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Als thema voor het eerste nummer van 
OpWeg na de zomer heeft de redactie 
gekozen voor: “De draad weer oppakken”.
Iedereen weet wat daarmee wordt bedoeld, 
maar hoe breng je dit bekende spreekwoord 
in de praktijk? 

Oorsprong spreekwoord
Waar komt dit spreekwoord eigenlijk 
vandaan? 
Ik heb gezocht op internet, maar het 
vreemd genoeg niet kunnen vinden.
Nu heb ik zelf wel een idee: het komt 
waarschijnlijk uit de weefindustrie. Daar 
werd/wordt met draden gewerkt en zal 
er wel eens per ongeluk een draad zijn 
losgeraakt of iemand liet die vallen en dan 
moest het “proces” weer worden hervat met 
“het weer oppakken van de draad”.
Dat is ook min of meer de manier waarop 
het spreekwoord wordt gebruikt. Na een 
overlijden, een ziekte, een revalidatie het 
leven weer op de rit krijgen. Maar ook na 
een minder ingrijpende oorzaak als vakantie 
of een verhuizing moet men vaak weer even 
wennen aan een ander dagritme of een 
andere leefomgeving.

Ervaringen
Ik was benieuwd naar ervaringen en had de 
vraag uitgezet op diverse Facebookpagina’s 
en –groepen. Helaas heeft er niemand op 
gereageerd met een persoonlijk verhaal.
Wel was er iemand die mij erop attendeerde 
dat er onlangs een boek over breien is 
verschenen. Breien schijnt weer “hip” te 
zijn, men dicht er therapeutische krachten 
aan toe en daarom plaats ik hieronder een 
recensie/samenvatting van het boek, mede 
omdat ik bij het lezen van de tekst toch wel 
een aantal keren prettig verbaasd was en dat 
ook u/jou niet wil onthouden.

De kracht van breien 
(door Loretta Napoleoni)
Napoleoni onderzoekt de kracht achter het 
oeroude ambacht breien. Ze laat zien hoe 
de breikunst de mens helpt overleven en 
verbindt haar met sociaal-economische en 
politieke veranderingen wereldwijd. 
 
In een wereld vol ongelijkheid, waarin 
veel mensen bang of eenzaam zijn, kan 
breien een bevrijdende bezigheid zijn. 
Terrorisme-expert Loretta Napoleoni breit 
al haar hele leven. Breien is troostrijk en 
zorgt voor rust in je hoofd. Meer dan dat: 
het is een prachtige metafoor van het 
leven. Napoleoni laat in dit boek zien dat 
de breikunst de mens hielp overleven, hoe 
vrouwen er geschiedenis mee schreven en 
elkaar daarbij van generatie op generatie 
kennis en levenslessen doorgaven. Met 
het breien als leidraad verbindt zij sociale, 
economische en politieke veranderingen in 
het oude Egypte en Peru met het moderne 
Mongolië. Van de “spinning bees” in de 
Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog en 
de breispionnen in de Tweede Wereldoorlog 
komt zij via het antimaterialisme van 
de hippies terecht bij het wildbreien 

tegen klimaatverandering. Aan de hand 
van recente neurowetenschappelijke 
ontdekkingen belicht Napoleoni daarnaast 
de effecten van breien op lichaam en 
geest. In dit unieke boek ligt ook een 
persoonlijke ontdekkingsreis besloten. 
Napoleoni deelt ruimhartig de wijze lessen 
en onweerstaanbare adviezen van haar 
grootmoeder, die haar als kind het ambacht 
leerde, evenals een tiental eenvoudige 
succespatronen om meteen de draad op te 
pakken.

Andere spreekwoorden 
en gezegden met ‘draad’
Tijdens de redactiebijeenkomst waarop we 
dit thema bedachten, kregen we het ook 
over andere spreekwoorden en gezegden 
waarin het woord “draad” de hoofdrol 
voor zich opeist. Voor je verder leest is het 
misschien aardig om zelf – of samen met 
een huisgenoot – eens te kijken hoever je 
komt. Eerlijk is eerlijk, ik heb de volgende 

opsomming (met betekenis) opgezocht; 
zoveel vonden wij er zelf ook niet.
- aan een zijden draadje hangen 
 (= de kansen zijn nog niet verkeken, 
 maar het scheelt erg weinig)
- de draad kwijt zijn (= de loop van het 
 verhaal niet meer kunnen volgen)
- de draad van Ariadne (= middel om 
 klaarheid te scheppen in een ingewikkeld 
 iets)
- de draad van het verhaal opnemen 
 (= het verhaal of de taak verderzetten 
 op de plaats waar eerder gestopt was)
- de rode draad (in een verhaal of betoog)
 (= het centrale thema, hetgeen waar 
 steeds weer op wordt teruggegrepen)
- elke dag een draadje is een hemdsmouw 
 in een jaar (= als je iedere dag een beetje 
 doet komt het karwei uiteindelijk klaar)
- ergens mee voor de draad komen 
 (= zeggen wat de precieze bedoeling is)
- geen droge draad aan het lijf hebben 
 (= totaal nat geregend zijn (soms ook: 

 door en door bezweet))
- iemands levensdraad afsnijden (= doden)
- tegen de draad ingaan (= het er niet er 
 mee eens zijn en er tegen in gaan)
- tot op de draad versleten (= helemaal 
 versleten)
- van de naald tot de draad (= tot in het 
 kleinste detail)
- van naald tot draad (= tot in het kleinste 
 detail)
- voor elke naald een draad hebben 
 (= voor elk probleem een oplossing weten)

Verbinding
In “De kracht van het breien” staat onder 
andere dat breien een verbindend effect 
heeft.
Ik vond dat heel mooi verbeeld 
door een foto die (toevallig?) in de 
komende Drieklank (het blad van de 
geloofsgemeenschap in de Maten) staat 
opgenomen. 
Met toestemming mocht ik die afbeelding 
ook voor OpWeg gebruiken.
Bijzonder vind ik het dat de stand van 
de handen heel veel zegt over de manier 
waarop mensen in het leven staan: de een 
heel actief, de ander ontvangend, een 
derde speels, maar ook iemand die “eraan 
bungelt”. Ik weet niet of het zo bedoeld is, 
maar het viel mij in ieder geval op.

Welaan, laten we de draad weer oppakken 
en daarbij zeker ook oog hebben voor 
medemensen die daar moeite mee hebben. 
Dat is mijn wens (en ik denk ook namens de 
hele redactie te mogen spreken) voor het 
tweede deel van 2021.

[bronnen: www.volkskrant.nl;  
www.woorden.org; Drieklank]

De draad weer oppakken…
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Op 01 augustus jl. is er een bloemetje gegaan naar mevrouw Holleman, 
Talingweg te Apeldoorn.
Op 08 augustus jl. is er een bloemetje gegaan naar de heer J. van Dijen, 
Alexanderlaan te Apeldoorn.
Op 15 augustus jl. is er een bloemetje gegaan naar de familie Haumersen, 
Tesselschadelaan te Apeldoorn
Op 22 augustus jl. is er een bloemetje gegaan naar de heer en mevrouw 
Van de Griendt, Schuttelaar te Apeldoorn.

VOEDSELBANK
Het product voor de inzamelingsactie van de Voedselbank voor de maand september is 
crackers, knäckebröd, beschuit. 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.

COLLECTEOPBRENGSTEN
Week 26: eigen kerk en Monument Ongewenste Kinderloosheid, € 311,26.
Week 27: eigen kerk en Generatietuin, € 287,60.
Week 28: eigen kerk en Franciscustafel, € 241,51.

MISINTENTIES, VOOR ZOVER BIJ ONS BEKEND
28/29 aug 2021 - Annie Spronk-Post; Egidius Johannes Elbers.
4/5 sept 2021 - Maria Johanna Geerdink en overleden familieleden; Egidius Johannes Elbers.
11/12 sept 2021 - Maria Aartsen-Verhey, Hendrikus Johannes Aartsen, overleden fam. 
Aartsen-Verhey; Stephan Staijen; overleden ouders, schoonouders en schoonzoon; 
gezondheid en voorspoed voor het gezin; Egidius Johannes Elbers.
18/19 sept 2021 - Egidius Johannes Elbers.

DE OUDERENSOOS IS DEFINITIEF GESTOPT
Na vele jaren van: gezelligheid, jokeren, klaverjassen, rummikub en sjoelen is een einde 
gekomen aan de wekelijkse soos van de Onze Lieve Vrouwekerk. Het ledental liep al enige 
tijd terug. Voor de corona waren er nog 8 leden en in het afgelopen jaar zijn er nog 3 leden 
verhuisd. Het overige aantal is te weinig om mee door te gaan. Heel jammer dat we dit zo 
moeten melden, maar het is niet anders. Wij willen iedereen bedanken waar wij al die jaren 
zoveel plezier mee hebben mogen meemaken. Wij wensen iedereen alle goeds.

