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Geloven doe je niet alleen!?
Als gelovig mens durf ik wel te zeggen 
dat we met de blijde boodschap van Jezus 
Christus iets heel moois in handen hebben. 
Het is een geloof dat steun biedt, hoop 
schenkt en perspectief blijft bieden, dat 
zelfs over de dood heengaat. Elke zondag 
komen we als gemeenschap bij elkaar om 
te vieren rond het woord en de tafel van de 
Heer. Dat is heel mooi en goed. Geloven doe 
je in gemeenschap en daar heb je de Ander 
bij nodig. Net zo goed als dat je hebt leren 
praten, hebt leren lezen, hebt leren lopen, 
hebt leren fietsen, …. met de hulp van 
iemand anders, zo heb je ook in je geloof de 
ander nodig. Om Samen te vieren, om Samen 
te leren, om Samen je geloof te delen en 
door te geven. 
Als gelovigen hebben we elkaar nodig! Wij 
allen zijn en blijven leerling, leerling van 
Jezus Christus. Tenminste daar zijn we als 
christenen toe uitgenodigd. Wanneer u nu 
denkt `Ik leerling? Ben ik daar niet te jong, te 
oud voor? Ben ik niet te druk, heb ik er wel 
tijd voor?’ ….Ja dan kan ik me voorstellen 
dat u denkt, zal ik nog doorlezen?! 

U, jij leest door, dat is mooi!
Dat betekent dat u net als ik besef dat we 
als gelovigen ook leerlingen zijn, of in ieder 
geval denkt u erover na.

Ontmoeting wezenlijk 
voor ons geloofsleven
Ik ben nu zo’n 16 jaar priester en werk 
vaak met veel plezier en enthousiasme in 
het pastoraat. Ik zal zeker niet zeggen dat 
priester zijn makkelijk is, maar wel heel mooi 
en dankbaar werk. Het mooie ervaar en 
vind ik heel vaak in de ontmoetingen met 
een andere gelovige. Je deelt met elkaar 
ervaringen, vertrouwen en soms ook je 
vragen en twijfel. Juist op die momenten 
leer je van elkaar en groei je in persoonlijke 
ontwikkeling, maar ook als gelovig mens. 
Ook ik voel me leerling, ook ik heb nog veel 
te leren van mensen om me heen, van de 
Blijde Boodschap, van de Traditie waaruit 
ons geloof komt. Ook ik ben leerling van 
Jezus Christus, zoals u, jij die dit nu leest. 

Als leerling heb je het verlangen om te 
leren, weet je dat je de ander nodig hebt. 
Als gelovige leerling zou er een verlangen 
moeten zijn, moeten groeien om je te 
verdiepen in de Blijde Boodschap, in de 
persoon van Jezus Christus, in de Traditie 
waarin wij als gelovigen staan. Als gelovigen 
hebben we allemaal onze ervaringen, onze 
hoop, vertrouwen, maar ook onze vragen 
en twijfel. Hoe mooi zou het zijn dat we 
dit ook kunnen delen met elkaar binnen 
de parochie en met de mensen met wie we 
vieren en bidden. Geloven is niet alleen 
een lijntje met God, maar geloof in God, 
in de Blijde Boodschap vindt zeer zeker 
ook plaats in jouw, uw ontmoeting met je 
medemensen, die jouw, uw naasten zijn. 
Zo is geloof een onderdeel van uw, jouw en 
mijn leven van alle dag. En dan kan het niet 
anders: Geloof geef je door aan elkaar! 
Zo ben je met elkaar verbonden.

Groeien in Verbondenheid
Als geloofsgemeenschap is er nog wel wat 
te groeien in verbondenheid met elkaar en 
daardoor ook in onze verbondenheid met 
God zelf. Ook als gelovigen hebben we onze 
verantwoordelijkheid. Samen maken we 
onze geloofsgemeenschap, onze parochie. 
Vrijwilliger zijn en dat vol overgave doen, 
is ontzettend belangrijk en daar zijn we u 
dankbaar voor. 
Maar geloof vraagt meer. Het vraagt om te 
zijn waartoe we zijn geroepen: Leerling van 
Jezus Christus zijn. In het leerling zijn, zijn 
we ook met elkaar verbonden als gelovige 
en gedoopte mensen. Deze verbondenheid 
mag en kan ook in onze parochie worden 
vergroot en versterkt. Deze verbondenheid 
is de balk die de Kerk draagt. En met Kerk 
bedoel ik niet het kerkgebouw, maar u, jij en 
ik, de levende stenen, die samen de Kerk van 
Jezus Christus vormen.

Leerhuis
In onze parochie willen onze verbondenheid 
met elkaar en onze verbondenheid met 
God en de Blijde Boodschap doen groeien 
en versterken door middel van een leerhuis. 
Het begrip leerhuis stamt uit de joodse 
traditie; het is een plaats waar mensen 
samenkomen om te leren. Het Leerhuis biedt 
een programma voor jong en oud waar we 
elkaar gelovig ontmoeten, inspiratie opdoen, 
zoeken en groeien in dat geloof en ons 
menszijn. 

In het programma voor volwassenen zijn de 
bijeenkomsten een eerste stap om te komen 
tot geloofsverdieping in onze parochie. 
In deze cursus komen we in een groep 
van ongeveer 10-12 personen bij elkaar. 
Centraal staat de ontmoeting, de gelovige 
ontmoeting met elkaar, de ontmoeting met 
de ervaringen, de hoop, het vertrouwen, 
de vragen en twijfel die we als gelovigen 
meenemen en de ontmoetingen met de 
Blijde Boodschap en de Traditie van waaruit 
wij ons geloof beleven. 

De avond begint steeds met een 
gezamenlijke maaltijd. Samen eten is 
gezellig en geeft verbondenheid. Afgelopen 

najaar zijn we begonnen met een pilotgroep 
van 12 parochianen. Helaas hebben we maar 
1 bijeenkomst kunnen organiseren, voordat 
de maatregelen i.v.m. Covid-19 meerdere 
bijeenkomsten onmogelijk maakten. Maar 
vanaf september hebben we de hoop om 
onze plannen met het leerhuis weer op 
te nemen. In september zullen we ook 
werkgroepen binnen de parochie uitnodigen 
om de bijeenkomsten binnen het leerhuis 
met ons mee te maken.

Een andere belangrijke taak voor het 
leerhuis zal de sacramentencatechese 
zijn, waarin voornamelijk de kinderen 
met hun ouders worden voorbereid op de 
initiatiesacramenten, Doopsel, Vormsel en 
Eucharistie. Ook hier speelt verbondenheid 
door ontmoeting een belangrijke rol. Zo 
zou je kunnen zeggen dat de voorbereiding 
op de Eerste heilige Communie al begint 
bij het ontvangen van het doopsel en het 
sacrament van het Vormsel begint bij het 
ontvangen van je eerste Communie. Deze 
initiatiesacramenten staan niet op zichzelf, 
maar van daaruit wordt je geloof gevoed 
voor het leven van alle dag. Want als uw, 
jouw geloof niet een onderdeel is van uw, 
jouw dagelijkse leven, waar dient het dan 
voor?

Verbondenheid?! Je kunt er niet te 
vroeg mee beginnen
Al voor de geboorte is het kind letterlijk 
verbonden aan zijn moeder. Na de geboorte 
start de weg zich te verbinden met anderen. 
Dat het kind zich verbindt en hecht is 
essentieel voor het welzijn en geluk. God 
verbindt zich aan ons mensen voor het 
leven. Zoals een moeder/vader in liefde voor 
het kind. Het kind zal, in het opgroeien, 
die verbondenheid gaan ervaren. Met zijn 
ouders en de mensen om hem of haar heen, 
maar ook met God. Dat gaat niet zomaar 
vanzelf. Het mysterie dat in elk kind huist, 
moet de gelegenheid krijgen zich te voeden. 
We hebben in ons geloof daarvoor veel tot 
onze beschikking.
Gods aanwezigheid onder ons is onzichtbaar, 
maar in de rituelen van het sacrament zoals 
het water bij de doop, brood en wijn bij de 

eucharistie, olie bij het vormsel worden 
we aangeraakt door God. Het zijn 
momenten om te ervaren dat God groter 
en omvattender is dan wie wij zijn. 

