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‘Toen de dag van Pinksteren aanbrak, waren allen bijeen op dezelfde plaats.  Plotseling kwam uit de hemel een gedruis alsof er een hevige wind 

opstak en heel het huis waar zij gezeten waren, was er vol van.  Er verscheen hun iets dat op vuur geleek en dat zich, in tongen verdeeld, op ieder 

van hen neerzette.  Zij werden allen vervuld van de heilige Geest’. 
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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 
geen mogelijkheden voor. Voor de komende weken is het rooster: 
30 mei locatie Hubertus; 6 juni locatie Bonifatius; 13 juni locatie Fab & Seb. 
Op 2 mei jl. is er een bloemetje gegaan naar mevrouw Van Stokkum-Niers, 
Loolaan te Apeldoorn.
Op 9 mei jl. is er een bloemetje gegaan naar mevrouw Baijens, de Driehoek te 
Apeldoorn en naar mevrouw Janse, Spadelaan te Apeldoorn.
Op 16 mei jl. is er een bloemetje gegaan naar Joke Slats, Schoutenveld te 
Apeldoorn en naar Yvonne Vrede, Ruys de Beerenbrouckstraat te Apeldoorn.

VOEDSELBANK
Het product voor de inzamelingsactie van de Voedselbank voor de maand mei is broodbeleg: 
crackers, knäckebröd, beschuit. Ook hebben wij dringend behoefte aan tandpasta en 
tandenborstels voor volwassenen. Voor de maand juni vragen wij om rijst en pasta. U kunt 
het product in de bekende kratten achter in de kerk deponeren. Namens de voedselbank 
hartelijk dank.

DE KLEDINGBANK
Versoepelingen ook bij de Kledingbank: maandag weer open van 10.00 tot 15.00 uur om 
kleding in te leveren, voorlopig alleen zomerkleding of linnengoed.
Op maandag, woensdag en vrijdag kan iedereen met financiële problemen op afspraak 
kleding halen, hiervoor bellen of een whatsapp-bericht naar tel. 06 800 870 42 sturen.

COLLECTE OPBRENGSTEN
Week 13-1: eigenkerk en vastenactie  € 396,48
Week 13-2: eigen kerk en caritas   €   72,10
Week 14: eigen kerk en de voedselbank  € 215,95
Week 15: eigen kerk en de herberg  €   53,40
Week 16: eigen kerk en roepingen zondag  € 100,65

MISINTENTIES, VOOR ZOVER BIJ ONS BEKEND
22/23 mei 2021
Annie Spronk-Post; Aad van de Maarel; Carel Echtermeijer; Harold Francis Wiersma-Croes; 
Egidius Johannes Elbers.
29 / 30 mei
Egidius Johannes Elbers.
5 / 6 juni
Maria Johanna Geerdink en overleden familieleden; ouders Van Bentem-Vollebregt; 
Egidius Johannes Elbers.

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 Albert Meko heeft 7 mei jl. plaatsgevonden in de O.L. Vrouwekerk.
De uitvaartdienst van To Mosman-Ellenbroek heeft 8 mei jl. plaatsgevonden in de 
O.L. Vrouwekerk.

De besloten herdenkingsdienst van Gerard Verwoerd, priester Lazarist, heeft10 mei jl. 
plaatsgevonden te Panningen. Gerard Verwoerd is van 1978-1989 werkzaam geweest 
in Apeldoorn en Ugchelen.

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

LITURGISCHE VIERINGEN

K E R K

VIERINGEN IN ONZE LIEVE VROUWEKERK   
Vanwege de 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 Emmausparochie en de Franciscus en Clara.

Zaterdag 22 mei (Pinksteren)
16.30 uur Eucharistieviering voor 60 personen met cantor
 Voorganger pastoor J. Hermens
Zondag 23 mei (1e Pinksterdag)
11.00 uur Eucharistieviering voor 60 personen met enkele leden het Gregoriaans koor
 Voorgangers pastoor J. Hermens en diaken R. Dashorst
Maandag 24 mei (2e Pinksterdag) 
 (om 10.00 uur alleen een viering in Twello)
Dinsdag 25 mei
09.00 uur Eucharistieviering voor 60 personen 
Vrijdag 28 mei
09.00 uur Eucharistieviering voor 60 personen
Zaterdag 29 mei (Heilige Drie-eenheid)
16.30 uur Eucharistieviering voor 60 personen met cantor
 Voorganger pastoor J. Hermens
Zondag 30 mei (Heilige Drie-eenheid)
11.00 uur Eucharistieviering voor 60 personen met enkele leden koor Credo
 Voorgangers pastoor J. Hermens diaken R. Dashorst
Dinsdag 1 juni
09.00 uur Eucharistieviering voor 60 personen
Vrijdag 4 juni
09.00 uur Eucharistieviering voor 60 personen
Zaterdag 5 juni (Sacramentsdag)
16.30 uur Eucharistieviering met cantor.
 Voorganger pastoor J. Hermens
Zondag 6 juni (Sacramentsdag)
11.00 uur Eucharistieviering voor 60 personen met enkele leden van koor Sostenuto
 Voorganger pastoor J. Hermens
Dinsdag 8 juni
09.00 uur Eucharistieviering voor 60 personen
Vrijdag 11 juni
09.00 uur Eucharistieviering voor 60 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
Met ingang van Pinksterzondag zal er weer een kinderdienst zijn op de 
zondagen. Kinderen starten in de kerk en gaan na het woord van welkom 
naar hun eigen ruimte en komen met de communie terug. 
Ook zal er weer kinderopvang zijn voor de kleintjes in het Emmaüshuis. 
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.  

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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(Willem Olierook)

Als Elvira en ik met een kop thee in haar 
gezellige keuken zitten, begin ik met eerst 
iets voor te lezen (zie de kaders hieronder). 
Deze lieve woorden verklaren voor een 
groot deel waarom ik Elvira ga interviewen. 
Mijn gastvrouw die normaal niet snel 
stilvalt, moet toch even slikken als ze deze 
uitingen van dankbaarheid over zich heen 
laat komen…

Welke mensen waren of zijn een bron 
van inspiratie voor jou?
Dat begint al bij mijn ouders. Mijn moeder 
was heel zorgzaam en gastvrij, dat heb ik 
ongetwijfeld van haar geleerd. Mijn vader 
was een rasoptimist met veel humor en 
er werd bij ons thuis veel gelachen. Mijn 
optimisme en positiviteit heb ik dus ook 
niet van een vreemde.

En wie waren er buiten jullie gezin 
belangrijk voor jou en je vorming?
Op school waren dat twee docenten 
geschiedenis. Daar heb ik de kracht van 
verhalen vertellen ontdekt.

