen een steun 
in de rug geven ziet pater Peter als zijn 
belangrijkste taak. “Ik vind het fijn onder 
de mensen te zijn en hen te helpen.” 

Susanne Beentjes
Missionair werker Susanne Beentjes werkt 
in Tanzania met jonge meisjes die vaak al 
jong zwanger zijn geraakt en daardoor 
hun school niet konden afmaken. Susanne 
wil samen werken aan een beter leven. 
“Missie is voor mij een bijdrage leveren 
aan een betere wereld,” aldus Susanne. 
Zij is uitgezonden naar Tanzania door de 
Sociëteit voor Afrikaanse Missiën (SMA) met 
financiële steun van de Week Nederlandse 
Missionaris (WNM). 
Susanne werkt als coördinator van het 
Lulu-project dat in 2014 is opgestart. 
Lulu, dat parel in het Swahili betekent, 
ondersteunt jonge meiden in en rond 
Mwanza en stimuleert hen om hun talenten 
te ontdekken en te benutten, zelfverzekerd 
te zijn en kleine handeltjes op te zetten. 
Veel meisjes raken op jonge leeftijd zwanger 
en kunnen niet hun school afmaken. “Het 
Lulu-project biedt hun trainingen in sociale 

vaardigheden; ze leren 
omgaan met geld en voor 
zichzelf en voor hun kind 

te zorgen,” licht Susanne 
toe. “Zo ontdekken zij dat ze 

even waardevol zijn als een parel.” 
“Ik help hen om het zelf te doen.” 
Dat betekent voor haar luisteren, vragen 
stellen en feedback geven. “Dan zetten 
wij het samen in gang.”

We lopen samen op!
Als Emmaüsparochie lopen we samen op en 
willen graag bijdragen: dichtbij, maar ook 
ver weg. Padre Pedro, Susanne en al die 
andere missionarissen en missionair werkers 
zijn er altijd voor de ander. En wij zijn er – 
samen met u – voor hen.

Daar is deze Pinksteractie voor bedoeld. 
U kunt geven door: 
- In de collecte van 16 of 23 mei
- uw bijdrage te storten op rekening 
 NL80 RABO 0105 242 063 t.n.v. Emmaüs-
 parochie Apeldoorn, ovv Pinksteractie 2021
Evenals vorige Pinksteracties hopen we 
opnieuw voor een mooie opbrengst. Samen 
kunnen we veel doen! Wij danken u alvast 
voor uw bijdrage.

Namens de werkgroep Em-missie,
Rens, Luce, Virginie, Bruno en Ronald, 

onze hartelijke dank.

Actie Fidesco
Beste parochianen,
Namens Fidesco Nederland wil ik u hartelijk bedanken voor 
uw bijdragen voor ons project in Brazilië via de collecte van 
Vastenactie - Eigen Doelen!

We hebben het gewenste bedrag bereikt en met de aanvulling 
van de Vastenactie kan er een bedrag van € 13.000 worden 
overgemaakt voor de drie cursussen in de sloppenwijken 
in Salvador de Bahia voor het volgend jaar: de kook- en 
computercursus en de cursus zorgassistent.
Zoals u weet heeft men in Brazilië nu zwaar te lijden onder de 
corona-pandemie, waardoor de cursussen in dit jaar slechts op 
beperkte schaal konden doorgaan. Ik wil u daarom vragen de 
mensen daar te blijven ondersteunen met uw gebed. 

Hilde Sluiter

2021 Pinksteractie: 
Jaarlijkse actie voor de missie

Het eerste kwartaal is afgesloten en het 
hoogfeest van Pasen is achter de rug. Nu 
op weg naar Hemelvaart en Pinksteren. 
Het voorjaar in, de natuur lokt ons naar 
buiten en dat is nodig in deze tijd. Wie 
had kunnen denken dat we nu al een jaar 
de grote nadelen ondervinden van de 
coronapandemie. Velen van ons zijn direct 
of indirect geraakt door deze ziekte. 
De beperkende maatregelen trekken op 
iedereen een zware wissel. Niet meer 
samen kunnen vieren, niet meer na de 
viering koffiedrinken en bijpraten. Zo 
belangrijk voor het in stand houden van 
de gemeenschap. Maar laten we hoop 
houden dat het zich binnenkort ten goede 
keert nu de vaccinatiegraad toeneemt en 
buiten de temperatuur stijgt. 

In het eerste kwartaal is alweer veel werk 
verricht. De jaarrekeningen van beide 
parochies zijn vastgesteld en goedgekeurd 

door de accountant. En de begrotingen 
van de parochies zijn door het bisdom 
goedgekeurd. Het samenvattend overzicht 
staat op de website van de parochies 
gepubliceerd.

Helaas hebben we, zoals eerder gecom-
municeerd, tijdelijk afscheid genomen van 
priester Sebastian. We hopen hem over een 
jaar in goede gezondheid weer welkom te 
mogen heten in betere omstandigheden. 
Dit tijdelijke vertrek is toch een stevige 
aderlating voor pastoor Hermens en 
zijn team. Zij zullen alle zeilen moeten 
bijzetten om de pastorale taken te kunnen 
volbrengen. Vanuit het bestuur zullen we 
hen zo goed mogelijk ondersteunen.

Het parochiebestuur heeft afscheid genomen 
van de vicevoorzitter Maarten Heere. Beide 
parochies, Franciscus & Clara en Emmaüs 
zijn hem veel dank verschuldigd voor zijn 

jarenlange tomeloze inzet in het bestuur. 
Voorlopig worden zijn taken overgenomen 
door ondergetekende die dit jaar tot na 
de zomer deze functie zal combineren met 
het penningmeesterschap. 

