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Op zondag 15 augustus vieren wij het 
hoogfeest van Maria Tenhemelopneming. 
Omdat dit de naam is van onze kerk 
wilden wij dit een extra accent geven en 
dit feest tot een nieuwe feestelijke traditie 
maken. 

Volgend jaar willen we na de eucharistie-
viering, samen met de gebedsgroep Rosa 
Mystica, een kleine processie houden met 
het feestelijk versierde Mariabeeld en dit 
met Marialiederen begeleiden naar de 
tuin alwaar het met bloemen en kaarsen 
omgeven kan worden. Vanwege corona 
kan dat dit jaar niet. 

We sluiten de viering af met een feestelijk 
samenzijn. Hiervoor roepen we iedereen 
op om wat lekkers mee te nemen om 
dat met elkaar te delen bij de koffie. 
Als het weer het toelaat in de tuin en 
op het kerkplein.

Op deze wijze willen wij het hoogfeest 
op 15 augustus meer betekenis geven. 
Veel Syrische, Irakese, Poolse maar ook 
Nederlandse medeparochianen zijn 
op deze dag gewend om naar Maria 
bedevaartplaatsen te gaan, bijvoorbeeld 
naar Banneux in België. Omdat de 
afgelopen periode de besmettingen 
sterk toenamen is het reizen naar het 
buitenland af te raden en willen wij in 
onze parochie gelegenheid geven aan 
deze Mariadevotie.

In de katholieke kerk en in de oosters-
orthodoxe kerken speelt Maria een 
belangrijke rol in het geloofsleven. We 
vieren op 1 januari ‘Maria Moeder van 
God’, op 2 februari ‘Maria Lichtmis’, op 25 
maart ‘Maria Boodschap’, op 8 september 
‘Maria Geboorte’ en op 8 december 
‘Maria Onbevlekt Ontvangen’. Op 15 
augustus viert de kerk het Hoogfeest 
van ‘Maria Tenhemelopneming’. Bij dit 
hoogfeest gedenkt de kerk het feit dat 
Maria na haar dood met ziel en lichaam 
door God in de hemel werd opgenomen. 
Het feest is ontstaan in het Oosten en in 
de 7e eeuw door Rome overgenomen. 
Maria Tenhemelopneming geldt voor 
de katholieke kerk als het belangrijkste 
Mariafeest. Met dit feest wordt herdacht 
dat Maria, net als Jezus, voortleeft in de 
liefde van God.

De oudste Mariafeesten danken hun 
ontstaan aan de sterk opkomende 
Mariaverering na het Concilie van Efeze 
(431), waarop Maria, de moeder van Jezus, 
als Moeder van God werd betiteld. Feesten 
als ‘Maria Boodschap’ en ‘Opdracht van 
de Heer in de tempel’ zijn primair op 
Christus gericht en hebben een relatie met 
Kerstmis. 

Later kwamen feesten waarop Maria als 
heilige geëerd werd: ‘Maria Geboorte’ en 
‘Maria Tenhemelopneming’. Het feest op 
15 augustus heette aanvankelijk ‘Dormitio 
Mariae’ (de ontslaping van Maria). Onder 
invloed van apocriefe literatuur en 

volkslegenden werd het feest vanaf de 
achtste eeuw de ‘Tenhemelopneming van 
Maria’ genoemd. De intrede van Maria in 
de hemel geldt zowel haar lichaam als ziel. 
Zij is hier volgens het katholieke geloof de 
koningin van alle engelen en heiligen. De 
in de volksmond ook wel eens gebruikte 
term ‘Maria Hemelvaart’ is volgens het 
katholieke geloof niet juist, omdat Maria 
- in tegenstelling tot Christus - niet zelf 
ten hemel opstéég, maar door God in de 
hemel werd opgenomen. Op 1 november 
1950 werd de Tenhemelopneming van 

Maria met ziel en lichaam door paus Pius 
XII tot dogma verklaard.
In de bijbel wordt de tenhemelopneming 
van Maria niet genoemd, maar wel in 
de zogenaamde apocriefe geschriften. 
Deze geschriften, uit de eerste eeuwen, 
zijn niet in de bijbel, zoals wij die 
kennen, opgenomen, ze worden apocrief 
genoemd, verborgen of geheim. Ze zijn 
eeuwen lang verborgen gebleven en pas in 
de vorige eeuw aan het licht gekomen. We 
kennen de Naghammadi geschriften, en de 
Dode Zee rollen die een veel uitgebreider 
beeld geven van het leven van de 
apostelen en van Maria. 
Boven het Maria altaar voor in onze kerk, 
links naast het Hoogaltaar, staan in de 
ramen episodes uit het leven van Maria 
afgebeeld. We zien daar haar ouders 
Anna en Joachim bij de geboorte van 
Maria. We zien daar haar tocht met Jozef 
naar Bethlehem, de vlucht naar Egypte 
en het sterfbed van Maria afgebeeld. In 
de apocriefe geschriften staat dat Maria 
met Johannes na de kruisdood van Jezus 
naar Efeze is gegaan en daar vreedzaam is 
gestorven. Zeker is dit echter niet. Andere 
aanwijzingen geven aan dat Maria in 
Jeruzalem bleef en daar is overleden. 