Als kerk ligt er een taak om kinderen 
en ouders te steunen in de weg van 
geloofsopvoeding, die zij opgaan bij de 
doop. We dienen een plek te zijn waar het 
prettig vertoeven is en waar gevraagd, 
gezocht en gevonden kan worden. Geloof 
leer je niet alleen uit een boekje, geloven 
‘leer’ je in verwondering. En daar zijn de 
Bijbelverhalen en de initiatiesacramenten 
belangrijke instrumenten in. 

In het leerhuis hebben wij een programma 
ontwikkeld voor kinderen en hun ouders 
vanaf de doop. Meespeelvieringen voor 
ouders met peuters en kleuters bijvoorbeeld 
en ruimte voor ontmoeting na afloop. 
Naast de bijeenkomsten ter voorbereiding 
op de eerste communie en het vormsel, is 
er ook een programma voor ouders samen 
met hun kinderen. Daarin zijn vieren en 
ontmoeting aan de hand van thema’s een 
belangrijk onderdeel. Het voorbereiden op 
de initiatiesacramenten omvat een langere 
intensievere periode dan voorheen het 
geval was. Het vraagt een actieve deelname 
van zowel kind als ouders. Het is daarom 
van belang jezelf de vraag te stellen: ‘Hoe 
belangrijk vinden wij geloofsopvoeding en 
wat is onze inzet daarbij?’

In OpWeg en in de Clara zult u worden 
geïnformeerd over de ontwikkelingen 
van het leerhuis. In augustus zullen 
folders achter in de kerk liggen met meer 
informatie over de inhoud en tijden van de 
geloofsbijeenkomsten.

Praktische informatie
De geloofsbijeenkomst start – indien de 
Coronamaatregelen dat toelaten – medio 
september aanstaande en bestaat uit zeven, 
2-wekelijkse bijeenkomsten van 17.30 - 20.30 
uur. De precieze data volgen later. Iedere 
bijeenkomst begint met een eenvoudige 
maaltijd, die door de deelnemers 
samen wordt bereid. De locatie van alle 
bijeenkomsten is het Parochiecentrum 
Emmaüshuis, Stationsstraat 13 in Apeldoorn. 
Aan de bijeenkomsten zijn geen kosten 
verbonden. Een vrijwillige bijdrage om de 
kosten van de gezamenlijke maaltijd te 
dekken, is welkom.

(Inhoudelijke) vragen over de algemene 
geloofscursus kunnen gesteld worden aan 
het pastorale team via het secretariaat 
(0571 274 445 op dinsdag en donderdag 
van 9.00 tot 17.00 uur en via secretariaat@
franciscusenclara.com).
De geloofsbijeenkomsten zijn toegankelijk 
voor iedereen die - via ontmoeting en 
onderlinge (geloofs)gesprekken - (meer) wil 
leren over aspecten van het (RK-)geloof.  
Opgeven kan via telefoon: 055 526 65 00 of 
via e-mail: emmaus@rkapeldoorn.nl. 

Mariska Litjes, pastoor Hans Hermens

Geloof geef je door aan elkaar!
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Om een beter zicht te krijgen op 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, want daar heeft de 
bezoekgroep geen mogelijkheden voor. 
Voor de komende weken is het rooster: 
20 juni locatie Maria, 27 juni locatie Victor; 4 juli locatie 3 Ranken.
Op 23 mei jl. is er een bloemetje gegaan naar de heer Siemelink “Klein Geluk” 
te Apeldoorn.
Op 30 mei jl. is er een bloemetje gegaan naar de familie v.d. Boogaard, 
Edisonlaan te Apeldoorn.
Op 06 juni jl. is er een bloemetje gegaan naar de familie Streng, Kruisvoorde 
te Ugchelen.

VOEDSELBANK
Het product voor de inzamelingsactie van de Voedselbank 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. Op de maandag zijn wij weer open van 10.00 tot 
15.00 uur om kleding in te leveren; voorlopig alleen zomerkleding en/of linnengoed.
Op maandag, woensdag en vrijdag kan iedereen met financiële problemen, op afspraak, 
kleding halen; hiervoor bellen of een whatsapp-bericht naar 06 800 870 42.

COLLECTEOPBRENGSTEN
Week 17: eigenkerk en Diaconie    € 129,86
Week 18: eigen kerk en bloemetje van de week  € 204,45
Week 19-1: eigen kerk en Egidius straatteam  € 228,67
Week 19-2: eigen kerk en de Nederlandse missionarissen  € 234,95

MISINTENTIES, VOOR ZOVER BIJ ONS BEKEND
12 / 13 juni 2021
Overleden familie Aartsen-Verhey, Hendrikus Johannes Aartsen, overleden familie Aartsen-
Verhey; Egidius Johannes Elbers; Riet Dijkhof-Schulten; David Sulkes; Francesco Luciano; 
mevrouw J.H.L. Wakkerman-Schwirtz.
19 / 20 juni 2021
Stephen Staijen; overleden ouders, schoonouders en schoonzoon; gezondheid en voorspoed 
voor het gezin; Egidius Johannes Elbers; Riet Dijkhof-Schulten; David Sulkes; Francesco 
Luciano; mevrouw J.H.L. Wakkerman-Schwirtz.
26 / 27 juni 2021
Annie Spronk-Post; Egidius Johannes Elbers; Francesco Luciano; mevrouw J.H.L. Wakkerman-
Schwirtz.

PAROCHIEKRONIEK 
Overleden: 
De herdenkingsdienst van Riet Dijkhof-Schulten heeft 21 mei jl. plaatsgevonden 
in de aula van rouwcentrum Rouwenhorst.
De afscheidsdienst van Francesco Luciano heeft 4 juni jl. plaatsgevonden 
in de O.L. Vrouwekerk. 
De afscheidsdienst van mevrouw J.H.L. Wakkerman-Schwirtz heeft plaatsgevonden 
op 7 juni jl. in de O.L. Vrouwekerk.
Op 23 mei jl. hebben wij een kaarsje aangestoken voor Cato Spijkerbos-Jansen.
Op 30 mei jl. hebben wij een kaarsje aangestoken voor David Sulkes.

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

LITURGISCHE VIERINGEN

K E R K

VIERINGEN IN DE 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 Emmaüsparochie en de Franciscus en Clara-parochie

Zaterdag 12 juni, 11e zondag door het jaar
16.30 uur Eucharistieviering voor 90 personen met enkele leden van koor Joko Trees
 Voorganger pastoor J. Hermens
Zondag 13 juni, 11e zondag door het jaar
11.00 uur Eucharistieviering voor 90 personen met enkele leden het Gregoriaans koor
 Voorgangers pastoor J. Hermens en diaken R. Dashorst
13.00 uur Doopdienst
 Voorganger pastoor J. Hermens
Maandag 14 juni
19.00 uur Gebedsdienst Sant’ Egidio
Dinsdag 15 juni
09.00 uur Eucharistieviering voor 90 personen 
Vrijdag 18 juni
09.00 uur Eucharistieviering voor 90 personen
Zaterdag 19 juni, 12e zondag door het jaar
16.30 uur Gebedsviering voor 90 personen met enkele leden van koor Lucente
 Voorganger diaken R. Dashorst
Zondag 20 juni, 12e zondag door het jaar
11.00 uur Eucharistieviering voor 90 personen met enkele leden van koor Credo
 Voorganger pastoor J. Hermens 
Maandag 21 juni
19.00 uur Gebedsdienst Sant’ Egidio
Dinsdag 22 juni
09.00 uur Eucharistieviering voor 90 personen
Vrijdag 25 juni
09.00 uur Eucharistieviering voor 90 personen
Zaterdag 26 juni, 13e zondag door het jaar
16.30 uur Eucharistieviering voor 90 personen met cantor
 Voorganger pastoor J. Hermens
Zondag 27 juni, 13e zondag door het jaar 
11.00 uur Eucharistieviering voor 90 personen met enkele leden van koor Con Passione
 Voorgangers pastoor J. Hermens en diaken R. Dashorst
13.00 uur 1e Heilige Communieviering (besloten)
 Hoofdcelebrant J. Hermens
Maandag 28 juni
19.00 uur Gebedsdienst Sant Egidio
Dinsdag 29 juni
09.00 uur Eucharistieviering voor 90 personen
Vrijdag 2 juli
09.00 uur Eucharistieviering voor 90 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
De kinderen starten in de kerk en gaan na het woord van welkom naar 
hun eigen ruimte en komen rond 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

Elke uitbreiding van kennis 
berust op het bewust maken 
van het onbewuste. 