In de kerk was dat in ieder geval pastoor 
Frans Vlemminxs die heel bevlogen en 
ruimdenkend was, dat laatste wordt je 
natuurlijk pas later duidelijk. Hij heeft 
later zelfs onze kinderen in Apeldoorn 
gedoopt. Bijna alle priesters, zeker de 
jongere, waren in die tijd heel creatief en 
vooruitstrevend wat betreft vieringen en 
vrijetijdsbesteding. Voor veel jongeren was 
dat heel aansprekend.

Waar haal je nog meer je inspiratie vandaan?
Tegenwoordig vooral van mensen die zich 
inzetten voor medemensen die het minder 
goed getroffen hebben. Het werk dat 
Ronald en Gea Dashorst samen met heel veel 
vrijwilligers doen voor o.a. de Kledingbang 
en de Franciscustafel motiveren mij ook om 
me te blijven inzetten.

Wat betekent je familie/gezin voor je?
Heel erg veel. Omdat ik zelf een hele 
fijne jeugd heb gehad, wil je dat je eigen 
kinderen ook geven.
Waar ik ook heel dankbaar ben is het 
vertrouwen dat ze, mijn man Peter en onze 
twee kinderen, mij gaven en geven als er 
weer eens voor een tijd mensen bij ons 
komen wonen. Ik besef heel goed dat 
zoiets echt niet vanzelfsprekend is.

Je las zo net die mooie woorden voor van 
mijn Syrische vrienden, die me als familie 
zien. Dat is een rijkdom en als ze je dan ook 
nog vragen om peettante te worden (met 
Ronald als peetoom), dan is dat een groot 
geluk.

Ja, ik weet dat je veel gedaan hebt (en 
waarschijnlijk nog wel doet) voor (Syrische) 
vluchtelingen; waarom deed/doe je dat?

Toen Ronald in november 2015 een oproep 
deed om deze vluchtelingen taalles te 
geven, realiseerde ik me dat de nood wel 
heel erg hoog moet zijn als je als man je 
gezin, huis en werk achter je laat om naar 
een onbekend land te gaan met bijna 
alleen maar onzekerheden. Toen ik me dat 
probeerde voor te stellen, was het voor mij 
duidelijk dat ik deze mensen op de een of 
andere manier wilde helpen.

Iets van een heel andere orde, maar wat 
betekent muziek voor je?
Ik kan me niet een leven zonder muziek 
voorstellen. Sinds ik als meisje van 9 jaar 
al in de Lambertuskerk in Eindhoven zong, 
is muziek in het algemeen en zingen 

in het bijzonder niet weg te denken 
geweest. 

Ik heb jarenlang fluitles gehad en een 
periode gitaarles. Muziek maakt je blij, 
het is gezond voor lijf en geest.

Waarom dirigeer je en wat geeft dat jou?
Op de PABO heb ik de basisbeginselen van 
het dirigeren geleerd. In die periode ben 
ik al gestart met een Jeugdkoor in mijn 
toenmalige parochie de Heilige Harten, dat 
was in 1980. Later heb ik me nog meer laten 
scholen. Het leiding geven aan een groep 
mensen, het samen iets moois creëren, dat 
is iets waarvan ik heel erg kan genieten. 
Bovendien hebben we meestal ook veel 
plezier en dat maakt het nog leuker om 
te doen.

Wat betekent geloof voor je?
Oei, dat is misschien wel de moeilijkste 
vraag. Ik ben een pragmatisch gelovige. 
Ik zie het goddelijke in ieder mens. De Bijbel 
is voor mij een boek met lessen. De parabels 
laten me zien waar het in het dagelijkse 

leven om gaat en ik probeer de Bergrede 
in praktijk te brengen. Daarbij merk ik dat 
als je geeft je er ook veel voor terugkrijgt. 
Anderen in huis nemen is een verrijking 
van mijn leven geweest. Dat vinden onze 
kinderen trouwens ook voor zichzelf. 

Wat betekent de Emmaüsparochie voor je?
Dat het werk van Sant’Egidio in onze 
parochie een hele belangrijke plaats heeft 
ingenomen, vind ik heel bemoedigend. 
Ook daar zie ik die sterke betrokkenheid 
vanuit geloof op de maatschappij. 

Hoe zie je de toekomst voor de Kerk/
nieuwe Franciscusparochie?
In aansluiting op wat ik hiervoor zei, denk 
ik dat de toekomst van de Kerk ligt in het 
er zijn voor medemensen. Ik constateer wel 
dat de parochie steeds groter qua omvang 
wordt en dat er steeds minder pastores 
zijn om al die taken uit te voeren. Dat is 
zorgelijk, maar als optimist denk ik dat ook 
daar wel een oplossing voor komt. Niet door 
af te wachten maar door de handen uit de 
mouwen te steken.

Elvira van den Broeke-Flipsen: helpen vanuit een groot hart

Elvira dirigeert

I N S P I R E R E N D E  M E D E P A R O C H I A N E N

Elvira met Syrische families

Ik ken Elvira al een hele tijd. Altijd fijn om als Brabantse en 
Eindhovense een medebrabander in de parochie te kennen. Schept 
toch een band. Elvira wil heel graag blijheid en vreugde in de parochie 
brengen. En samen zingen is haar instrument. Maar ons koor zingt 
niet alleen samen. We proberen met hulp van Elvira ook echt voor 
elkaar en de parochie klaar te staan. Zo helpen de leden met verhuizen 
of een grote tuinklus en gaan we een paar keer per jaar zingen bij 
Randerode. Wat ik ook heel tof vind is dat Elvira het contact buiten de 
vieringen ook heel belangrijk vindt. Echt een gemeenschapsopbouwer. 
Hoe mooi als we elkaar als parochianen echt leren kennen, weten van 
elkaar hoe we heten, hoe we leven, waar we verdriet om hebben of 
dankbaar om zijn. Dan zit je toch anders in de kerk.

Anna-Maria 

Het feit dat ze heel benaderbaar is en er altijd voor haar koorleden en vrienden is, is 
erg prijzenswaardig. Ze weet mensen te motiveren en komt op voor het koor en zet 
alles op alles om de koorzang doorgang te laten vinden in deze coronatijd. Er zijn 
geluiden dat ze telkens de grenzen opzoekt, maar dat waardeer ik juist in haar. 
Ze geeft mensen de kans om mee te zingen en ondanks het feit dat het aantal 
koorleden toch best wel terugloopt, blijft zij positief. En hoe het ook gaat, op de een 
of andere manier weten we, onder haar leiding, telkens weer een mooie viering neer 
te zetten. Zeker als je bedenkt dat we door de kerkensluiting en (in mijn ogen) jaren te 
zijn teruggezet in de tijd m.b.t. de zang en vormgeving van vieringen, past Elvira zich 
aan (wel na diverse pogingen ondernomen te hebben om niet te hoeven inleveren) en 
weet ze toch de mensen weer mee te krijgen. En vindt ze toch oplossingen door haar 
inzet en vasthoudendheid. Ik heb dus veel bewondering voor haar. Ze motiveert en 
heeft oog voor noden van anderen, o.a. door haar betrokkenheid bij Sant’Egidio en 
onze Syrische vrienden. 

