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Een verkiezing tot de meest belangrijke 
inwoner van Overijssel heeft hij niet 
gehaald. In zijn gezelschap namen als Johan 
Thorbecke, Herman Brood en Willem Kolff. 
De laatste heeft deze publieksverkiezing 
gewonnen, hij is bekend geworden als de 
uitvinder van de kunstnier.

Mijn opa en Thomas
In 1978 overlijdt mijn grootvader. Hij was 
streng Gereformeerd, op de dag van zijn 
begrafenis koop ik: “De Navolging van 
Christus”. Een boek dat ik daarna nog 
regelmatig ter hand zal nemen om er in te 
lezen en te mijmeren over de teksten die 
er in staan. Mijn opa was niet erg positief 
over de Roomse kerk met haar paus, hij wist 
op zijn manier de zwakke plekken aan te 
wijzen. Het boek en het gedachtengoed van 
Thomas a Kempis zou op diverse momenten 
in mijn verdere leven weer naar voren 
komen.

Thomas maakte in zijn tijd deel uit van de 
‘Moderne Devotie’, een stroming die zo 
zouden we nu zeggen wilde zorgen voor een 
nieuw elan in de Rooms Katholieke Kerk. 
Het weer terug komen tot de kern. Mijn opa 
en Thomas: beiden hadden ze een kritische 
houding, elk met een eigen elan.

Met een boekje in een hoekje
Een bekende uitdrukking, maar dat deze 
terug te voeren is op Thomas a Kempis is 
vaak onbekend. In een van zijn boeken valt 
te lezen: ‘In alles heb ik rust gezocht en ik 
heb die nergens gevonden dan alleen in een 
hoek met een boek’ (In omnibus requiem 
quaesivi et nusquam inveni nisi in angulo 
cum libro).
Dit jaar is het 550 jaar geleden dat Thomas 
a Kempis is overleden, op diverse plekken 
wordt dit feit herdacht o.a. in Zwolle en 
Kempen (D). In Duitsland heeft de Duitse 
componist Thomas Blomenkamp de opdracht 
gekregen om een compositie te maken. De 
planning is dat op 2 en 3 oktober in Kempen 
dit nieuw gecomponeerde muziekstuk, 
orgel en zang, wordt uitgevoerd. Het is te 
hopen dat het ook in Zwolle uitgevoerd gaat 
worden.

Kopiist, priester en schrijver
Thomas werd in 1380 geboren te Kempen in 
het Rijnland. De plaats Kempen ligt zo’n 25 
kilometer van Venlo verwijderd. Zijn ouders 
zijn Jan en Gertrude Hemerken, vader is smid 
en moeder onderwijzeres. In 1393 wordt hij 
door zijn ouders naar de Latijnse school in 
Deventer gestuurd. Zijn broer Johannes is 
hem daar al voorgegaan en bezorgt Thomas 
een introductiebrief. Een beproefd middel 
nu en toen om ergens binnen te komen, al 
heeft de brief nu vaak een andere vorm.
Deventer is op dat moment het centrum van 
de Moderne Devotie. Deze stroming heeft 
veel invloed op Thomas gehad. Hij vertoeft 
7 jaar in Deventer en wordt volgens de leer 
van de Moderne Devotie en in de Geest van 
Geert Groote opgeleid.
Thomas was een succesvol kopiist, hij 

heeft enkele keren de gehele bijbel 
overgeschreven, Een exemplaar is nog te 
bewonderen in het universiteitsmuseum 
te Darmstadt.

Even naar de boekhandel gaan en een 
boek kopen was er toen nog niet bij, de 
boekdrukkunst zou pas in de tweede helft 
van het leven van Thomas opgang maken. 

Thomas ging na zijn verblijf in Deventer naar 
Zwolle en ging wonen in het Bergklooster 
op de Sint Agnietenberg. Zijn broer 
Johannes heeft daar langere tijd als prior 
gewerkt. In 1413 wordt Thomas tot priester 
gewijd. Thomas zou een erg productief 
schrijversleven leiden. Hij schreef een aantal 
biografieën o.a. over Geert Groote en 
Florens Radewijns, beiden voormannen uit 
de Moderne Devotie. Ook een werk waarin 
hij het leven van de H. Lidwina van Schiedam 
beschrijft behoort tot zijn oeuvre. Zijn opus 
magnum is: De Imitatio Christi. In 1471 
verschijnt in Augsburg de eerste druk; er 
zullen er nog vele volgen. Na de Bijbel heeft 
het de eer het meest gedrukte boek te zijn. 

Moderne Devotie
Aan het eind van de 14e eeuw 
ontstaat de Moderne Devotie, een 
spirituele beweging die in Deventer 
is ontstaan onder andere door 
de bezielende leiding van Geert 
Groote. De beweging benadrukt de 
persoonlijke verantwoordelijkheid van 
elke individuele gelovige, ze streeft 
een gezonde boekcultuur na en een 
hervorming van het onderwijs. Kritiek 
op mistanden in de Rooms Katholieke 
kerk is er ook: het misbruik van aflaten, 
overtreding van het celibaat en onkunde 
bij zielzorgers. Het gemeenschapsleven 
krijgt weer een grotere plek. 
Er wordt gestreefd naar persoonlijke 
levensheiliging en een praktische 
levenswijsheid.

De Navolging van Christus
De grote Bijbelkennis van Thomas, mede 
door zijn werk als kopiist, is op veel plaatsen 
in ‘De Navolging’ te lezen. Het aantal 
verwijzingen naar citaten uit bijvoorbeeld 
de psalmen is erg groot. Het boek is in feite 
opgebouwd uit een viertal separaat van 
elkaar te lezen boeken.
Boek 1: Vermaningen dienstig tot het 
geestelijk leven (25 hoofdstukken).
Boek 2: Opwekkingen tot het inwendig 
leven (12 hoofdstukken).
Boek 3: Over de inwendige troost (59 
hoofdstukken).
Boek 4: Over het Allerheiligste Sacrament 
des Altaars (18 hoofdstukken).

Dit is de volgorde zoals nu vaak gebruikelijk, 
de oorspronkelijke volgorde draait boek 4 
en 3 om. Voer voor Theologen en historici!!

Het boek was wijdverspreid onder 
Katholieken en Protestanten. En diende als 
een Gids voor een navolging van Christus. 
Zelf heb ik nog mee mogen maken dat er 
bij een familie na het eten uit De Navolging 
gelezen werd, als jong kind begreep ik er 
niets van en was ik blij dat het lezen was 
afgelopen.
De Navolging heeft zijn doorwerking op 
andere geschriften zoals de Geestelijke 
Oefeningen bij de Jezuïeten en beïnvloedt 
veel mensen. Ik kan het niet nalaten om er 
enkele te noemen: John Newton, de schrijver 
van Amazing Grace; John Wesley, oprichter 
van de Methodistenkerk. Een naam van 
meer recente datum is Dag Hammarskjöld, 
secretaris-generaal van de Verenigde Naties; 
maar belangrijker zijn de niet genoemde 
namen van ‘onbekende’ lezers.

Met een wandelboekje 
uit het hoekje…
Evenals Thomas kennen wij in onze tijd 
onze problemen en beperkingen, dingen 
waar we tegen aan lopen. Door de corona 
maatregelen konden we langere tijd geen 
grote reizen maken. Dichtbij huis langs de 

IJssel was genoeg te ontdekken.
In de afgelopen tijd met haar reisbeperking 
was het wel mogelijk om steden als Zwolle 
en Deventer te bezoeken. In 2012 kwam een 
wandelboekje uit: Het Geert Grootepad. 
Het boekje is enkel nog tweedehands 
te koop, het boekje bevat een tweetal 
stadswandelingen in Zwolle alsmede in 
Deventer. Daarnaast is het mogelijk om 
in een achttal etappes van Deventer naar 
Zwolle te lopen.
In Deventer ligt de nadruk op plekken waar 
Geert Groote heeft geleefd, maar met enige 
doordenking zijn dit ook de plekken waar 
Thomas heeft rondgelopen. Het is mooi 
om te zien en ervaren dat door er rond 
te wandelen een leven van ruim 600 jaar 
geleden weer uit de verf begint te komen. 
Een aanrader is: ‘Wandeling in Deventer, 
Moderne devotie In de 14e en 15e eeuw’, 
geschreven door Nelleke Boonstra en Benno 
Meulenbeld. Dit is als pdf te downloaden 
van het internet.

De wandeling van Deventer naar Zwolle 
voert ondermeer langs Diepenveen 
en Windesheim. In Windesheim, in de 
Protestantse kerk, is nog te zien hoe hier 
ten tijde van Thomas een klooster met 
brouwhuis was.
Een bezoek aan Zwolle kan niet ontbreken 
om meer te proeven van het leven van 
Thomas. Zijn schrijn met gebeente bevindt 
zich in de basiliek Onze Lieve Vrouw ten 
Hemel Opneming. Hij was er begraven 
ten noorden van Zwolle, op begraafplaats 
Bergklooster dicht bij de Agnietenplas. 
Plaatsen waar Thomas in zijn leven veel 
rondgewandeld zal hebben.
Elke tijd heeft zijn eigen bekoring, wie had 
er gedacht dat ik nog eens met Thomas 
als reisleider rond zou lopen in Zwolle en 
Deventer. 

[Verantwoording: Christelijke Encyclopedie 
Kok Kampen 2005, De navolging van 
Christus Ambo Baarn 1973, Geert Grootepad, 
wandelgids 2012, Wikipedia]

Thomas a Kempis, een herdenkingsjaar

Gedenksteen op de plek waar het 
Agnietenklooster stond.

Thomas van Kempen bij het Agnietenklooster, stadmuseum Zwolle.

PKN Kerk te Windesheim, voormalig brouwhuis.
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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: 
11 juli locatie Teresia; 18 juli locatie Hubertus; 
25 juli locatie Bonifatius; op 01 augustus locatie Fab en Seb.
Op 13 juni jl. is er een bloemetje gegaan naar mevrouw Van Zwam, Oude 
Beekbergerweg  te Apeldoorn en naar Jan en Willy Journée, Sebastiaanplein te 
Apeldoorn.
Op 20 juni jl. is er een bloemetje gegaan naar Mary Snijder, Kamerling 
Onnesstraat te Apeldoorn.
Op 27 juni jl. is er een bloemetje gegaan naar mevrouw L. Limbach “Zonnehuis” 
te Beekbergen..