Cokkie Koen, Joke Ettema en Henny Beers

PAROCHIEKRONIEK 
Er zijn de laatste weken geen overlijdensberichten binnengekomen.

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 31 augustus t/m 10 september a.s. 
op dinsdag- en vrijdagmorgen geen vieringen.

Het blijft noodzakelijk om zich via meevieren.nl of telefonisch via het secretariaat op te 
geven om een kerkdienst bij te willen wonen!

Zaterdag 28 augustus, 22e zondag door het jaar
16.30 uur Eucharistieviering voor 100 personen met cantor E. Vaassen en 
 organist D. de Bakker
 Voorganger pastoor J. Hermens 
Zondag 29 augustus, 22e zondag door het jaar
11.00 uur Eucharistieviering voor 100 personen met enkele leden van het vakantiekoor
 Voorganger pastoor J. Hermens 
Maandag 30 augustus
19.00 uur Gebedsdienst Sant Egidio voor 100 personen
Zaterdag 4 september, géén viering
Zondag 5 augustus, 23e zondag door het jaar
11.00 uur Eucharistieviering voor 100 personen met enkele leden van het Credokoor
 Voorganger Mgr. Th. Hoogenboom
Maandag 6 september 
19.00 uur Gebedsdienst Sant Egidio voor 100 personen
Zaterdag 11 september, 24e zondag door het jaar
16.30 uur Eucharistieviering voor 100 personen met cantor
 Voorgangers pastoor J. Hermens en diaken R. Dashorst
Zondag 12 september, 24e zondag door het jaar 
11.00 uur Eucharistieviering voor 100 personen met enkele leden van het Credokoor
 Voorgangers pastoor J. Hermens en diaken R. Dashorst
13.00 uur Doopviering
 Voorganger diaken R. Dashorst
Maandag 13 september 
19.00 uur Gebedsdienst Sant Egidio voor 100 personen
Dinsdag 14 september
09.00 uur Eucharistieviering voor 100 personen
Vrijdag 17 september
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
De kinderen starten in de kerk en gaan na het woord van welkom naar hun 
eigen ruimte en komen met de communie terug. Ook zal er weer kinderopvang 
zijn voor de kleintjes in het Emmaüshuis. Zie informatie bij Kind en Kerk.

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

BLOEMETJE VAN DE WEEK
Hiervoor is een rooster samengesteld door de bezoekgroepen. Aan hen 
is gevraagd om aan het secretariaat een naam en adres door te geven van 
iemand die ziek is. Dit graag uiterlijk op woensdag vóór 11.00 uur mailen 
naar receptie@rkapeldoorn.nl.  

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. Daar heeft de bezoekgroep 
geen mogelijkheden voor. Voor de komende weken is het rooster: 
29 augustus locatie Teresia; 05 september locatie Hubertus; 
Op 12 september locatie Bonifatius, op 19 september locatie Fab. & Seb.

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

Bezorging OpWeg Victorgemeenschap
De afgelopen tijd zijn er wat bezorgers uitgevallen voor de Victorwijk. Dit is tot op heden 
intern opgevangen, maar we zijn dringend op zoek naar versterking om de bezorging 
van OpWeg te kunnen blijven garanderen. Het gaat om de volgende adressen in:

- wijkje 2e Beukenlaan/Cederlaan/Dennenlaan/Pijnboomlaan/Sparrenlaan/Vonderlaan  
 en Wildernislaan, samen 11 stuks.
- wijkje Amethiststaat/Aquamarijnstraat/Diamantstraat/Robijnstraat/Saffierstraat/
 Smaragdstraat en Toermalijnstraat, samen 13 stuks.
- wijkje Marsweg/Poolsterstraat/Sterrenlaan en Tesselschadelaan, samen 7 stuks.
- wijkje Schuttersweg/Staringlaan en Jachtlaan, samen 7 stuks.

Wij vertrouwen erop dat er mensen zullen zijn die eens per 3 weken OpWeg willen 
bezorgen; u doet er de lezers een groot plezier mee.
Voor vragen en/of opgave kunt u bellen 055 366 92 00, mailen naar emmausleden@
gmail.com. U kunt ook contact opnemen met het secretariaat van de Emmaüsparochie.

Marry van Weerdenburg
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Tot op de draad
Bij doopvieringen kom ik het nog al eens 
tegen dat de dopeling een mooie doopjurk 
aan heeft die al generaties lang in de familie 
gedragen wordt. De doopjurk is gedragen 
door een van de ouders, de grootouders en 
soms nog door overgrootouders. Dat is een 
mooie traditie die nog steeds vorm krijgt 
in onze kerk bij dit bijzondere moment van 
doop van een geliefd kindje. Met dit gebruik 
laten de ouders zien dat het kind, dat hun is 
toevertrouwd, in de lange traditie staat van 
de familiegeschiedenis. 

Daaraan moest ik denken toen ik het boek 
onder ogen kreeg met de titel ‘Tot op de 
draad’ en de ondertitel ‘de vele levens van 
oude kleren’. In dit boek, geschreven door 
Ileen Montijn, is te lezen over een zijden 
jurk die een eeuw lang werd vermaakt en 
gedragen, over een bebloed hemd dat een 
politieke relikwie werd, en over recycling 
die niemand nog zo noemde. Wie het uit 
heeft, kijkt voortaan anders naar zijn eigen 
én andermans tweede huid. ‘Oude kleren 
zijn honderd keer leuker en interessanter 
dan nieuwe’ staat op de achterflap van 
het boek. ‘Ze zijn al eens uitgekozen, 
daarna gedragen, gekoesterd, gerepareerd, 
weggegeven… kortom, ze hebben een 
geschiedenis’.

Ileen Montijn vertelt over de zorg, de 
fantasie, de geduldige toewijding en het 
vakmanschap waarmee kleding keer op keer 
werd vermaakt in tijden waarin ‘iets nieuws’ 
nog een zeldzame luxe was. Maar ook over 
de jaren zestig toen de overvloed begon en 
hippies als eersten de charme ontdekten van 
tweedehands.
In onze tijd zie je dat steeds meer 
terugkomen. We hebben veel tweedehands 
kledingwinkels, het is hip, cool of chic om 
tweedehands kleding te dragen. We hebben 
‘Vinted’ een Litouwse online marktplaats die 
in meer dan tien landen actief is, waaronder 
in België en Nederland. De website fungeert 
als een platform voor de koop en verkoop 
van tweedehands goederen, waaronder 
vooral kleding en toebehoren. 

Over kleding valt heel veel te vertellen 
en het heeft een veel grotere invloed 
dan je denkt. Aan kleding kun je iemand 
herkennen. Althans het zegt iets over de 
status, het beroep, de afkomst en nog 
veel meer. In vroegere tijden kregen arme 
mensen kleding van ‘de steun’ en zag je 
kinderen met allemaal dezelfde jasjes of 
schoenen. Ook kinderen uit bijvoorbeeld 
weeshuizen waren herkenbaar aan hun 
kleding. Een uniform zegt alles over een 
beroep en het was heel lang normaal dat 
kinderen uit een gezin de kleding van 
oudere broers of zussen afdroegen. Zoals 
Ileen Montijn zegt in het boek: “Kleding laat 
niet zien wie je bent maar wel waar je bij 
hoort”.

Het recyclen van kleding is tegenwoordig 
big business en hoe dat gegroeid en 
tot bloei gekomen is, lezen we in de 

eerste hoofdstukken van het boek. 
Textielverzamel- en sorteerbedrijven 
zijn grote ondernemingen waar veel 
geld in omgaat. Een van de grootste 
ondernemingen op dit gebied verwerkt 
meer dan 400 ton oud textiel per dag en 
die kleding gaat de hele wereld over. Ook 
tweedehandswinkels en kringloopwinkels 
mogen zich verheugen in de belangstelling 
voor gedragen kledingstukken. Maar ook 
organisaties als het Leger des Heils runnen 
tegenwoordig mooie winkels waar tegen 
geringe bedragen kleding te verkrijgen is. 
We hebben van de kerk de Kledingbank aan 
de Oude Beekbergerweg, waar mensen die 
financieel moeilijk rondkomen gratis kleding 
kunnen halen. 