Edith

Waarom Elvira speciaal is voor ons is? Omdat zij een erg 
inspirerend persoon is. Zij kan heel veel dingen regelen 
doordat zij op een heel bijzondere manier met andere 
mensen kan communiceren en overleggen. Een groot deel 
van haar tijd besteedt ze aan mensen van buitenlandse 
afkomst die een taalbeperking hebben of omdat zij nog 
niet helemaal gewend zijn aan de systemen in Nederland. 
Zij probeert ook veel te regelen ook als het lijkt dat het 
niet te doen is, maar toch negen van de tien keer lukt het 
haar wel om iets te regelen. Wij zijn erg dankbaar dat wij 
hulp kregen toen wij dat nodig hadden, niet alleen van 
Elvira maar ook van vele anderen.

Fam. Jabbour

Elvira inspireert mij omdat ze altijd op 
zoek is naar hoe iets wél kan. Op een 
goede manier weigert zij zich bij een 
‘niet mogelijk‘ neer te leggen tot alle 
opties zijn verkend.

Femke

Toen ik bij Elvira in huis woonde voelde 
ik me als een lid van haar gezin. Ze 
heeft een groot hart. Ze helpt mij en 
iedereen. Door ons wordt ze gezien als 
een lid van de Syrische gemeenschap. 

Fam. Suleiman

Ik leerde Elvira kennen toen ze zich 
aanmeldde voor de taallessen aan 
de vluchtelingen, die ik met Ronald 
organiseerde. Ze bleek uit Eindhoven 
te komen, net als ik, dat schiep 
direct een band! We konden goed 
samenwerken en hebben keihard 
gestreden voor ‘onze’ Syriërs. En dat 
doen we nog steeds. Intussen is de 
vriendschap gegroeid en hebben we 
een fijn contact. We zijn er voor elkaar 
als het nodig is. Twee Eindhovense 
meiden in Apeldoorn.

Eline
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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, tel. 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).

Informatiebijeenkomsten 
communie en vormsel
Op 26 mei organiseren we een 
informatieavond voor de ouders van de 
nieuwe communicantjes in de Onze Lieve 
Vrouwekerk van 19.00 tot 20.30 uur. 
Op 16 juni is er een informatieavond voor 
ouders en vormelingen in de Onze Lieve 
Vrouwekerk van 19.00 u-20.30 uur. 
Wilt u meer informatie mail dan naar 
kindenkerk@rkapeldoorn.nl 

Vrijwilligers 
kind en kerk gezocht 
Helaas hebben we in dit coronajaar ook 
van vrijwilligers afscheid moeten nemen of 
gaan we afscheid nemen bij onze jaarlijkse 
afronding van het seizoen in juli. Zij hebben 
andere bezigheden of gebeurtenissen in 

K I N D  E N  K E R K

Kinderdienst 
weer van start!
Met Pinksteren gaan 
we weer starten met de 
kinderdienst; tot aan de 
zomervakantie willen we op de zondagen 
weer samenkomen in het Emmaüshuis. 
Wellicht in eerste instantie met een klein 
groepje, maar dat past ook in deze tijd van 
maatregelen en voorzichtigheid. We gaan in 
ieder geval weer starten en dat maakt ons 
blij! De kinderen starten in de kerk en gaan 
vandaaruit naar hun eigen ruimte. Met de 
communie komen we terug in de kerk om 
daar af te sluiten. 

Pinksteren
Met Pinksteren ga ik de kinderen een Godly 
Play verhaal vertellen over Pinksteren. 

Online is ook een Pinksterverhaal te horen 
voorafgaand aan de viering. Hiermee wordt 
de vertelcyclus ‘tussen Pasen en Pinksteren’ 
afgesloten. 

Meespeelviering voor 
peuters/kleuters nog online
Met Pinksteren is er een meespeelviering 
‘het Kleine Vuur’ voor thuis te vinden op 
www.devuurplaatsapeldoorn/hetkleinevuur . 
Samen met ouders en kleintjes deze viering 
fysiek houden past nog niet binnen de 
huidige maatregelen. We hopen dat er voor 
de zomervakantie nog ruimte is om wel bij 
elkaar te komen. Houdt de informatie in de 
OpWeg in de gaten. 

Crèche
Kinderopvang zal er ook weer zijn in de 
maand mei en juni. 

Goed nieuws voor de vormelingen
Op vrijdag 4 juni (Apeldoorn) en zaterdag 
5 juni (Twello) worden de kinderen die 
in 2020 gevormd zouden worden, alsnog 
gevormd. Pastoor Hans Hermens heeft 
hiervoor speciale toestemming gekregen van 
het bisdom. De vieringen starten om 19.00 
uur maar zijn besloten. 

hun leven voorbij zien komen en de keuze 
gemaakt te stoppen na heel veel jaar mee te 
hebben gedaan. 
Dat maakt dat we weer op zoek zijn naar 
mensen die het leuk vinden om eens in de 
4-6 weken een zondag mee te helpen met de 
kinderdienst of crèche. 

Werken met kinderen rondom geloof geeft 
voor jezelf verdieping en plezier. Kinderen 
verwonderen zich op een manier waar je als 
volwassene veel van kunt leren en weer zelf 
verwonderd door raakt.

Aanmelden kan via bij Mariska Litjes 
kindenkerk@rkapeldoorn.nl 

Mariska Litjes 
medewerker catechese

Dat zei een jongetje uit de kleuterklas toen 
ik langs hem liep. Samen met een vriendje 
was hij wat in de gang aan het bouwen. 
‘O ja,’ zei ik, ‘waar ken je mij dan van?’ 
‘U heeft verteld over Pinksteren!’ 

En inderdaad, al was het alweer een paar 
maanden geleden. Het had kennelijk 
indruk gemaakt. In ieder geval had hij het 
woord onthouden, wat ik voor een kleuter 
een grote prestatie vindt. ‘En weet je dan 
nog wat ik daarover verteld heb?’ was mijn 
volgende vraag. Maar nee, dat wist hij niet 
meer. Toen vertelde ik dat ik bellen had 
geblazen, waarna het vriendje aanvulde: 
‘En u had een fluit!’ Inderdaad, ik had 
ook een fluit waar ik een klein liedje op 
gespeeld had en ook had ik nog een ballon 
opgeblazen en (spannend!) losgelaten. 