(Friedrich Nietzsche; 
Duits filosoof; 1844-1900)

Er zijn veel waarheden 
waarvan de volle betekenis 
pas doordringt door de 
persoonlijke ervaring ervan.
 

(John Stuart Mill; 
Engels filosoof; 1806-1873)
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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

(Willem Olierook)

Als ik, zoals afgesproken, in de 
Kruizemuntstraat achterom ga en naar 
de keukendeur loop, zwaait Henny me al 
welkom, zich haastend om me binnen te 
laten. Het is kenmerkend voor de persoon 
die “gastvrijheid” en” behulpzaamheid” in 
zijn genen heeft zitten.

Wegwuiven
Het wordt me al vrij snel duidelijk dat ‘dit 
gedoe’ voor Henny helemaal niet hoeft. 
Dat er mensen zijn die hem een inspirerend 
persoon vinden, wuift hij weg. Hij doet wat 
hij vindt dat hij moet doen en dat is voor 
hem helemaal niet zo bijzonder. Ik merk 
al snel dat ik het lijstje vragen dat ik heb 
opgesteld wel aan de kant kan schuiven, 
omdat ik vermoed dat het een heel ander 
soort gesprek gaat worden. Met een grote 
grijns op z’n gezicht vraagt mijn gastheer of 
ik nu in de problemen kom. Ja, gevoel voor 
humor kun je Henny niet ontzeggen...

Nieuwsgierigheid
Als ik Henny vraag wie zijn voorbeelden 
waren toen hij jong was, rollen er niet 
meteen tien namen over zijn lippen. ‘Ik was 
nieuwsgierig, of beter gezegd leergierig,’ 
zegt Henny en hij vervolgt met: ‘Ik stond 
overal met mijn neus bovenop. Ik keek 
bij de groenteman hoe hij zijn aanhanger 
vastmaakte en de volgende keer deed 
ik het, zo gingen die dingen. Nu ik dit 
zo vertel schiet me ineens wel een naam 
te binnen: Pippi Langkous, die was wat 
eigenaardig en dat ben ik ook, en die had 
de uitspraak: “Ik heb het nog nooit gedaan, 
dus ik denk dat ik het wel kan”. Het zijn 
meer de gebeurtenissen die indruk op me 
maken, waardoor ik er belangstelling voor 
krijg. Ruimtevaart is bij voorbeeld zoiets. 
Maandenlang kan ik me in zo’n onderwerp 
verdiepen. Op zich ben ik geen lezer, maar 
dan ga ik ervoor naar de bibliotheek of 
struin internet af om er alles van te weten te 
komen.’

Fouten maken
Henny neemt een slok koffie en vervolgt: 
‘Er schiet me trouwens nu weer een naam 

Henny is altijd positief. Denken in wat 
wel kan en niet wat niet kan. Zijn motto:
“Denk in oplossingen en niet in problemen”. 

Marjolein

Henny Ribbink: “Een glimlach is de mooiste beloning”

te binnen van iemand waar ik iets 
belangrijks van heb geleerd. Een van mijn 
vroegere directeuren heeft eens tegen 
me gezegd: “Henny, maak eens fouten.” 
Natuurlijk maakte ik die wel, maar ik 
moffelde ze meestal weg omdat ik er 
zelf slecht tegen kan. Die “oproep” heeft 
zeker geholpen. Ik kon het daarna wat 
makkelijker accepteren. Soms zit “kracht” 
in het toegeven dat je iets niet kunt of in 
het leren er op een andere manier mee om 
te gaan. Vroeger werd ik veel gepest omdat 
ik klein was. In spierkracht moest ik het 
afleggen tegen de grotere jongens, maar ik 
was weer veel sneller en wendbaarder. Later 
heb ik van Bibian Mentel geleerd dat een 
handicap geen beperking hoeft te zijn, maar 
“een andere mogelijkheid” is. Voor haar en 
mensen zoals zij heb ik veel waardering.’ 

Vader en zoons
Henny en zijn vrouw Marjolein hebben twee 
zoons: Alexander en Jeroen. Ze waren allebei 
al vaker actief in de Onze Lieve Vrouwekerk 
en hielpen ook al vaak in de toenmalige 
Teresiaparochie. Bij kinderdiensten of bij 
Eerste Communie en Vormsel stonden en 
staan ze, als ze thuis zijn, nog steeds klaar 
om met beeld en geluid te zorgen dat het 
onvergetelijke vieringen worden, die later 
via video en foto’s thuis nog eens rustig 
kunnen worden bekeken. Ik vraag me 
hardop af of Henny ook van zijn zoons 
heeft geleerd?
‘Zeker wel,’ beaamt Henny, ‘ik heb vooral 
geleerd om open te staan voor andere 
gedachten en ideeën. Onze beide zoons 
hebben een tijdje bij mij in het bedrijf – als 
verkeersregelaars – gewerkt en daar hebben 
we samen ontdekt dat pa niet altijd de 
baas hoeft te zijn. De ander in zijn waarde 

laten op basis van wederzijds respect is een 
heel goede basis om samen te werken. En 
mensen inzetten op kwaliteiten, zodat je 
een evenwichtig team krijgt, ook dat vind ik 
heel belangrijk. Om nog even op de jongens 
terug te komen: ze waren natuurlijk ook 
wel eens de pineut als er wat gedaan moest 
worden. “Wil je me helpen?” was weliswaar 
een vraag, maar wel een waar geen “nee” 
op geantwoord kon worden,’ zegt Henny 
terwijl hij lachend omkijkt naar Marjolein, 
die als wielrenfanaat in de kamer de “Giro” 
volgt op de televisie.

Toekomst Kerk/parochie
Ik ben benieuwd hoe Henny tegen de 
toekomst van de Kerk in het algemeen en 
onze parochie in het bijzonder aankijkt.
‘Het is wel duidelijk dat de parochies qua 
omvang steeds groter worden. Wat ook 
duidelijk is dat de priesters, diakenen en 
pastoraal werkers dit niet allemaal kunnen 
behappen. Er zal dus in de toekomst nog 
meer afhangen van de inzet van vrijwilligers. 
Kerk-zijn zullen we met z’n allen moeten 
doen.’
Ik zeg tegen Henny dat zijn uitspraak 
me doet denken aan de bestrijding van 
de Coronapandemie.
‘Vele handen maken nu eenmaal licht werk 
en ik geloof ook in “Wie A zegt moet B 
zeggen”. Als je je ergens aan committeert 
moet je er ook helemaal voor gaan!’

Ik weet dat Henny – en het hele gezin 
Ribbink – veel aan vrijwilligerswerk in/voor 
de kerk heeft gedaan en nog steeds doet. 
Waar komt toch die “drive” vandaan wil ik 
van mijn gastheer weten.
‘Misschien komt het wel omdat ik pas 
op latere leeftijd rooms-katholiek ben 

geworden,’ zegt Henny na een korte stilte. 
‘Ik ben een tijdje zoekende geweest en vond 
in de Teresiaparochie, waar vaak Salesianen 
voorgingen, een vorm van kerk-zijn die me 
erg aansprak. Bij hen maakte het niet uit 
wie je was, ze hadden geen vooroordelen 
en hun motto van: “aanpakken, gewoon 
doen”, kwam heel dicht bij mijn eigen 
mentaliteit. Een glimlach is de mooiste blijk 
van waardering die iemand mij kan geven. 
Zodra ik die zie ben ik tevreden. Enige jaren 
geleden vierde Anton Derksen in Sainte 
Marie dat hij tien jaar lekenvoorganger was. 
Die viering heb ik stiekem opgenomen, thuis 
op CD gezet en ‘s avonds bij hem door de 
bus gedaan. Kijk, dat vind ik nou leuk om te 
doen.’