Een van de apocriefe geschriften is het 
verhaal van pseudo-Melito daarin wordt 
op een heel mooie manier het ontslapen 
van Maria beschreven:

‘De apostelen gingen het huis binnen en 
begroetten Maria, de moeder van de Heer. 
Zij vroeg hoe zij tot daar gekomen waren 
en zij vertelden haar over de wolken 
die hen hadden opgenomen. Daarna 
zei Maria: ‘De Heer heeft jullie naar hier 
gebracht om mij te troosten en bij te 
staan. Waak samen met mij tot het uur 
aanbreekt waarop de Heer komt en ik mijn 
lichaam zal verlaten’. Allen gingen zitten 
en de apostelen troostten Maria en baden 
drie dagen lang met haar tot God. De 
derde dag kon niemand zich in huis nog 
wakker houden, behalve de apostelen en 
de drie maagden die bij Maria waren. Plots 
verscheen Jezus aan hen, te midden van 
een grote menigte engelen die lofliederen 
zongen en de Heer prezen. Tegen zijn 
moeder zei Jezus: ‘Kom, kostbare parel, 
die ik heb uitgekozen. Treed binnen in het 
verblijf van het eeuwig leven’.
‘De Heer omhelsde haar en gaf haar over 
aan de engelen om haar in het paradijs te 
dragen. Daarna richtte Hij zich opnieuw 
tot de apostelen, omhelsde ook hen en 
zei: ‘Vrede zij met jullie. Ik zal met jullie 
zijn tot aan het einde der tijden’. Na 
deze woorden werd de Heer door een 
wolk opgenomen en steeg de hemel 
in, vergezeld van de engelen die Maria 
meedroegen naar het paradijs’.

Namens de pastoraatsgroep,
Ronald Dashorst

Maria Tenhemelopneming

Accademia - Assumption of the Virgin [Palma il Vecchio - 1513]Svitozar Nenyuk - Assumption
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eigen ruimte en komen rond de communie terug. Ook zal er weer kinderopvang 
zijn voor de kleintjes in het Emmaüshuis. Zie informatie bij Kind en Kerk.
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. 

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, want daar heeft de 
bezoekgroep geen mogelijkheden voor. Voor de komende weken is het rooster: 
08 augustus locatie Maria; 15 augustus locatie Victor; 
22 augustus locatie 3 Ranken; op 29 augustus locatie Teresia.
Op 04 juli jl. is er een bloemetje gegaan naar Paul van den Berg te Apeldoorn.
Op 11 juli jl. is er een bloemetje gegaan naar Richard Sandhagen te Beekbergen.
Op 18 juli jl. is er een bloemetje gegaan naar mevr. Balfoort-Hendriks te Apeldoorn.
Op 25 juli jl. is er een bloemetje gegaan naar mevr. Elshof te Ugchelen.

VOEDSELBANK
Het product voor de inzamelingsactie van de Voedselbank voor de maand augustus is 
broodbeleg: jam, pasta, appelstroop, hagelslag (geen pindakaas). U kunt het product in de 
bekende kratten achter in de kerk deponeren. Namens de voedselbank hartelijk dank.

DE KLEDINGBANK
Zie pagina 8, rubriek Sant’Egidio. De kledingbank is wegens vakantie gesloten vanaf 
maandag 2 augustus t/m vrijdag 20 augustus.

COLLECTE OPBRENGSTEN
Week 23: eigenkerk en de kledingbank   € 331,68
Week 24: eigen kerk en Solidaridad  € 305,95
Week 25-1: eigen kerk en Solidaridad  € 332,10
Week 25-2: kind en kerk   €   30,65

MISINTENTIES, VOOR ZOVER BIJ ONS BEKEND
31 juli / 1 augustus 2021  |  Egidius Johannes Elbers; jaardienst ouders Leenders-Hendrickx, 
jaardienst Bertus Leenders; uit dankbaarheid bij een 55-jarig huwelijk; Dwan Soen Gan; 
Maria Catherina Jansen-Postma; Tiny Cornelissen-Bruijnesteijn
7 / 8 augustus 2021  |  Maria Johanna Geerdink en overleden familieleden; Egidius Johannes 
Elbers; Maria Catherina Jansen-Postma; Tiny Cornelissen-Bruijnesteijn
14 / 15 augustus 2021  |  Overleden Maria Aartsen-Verhey; Hendrikus Johannes Aartsen; 
overleden familie Aartsen-Verhey; Stephan Staijen, overleden ouders, schoonouders en 
schoonzoon; gezondheid en voorspoed voor het gezin; Egidius Johannes Elbers; Maria 
Catherina Jansen-Postma; Tiny Cornelissen-Bruijnesteijn
21 / 22 augustus 2021  |  Egidius Johannes Elbers

PAROCHIEKRONIEK 
Overleden: 
Op 28 juni jl. is Jeanne van der Palen-Verhoeven overleden. De afscheidsdienst heeft in 
besloten kring plaatsgevonden.
De uitvaartdienst van Dwan Soen Gan heeft 10 juli jl. plaatsgevonden in de aula van 
crematorium Heidehof.
Op 14 juli jl. heeft de afscheidsdienst van Toos Steggerda-Stoop plaatsgevonden in de O.L. 
Vrouwekerk.
Op 15 juli jl. is - op 103-jarige leeftijd - overleden Maria Catherina Jansen-Postma. De laatste 
10 jaar van haar leven woonde zij in “Huize Sainte Marie”. 
De uitvaartdienst van Tiny Cornelissen-Bruijnesteijn heeft 21 juli jl. plaatsgevonden in de aula 
van crematorium Heidehof.

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.