Allemaal om iets te laten zien, te voelen 
en te horen over Pinksteren. 

Want voor mij is Pinksteren eigenlijk het 
feest van de lucht. Lucht kan je niet zien 
en we zijn ons er meestal niet bewust van, 
maar we gebruiken het elk moment van de 
dag en de nacht. We kunnen niet zonder. 
Maar soms, bijvoorbeeld als we bang zijn, 
of als we problemen hebben met onze 
longen, kan dat ons de adem benemen. 
Dan zijn we niet vooruit te branden.

Op het Bijbelse Pinksterfeest hielden de 
leerlingen van Jezus in eerste instantie ook 
hun adem in. Jezus had hen, gestorven 
op het kruis, verweesd achter gelaten. 
Volgeling van Jezus zijn: het kon hen, 
net als Jezus zelf, de kop kosten. 

Dus verborgen de leerlingen 
zich achter veilig gesloten 
deuren. Daar zaten ze, met 
ingehouden adem. Tot, 
volgens de verhalen, die 
verfrissende wind opstak, 
Jezus’ leerlingen als 
nieuw adem durfden 
halen en in ‘vuur en 
vlam’ werden gezet. Ze 
moesten naar buiten, 
het verhaal van Jezus 
vertellen, vrij en 
zonder angst, op zo’n 
manier zelfs dat ook 
alle vreemdelingen in 
Jeruzalem het konden 
verstaan. Alle harten 
werden aangeraakt. Het 

verhaal van Jezus mocht en mag klinken, 
tot in onze tijd aan toe.

Ook dat verhaal van Pinksteren had 
ik in de groep verteld. Maar daar op 
die gang heb ik het daarover maar 

niet meer gehad, ik moest tenslotte 
verder.

‘U mag best nog een keertje 
komen’, waren de bemoedigende 
slotwoorden van het 
eerste jongetje. Door hem 
aangemoedigd kon ook ik weer 

opgelucht ademhalen.

Wim Vroom
[Uit de bundel Kerk-

kronkels: 2016 wk. 20]

‘Ik ken u!’

http://www.devuurplaatsapeldoorn/hetkleinevuur
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Samen komen in de kerk, samen het 
verbond van God met ons vieren: 
daarvoor komen vele parochianen 
bijeen op de zondagochtend of op 
zaterdagavond. 

In de eucharistie bezinnen we ons op 
de lezingen uit de Heilige Schrift en 
vieren we hoe Jezus zich geeft in de 
tekenen van Brood en Wijn. Ook in 
Woord- en communievieringen en bij 
gebedsvieringen laten we ons raken door 
het Woord van God. Voor velen zijn de 
weekendvieringen een bron van inspiratie 
voor het leven van alledag. En velen zijn 
er ook actief, met een taak, bij betrokken, 
zoals kosters, lectoren, organisten en 
zangers, acolieten, bloemversierders, 
kerkschoonmakers en voorgangers. 
Samen met de andere kerkgangers geven 
we ons liturgisch leven vorm en dat is de 
moeite waard!

Minder vieringen en op andere tijden
In de afgelopen jaren is het aantal 
weekendvieringen flink minder 
geworden. Ook het pastoraal team is 
kleiner geworden. Door de pensionering 
van pastoraal werker Ivan Kantoci en 
de (hopelijk tijdelijke) afwezigheid van 

pastor Sebastian is het pastoraal team in 
korte tijd gekrompen van 4,85 fte naar 
2,85 fte en is het dus zowat gehalveerd 
in menskracht. Naast het voorgaan in 
de liturgische vieringen zijn er door het 
pastoraal team ook nog vele andere taken te 
vervullen. De inkrimping van het team heeft 
dan ook grote consequenties voor het aantal 
vieringen en de tijden waarop deze in het 
weekend plaats kunnen vinden.

H. Martinuskerk Twello en 
O.L.Vrouwekerk Apeldoorn
Beide kerken zijn door de bisschop 
aangewezen als ‘eucharistisch centrum’. Dit 
betekent dat in beide kerken op de zondag 
eucharistie gevierd dient te worden. Omdat 
pastoor Hans Hermens momenteel de enig 
beschikbare priester is in onze parochies, 
hebben we de tijden van de vieringen in 
beide centra aan moeten passen. Vandaar 
dat de eucharistieviering  op zondag in de H. 
Martinuskerk wordt gehouden om 9.00 uur 
en in de O.L.Vrouwekerk om 11.00 uur.
In de O.L.Vrouwekerk vindt ook een 
eucharistieviering plaats op zaterdagmiddag 
16.30 uur. Om de veelkleurigheid van de 
liturgie gestalte te geven zal deze viering 
op de derde zaterdag van de maand 
vormgegeven worden in een gebedsdienst, 

die afwisselend door diaken Ronald Dashorst 
en pastoraal werker Wim Vroom zal worden 
voorgegaan.

H. Martinuskerk Vaassen en 
H. Antonius Abtkerk Loenen
Deze beide kerken zijn liturgisch centrum. 
Tot nu toe was het gebruikelijk dat in deze 
kerken afwisselend op zaterdagavond of 
zondagochtend een eucharistieviering of 
woord- en communieviering plaatsvond. 
Helaas kan het pastoraal team niet meer 
wekelijks in deze vieringen voorgaan. Wij 
vinden dat erg jammer. In beide kerken zal 
pastoor Hans Hermens eens in de maand 
voorgaan in een eucharistieviering op 
zaterdagavond. Pastoraal werker Wim 
Vroom zal ook eens in de maand voorgaan 
in beide kerken, afwisselend op de 
zaterdagavond en de zondagochtend. 
Overigens is het voor beide liturgische 
centra mogelijk om in weekenden waarop 
het pastoraal team geen vieringen kan 
verzorgen op eigen initiatief en in overleg 
met het pastoraal team gebedsvieringen te 
organiseren met een eigen lekenvoorganger.

Vieringen in de zomer
Natuurlijk hebben ook de leden van het 
pastoraal team recht op vakantie. Zeker 

in de zomermaanden zal dit gevolgen 
hebben voor het aantal vieringen. In de 
weekenden dat pastoor Hans Hermens 
vakantie heeft zullen de vieringen op 
zondag in de beide eucharistische centra 
voorgegaan worden door de kardinaal en 
de beide hulpbisschoppen. De viering van 
zaterdagmiddag in de O.L.Vrouwekerk en 
de vieringen in Vaassen en Loenen komen 
dan te vervallen.