In het boek wordt ook beschreven dat 
kledingstukken soms eindeloos worden 
opgelapt. De kroningsmantel van de 
Oranjes bijvoorbeeld. Maar ook zien we 
een foto van Mabel van Oranje in een oude 
jurk van Prinses Beatrix. Driekwart van de 
bevolking op deze wereld steekt zich in 
tweedehandskleding en zo armoedig als dat 
wellicht ooit was, zo gewoon is het heden 
ten dage. Toch was kleding afdanken in 
de richting van mensen die het nieuw niet 
konden betalen niet altijd even simpel. De 
gegoede burgerij uit eind 18e eeuw kon niet 
zomaar hun dure zijden kleding afstaan aan 
een gewone arbeider. Die zou zich eens iets 
gaan verbeelden! Er waren in die tijd arme 
arbeiders die zeggen en schrijven één broek 
en één hemd bezaten. Kleding was een 
kostbaar bezit.

In de jaren zestig van de vorige eeuw 
veranderde dat met de opkomst van de 
textielindustrie en het toenemen van de 
welvaart. Kleding werd een weggooiproduct. 
Het vermaken en aanpassen van kleding 
naar de smaak van de eigenaar is echter 
altijd gebleven. Een goede kleermaker doet, 
ook vandaag de dag, nog altijd goede zaken. 
Vooral de informatie rond de geschiedenis 
van textiel is boeiend om te lezen. Zoals 
kleding die generaties lang doorgegeven 

wordt. Bij doopjurken kun je je daar van 
alles bij voorstellen maar ook gewone 
kleding blijft soms generaties lang in een 
familie.

Schokkend is het echter om te lezen 
over de kledingindustrie. Vaak gevestigd 
in lagelonenlanden, met ongewenste 
kinderarbeid en mensonterende 
werkomstandigheden. Bij de productie 
wordt er gebruik gemaakt van giftige en 
vervuilende kleurstoffen en heel veel water. 
Om één spijkerbroek te maken is namelijk 
10.000 liter water nodig. Tienduizend liter! 
Daar kan je dus ongeveer 104 keer van onder 
de douche staan en 12.000 kopjes koffie van 
drinken. En dat alles voor één broek. Dat 
zet je wel aan het nadenken. Dit allemaal 
om in het Westen maar zo goedkoop 
mogelijk kleding te kunnen aanbieden. In de 
kledingindustrie wordt geproduceerd op een 
wijze die wij niet meer mogen accepteren 
in deze tijd. Verder is het zo dat 30% van 
wat geproduceerd is wordt verkocht, 30% 
wordt afgeprijsd en 30% wordt standaard 
vernietigd om de prijs hoog te houden. 

Als je in het boek ‘Tot op de draad’ leest 
word je heel bewust van hoe belastend 
kleding is voor onze aarde. Dit dwingt 
ons om andere keuzes te maken die ertoe 
bijdragen dat we zorgvuldig omgaan met 
wat, waar en hoeveel wij kopen en hoe we 
onze goede kleding een tweede of derde 
leven kunnen geven. Duurzaamheid is erg 
belangrijk, het milieu speelt een grote rol 
in ons leven en de noodzaak om zorgvuldig 
met onze aarde om te gaan, want we 
hebben wel de verantwoordelijkheid om 
die veilig te stellen voor de komende 
generaties. 

Ronald Dashorst

Franciscaanse 
Gideonsbende pakt 
draad op om te rijgen
(Willem Olierook)

De Franciscaanse Gideonsbende is een 
‘bende’ van mensen die zich actief 
inzet tegen maatschappelijk onrecht en 
ongelijkheid in de samenleving.
De acties die zij bedenken zijn klein en 
eenvoudig uit te voeren.

De Franciscaanse Beweging
De Franciscaanse Gideonsbende is een 
onderdeel van de overkoepelende 
Franciscaanse Beweging (FB).
Zij hebben als doel om mensen samen te 
brengen die zich aangetrokken voelen tot 
het gedachtegoed van Franciscus en Clara 
van Assisi.
Hun levenswijze inspireert om eenvoudig, 
betrokken, kwetsbaar en vredelievend 
door het leven te gaan. Zij hechten 
niet aan status of materie en hadden 
onvoorwaardelijk lief. Hun compassie 
heeft velen in het hart geraakt, en doet 
dat tot op de dag van vandaag.

Verhalen rijgen
Mijn oog viel op een actie die in het 
najaar van 2020 is uitgevoerd, maar 
die in feite tijdloos is en ook nu kan 
worden gedaan: Verhalen rijgen tot 
verhalenketting.
De volgende beschrijving hoort erbij:
“Er zijn verhalen die je als sieraad bij je 
draagt. Het zijn de mooiste, bijzonderste 
verhalen waarvan iedereen mag weten. 
Maar er zijn ook verhalen die je minder 
makkelijk vertelt. Dit zijn herkenbare 
verhalen over spijt, angst, jaloezie, 
twijfel en falen. Door ze te horen en te 
vertellen, steunen en bemoedigen we 
elkaar. Je kunt ook je kwetsbare verhalen 
tot een eigen sieraad maken: een 
verhalenketting.
Bij ieder verhaal hoort een afbeelding die 
je tot kraal kunt rollen. Zo kun je met alle 
verzamelde verhalen een eigen armband 
of ketting maken. Voor jezelf of voor de 
persoon van wie jij onbevooroordeeld 
verhalen hebt mogen horen.”

Nu we elkaar weer (voorzichtig) kunnen 
ontmoeten, is dit misschien een mooi 
gespreksonderwerp. De verhalen 
zullen er ongetwijfeld zijn; nu nog een 
gelegenheid om ze met elkaar te delen…

Benodigdheden
- de geprinte kraalsjablonen (*)
- een schaar
- een potlood
- een mooie draad of mooie draden
- eventueel lijm
(*) helaas heb ik die niet meer op de 
website kunnen vinden en de FB kon me 
er ook (nog) niet aan helpen, maar ik 
blijf proberen ze toch te bemachtigen (je 
kunt ook eigen kralen gebruiken die de 
verhalen symboliseren)

Maken
Knip de geprinte kralen uit
Rol de driehoekige afbeelding om een 
potlood tot een rolletje. Let erop dat de 
punt met de afbeelding bovenop eindigt
Als dat wilt kun je de kralen lijmen
Rijg de gerolde kralen aan een draad
Je ketting of armband is af

Tips
Des te dunner je potlood, des te smaller 
je kraal wordt. Brede kralen kunnen over 
elkaar vallen. Om dit tegen te gaan kun 
je bijv. houten kralen tussen de papieren 
kralen hangen. Bedenk in welke volgorde 
je de kralen wilt hangen. Doe je dit 
in volgorde van de verhalen zoals ze 
aangeboden zijn, of is er een verhaal dat 
het meest tot je sprak en waarvan je de 
kraal in het midden wilt hangen?
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EMMAÜSPAROCHIE APELDOORN
Adres : Emmaüshuis, Stationsstraat 13, 7311 NL Apeldoorn
Centraal Secretariaat : 055 526 65 04, emmaus@rkapeldoorn.nl
  Het centraal secretariaat van de parochie is geopend op 
  maandag t/m donderdag van 9.00-12.00 uur.
  Op vrijdag is het centraal secretariaat gesloten. 

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

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

AANMELDEN UITVAARTEN
Centraal aanmeldpunt uitvaarten 06 289 283 73

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

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

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

Het parochiebestuur vergadert maandelijks. 

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

de tafel, meedoen met de voorbeden en 
de geloofsbelijdenis en ze zullen feestelijk 
worden voorgesteld aan de kerk. Voordat 
de parochianen te communie gaan, gaan 
de kinderen met hun ouders te communie. 
De kinderen zijn onderdeel van onze 
gemeenschap. 

Deze nieuwe aanpak vraagt flexibiliteit, 
creativiteit van ons team, vrijwilligers en 
parochianen. Maar als pastoraal team zijn 
we ervan overtuigd dat investeren in de 
kinderen een must is voor de toekomst van 
de kerk. 
We vragen uitdrukkelijk betrokkenheid 
van ouders en kinderen en hopen op 
deze manier mensen te stimuleren na 
te denken over het ontvangen van het 
sacrament van de eucharistie en daarin 
een bewuste keuze te maken om dit te 
willen ontvangen. Als gedoopte ben je 
onderdeel van de gemeenschap van Jezus 
geworden, dat ‘lidmaatschap’ vraagt inzet 
en betrokkenheid. 