Zaterdag 31 juli, 18e zondag door het jaar
16.30 uur Eucharistieviering voor 100 personen met cantor. Voorganger pastoor J. Hermens 
Zondag 1 augustus, 18e zondag door het jaar
11.00 uur Eucharistieviering voor 100 personen met enkele leden van het vakantiekoor 
 Voorganger pastoor J. Hermens 
Maandag 2 augustus
19.00 uur Gebedsdienst Sant Egidio
Dinsdag 3 augustus
09.00 uur Eucharistieviering voor 100 personen
Vrijdag 6 augustus, Gedaanteverandering van de Heer
09.00 uur Eucharistieviering voor 100 personen 
Zaterdag 7 augustus, 19e zondag door het jaar
16.30 uur Eucharistieviering voor 100 personen met cantor R. Foppen en 
 organist L. Huisman. Voorganger pastoor J. Hermens 
Zondag 8 augustus, 19e zondag door het jaar
11.00 uur Eucharistieviering voor 100 personen met enkele leden van het vakantiekoor
 Voorganger pastoor J. Hermens
Maandag 9 augustus géén gebedsdienst Sant Egidio
Dinsdag 10 augustus
09.00 uur Eucharistieviering voor 100 personen
Vrijdag 13 augustus
09.00 uur Eucharistieviering voor 100 personen 
Zaterdag 14 augustus, Maria Tenhemelopneming
16.30 uur Eucharistieviering voor 100 personen met cantor R. Foppen en 
 organist D. de Bakker. Voorganger pastoor J. Hermens 
Zondag 15 augustus, Maria Tenhemelopneming
11.00 uur Eucharistieviering voor 100 personen met enkele leden van het Credokoor
 Voorganger pastoor J. Hermens 
Maandag 16 augustus géén gebedsdienst Sant Egidio
Dinsdag 17 augustus
09.00 uur Eucharistieviering voor 100 personen
Vrijdag 20 augustus
09.00 uur Eucharistieviering voor 100 personen 
Zaterdag 21 augustus, 21e zondag door het jaar
16.30 uur Gebedsviering voor 100 personen. Voorganger pastor W. Vroom
Zondag 22 augustus, 21e zondag door het jaar 
11.00 uur Eucharistieviering voor 100 personen met enkele leden van het vakantiekoor 
 Voorganger pastoor J. Hermens 
Maandag 23 augustus
19.00 uur Gebedsdienst Sant’ Egidio
Dinsdag 24 augustus
09.00 uur Eucharistieviering voor 100 personen
Vrijdag 27 augustus
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.

GEBEDSVIERING ZATERDAG 21 AUGUSTUS
Kijken naar Jezus door Clara’s ogen
11 augustus is de feestdag van de heilige Clara van Assisi (1194-11 augustus 
1253), de eerste vrouwelijke volgster van Franciscus en stichtster van een 
kloosterorde, de Clarissen. In de gebedsviering die we maandelijks in de Onze Lieve 
Vrouwekerk houden op zaterdagmiddag om 16.30 uur zullen we bij Clara stilstaan. Wie was 
zij en wat heeft zij ons te zeggen? Ook vanuit de evangelielezing die dat weekend centraal 
staat zullen we kijken naar Clara. Enkele afbeeldingen met begeleidende teksten over Clara, 
gemaakt door Clarissen uit Megen en Nijmegen, zullen gelezen en getoond worden, als 
meditatie en inspiratie voor ons eigen leven. De zang zal verzorgd worden door cantors en 
de voorganger is onze pastoraal werker Wim Vroom. U bent van harte welkom!

ROZENKRANSGEBED is nog niet opgestart.

KINDERDIENST EN CRÈCHE VANAF 22 AUGUSTUS.
Op de zondagen 1, 8 en 15 augustus is er geen kinderdienst en crèche. 
De kinderen starten in de kerk en gaan na het woord van welkom naar hun 

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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Detailopname 
roosvenster kapel 
Ignatius College 
[lp-hoes]

Van Loyola naar Sint Ignatiuscollege
(Paul Orth)

Tijdens een beleg van Pamplona in Spaans 
Baskenland in 1521 door Franse troepen 
raakte de Spaanse aanvoerder Iñigo Lopez 
de Loyola aan beide benen gewond door 
een kanonskogel, waardoor hij de rest van 
zijn leven kreupel zou blijven. Tijdens zijn 
ziekbed verdiepte hij zich in “Het leven 
van Christus”, een verhandeling over Jezus 
van Ludolf van Saksen. Hij realiseerde zich 
toen de zinloosheid van zijn bestaan tot dat 
moment en besloot zich voortaan te wijden 
aan de kerk van Christus. Er rijpte bij hem 
het plan een leger te vormen in de geest 
van Jezus. 

Na zijn priesterwijding richtte hij met 
vrienden, onder wie de later ook bekend 
geworden Franciscus Xaverius, in 1534 
een eigen orde op – de Societas Jesu –, na 
goedkeuring hiervoor van paus Paulus III. 
De leden legden een bijzondere gelofte af 
van gehoorzaamheid aan de paus. Tezamen 
zijn die uitgegroeid tot de grootste 
orde binnen de katholieke kerk met op 
zeker moment wel zo’n 17000 leden. 
Die zijn niet, zoals bij andere – klooster 
– gemeenschappen, verantwoording 
schuldig, aan een bisschop, maar 
rechtstreeks aan de centraal overste. Onze 
huidige paus Franciscus behoort eveneens 
tot deze orde, de Societas Jesu. 