Tot slot
Het pastoraal team begrijpt dat boven 
beschreven maatregelen teleurstelling 
kunnen oproepen. De frequentie van 
de vieringen gaat omlaag of vinden op 
andere tijdstippen plaats. Toch is dit 
volgens ons de beste manier om met de 
gegeven mogelijkheden verantwoord te 
vieren en ook nog ruimte te houden voor 
alle andere taken en werkzaamheden die 
we als pastoraal team willen vervullen, 
ook in het belang van de vitaliteit van 
onze parochies. En u mag weten: bij 
alle vieringen bent u van harte welkom 
(al zult u voorlopig wel nog moeten 
reserveren…)!

Het pastoraal team

Over de weekendvieringen in onze parochies

Dat is de titel van een inspirerend boek 
van James Mallon, met als ondertitel: 
De parochie van onderhoud naar bloei. 
Een boek dat wereldwijd en ook in 
onze parochie een weg wil wijzen naar 
vernieuwing van Gods kerk.

‘We staan voor een tweevoudige opdracht; 
onze parochies moeten vitaal blijven of 
dat weer worden én wij moeten proberen 
nieuwe mensen te winnen voor Christus en 
het evangelie’, dat schrijft bisschop Gerard 
de Korte in het voorwoord van het boek.
Dit boek kreeg ik vorig jaar aangereikt 
van een parochiaan en wij hebben het als 
pastoresteam gelezen, eerst aarzelend, 
maar steeds meer met toenemend 
enthousiasme. Wij vinden hierin duidelijke 
aanwijzingen om onze parochie te 
vitaliseren. Wij hebben van harte de 
opdracht die Jezus geeft overgenomen: 
‘Ga, en maak alle volken tot leerling; 
doop hen in de naam van de Vader, de 
Zoon en de heilige Geest, en leer hun alles 
onderhouden wat ik jullie geboden heb’ 
(Mat. 28, 19-20). Centraal daarin staat 
de opdracht om leerlingen te maken, je 
verbinden aan een levenslang proces van 
leren van en over Jezus de meester, Jezus 
de leraar. 

Jezus zei: ‘Zoals de vader Mij gezonden 
heeft, zo zend ik jullie’ (Joh. 20, 21). 
Het zet aan tot het bevorderen van een 
persoonlijke ontmoeting en een relatie met 
Jezus. Het geeft handvaten om mensen bij 
Jezus Christus brengen, zodat ze vervuld 
worden van de heilige Geest en God de 
Vader leren kennen. 

Verval en vernieuwing
Evangelisatie is een beetje een vies woord 
geworden in onze kerk, maar dat is wat 
de leerlingen met Hemelvaart als opdracht 
kregen en wat de leerlingen na Pinksteren 
ook werkelijk zijn gaan doen. In de 
Handelingen van de apostelen kunnen we 
dat duidelijk lezen. Paulus heeft een heel 
belangrijke rol gespeeld in dit proces. Met 
de evangelisatie van de apostelen is de 
christelijke kerk de wereld over gegaan, 
zij hebben werkelijk alle volkeren tot 
leerlingen gemaakt. Maar in onze tijd is dat 

bewustzijn sterk afgenomen, zeker in onze 
Westerse wereld. Dat doet pijn, zeker ook 
voor de oudere parochianen die met lede 
ogen zien dat de volle kerken, de grote 
feesten zijn verdwenen. Die zien dat hun 
kinderen en kleinkinderen niet zo’n band 
hebben met de kerk en met het geloof dat 
de kerk wil uitdragen. Mallon schetst deze 
pijn op een zeer heldere en confronterende 
wijze. Deze pijn erkennen is eerste stap 
naar genezing. Veel mensen hebben het 
geloof in Christus, in God verlaten. We 
hebben het ervaren in het sluiten van 
onze geliefde en vertrouwde kerken. We 
zien het in alle bisdommen in de fusies 
van de parochies, in het ineenstorten van 
de vertrouwde parochiestructuren, we 
zien het in de schandalen en het negeren 
hiervan. Het is de pijn van het zien van 
een kerk in verval, van een kerk die ziek is. 
We hebben dan de keus om achterover te 
zitten en te wachten tot de laatste gelovige 
de kerk heeft verlaten of is begraven, zodat 

we als laatste achterblijvers het licht uit 
kunnen doen en de deur kunnen sluiten. 
Maar dat willen we toch niet, die kerk en 
ons geloof is ons toch veel te lief daarvoor. 
We moeten in beweging komen om de 
opdracht van Jezus serieus te nemen en de 
geloofsgemeenschap te helen en vitaal te 
maken. Mallon stelt daarbij de prikkelende 
vraag of wij het aandurven om te hopen 
dat zoveel pijn en sterven ons naar een 
plek kan brengen waar we paaszondag 
kunnen ervaren?

Hij roept op om de rommel op te ruimen 
van oude kerkstructuren die ons klein en 
onvolwassen houden als gelovigen. Het is 
een oproep voor elke gedoopte christen te 
groeien in gebed en geestelijk leven, door 
kennis te verwerven, door te evangeliseren 
en anderen te dienen. Elke gedoopte is 
geroepen om missionair te zijn, er op uit te 
trekken. Een kerk is hierbij geroepen om 
buiten zichzelf te treden en om naar de 

periferie te gaan.
We moeten als 
geloofsgemeenschap de pastorale 
zorg herdefiniëren, streven naar 
volwassenheid in Christus voor 
allen.
Zo kunnen we een missionaire 
kerk zijn en zijn wij geroepen 
om gedoopte gelovigen tot 
missionaire leerlingen om te 
vormen, die door de genade van 
God, die met ons meewerkt, om 
op pad gaan om Gods Koninkrijk 
tot stand te brengen. 

Dit roept vanzelfsprekend veel 
weerstand op, het is ook zo’n 
ander beeld dan een kerk die in 
zichzelf gekeerd is met gelovigen 
die passief zijn en afhankelijk 
van de geestelijken. Maar als wij 
de kerk de toekomst in willen 
dragen dan moet er wel wat 
gebeuren. We zijn dan ook heel 
blij met de nieuwe Nederlanders 
die voor hun kinderen Bijbelles 
willen hebben, die met als enkele 
andere parochianen hun kinderen 
wel kunnen motiveren om naar 
de kinderdienst te gaan. Hoe 

mooi is het om te zien dat er zondag weer 
veel kinderen rond het altaar staan om 
samen het Onze Vader te bidden. Dat is 
de toekomst, daar moeten we weer aan 
bouwen, maar dat begint met een nieuw 
fundament leggen. Dat willen wij met het 
Leerhuis doen, een continu leertraject, te 
beginnen bij de doop, eerste communie, 
vormsel. Een traject voor de kinderen én 
voor de ouders om zo samen te groeien 
in geloof. Hierover zullen we u in de 
komende tijd vaker informeren.