Als kinderen hun eerste communie hebben 
gedaan, hopen wij dat ze door zullen 

K I N D  E N  K E R K

Kinderdienst 
Na een niet zo warme zomer 
(althans als je niet naar 
het zuiden bent geweest), 
zijn we 22 augustus weer 
opgestart met de kinderdienst. Vanaf nu 
weer elke zondag zullen we met de kinderen 
in een van de zalen in het Emmaüshuis 
samenkomen. 
Zolang de 1,5 m blijft gelden en wij u vragen 
te reserveren als volwassene blijven we de 
kinderen opvangen in de tuin om daarna 
samen de kerk in te gaan voor de opening. 
Op deze manier voorkomen we geloop en 

onnodige contacten van kinderen met de 
volwassenen. 
Want we willen hoe dan ook de maatregelen 
zorgvuldig blijven handhaven. 

Eerste communie 
Er zijn nogal wat veranderingen rondom het 
eerste-communie-traject dat we gestart zijn 
in juni. Geen korte voorbereiding meer van 
zes bijeenkomsten in vijf maanden, maar 
een jaar lang op één woensdagmiddag in 
de maand een bijeenkomst volgen (m.u.v 
vakanties). Geen methode ‘Blijf dit doen’ 
meer zoals we vele jaren gebruikt hebben, 
maar een eigen geschreven methode 
die vol Bijbelverhalen zit. Daarbij zit een 
stempelkaart. De kinderen moeten zes 
bijeenkomsten, twee vieringen bijwonen, 
één keer misdienaar zijn en één keer naar 
het kinderkoor gaan. Daarna wordt in 
overleg een zondagochtend afgesproken 
waarin de eerste communie wordt gedaan. 
De kinderen doen dus eerste communie in 
een ‘gewone’ eucharistieviering. Dat wil niet 
zeggen dat er dan geen aandacht is voor de 
kinderen. Ze zullen juist volop meedoen in 
de viering. Helpen met het klaarmaken van 

gaan in het catecheseprogramma en de 
gezinsvieringen bijwonen die door het jaar 
heen worden aangeboden. 

We zien de sacramenten van Doopsel, 
Communie en Vormsel als één weg die je 
opgaat bij de doop. 

Het Leerhuis Catechese ontwikkelt een 
programma om tot aan het vormsel 
en daarna mee te gaan op die weg als 
leerlingen van Jezus. 

Mariska Litjes

Zaterdag 14 augustus zijn 30 mensen 
vanuit verschillende landen gestart in Polen 
om vandaar via Duitsland, Nederland en 
Engeland naar Glasgow te lopen. Zij willen 
hiermee aandacht vragen voor de VN-
klimaatconferentie (COP26) die daar van 
1 t/m 12 november zal plaatsvinden. 
Zij hopen veel mensen te betrekken 
bij hun zorgen om de klimaatcrisis en 
willen krachten te bundelen om de 
klimaatverandering tegen te gaan.

Op zondag 3 oktober 
lopen de pelgrims vanuit 
Colmschate, via Twello, 
naar Apeldoorn en zullen 
daar, verdeeld over 3 kerken, overnachten. 
Zo zal ook onze samenwerkende parochie 
Franciscus-Clara en Emmaüs meedoen aan dit 
oecumenisch initiatief waaraan diverse PKN-
kerken in Apeldoorn en Twello, de moskee 
en Don Bosco participeren. Samen met PKN-
Twello zal een lunch worden georganiseerd. 
In de Onze Lieve Vrouwekerk zal voor een 

Meelopen voor het Klimaat!
warme maaltijd gezorgd worden en zullen 
de pelgrims in het Emmaüshuis eten. 
Op 4 oktober starten de pelgrims voor de 
etappe naar Voorthuizen. Onderweg zullen 
de pelgrims lunchen bij Don Bosco Assel en 
overnachten op camping Het Beloofde Land. 
Maar voor u is het van belang dat u óók met 
hen kunt meelopen: zowel op 3 oktober
vanaf Colmschate (22 km) of vanaf Twello, 
zo’n 12 kilometer. Maar ook op 4 oktober 
is dat mogelijk, naar Voorthuizen toe (27 
km), of tot het eerste rustpunt bij de Paters 
Salesianen van Don Bosco, nabij halte Assel 
(9 km). Als dit u aanspreekt is het belangrijk 
dat u zich snel opgeeft! De mensen uit 
de deelnemende kerken mogen zich met 
voorrang opgeven tot 1 september a.s.. 
Daarna wordt de inschrijving landelijk 
opengesteld. Er mogen slechts 60 personen 
extra meelopen i.v.m. de veiligheid! 
U mag zich, uiterlijk 30 augustus, 
opgeven bvij Mariska Litjes kindenkerk@
rkapeldoorn.nlkindenkerk@rkapeldoorn.
nl of viatelefonisch bij Ineke Bouwmeester, 

secretariaat 0571-274445 (dinsdag en 
donderdag bereikbaar). 
Dan zullen wij vóór 1 september alle 
deelnemers vanuit onze parochie doorgeven. 
Ik hoop op veel enthousiaste lopers! 

En mochten deze data u niet schikken: 
Op 10 oktober vindt er ook een landelijke 
klimaatmars plaats vanuit Amsterdam 
naar Hoofddorp. Dan zal een klimaatbrief 
met ondertekende petitie door Ds. de 
Reuver en Mgr. de Korte aan de pelgrims 

meegegeven worden, die ze in Glasgow 
kunnen aanbieden.U zult nog meer horen, 
de komende weken. 

Voor nu: meldt u aan om mee te lopen!

Actiecomité Klimaatpelgrimage: 
Gertrudeke v.d. Maas, diakonaal ondernemer PKN 

Mariska Litjes, jeugdwerker/catecheet 
Franciscus-Clara/Emmaüsparochie

Kees Posthumus, oecumenische Basisgemeente
Arda van Dulmen, Goede Herderkerk 
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(Willem Olierook)

Die “kop” heb ik bedacht, dat zou Huub 
nóóit over zichzelf zeggen. Ik moet er 
ook bij vermelden dat het natuurlijk een 
bepaalde inperking heeft met betrekking tot 
“iets willen weten”. Dan gaat het in eerste 
instantie over de Onze Lieve Vrouwekerk en 
de geschiedenis van katholiek Apeldoorn (en 
een groot deel van de Veluwe). Wat heeft 
Huub ermee en waarom? Hoog tijd om hem 
thuis in het pittoreske Hoog Soeren met een 
serie vragen te gaan bestoken…

Nest/Roots
De naam ‘Ummels’ klinkt alsof die vaker in 
Limburg voorkomt dan in Gelderland; klopt 
dat Huub?
“Zeker, de familie komt oorspronkelijk uit 
Hamburg, die is toen in dienst gekomen 
van de bisschop van Luik. Wat is ‘Ummels’? 
Dat is een verbastering van “Emmels” en in 
de 18e eeuw heeft ergens een verschrijving 
plaatsgevonden, alles werd in die tijd 
fonetisch opgeschreven en Emmels is een 
plaatsje dat in de jaren vijftig van de vorige 
eeuw in de stedelijke agglomeratie van Luik 
is opgenomen.
Mijn vader is geboren in Geertruidenberg, 
zijn vader kwam uit Bunde, maar hij is als 
hoofdonderwijzer werkzaam geweest in 
Geertruidenberg; we kwamen echter uit 
Limburg.
De geschiedenis van mijn moeder, haar 
meisjesnaam is Nieuwenhuis, gaat terug 
tot 1661: dan trouwen haar over-over-over-
over…grootouders in het “kerkje op de dijk” 
in Wilp; dat is echt een Veluws geslacht. Ze 
hebben elkaar in de oorlog leren kennen 
en haar vader en voorvaderen waren al vier 
geslachten klokkenmakers in Epe.”

Wie is er nu uiteindelijk van de Ummelsen 
naar de Veluwe gekomen?
“Dat was mijn grootvader. Hij was te 
streng als hoofdonderwijzer en toen is hij 
belastingambtenaar geworden en in die 
hoedanigheid naar Apeldoorn gekomen.
De Ummelsen, oorspronkelijk allemaal 
boeren, bestaan de laatste generaties 
overwegend uit: ambtenaren, juristen 
en militairen. In het voorportaal van de 
St. Jan in Den Bosch staat twee keer de 
naam Ummels gebeiteld, omdat ze beiden 
secretaris waren van de restauratiecommissie 
van de St. Jan en die mannen zaten ook 
allebei in het onderwijs.”