Het mag duidelijk zijn dat het bestuur 
dringend uitbreiding behoeft. Mocht u 
zich geroepen voelen op bestuurlijk vlak 
iets voor uw parochie te willen betekenen, 
neem dan contact op met pastoor Hans 
Hermens om te praten over een mogelijke 
invulling van taken. 

Ook jongere parochianen roepen 
wij op, dit is niet iets dat alleen is 
voorbehouden aan 60+. Indien nodig zijn 
er mogelijkheden voor coaching en/of 
scholing, dus denk niet te snel ‘dit kan ik 
niet’. We horen graag van u. 

Namens het bestuur: Eric Krukkert 

V A N  H E T  B E S T U U R
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in de kerk mogen verwelkomen. Beide 
vormselvieringen zijn vooralsnog besloten 
vieringen. 

Nieuwe groep Vormelingen 2021 
gaat starten 
De informatieavond voor ouders en de 
vormelingen die zich hebben aangemeld 
is op 26 mei 19.30 uur in de Onze Lieve 
Vrouwekerk om 19.30 uur. De uitnodigingen 
hiervoor zijn inmiddels verzonden. 
Opgeven voor het vormsel kan dus nog vóór 
24 mei via kindenkerk@rkapeldoorn.nl

Sacramenten voorbereiding 
in een nieuw jasje 
Het coronajaar heeft ons letterlijk en 
figuurlijk stilgezet. Alles wat we gewend 
waren om te doen en op te starten ging 
niet door. Dit heeft heel veel nadelen, 
maar ook het voordeel dat je tijd krijgt 
om na te denken en te evalueren over 
wat je doet. Het biedt ook nieuwe 
kansen. 

Al lange tijd is er bij ons de wens om 
dingen te veranderen rondom de 
sacramenten-catechese. 
We zijn op zoek gegaan naar een vorm 
en methode waarbij meer betrokkenheid 
gevraagd wordt bij de gemeenschap van 
de kerk. Vergelijk het met je lidmaatschap 
van een voetbalclub. 
Dat vraagt aanwezigheid op de trainingen 
en wedstrijden en inzet voor de club. 
Dat maakt dat je elkaar leert kennen 
en zo een verbinding ontstaat en je 
warmloopt voor ‘je club’. 
Waarom doen we dat in de kerk dan 
anders? En zetten we niet in op meer 
betrokkenheid? 
Daarbij zijn sacramenten waardevolle en 
essentiële rituelen in de katholieke kerk. 
Je daarop voorbereiden en leren wat dit 
sacrament inhoudt, en je onderdeel gaan 
voelen van ‘de club’ is daarom wenselijk. 

K I N D  E N  K E R K

Kinderdienst 
Tot aan Pinksteren blijft de 
kinderdienst online. Elke 
zondag voorafgaand aan de 
viering is er om 10.45 uur 
een verhaal te zien op kerkTV. Na Pinksteren 
hopen we weer te starten en weer met meer 
mensen in de kerk te mogen zitten. 

In de tijd tussen Pasen en Pinksteren horen 
we verhalen hoe Jezus zich laat zien aan 
zijn leerlingen en ze zo voorbereid op hun 
apostelschap dat gaat komen en waarvoor 
ze de kracht van de Heilige Geest zullen 
ontvangen. Elke zondag vertel ik een verhaal 
voor de kinderen met een klein opdrachtje 
voor thuis. 

Eerste communie 
In het najaar van 2020 hebben we een zestal 
zaterdagen met groepjes van 4 kinderen 
en hun gezin eerste communievieringen 
gedaan. Een kleine groep van acht kinderen 
is daar toen niet in meegegaan. Voor hen 
is er gelegenheid om op 27 juni om 13.00 u 
de eerste communie te doen. De ouders van 
betreffende kinderen worden geïnformeerd 
via de werkgroep eerste communie. Dit is 
een besloten viering. 
Voor vragen kunt u mailen naar 
kindenkerk@rkapeldoorn.nl

Nieuwe groep communicanten 2021 
gaat starten 
Inmiddels hebben zich 30 kinderen 
aangemeld voor de eerste communie. 
De ouderavond voor deze groep is gepland 
op 16 juni 2021 om 19.30 in de Onze Lieve 
Vrouwekerk. 
Opgeven voor de eerste communie kan nog 
via kindenkerk@rkapeldoorn.nl

Vormsel 
De groep kinderen die in maart 2020 hun 
vormsel zouden doen, maar die door de 
coronacrisis nog steeds in de wachtrij staan 
zullen de gelegenheid krijgen om hun 
vormsel te doen op 4 juni om 19.00 uur 
in Apeldoorn en 5 juni om 19.00 uur in 
Twello. Pastoor Hermens heeft toestemming 
gekregen om hen te vormen. We hopen 
dat er tegen die tijd weer meer mensen 

Daarom gaan we vanaf dit jaar de 
voorbereiding van het communietraject 
anders aanpakken. Er komt een 
doorlopend programma van een jaar 
waarin elke maand een bijeenkomst 
voor de kinderen wordt gehouden. 
Daarnaast zijn er vieringen voor ouders 
en kinderen. Ook gaat elk kind in deze 
periode een keer op bezoek en meedoen 
als misdienaar en naar het kinderkoor. 
De eerste Communie wordt niet meer op 
1 dag in het jaar gedaan maar zal tijdens 
de zondagdiensten gedaan kunnen 
worden voor de kinderen die het traject 
hebben afgerond. 

Na het doen van de eerste communie 
bieden we vieringen en activiteiten voor 
ouders en kinderen, waarbij we deze 
verbinding in stand willen houden. Dit 
is tweerichtingsverkeer. Op deze manier 
wordt de weg opgegaan naar het vormsel.