Ik spreek mijn waardering uit voor zijn schier 
tomeloze inzet, de laatste tijd natuurlijk 
vooral met het zorgen dat de vieringen 
vanuit de OLV-kerk thuis te volgen zijn “alsof 
je zelf in de kerk zit” en ik vraag Henny of 
de oproepen in vorige edities van OpWeg 
nog nieuwe teamleden heeft opgeleverd. 
‘Rens Smit draait sinds kort mee en samen 
met Ernst en Stef, die al die technische 
dingen verschrikkelijk goed oppakken, wordt 
de kwaliteit van de uitzendingen steeds 
beter. We zijn een sterk team. Uitbreiding 
blijft gewenst, zodat je ook een keer een vrij 
weekend hebt.’

Ik beloof Henny in kapitalen de volgende 
tekst op te nemen:
VRAAG AAN EEN KLEINKIND OF HIJ/ZIJ 
VAN MULTIMEDIA/YOUTUBE HOUDT. 
HET ANTWOORD ZAL MEESTAL “JA” ZIJN. 
ZEG DAN DAT ZE HUN HART OP KUNNEN 
HALEN BIJ HENNY EN ZIJN KAMERADEN. 
(WAARVOOR DANK!).

Afgelopen Pasen heeft Henny ons fantastisch geholpen met het opnemen en bewerken 
van onze online viering. Hij was meteen enthousiast en heeft er veel tijd in gestoken. 
Samen konden we er een mooi resultaat van maken. Henny gaat er altijd voor de 120% 
tegenaan. Hij komt met veel ideeën maar kan ook meebuigen met de wensen van 
anderen. Bij het kinderkoor ‘Kzing staat hij altijd al klaar met de microfoons zodat de 
kinderen goed te horen zijn. Daar hoef je als dirigent niet over na te denken, dat gaat 
als vanzelf. Sowieso ben je bij hem aan het goede adres als je iets qua geluid en beeld 
nodig hebt.

Joko Trees en ‘Kzing

Henny Ribbink ken ik al de nodige jaren. Hij was in het verleden een van de ‘aanjagers’ 
van de uitgifte van de gemeentelijke compost-acties vanaf het Teresiaterrein en hij 
verzorgde audiovisuele assistentie bij vele vieringen. Het mag dan ook geen verrassing 
zijn dat ik het eerst dacht aan Henny, om ons in de Onze Lieve Vrouwekerk te adviseren 
en te helpen met het realiseren van de videostreaming van vieringen. Wat heeft deze 
man een technische kennis van de apparatuur. Hij is continu bezig om de uitzendingen 
te verbeteren. Een storende brom in het geluid?? Henny blijft net zo lang zoeken tot hij 
het euvel kan verhelpen. Zijn gevleugelde uitspraak: “Als ik het kan vinden en fixen, dan 
scheelt het de kerk weer geld”. En zo is het Henny! Dank voor zoveel inspanningen en 
werk dat je belangeloos doet.

Ernst Voogd, Locatievoorzitter Emmaüsparochie 

Het komt goed!
Als ik bij Henny aanklop is dat altijd met een verzoek 
iets voor Kind en Kerk te doen.
Foto’s of video opname maken bij een kinderviering, 
geluidsapparatuur regelen zodat ik handsfree kan 
vertellen in een kerstviering en sinds de kerk beschikt 
over streammogelijkheden ook het vertonen van 
filmpjes met verhalen om te laten zien aan de kinderen. 
Ik lever aan en Henny bewerkt en maakt er wat moois 
van. Van hem leerde ik wat een ticker is en wat editen 
inhoudt. Het heeft me geïnspireerd zelf aan de slag te 
gaan om filmpjes te bewerken, al was dat vooral omdat 
ik zag hoe ontzettend veel tijd hij ermee kwijt was. Op 
elk appje wordt vrijwel direct gereageerd. Maar altijd 
zonder morren en met als eerste en laatste zin: ‘Het 
komt goed’.

Mariska

Henny staat altijd klaar voor de (kerk)
gemeenschap. Of het nu gaat om 
Teresia Schoon, Teresia Compleet of 
de vredestocht op nieuwjaarsdag, 
Henny zorgt ervoor dat het goed 
wordt geregeld. Ook letterlijk als 
verkeersregelaar leidt hij alles in goede 
banen en zorgt hij voor de veiligheid 
van de deelnemers. 

Arno 

Henny. Onze duizendpoot. Je staat voor 
alles open voor wat dan ook. Jij pakt het 
aan en realiseert het. Niet alleen op de 
grond maar ook iets hogerop. Blijf het 
verder doen, vooral het onderhouden 
en uitzenden van de vieringen waardoor 
wij toch digitaal met elkaar verbonden 
zijn. Blijf zo doorgaan. Dank je wel voor 
je inspiraties en uitvoeringen.

Sylvia Emler



vrijdag 11 juni 2021  4

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).

Ook konden we groepen 7 en 8 van de Eloy 
school weer ontvangen in onze kerk voor 
een excursie. 
Door de stromende regen kwamen ze aan 
en gingen ze weer weg. Binnen was er grote 
verbazing hoe mooi de kerk is en kwamen 
heel veel vragen. Kinderen zijn nieuwsgierig 
naar ons geloof en alles wat ze zien. 
De meeste kinderen waren nog nooit binnen 
geweest en zullen voortaan met andere 
ogen langs onze kerk fietsen. 

Kinderdienst
Nu de versoepelingen verder doorgaan, 
gaan we ook door met de kinderdienst 
op de zondagen. 

K I N D  E N  K E R K

Eindelijk!
In maart 2020 zouden ze het 
vormsel doen, maar toen 
kwam Corona het land in. 
Gelukkig was het 4 juni 
(Apeldoorn) en 5 juni (Twello) dan zover 
en kunnen we de volgende vormelingen 
feliciteren met hun vormsel: Michael 
Berghorst, Mathijs Boerkamp, Annika Borsoi, 
Mina Edela, Mirna Edela, Abel Haagen, Sil 
Hagen, Anouk Heere, Dominique Heinsman, 
Shaïza Johannes, Keandro Ketting, Bence 
Mészàros, Danique Nieuwenhuis, Jasmijn 
Oosthoek, Simon Oosthoek, Uchenna Oscar, 
Julie Rijnhout, Floran Vaassen, Nils de Winter, 
Willeke Wouters.
Ook kunnen we feliciteren: Christiaan 
Maskonee, Mateo Josic, Paulina Michaluk en 
Fadi Gorges. Zij doen op 27 juni hun eerste 
heilige communie. 

Informatieavond over het vormsel
26 mei waren we met ouders en vormelingen 
bijeen in de kerk om met elkaar in gesprek 
te gaan over het voorbereidingstraject voor 
het vormsel. Ook dit is, zoals u in het artikel 
over het Leerhuis kunt lezen, in een ander 
jasje gestoken dan voorgaande jaren. Zo 
gaan we werken met een nieuwe methode 
‘Vormselkracht’ en is de voorbereiding 

niet alleen gericht op de kinderen maar 
ook op de ouders. Samen begin je aan dit 
traject en ben je onderdeel in het reilen en 
zeilen van de kerkgemeenschap. De inzet is 
betrokkenheid en gericht op het verlangen 
te groeien in je geloof. 

Informatieavond 
over de 1e communie
16 juni om 19.30 uur is de informatieavond 
voor ouders van de communicanten die zich 
aangemeld hebben. Ook dit programma 
verandert t.o.v. voorgaande jaren en is een 
onderdeel van het Leerhuis. 
Het communieprogramma loopt het hele 
jaar door, met maandelijks een bijeenkomst 
voor kinderen. Er zijn vieringen met 
themabijeenkomsten voor ouders en 
kinderen en kinderen worden betrokken bij 
het misdienaar zijn en het koor ‘Kzing. Er zal 
niet meer één grote communieviering zijn, 
maar kinderen doen in kleinere groepjes 
door het jaar heen communie in een viering. 
Opgeven van uw kind voor het traject van de 
eerste communie kan nog tot 15 juni door te 
mailen naar kindenkerk@rkapeldoorn.nl

Kerk en school
Veel scholen stellen hun deuren weer 
open voor het schoolproject ‘Godly Play’. 