VOEDSELBANK
Het product voor de inzamelingsactie van de Voedselbank voor de maand juli vragen wij om 
koffie, thee en houdbare melk. U kunt het product in de bekende kratten achter in de kerk 
deponeren. Namens de voedselbank hartelijk dank.

DE KLEDINGBANK
In verband met de versoepelingen zijn de openingstijden van de kledingbank aan de 
Oude Beekbergerweg 157 verruimd. Wilt u dit aan uw cliënten, contactpersonen en 
medewerkers mededelen?
Mensen die financieel in de knel zijn geraakt kunnen op maandag, woensdag en 
vrijdag van 10.00 tot 15.00 uur (zonder afspraak) bij de kledingbank komen om kleding 
uit te zoeken. 
Kleding voor kinderen en volwassenen en ook linnengoed is ruim aanwezig om te delen. 
Inleveren van goede, schone en actuele kleding kan op maandag van 10.00 tot 15.00 uur.

COLLECTE OPBRENGSTEN
Week 20: eigenkerk en de Ned. Missionarissen  € 275,65
Week 21: eigen kerk en kind & kerk € 269,35
Week 22: eigen kerk en de Diaconie € 375,90
Week 22: Vormsel en kind & kerk €   92,80

MISINTENTIES, VOOR ZOVER BIJ ONS BEKEND
3/4 juli 2021
Maria Johanna Geerdink en overleden familieleden; Stephan Staijen, overleden ouders, 
schoonouders en schoonzoon; gezondheid en voorspoed voor het gezin; Egidius Johannes 
Elbers; Tonny Koenders-Nordhausen; Hendrika Johanna Biezeman-Jansen; Alie Harleman; 
Minie Hulsebosch-Buitink; Ria Rutte-van Galen.
10/11 juli 2021
overleden fam. Aartsen-Verhey; Hendrikus Johannes Aartsen; overleden fam. Aartsen-Verhey; 
Egidius Johannes Elbers; Alie Harleman; Minie Hulsebosch-Buitink; Ria Rutte-van Galen.
17/18 juli 2021 
Joop Dölle en Lies Dölle-van Dantzig; Egidius Johannes Elbers; Minie Hulsebosch-Buitink; 
Ria Rutte-van Galen.
24/25 juli 2021
Annie Spronk-Post; Egidius Johannes Elbers; Peter Steneker;

PAROCHIEKRONIEK 
Doopsel:
Op 13 juni jl. zijn Nikita van de Bunte en Liam Oostenenk door het H. Doopsel in onze 
geloofsgemeenschap opgenomen.

Overleden: 
De afscheidsdienst van Tonny Koenders-Nordhausen heeft 14 juni jl. plaatsgevonden 
in de O.L. Vrouwekerk.
De afscheidsdienst van Hendrika Johanna Biezeman-Jansen heeft 11 juni jl. plaatsgevonden 
in de aula van rouwcentrum Rouwenhorst. 
De afscheidsdienst van Alie Harleman heeft 18 juni jl. plaatsgevonden in de 
O.L. Vrouwekerk.
De afscheidsdienst van Minie Hulsebos-Buitink heeft 24 juni jl. plaatsgevonden in de 
O.L. Vrouwekerk, aansluitend volgde de crematieplechtigheid bij rouwcentrum Rouwenhorst.
De afscheidsdienst van Ria Rutte-van Galen heeft 30 juni jl. plaatsgevonden in de 
O.L. Vrouwewerk.

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 Emmaüsparochie en de Franciscus en Claraparochie

Tijdens de vakantie van pastoor J. Hermens zijn er van 30 juni t/m 23 juli a.s. 
op dinsdag- en vrijdagmorgen geen vieringen.

Zaterdag 3 juli, 14e zondag door het jaar
16.30 uur Eucharistieviering voor 100 personen met enkele leden van koor Joko Trees
 Voorgangers pastoor J. Hermens en diaken R. Dashorst
Zondag 4 juli, 14e zondag door het jaar
11.00 uur Eucharistieviering voor 100 personen met enkele leden het koor Lucente
 Voorgangers pastoor J. Hermens en diaken R. Dashorst
13.00 uur Doopviering
 Voorganger diaken R. Dashorst
Maandag 5 juli
19.00 uur Gebedsdienst Sant Egidio
Zondag 11 juli, 15e zondag door het jaar
11.00 uur Eucharistieviering voor 100 personen met enkele leden van het Gregoriaans koor
 Voorganger mgr. H. Woorts, hulpbisschop van Utrecht
Maandag 12 juli
19.00 uur Gebedsdienst Sant Egidio
Zondag 18 juli, 16e zondag door het jaar 
11.00 uur Eucharistieviering voor 100 personen met enkele leden van het vakantiekoor 
 Voorgangers pastoor J. Hermens en diaken R. Dashorst
Maandag 19 juli
19.00 uur Gebedsdienst Sant Egidio
Zondag 25 juli, 17e zondag door het jaar 
11.00 uur Eucharistieviering voor 100 personen met enkele leden van het vakantiekoor 
 Voorgangers pastoor J. Hermens en diaken R. Dashorst
Maandag 26 juli
19.00 uur Gebedsdienst Sant Egidio
Dinsdag 27 juli
09.00 uur Eucharistieviering voor 100 personen
Vrijdag 30 juli
09.00 uur Eucharistieviering voor 100 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
Wordt gehouden tot en met zondag 11 juli. De kinderen starten in de kerk 
en gaan na het woord van welkom naar hun eigen ruimte. 
Zij komen rond de communie terug. 
Ook is er weer kinderopvang voor de kleintjes in het Emmaüshuis. 
Zie ook informatie bij Kind en Kerk.

Gezien het feit dat de beperking van 1,5 meter blijft bestaan in de zomerperiode 
en we daarmee verwachten dat in de zomer het aantal kinderen dat de 
kinderdienst bezoekt minimaal is, hebben we besloten in de zomervakantie 
geen kinderdienst te houden. 

Op de zondagen 18 en 25 juli, 1, 8, 15 en 22 augustus is er geen kinderdienst 
en crèche. 

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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Vluchtelingen
Op 19 juni stond de gebedsdienst, 
met begeleiding van enkele leden van 
het koor Lucente, in het teken van 
Wereldvluchtelingendag. 

De lezing van het weekeind was genomen 
uit het evangelie volgens Marcus, waarin 
Jezus tot zijn leerlingen sprak: ‘Laten 
we oversteken’. Ze gingen met de boot 
het meer op en er stak een hevige storm 
op. Een bekend verhaal dat vaker wordt 
gelezen, maar met het thema van deze dag 
maakte het nog meer indruk. We denken 
aan al die vluchtelingen die door oorlog 
en armoede gedreven worden om ‘over te 
steken’, om in schamele volgepropte bootjes 
de Middellandse Zee over te steken. Hoe 
wanhopig moet je zijn om alles achter te 
laten en deze gevaarlijke tocht te maken.

Aan het begin van de viering vroeg ik de 
aanwezigen in de kerk hoeveel vluchtelingen 
zij dachten dat er zijn in de wereld. Hoeveel 
mensen hun land, hun stad, huis, auto, 
werk en hun familie hebben verlaten. De 
antwoorden die gegeven werden zaten flink 
onder het werkelijke aantal. Alleen Elvira, de 
dirigent van het koor, die het getal die dag 
toevallig gelezen had, bracht duidelijkheid. 
De VN Vluchtelingenorganisatie UNHCR 
becijfert dat er wereldwijd meer dan 80 
miljoen mensen op de vlucht zijn voor 
oorlog, geweld en armoede. Dat is meer dan 
1 procent van de wereldbevolking. Daarna 
vroeg ik naar nog meer getallen om het 
duidelijk te krijgen waar we het over hebben 
als we praten over vluchtelingen. Van het 
onvoorstelbaar grote aantal vluchtelingen 
wordt 90% opgevangen in de buurlanden, 

vaak ook ontwikkelingslanden. 80% van 
hen is vrouw of jonger dan 18 jaar. 

Op mijn vraag hoeveel vluchtelingen er 
in Europa worden opgevangen waren de 
schattingen veel hoger dan de werkelijkheid. 
Het zijn er namelijk nog geen 4 miljoen, 
een aantal dat in schril contrast staat met 
het totaal aantal vluchtelingen. Ook totaal 
anders dan het beeld wat er vaak wordt 
afgeschilderd in de media, dat wij worden 
overspoeld door vluchtelingen. Van die 
vluchtelingen zitten er 42.000 in kampen in 
Griekenland, waarvan 22.000 in het kamp 
Moria, dat ingericht is voor 3000 personen.

Monument
Van 1 tot 20 juni zijn de 
vierenveertigduizend, 44.000! mensen 
herdacht die stierven aan de Europese 
grenzen tussen 1993 en 2020. We praten 
over mensen die verdronken in de 
Middellandse Zee, de Evros of het Kanaal, 
of bevroren in de bergen van de Balkan 
en de Alpen. Mensen die nog in leven 
hadden kunnen zijn. Van deze dodelijke 
slachtoffers van het Europese asiel- en 
migratiebeleid zijn de namen gelezen. 
Voor deze overledenen is er op 20 juni een 
megaherdenkingsmonument op strand 
Scheveningen gemaakt, met bordjes met de 
namen in het zand om te bevestigen dat hun 
en elk leven kostbaar is en door God gewild. 

In de viering zong Lucente mooie passende 
liederen over het horen van de noodkreten 
van de vluchtelingen, maar ook over hoop 
en een lied over een vriend die zegt: ’Ik zal 
er zijn’. Zoals we in het verhaal horen over 

Jezus die ligt te slapen op de boot op het 
meer. Nadat Hij wakker was gemaakt sprak 
hij tot het water: ‘Zwijg stil!’ De wind ging 
liggen en het werd volmaakt stil.

Gebed
Mahran uit Syrië las het evangelie in het 
Arabisch en sprak een gebed uit in het 
Arabisch. Voor de Nederlandse kerkgangers 
was dat niet te verstaan. Dit laat ons ervaren 
hoe het voor de vluchtelingen uit Syrië en 
Irak was toen zij hier kwamen en ook niets 
van onze taal verstonden. Het is nu nog 
steeds moeilijk voor een aantal van hen om 
in de viering alles te volgen. De taal blijft 
een lastige barrière voor hen en voor ons.