Het nemen van de juiste beslissingen in 
het leven staat voorop. En,… je hierbij 
door het Evangelie laten leiden is van 
groot belang. Dit is ook bepalend bij de 
ontwikkeling van een bestuurlijke klasse. 
De kandidaten hiervoor, vooral te vinden in 
de bovenlaag van de maatschappij, moeten 
dan een goede opleiding hebben. Aldus de 
algemene gedachtegang van de S.J. Goed 
onderwijs is een belangrijke vereiste en kan 
bijdragen tot een goed geleide, eerlijke 
samenleving. De pastoor van onze parochie 
vroeger beval mijn vader het Ignatius 
college aan als school voor mij, mochten wij 
later in Amsterdam komen te wonen. De 
pastoor noemde tal van ministers en oud- 
ministers voor wie dit college ooit aan de 
basis van hun carrière had gestaan. En mijn 
vader volgde de raad van de pastoor op 
zodra wij in Amsterdam arriveerden. 
Zo kwam ik dan op deze school aan 
de Hobbemakade 51 terecht, na een 
goed afgelegde wiskundetest bij pater 
Jansen – de directeur – persoonlijk. De 
verplichting tot bijwoning van de H. 
Eucharistieviering vóór aanvang van 
de lessen bleef bestaan tot 1958. De 
retraiteweek in Noordwijkerhout voor 
de eindexamenklassen bleef steeds 

gehandhaafd. Er waren wel vijf, zes 
vaste kerkvieringen in het jaar, in de 
Obrechtkerk, waarna de hele school dan 
vrij was. Er bestond keus uit zo’n tien 
clubs voor sportbeoefening, waarvan de 
naam steeds eindigde op IC, zoals VIC: 
Voetbalclub Ignatiuscollege, HIC, ZWIC, 
RIC, TATIC, (hockeyen, zwemmen, roeien, 
tafeltennis) etc. Er bestond een aparte 
schooldas, waar de kleuren wit en oranje 
de hoofdkleuren vormden. Aan het einde 
van elk semester kwamen alle leerlingen in 
de aula tezamen en zaten alle leraren en 
paters op het podium. Na een kort gebed 
en zanguitvoering door een koor onder 
leiding van pater Huijbers, lazen daarna de 
paters Bot (rector gymnasium) en Jansen 
(directeur HBS) de namen op per klas van de 
nummers 1 en 2 voor elk vak en de eervolle 
vermeldingen voor vlijt. De betreffende 
leerlingen mochten dan naar voren treden 
om het certificaat of het boekengeschenk 
in ontvangst te nemen. Zelf noemde ik dit 
het Jezuïetensysteem, maar het werkte 
wonderwel.

Zestig procent van de leraren (slechts één 
lerares, voor biologie) bestond uit leken en 
één keer per jaar vormden die samen met 
de paters een team, dat het moest opnemen 
tegen een selecte groep leerlingen in 
een handbalwedstrijd op de cour (het 
ommuurde binnenplein). De leraren deden 
wel hun best maar delfden in de meeste 
gevallen het onderspit, omdat voor het 

leerlingenteam de beste sporters werden 
gekozen. Hoe dan ook, het jeugdige publiek 
dat toekeek, stak zijn commentaar niet 
onder stoelen of banken en het was altijd 
weer een gezellige happening.

Onder de leerlingen deed het verhaal 
de ronde dat pater Jansen (wiskunde en 
mechanica) cavalerieofficier was geweest 
en pater Beijerbergen, de prefect, zelfs 
piloot bij de luchtmacht. Of dit nu waar 
was of niet, zij stegen in ieder geval, door 
deze informatie, heel wat in onze achting. 
Pater prefect, lang en breedgeschouderd, 
onder leerlingen beter bekend als ‘de pens’, 
stond in de pauze altijd op het bordes uit 
te kijken over de tegen de klokrichting in 
wandelende, oudere leerlingen rond de 
cour. De jongere leerlingen vermaakten 
zich in het midden meestal met een bal, 
of deden tikkertje. En als er zich ergens 
een onregelmatigheid voordeed, schoot 
de prefect eropaf. Om even later terug te 
keren, met een of soms twee leerlingen aan 
de arm, naar zijn domein naast het bordes. 
Hier vond dan de uitreiking plaats van het 
maar al te goed bekende strafbriefje.

De leraar Engels, de heer Terlingen, kon 
heel goed gedeeltes uit de werken van 
Shakespeare voordragen. Geen wonder 
dat hij zich ook bezighield met de regie 
van toneelstukjes, die op toneelavonden 
in de aula voor leerlingen met hun ouders 
werden opgevoerd. Zo herinner ik mij nog 

goed: “Uitkomst” van Herman Heijermans 
en: “Er komt een vriend vanavond” van 
Yvan Noé. Over een groepje verzetsmensen, 
dat zich schuilhoudt tussen patiënten van 
een psychiatrische inrichting tijdens de 
Tweede Wereldoorlog. Juist dan komen 
er Duitse militairen op bezoek. Heel 
spannend, herinner ik mij nog. Meneer 
Terlingen oogstte hiermee veel succes en 
er waren meerdere avonden nodig om alle 
liefhebbers van drama te kunnen laten 
genieten. Zijn zoon Henk, leerling van het 
gymnasium kwam in 1969 ook voor het 
voetlicht als televisiepresentator van de 
landing op de maan van de Amerikaanse 
astronauten.

Er zijn meer oud-leerlingen van het ‘IG’ 
landelijk bekend geworden, zoals de 
toneelspelers Luc, Pieter en Ton Lutz, de 
TV-presentator Ivo Niehe, KVP-er Romme en 
CDA-oprichter Piet Steenkamp. Ook noem ik 
nog (kinderboeken)schrijver Midas Dekkers, 
ofschoon hij kortgeleden voor de tv nog 
verklaarde geen goede herinneringen te 
hebben aan het ‘IG’. 