Kinderkamp en Tienerkamp 
van het Jongaartsbisdom 
Elk jaar organiseert Jongaartsbisdom in de 
zomer een kamp voor kinderen en tieners. 
Op de website van jongaartsbisdom staan 
inschrijfformulieren voor het Kinderkamp 
en Tienerkamp. De zomerkampen vinden 
plaats op de Kampeerboerderij 
De Heidebloem in Haarle van 31 juli t/m 
5 augustus. 
Voor meer informatie: 
www.jongaartsbisdom.nl/kinder-en-
tienerkamp-2021 
Aanmelden kan tot 30 juni via deze 
website. 
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S A N T ’ E G I D I O

Kledingbank
Deze weken wordt het steeds drukker 
bij de Kledingbank. Op afspraak komen 
steeds meer mensen om kleding te halen, 
van het AZC, Voedselbank, Stimenz en via 
verschillende andere instanties. Vorige 
week hebben we weer ruim 80 mensen 
mogen ontvangen en blij mogen maken 
met de kleding die wij hebben gekregen 
om te delen met wie minder heeft. In 

verband met de versoepelingen willen we 
vaker de deuren openen: 
Woensdag, donderdag en vrijdag van 10.00 
tot 15.00 uur alleen op afspraak door een 
berichtje te sturen naar 06-80087042. 
Kleding brengen kan op maandag van 
10.00 tot 15.00 uur, omdat we het niet 
op kunnen slaan, geen winterkleding. 
Herenkleding in kleine maten is nog steeds 
erg schaars.

Generatietuin
We zijn met de kinderen weer begonnen om 
de tuintjes voor te bereiden, door compost 
op te brengen, te spitten, en te harken. 
Daarna aardappelen poten, sla, andijvie en 
bietjes en bloemen in de grond zetten. Het 
is weer een feest om met de kinderen zo 
buiten aan het werk te zijn en de middag 
af te sluiten met een potje voetbal. Voor 
de begeleiding vragen wij nog hulp op 
vrijdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur.

Boekenbank
Ook de boekenbank is weer open op vrijdag 
van 12.00 tot 15.00 uur. Mensen kunnen 
komen om boeken te halen en elkaar 
ontmoeten rondom de boekenkast. Het is 
ook het moment waarop mensen in gesprek 
kunnen gaan rond een tekst, een boek of de 
krant, om zo de Nederlandse taal beter te 
leren.
Wees welkom!
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(Willem Olierook)

Omdat de HH. Franciscus en Clara 
parochie en de Emmaüsparochie samen 
worden gevoegd tot één nieuwe parochie 
die de naam Sint-Franciscus heeft 
gekregen, leek het me een goed idee om 
eens nader kennis te gaan maken met 
deze “oude buren” die nu onze “nieuwe 
medeparochianen” gaan worden.

De HH. Franciscus en Clara parochie
Waar en – belangrijker – over wie hebben 
we het eigenlijk als we kijken naar de 
HH. Franciscus en Clara parochie? Er 
zijn drie kerken in deze parochie, te 
weten in: Loenen, Vaassen en Twello. 
De kerk in Twello is door de bisschop 
tevens aangewezen als eucharistisch 
centrum. In een eucharistisch centrum 
vindt elke zondag om 10.00 uur een 
eucharistieviering plaats. 
Als afsluiting van deze serie wil ik de 
overige geloofsgemeenschappen die 
binnen de HH. Franciscus en Clara 
parochie vallen nader introduceren. 
Daartoe nam ik contact op met de 
vier (Epe-Heerde, de Vecht, Bussloo en 
Klarenbeek) secretariaten van deze lokale 
gemeenschappen. Als laatsten, na Epe-
Heerde (H. Martinus) en de Vecht (H. 
Antonius) zijn nu als afsluiting Bussloo 
(H. Martinus) en Klarenbeek (O.L. Vrouwe 
Tenhemelopneming) aan de beurt. 
Op hun websites vond ik de volgende 
geschiedkundige informatie. Aan actuele 
informatie heb ik helaas niet kunnen 
komen.

Bussloo: Hoe het begon.... 
Al in de vroege middeleeuwen hadden de 
dorpen Wilp en Voorst, welke nu mede 
de parochie van Bussloo vormen, een 
eigen parochiekerk. Van Wilp is bekend 
dat er al in de eerste helft van de achtste 
eeuw een kerk was, welke rond 772 door 
de heilige Lebuinus werd bediend. Ook 
Voorst had reeds in 893 een eigen kerk. 
Zowel in Wilp als in Voorst vond aan het 
einde van de zestiende eeuw de overgang 
van de “roomsche naar de hervormde 
godsdienst” plaats. 
 
Op huize Bussloo, gebouwd in 1651, ook 
Huis ter Loo genoemd, woonden in die 
tijd Jonker Diederik van Dorth en Anna 
Sophia Krijt, die rooms waren gebleven. 
Zij stelden hun huis beschikbaar voor de 
roomse eredienst. 
 
Het was in de jaren na de reformatie 
gebruikelijk, dat rondtrekkende priesters 
in verschillende adellijke huizen, zoals 
huize Bussloo en de Nyenbeek, in het 
geheim kwamen om de eucharistie te 
vieren. Er waren in die dagen geen 
bisschoppen in Nederland, maar wel 
was er een apostolisch vicaris, die in 
1668 op huize de Nyenbeek het Vormsel 
toediende, waarbij mensen uit de wijde 
omgeving aanwezig waren. 
 