Toekomst
In het vijfde hoofdstuk van het boek legt 
Mallon een fundament voor de toekomst, 
hij schetst een weg om de waarden te 
herzien, door voorrang te geven aan het 
weekeinde, de dag van de Heer. Door 
gastvrijheid te beleven als een taak van de 
gemeenschap als geheel. Vieringen met 
opbouwende muziek, met schoonheid, 
diversiteit, met lofliederen. Aansprekende 
preken, goede en relevante inleidingen, 
gericht tot de hele mens. Dit maakt dat je 
een betekenisvolle gemeenschap bent waar 
je bij wilt horen, waar je je thuis voelt. 
Maar ook door heldere verwachtingen, 
waarbij het niet vrijblijvend is om leerling 
te zijn. De geloofsgemeenschap moet 
door iedereen worden gedragen. Met 
dienstwerk waar je goed in bent, om zo 
een passend instrument van God te zijn, 
waarbij talenten maximaal benut worden. 
Ook vorming van kleine gemeenschappen, 
waarbij de menselijke maat centraal staat, 
je mensen kent en betrokken bent op 
elkaar. Door de Heilige Geest te ervaren, 
de Geest van kracht in je eigen leven, je 
enthousiasme, God in ons. Zo worden wij 
een uitnodigende kerk, waar je bij wilt 
horen. ‘Kom mee en je zult zien’, lezen wij 
in het Johannes evangelie (Joh. 1, 39). 
Dan is het werkelijk Pinksteren geworden. 
Dit maakt mij blij, om zo kerk te zijn, een 
vitale bloeiende geloofsgemeenschap, 
met enthousiaste leerlingen van Jezus de 
Christus die de liefde van God ervaren en 
delen met elkaar, die samen bouwen aan 
een mooie en menselijke wereld waar 
plaats is voor iedereen. Zalig Pinksteren! 

Diaken Ronald Dashorst

Als God renoveert
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Twee heren dienen?
Vorige maand zat een groot containerschip 
vast in het Suezkanaal. En opeens beseften 
we hoeveel spullen we met z’n allen over 
de hele wereld vervoeren. In haar boek ‘De 
verborgen impact’ stelt Babette Porcelijn dat 
wij als consumenten veel invloed hebben op 
klimaat en milieu: wij creëren de vraag naar 
producten. 
In het beste geval proberen we de negatieve 
impact van de producten op het klimaat 
te verkleinen, door bezig te zijn met de 
zichtbare gevolgen, zoals verpakkingen, 
benzine, laders in het stopcontact, 
enzovoorts. Maar 80% is verborgen 
impact, de impact op het klimaat tijdens 
de productie van de spullen en het vervoer. 
Bijvoorbeeld CO2 uitstoot, (plastic)vervuiling, 
bodemerosie, ontbossing en watergebruik. 
Onze spullen (dus elektronica, meubels, 
speelgoed, gadgets, enzovoorts) hebben de 
grootste negatieve impact op het klimaat 
en milieu, meer nog dan autorijden, onze 
kleding of onze woning. Kan de bijbel ons 
inspireren om het anders te doen? 
In Mattheüs 6, 24 staat: ‘Niemand kan twee 
heren dienen. Je kunt niet God dienen en 
het geld.’ Vertaald naar onze tijd, zou dat 
kunnen zijn: Houd op met je gerichtheid op 
het verzamelen van spullen. Je kunt niet God 

dienen en je spullen. Want, waar je schat 
is, zal ook je hart zijn. De zestien grootste 
zeeschepen ter wereld stoten samen 
evenveel zwavel uit als alle auto’s bij elkaar. 
En er varen wereldwijd niet zestien, maar 
50.000 vrachtschepen rond met grondstoffen 
en spullen. Voor ons…

Hoe kunnen wij als geloofsgemeenschap, in 
onze kerk en in ons eigen leven aan de slag 
om bewuster inkopen te doen? En andere 
parochianen inspireren om datzelfde te 
doen? De workshop ‘God in de supermarkt’ 
biedt dan inzichten om ons koopgedrag 
te beïnvloeden. Het is vast herkenbaar. Je 
staat in de supermarkt en je vraagt je af: 
wat eten we vanavond? De biologische 
boontjes uit Egypte of de ‘gewone’ boontjes 
uit Nederland? Een hamburger of een 
sojaburger? Of toch vis? Wat betekent 
dan dat gekke keurmerk precies? Gaan 
we voor het gezonde, plantaardige Alpro 
toetje, of toch een emmertje met yoghurt 
en aardbeien wat eigenlijk het lekkerste 
is? Wordt het de dure of de goedkope reep 
chocola?

Webinar
Je hebt het niet gemakkelijk als consument 
in de supermarkt, er zijn ook zoveel 

Kledingbank
Op maandag, woensdag en vrijdag kan men 
op afspraak kleding halen, hiervoor bellen 
of een whatsapp bericht naar 06 800 870 42.
De laatste weken mochten wij heel veel 
kleding ontvangen, fijn dat zovelen aan ons 
denken en hun goede kleding willen delen 
met onze gasten. Onze vraag is om voorlopig 
alleen nog zomerkleding te brengen, 
daarnaast ontvangen wij heel graag 
handdoeken, twee persoons hoeslakens 
en dekbedovertrekken.
Zomerkleding en linnengoed kan gebracht 
worden op maandag van 10.00 tot 15.00 uur.

Franciscustafel
Op maandagmiddag is het elke week 
druk. Tussen de 60 en 70 dak- en thuisloze 
medemensen komen dan een warme 
maaltijd afhalen bij de pastorie. Meestal 
kookt de praktijkschool de Boog, maar 
in deze weken van vakantie wordt in de 
pastorie druk gewerkt door ons kookteam 
om deze maaltijden op tijd bereid te 
hebben. Ook op Tweede Pinksterdag zullen 
wij zelf onze gasten van een heerlijke 
maaltijd voorzien.

Straatteam
Sinds de avondklok gaan wij met het 
straatteam eerder op stap. Om 19.00 uur 
rijden we met de bakfiets naar Omnizorg 
om daar onze vrienden van de straat te 
trakteren op heerlijke maaltijdsoep, brood, 
koffie, warme chocolademelk en vers fruit. 

Nadien rijden we met de bakfiets naar het 
gemeentehuis en als het weer het toelaat 
naar het park en het station waar we de 
overgebleven soep en warme drank uitdelen 
aan wie we tegenkomen. Dat is ook vaak 
een mooie gelegenheid om met de mensen 
in gesprek te gaan en te vertellen wat wij 
doen en voor wie.