Wat deed je vader en hoe was het voor jullie 
gezin in Apeldoorn zo vlak na de oorlog?
“We woonden in de oorlog aan de 
Mariastraat, daar ben ik ook in mei ’45 
geboren. We zouden oorspronkelijk in ’46 
naar het voormalige Indië gaan, maar door 
een longembolie van mijn moeder is dat 
uiteindelijk niet doorgegaan. 
Mijn vader zat destijds in Bandoeng, bij de 
staf van generaal Spoor; hij is in Engeland 
opgeleid tot officier en vanwege zijn rol als 
verzetsman in de Tweede Wereldoorlog, 
waar ik overigens pas onlangs achter ben 
gekomen, is hij toen meteen naar Indië 
vertrokken en was hij uiteindelijk een van 
de laatsten die zijn teruggekomen. Daar is 
recent een boek over verschenen, want zijn 
archief, toen hij overleed in 2001, heb ik 
meegegeven aan mijn een-na-oudste zoon. 
Daar kwamen hele verrassende dingen 
uit, bij voorbeeld passagierslijsten van 
soldaten die met Johan van Oldenbarnevelt 
naar Indië waren gevaren. Dat archief is 
overgedragen aan Bronbeek, militair tehuis 
voor gepensioneerden en het heeft ook een 
museumfunctie. In recente publicaties over 
de politionele acties in Indië is onder andere 
uit het archief van mijn vader geput.”
 
Opleiding en werk
Vertel eens over je schooltijd en verdere 
studie en later werk.
“Ik heb op de Gerardus Majellaschool 

Wil je iets weten? Vraag het Huub Ummels!
(de lagere school) gezeten. Misdienaartje 
geweest in de Mariakerk.
Daarna eerst een jaar op de mulo 
en vervolgens naar de toenmalige 
ambachtsschool, nu LTS, en aanvullend 
de VMTO (voorbereidend Middelbaar 
Technische Opleiding VMTO) gedaan, 
daarna Middelbare school voor 
scheepswerktuigkundigen (SVS), die 
toen nog aan het kanaal zat, maar in ’59 
naar de Loolaan ging. Vervolgens heb 
ik drie-en-een-half jaar op zee gevaren, 
daarna een jaar technisch inkoper bij een 
Amerikaans bedrijf voor mobiele kranen en 
grondverzetmachines, maar dat bedrijf hier 
werd opgeheven, waarna ik voor dezelfde 
functie solliciteerde bij Leonard Lang, 
toen nog aan de Europaweg. Tegelijkertijd 
solliciteerde ik ook bij de beroepsbrandweer, 
waar ik uiteindelijk voor koos. Jaren daar 
gezeten en in ’94 naar het stadskantoor 
gegaan als beleidsmedewerker, ambtenaar 
cultureel erfgoed en monumentenzorg.”

Dat is een hele andere ‘tak van sport’; 
hoe kwam dat zo?
“Daar werd ik voor gevraagd. Ik was lid van 
de monumentencommissie van de gemeente 
en mijn voorganger was chronisch ziek en is 
uiteindelijk afgekeurd. Vanuit de brandweer 
werd ik voor een jaar uitgeleend en ook 
omdat ik het ontzettend leuk vond, kon ik 
die functie definitief overnemen. Dat heb ik 
tot mijn pensioen in 2005, toen nog de VUT, 
gedaan.”

Door wie en/of wat geïnspireerd?
Wanneer kwam jouw interesse voor 
monumenten en de geschiedenis ervan?
“O, dat is al heel oud. Ik wilde als kind al 
naar zee, als stuurman, maar dat kon niet 
vanwege mijn ogen. Ik ben uiteindelijk na 
drie-en-een-half jaar ook afgekeurd. 
Maar die interesse kwam door mijn 
vriendschap met Henk Rozenberg, die was 
toen net afgestudeerd gymnasiast hier 
en die ging kunstgeschiedenis studeren 
aan de Rijksuniversiteit in Utrecht. In de 
vakantieperiodes was hij bij voorbeeld gids 
in Oud-Zuylen aan de Vecht en dan vroeg hij: 
‘Huub, heb je geen zin om mee te gidsen?’. 

Vanuit zijn studententijd had hij ook 
archeologische opgravingen gedaan bij 
onder andere de stadsmuren van Zutphen. 
En hij vroeg me of ik het leuk vond om daar 
mee te graven. Ik vond dat zo interessant 
en omdat ik in Apeldoorn woonde wilde ik 
weten wat nu eigenlijk de geschiedenis was 
van mijn woonplaats. Zo is het begonnen en 
dan praat ik over de beginjaren zeventig. 
Wat doe je dan? Je gaat naar de bibliotheek 
en dan blijkt dat de laatste echte publicatie 
over Apeldoorn uit 1933 (!) was. Van 
H.C.J. ter Loo, oud-Apeldoorner. Dus ik zat 
dagelijks in mijn vrije tijd in het archief en 
toen ging er een wereld voor me open.

In 1977 verscheen het eerste boekje: 
“Wandeling langs historische plekjes”, 
uitgegeven door het Gemeentearchief. Van 
het een kwam het ander en ik kreeg van 
uitgeverij Elmar het verzoek om in de serie 
“Verleden tijd van …” die van Apeldoorn te 
beschrijven.
In 1992 was het 1200-jarig bestaan van 
Apeldoorn en daar zat ik in de organisatie 
en zo hebben we heel wat opgezet over de 
geschiedenis van Apeldoorn.”

Heb je enig idee hoeveel publicaties er 
inmiddels van jouw hand zijn verschenen?
“Ontzettend veel. Dat moeten er honderden 
zijn o.a. 125 afleveringen in de toenmalige 
Nieuwe Apeldoornse Courant (Huub staat op 
om de banden op te halen waar ze keurig in 
zijn gerangschikt).
Maar niet alleen hiervoor, ik heb ook 
een boekje geschreven over de Marine. 
Ik verloochen mijn roots niet, want ik 
zat ook nog in een werkgroep van het 
Marinemuseum in Den Helder.
Ik was hier in Apeldoorn lid van de Raad 
van Advies voor de beide musea: voor Van 
Reekum en voor CODA. Tot vorig jaar nog lid 
van de Programmaraad van CODA.”

Huidige bezigheden
Wat doe je op dit moment nog allemaal?
“Nu ben ik het laatste jaar bezig als 
redacteur voor de Veluwe voor de Stichting 
Oude Gelderse Kerken, dat is dus een 
provinciale stichting die ook gelieerd is 
aan de Gelderse Kastelen en het Gelders 
Landschap; dat wordt voor een belangrijk 
deel gefinancierd door de Provincie 
Gelderland, omdat zij ook kerken verwerven, 
bij voorbeeld de Walburgkerk in Zutphen, 
de synagoge van Winterswijk, de kerk van 
Groenlo en nog veel meer kerken.

Ik geef ook nog les bij de afdeling Apeldoorn 
van Onderwijs, Kunst en Wetenschappen 
(in de Groene Hoven) (zie fotoboekje). [ik 
blader er wat in en zie – precies naast de 
pagina van Huub – een fotootje van Dirk van 
de Glind, waarover onlangs in OpWeg een 
artikel heeft gestaan; hoe toevallig]

Plannen/Wensen
Er ligt al een groot deel van je leven achter 
je, maar heb je nog plannen, wensen?
“Ik hoop 120 te worden in goede 
gezondheid, die de laatste tijd wat beperkt 
wordt door chronische rugpijn. Ik geniet nog 
van vele dingen. Ik kan gelukkig mijn hersens 
nog op een goede manier gebruiken. 
Het overlijden, door een hartstilstand, 
van mijn oudste zoon op 13 oktober vorig 
jaar was trouwens een hele klap voor me. 
Gelukkig heb ik een geweldige partner 
en prachtige kinderen en kleinkinderen, 
waarvan de meesten nog studeren, dus daar 
kan ik me gelukkig mee prijzen.”

Hobby’s
Je lijkt een boekenwurm die misschien 
niet erg sportief is; klopt dat vooroordeel 
van me?
“Nee hoor, ik heb vroeger veel gevoetbald. 
De club waar ik als keeper speelde 
was uiteraard de toen nog rooms-
katholieke vereniging Victoria Boys aan 
de Berghuizerweg in Orden. Later heb ik 
jaren gekeept in diverse, ook landelijke, 
Brandweer-elftallen.

Ik vind het nog steeds leuk om voetbal te 
kijken, vandaar dat ik ook maar tot 13 uur 
de tijd heb voor dit gesprek omdat dan het 
Nederlandse vrouwenelftal op de televisie 
is”, zegt Huub lachend.
Hij vervolgt met: “Ik speel hier in huis graag 
orgel en luisteren naar klassieke muziek doe 
ik ook regelmatig.”

Omdat Huub een boeiend en begenadigd 
spreker is – wat heeft hij een enorme parate 
kennis! – begint de tijd te dringen. Ik wil 
nog wat foto’s van hem maken in de mooie 
tuin en ook daar kan hij het niet laten om 
als een ware docent uitleg te geven over 
de kunstwerken die Irma en hij er hebben 
opgesteld. 