Johannes Wilhelmus Aloysius Baron 
van Wijnbergen werd geboren in 1779 
op Huize Bussloo. Zijn ouders, Hendrik 
Willem Baron van Wijnbergen en 
Theodora Oliviera van Dorth, erfden in 
1791 huize Bussloo. Rond 1800 is het 
oorspronkelijke kasteel afgebroken om 
een plaats te maken voor een nieuw huis.
Bussloo was een havezate, een 
heerlijkheid, zodat Baron van Wijnbergen 
zich “Heer van Bussloo” kon noemen. 
 
Aan het einde van de 18e eeuw groeide 
bij veel katholieken het verlangen naar 
een eigen kerkgebouw. De pachters 
van Baron van Wijnbergen waren allen 
katholiek, en omdat ook bij de Baron 
het verlangen leefde naar een eigen 

kerkgebouw voor hem en zijn pachters, 
besloot hij hiervoor vergunning te 
vragen. Uiteindelijk kon de bouw van 
de kerk worden voltooid in 1818. Bij de 
kerk liet hij een boerenhuis bouwen als 
kosterswoning met een zijkamertje voor 
de dienstdoende priester. In 1835 liet hij 
het kerkhof aanleggen en in 1846 liet hij, 
ook op zijn kosten, een pastorie bouwen. 
In 1846 schonk hij aan de kerk het door 
Naber uit Deventer gebouwde orgel.

Klarenbeek
Zo’n 200 jaar geleden bestond het dorp 
Klarenbeek nog niet en was er dus 
geen kerspel zoals bijvoorbeeld Wilp, 
Voorst, Terwolde of Nijbroek. Wat nu 
het kerkdorp Klarenbeek is, was toen 
een ruige wildernis. Het heeft, naar 
oudheidkundige begrippen, niet zo’n 
oude geschiedenis. Het is het jongste 
dorp in de gemeente Voorst. Vanaf 1 
juli 1848 wordt Klarenbeek als een echt 
gelijkwaardig dorp in de gemeente Voorst 
erkend. Klarenbeek heeft zich eigenlijk 
ontwikkeld rond de kopermolen van 
Krepel. Johannes Richard Krepel (*06-
10-1793 26-05-1865) was van geboorte 
Oostenrijker en afkomstig uit St. 
Wolfgang in het Salzkammergut, waar 
hij de naam Gröbell had. Hij kwam naar 
Nederland en vestigde zich in Klarenbeek, 
waar hij meesterknecht 
werd bij de kopermolen 
van Pluim. Hij heeft na 
een aantal jaren het 
bedrijf overgenomen 
en ontwikkelde het. 
Het koperpletbedrijf 
werd later 
omgebouwd tot een 
sigarenkistenfabriek 
en weer later tot een 
deurenfabriek. Zeven 
generaties Krepel 
hebben tot op heden 
het bedrijf geleid.
 
Voor hun kerkelijk leven 
moest het overwegend 
katholieke deel van 
de bevolking van 
Klarenbeek voor 1847 
naar een schuurkerkje 
in Eerbeek, naar kasteel 
De Horst in Loenen of 
naar Bussloo. Krepel 
klaagde als kerkmeester 
dat de Rooms-
katholieke bewoners: 
“geene andere plaatsen 
hebben om hunne 
godsdienst te verrigten 
als in veestallen of 
schuren, waarin by den 

winter ‘t vee geplaatst is”. 
In oktober 1846 schreef Johannes Richard 
Krepel onderstaande brief aan Koning 
Willem ll: Ondergetekende, J.R. Krepel, 
ridder der orde van de Nederlandse 
Leeuw, fabrikant van de kopermolen 
in Klarenbeek onder Voorst, “neemt 
de Eerbiedige vrijheid een oodmoedig 
verzoek aan Uwer Majesteits Troon 
te brengen, teneinde magtiging te 
verwerven om in Klarenbeek uit eigen 
fondsen een gebouw daar te stellen, 
waarin de Katholijken, die mijn fabriek 
omringen, openbare godsdienst mogen 
houden. De redenen hiertoe zijn 
allergewichtigst. Ondertekend door Uw 
getrouwe onderdaan op 15 oktober 
1846”. 
Enige tijd later werd toestemming 
verleend tot het bouwen van een kerk 
op eigen kosten. Deze kerk moest worden 
gebouwd volgens de voorschriften 
(beperkingen) van het Ministerie van 
Rijkswaterstaat en werd evenals de R.K. 
kerk in Bussloo een Waterstaatskerk 
genoemd.
 
Na de verkregen machtiging gaf Krepel 
opdracht tot de bouw van de kerk, 
die hijzelf bekostigde. De bouwkosten 
bedroegen hfl. 68.300,-. 
Hoewel Krepel de grootste weldoener 

was, mag de familie Klumper als de 
één na grootste weldoener eveneens 
worden vermeld. Tien jaar later, op 20 
augustus 1857, werd de kerk met toren 
door de heer Krepel om niet aan de 
nieuwe parochie geschonken en een 
paar maanden later op 24 december 
1857 werden het kerkhof en de parochie 
(met stoffering en meubels) door de 
heer Krepel aan het parochiebestuur 
overgedragen tegen betaling van hfl. 
600,- en tegen het genot van twee altijd 
durende privilegiën te weten: 
1.  Ten eeuwigen dage het gebruik van 
 de eerste twee banken in de kerk door 
 de familie. 
2. Het recht op een stuk grond op het 
 kerkhof om een eigen begraafplaats 
 in te richten.
 