Gebed
Omdat het straatteam op vrijdag eerder op 
pad gaat is het niet meer mogelijk om vooraf 
een gebed te houden in de kerk. We hebben 
besloten om dat gebed van Sant’Egidio op 

maandag te houden, na de Franciscustafel. 
Hierbij worden ook onze gasten van de tafel 
uitgenodigd. Het gebed is om 19.00 uur 
in de dagkapel, ingang Stationsstraat 13. 
Iedereen is welkom, het gebed is de basis 
van ons werk voor de armen van de stad.
Tweede Pinksterdag, 24 mei het eerste gebed
31 mei gebed voor de zieken, wat zeker
nodig is in deze tijd van coronabesmet-
tingen.
7 juni gebed voor de armen van onze stad 
en de wereld.
14 juni gebed voor de vrede, we steken 
kaarsen aan voor al die landen die geteisterd 

worden door oorlog of geweld. 
Wees welkom om met ons mee te bidden.

Generatietuin
Het is volop lente in de tuin naast de 
Kledingbank. De aardappels steken hun 
eerste blaadjes boven de grond, de sla, de 
bietjes en bloemen zijn te zien. Kinderen 
zijn druk om te spitten, te harken, te zaaien 
en water te geven. Het is een vreugde om 
zo met jong en oud, samen met elkaar in 
de buitenlucht bezig te zijn. Elke vrijdag 
middag van 14.00 tot 15.00 uur. Kom een 
keer kijken.

Boekenbank
De vrijwilligers van de boekenbank zitten 
elke vrijdag klaar om mensen te ontvangen 
om boeken te halen en als het nodig is 
taalles te geven aan Nieuwe Nederlanders. 
Daarnaast is het mogelijk om tijdens alle 
openingstijden van de Kledingbank boeken 
mee te nemen.

Roderick zoekt licht
Op zaterdag 8 mei is het televisieprogramma 
Roderick zoekt licht te zien geweest 
waarin aandacht besteed is aan het werk 
van de Apeldoornse gemeenschap van 
Sant’Egidio. Vrijwilligers laten onder meer de 
Kledingbank en de maaltijdvoorziening zien. 
Een echte aanrader! Via onderstaande link is 
de aflevering terug te kijken.
https://www.npostart.nl/roderick-zoekt-
licht/08-05-2021/KN_1725127

producten uitgestald. Bij elk schap moeten 
keuzes gemaakt worden, en het is geen 
gemakkelijke afweging tussen lekker, 
goedkoop, gezond, milieuvriendelijk, 
diervriendelijk en eerlijk voor de producent. 
Het palet aan keurmerken kan helpen, maar 
zorgt ook voor verwarring. De webinar “God 
in de supermarkt” verkent de keuzes die 
we maken, helpt argumenten te begrijpen 
en verbindt deze met een helder ethisch 
kader. De bijeenkomst is actief, sociaal 
en informatief. Door middel van diverse 
opdrachten en gesprekken word je aan het 
denken gezet over de keuzes die je maakt.
Door bewustwording kunnen we groeien 
naar een Groene Kerk. We kunnen zo 
verantwoordelijke keuzes maken en 
bouwen aan een schonere, rechtvaardiger 
wereld, waarbij recht wordt gedaan aan 
producenten en aan het milieu. De aarde is 
aan ons toevertrouwd om van te genieten, 
maar ook om zorg voor te dragen, zodat 
het ook voor volgende generaties nog een 
wonderlijk mooie aarde is om op te wonen, 
een gezonde aarde die veel te bieden heeft 
voor ons allemaal. 

Groene tips ter inspiratie
Duurzamer leven, hoe doe je dat? Alfred 
Slomp (van ‘God in de supermarkt’) vroeg 

het tien duurzame pioniers en schreef 
hierover het boek ‘Het groene normaal’. 
Je kunt dit boek, samen met groep of 
kring, lezen en bespreken aan de hand 
van drie Webinars. 
1. Bezinning: kijk eerlijk naar je levensstijl 
 en waar die onrecht doet aan mensen, 
 dieren en de natuur.
2. Vernieuwing: een ander leven, met 
 respect voor de natuur, is wel degelijk 
 binnen handbereik.
3. Verwondering: een leven in evenwicht 
 met de natuur en onze naasten begint 
 bij verbondenheid met Gods liefde.

Samen opstaan voor een duurzame wereld. 
Het Manifest voor Het Groene Normaal is 
een pleidooi om in deze bijzondere tijd stil 
te staan bij onze manier van leven en de 
plek die wij als christenen in de samenleving 
innemen, en aan te haken bij de trend van 
duurzaam leven. ‘Laten we (…) ons bezinnen 
op onze manier van leven, nadenken over 
vernieuwing en dankbaar leven vanuit 
verwondering, in verbondenheid met de 
natuur om ons heen.’ Manifest voor 
Het Groene Normaal te vinden op 
https://www.hetgroenenormaal.nl/manifest/

Diaken Ronald Dashorst

Spullen… Bezinning over een Groene Kerk
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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 Emmaüs-
parochie en de parochie Franciscus en Clara. 
     
VIERINGEN H. MARTINUSKERK TWELLO 
(online en via livestream)
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2185

Zaterdag 22 mei Pinksteren
19.00 uur Eucharistieviering 
 voor 50 personen
 Voorganger pastoor J. Hermens
Zondag 23 mei 1e Pinksterdag
09.00 uur Eucharistieviering 
 voor 50 personen  
 Voorganger pastoor J. Hermens
Maandag 24 mei 2e Pinksterdag
10.00 uur Eucharistieviering 
 voor 50 personen
 Voorganger pastoor J. Hermens
Woensdag 26 mei (Hr. J.C. Hogepriester)
09.00 uur Eucharistieviering 
 voor 50 personen

Donderdag 27 mei
09.00 uur Eucharistieviering 
 voor 50 personen
Zondag 30 mei (H. Drie-eenheid)
09.00 uur  Eucharistieviering 
 voor 50 personen 
 Voorganger pastoor J. Hermens

Woensdag 2 juni
09.00 uur Eucharistieviering 
 voor 50 personen
Donderdag 3 juni
09.00 uur Eucharistieviering 
 voor 50 personen
 Voorganger pastoor J. Hermens 
Zondag 6 juni
09.00 uur Eucharistieviering 
 voor 50 personen 
 Voorganger pastoor J. Hermens
13.00 uur Doopviering
 Voorganger diaken R. Dashorst

Woensdag 9 juni
09.00 uur Eucharistieviering 
 voor 50 personen 
Donderdag 10 juni
09.00 uur Eucharistieviering 
 voor 50 personen

Vrijdag 11 juni (H. Hart van Jezus) 
 (viering in Apeldoorn 
 om 09.00 uur)
  
VIERINGEN H. MARTINUSKERK VAASSEN 
(online en via livestream) 
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21182

Zondag 23 mei Pinksteren
10.00 uur  Woord- en Communieviering 
 voor 50 personen
 Voorganger 
 pastor W. Vroom

Zaterdag 29 mei (H. Drie-eenheid)
18.30 uur Eucharistieviering 
 voor 50 personen
 Voorganger 
 pastoor J. Hermens

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

Zondag 23 mei Pinksteren
10.00 uur Oecumenische viering
 Voorganger lekenpastor 
 A. v.d. Werff

Zondag 30 mei (H. Drie-eenheid)
10.00 uur Gebedsviering  voor 30 personen
 Voorganger lekenpastor 
 A. v.d. Werff

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.