We vangen de kinderen op bij de 
hoofdingang en gaan samen met hen de 
kerk in. Na het welkom gaan we naar onze 
eigen ruimte en komen met de communie 
terug. We zijn blij er weer te zijn! 
Wil je meedoen met kind en kerk als 
vrijwilliger bij de crèche of kinderdienst? 
Mail dan naar kindenkerk@rkapeldoorn.
nl . We hebben je nodig! Op 3 juli hebben 
we onze jaarlijkse gezellige seizoens- 
afsluiting met de kind en kerkers en kan je 
meteen iedereen leren kennen van deze 
enthousiaste mooie club mensen die zich in 
zetten voor het kinderwerk. 

Mariska Litjes 

De moeilijkste opgave voor de leraar 
is de leerling het plezier in het leren 
niet te bederven. 

(Bertrand Russell; 
Brits filosoof; 1872-1970)

Eenmaal per dag een bord eten vraagt 
maatschappelijk werker Arbind Chaudhary 
voor honderdtien kinderen uit Haripur, een 
plattelandsgemeente in het Sarlahi district in 
de Terai, de zuidkant van Nepal. Een maaltijd 
per kind kost ongeveer 1 euro per dag. Deze 
kinderen behoren tot de laagste kaste, de 
dalits.

Arbind  heeft de handen uit de mouwen 
gestoken en is gestart met de “Free Warm 
Meal Drive” om iets te doen om deze 
pandemie te boven te komen en door 
zoals hij zelf schrijft ‘mensen te helpen met 
mondmasker, ontsmettingsmiddel, warme 
maaltijd’.
Zo heeft de Heartbeat Foundation, een 
Nepalese organisatie, voor één week de 
maaltijden betaald. De Apeldoornse stichting 
2/52 doneerde 5000 mondkapjes.

Voor acht euro
Haripur telt 50.000 
inwoners van wie 
80 procent werkloos is. 
Onder de beroepsbevol-
king zijn 5000 jongeren 
werkloos. De zes steen-
fabrieken bieden werk 
tegen zeer lage lonen. 
Volwassenen verdienen 
gemiddeld 25 euro per 
maand, kinderen 8 euro 
per maand. 
Ter vergelijking: in 
Kathmandu staat het 
gemiddelde loon 
op 120 euro.

Stichting El Mundo zet zich al sinds 
2016 in voor Haripur met een lees- en 

schrijf vrouwenproject, de 
kraamkliniek en de uitbreiding 
van een kleermakerij.

Voor stichting El Mundo 
bezocht Wiel Palmen in drie 
achtereenvolgende jaren 
Haripur.
Arbind Chaudhary is 
rechtstreeks te benaderen via 
swarbind2010@gmail.com 
of tel. 09 779 849 151 877.
Informatie ook: Wiel Palmen 
06 270 287 96 of 
palme060@gmail.com. 
Giften: Stichting El Mundo 
NL48ABNA0829233296, of 
vraag het boekje aan tegen 

portokosten: Haripur in Nepal of het verhaal 
van het theelepeltje.

Om een bord eten, meer niet
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(Willem Olierook)

Het thema van deze OpWeg is: Leren.
Voor mij een goede aanleiding om een 
artikel te schrijven met als rode draad: 
“Leven = Leren”.

Allerlei gebieden
In de ruim zeventig jaar dat ik al op deze 
planeet mag vertoeven, heb ik geleerd dat 
het leven een continu leerproces is. Ik heb 
er mijn motto van gemaakt: “Een dag niet 
geleerd is een dag niet geleefd.” 
In de zesenveertig jaar dat ik bij de 
Belastingdienst heb gewerkt, wisselde ik 
elke vier à vijf jaar van werkveld; het liefst 
naar nieuwe, innovatieve richtingen om 
steeds een uitdaging te ervaren en om te 
zorgen dat ik niet ‘vastroestte’.  

Maar ook in mijn vrije tijd vond ik het 
leuk om te blijven leren. Meestal rollen 
voor toneelstukken, musicals of andere 
optredens. De zanglessen van Alinde 
Vrolijk en Greet Woltjes – beide helaas 
niet meer onder ons – hebben mijn stem 

Vreugde hebben in observeren 
en begrijpen, is de mooiste gift 
van de natuur. 

(Albert Einstein; 
Duits natuurkundige; 1879-1955)

Wat men moet leren doen, 
leert men door het te doen.

(Aristoteles; 
Grieks filosoof; 384-322 vC)

Opleiding is de beste proviand op 
de reis naar de ouderdom. 

(Aristoteles; 
Grieks filosoof; 384-322 vC) 

geschoold en me vrijer gemaakt op de 
planken.
Op sportgebied heb ik als kleine jongen 
spelenderwijs leren voetballen. Toen dat 
in clubverband teveel “gemopper en 
schopperij” werd, ben ik gaan tafeltennissen 
en omdat ik op enig moment meer buiten 
wilde sporten, heb ik de kleine tafel verruild 
voor een groot veld en sla ik nu alweer zo’n 
vijftien jaar met veel plezier een leuk balletje 
bij Tennisvereniging De Maten.
Iets heel anders, maar zeker niet minder 
belangrijk, is het leren waarderen van 
spijzen en dranken.
Was ik vroeger als jongen thuis een 
“moeilijke eter”, later kon ik gelukkig 
wel van allerlei (vreemde) gerechten leren 
genieten.

Ook als amateur-bierbrouwer kreeg ik 
te maken met biertypen die ik in eerste 
instantie verre van lekker vond. Maar alleen 
al door toch regelmatig weer te proeven 
veranderde mijn smaak en werd ik van een 
zoetliefhebber een aanhanger van meer 
bittere en rokerige bieren.

Zo kan ik nog wel even doorgaan, maar ik 
vind het ook leuk om voor dit artikel zelf 
ook te leren en daarvoor ben ik op internet 
gaan zoeken naar materiaal waar ik wat mee 
zou kunnen (en u/jij als lezer hopelijk ook). 
Ik vond een website met citaten van 
beroemde personen (vaak “geleerden”) en 
reik ze aan ter overdenking (ze zijn verspreid 
over deze editie).

Tot slot nog een invalshoek van een heel 
andere orde. Ook dit vond ik op internet.
“Hoe kunnen we leren leven met onze 
vergankelijkheid?” Bas Nabers over de 
schoonheid van het leven als kortstondig 
avontuur – en over troost en veerkracht.

Leven is leren sterven
“Who wants to live forever? klinkt het in 
een beroemde song van Queen. Inderdaad, 
zolang we gezond blijven zouden we 
misschien ietsje langer willen leven dan we 
mogen verwachten. Maar voor altijd? Als je 
geen tijd meer kunt verspelen, omdat je toch 
oneindig de tijd hebt, dan komt het er niet 
op aan wat je nú doet. Keuzes verliezen hun 

Leven = Leren
urgentie, het moment zijn intensiteit. Pas 
wie beseft dat het eigen bestaan eindig 
is, kan het zien als een eenmalig avontuur 
en stelt zich open voor de verrassende 
schoonheid van een zinrijk ogenblik.”

Als ik dit op me laat inwerken, kom ik tot 
de volgende reactie: Voor dit leven hier 
op aarde kan ik het er helemaal mee eens 
zijn, maar hoe zit het met ‘het eeuwige 
leven in het hiernamaals?’ 