In 1909 werd de kerk uitgebreid. 
De altaartombe voor een van de zijaltaren 
(Maria-altaar) werd geschonken door 
het echtpaar Pijnappel-Mensink ter 
gelegenheid van hun 25-jarig huwelijk. 
In 1916 schonk de heer H. Klumper ter 
gelegenheid van zijn 25 jaar kerkmeester 
zijn het St. Jozefaltaar, vervaardigd van 
zandsteen en marmeren kolommen en 
geleverd door L. te Riele uit Deventer. 
De parochie breidde zich in de loop der 
decennia uit en er ontstond behoefte aan 
een grotere kerk. De voorschriften voor 
de bouw van een Waterstaatskerk waren 
inmiddels van de baan en er kon in 1924 
een begin worden gemaakt met de bouw 
van een nieuwe, de huidige kerk. In dat 
jaar, op 29 februari, kwam er een nieuwe 
pastoor, Johannes Gerardus Gasman 
en deze werd de bouwpastoor voor de 
nieuwe kerk. Het zou nog jaren duren 
voordat de financiën voor de bouw rond 
zouden zijn. 

Het ontwerp voor deze kerk is gemaakt 
door de architect Clemens Hardeman 
uit Oldenzaal en is uitgevoerd door de 
gebroeders Brok en Kerkhof uit Enter. 
De eerste steen voor deze kerk werd op 
9 oktober 1929 gelegd. Op deze steen 
staat vermeld: PLP (Primus Lapis Positus, 
hetgeen betekent: de eerste steen is 
gelegd). De plechtigheid werd verricht 
door Deken Van Elmpt uit Zutphen. 
Door de Deken werd een oorkonde 
voorgelezen en daarna ingemetseld. 
In 1930 was de kerk, die evenals de oude 
kerk Maria ten Hemelopneming werd 
genoemd, gereed. Op 9 juli 1930 vond 
de consecratie van de kerk plaats door 
aartsbisschop Mgr. J.H.G. Jansen. Na de 
ingebruikname van de nieuwe kerk is 
de oude kerk van zijn toren ontdaan 
en heeft nog jaren dienstgedaan als 
parochiehuis. In 1971 is deze afgebroken 
en behalve interieurobjecten is er niets 
van de kerk bewaard gebleven. Het 
oude memoriebord zoals dit boven de 
toegangsdeur van de oude kerk was 
aangebracht, is niet meer geplaatst en 
is weer teruggegeven aan de schenker, 
de familie Krepel, die het thans bewaart 
en koestert. Hopelijk wordt het nog 
eens geplaatst op de plaats, waar het 
historisch gezien hoort: boven de ingang 
van de kerk. Wanneer we de kerk 
binnengaan wordt de aandacht direct 
gevestigd op het centrale altaar met de 
afbeeldingen van Mattheüs, Marcus, Lucas 
en Johannes. Uit de oude kerk zijn de 
klok met uurwerk en de twee luidklokken 
in 1930 overgebracht naar de nieuwe 
kerk. Een derde luidklok werd door 
de parochie aangeboden aan pastoor 
Niesink ter gelegenheid van zijn 25-jarig 
priesterschap. De kerk heeft een orgel, 
maar geen monumentaal exemplaar.

(foto: Joke van Schaik-Franken)

“Oude buren – nieuwe medeparochianen” (deel 6)

Bussloo

Klarenbeek
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(tekst: Bas Langereis; foto: Roelof Rump)

Jolien (46) werkt al vijfentwintig jaar in de 
taxiwereld. Daarnaast heeft ze een gezin. 
Haar man heeft een voltijdbaan en er zijn 
twee kinderen: een zoon van zestien en 
een dochter van dertien. Haar werktijden 
zijn flexibel, zodat ze thuis kan zijn als haar 
zoon uit school komt. Joey is een jongen 
met autisme. 

Anders
“Joey was een heel normale baby. De 
bevalling was wel bijzonder: ik hoorde hem 
in het geboortekanaal huilen. Hij is geboren 
in een kruinligging; dat wil zeggen dat hij 
met het gezicht naar boven lag in plaats 
van naar beneden. De eerste anderhalf 
jaar verliepen zonder bijzonderheden. 
Pas later, toen hij anderhalf jaar was, 
merkte ik dat hij anders ging reageren. 
Op een keer zat hij voor de televisie en 
begon hij met zijn hoofdje te bonken op 
de laminaatvloer. Toen dacht ik: Er is iets 
aan de hand. Er kwamen meer van dit 
soort signalen. Via de kinderarts zijn we 
vervolgens doorverwezen naar MEE. Samen 
met de begeleider van MEE hebben we 
hulp gezocht. Tweeënhalf jaar lang is hij 
naar speciale kinderopvang gegaan. Bij een 
instelling voor jeugdpsychiatrie hebben we 
Joey psychologisch laten onderzoeken. De 
uitkomst was: een klassieke autist. Maar 
de professor kon dat medisch-diagnostisch 
niet aantonen. Joey maakt als het ware zijn 
eigen structuur in zijn leven en omgeving. 
Alles moet zoveel mogelijk bij het oude 
blijven; iedere verandering ervaart hij als 
eng en onveilig. Zo heeft hij als kind drie 
jaar lang iedere dag zuurkool met worst 
gegeten. Iets anders wilde hij niet en kregen 
we er niet in. Ik maakte eens per week een 
grote pan zuurkool en hier deden we dan 
de hele week mee.”