Ik bedank beiden voor hun gastvrijheid 
en moet nog flink doortrappen om op 
tijd thuis te zijn voor…. inderdaad: de 
voetbalwedstrijd, die ook ik niet wil missen…



vrijdag 27 augustus 2021  6

Links voorin de Onze Lieve Vrouwekerk, 
verscholen achter het orgel, is de Mariakapel 
te vinden met altaar en een raamschildering 
van de geboorte van Maria. Wij vieren dit 
feest op 8 september, het feest van Maria-
Geboorte of Geboorte van de Moeder Gods. 

Opmerkelijk is dat over de geboorte van 
Maria en haar ouders, Anna en Joachim, 
niets te vinden is in de bijbel die wij 
kennen. De ontvangenis van Maria en haar 
geboorte worden het eerst beschreven in 
de tweede eeuw, namelijk in het apocriefe 
‘Evangelie over de geboorte van Maria’, 
een Griekse tekst, die later bekend werd 
als het proto-evangelie van Jacobus. De 
eerste bronnen die de viering van Maria’s 
geboorte bevestigen, dateren uit de 6e 
eeuw. De feestdag werd aanvankelijk vooral 
gevierd in Jeruzalem als kerkwijdingsfeest 
van de basiliek van de heilige Anna, Maria’s 
moeder. Deze basiliek was voor de herbouw 
in de 6e eeuw gewijd aan Maria. Vervolgens 
verspreidde de devotie zich naar het Westen 
en was in de Middeleeuwen al een van de 
belangrijke kerkelijke feestdagen geworden. 
De datering op 8 september werd later de 
basis van de datum van de viering van Maria-
Onbevlekte-Ontvangenis, namelijk op 8 
december, 9 maanden voor 8 september.

De beschrijving van de geboorte is door een 
onbekende schrijver opgetekend die zichzelf 
Jakobus noemt, een zoon uit het eerste 
huwelijk van Jozef. Zijn beschrijving van 
de geboorte van Maria is het begin van de 
Sint-Annatraditie. Het verhaal gaat als volgt: 
‘Anna en haar man Joachim zijn, volgens 
de overlevering, gehuwd, welgesteld, maar 

kinderloos. Zij leven helemaal volgens de 
Wet van God. Toch wordt het offer van 
Joachim in de tempel geweigerd, omdat hij 
geen kinderen heeft. Joachim vlucht met zijn 
kudde de woestijn in. Daar slaat hij zijn tent 
op en vast veertig dagen en veertig nachten. 
Anna denkt dat hij dood is en doet haar 
beklag bij God en vraagt om een kind’. Zij 
sprak volgens Jacobus de woorden: 
‘Wee mij, wie heeft mij verwekt en welke 
schoot heeft mij gebaard? Want ik ben een 
vervloeking geworden in de ogen van de 
kinderen van Israël, zij hebben mij bespot en 
uit de tempel van de Heer weggehoond, 
Wee mij, met wie ben ik te vergelijken? 
Niet ben ik te vergelijken met de vogels des 
hemels, want ook de vogels des hemels zijn 
vruchtbaar voor U, Heer. 
Wee mij, met wie ben ik te vergelijken? Niet 
ben ik te vergelijken met de dieren van de 

Geboorte van Maria

aarde, want ook de dieren van de aarde zijn 
vruchtbaar voor U, Heer. 
Wee mij, met wie ben ik te vergelijken? Niet 
ben ik te vergelijken met deze wateren, 
want ook deze wateren zijn vruchtbaar 
voor U, Heer. Wee mij, met wie ben ik te 
vergelijken? Niet ben ik te vergelijken met 
deze aarde, want ook deze aarde brengt 
haar vruchten voort in haar seizoen en prijst 
U, Heer!

Zij bidt: ‘God van onze vaderen, zegen mij 
en verhoor mijn gebed, zoals U ook aan Sara 
een zoon geschonken hebt’. Haar gebed 
wordt verhoord. Tegelijk krijgt Joachim 
van een engel te horen: ‘Joachim, de Heer 
heeft je gebed verhoord. Ga naar huis, 
want je vrouw zal zwanger worden’. Hij 
keert verheugd met zijn kudde huiswaarts 
en ontmoet zijn vrouw bij de Gouden 

De draad oppakken
Na de zomerstop zijn alle vrijwilligers 
vanaf 23 augustus weer enthousiast van 
start gegaan om de draad op te pakken 
met de dienst aan onze naasten. We 
starten een nieuw seizoen waarin wij 
weer vele mensen kunnen helpen in 
de Kledingbank, aan de Franciscustafel 
en als Straatteam. Als de maatregelen 
het weer toelaten ook onze activiteiten 
voor de ouderen, zwerfjongeren en de 
kinderen bij de Generatietuin. Zo kunnen 
we de Werken van Barmhartigheid 
gestalte geven door te kleden, te voeden, 
ouderen, jongeren en vluchtelingen op 
te vangen en mensen in nood nabij te 
zijn. Zoals Jezus zei: alles wat je voor de 
minsten der mijnen hebt gedaan heb je 
voor Mij gedaan. 

Kledingbank
Tijdens de zomerstop van de kledingbank 
is er hard gewerkt, er werd binnen een 
grote schoonmaak gehouden en in de 
tuin en op het plein veel onkruid gewied. 
Er is zelfs gewerkt aan de buitenkant 
van het pand, Basel heeft twee weken 
van zijn vakantie besteed om het 
schilderwerk te verrichten en is daarbij 
erg goed geholpen door Valentine. 
De hele dakrand is geschilderd en alles 
ziet er prachtig uit! 

Nu de zomerstop voorbij is zijn we er 
klaar voor om onze gasten weer te 
ontvangen. Misschien wilt u ons helpen, 
we hebben nog maar enkele lakens, 
dekbedhoezen en handdoeken om te 
kunnen geven. 

Ook herenbroeken en heren T-shirts zijn 
heel erg welkom. 

Inleveren kan op maandag van 10.00 
tot 15.00 uur, voor wie de kledingbank 
nodig heeft om te halen kan komen 
op maandag, woensdag of vrijdag van 
10.00 tot 15.00 uur.

Gebed
De inzet voor onze naasten wordt 
gedragen en geïnspireerd door het 
gebed en het lezen uit de Schrift.
Het gebed is van vrijdag verplaatst 
naar maandag, na de Franciscustafel 
om 19.00 uur in de dagkapel, ingang 
Stationsstraat.

Maandag 23 augustus hielden wij het 
gebed voor de armen

Maandag 6 september komt Zeger 
Polhuis, uit Rome, om voor te gaan in 
het gebed voor de armen.

Zeger is een Nederlandse priester die in 
Rome zijn opleiding heeft gehad bij de 
Gemeenschap van Sant’Egidio en 8 mei 
dit jaar tot priester gewijd is in Rome. 
Hij komt ons in Apeldoorn bezoeken 
om zo ook te laten zien dat wij in 
vriendschap verbonden zijn met de hele 
wereld. Zeger heeft zich in zijn hele 
opleiding en zeker ook tijdens de corona 
pandemie ingezet voor de daklozen 
en de verstandelijk gehandicapten 
in de buitenwijken van Rome. Hij is 
een inspirerend voorbeeld van hoe de 
Gemeenschap in de stad de liefde van 
God laat zien en zal daar over vertellen. 
Iedereen is van harte welkom om met 
ons mee te bidden en kennis te maken 
met Zeger.

Maandag 6 september om 19.00 uur.

K E R K D I E N S T E N  E L D E R S

Vanwege de nieuwe Coronamaatregelen 
worden de komende tijd de online vieringen 
zowel vanuit de H. Martinuskerk te Twello, 
de H. Martinuskerk te Vaassen, de 
H. Antonius Abt te Loenen als vanuit de 
O.L. Vrouwekerk te Apeldoorn 
uitgezonden. Zie hiervoor de website van 
de Emmaüsparochie en de Franciscus en 
Claraparochie. 

Tijdens de vakantie van pastoor J. Hermens 
zijn er van 31 augustus t/m 10 september a.s. 
op woensdag- en donderdagmorgen geen 
vieringen.
    