Mahran heeft zijn indrukwekkende 
gebed vertaald via Google translate en 
toestemming gegeven om dat met u te 
delen:
‘Wij bidden tot U, Heer, het gebed dat op de 
lippen ligt van elke vluchteling en vermoeide 
persoon in deze wereld. Moge onze stem 
verenigd zijn vanuit deze heilige kerk, dit 
goede land en zijn goede mensen. Van hier, 
Heer, vanuit de Mariakerk in Apeldoorn. We 
zeggen onze gebeden tot U, Heer, zodat elke 
voortvluchtige en vluchteling gered mag 
worden op het land, op de zee en overal. 
Dat zij gered worden van de ellende van 
de oorlog en de ellende van de honger en 
armoede waaraan zijn lijden. Wij zijn niet 
alleen uit ons moederland gevlucht, maar 
we hebben onze pijnen en dromen met ons 
meegedragen en zijn naar U gekomen, o 
Heer, vragend om vrede en veiligheid. Wij 
komen naar U, o Jezus, omdat God liefde is, 
en liefde is overal. We zoeken ernaar, totdat 

wij het vinden, zoals U ons leerde. Wees 
met ons, o Heer, wees met ons gewonde, 
vermoeide land, want het geluid van haar 
pijn raakt de hemel. En de stem van de 
vermoeiden erin geschreven klopt op elke 
deur in deze dove wereld die het geluid 
van hen niet hoort, omdat ons land vrede 
verdient, zoals alle andere landen en de hele 
wereld vrede verdient. Wees bij ons in ons 
nieuwe leven in dit nieuwe land. Wees bij 
diegenen die we hebben achtergelaten die 
daar nog lijden omdat we misschien denken 
dat we de kust van veiligheid hebben 
bereikt, maar zonder U, o Heer, blijven we 
verdrinken in ons pijn en onze wonden. Uw 
kerk, Heer, is mijn land en het hart van Jezus 
Christus is mijn thuis. Ik ben een vluchteling 
voor U, Heer help mij. Heer antwoord. 
Amen’.

Een noodkreet van een vluchteling, een roep 
om troost en kracht voor alle vluchtelingen 
en voor allen die achter zijn gebleven en 
niet konden vluchten. Dat zijn gebed mag 
opstijgen naar God en dat er vrede mag 
komen. Dat het de harten mag raken van 
regeringen om een milder, menselijker 
asielbeleid. Dat wij mogen inzien dat we 
de vluchtelingen nodig hebben hier in ons 
oude Europa. Voor mij persoonlijk zijn 
de vluchtelingen die ik heb leren kennen 
een verrijking van mijn leven. Het is alsof 
ik er familie bij heb gekregen, van mooie 
mensen met hun rijke cultuur en gelovige 
levenshouding die een zegen zijn voor onze 
geloofsgemeenschap.

Diaken Ronald Dashorst

Reddingsactie

Reddingsactie

Vluchtelingenopvang Scheveningen

Scheveningen
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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).

Kinderdienst vakantieperiode
Sinds Pinksteren hebben we op de zondagen 
weer kinderdienst. Inmiddels weer met 
negentig toegestane personen in de kerk, 
hebben we logisch nog minder kinderen 
in de kinderdienst dan we gewend waren, 
maar we maakten een start. 

Gezien het feit dat de beperking van 1,5 
meter blijft bestaan in de zomerperiode en 
we daarmee verwachten dat in de zomer het 
aantal kinderen dat de kinderdienst bezoekt 
minimaal is, hebben we besloten in de 
zomervakantie geen kinderdienst te houden. 

Op de zondagen 18 en 25 juli, 1, 8, 15 en 22 
augustus is er geen kinderdienst en crèche. 

K I N D  E N  K E R K

Start van 
Leerhuis ‘Catechese’
In de vorige OpWeg heeft 
u een artikel kunnen lezen 
over het Leerhuis. Met de 
sacramentencatechese die daar onder valt 
hebben we een start gemaakt begin juni. 
Op de ouderavond voor vormelingen en 
vormselouders hebben we verteld over onze 
plannen en deze werden goed ontvangen. 
Op de ouderavond voor de ouders van de 
communicanten die aangemeld waren is 
dezelfde presentatie gedaan. Dit was voor 
een aantal ouders wel even ‘schrikken’. Een 
langer voorbereidingstraject waarin ook 
duidelijk betrokkenheid van de ouders werd 
gevraagd m.b.t. themabijeenkomsten en 
vieringen werd wisselend ontvangen. Toch is 
dit wat we vragen van ouders. 
Een sacrament vraagt voorbereiding en 
overtuiging dat geloof een onderdeel is van 
je dagelijks leven en is dus iets om over na te 
denken. Het vraagt iets van je. 
Ook het feit dat de kinderen communie 
doen door het jaar heen in kleine groepjes 
en niet meer één keer per jaar in een 
grootste viering gaf commotie bij sommigen. 
Maar zeker ook positieve geluiden. 

Communie- en 
vormselvoorbereidingen
In juni is voor beide groepen kinderen een 
eerste bijeenkomst geweest. De kinderen 
hebben dan in ieder geval kennis gemaakt 
met elkaar. In september pakken we dan de 
draad weer op. 
Voor de eerste communie geldt voortaan dat 
aanmelden en instromen het hele jaar kan. 
Desalniettemin zullen de kinderen die 
volgend schooljaar in groep 4 zitten medio 
oktober nog een uitnodiging per brief 
ontvangen. Het vormsel heeft vertraging 
opgelopen door de corona. We gaan nog 
bekijken wanneer we de kinderen die 
volgend schooljaar in groep 8 zitten gaan 
oproepen. 

Feestelijke afsluiting voor de kinderen 
klein en groot op 11 juli
Omdat we een jaar achter de rug hebben 
waarin flinke gaten vielen in activiteiten en 
vieren met de kinderen, wil ik, nu we wat 
versoepelen op allerlei fronten, het jaar 
op een feestelijke manier afsluiten met de 
kinderen van alle leeftijden. 
Op 11 juli starten we met de kinderen in 
de tuin (ingang hek Hoofdstraat) om 11.00 
uur. Daar wordt het verhaal van de “Goede 
Herder en het verloren schaap” verteld. 
In een aantal ruimtes binnen en buiten 
zullen activiteiten zijn die met dit verhaal te 
maken hebben. Er is een knutselruimte waar 
schaapjes gemaakt worden. Schaapjes zitten 
overal verstopt en moeten worden gezocht. 
Je kan op de foto als herder met schapen en 
er is een ruimte om een kaarsje te branden 
en een gebedje te doen voor iemand die zich 
‘verloren voelt’. 

Kleine kinderen t/m 5 jaar kunnen mee met 
een ouder erbij. Andere kinderen kunnen 
zelfstandig meedoen. Er is van ons uit 
voldoende begeleiding om alles in goede 
banen te leiden. 

Mariska Litjes

Vormelingen in Apeldoorn Vormelingen in Twello
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Leerhuis
Zoals u in de vorige OpWeg heeft kunnen 
lezen, willen we in onze parochie onze 
verbondenheid met elkaar en onze 
verbondenheid met God en de Blijde 
Boodschap doen groeien en versterken door 
middel van een leerhuis. 

Het pastorale team is druk bezig met de 
voorbereidingen voor dit leerhuis. Het is 
de bedoeling om medio september – als de 
Coronamaatregelen dat toelaten – te starten 
met geloofsbijeenkomsten als eerste stap 
om te komen tot geloofsverdieping in onze 
parochie. 

In totaal zijn er zeven bijeenkomsten, waarin 
drie aspecten bij elkaar komen: ontmoeting, 
onderling (geloofs)gesprek en aanreiken van 
enige kennis en verdieping rond aspecten 
van het (RK-)geloof. De eerste bijeenkomst 
staat in het teken van kennismaking met 
elkaar, weten wie we zijn en waar we staan 
in ons geloof. De tweede tot en met de 
vierde bijeenkomst zijn opgebouwd rond de 
drie namen van God: Vader, Zoon en Heilige 
Geest. In de vijfde bijeenkomst staat bidden 
centraal en in de zesde de sacramenten. De 
reeks wordt afgesloten met een bijeenkomst 
over diaconie. In de volgende OpWeg 
kunt u meer lezen over de inhoud van de 
bijeenkomsten. 
Het pastorale team heeft Gerard Disberg 
en Dori-Anne Aalbers gevraagd om hen te 
ondersteunen bij de praktische vormgeving 
van het leerhuis. Zij stellen zich hierna aan u 
voor.

Dori-Anne Aalbers
Mijn naam is Dori-Anne Aalbers. Ik 

parochianen en vrijwilligers naar de nieuwe 
Emmausparochie. 
Daarnaast ben ik al een groot aantal jaren 
actief in de Oecumenische Stuurgroep 
Ugchelen, waar we 2 tot 3 keer per jaar 
een oecumenische viering organiseren met 
de geloofsgemeenschap van de Bronkerk. 
Om goed toegerust te zijn als vrijwilliger 
heb ik begin deze eeuw de Pastorale School 
gevolgd in Zwolle. Begin dit jaar ben ik 
gevraagd om samen met Gerard Disberg 
een aantal (praktische) zaken rondom het 
leerhuis op te pakken.

Gerard Disberg
Even voorstellen: ik ben Gerard Disberg, 
woonachtig te Ugchelen waar ik met mijn 
vrouw Marianne woon en, in het weekend 
en tijdens vakanties, met onze dochter 
Anneroos. Vanaf mei jl. ben ik pensionado 
na vele jaren op managementniveau in 
ziekenhuizen gewerkt te hebben. De 
laatste vier jaren binnen het departement 
Oncologie, een specialisme dat mij erg 
geraakt heeft. Hier treffen we mensen die 
in een bijzondere periode van hun leven 
terecht komen en die vertrouwen op de 
deskundigheid en gevoelig zijn voor de 
attitude en organisatie details. Ik heb 
vanaf het begin van deze eeuw Theologie 
gestudeerd en dit op een prettige wijze 
kunnen verbinden met mijn interesses en 
mijn vrijwilligerswerk in de parochie. Vanuit 
deze hoedanigheid heb ik op diverse plekken 
diverse functies vervuld. Ook ik ben lid van 
de Oecumenische Stuurgroep Ugchelen. 
Dori-Anne en ik willen het pastoraal team 
ondersteunen in de opzet en het vervolg van 
het Leerhuis.

ben geboren en getogen in Nijmegen, 
getrouwd met Ben en moeder van twee 
volwassen kinderen. Ik werk bij de 
Belastingdienst in Apeldoorn als senior-
adviseur bedrijfsvoering. Sinds 1994 
woon ik ook in Apeldoorn en ben vanaf 
toen als vrijwilliger betrokken geweest 
bij de voormalige Bonifatiusparochie in 
Ugchelen. Ik ben o.a. lector geweest, lid 
van de werkgroep gezinsvieringen en lid 
van het parochiebestuur in Ugchelen. Ook 
heb ik deelgenomen aan de projectgroep 
“Als Emmaüsgangers verder”, waarbij 
de focus lag op het proces van de 
kerksluitingen en het begeleiden van 

Komende edities 
OpWeg 
In het eerste nummer van deze 
jaargang deelden wij mee dat OpWeg 
na augustus 2021 (nr. 11) niet meer 
zou verschijnen. 