Als ik me daar toch een voorstelling van 
wil maken – wat best lastig is – dan denk 
ik dat het ‘er zijn in een andere dimensie’ 
wordt. Een dimensie waar ‘weten’ anders 
zal zijn dan ‘kennis hebben van’ en waar 
‘gelukkig zijn’ iets van een tot de tiende, 
misschien wel tot de honderdste macht is 
van wat we nu op zeldzame momenten als 
‘gelukzalig’ beleven. Laat ik het daar maar 
bij houden…

[bronnen: www.filosofie.nl; 
www.naturerunswild.com; 

www.wikipedia.nl]

(Willem Olierook)

YouTube
Alweer zes weken verblijft onze pastor 
Sebastian in India. Ondanks dat daar 
vele beperkingen gelden en er hoge 
temperaturen heersen waar hij in het begin 
weer aan moest wennen, zit hij absoluut niet 
stil. Hij is gestart met een YouTube-kanaal 
waarop hij ter gelegenheid van feestdagen 
en andere speciale momenten filmpjes 
plaatst ter bemoediging en inspiratie van 
mensen in Nederland.
Deze filmpjes zijn ook via de 
Facebookpagina van de Emmaüsparochie 
Apeldoorn te bekijken en te beluisteren. 
Hieronder de laatste informatie omtrent 
het verblijf van onze geliefde pastor in zijn 
geboorteland.

“Bijpraten”
Op donderdag 29 april vertrok uit ik vanuit 
Apeldoorn naar India. Ik ben op 30 april 
op vliegveld Chennai gearriveerd. In eerste 
instantie had ik het plan om naar het huis 
van mijn provinciaal (een soort “werkgever” 
binnen de orde) te gaan. Ik wilde er tijdelijk 
gaan wonen en met mijn provinciaal een 
jaarplan afspreken. Maar dit plan is niet 
doorgegaan. Er was geen kamer in het huis 
van mijn provinciaal beschikbaar. 

Ik woon tijdelijk op St.Thomas Mount 
(Heilige Thomasberg) in Chennai. Dit is de 

berg waar de apostel Thomas is gemarteld. 
Op de berg is er een kapel. Dit is een 
bedevaartplaats. Rondom de berg hebben 
verschillende religieuze congregaties hun 
communiteit. Ik woon in de communiteit van 
de congregatie. Er zijn vijf medebroeders in 
de communiteit aanwezig. 

De coronamaatregelen zijn erg streng in 
Tamil Nadu State in India. Niemand mag 
zonder geldige reden buiten komen. In de 
stad Chennai is het aantal besmettingen 
meer dan 3000 per dag. De hele maand 
ben ik gewoon in het huis binnengebleven. 
Wij hebben een plek rondom ons huis om 
even te wandelen. 

Ik heb nog geen familieleden ontmoet. 

Mijn verblijf is op 6 kilometer van het 
vliegveld Chennai. Na de versoepelingen van 
de coronamaatregelen zal ik familieleden 
bezoeken. Ik heb wel telefonisch contact met 
mijn familieleden en bekenden.

Ik ben begonnen met mijn YouTube-kanaal 
om wekelijks en op feestdagen een korte 
bezinning te houden. Ik zal ook een paar 
kerkelijke feesten in India op mijn YouTube-
kanaal plaatsen. Ik ben ook bezig om via de 
computer de Nederlandse taal te blijven 
oefenen en verbeteren. 
 
Na de versoepelingen van de 
coronamaatregelen zal ik naar een parochie 
gaan om een priester te assisteren. Ik heb 
zin om de basis van de Duitse taal te leren, 
omdat ik vanuit Nederland ook regelmatig 
(voor o.a. korte vakanties) in Duitsland zal 
zijn. Maar alles hangt van het verloop van 
de coronapandemie af. Ik zal proberen in de 
tijd van mijn verblijf hier in India actief te 
blijven. 

Oproep
Ik wil je vriendelijk vragen om je op mijn 
YouTube-kanaal te abonneren en ook aan je 
vrienden te vragen om dat te doen.
Het is voor mij een bemoediging en een 
aansporing om inspirerende video’s in het 
Nederlands te blijven maken. Hartelijk 
bedankt voor je medewerking,

Pastor Sebastian

Leren is een sociaal proces; 
leren is groei; 
leren is niet een voorbereiding 
op het leven, 
maar is het leven zelf. 

(John Dewey; 
Amerikaans filosoof; 1859-1952)

Pastor Sebastian moet wennen in India, maar is actief!

Zomerchallenge! 
In een bijeenkomst met afgevaardigden van 
het pastoresteam, pastoraatsgroepen en 
locatieraden uit de Emmaüs- en Franciscus en 
Clara-parochie hebben we nagedacht over 
een startzondag van de samenwerkende 
parochies in oktober. Corona is daarbij een 
zeer onzekere factor. Op het moment van 
onze bijeenkomst op 11 mei was er nog geen 
licht aan de horizon. En ook al lijkt dat er nu 
wel te zijn, het virus is en blijft nog onder 
ons en blijft een onzekere factor. 

Al brainstormend kwamen we op het 
idee om voor de zomermaanden een 
fietstocht te ontwikkelen die u kunt doen 
op een moment dat u daar zin in hebt 
maar die u wel een beeld geeft van de 
weidsheid, de dorpen en kerken in ons 
parochieverband. 

Wij willen u uitdagen om met de fiets 
langs deze dorpen te gaan en de kerken te 
bekijken. In Loenen is de Mariakapel open 
van 9.00 tot 17.00 uur open. Apeldoorn 
heeft op de zaterdagmiddagen van 
13.00 - 16.00 uur Open Kerk. De kerk in 
Vaassen is open van 10.30 - 16.00 uur 
op doordeweekse dagen. In Twello is de 
Mariakapel is altijd open overdag en is er op 
de zondagmiddagen van 14.00 - 16.00 ‘Open 
kerk’. Maar fietst u langs en kunt u niet naar 
binnen, aan de buitenkant zijn de kerken 
ook de moeite waard!

We bieden u een fietsroute via knooppunten 
waarbij u van dorp tot dorp kunt fietsen. 
U stelt zelf samen waar u begint en waar 
u eindigt. De route is in één keer te fietsen 
maar dat vraagt wat meer conditie en tijd. 
Opsplitsen in twee of drie stukken kan ook. 

Boekjes met de routes 
Boekjes met de routes vindt u in de kerken 
van de Emmaüs- en Franciscus en Clara-
parochie. Ze liggen klaar vanaf het eerste 
weekend in juli of zijn aan te vragen bij 
de secretariaten. Om de kosten te dekken 
vragen wij 2 euro per boekje. De boekjes zijn 
ook gratis te downloaden van de websites 
van de parochies. 

Achter op de boekjes vindt u een 
stempelkaart. Als u bij een kerk bent dan 
tekent u dit zelf af. Als bewijs maakt u 
een foto van uzelf met de fiets bij de kerk. 
Stempelkaart en foto’s kunnen ingeleverd 
worden bij de secretariaten. In de viering van 
3 oktober zal de winnaar bekend worden 
gemaakt en in de prijzen vallen. 

Mariska Litjes en Luce van Gerwen

Op de fiets door het rijk van onze samenwerkende parochies
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S A N T ’ E G I D I O

Kledingbank
Elke maandag tussen 10.00 en 15.00 uur 
brengt u ons veel goede kleding, schoenen, 
dekbedden, linnengoed, tassen, gordijnen 
en wat al niet meer, hartelijk dank daarvoor! 
Met veel voldoening wordt het gesorteerd, 
gestreken, opgehangen en geven we het 
door aan wie het (soms tijdelijk) zelf niet 
kan betalen. 

De laatste week hebben we aan 109 gasten 
kleding e.d. meegegeven, waarvan 
48 volwassenen en 61 kinderen. 

Voor wie kleding wil halen: maak een 
afspraak voor de maandag, woensdag, 
donderdag of vrijdag van 10.00 tot 
15.00 uur, telefoonnummer 06-80087042. 