De sociëteit van Jezus is nog springlevend. 
Dat zagen we tijdens het geloofsgesprek 
voorafgaand aan de Eucharistieviering 
op zondag 20 juni jl. met Jezuïet Bastiaan 
van Royen, leraar levensbeschouwing in 
Delft. Ook heel indrukwekkend waren 
twee afleveringen over de bekendste 
Jezuïet uit onze tijd, paus Franciscus, na de 
EO-uitzending op zondag, gepresenteerd 
door Andries Knevel. In de eerste zien 
we hoe de paus een bezoek brengt aan 
de bootvluchtelingen in een kamp op 
Lampedusa en daarna speciaal aan huis 
komt bij een man met een door uitslag 
misvormd gelaat. Door mededogen 
getroffen drukt hij deze man tegen 
zich aan. Zijn leven lang was deze man 
genegeerd omdat de mensen bang waren 
door hem te worden besmet, maar nu voor 
het eerst was hij opgemerkt, zoals ook ooit 
gebeurde in de tijd van Jezus. Het was zo 
ontroerend, ik kreeg er tranen van in de 
ogen. 

Dit verhaal begon met een kanonskogel die 
het leven van een persoon helemaal op zijn 
kop zette en aanleiding werd tot het lezen 
over het leven van Jezus. Hij raakte hierdoor 
zo begeesterd, dat hij werd aangezet tot 
oprichting van een nieuwe, religieuze orde. 
Vele eeuwen later bestaat die orde nog 
steeds en zijn er opnieuw personen die 
gevolg geven aan Jezus’ oproep om alles 
in de steek te laten en zijn voorbeeld te 
volgen. 

[info mede uit Wikipedia]

Schoolkapel 1999 [Stadsarchief Amsterdam]

Vastenviering kapel maart 1962 
[www.huubmous.nl_2015_04_05_post-roomse-gedachten-op-paasmorgen_]

Interieur 
[Stadsarchief Amsterdam]

Ignatius van Loyola

Ignatius College 
[Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen]
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H U I S

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

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

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

AANMELDEN UITVAARTEN
Centraal aanmeldpunt uitvaarten 06 289 283 73

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

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

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

Het parochiebestuur vergadert maandelijks. 

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

Gezellige ontmoeting 
Ook dit jaar hebben we als vrijwilligers 
elkaar niet veel gezien. 
Des te leuker was het dat we de gelegenheid 
hadden om op 3 juli elkaar te ontmoeten en 
bij te kletsen na een mooie wandeling en 
met elkaar een hapje te eten. 

We blikken terug op een vreemde tijd met 
Kind en Kerk, zoals alles vreemd is sinds de 
pandemie onze levens beïnvloedt. Maar 
ondanks dat we elkaar weinig zagen en 
weinig konden hebben we een hechte club 
mensen die zich met hart en ziel bleven en 
blijven inzetten voor het kinderwerk. Er zijn 
wat mensen gestopt om diverse redenen 

K I N D  E N  K E R K

Vakantie 
Er zal geen kinderdienst en 
crèche zijn van 18 juli t/m 15 
augustus. 22 augustus starten 
we weer!

Afsluiting
Op 11 juli hadden we een speciale afsluiting 
met Kind en Kerk voor de kinderen. 
Een herder nam ons mee in het verhaal 
van het verloren schaap. 
De kinderen konden verschillende dingen 
doen als verwerking op het verhaal. 
Er werden schaapjes gemaakt en je kon op 
de foto verkleed als herder bij de schapen. 

We hadden een altaar waar je een kaarsje 
kon branden voor iemand die zich verloren 
voelde om wat voor een reden dan ook. 

Daarna gingen we terug naar de kerk, waar 
we mgr. Woorts een schaapje gaven met een 
gebed dat door Sara werd voorgelezen. 
Een gebed om mee op vakantie te gaan 
voor iedereen en we wenste alle mensen 
een ‘fijne vakantie!’

Vakantiebak 
Achter in de kerk staat een groene bak 
met wat leesboekjes en kleurplaten voor 
kinderen. Hiervan kan gebruik gemaakt 
worden, maar graag weer terugzetten 
na de viering. 

maar we hebben ook weer mensen mogen 
verwelkomen! Vol goede moed gaan we 
door. En alle vrijwilligers: “Ontzettend 
bedankt voor jullie inzet!” 

Communie 
Eind juni zijn zowel de groepen kinderen van 
de eerste communie als het vormsel gestart 
met hun bijeenkomsten. Nog net op de 
valreep voor de vakantie lukte dit door de 
versoepeling van de coronamaatregelingen. 
En dat was ontzettend fijn! 
Na de herfstvakantie zullen kinderen die dan 
in groep 4 zitten worden opgeroepen om in 
te stromen. 

Mariska Litjes 

Dit jaar vindt in het weekend van 28 en 
29 augustus de MIVA-collecte plaats in 
de kerken. We mogen onze kerk weer 
bezoeken. Maar veel kan ook nog niet. Hulp 
is nu meer dan ooit nodig. Dichtbij, maar 
ook verder weg. 

Via onze parochie wil MIVA graag aandacht 
voor het bereikbaar maken van medische 
zorg in Kenia. Meer in het bijzonder voor 
Pionier Duncan. Hij is directeur van een 
gezondheidscentrum in Kajiado, Kenia. 
Opgezet in 1979 om kinderen met een 
handicap te helpen. Inmiddels uitgegroeid 
tot een centrum met een kliniek en een 
school. Duncan heeft een bestemming: 
“Ik wil de capaciteit van het centrum de 
komende twee jaar verdubbelen, zodat we 
nog meer mensen kunnen helpen. Een auto 
is daarbij onmisbaar.”