Het parochiebestuur had besloten 
om daarna, onder beheer van de 
Sint Franciscusparochie, een nieuw 
parochieblad uit te geven waarin de 
huidige parochiebladen (OpWeg van 
de Emmaüsparochie en Clara van de 
Franciscus en Clara parochie) zouden 
zijn opgegaan. 

Omdat de fusie vertraging heeft 
opgelopen en daarom enige tijd 
is uitgesteld, zal de Stichting 
Informatieblad voor Katholiek 
Apeldoorn (SIKA) OpWeg tot een 
nog nader te bepalen tijdstip blijven 
uitgeven. 

Het bestuur van SIKA

Hoe Sint Franciscus op een van zijn tochten 
aan broeder Leo verklaarde waaruit de 
volmaakte vreugde bestaat

Toen Franciscus eens op een winterdag in 
gezelschap van broeder Leo van Perugia 
naar Maria-ter-Engelen ging en de scherpe 
kou hem hevig hinderde, riep hij broeder 
Leo, die een weinig voor hem uit liep, 
en zei: ‘Broeder Leo, ook al zouden de 
minderbroeders overal ter wereld een 
verheven voorbeeld van heiligheid en vrome 
stichting geven; schrijf op en let wel, dat 
daarin toch niet de volmaakte vreugde 
bestaat. 

En toen Franciscus een weinig verder was 
gelopen, riep hij voor de tweede keer: 
‘Broeder Leo, ook al doet een minderbroeder 
de blinden zien, ook al geneest hij lammen, 
ook al verdrijft hij duivelen, ook al geeft hij 
doven het gehoor, kreupelen de macht over 
hun benen en aan stommen de spraak weer 
en, wat meer is, ook al wekt hij een dode op, 
die al vier dagen in het graf ligt, schrijf op, 
dat daarin de volmaakte vreugde toch niet 
bestaat.’ 
En toen hij weer een weinig verder was 
gegaan, riep Franciscus luid: ‘Broeder 
Leo, zo een minderbroeder alle talen, alle 
wetenschappen en alle geschriften kende, 
zodat hij niet alleen de toekomst kon 
voorspellen maar zelfs de gewetens- en 
zielsgeheimen kon verklaren; schrijf op, dat 
daarin de volmaakte vreugde niet bestaat.’ 
En nog een weinig verder riep Franciscus 
wederom luid: ‘Broeder Leo, lammeke 
Gods, al spreekt de minderbroeder de taal 
der engelen en al kent hij de loop der 
sterren en de kracht der kruiden, al waren 
hem alle schatten der aarde onthuld, en 
al kende hij alle geheimen van de vogels 
en de vissen en van alle dieren en ook die 
van de mensen en de bomen en de stenen 
en de wortelgewassen en van de wateren; 
schrijf, dat daarin de volmaakte vreugde niet 
bestaat. 
En na weer een eindweegs verder te zijn 

gegaan, riep Franciscus uit: ‘Broeder Leo, al 
kon een minderbroeder zo goed preken dat 
hij alle ongelovigen tot het geloof in Christus 
bekeerde; schrijf, dat daarin de volmaakte 
vreugde niet bestaat.’

En toen die manier van spreken wel twee 
mijl geduurd had, vroeg broeder Leo zeer 
verwonderd: ‘Vader, ik smeek u ter liefde 
Gods mij te zeggen, waarin de volmaakte 
vreugde dan wel bestaat.’ 
En Franciscus antwoordde hem: ‘Wanneer 
wij in Maria-ter-Engelen aankomen, doornat 
van de regen en 
verstijfd van de 
kou, bemodderd en 
gekweld door honger 
en dorst, en dan aan 
de poort van het 
klooster kloppen en 
de portier kwaad 
wordt en zegt: “Wie 
zijn jullie?”. En wij 
hem zeggen: “Wij 
zijn twee broeders 
van u”, en hij ons 
dan zegt: “Dat is niet 
waar, jullie zijn twee 
schurken, die niets 
anders doen dan de 
mensen bedriegen 
en aalmoezen van de 
armen stelen; maak 
dat je wegkomt”, 
en hij ons niet 
binnenlaat, maar ons 
tot in het holst van 
de nacht buiten laat 
staan in de sneeuw 
en in de regen, koud 
en hongerig; en 
wanneer wij al die 
beledigingen en die 
wreedheid en dat 
wegjagen geduldig 
en gelijkmoedig 
verdragen, zonder 
tegen hem te morren, 

en nederig en liefdevol bedenken, dat die 
portier ons eigenlijk goed doorschouwt en 
dat God hem zo tegen ons doet uitvaren; 
o, broeder Leo, schrijf op, dat daarin de 
volmaakte vreugde gelegen is. 

En als wij dan blijven kloppen, en hij kwaad 
naar buiten komt en ons als landlopers 
onder scheldwoorden en stompen wegjaagt 
zeggend: “Maak dat je hier wegkomt, lelijke 
dieven, ga naar het armenhuis, want hier zul 
je geen eten of onderdak krijgen”; als wij 
dat geduldig en blij en liefdevol verdragen; 

o, broeder Leo, schrijf op, dat daarin de 
volmaakte vreugde gelegen is. 
En als we dan door honger en kou en door 
het late uur genoopt, toch nog blijven 
kloppen en roepen en onder tranen bidden 
en smeken om ons ter liefde Gods open te 
doen en ons alleen maar binnen te laten. En 
hij dan nog woedender zegt: “Wat zijn dat 
toch lastige dieven! Ik zal ze hun verdiende 
loon eens geven”; en dan naar buiten komt 
stuiven met een knoestige stok, en ons bij 
de kap grijpt en in de sneeuw rolt en met 
de harde knoesten van die stok op ons 
losslaat; als wij dat alles geduldig en blij 
verdragen, denkend aan de smarten van 
Christus, gezegend zei zijn naam, die wij uit 
liefde tot hem moeten delen; o, broeder Leo, 
schrijf op, dat daarin de volmaakte vreugde 
gelegen is. 

En daarom, broeder Leo, luister nu naar 
de les die in dit alles schuilt: Boven alle 
genaden en gaven van de heilige Geest, die 
Christus aan zijn vrienden schenkt, staat dit: 
zichzelf te overwinnen en om Christus’ liefde 
gaarne smarten en beledigingen, smaad 
en ongemakken te verduren; aangezien 
wij ons op alle andere gaven Gods niet 
kunnen beroemen, daar zij niet van ons 
maar van God zijn. En daarom dan ook zegt 
de apostel: “Wat bezit ge, dat ge niet van 
God gekregen hebt? En zo ge het van hem 
ontvangen hebt, waarom beroemt ge er u 
dan op, alsof ge het van uzelf had?” (I Cor. 
4,7)
Op het kruis van de tegenspoed en de smart 
echter mogen we ons beroemen, omdat dat 
van onszelf is. En daarom zegt de apostel: 
“Ik wil mij slechts beroemen op het kruis 
van onze Heer Jezus Christus” (Gal. VI, 14), 
aan wie zij eer en roem altijd in saecula 
saeculorum.’ Amen

(*) Fioretti is Italiaans voor ‘bloemetjes’, een 
mooie naam voor een verzameling ‘kleine, 
maar fijne verhaaltjes die in boekvorm tot 
bloei zijn komen

Willem Olierook

De Fioretti (*) van Sint Franciscus

Vormelingen in Twello
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In een van de vorige edities van OpWeg uit 
2020 (jrg.49 nr.11, 24 juli) stond een artikel 
over ‘Sporen van Jezus in Libanon ‘. Hierin 
ging het o.a. over Jezus’ ontmoeting met 
een vrouw in de streek van Tyrus en Sidon, 
die hem smeekte haar dochter te genezen, 
die door de duivel bezeten was. (Marcus 7; 
24- 30 en Matteüs 15, 21- 30). 

Korte tijd daarna volgde op de televisie heel 
toevallig een aflevering van een serie over 
het Midden-Oosten gepresenteerd door een 
Nederlandse journalist, die goed Arabisch 
sprak. Deze keer voerde zijn reis hem o.a. 
naar ditzelfde gebied van Tyrus en Sidon in 
Libanon en hij leidde de kijker langs plaatsen 
en taferelen, die sterk deden terugdenken 
aan die tijd van ca. 2000 jaar geleden toen 
Jezus hier werkelijk is rondgegaan. Niet 
veel later volgt dan in de H. Mis op zondag 
juist de evangelielezing over de ontmoeting 
van Jezus met de vrouw, voorkomend in 
eerder genoemd artikel. Deze vrouw smeekt 
Jezus haar dochter te genezen, die bezeten 
is van de duivel. Als Jezus merkt hoe sterk 
het geloof is van deze vrouw, besluit hij 
haar te helpen. En voor de vrouw er goed 
besef van heeft, is haar dochter werkelijk 
genezen. Persoonlijk ben ik getroffen 
door deze toevalligheden en neem me 
voor hierover met pastor Hermens, die 
juist deze evangelielezing in de Mariakerk 
voorlas, van gedachten te wisselen, als hij 
nog een praatje komt maken. Maar dan 
opeens,………… doet zich wat voor aan de 
uitgang van de kerk.

Zoals steeds staan na afloop van de H. Mis 
groepjes parochianen op het kerkplein met 
elkaar te praten. Plotseling worden die 
opgeschrikt door een akelig gegil. Verbaasd 
kijken zij in de richting van het geluid. 
Dit blijkt afkomstig te zijn van een vrouw, 

die op het aangrenzende muurtje langs 
het trottoir zit. Het gegil blijft een tijdje 
aanhouden en wordt echt storend. Dan zien 
de kerkgangers, hoe een man op de vrouw 
afloopt en achter haar gaat staan. Daarna 
steekt hij zijn handen onder haar oksels 
door en klemt zijn vingers achter haar nek in 
elkaar. De ineengevouwen handen kunnen 
nu zonder veel moeite het hoofd naar de 
borst buigen. De andere persoon is hierdoor 
volkomen weerloos en houdt op met gillen. 
Vervolgens begeleidt de onbekende man - 
haar nog steeds gevangen houdend in die 
greep – naar een tafeltje op het terras van 
het naastgelegen restaurant. De man laat 
haar zitten, trekt zijn armen terug en neemt 
zelf ook plaats. Na een tijdje van stilte begint 
het gegil echter opnieuw, waarna de man 
de vrouw wederom in dezelfde houdgreep 
neemt en haar terugvoert naar het muurtje. 