Geschikte school
“Het was zoeken naar passend onderwijs. 
Eerst ging hij naar een zmlk-school, waar hij 
zowel leerde als dagbesteding kreeg. We 
zagen daar groei. Hij heeft er leren lezen en 
schrijven. Het ging hem daar goed. Op een 
keer, toen hij zeven of acht jaar was, kwam 

hij thuis van school en zei: “Die kinderen 
daar in de klas, die zijn allemaal gek. De juf 
legt alles wel vier keer uit; ik snap het na 
een keer al, hoor.” Toen zijn we in gesprek 
gegaan en later op zoek gegaan naar een 
andere school. We vonden een geschikte 
school voor speciaal onderwijs en daar 
mocht hij gelijk van groep 3 naar groep 
5. De kunst was om zijn vaste patronen te 
doorbreken. Dit gold voor alles. Het gaat 
langzaam en in stapjes. Wij moesten zijn 
daginvulling bepalen. Thuis waren we de 
hele dag bezig om hem structuur te bieden. 
Er moest echt altijd iemand thuis zijn. Als 
hij ‘slecht’ thuiskwam, dan kon hij slaan, 
boos zijn, schoppen. Soms vertoonde hij 
ook onverwachte reacties op de dingen die 
hij op televisie zag. Hij kon ook wezenloos 
voor zich uitkijken; je zag aan hem niet hoe 
hij zich voelde, wat er in hem omging. Het 
speelt vandaag de dag nog altijd. Vraag is 
steeds: Hoe komt hij uit school? Is het goed 
of niet? Als hij gefrustreerd binnenkomt, 
dan moeten we ‘nazorg’ bieden. Dat kost 
veel tijd en energie. We moeten hem altijd 
ruim van tevoren voorbereiden op situaties. 
Alle verandering en groei gaat in heel 
kleine stappen. Maar hoe hij was, is nooit 
een belemmering geweest om als gezin 
dingen te doen. We hebben ons nooit laten 
weerhouden; hij ging altijd overal mee 
naar toe. Naar bijzondere dingen, maar 
ook naar heel gewone. Bijvoorbeeld naar 
verjaardagen. In sommige gevallen moesten 
we zeggen: “We komen, maar we nemen 
Joey gewoon mee.” 

Zus en broer
“Nu volgt hij in Arnhem het vmbo 
theoretische leerweg en ik moet zeggen: 
het gaat geweldig. Hij wil laborant 
worden. Zijn gemiddelde cijfer is een 
8. Het ‘technisch’ leren gaat goed en 
zijn geheugen is geweldig. De sociaal-
emotionele kant is lastiger. Hij houdt zich 
goed staande op school. In het begin had 
hij woedeaanvallen en zat hij vaak tijdens 
pauzes in het stiltelokaal. Langzaamaan 
ging hij steeds meer in de gewone kantine 
zitten. Hij is zich bewust dat hij bijzonder 
is, dat hij autistisch is. Als er iets op tv is 
over autisme, kijken we samen. En toch 

doen we er alles aan om hem zo normaal 
mogelijk op te laten groeien. Hij heeft zijn 
hobby’s; zo zit hij bijvoorbeeld op darten 
en paardrijden. Zijn zus is nu dertien. Zij 
is ermee opgegroeid, voor haar is het 
normaal. Ze heeft geleerd dat eenieder 
z’n eigenheid heeft. Als ze vriendinnen op 
bezoek krijgt, dan legt ze uit: “Dat is mijn 
broer. Hij is bijzonder.” Tegenwoordig, 
als Joey thuiskomt en in de woonkamer 
zitten vriendinnen van onze dochter, dan 
zegt hij: “Hoi, ik ben Joey.” Ze kunnen 
het samen heel goed vinden; soms zijn 
ze uren bezig op de Wii. Ze trekken veel 
samen op. Mensen vragen wel eens hoe 
ik het volhoud. Ik weet: Als je hem blijft 
trainen, pikt hij het op. Soms duurt dat 
heel lang, maar dan zit het ook in z’n 
systeem en als het eenmaal in zijn systeem 
zit, gaat het er niet meer uit. Hij heeft veel 
trainingsgroepen en therapieën gedaan. 
Nu nog heeft hij drie keer per week drie 
uur lang therapie wat hem helpt om zijn 
sociaal-emotionele kant te ontwikkelen. 
Hij leert wanneer je sommige dingen wel 
en niet kunt zeggen. We zien dat hij nu 
ook zijn emotie gaat tonen. Hij kan lachen 
en soms huilt hij zelfs. Dat zijn geweldige 
stappen. Ik kan nu tegen hem zeggen: 
“Kom, we gaan lekker winkelen.” En dan 
gáán we lekker winkelen. Joey zit nu goed 
in zijn vel.”

Vechten
“Terugkijkend: we hebben nooit nagedacht 
of we het wel aankonden. We hebben 
het altijd gewoon gedáán. Ja, het vraagt 
wel veel. In het begin had ik het ook niet 
geaccepteerd dat het een bijzonder kind 
was. We hebben veel moeten vechten om 
hem op de juiste school te krijgen. Ik vroeg 
me vaak af: Waarom krijgt mijn kind geen 
kans? Deskundigen zeiden: “Accepteer 
het maar. Punt.” Maar pas toen ik het had 
geaccepteerd, begon het pas. Je moet in 
jezelf blijven geloven. En in je kind. Veel 
hebben we zelf moeten doen en uitzoeken. 
We hebben heel wat afgebeld en liepen 
soms ook tegen muren op. We wilden die 
ervaringen altijd graag delen en hebben 
contacten gezocht met andere ouders. Fijn 
om te zien dat anderen op het juiste spoor 

komen. De zorg voor Joey heeft altijd veel 
tijd en energie gekost. Ik heb ook geen 
hobby’s. Gelukkig heb ik wel altijd kunnen 
werken en lukte het om mijn werk om 
Joey heen te plannen. Zo konden we altijd 
regelen dat er een van ons thuis was. Af en 
toe ging ik, als een soort training voor Joey, 
samen met hem een boodschap doen. Dat 
was dan mijn uitje. Nu kan ik eens per week 
met een vriendin naar sport. Maar ik neem 
wél de telefoon mee.”