Wereldwijd worden vervoers- en 
communicatiemiddelen van MIVA 

MIVA-collecte 2021: Medische zorg voor de meest kwetsbaren in Kenia

ingezet om mensen te beschermen 
tegen het COVID-19 virus. De meest 
kwetsbare mensen worden het hardst 
getroffen, in Nederland maar zeker 

ook in ontwikkelingslanden. Ook daar 
gelden maatregelen en kunnen de 
pioniers hun werk niet doen zoals zij 
zouden willen.

Op www.miva.nl leest u meer over het 
project van Duncan. 

We lopen samen op!
Als Emmaüsparochie lopen we samen 
op en willen graag bijdragen: dichtbij, 
maar ook ver weg.

I.v.m. de corona crisis zijn er geen collectes 
tijdens de vieringen. U kunt wel geven 
door: uw bijdrage te storten op rekening 
NL80 RABO 0105 242 063 t.n.v. 
Emmaüsparochie Apeldoorn, ovv MIVA 
actie 2020 uw bijdrage te storten in de 
collectebus die achter in de kerk staat.

We hopen dit jaar op een mooie 
opbrengst. Samen kunnen we veel doen! 
Wij danken u alvast voor uw bijdrage.

Hartelijke dank namens de werkgroep Em-missie, 
Rens, Luce, Ronald, Virginie en Bruno
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Het leven is leren en groeien
Dat gaat vaak met vallen en opstaan. Alles 
wat je meemaakt in je leven zal van invloed 
zijn op de mens die je bent. Wij stellen 
daarbij de vraag: ‘Heeft geloof voor u te 
maken met het leven van alledag?’ Wanneer 
u hier met ‘ja’ op antwoordt, is het leerhuis 
voor u een plek om te groeien in dat geloof. 

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 begrip 
leerhuis stamt uit de joodse traditie. Het is 
een plaats waar mensen samenkomen om te 
leren. Leren in een leerhuis is vragen durven 
stellen. Leren vragen stellen zonder daar 
direct een pasklaar antwoord op te willen 
krijgen. Een leren dat niet alleen gebeurt 
met het hoofd, maar vooral met hart en ziel.

Algemene geloofsbijeenkomsten
Een eerste stap om te komen tot 
geloofsverdieping in onze parochie zijn 
de algemene geloofsbijeenkomsten. 
In deze bijeenkomsten komen drie 
aspecten bij elkaar: ontmoeting, onderling 
(geloofs)gesprek en aanreiken van enige 
kennis en verdieping rond aspecten van 
het (RK-)geloof. 

De algemene geloofsbijeenkomsten 
zijn toegankelijk voor iedereen die - via 
ontmoeting en onderlinge (geloofs)
gesprekken - (meer) wil leren over aspecten 
van het (RK-)geloof.

Geef je geloof door aan elkaar
Inhoud algemene geloofsbijeenkomsten

Er zijn zeven 2-wekelijkse bijeenkomsten 
van 17.30 – 20.30 uur in het Parochiecentrum 
Emmaüshuis in Apeldoorn. Iedere avond 
begint met een eenvoudige maaltijd, die 
door de deelnemers samen wordt bereid. 

Een tipje van de sluier opgelicht 
De geloofsbijeenkomsten hebben de 
volgende globale opzet:

1e bijeenkomst: Kennismaken
De 1e bijeenkomst staat in het teken van 
kennismaking met elkaar, weten wie we zijn 
en waar we staan in ons geloof. We doen dat 
door middel van stellingen en vragen die we 
om de beurt beantwoorden, waarbij ieder 
vrij is om erop te reageren. Aan het eind van 
de bijeenkomst wordt een kort overzicht 
gegeven van de volgende bijeenkomsten.

2e bijeenkomst: God de Vader
Deze bijeenkomst en de volgende twee 
bijeenkomsten zijn opgebouwd aan de hand 
van de drie namen van God, zoals we die 
tegenkomen in de omschrijving van God als 
Drie-eenheid. Ook kan de Geloofsbelijdenis 
als basis dienen, die ook is opgebouwd 
vanuit de Drie-eenheid. In deze, tweede 
bijeenkomst staat God de Vader centraal.

3e bijeenkomst: 
God de Zoon – Jezus Christus
In deze bijeenkomst wordt stilgestaan bij 
de figuur van Jezus. Wie was Hij en welke 
betekenis heeft Hij in ons (geloofs)leven?

4e bijeenkomst: 
God de Heilige Geest
In deze bijeenkomst spreken we over de 

Heilige Geest en hoe de Heilige Geest een 
kracht kan zijn in ons (geloofs)leven.

5e bijeenkomst: Bidden
In het christelijk leven is het gebed een 
belangrijk aspect. Maar ook niet voor 
iedereen even makkelijk, zeker om het 
gebed een vaste plek in het persoonlijk leven 
te geven. We staan stil bij wat gebed kan 
betekenen, welke vormen van gebed er zijn 
en hoe je gebed een plek in het dagelijks 
leven kan geven.

6e bijeenkomst: Eucharistie 
en de andere sacramenten
In het christelijk leven nemen 

sacramenten een belangrijke plaats in als 
ontmoetingsplekken van God met zijn 
mensen. Centraal zal staan wat sacramenten 
zijn en hoe ze een rol kunnen spelen in het 
(geloofs)leven. 

7e bijeenkomst: Diaconie
In onze parochie is een van de 
speerpunten de dienst aan de naaste: de 
gemeenschappelijke inzet voor de arme, 
de kwetsbare medemens en de zorg voor 
de aarde. In deze bijeenkomst willen wij 
deze opdracht, die door Jezus aan ons is 
toevertrouwd, meer eigen te maken. Deze 
bijeenkomst is ook de laatste bijeenkomst 
en daarom zal er een evaluatie plaatsvinden.