De kerkgangers voelen zich ongemakkelijk. 
‘Moeten zij niet ingrijpen. Maar wat 
moeten ze dan doen?’ Terwijl zij bij zichzelf 
hierover te rade gaan, horen zij achter 
zich iemand – met de telefoon in de hand 
- hardop een volledige beschrijving geven 
van hetgeen zich iets verderop afspeelt. De 
getuigen van dit gebeuren slaken een zucht 
van verlichting: ‘er worden hulptroepen 
opgetrommeld’. Die verschijnen even later 
inderdaad in de vorm van een politieauto 
met loeiende sirene. Twee agenten stappen 
uit en lopen op het bewuste tweetal toe. Na 
wat heen en weerpraten laten de agenten 
de vrouw opstaan en instappen in de 
dienstauto. Die nu rustiger en zonder sirene 
uit het zicht verdwijnt. Kort daarop zijn ook 
de kerkgangers verdwenen en is de rust op 
het plein weergekeerd. Niets wijst erop, 
dat zich er even tevoren iets akeligs heeft 
afgespeeld. Zou de vrouw onder invloed van 
drugs zijn geweest, of was er bij haar sprake 

van een min of meer ernstige, geestelijke 
aandoening? Zo’n tweeduizend jaar geleden 
en nog lang daarna zei men eenvoudig dat 
zo’n persoon van de duivel bezeten was. En 
werd die verder aan zijn lot overgelaten.

In een krantenartikel dat ik een tijdje 
later las werd melding gemaakt van een 
flinke stijging van het aantal mensen met 
onaangepast, overlast veroorzakend gedrag 
in Nederland. Vooral de politiediensten 
kwamen in eerste instantie in beeld bij de 
hulpvraag, die hieruit voortvloeit. Die zagen 
zich dan geplaatst voor problemen, waar 
zij totaal niet voor waren opgeleid. Van de 
politie was in de meeste gevallen dan ook 
geen adequate oplossing te verwachten. 
Meestal werd uitgeweken naar instellingen 

voor geestelijke gezondheidszorg. De 
onderzoeker uit het artikel, zelf psychiater, 
stelde dat het aantal ziektegevallen 
zorgwekkend was toegenomen en dat 
er voor vele nieuwe ziektebeelden nog 
werd gezocht naar effectieve medicatie 
en een passende therapie. Ook was er 
een schrijnend tekort aan geschikte 
behandelaars. Hoe het ook zij, in onze tijd 
bestaat er in het algemeen allerlei medicatie 
en zijn er therapeuten, die zo’n persoon 
soms weer op de goede weg helpen. In de 
oude tijd bestonden er eigenlijk nauwelijks 
oplossingen en ……………..was er alleen 
Jezus als je het geluk had Hem tegen te 
komen en de overtuiging bezat, dat Hij 
alleen je beter kon maken. 

Paul Orth

Op zoek naar genezing

Seniorenwoningen
Op het terrein van de Teresiakerk, midden 
in de groene wijk Zevenhuizen, (her)
ontwikkelt Groupius Wonen meer dan 
dertig toekomstbestendige woningen 
voor senioren. In goed overleg met het 
Bisdom Utrecht en het bestuur van de 
Emmaüsparochie heeft Groupius de 
Teresiakerk en haar parochie enige tijd 
terug overgenomen. In samenwerking met 
AgNova Architecten is een uniek duurzaam 
wooncomplex ontwikkeld waarbij het nieuw 
te bouwen deel zal bestaan uit houtbouw 
(CLT). Het complex krijgt een gezamenlijke 
tuin en verschillende gezamenlijke ruimtes 
die door de nieuwe bewoners gebruikt 
kunnen worden. De woningen in het 
complex zijn niet zichtbaar voorbereid op 
de toekomst. Ze lijken in vrijwel niets op 
een traditionele seniorenwoning: stijlvol 
en comfortabel. Natuurlijk gaat Groupius 
Wonen mee met alle nieuwe technologische 
en bouwtechnische ontwikkelingen en past 
haar ontwerpen daar zo goed mogelijk op 
aan. De kerk, bijgebouwen en de buurt 
zullen de bestaande kwaliteiten behouden 

en waar mogelijk worden versterkt. Het 
doel is van de Teresiakerk weer een plaats 
te maken waar mensen elkaar ontmoeten. 
Hierdoor blijft het niet alleen een iconische 
plek maar ook een verbindende plek.

De eerste grote stap in het transformatie-
proces is bijna voltooid. Om het Groupius 
Wonen-concept te realiseren op het 
Teresiakerk-terrein zal het bestemmingsplan 
moeten worden aangepast door het in 
bestemming “wonen” te veranderen of 
deze bestemming toe te voegen. 

Alle noodzakelijke onderzoeken om een 
dergelijke wijziging te bewerkstelligen 
zijn uitgevoerd. De gemeenteraad van 
Apeldoorn zal op korte termijn een besluit 
nemen over de vaststelling van deze 
wijzigingen. Als alles volgens plan verloopt, 
verwacht Groupius Wonen tegen de herfst 
van dit jaar te kunnen aanvangen met de 
eerste fase bouw. Voor meer informatie over 
Groupius Wonen en het Teresiakerk-project 
kunt u terecht op www.groupiuswonen.nl en 
https://teresia.groupiuswonen.nl/. 

Ontwikkeling Teresiakerk & open dag inventarisverkoop 10 juli
Ook voor de inschrijving voor de nieuwsbrief 
kunt u hier terecht.

Verkoop inventaris
Groupius Wonen is voornemens zoveel 
mogelijk van de inventaris van de kerk en 
pastorie te behouden en te verwerken in 
de (nieuw)bouw. Er zullen echter zaken 
zijn waar geen plaats voor is of die niet 
passen binnen het “nieuwe” complex. 
Voor het orgel is gelukkig reeds een nieuwe 
bestemming gevonden in een andere kerk 
in Nederland.

Natuurlijk geniet de voorkeur de inventaris 
zoveel mogelijk een “warm” thuis te laten 
vinden bij de voormalige parochianen van 
de Teresiaparochie en hun naasten. Maar 

uiteraard zijn ook derden van harte 
welkom hun interesse te laten blijken. 
Op 10 juli aanstaande zal er een open 
dag worden georganiseerd op locatie 
voor belangstellenden in dat kader. 
Van de uiteindelijke verkoopopbrengst 
zal op een prominente plek op het 
Teresiakerkperceel een passend kunstwerk 
worden geplaatst.

Met inachtneming van de dan geldende 
Covid-regels en om alles in goede banen 
te leiden stuurt u dan bij interesse een 
bericht naar info@groupiuswonen.nl met de 
vermelding graag op de open dag aanwezig 
te zijn. Groupius Wonen informeert u daarna 
over de invulling van deze dag 
en de betreffende inventaris.
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Op de fiets door het rijk van onze 
samenwerkende parochies. In de vorige 
OpWeg heeft u kunnen lezen over de 
fietstocht door de dorpen en de natuur 
van onze samenwerkende parochies 
Emmaüs en Franciscus en Clara. We willen 
met deze fietstocht parochianen uitdagen 
om langs de dorpen te gaan en de kerken 
te bekijken. 

Vanaf het eerste weekend in juli liggen in 
de kerken boekjes met fietsroutes klaar. 
U kunt deze meenemen. Wij verzoeken 
u vriendelijk een kleine bijdrage te 
deponeren voor de onkosten van de 
boekjes. U kunt ze ook zelf downloaden 
via de website van de Emmaüsparochie of 
de Franciscus en Clara parochie. 

Nog nooit was de actie Vakantiegeld Samen 
Delen zo succesvol. Vrijwilligers uit dertig 
kerken hebben samengewerkt om de actie 
weer mogelijk te maken. Zij hebben u 
uitgenodigd om iets van uw vakantiegeld te 
delen of om een aanvraag in te dienen. Daar 
is heel goed op gereageerd. 

Dit jaar zijn er weer ruim 100 meer 
aanvragen binnengekomen dan vorig jaar. 
Er zijn in totaal 809 aanvragen goedgekeurd. 
Zo bereiken we dit jaar ruim 1800 mensen. 
Er zijn ruim 900 giften gegeven, en dat heeft 
een nieuwe recordopbrengst opgeleverd 
van: € 155.077,55. 

Daar zijn we stil van. Dat is 30.000 euro meer 
dan vorig jaar. Het gemiddelde bedrag dat 
een huishouden ontvangt is ruim 190 euro. 

Dat is een groot bedrag als je gewend 
bent van weinig te moeten rondkomen. 
Dat maakt echt een verschil voor mensen. 

We danken alle gevers en aanvragers voor 
het grote vertrouwen in deze actie en voor 
het geloof in samen delen! Komende weken 
gaan vrijwilligers op pad om te zorgen dat 
het geld bij de mensen komt.
Heel veel waardering voor de beoordelaars 
die erg veel werk hebben verzet - en voor
de mensen achter de schermen (database 
en website).

Nogmaals heel hartelijk dank voor uw 
vertrouwen en gulheid.

Namens de commissie VSD,
Ronald Dashorst

Vakantiegeld Samen Delen

Hieronder informatie over aanvragen en bedragen die gedeeld worden per wijk/dorp

Wijk/dorp Aantal 
aanvragen 
goed-
gekeurd

Totaal bedrag 
dat wordt 
gedeeld in de 
wijk / het dorp

Aantal mensen 
dat wordt 
geholpen in deze 
wijk /dit dorp

aantal 
volwas-
senen 

aantal 
kinderen
0-11

aantal 
kinderen 
12-18

Centrum Noord 68 12.070 134 78 39 17

Noord-Oost 224 50.260 627 324 177 126

Ugchelen 17 3.250 37 24 7 6

West 130 22.615 249 159 59 31

Zuid 190 33.885 379 224 97 58

Zuid-Oost 161 29.570 341 202 83 56

Beekbergen-
Lieren

5 710 7 5 2 0

Oosterhuizen 14 3.185 40 19 18 3

Totaal 809 155.545 1814 1035 482 297

Zomer challenge!
De route is in stukken te fietsen, maar wie de 
challenge aangaat kan het ook op één dag 
proberen. 