Gezin voorop
“Vroeger miste ik het sociale leven. Er 
haakten veel mensen af. Alleen de échte 
vrienden bleven over. Dat te weten is juist 
heel waardevol. De echte vrienden komen 
nu langs en nemen Joey soms mee voor 
een dagje uit. Zij hebben hem vanaf het 
begin meegemaakt en kunnen nu goed 
met hem overweg. Het heeft ook heel wat 
opgeleverd. We zijn een hecht gezin en 
mijn man en ik hebben een heel hechte 
band in ons huwelijk. We bespreken altijd 
alles in ons gezin en zijn een echte ‘kliek’. 
We hebben het super met elkaar. Het gezin 
staat voorop en dat is ook altijd zo geweest. 
Voor mij was altijd helder: Het moet en zal 
goedkomen. We hebben geluk gehad dat 
ons werk flexibel was en dat ik dus altijd 
heb kunnen blijven werken. Dat ik altijd 
thuis was, is een bewuste keus geweest. Ik 
heb alle vertrouwen in de toekomst. Joey 
leert nog steeds bij. Hij wil zelfstandig gaan 
wonen. Laatst spraken we een keer over de 
toekomst en hij zei: “Ik wil een vriendin en 
een kind.” We weten nog niet wat haalbaar 
is. Ik had ook nooit gedacht dat hij zo ver 
zou komen. Natuurlijk maak ik me ook 
zorgen. Binnenkort gaat Joey naar het mbo, 
naar een ‘gewone’ school. Allerlei vragen 
houden me bezig. Hoe houdt hij zich daar 
staande? We zullen met school in gesprek 
moeten: Wat kunnen jullie hem bieden en 
wat moeten we zelf doen? Ik zie het zo: Dit 
is mij en ons overkomen; het hoort erbij. 
Het maakt me ook trots als ik zie dat hij 
dingen in het leven wil, ambieert en verder 
wil.”

[met toestemming overgenomen uit: 
BoekDeKapkleur]

‘Het maakt me trots als ik zie 
dat hij dingen in het leven wil.’
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K E R K D I E N S T E N  E L D E R S

Vanwege de nieuwe Coronamaatregelen 
worden de komende tijd de online vieringen 
zowel vanuit de H. Martinuskerk te Twello, 
de H. Martinuskerk te Vaassen, 
de H. Antonius Abt te Loenen als vanuit 
de O.L. Vrouwekerk te Apeldoorn 
uitgezonden. Zie hiervoor de website 
van de Emmaüsparochie en de parochie 
H.H. Franciscus en Clara. 
     
H. MARTINUSKERK TWELLO 
(online en via livestream)
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2185

Zondag 02 mei 5e zondag van Pasen
09.00 uur Eucharistieviering 
 voor 30 personen  
 Voorganger pastoor J. Hermens
13.00 uur Doopviering
 Voorganger pastoor J. Hermens
Woensdag 05 mei (Bevrijdingsdag)
09.00 uur Eucharistieviering 
 voor 30 personen
Donderdag 06 mei
09.00 uur Eucharistieviering 
 voor 30 personen
Zondag 09 mei 6e zondag van Pasen
09.00 uur  Eucharistieviering 
 voor 30 personen 
 Voorganger pastoor J. Hermens

Woensdag 12 mei
09.00 uur Eucharistieviering 
 voor 30 personen
Donderdag 13 mei (Hemelvaartsdag)
09.00 uur Eucharistieviering 
 voor 30 personen
 Voorgangers pastoor J. Hermens 
 en diaken R. Dashorst
Zondag 16 mei 7e zondag van Pasen
09.00 uur Eucharistieviering 
 voor 30 personen 
 Voorganger pastoor J. Hermens
Woensdag 19 mei
09.00 uur Eucharistieviering 
 voor 30 personen 
Donderdag 20 mei
09.00 uur Eucharistieviering 
 voor 30 personen

H. MARTINUSKERK VAASSEN
(online en via livestream) 
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21182

Zaterdag 01 mei 5e zondag van Pasen
18.30 uur  Eucharistieviering 
 voor 30 personen
 Voorganger pastoor J. Hermens
Zondag 02 mei 6e zondag van Pasen
13.00 uur Doopviering
 Voorganger diaken R. Dashorst

Zondag 9 mei 
6e zondag van Pasen
10.00 uur Woord- en Communieviering 
 voor 30 personen
 Voorganger pastor W. Vroom
Donderdag 13 mei (Hemelvaartsdag) 
 Viering in Twello
Zaterdag/Zondag 15 en 16 mei 
6e zondag van Pasen
 Geen viering in Vaassen

H. ANTONIUS ABT LOENEN 
(online en via livestream) https://
kerkdienstgemist.nl/stations/1031

Zaterdag/Zondag 01/02 mei 
5e zondag van Pasen
 Geen viering in Loenen
Zaterdag 08 mei 
6e zondag van Pasen
19.00 uur Woord- en Communie-
 vieringviering voor 30 personen
 Voorganger pastor W. Vroom
Donderdag 13 mei (Hemelvaartsdag)
 Viering in Twello
Zaterdag 15 mei 
7e zondag van Pasen
19.00 uur Eucharistieviering 
 voor 30 personen
 Voorganger pastoor J. Hermens

In de verzorgingshuizen in Apeldoorn 
en omstreken worden tot nader order 
geen diensten gehouden.