VIERINGEN H. MARTINUSKERK TWELLO 
(online en via livestream)
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2185
Zondag 29 augustus, 
22e  zondag door het jaar
09.00 uur Eucharistieviering 
 voor 90 personen  
 Voorganger pastoor J. Hermens 
Zondag 5 september, 
23e zondag door het jaar
09.00 uur Eucharistieviering 
 voor 90 personen 
 Voorganger Mgr. Hoogenboom
Zondag 12 september, 
24e zondag door het jaar
09.00 uur Eucharistieviering 
 voor 90 personen 
 Voorgangers pastoor J. Hermens 
 en diaken R. Dashorst

Woensdag 15 september
09.00 uur Eucharistieviering 
 voor 90 personen

Donderdag 16 september
09.00 uur Eucharistieviering 
 voor 90 personen
  
VIERINGEN H. MARTINUSKERK VAASSEN
(online en via livestream) 
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21182

Zondag 29 augustus, 
22e zondag door het jaar
10.00 uur Woord- en Communieviering 
 voor 100 personen
 Voorganger pastor W. Vroom
  
VIERINGEN H. ANTONIUS ABT LOENEN 
(online en via livestream) https://
kerkdienstgemist.nl/stations/1031
Zaterdag 28 augustus, 
22e zondag door het jaar
19.00 uur Woord- en Communieviering 
 voor 50 personen
 Voorganger pastor W. Vroom

Zondag 12 september, 
24e zondag door het jaar
10.00 uur Gebedsviering 
 voor 50 personen
 Voorganger lekenpastor 
 A. v.d. Werff

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

In de verzorgingshuizen in en 
rond Apeldoorn worden nog geen 
kerkdiensten gehouden.

www.santegidio.nl  |  www.santegidio.org

S A N T ’ E G I D I O

Poort in Jeruzalem waar zij elkaar innig 
omhelzen. De scene van Joachim en Anna 
bij de Gouden Poort is door verschillende 
kunstenaars uitgebeeld, onder wie Giotto. 

Anna geeft het leven aan een meisje en 
noemt haar Maria. Al vanaf haar geboorte 
wordt het kind omgeven met grote zorg 
en gebed. Als Maria drie jaar is staan de 
ouders haar af aan de Tempel. Daar wordt 
zij gezegend door de hogepriester en begint 
van vreugde te dansen en iedereen krijgt 
haar lief. In de loop der jaren groeit Maria 
op tot een ijverig en godvruchtig meisje en 
vult haar dagen met gebed, studie van de 
Thora en handenarbeid. 
Op haar twaalfde wordt Maria 
uitgehuwelijkt aan Jozef. Na jaren zal ze 
de moeder van Jezus worden. Hoe het 
verder gaat met Joachim en Anna vermeldt 
het proto-evangelie van Jacobus niet. 
Het verhaal gaat door met de bekende 
evangelieverhalen die ons na zoveel 
jaren nog steeds blijven inspireren. Het 
voorgeslacht van Jezus, zijn moeder, vader 
en grootouders wordt zo geplaatst in 
de lange traditie van God met mensen. 
Jezus staat in dezelfde afstammingslijn 
van Abraham en Sara, Rebekka, Rachel 
en Naomi, de moeders van het volk van 
Israël. Van Elisabeth de nicht van Maria die 
Johannes baarde. Maria als kind van Hanna 
en Joachim, uit de stam van David, maakt 
dat Jezus Zoon van David genoemd kan 
worden, de Zoon van God. Met de geboorte 
van Maria opent zich een nieuw hoofdstuk 
van God die van mensen houdt en mens wil 
zijn op onze aarde.

Ronald Dashorst
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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, telefoon 541 58 31;
Adri Hulst, telefoon 541 61 64
E-mail: omziennaarelkaar@3ranken.nl 

DE VERWONDERING 
De Schepping, 
omgaan met de 
geschenken die ons 
zijn gegeven.
In september, oktober 
en november organiseert De Verwondering 
4 avonden rond de Schepping, aansluitend 
bij het jaarthema van De Drie Ranken 
Verduur-samen waarvan de eerste avond in 
de openingsweek valt. 
Ma 20 sep: De Schepping, Godly Play-
vertelling met verwonderingsvragen en 
creatieve verwerking, door Els Lagerweij en 
Mariska Litjes. 
Do 7 okt: Meditatieve dans over De 
Schepping, door Els Lagerweij en Mariska 
Litjes 
Ma 25 okt: De tweede Schepping, Godly 
Play-vertelling met verwonderingsvragen en 
creatieve verwerking, door Mariska Litjes en 
Els Lagerweij. 
Ma 8 nov: Bibliodrama over de 
Scheppingsverhalen, door Gertrudeke van 
der Maas. 
Van 19.30 uur-21.15 uur in De Drie Ranken, 
kosten per avond: € 5,-. Er geldt een 
maximum aantal deelnemers ivm. de 
1,5 meter afstand. Opgave is verplicht 
en kan voor één of meer avonden: 
de.verwondering.apeldoorn@gmail.com

Krantensoos 
woensdag 15 september 14.30 uur
Begin september start
VONC in de Drie Ranken
een tweewekelijkse 
krantensoos. In kleine 
kring bespreken we een 
paar actuele krantenartikelen of columns. 
VONC zorgt voor een gespreksleider die 
van tevoren aangeeft waarover het zal 
gaan. Als u het leuk en gezellig vindt om zo 
anderen te ontmoeten en van gedachten 
te wisselen onder het genot van een kopje 
koffie of thee, meld u dan aan. U krijgt dan 
vervolgens bericht of u op de betreffende 
datum mee kunt doen of dat we u voor 
een volgende krantensoos zullen noteren. 
Het maximum aantal personen stellen we 

Kopij voor de volgende OpWeg graag in-
leveren uiterlijk woensdag 8 september 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

S T A D

wegens de coronabeperkingen voorlopig op 
zeven (incl. gespreksleider). De Soos plannen 
we op woensdagmiddag om 15.30-17.00 
uur in de Drie Ranken. Aanmelden voor 12 
sept bij: vonc@3ranken.nl of 06 216 385 16. 
Verder zijn nog gepland 29 sep, 13 okt, 27 
okt, 10 nov en 24 nov.

Vonc Film: De Wilde Stad 
woensdag 22 september 19.30 uur
De Wilde Stad is een 
meeslepende bioscoopfilm 
over het ongetemde 
dierenrijk in een urban 
jungle van Amsterdam. 
Een film met verrassende 
plotwendingen gezien 
door de ogen van de avontuurlijke stadskat, 
Abatutu. Een stadse film die de dynamiek, 
snelheid, kracht, schoonheid, humor 
en hilariteit van de rijke natuur in een 
stedelijke omgeving laat zien. Een verhaal 
vol avontuurlijke ontmoetingen tussen 
mens en dier, waar de mens nu eens niet 
centraal staat. De Wilde Stad is een film van 
de makers van de succesvolle natuurfilms 
De Nieuwe Wildernis en Holland–Natuur in 
de Delta; kosten: € 4,-. Opgave is verplicht: 
vonc@3ranken.nl

Emmaüswandeling: 
donderdag 23 september 
start tussen 9.30 en 10.00 uur.
Als VONC-werkgroep zijn we gestart met 
het aanbieden van een wandelactiviteit om 
mensen te verbinden. De eerstvolgende 
keer zal zijn tijdens de openingsweek 
op do 23 september. Twee aan twee een 
uurtje wandelen door het Matenpark, met 
elkaar in gesprek of – een tijdje – in stilte. 
Je krijgt voor onderweg vragen en een 
gespreksthema mee om over te praten. We 
hopen dat in de ontmoeting en uitwisseling 
een ‘Derde’ met je meeloopt, zoals bij de 
Emmaüsgangers. Bij deze wandeling is goed 
naar de ander luisteren heel belangrijk! 
Graag vooraf aanmelden via: vonc@3ranken.
nl; je kunt je als tweetal opgeven of alleen. 
Wij koppelen de mensen die zich alleen 
opgeven aan elkaar tot een tweetal. 
Als vertrekpunt de fietsenstalling bij de 
jeugdruimte. Voor informatie kun je bellen 
naar Herman Ekenhorst: 06 504 233 38. 

Mediteren in De Drie Ranken 
dinsdag 28 september 20.00 uur
Wereldwijd wordt er door
miljarden mensen gemedi-
teerd in vele vormen. 
In verbondenheid met
verschillende religieuze 
tradities. Een meditatief klimaat kenmerkt 
zich door een sfeer van mildheid, 
aanvaarding en ruimte voor ieders 
eigenheid. Ruimte om bijvoorbeeld zoekend 
en tastend je weg te gaan zonder alles zo 
vast en zeker te weten. Op zoek naar een 
verstilde omgang met God. Een spiritueel 
proces van omvorming in liefde. Christelijke 
meditatie kan je helpen om je open te 
stellen voor wat je daarbij mag ontvangen. 
In het nieuwe seizoen 2021/2022 kun je 
weer deelnemen aan een meditatiegroep 
in De Drie Ranken, elke 2e en 4e dinsdag 
van de maand. De meditatie is in de 
nieuwe stilteruimte van De Drie Ranken. 
We beginnen om 20:00 uur en ronden 
om 21:00 uur af met een kop koffie/thee. 
Voor meer info kun je contact opnemen 
met Henri ten Brinke: 06 114 012 97 of 
henritenbrinke@3ranken.nl. Voor elke avond 
is aanmelden verplicht: vonc@3ranken.nl

Werkgroep Welzijn/Ziekenbezoek
Als u weet dat iemand wordt opgenomen 
in het ziekenhuis licht dan even de 

werkgroep Welzijn in: mevrouw 
D. van Bussel, tel. 055 521 80 06 of de 
heer G. Tiemessen, tel. 055 521 39 28. 