Praktische informatie
(Inhoudelijke) vragen over de bijeenkomsten 
kunnen gesteld worden aan het pastorale 
team via het secretariaat (0571 27 44 45 op 
dinsdag en donderdag van 9.00 tot 17.00 uur 
en via secretariaat@franciscusenclara.com). 

Als de Coronamaatregelen het toelaten, zal 
de eerstvolgende startdatum waarschijnlijk 
donderdag 16 september zijn. Houd OpWeg 
en de website van de Emmaüsparochie in 
de gaten voor actuele informatie over de 
algemene geloofsbijeenkomsten 
(https://www.emmaus-apeldoorn.nl).

Opgeven voor de geloofsbijeenkomsten 
kan via telefoon: 055 526 65 00 of via 
e-mail: emmaus@rkapeldoorn.nl.

Vanaf augustus liggen achter in de kerk 
folders met nadere informatie over de 
geloofsbijeenkomsten.

(Willem Olierook)

Inleiding
Onderstaand artikel stond in de 
augustuseditie van het blad ZICHT055 
(het inmiddels ter ziele gegane blad van 
de Protestante Gemeente Apeldoorn). In 
dit artikel was sprake van het maken van 
een kookboek. Enkele weken later was de 
officiële presentatie waar ik bij aanwezig 
mocht zijn en waar ik zelf zag hoe trots en 
blij de vrouwen waren die hieraan hadden 
meegewerkt. Omdat ik onlangs mijn 
aangeschafte exemplaar had opgezocht 
om gasten een speciale maaltijd voor te 
schotelen, bedacht ik dat er van dit fraai 
uitziende kookboek misschien nog wel 
exemplaren over waren voor lezers van 
OpWeg. Bij navraag bleek dat het geval. 
Voor ik hier verder op inga, wil ik u/jou 
graag meenemen naar een bijzondere 
ontmoeting, nu bijna een jaar geleden…

Ontmoeting onder de boom
Het is de eerste echt mooie dag na twee 
weken regen en daarom ontmoet ik Azadohi 
onder een boom met een bladerdak dat als 
een groene parasol aan zo’n tien vrouwen 
en enkele kinderwagens schaduw biedt.
Ik vraag mijn gastvrouw eerst wat haar 
mooie naam betekent. ‘Vrijheid’ in het 
Aramees zegt ze trots, maar met verdriet 
in haar stem vertelt ze me daarna dat ze 
vanwege het geloof in 2012 vanuit Irak naar 
Nederland is gevlucht. Een jaar daarvoor was 
haar oudste zoon als een soort ‘verkenner’ 
naar ons land gekomen, die onderdak vond 
bij zijn oma en een van zijn zussen die al 
sinds 1998 in Nederland woonden.

De Sleutel
Natuurlijk ben ik benieuwd hoe Azadohi, die 
trouwens heel goed Nederlands spreekt, bij 

‘De Sleutel’ terecht is gekomen. Ze zegt: 
‘Ik was klaar met school, taalles, en had 
veel tijd over. Op een keer kreeg ik een 
uitnodiging van de Groene Hoven om er 
samen met mijn man te komen eten. Daar 
ontmoette ik dominee Loes Kraan en we 
raakten aan de praat. Loes vroeg me wat 
ik in Irak gedaan had. Ik was lerares op een 
basisschool. Loes vroeg me: “Kun je ons 
helpen? We hebben je nodig!” Ze zochten 
mensen om de kinderen te helpen met 
sporten en ik zei: “Ja, heel graag.”

Koken
Ik vraag Azadohi of ze meer kan vertellen 
over het samen koken en het kookboek 
dat gaat verschijnen.

‘Eén keer in de zes weken koken we samen 
hier in de Groene Hoven. Het is heel gezellig 
en we leren van elkaars cultuur. Er zijn 
vrouwen uit Turkije, Afghanistan, Irak, Syrië, 
Marokko, Rusland en Nederland,’ somt ze 
voor me op. ‘We praten dan natuurlijk in het 
Nederlands met elkaar, dus dat is ook een 
goede oefening,’ voegt ze nog toe.
‘Hoe zit het met dat kookboek onder het 
mooie motto: “(K)ook voor elkaar”?’ vraag 
ik haar vervolgens. 

‘Als je het precies wilt weten dan moet je 
met Annemarie gaan praten,’ stelt Azadohi 
voor en ik volg natuurlijk haar advies op.

Coronaproject
Annemarie is verderop met een stel 
kinderen aan het ballen, maar ze wil me 
graag de stand van zaken vertellen: ‘We 
wilden in deze coronatijd toch contact 
blijven houden met de vrouwen, meiden 
en kinderen. Daarom zijn we begonnen 
met het project “(K)ook voor elkaar”. De 
provincie Gelderland heeft daar subsidie 
voor verstrekt.

De aanpak was dat we alle vrouwen die 
hier regelmatig komen, hebben gevraagd 
om twee of drie gerechten uit te kiezen 
voor het interculturele kookboek. We 
zijn nu in de opmaakfase en het is de 
bedoeling dat het aan het eind van de 
zomer klaar is. De extra uitdaging voor 
de vrouwen is om met de ingrediënten, 
die we bij hen thuis brengen, een gerecht 
te bereiden uit een andere cultuur. Op 
de afsluitende barbecue gaan we onze 
ervaringen met elkaar delen. Ik kijk er 
nu al naar uit! Overigens is er behalve in 
de Groene Hoven ook een locatie van De 
Sleutel op Zuid, waarvan ook vrouwen 
met het project meedoen.’