Generatietuin
Elke vrijdag van 14.00 tot 16.00 uur 
komen de kinderen naar de Kledingbank 

om in de tuin te werken. Afgelopen 
week is onze stagiair Lindy een project 
begonnen met de titel ‘Tuinmaatjes’. 
De kinderen kregen kaartjes van 
moestuinmaatjes (wortel en ui, vogels en 
besjes, bloem en bij, wormen en plant, 
lieveheersbeestjes en bladluizen). Ze 
mogen in de tuin werken en ondertussen 
opzoek naar de moestuinmaatjes. Als ze 
die gevonden hebben mogen ze proberen 
uit te leggen, waarom deze maatjes 
elkaar helpen in de natuur. De kinderen 
gingen na een korte uitleg in de tuin 
zoeken naar de verschillende maatjes in 
de natuur. Wist u dat Afrikaantjes maatjes 
zijn van de aardappelen? Zij zorgen dat 
de aaltjes weg blijven, zij hebben een 
hekel aan de geur van de Afrikaantjes 
en laten de aardappels met rust. Wortels 
zijn maatjes van uien, ze zorgen dat 
de vliegen die eitjes leggen een blokje 
om gaan. Wormen zijn de maatjes van 

de hele tuin, zij maken de grond los en 
zorgen dat de planten voeding krijgen 
door hun poep. De kinderen gingen 
enthousiast aan het werk en genoten van 
de ontdekkingen in de tuin, er ging een 
hele nieuwe wereld voor hen open.
We zoeken nog mensen om te helpen 
in de tuin en met de kinderen zich te 
verwonderen over ‘alles wat groeit en 
bloeit en ons altijd weer boeit’.

Franciscustafel
Elke week krijgen onze gasten een heerlijke 
maaltijd om mee te nemen. De komende 
maand zullen ook onze gasten een kans 
krijgen om een vaccinatie te ontvangen, 
de GGD start een programma voor de 
kwetsbare mensen in de samenleving.

Straatteam
Elke vrijdagavond gaan we weer op pad 
met de bakfiets en trakteren veel mensen 

op soep, chocolademelk, koffie, thee, 
broodjes. Ook deze maand is dit op de 
laatste vrijdag verzorgd door Rotary 
Sprengen. Nadat we mensen bij Omnizorg 
en het gemeentehuis hebben voorzien gaan 
we met de bakfiets het Oranjepark in om de 
daar aanwezige mensen, veelal jongeren, de 
overgebleven soep en broodjes en drinken te 
geven. Dit levert vaak leuke gesprekken op 
met de jongeren die verwonderd zijn dat we 
dit als kerk doen en zich soms aanbieden om 
daarbij te helpen.

Gebed
Elke maandagavond houden wij na de 
Franciscustafel van 19.00 tot 19.30 uur een 
gebed in de dagkapel van de Onze Lieve 
Vrouwekerk, ingang Stationsstraat 13.
14 juni het gebed voor de vrede, 21 juni 
gebed voor de armen, 28 juni gebed voor 
de zieken.
Wees welkom om met ons mee te bidden.

Werk aan de winkel in de generatietuin Het straatteam in actie

Thee brengt mensen samen. Ouders en 
kinderen die een kopje thee drinken na 
afloop van de schooldag, een high tea 
met vriendinnen of een verjaardag op 
zaterdagmiddag. Thee smaakt het beste als 
het is verbouwd in solidariteit met mens, 
milieu en toekomstige generaties. Nu is dat 
niet altijd het geval. Kleinschalige, Indiase 
theeboeren leven vaak in armoede en het 
milieu lijdt schade bij de teelt van thee. 
Ontwikkelingsorganisatie Solidaridad biedt 
een oplossing met het Trinitea - programma. 

Armoede en watertekort
In India werken meer dan 3,5 miljoen 
mensen in de theesector. Velen van hen zijn 
boeren die minder dan één hectare grond 
bezitten. Deze kleinschalige boeren leven 
vaak in armoede. De prijzen voor thee 
op de wereldmarkt zijn laag, waardoor 
het inkomen van de boerengezinnen 
onvoldoende is om goed van te leven. 
Ook zorgt klimaatverandering voor 
onvoorspelbaar weer en droogte, waardoor 
oogsten steeds vaker mislukken. Daar kwam 
afgelopen jaar de coronacrisis nog bij. Door 
de lockdown-maatregelen was het niet altijd 
mogelijk om de thee te oogsten.

Theeplanten hebben veel water nodig. 
Zoetwater is schaars in India en veruit 
het meeste water wordt gebruikt voor de 
landbouw. De plattelandsbevolking moet 
steeds dieper graven om aan drinkwater te 
komen. Vrouwen hebben de taak om water 
te halen, wat zwaar werk is en hen veel tijd 
kost. Theeboeren zijn bovendien gewend 
om schadelijke bestrijdingsmiddelen te 
gebruiken, die het water en de omgeving 
van de plantages vervuilen. 

Ondersteuning van boeren
Kleinschalige boeren hebben hulp nodig om 
zich aan te passen aan klimaatverandering, 
duurzamer te produceren en een beter 
inkomen te verdienen. Daarom is Solidaridad 
‘Trinitea’ gestart, een programma waarbij 
theeboeren het hele jaar advies en training 
krijgen van experts uit de sector. De boeren 
leven veelal afgelegen, waardoor het 
veel tijd en geld kost om ze op te zoeken. 
Digitale ondersteuning, in de vorm van een 
mobiele app in de lokale taal, speelt daarom 
een hoofdrol in het programma. 

De boeren voeren informatie in over de 
hoogte van hun productie en de kwaliteit 
van hun theebladeren. Vervolgens 
ontvangen ze begeleiding op maat om 
hun thee succesvoller te telen. Als er een 
periode van droogte aankomt, sturen de 
experts van Trinitea bijvoorbeeld adviezen 
om theeplanten te besproeien zonder 
daarbij water te verspillen. Ze leren wat 

het beste moment is om te oogsten en 
hoe je ziektes voorkomt zonder overmatig 
bestrijdingsmiddelen te gebruiken.

Trinitea verzamelt de gegevens over 
opbrengst en uitdagingen bij de teelt. 
Zo groeit het inzicht van de experts in de 
risico’s voor kleinschalige boeren en de 
kwetsbaarheid van verschillende gebieden. 
Daar kunnen de adviezen vervolgens weer 
op aangepast worden.

Duurzame thee 
Dankzij Trinitea verbouwen meer 
kleinschalige boeren hun thee met 
respect voor mens, milieu en toekomstige 
generaties. Een panel van experts bezoekt 
de boeren om te zien of ze aan de richtlijnen 
voor duurzame productie voldoen of extra 
hulp nodig hebben. Vervolgens brengt 
Solidaridad de boeren in contact met 
verwerkingsfabrieken die de thee inkopen. 
Daardoor ontvangen de deelnemende 
boeren een beter inkomen.

Het verhaal van Padumoni Deka
Eén van de deelnemers is Padumoni Deka 
van 51 jaar. ‘Na de dood van mijn man 
kreeg ik de volledige verantwoordelijkheid 
over de plantage,’ vertelt ze. ‘Daarnaast 
moest ik zorgen voor mijn twee kinderen. 
Ik overwoog om de plantage te verkopen 
en in de stad op zoek te gaan naar werk. 
Maar er zijn weinig goede banen.’ Ze kreeg 
een uitnodiging om deel te nemen aan de 
trainingen van Solidaridad. ‘Ik heb veel 
geleerd van de experts. Mijn kosten zijn 
omlaag gegaan en mijn opbrengst nam 
toe. Dat gaf me de kans om te investeren. 
Tegenwoordig heb ik een eigen wagen om 

Solidaridad helpt Indiase theeboeren
de thee naar de fabriek te brengen. 
Ik heb land gekocht en mijn plantage is 
nu 16 hectare groot.’ Padumoni heeft niet 
alleen de leefomstandigheden van haar 
gezin verbeterd. Haar succes straalt af op 
de hele gemeenschap. Op haar plantage 
werken nu 26 mannen en vrouwen, die 
daardoor op hun beurt weer een beter 
inkomen verdienen.

Helpt u mee?
Meer dan 36.000 boeren volgen trainingen 
via het Trinitea-programma. We willen 
nog 24.000 extra boeren bereiken met het 
programma. Bovendien wil de organisatie 
meer trainers opleiden die de boeren in het 
veld kunnen ondersteunen. Zo verbeteren de 
leefomstandigheden van de boerengezinnen 
en hun gemeenschap. U kunt meehelpen om 
deze doelen te bereiken. Doet u mee? 

Solidaridad en Emmaüs lopen samen op
Al vele jaren steunen wij vanuit onze 
parochie Solidaridad. In de weekends 
van 19/20 en 26/27 juni wordt er speciaal 
gecollecteerd voor het Trinitea-programma. 
En uiteraard is het ook mogelijk een bedrag 
over te maken op rekeningnummer NL80 
RABO 0105 242 063 t.n.v. Emmaüsparochie 
onder vermelding van “Solidaridad Trinitea” 
Zo werkt u mee aan het eerlijk en duurzaam 
verbouwen van thee in India. 