Wedstrijdelement
Bij elke kerk die u aandoet vindt u een letter 
of een cijfer. Deze vult u in achter in het 
boekje. Dit vormt, na enig gepuzzel, een 
zin. Het antwoord kunt u mailen naar de 
secretariaten: emmaus@rkapeldoorn.nl of 
secretariaat@franciscusenclara.com.

Uit de goede inzendingen trekken wij een 
winnaar die op 3 oktober bekend gemaakt 
zal worden. 
Wij vinden het leuk als u bij de inzending 
ook een foto toevoegt van uzelf met fiets 
voor een kerk. 

Shalom iedereen! Ik wil jullie allemaal 
graag kennis laten maken met 
Bidden&Vasten RK, waarbij ik dit jaar voor 
het tweede jaar medeorganisator ben. 

Bidden en Vasten RK is een initiatief 
van een aantal enthousiaste katholieke 
jongeren. Bij hun evangelisch protestante 
broeders en zusters hebben zij met 
een deel van hun vriendengroep een 
10-daagse meegemaakt van Bidden en 
Vasten en waren dolenthousiast. Zij 
hebben het bidden en vasten herontdekt 
als manier om de relatie met God te 
verdiepen. De kracht van de sacramenten 
en de verbinding met de wereldkerk 
hebben zij echter gemist. Graag brengen 
wij het bidden en vasten voor jongeren en 
voor hen die zich jong voelen, terug naar 
het hart van de Kerk en willen anderen 
uitnodigen met hen samen hun geloof te 
verdiepen en te bidden en te vasten voor 
de Kerk en de wereld.

Dit is het tweede jaar dat Bidden&Vasten 
RK wordt georganiseerd. De conferentie is 
voor deelnemers vanaf 18 jaar. We vasten de 
hele week en leven alleen op water, thee, 

vruchtensappen (aangelengd met water) en 
bouillon. U zou zich vast afvragen waarom 
we dit doen, de reden is omdat Jezus het 
zelf deed! Zo leerde Jezus de wil van de 
Vader kennen. Ook in de vroege Kerk was 
het normaal om te vasten (en te bidden), 
er werd geen beslissing genomen voor dat 
er gebeden en gevast was. Wij mogen in 
de voetsporen van Jezus en de vroege Kerk 
treden om te groeien in heiligheid! 

Het programma bestaat uit de volgende 
onderdelen: 
- Dagelijks Eucharistieviering
-  Dagelijks teachings/catecheses
-  Tijden van lofprijzing en gebed.
-  Er zijn geen maaltijden maar in de pauzes 
 staan bouillon, vruchtensappen en thee 
 ter beschikking.
-  Deze dagen zullen een charismatisch 
 karakter hebben.
U zult tijdens de week worden geactiveerd 
en uitgedaagd om stappen in geloof te 
zetten.

Ik nodig jullie allemaal uit om erover 
te bidden om deel te nemen aan deze 
conferentie. 

Doel van de conferentie is: Door bidden 
en vasten wordt de kracht van de Heilige 
Geest vrijgezet in je leven. Je wordt in vuur 
en vlam voor Jezus gezet. Wij geloven dat 
God tijdens deze conferentie levens gaat 
veranderen en mensen gaat aanraken met 
zijn liefde. Mensen zullen genezing, herstel 
en bevrijding ervaren en worden aangevuurd 
om voor God te gaan leven als nooit tevoren. 
Wij geloven dat er een generatie katholieke 
jongeren gaat opstaan die een verschil gaat 
maken in deze wereld. Wil jij onderdeel zijn 
van deze beweging? Meld je aan!

Het is een erg gave en mooie conferentie 
en het belooft een mooie tweede editie te 
worden! Supun, mede-parochiaan, deed 
vorig jaar mee met de eerste editie en gaf 

dit als ervaring terug: “Door bidden en 
vasten leerde ik echt naar de Heer in vlees 
te verlangen. De aanhoudende honger 
hield me eraan herinnerd hoe waardevol 
het is om de Heer mij te laten vullen met 
zijn goddelijke aanwezigheid... De Heer van 
dichtbij ervaren in een seculiere omgeving 
zonder wereldse afleidingen was een mooie 
kans. De periode was zo verrijkend door de 
uitstorting van de Heilige Geest, het dieper 
denken, de vele tijd voor gebed en meditatie 
en het opnieuw bewust worden van mijn 
identiteit als een geliefd kind van God.”
 
Voor meer informatie, mail of bel mij 
gerust of kijk op de website: 
www.biddenenvastenrk.nl 
Gods zegen! 

In Christus verbonden, 
Wouter de Brie, 

wouterdb21@hotmail.com, 
06 511 813 40

Wilt u geld doneren aan dit goede doel? 
Voel u vrij om mij hierover te berichten. 
Het geld wordt goed gebruikt om o.a. de 
deelnameprijs te verlagen. Alvast bedankt!

Bidden&Vasten

Mariska Litjes
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Eindelijk; de zon breekt door. En nu zowel 
letterlijk als figuurlijk. De zomerperiode 
breekt aan; een tijdstip om even iets gas 
terug te nemen en te proberen de accu weer 
op te laden. Maar nog veel belangrijker, het 
lijkt er nu toch echt op dat we langzaamaan 
weer terugkeren naar een ‘normalere’ 
samenleving. Wie was daar niet aan toe. 
Ik geef toe, we zijn er nog niet en we zijn 
zeker nog niet volledig van dat Corona virus 
af. Maar laten we blij zijn met dat wat er 
weer mag en kan. Zo langzamerhand mogen 
er steeds iets meer mensen bij een viering 
aanwezig zijn en dat is wat je eigenlijk toch 
wilt ervaren. Natuurlijk, de mogelijkheid 
om op afstand een viering mee te maken is 
in goede aarde gevallen en dat is ook terug 
te zien aan de kijkcijfers. Maar niets gaat 
boven het daadwerkelijk aanwezig zijn in de 
viering. Maar uiteraard gelden nog steeds de 
regels voor afstand (dus een beperkt aantal 
bezoekers), hardop meezingen en vooraf 
reserveren.

En op de achtergrond blijven we bouwen 
aan de nieuw te vormen parochie. Onder 
andere wordt gewerkt aan nieuwe 
communicatie-uitingen zodat we onze 
boodschap en speerpunten op een heldere 
wijze bekend en toegankelijk maken. Ook 
wordt veel aandacht besteed aan de (on)
mogelijkheden van het pastorale team dat 
sinds het vertrek van priester Sebastian 

V A N  H E T  B E S T U U R

Van de bestuurstafel
beperkt is in haar mogelijkheden. De 
lokale gemeenschappen zullen dit voor 
een deel zelf moeten oplossen binnen de 
mogelijkheden die er zijn. Het is ondoenlijk 
een rooster te maken waarbij in iedere 
locatie met grote regelmaat een viering 
gehouden kan worden. De locaties zijn 
hierover in kennis gesteld en kunnen hierop 
hun eigen acties baseren. 

Binnen de parochie wordt ook al langere 
tijd aandacht besteed aan het fenomeen ‘de 
groene kerk’.
Hierbij streven we vooral naar het vergroten 
van de bewustwording met betrekking tot 
duurzaamheid. Zijn we er ons voldoende 
van bewust dat we eigenlijk de rentmeesters 
zijn van de erfenis van onze kinderen van 
de volgende generaties. Hier invulling aan 
geven is lokaal maatwerk waarbij locaties 
zelf bepalen in hoeverre ze hieraan een 
bijdrage kunnen leveren. 
Het zoeken naar nieuwe bestuursleden krijgt 
steeds meer vorm en levert leuke gesprekken 
en reacties op. Maar helaas nog geen succes. 
De zoektocht gaat voort. 

Namens het bestuur en het pastoraal team 
wens ik iedereen een fijne zomer en een 
goede vakantie toe. We hopen u na de 
zomer weer op een gewone manier te 
kunnen ontmoeten.

Het parochiebestuur

Houd elkaar vast!
Kerk-zijn, dat doen we samen. In verbonden-
heid met God én met elkaar. In coronatijd 
zijn we op talloze creatieve manieren naar 
elkaar om blijven zien. Desondanks blijft het 
soms moeilijk je in een tijd van deels dichte 
kerkdeuren echt met elkaar verbonden te 
weten. 

Inmiddels komen er meer versoepelingen 
in de coronamaatregelen. Dat geeft hoop: 
straks mogen we weer! Wat verlangen veel 
mensen ernaar elkaar op zondag weer te 
ontmoeten en sámen te zingen, te luisteren 
naar Gods Woord, de sacramenten te vieren. 
Tegelijk hebben we in de afgelopen tijd 
ontdekt dat er meer manieren zijn om kerk-

In de afgelopen coronatijd hebben 
kerken op inventieve wijze invulling 
gegeven aan samen kerk-zijn. Creatieve 
en digitale oplossingen voor vieringen en 
‘omzien naar elkaar’ heeft financieel veel 
van kerken gevraagd. Met steeds meer 
versoepelingen van de coronamaatregelen 
in zicht, start Actie Kerkbalans een extra 
actie om gemeenten en parochies te 
helpen weer op te bouwen onder het 
motto ‘Houd elkaar vast’.

Met Actie Kerkbalans vragen vier 
kerkgenootschappen hun leden ieder 
jaar om een bijdrage voor de eigen kerk. 
Dat zijn de Rooms-Katholieke Kerk, de 
Protestantse Kerk, de Oud-Katholieke Kerk 
en de Evangelische Broedergemeente. 
De afgelopen anderhalf jaar was ook 
voor deze kerken een ingewikkelde tijd. 

“Het omzien naar elkaar is onder 
kerkgangers een van de belangrijkste 
waarde van kerk-zijn”, zegt Anna Kruse, 
woordvoerder van Actie Kerkbalans. 
“Onze parochies en gemeenten hebben 
ongekende veerkracht en creativiteit 
laten zien om die waarde ook op afstand 
invulling te geven. Op allerlei manieren 
is contact gezocht met kerkleden om hen 
pastoraal en waar nodig diaconaal te 
steunen in de crisistijd.”
Creatieve en digitale vormen van kerk-zijn 
brachten extra kosten met zich mee, die 
parochies en gemeenten zonder aarzelen 

voor hun rekening namen. Tegelijk kwam 
er bijna anderhalf jaar lang juist minder 
geld binnen omdat er niet gecollecteerd 
kon worden tijdens vieringen of diensten. 
Daarbij vielen ook inkomsten uit 
bijvoorbeeld zaalverhuur weg. 