DIENSTEN IN VERZORGINGSHUIZEN 
In de verzorgingshuizen in Apeldoorn en 
omgeving worden tot nader bericht geen 
vieringen gehouden.

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 

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

Gebedsgroep de Parel is tot nader bericht 
stopgezet.

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. 

Water en Vuur 
Oecumenische Pinksterviering Bronkerk 
Ugchelen, 23 mei 2021, 9.30 uur

De Oecumenische Stuurgroep Ugchelen 
nodigt u van harte uit voor de 
oecumenische Pinksterviering op zondag 
23 mei 2021 om 9.30 uur. 
De voorgangers zijn Ds. Eline van Iperen 
en de heer Gerard Disberg. 
Tijdens deze viering wordt een aantal 
kinderen gedoopt. In verband met 
Corona mogen er slechts 30 mensen in 
de kerk aanwezig zijn. Deze plaatsen zijn 
gereserveerd voor de familie en vrienden 
van de dopelingen. 
U kunt de dienst volgen via kerkomroep
en YouTube (via http://www.bronkerk.nl/). 

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

Helaas kan niet iedereen altijd beschikken 
over familie, buren of goede bekenden 

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

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

Bijbelrooster jaar B

23 mei 2021 Hoogfeest van Pinksteren 
Hand. 2,1-11; Psalm 104; Gal. 5,16-25; Joh. 15,26-27 + 16,12-15 
24 mei 2021 H. Maria, Moeder v.d. Kerk (Tweede Pinksterdag) 
Gen. 3,9-15 + 20 of Hand. 1,12-14; Psalm 87; Joh. 19,25-34 
30 mei 2021 Feest van de H. Drie-eenheid 
Deut. 4,32-34 + 39-40; Psalm 33; Rom. 8,14-17; Mt. 28,16-20 
06 juni Feest van het H. Sacrament
Ex. 24,3-8; Psalm 116; Hebr. 9,11-15; Mc. 14,12-16 + 22-26 

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

Kom, Heilige Geest, 
en maak ons vol van Uw licht, 
dat door alle onmacht heen 
de arme kan verlichten, 
de onderdrukte bevrijden, 
en de lijdende verkwikken. 
Beziel met Uw adem en roep tot leven 
wat in ons is verkild, verdord of 
afgeweken. 
Richt ons hart op het leven van de mensen 
en niet op hun dood. 
Verwarm ons met het vuur waarmee 
Gij bezielt. 
Wees een storm die wakker schudt. 
Wees de stilte van ons hart die een 
bidden wordt. 
Stort Uw gaven uit in het hart van de 
mensen, 
om met een nieuw hart te verstaan, 
en te zien met nieuwe ogen,
dat Gij met ons zijt tot het einde der 
dagen.

W I J  B I D D E N

B O N I F A T I U S

https://www.youtube.com/channel/UCYFXdWOwvfjS9kHBaIPC1pA
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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

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

De Locatieraad van de Onze Lieve 
Vrouwekerk heeft ‘groen licht’ 
gekregen voor de renovatie van de 
verlichtingsinstallatie. De gloeilamp-
verlichting wordt vervangen door 
led-verlichting.

Gelijktijdig worden enkele noodzakelijke 
aanpassingen aan de elektrische installatie 
uitgevoerd.

Enige jaren geleden werden de 
kroonluchters in het middenschip 
reeds voorzien van ledlampen.

De huidige resterende verlichting, 
middels grote gloei- en halogeen-lampen, 
voldoet niet meer aan de eisen van deze 
tijd/zijn nagenoeg niet meer leverbaar 
en verbruiken veel stroom.

Bij een recentelijke veiligheids-inspectie 
van de elektrische installatie, conform 
NEN3140, werden gebreken vastgesteld, 
welke nu gelijktijdig hersteld gaan 
worden.

Heeft u deze week ook een mooi bedrag 
extra ontvangen aan vakantiegeld? Of 
heeft u deze maand net als anders maar 
net genoeg om van rond te komen? 

De verschillen zijn groot tussen mensen 
die het goed hebben en die van weinig 
moeten leven, ook in onze directe 
omgeving. 

Daarom zetten dertig kerken in de 
gemeente Apeldoorn zich in voor een 
teken van verbondenheid tussen mensen. 
Omdat we geloven in samen delen. Onze 
Emmaüsparochie doet daar van harte 
aan mee. We nodigen iedereen die een 
ruim inkomen heeft uit om te delen met 
wie van weinig moet rondkomen. En wie 
weinig inkomen heeft nodigen we uit 

een aanvraag te doen om wat extra’s te 
ontvangen. 
Geven en aanvragen kan tot en met 3 
juni. Eenvoudig geven kan via de QR-code 
of door een gift over te maken op NL 69 
RABO 037 37 40 298 t.n.v. de Diaconie 
Protestantse Gemeente Apeldoorn (PKN) 
o.v.v. Vakantiegeld Samen Delen. Zie ook: 
vakantiegeldsamendelenapeldoorn.nl 

Lichtsterkte metingen wezen uit dat het 
huidig verlichtingsniveau matig en deels 
onvoldoende is.

Door deze renovatie en vervanging van 
armaturen met led-verlichting zorgen we 
voor een beter verlichtingsniveau en een 
aanmerkelijke verlaging van energiekosten 
(besparing van minimaal 60%).
Tevens ontstaat hierdoor minder onder-
houd door langere levensduur van de 
nieuwe lichtbronnen.

De realisatie, levering van de nieuwe 
armaturen (GM Lighting) en de 
werkzaamheden, is gegund aan en 
wordt uitgevoerd door Mulder Elektro 
Apeldoorn.

Onze wens is om, afhankelijk van 
armaturen-levertijden, de renovatie 
z.s.m. te realiseren.
Wij houden u graag op de hoogte.

De Locatieraad 
Onze Lieve Vrouwekerk

Vakantiegeld Samen Delen

Renovatie verlichting 
Onze Lieve Vrouwekerk
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