Voor meer informatie ga naar: 
www.solidaridad.nl/thee. 

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.

Werkgroep Em-missie
Rens, Luce, Ronald en Virginie

Leven is leren sterven
(Bas Nabers; 

hedendaags filosoof)
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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 Franciscus en Clara-parochie
     
VIERINGEN H. MARTINUSKERK TWELLO 
(online en via livestream)
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2185
Zondag 13 juni, 
11e  zondag door het jaar
09.00 uur Eucharistieviering 
 voor 75 personen  
 Voorganger pastoor J. Hermens
Woensdag 16 juni
09.00 uur Eucharistieviering voor 
 75 personen
Donderdag 17 juni
09.00 uur Eucharistieviering 
 voor 75 personen
Zondag 20 juni, 
12e zondag door het jaar
09.00 uur  Eucharistieviering 
 voor 75 personen 
 Voorganger pastoor J. Hermens

Woensdag 23 juni
09.00 uur Eucharistieviering 
 voor 75 personen
Donderdag 24 juni (H. Johannes de Doper)
09.00 uur Eucharistieviering 
 voor 75 personen
 Voorganger pastoor J. Hermens 
Zondag 27 juni, 
13e zondag door het jaar
09.00 uur Eucharistieviering 
 voor 75 personen 
 Voorganger pastoor J. Hermens
13.00 uur Doopviering
 Voorganger diaken R. Dashorst
Woensdag 30 juni
09.00 uur Eucharistieviering 
 voor 75 personen 
Donderdag 1 juli
09.00 uur Eucharistieviering 
 voor 75 personen
  
VIERINGEN H. MARTINUSKERK VAASSEN 
(online en via livestream) 
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21182
Zaterdag 12 juni, 
11e zondag door het jaar
18.30 uur Woord- en Communieviering  
 voor 75 personen

 Voorganger pastor W. Vroom
Zaterdag / Zondag 19 / 20 juni
 Geen viering
Donderdag 24 juni 
(H. Johannes de Doper)
 Viering in Twello om 09.00 uur
Zaterdag / Zondag 26 / 27 juni 
 Geen viering
  
VIERINGEN H. ANTONIUS ABT LOENEN 
(online en via livestream) https://
kerkdienstgemist.nl/stations/1031
Zondag 13 juni, 
11e zondag door het jaar
10.00 uur Woord- en Communieviering 
 voor 45 personen
 Voorganger pastor W. Vroom
Zaterdag 19 juni, 
12e zondag door het jaar
19.00 uur Eucharistieviering 
 voor 45 personen
 Voorganger pastoor J. Hermens
Donderdag 24 juni (H. Johannes de Doper)
 Viering in Twello om 09.00 uur
Zondag 27 juni, 
13e zondag door het jaar
10.00 uur Gebedsviering voor 45 personen
Voorganger lekenpastor A. v.d. Werff

H.GEESTKAPEL, ASSEL
Met in achtneming 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 
emailadres 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 zal voorgaan.

Diensten in verzorgingshuizen
In de verzorgingshuizen in 
Apeldoorn en omgeving worden 
tot nader bericht geen vieringen 
gehouden.

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.

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. 

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 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, omziennaarelkaar@3ranken.nl 

Gebedsgroep de Parel is tot nader bericht 
stopgezet.

Kopij voor de volgende OpWeg graag in-
leveren uiterlijk woensdag 23 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

13 juni 2021 Elfde zondag door het jaar 
Ez. 17,22-24; Ps. 92; 2 Kor. 5,6-10; Mc. 4,26-34 

20 juni 2021 Twaalfde zondag door het jaar
Job, 38,1.8-11; Ps. 107; 2 Kor. 5,14-17; Mc. 4,35-41 Vaderdag 

27 juni 2021 Dertiende zondag door het jaar 
Wijsh. 1,13-15; 2,23-24; Ps. 30; 2 Kor. 8,7.9.13.15; Mc. 5,21-43 of 5,21-24.35b-43 

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

Gebed tot onze hemelse Vader
Onze Vader 
Onze Vader in de hemel, maak alles nieuw
Geef uw naam aan deze wereld, maak alles nieuw
Breng uw koninkrijk tot leven, maak alles nieuw
Wees de hemel, wees de aarde, maak alles nieuw
Geef het brood in onze dagen, maak alles nieuw
En vergeef ons onze schulden, maak alles nieuw
Laat ook ons elkaar vergeven, maak alles nieuw
God verlos ons van het kwade, maak alles nieuw.

Openbaringen 21:5

Et dixit, qui sedebat super throno: “Ecce nova facio omnia”. 
Et dicit: “Scribe: Haec verba fidelia sunt et vera”.

En Hij die op de troon is gezeten, sprak: “Zie, Ik maak alles nieuw.” 
En ik hoorde zeggen: “Schrijf deze woorden op, ze zijn onfeilbaar waar.”

Een uniek gezicht
Geen twijfel was er mogelijk. Enkele 
jaren geleden was ik tijdens vakantie 
in Straatsburg, in het noordoosten van 
Frankrijk. Een bijzondere stad met onder 
anderen een mooie kathedraal, die flink 
boven het centrum uittorent. 

Het was druk in die stad en al mijmerend 
verbaasde het mij die dag dat alle mensen 
en alle gezichten die ik tegenkwam mij heel 
vanzelfsprekend voorkwamen. Ik kende 
niemand, maar er was niemand waarvan 
ik dacht: wat moet jij hier? Ach, zo kan ik 
dat wel eens denken. Misschien een rare 
tik van mij. Al die mensen, lopend door de 
stad of op een terras: allemaal verschillende 
gezichten. 
En toch, op een gegeven moment zei mijn 
vrouw tegen mij: ‘Zag je ook mevrouw 

Cabouw zitten?’ En inderdaad, in een flits 
had ik haar ook gezien: een leerkracht 
van de school van mijn oudste dochter. 
Een paar keer hadden we haar op school 
gezien en we wisten het beiden zeker, geen 
twijfel mogelijk: op dat terras zat mevrouw 
Cabouw. Dat riep bij mij de vraag weer op: 
hoe kan het toch, dat, waar je ook bent, 
je bekenden zonder enige twijfel kunt 
herkennen? Zeker wetend dat het geen 
dubbelganger is, zelfs zonder die ander aan 
te spreken?

Kennelijk zijn mensen zo uniek dat je een 
bekende met één blik zo uit een menigte 
kan plukken: ieder een eigen gezicht, 
iedereen een eigen lichaamstaal.

Als we voor elkaar al zo uniek zijn, hoeveel 

te meer dan in Gods ogen? Dat denk ik 
dan weer.
En achter elk gezicht zit natuurlijk ook nog 
een eigen geschiedenis, eigen relaties met 
andere mensen en je mag hopen dat ieder 
mens die daar in Straatsburg, of waar dan 
ook, rondloopt, door een aantal anderen 
gekend en gewaardeerd wordt. 
In een mensenstroom, of je nu in Straatsburg 
loopt of dat mensen massaal op de vlucht 
slaan, is toch eigenlijk iedere mens uniek 
en de moeite waard. Mensen, hoe groot de 
groep ook is, hebben allemaal hun eigen 
verhaal. Die te leren kennen, al is het maar 
van enkelen, schept verbondenheid. Maar 
dan moet je die ander wel willen zien....

Wim Vroom
[Vaassens Weekblad 2016 - wk 30]

Leef elke dag alsof het je laatste is. 
Leer elke dag alsof je eeuwig zult leven.
 

(Mahatma Ghandi; 
Indiaas politicus; 1869-1948)
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Kopij voor STAD
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de verschijningdatum) bij het secretariaat 
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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

Als je wilt leren, 
geef dan les.

(Marcus Tullius Cicero; 
Romeins filosoof; 106-43 vC)

Ik kan niemand iets leren, 
ik kan iemand alleen laten nadenken. 

(Socrates; 
Grieks filosoof; 469-399 vC)