Daarom ondersteunt Actie Kerkbalans 
vanaf 1 juni 2021 de vier kerkgemeen-
schappen met een extra fondsenwervings-
actie. Onder het thema ‘Houd elkaar 
vast’ worden kerkleden gevraagd een 
extra bijdrage te geven voor hun eigen 
plaatselijke kerk. Met deze financiële 
steun kunnen kerken de onderlinge 
nabijheid invulling blijven geven.
Actie Kerkbalans biedt kerken een 
communicatiepakket met kant-en-klare 
materialen waarmee zij leden kunnen 
benaderen met het verzoek om een 
bijdrage. Denk bijvoorbeeld aan berichten 
voor websites, kerkbladen, social media en 
online vieringen. Anna Kruse: “We willen 
parochies en gemeenten het hiermee zo 
makkelijk mogelijk maken. We hopen dat 
kerkleden royaal gaan bijdragen zodat 
kerkgemeenschappen hun leden vast 
kunnen blijven houden, de financiële 
achterstand inlopen en weer op volle 
kracht vooruit kunnen.” 

Kijk voor meer informatie over deze actie 
op www.kerkbalans.nl/houdelkaarvast

Houd elkaar vast. Geef aan je kerk.

Een zondagochtend zonder het Zeer Korte 
Verhaal van A.L. Snijders is voor mij haast 
niet denkbaar. Wekelijks verrast A.L. Snijders 
(winnaar Constantijn Huygensprijs 2010) de 
luisteraar met een ZKV in De Ochtend van 4 
op NPO Radio 4. Presentator Niels Heithuis 
vraagt hem altijd ‘Hoe gaat het met u’ en 
dan volgt een kort gesprek... 

Het was altijd een genoegen om deze 
eigenzinnige en wijze man te horen spreken 
over het weer, de actualiteiten, zijn huis 
en tuin. 

Ik was dan ook geschokt toen ik hoorde dan 
op maandag 7 juni de 83-jarige schrijver 
plotseling is overleden tijdens het schrijven 
van zijn laatste verhaal. A.L. Snijders was een 
pseudoniem van Peter Cornelis Müller. Hij 
stond bekend als de meester van het ‘Zeer 
Korte Verhaal’, een genre dat door hem zelf 
was bedacht. Snijders was tientallen jaren 
docent Nederlands en begon in de jaren 
80 columns in diverse kranten te schrijven. 
In 1992 debuteerde hij in boekvorm, met de 
columnbundel Ik leef aan de rand van de 
wereld. Erna volgden in hoog tempo meer 
bundels met columns en korte verhalen. De 
schrijver is het hele land doorgereisd om in 
vele zalen met zijn karakteristieke stem voor 

te lezen uit zijn werk. In zijn verhalen ging 
het vaak over zijn jeugdjaren in Amsterdam, 
over oude vrienden en over zijn wonen in 
de achterhoek. In zijn verhalen wist hij je 
altijd mee te nemen in het leven van vaak 
onbeduidende figuren die bijzonder werden. 
De korte verhalen kenmerkten zich door 
de plotselinge wendingen, door citaten van 
dichters en het plotselinge einde dat als een 
echo in je hoofd bleef hangen. 

Op radio 4 is er met dankbaarheid en 
weemoed afscheid genomen van de geliefde 
schrijver. Om de leegte op zondagochtend 
in te vullen wordt er nu gelezen uit de 
bibliotheek van Snijders. Op de eerste 
zondagochtend na zijn overlijden heeft 
Niels Heithuis een gedicht gelezen van 
een dichteres die Snijders naar voren heeft 
gebracht, de Poolse Wislawa Szymborska: 
‘Gevoel voor humor heeft hij niet en hij weet 
niets van sterren en bruggen, van weven, 
mijnbouw en landbouw, van scheepsbouw 
en taarten bakken. 
In onze gesprekken over de dag van morgen 
komt hij met zijn laatste woord, dat nooit 
ter zake is. 

Hij is zelfs niet goed in wat rechtstreeks met 
zijn vak te maken heeft; een graf delven, 
een kist timmeren, de rommel opruimen. 
Druk bezig met doodmaken, doet hij het 
klungelig, zonder systeem en routine. 
Alsof hij bij elk van ons nog leren moet’.
Het gedicht laat dan vervolgens zien hoe 
de dood altijd achterop is bij het leven. 
Het leven is niet te stuiten. Overal en altijd 
ontstaan er nieuwe wezens en nieuwe 
planten.  Zelfs onze hulp aan de dood – door 
oorlog en revoluties – legt geen gewicht 
in de schaal. Het gedicht vervolgt: 
‘De dood komt altijd dat ene ogenblik te 
laat. Vergeefs rukt hij aan de knop van de 
onzichtbare deur. 
Wat iemand achter zich heeft, kan hij nooit 
terugnemen’.
We moeten het op zondagochtend en op 
andere momenten doen zonder de stem 
van A.L. Snijders en zijn verhalen. Wel is 
er een podcast met en over hem en zijn 
er zijn boeken, die zijn dood niet van ons 
wegnemen.

Ronald Dashorst

Zeer Kort Verhaal

Extra Actie Kerkbalans helpt kerken weer opbouwen 

in tijd van versoepeling

‘Geef aan je kerk en houd elkaar vast’

zijn samen te beleven. Dat houden we vast.

De komende tijd wordt een tijd van weer 
opbouwen. Opnieuw een roerige periode. 
Laten we hierin bovenal elkaar vasthouden. 
Daar is hulp bij nodig. De coronacrisis heeft 
financieel veel van kerken gevraagd. Met 
een Extra Actie Kerkbalans vragen we leden 
daarom om financiële steun. Want elkaar 
vasthouden, dat kan alleen samen. 

Geef jij om je kerk? Geloof je in 
verbondenheid? Doe dan mee. 

Samen kunnen we elkaar vasthouden 
in én na coronatijd.

Het parochiebestuur

Extra Actie Kerkbalans 2021
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Bospad

samen wandelen in het bos
is een heerlijke bezigheid
met hier en daar een paaltje
zodat je weet nog op de route te zijn

samen wandelen door het leven
is meestal niet zo eenvoudig
er zijn niet altijd van die paaltjes
zodat ‘verdwalen’ niet is uitgesloten

laten we elkaar op de route houden
in vertrouwen op ‘hulp van boven’

Hello baby

Slingers lokken ons dichterbij
Naar het huis waar blijdschap heerst
Een nieuwe mens wordt verwelkomd
Moderne engelen zingen het uit

Een raam als spiegel
Het huis wordt een schuur
Schuilplaats voor ontheemden
Omdat er nergens plaats was

Ook daar een kind geboren
Wie gaat het wonder zien?

Steen

Wat een bijzondere steen
Op een bijzondere plek
Mensenwerk als scheppingsgeschenk
In de veilige holte van een ontvankelijke 
boom

Ik zie daar een mensenkind
Met ogen maar zonder mond
Iemand laat zijn hart spreken
En wordt daar zichtbaar blij van

Mooi, zo aan het begin van een nieuw jaar
Dit beeld ga ik nog een poosje vasthouden

Boomsmiley

Was het de wind?
Was het de bijl?
Hoe dan ook: geveld
Is alles nu verteld?
 
Nee, gelukkig niet
Iemand liet een boodschap achter
Een hart onder de riem
In deze barre tijden

Bedankt creatieveling
Je maakt mijn dag nog beter

Vliegtuig

Een beeld dat me een dubbel gevoel geeft
Enerzijds de uitnodiging om weer te gaan 
reizen
Andere culturen ontdekken
Op naar de zon of de sneeuw voor ontspan-
ning

Anderzijds zet het beeld me aan het denken
Met al dat gevlieg doen we de wereld geen 
plezier
Ben ik niet te egoïstisch als ik instap?
Wie of wat doe ik tekort?

Ik ga op zoek naar mijn gulden middenweg
Nu heb ik daar tenminste nog de tijd voor

Mooi is dat ook op de website van de HH. 
Franciscus en Claraparochie foto+tekst onder 
het kopje ‘Inspiratie’ de vruchten van onze 
samenwerking te zien zijn.
Hierna de eerste zeven foto’s plus teksten. 
Dat ze uw/jouw vakantie een extra kleurtje 
mogen geven…

Kapelletje

Soms is iets bijna te klein
Dan is er een richtingaanwijzer nodig
Om ervoor te zorgen
Dat je het niet mist

Want vaak zit in het kleine
Het wezenlijke verborgen
Een mini-kapel
Met een maxi-boodschap

Kom binnen en vind rust
Laaf je aan de stilte

Brug

Zou je daar wel heen gaan?
Het ziet er behoorlijk dreigend uit
Is het aan deze kant niet veel veiliger?
Dat verre is zo onbekend

In het leven komen deze keuzes voor
Vaak meer dan je lief is
Ook al ligt er zo’n uitnodigende brug
Er overheen gaan is toch wel eng

Ga op het kompas van ‘vertrouwen’
En begin met de eerste stap

(Willem Olierook)

Sinds vier jaar staat op de website van onze 
Emmaüsparochie de rubriek ‘LeefTocht’.
Het is de opvolger van ‘BeeldSpraak’, de 
rubriek waar beeld (foto van Edith Klink-
hamer) en tekst (Kees Pannekoek) prachtig 
samenkwamen. Dit ging over in de rubriek 
‘LeefTocht’.

Vanaf de zomer 2017 is het inmiddels een 
traditie geworden om een aantal foto’s en 
bijbehorende teksten in de twee ‘vakantie-
edities’ van OpWeg te publiceren.

Nieuw duo

‘LeefTocht’ heeft een beetje dezelfde insteek 
als ‘BeeldSpraak’, maar dan met de intentie 
om dit met verschillende aanleveraars van 
foto’s en teksten te realiseren. De eerste tijd 
lukte dat heel goed, maar toen het aanbod 
‘uitdroogde’ heb ik Roelof Rump gevraagd 
om ‘vaste fotograaf’ te worden met mijzelf 
als kompaan om mijn interpretatie van zijn 
beeld in woorden om te zetten.

Twee jaar lang werkte dit als een geoliede 
machine tot Roelof helaas op 8 mei 2019 
plotseling kwam te overlijden. 