H.Geestkapel, Assel
Met inachtneming van alle corona-
maatregelen 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.

begrensd door de Langeweg, de Zwolseweg 
even tot de Gazellestraat, de Gazellestraat 
en ten westen van de Koninginnelaan. 
Bent u goed ter been, of houdt u van een 
wandeling om fit te blijven, heeft u een klein 
uurtje per drie weken tijd over? Dan bent u 
de persoon die wij zoeken om deze wijk over 
te nemen. U kunt zich opgeven bij mevrouw 
B. Scheffer tel: 055 521 16 94.

Gebedsgroep de Parel is tot nader bericht 
stopgezet.

Vraag naar Buxusstekjes
Door toedoen van de Buxusmot zijn alle 
Buxusstruiken bij de O.L.V.-kerk doodgegaan. 
De vraag is of er parochianen zijn die 
misschien enkele (motvrije) stekjes hebben die 
zij af willen staan aan de O.L.V. kerk, zodat 
wij op termijn zelf weer kunnen voorzien in 
Palmtakjes met Palmzondag. Indien u ons 
wilt verblijden met enkele stekjes kunt u 
contact opnemen met de secretaresse van de 
Emmaüsparochie, telefoon 055 526 65 04. 

Bezorging OpWeg
De oproep in de vorige OpWeg heeft resul-
taat gehad! De heer Goncalves heeft zich
gemeld om (naast de 2 wijken die hij al heeft!)
óók in de wijk Malrove, Salomonszegel 
en Zilverschoon OpWeg te bezorgen. En 
mevrouw Van den Berg-Hijmensen zal 
voortaan OpWeg bezorgen in de wijk 
rondom het Operaplein. Beide bezorgers: 
hartelijk dank voor uw inzet!! Cita Pol.

Bijbelgroep “Victor” 
Elke eerste donderdag van de maand komen 
we bij elkaar bij iemand thuis om ons te verdie-
pen 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. 

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

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

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. 

Nieuwe bezorger OpWeg gevraagd
Mevrouw Meijer is verhuisd zij zorgde voor 
de verspreiding van OpWeg in haar wijk. 
Wij willen haar bedanken voor haar inzet. 
Voor deze wijk zoeken wij nu een nieuwe 
bezorger. Het gaat om 13 adressen die 
verspreid in de wijk liggen. De wijk wordt 

Kopij voor de volgende OpWeg graag in-
leveren uiterlijk woensdag 12 mei 2021 
per e-mail aan receptie@rkapeldoorn.nl

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

H U B E R T U S

V I C T O R

ONZE LIEVE VROUWE

S T A D

T E R E S I A

 

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

Bijbelrooster jaar B

2 mei 2021 Vijfde zondag van Pasen
Hand. 9,26-31; Ps. 22; 1 Joh. 3,18-24; Joh. 5,1-8; Zondag van de oosterse kerken 
9 mei 2021 Zesde zondag van Pasen 
Hand. 10,25-26.34-35 + 44-48; Ps. 98; 1 Joh. 4,7-10; Joh. 15,9-17 Moederdag 
13 mei 2021 Hemelvaart van de Heer 
Hand. 1,1-11; Ps. 47; Ef. 4,1-13 of 4,1-7.11-13; Mc. 16,15-20; 
16 mei 2021 Zevende zondag van Pasen
Hand. 1,15-17 + 20a + 20c-26; Ps. 103; 1 Joh. 4,11-16; Joh. 17,11b-19; Wereld 
Communicatiedag

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

Wij bidden op Hemelvaartsdag

God van hemel en aarde, 
vol van hoop en twijfel staan wij voor de 
opdracht
om Jezus, uw gezondene, levend te 
houden in ons midden, 
om in woord en daad zijn voorbeeld na te 
volgen,
en waarachtige getuigen te zijn van zijn 
boodschap.
Schenk ons uw Geest van wijsheid en 
kracht, 
opdat wij in staat mogen zijn uw hemel 
naderbij te brengen,
en uw aarde bewoonbaar te maken voor 
al uw mensen.

W I J  B I D D E N
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Informatieblad OpWeg met een oplage van ruim 4.000 stuks in de regio 
Apeldoorn, is een uitstekend medium voor uw boodschap of aanbieding.

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

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

informatieblad voor katholiek apeldoorn

OpWeg is een uitgave van de SIKA 
Stichting Informatieblad Katholiek Apeldoorn
Postadres: 
SIKA, p/a Regentesselaan 16a, 7316 AD Apeldoorn. 

Stichting SIKA is ANBI-erkend, 
u kunt uw giften aftrekken van de belasting.

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

Financiën en advertenties
F.P.C.J. Spallek, 
De Zeis 53, 7335 KE Apeldoorn, 
055 542 64 24, 
spallekf@telfort.nl
Rekening: 2395546; IBAN: NL10 INGB 0002 3955 46, 
t.n.v. SIKA OpWeg

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

Vrijwillige bijdrage
Het uitgeven van OpWeg kost geld. 
Het blad kan dan ook alleen maar blijven 
verschijnen dankzij bijdragen van lezers op rekening: 
NL10 INGB 0002 3955 46, t.n.v. SIKA OpWeg

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

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

De redactie behoudt zich het recht voor om:
-   zonder overleg artikelen in te korten, 
 later te plaatsen of niet te plaatsen, 
-   te laat ontvangen of ongevraagd ontvangen 
 kopij niet te plaatsen. 

Als uw bijdrage groter is dan 300 woorden, 
wordt u verzocht van tevoren contact op te 
nemen met de redactie.

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

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 - Werkendam

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

• 3 jaar garantie

• aan huis advies en verkoop

• levering op afspraak

• gratis bezorgen en afvoeren

• eigen technische dienst

• uitgebreide uitleg

S ervice vinden wij vanzelfsprekend

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