Stilteruimte St. Hubertus
De stilteruimte is voor persoonlijk bezoek 
open als het Multifunctionele Centrum 
“De Groene Hoven” open is.  Het MFC 
is open van maandag t/m vrijdag tussen 
9.00 en 17.00 uur. 

Werkgroep Welzijn 
Hubertusgemeenschap
De Werkgroep Welzijn Hubertusgemeen-
schap overweegt om voorzichtig weer 
activiteiten in te gaan plannen voor de 
rest van het jaar 2021. Nadat ons op 19 
februari 2020 een fantastisch Open Huis 
werd aangeboden door het Uitvaartcentrum 
“Hof van Afscheid”, in de vroegere Open 
Hofkerk, waarvan meer dan 100 ouderen 
hebben genoten en fantastisch verzorgd 
werden door de collega’s van Nicole van den 
Bos, werd het stil. De Werkgroep Welzijn 
was al volop bezig om de volgende activiteit, 
een Eucharistieviering te organiseren voor 
19 maart 2020, toen we allemaal werden 
overvallen door de coronacrisis. Dit leidde tot 
volledig stilleggen van alle activiteiten. Hierna 
hebben we gedacht om in september nog 
een Eucharistievering te houden, nadat in de 
zomermaanden eigenlijk alle maatregelen 
waren opgeheven. Helaas werden wij begin 
september opnieuw geconfronteerd met een 
verschrikkelijke lockdown die zijn weerga 
niet kende. Gelukkig zijn de vooruitzichten 
volgens het kabinet en het OMT-team 
nu gunstiger, zij verwachten dat per 20 
september 2021 zelfs heel veel maatregelen 
kunnen vervallen. Ook de 1,5 meter zou 
niet meer van toepassing zijn. Wat zal dit 
een verademing zijn en geeft ons en u een 
gunstig vooruitzicht naar de toekomst. Nu 
dus de regels omtrent het virus versoepeld 
worden, kijken wij samen met de mensen 
van het Hof van Afscheid weer vooruit. Dit 
houdt in dat wij op 23 september a.s. een 
vergadering zullen hebben met de leden van 
de Werkgroep Welzijn en zullen bespreken 
wat wij weer kunnen betekenen voor de 
ouderen van onze groep. Zo denken wij 
om eventueel op donderdagmiddag 14 
oktober a.s. weer een Eucharistieviering 
te houden voor onze ouderen in het “Hof 
van Afscheid” waar voldoende ruimte is om 
met de voorschriften rekening te houden. 
U krijgt van de Werkgroep te zijner tijd een 
uitnodiging om hieraan deel te nemen. Wij 
hopen dat u zich net als wij verheugen op een 
weerzien van en met elkaar. Graag tot ziens. 

Gerard Tiemessen  

Maria Tenhemel-opneming: 
samen bidden van een Rozenhoedje
Afgelopen 15 
augustus werd het 
hoogfeest van Maria 
Tenhemelopneming 
gevierd. En omdat 
dit de naam is van onze kerk hebben we 
iets extra’s gedaan. Tijdens de viering 
waren er veel Marialiederen en een mooie 
preek over het leven van Maria. Na afloop 
van de viering hebben we samen nog een 
Rozenhoedje gebeden, geleid door Astrid 
Filon en Magda Ang van Rosa Mystica.
Voor degenen die het gemist hebben, 
hieronder de tekst.

ROZENHOEDJE met de 
GLORIEVOLLE GEHEIMEN
- Geloofsbelijdenis (kruisje)
- Eer aan de Vader, de Zoon en de 
 H. Geest ***
- Onze Vader *
- Wij groeten U Maria, Dochter van 

 God de Vader.
- Wees gegroet Maria **
- Wij groeten U Maria, Moeder van 
 God de Zoon. 
- Wees gegroet Maria**
- Wij groeten U Maria, Bruid van 
 God de Heilige Geest.
- Wees gegroet Maria **
- Eer aan de Vader***
- Het eerste glorievolle geheim: 
 JEZUS VERRIJST UIT HET GRAF 
 1x Onze Vader (grote kraal)* 
 10x Wees gegroet Maria (kleine kraaltjes)** 
 1x Eer aan de Vader, de Zoon 
 en de H. Geest***
- Het tweede glorievolle geheim: 
 JEZUS STIJGT OP TEN HEMEL 
 1x Onze Vader (grote kraal)* 
 10x Wees gegroet Maria (kleine kraaltjes)** 
 1x Eer aan de Vader, de Zoon 
 en de H. Geest***
- Het derde glorievolle geheim: 
 DE H. GEEST DAALT NEER OVER 
 DE APOSTELEN 
 1x Onze Vader (grote kraal)* 
 10x Wees gegroet Maria (kleine kraaltjes)** 
 1x Eer aan de Vader, de Zoon 
 en de H. Geest***
- Het vierde glorievolle geheim: 
 MARIA WORDT TEN HEMEL OPGENOMEN 
 1x Onze Vader (grote kraal)* 
 10x Wees gegroet Maria (kleine kraaltjes)** 
 1x Eer aan de Vader, de Zoon 
 en de H. Geest***
- Het vijfde glorievolle geheim: 
 MARIA WORDT IN DE HEMEL GEKROOND 
 1x Onze Vader (grote kraal)* 
 10x Wees gegroet Maria (kleine kraaltjes)** 
 1x Eer aan de Vader, de Zoon 
 en de H. Geest***

* Onze Vader, die in de Hemel zijt. Uw Naam 
worde geheiligd. Uw Rijk kome. Uw Wil 
geschiede op aarde zoals in de Hemel. Geef 
ons heden ons dagelijks brood. En vergeef 
ons onze schulden, zoals ook wij vergeven 
aan onze schuldenaren. En breng ons niet in 
beproeving maar verlos ons van het kwade. 
Amen.
** Wees gegroet Maria, vol van genade de 
Heer is met U. Gij zijt de gezegende onder 
de vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht 
van Uw schoot. Heilige Maria, Moeder van 
God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur 
van onze dood. Amen.
*** Eer aan de Vader, de Zoon en de H. 
Geest. Zoals het was in het begin, nu en 
altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

In verband met de huidige corona-
maatregelen was er dit jaar helaas niet 
meer mogelijk. Volgend jaar hopen we dit 
feest wat uitgebreider te kunnen vieren. 
Wij zullen u hier volgend jaar tijdig over 
berichten.

Namens Rosa Mystica en de Pastoraatsgroep
Astrid, Magda, Rens, Amal, Lia, 

Luce, Virginie, Ronald

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.

ONZE LIEVE VROUWE

V I C T O R
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Informatieblad OpWeg met een oplage van ruim 4.000 stuks in de regio 
Apeldoorn, is een uitstekend medium voor uw boodschap of aanbieding.

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

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

informatieblad voor katholiek apeldoorn

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

Bijbelrooster jaar B

29 augustus 2021 Twee-en-twintigste zondag door het jaar 
Deut. 4,1-2 + 6-8; Psalm 15; Jak. 1,17-18 + 21b-22 + 27 Mc. 7,1-8 + 14-15 + 21-23 

05 september 2021 Drie-en-twintigste zondag door het jaar 
Jes. 35,4-7a; Psalm 146; Jak. 2,1-5; Mc. 7,31-37 

12 september 2021 Vier-en-twintigste zondag door het jaar 
Jes. 50,5-9a; Psalm 116; Jak. 2,14-18 Mc. 8,27-35

W I J  B I D D E N

Overal zijt Gij, onzichtbaar gegeven,
sprekend nabij, de stilte verwacht U,

mensen bestaan U, zien en beleven U.

Mensen van vlees, van licht en gesteente,
hard en van bloed, een vloed niet te stelpen,

mensen uw volk, uw stad hier op aarde.

Aarde is al wat wij zijn, wat wij maken.
Adem ons open, maak ons uw aarde,
uw nieuwe hemel, vrede op aarde.

Tekst Huub Oosterhuis 
melodie Bernhard Huijbers