Na enige tijd begon ik het schrijven op basis 
van een foto te missen en zette ik een op-
roep op enkele Facebooksites. Bijna onmid-
dellijk reageerde Esther Simons. Zij is verbon-
den met de HH. Franciscus en Claraparochie, 
hetgeen ik voor de toekomstige eenwording 
samen met de Emmaüsparochie al een hoop-
vol begin vind. In de volgende editie stelt ze 
zich voor.

LeefTocht: rubriek voor contemplatie en inspiratie (6)

Eisenach: het is wellicht niet de 
meest voor de hand liggende 
vakantiebestemming.

Toch hoop ik daar met mijn vrouw in de 
zomer te verblijven. Liggend aan de rand 
van het Duitse Thüringerwald heeft het 
een mooie geschiedenis: geboorteplaats 
van Bach en in het kasteel dat boven de 
stad uittorent heeft Luther ooit de Bijbel 
vertaald. En ik ben er ook achter gekomen 
dat de H. Elisabeth van Thüringen is 
opgegroeid op dat machtige kasteel. In de 
afgelopen tijd heb ik me wat in haar leven 
verdiept. Elisabeth blijkt een inspirerende 
figuur te zijn! 
Als dochter van de koning van Hongarije, 
geboren in 1207, woonde ze al sinds haar 
vierde (!) op de Wartburg, groeide op 
samen met Lodewijk, waar ze later mee 
trouwde en kinderen kreeg. Maar op haar 
20e overlijdt haar Lodewijk. Elisabeth 
weigert opnieuw te trouwen en wordt 
verbannen uit het kasteel, ook haar 

kinderen moet ze achterlaten. Geboeid door 
de leefwijze van Franciscus van Assisi, die in 
dezelfde tijd leefde, besluit ze in armoede te 
leven en al haar geld en energie in te zetten 
voor het verzorgen van zieken. Uitgeput 
sterft zij in haar 25e levensjaar.

Wat mij vooral boeit aan deze sterke vrouw 
is dat zij, nog wonend in de weelde van de 
Wartburg, weigert om voedsel te gebruiken 
dat onrechtmatig verkregen was, waar 
de arbeiders geen rechtmatig loon voor 
ontvingen. Zij wil alleen producten eten die 
op het eigen land van de familie verbouwd 

zijn, onder eerlijke omstandigheden. Ik 
vind dat spectaculair: een adellijke vrouw 
uit de Middeleeuwen die, tegen de stroom 
in, opkomt voor menswaardigheid en die 
door haar eigen consumptiegedrag een 
beetje rechtvaardigheid wil bevorderen! 
Is dat niet boeiend en inspirerend?
Wat als Elisabeth in onze wereld geleefd 
zou hebben? Denk maar aan de kleren 
aan ons lijf, de elektronica en alle 
levensmiddelen die van overal vandaan 
komen. Hebben we enige weet van de 
makers en hun levensomstandigheden? 
Gelukkig kennen we in onze tijd enkele 
keurmerken, waardoor je mag aannemen 
dat producten mens en/of milieuvriendelijk 
geproduceerd zijn. Maar als er geen 
keurmerk is, wat doen we dan? En hoe 
bewust gaan we met onze consumptie om? 
Elisabeth leert mij weer iets meer bewust 
te zijn van mijn eigen consumptiegedrag. 
Zou ze daarom ooit heilig verklaard zijn?

Wim Vroom [Vaassens Weekblad 2016]

H. Elisabeth - een vrouw voor deze tijd? 
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O E C U M E N E

Niet alleen de toren straalt een boodschap uit, dat doet ook 
het kerkraam, voor de goede verstaander.

Geloof, hoop en liefde
Behalve de toren met zijn licht, valt er meer te zien aan de 
buitenkant van De Drie Ranken. Op de gevel aan de zijde 
van de Eglantierlaan is het markante raam te zien. Dit raam 
is ontworpen door de inmiddels overleden Apeldoornse 
kunstenaar Harry Meek (1922-2012). Voor het ontwerp van het 
raam is hij uitgegaan van de christelijke symbolen voor geloof, 
hoop en liefde: het kruis, het anker en het hart. Deze drie 
symbolen zijn prachtig met elkaar verbonden in de betonnen 
randen van het raam.

Groen, rood en paars
Niet alleen in het licht van de toren, ook in de randen van 
het raam aan de binnenkant zijn de kerkelijke kleuren te 
herkennen. Het kruis is paars, de kleur van het lijden van Jezus. 
Het anker is groen en symboliseert de hoop en de verwachting 
van nieuw leven. Het hart is rood, de kleur van de liefde, de 
liefde van God voor de mens.

Sterrenhemel
Het glas tussen deze drie symbolen heeft ook een betekenis. 
De veelkleurige stukjes glas zorgen samen voor een bijzonder 
mozaïek dat de sterrenhemel verbeeldt. De sterren en de zon, 
als symbolen van het eeuwige Licht, worden goed zichtbaar 
als het buiten donker is en er binnen in de kerk licht brandt. 
Samen met de toren vormt het raam van De Drie Ranken een 
mooi geheel, reden genoeg om eens bij stil te staan.

De betekenis van het kerkraam van De Drie Ranken

Het kerkraam van buiten en vanuit de kerkzaal gezien

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. 

Wie kleding wil halen maakt een afspraak 
voor de maandag, woensdag, donderdag 
of vrijdag van 10.00 tot 15.00 uur, 
telefoonnummer 06 800 870 42. 

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 
op zoek 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.
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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 

Tijdens de vakantie van pastoor J. Hermens 
zijn er van 30 juni t/m 23 juli a.s. op 
woensdag- en donderdagmorgen geen 
vieringen in de H. Martinuskerk te Twello.
     
VIERINGEN H. MARTINUSKERK TWELLO 
(online en via livestream)
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2185

Zondag 04 juli, 14e  zondag door het jaar
09.00 uur Eucharistieviering 
 voor 90 personen  

 Voorgangers pastoor J. Hermens 
 en diaken R. Dashorst
Zondag 11 juli, 15e zondag door het jaar
09.00 uur  Eucharistieviering 
 voor 90 personen 
 Voorganger mgr. H. Woorts, 
 hulpbisschop van Utrecht
Zondag 18 juli, 16e zondag door het jaar
09.00 uur Eucharistieviering 
 voor 90 personen 
 Voorgangers pastoor J. Hermens 
 en diaken R. Dashorst
Zondag 25 juli, 17e zondag door het jaar
09.00 uur Eucharistieviering 
 voor 90 personen
 Voorgangers pastoor J. Hermens 
 en diaken R. Dashorst

Woensdag 28 juli
09.00 uur Eucharistieviering 
 voor 90 personen
Donderdag 29 juli

09.00 uur Eucharistieviering 
 voor 90 personen

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

Zaterdag 03 juli, 
14e zondag door het jaar
18.30 uur Eucharistieviering 
 voor 100 personen
 Voorganger pastoor J. Hermens
  
VIERINGEN H. ANTONIUS ABT LOENEN 
(online en via livestream) https://
kerkdienstgemist.nl/stations/1031

Zaterdag 24 juli, 17e zondag door het jaar
19.00 uur Eucharistieviering 
 voor 50 personen
 Voorgangers pastoor J. Hermens 
 en diaken R. Dashorst

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.
In de verzorgingshuizen in en om Apeldoorn 
worden nog geen diensten gehouden.

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. 

Gebedsgroep de Parel is tot nader 
bericht stopgezet.

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.

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

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

Werkgroep Welzijn/Ziekenbezoek
Als u weet dat iemand wordt opgenomen 

Kopij voor de volgende OpWeg graag in-
leveren uiterlijk woensdag 21 juli 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
 
04 juli 2021 Veertiende zondag door het jaar 
Ez. 2,2-5; Psalm 123; 2 Kor. 12,7-10; Mc. 6,1-6 

11 juli 2021 Vijftiende zondag door het jaar 
Amos 7,12-15; Psalm 85; Ef. 1,3-14 of 3-10; Mc. 6,7-13 

18 juli 2021 Zestiende zondag door het jaar 
Jer. 23,1-6; Psalm 23 Ef. 2,13-18; Mc. 6,30-34 

25 juli 2021 Zeventiende zondag door het jaar 
2 Kon. 4,42-44; Psalm 145; Ef. 4,1-6; Joh. 6,1-15 

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

Gebed vóór de vakantie
 
Moge God,
die erbij is als de zon opgaat en ondergaat
en als je de zee oversteekt,
onderweg je schreden richten.

Moge God,
die je nabij is als je zit en als je staat,
je met liefde omringen
en je bij de hand leiden.

Moge God,
die je wegen kent
en de plaatsen waar je uitrust,
bij je zijn in je taak op aarde,
het goede nieuws zijn dat je deelt
en je op de eeuwige weg leiden.

    (uit het Dienstboek van de Abdij van IONA
Deze zomer vindt de 39ste editie plaats van Kerken 
Kijken Utrecht. Van 29 juni t/m 11 september zijn 
– onder voorbehoud in verband met de corona-
maatregelen – op gezette tijden de deuren van elf 
binnenstadskerken voor het publiek geopend. 

Vrijwillige gastheren en -vrouwen staan in die periode 
klaar om mensen desgewenst te informeren over de 
architectuur, bouwgeschiedenis en kunstschatten van 
de betreffende kerken. De toegang is traditiegetrouw 
gratis, maar een (kleine) donatie wordt op prijs 
gesteld. Alle kerken zijn rolstoeltoegankelijk. 
Onder de deelnemende kerken is ook de 
St. Catharinakathedraal. Omdat veel van de kerken 
nog in gebruik zijn voor de eredienst, kan het 
voorkomen dat een kerk wegens huwelijks- of 
rouwdiensten gesloten is. Ook andere (besloten) 
bijeenkomsten kunnen tot sluiting leiden.
Kijk voor meer informatie en de openingstijden van 
de deelnemende kerken op www.kerkenkijken.nl.

Kerken Kijken Utrecht 2021

Abdij van IONA
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Beroepsonderwijs  
aan volwassenen uit  

sloppenwijken van Brazilië

IBAN: NL21 INGB 000 000 5850    www.vastenactie.nl

Dit is een Eigen Doel van:
HH. Petrus en Paulusparochie in Leiden 
HH. Petrus en Pauluskerk in Amsterdam 
HH. Franciscus en Claraparochie in Twello 
Emmausparochie Apeldoorn 
Gemeenschap Emmanuel Nederland

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

Informatieblad OpWeg met een oplage van ruim 4.000 stuks in de regio 
Apeldoorn, is een uitstekend medium voor uw boodschap of aanbieding.

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

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

informatieblad voor katholiek apeldoorn

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