Kerkbezoek
Ik ga nog even terug naar Azadohi en 
bedenk dat ik haar nog niet gevraagd heb 
naar de beleving van haar godsdienst. 
Ze vertelt me dat ze één keer per maand 
een viering in het Aramees hebben in 
Almelo. Op de andere zondagen gaat 
ze naar de Onze Lieve Vrouwekerk, die 
ze trouwens nog met de oude naam 
Mariakerk aanduidt, hier in Apeldoorn. 
We praten nog wat over feestdagen en het 
bijbehorende vasten wat in het Midden-
Oosten nog heel gebruikelijk is. 
Als afsluiting vraag ik haar wat ze van het 
leven in Nederland vindt. 
Azadohi: ‘Ik ben hier heel gelukkig, onze 
kinderen hebben goede banen, we hebben 
vijf kleinkinderen; alleen mijn man en ik 
hebben nog geen betaald werk kunnen 
vinden. Als dat ook nog zou komen, zijn we 
in het paradijs!’

[Dit artikel is met toestemming 
overgenomen uit ZICHT055]

Tenslotte
Zoals hierboven beloofd het vervolg op 
de inleiding: U/je kunt via mij in het bezit 
komen van dit bijzondere kookboek. 
Lievelingsgerechten waarvan het recept vaak 
van moeder op dochter is overgedragen zijn 
verzameld in een boekwerk met een slimme 
ringband, zodat de bladzijden keurig op hun 
plaats blijven tijdens het bereiden van een 
uniek maaltijd.

De kostprijs van dit kookboek is €12,50 en 
alles wat u/je meer geeft komt ten goede 
aan het prachtige vrijwilligerswerk dat 
binnen “De Sleutel” wordt verricht.
Contact en bezorging kan via mij: mail 
willemolierook@gmail.com of telefonisch
06 196 351 60.

De Sleutel: samen koken en spelen verbindt

Azadohi (l) en Annemarie (r) 
[foto Jan Cees Wouters]
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Zoals u weet is de afspraak momenteel 
dat er maar 100 mensen tegelijk in de 
kerk de dienst mee kunnen/mogen 
vieren. Het is ook nog steeds zo dat u 
zich moet aanmelden voor de viering. 
Dat is volgens de richtlijnen.

Om dit in goede banen te leiden zijn 
er momenteel 11 gastvrouwen/-heren. 
Voor die 100 toegelaten mensen hebben 
we eigenlijk per viering 3 vrijwilligers 
nodig (vooral zondags).

Momenteel kunnen we amper 2 
personen per viering inplannen omdat 
er te weinig vrijwilligers beschikbaar 
zijn die ons daarbij willen helpen.

Misschien denkt u, als u dit leest, 
daar wil ik wel aan meehelpen.
U kunt zich hiervoor opgeven bij het 
secretariaat van de parochie of bij mij.
Een voordeel is dat u zich dan niet hoeft 
op te geven voor de viering.

Ik zie graag uw reactie tegemoet.
Gerard Kroese, tel. 06 349 002 70

(Willem Olierook)

Had de Evangelische Omroep in het verleden 
weinig op met het katholicisme, de laatste 
jaren is daar een kentering in gekomen. 
Het gaat zelfs zover dat er een vierdelige 
televisieserie is gewijd aan paus Franciscus.
Op basis van beelden en teksten op internet 
heb ik er onderstaand artikel van gemaakt.

Paus met een missie
Paus Franciscus ontpopt zich als een paus 
met een missie. Hij haalt de bezem door het 
Vaticaan, rekent keihard af met corruptie en 
zelfverrijking en strijdt vol overgave tegen 
armoede en onrecht. Miljoenen mensen 
laten zich door hem inspireren. Hoe slaagt 
deze paus erin om het negatieve imago van 
de katholieke kerk te kantelen? Andries 
Knevel gaat op zoek naar het geheim achter 
het succes van paus Franciscus.

Recht in de ogen
“Ik hoop de paus persoonlijk te spreken, 
maar reken daar niet op,” zei Andries een 
poosje geleden in de Volkskrant. “Een 
handdruk zou al bijzonder mooi zijn.” 
 
Beide wensen zijn niet vervuld. 
Ben je teleurgesteld? 
“Nee,” zegt hij in zijn werkkamer op de 
eerste verdieping van het EO-gebouw. 
“Want het is een prachtige tv-serie 
geworden, met schitterende beelden en 
boeiende ontmoetingen. En: ik heb de paus 
in de ogen gekeken. Op het Sint Pietersplein, 
toen hij op zo’n vijf meter langs me reed.”

Wat dacht je op dat moment? 
“Zal ik even knikken, in de hoop dat hij 
terug knikt? Maar tegelijkertijd: hij weet 
waarschijnlijk niet wie ik ben. We keken 

elkaar recht in de ogen. Ik zag hem, 
hij mij – en toen was het weer voorbij.”

Onder vuur 
Paus Franciscus (1936) haalt de bezem door 
het Vaticaan, rekent keihard af met corruptie 
en zelfverrijking, en strijdt onvermoeibaar 
tegen armoede en onrecht. Wie is deze 
innemende Argentijn, Jorge Mario 
Bergoglio? Wat drijft hem? En hoe heeft 
Franciscus van Assisi hem beïnvloed? In de 
vierdelige EO-documentaireserie In de ban 
van de paus zoekt Andries het antwoord. 
“Hoe is het mogelijk dat één man weer 
een positieve impuls kan geven aan een 
instituut dat – vanwege alle misbruik- en 
corruptieschandalen – zó onder vuur ligt? 
Die vraag vormde het vertrekpunt van mijn 
spirituele zoektocht.”

Was het vooral fascinatie, of verwondering 
die je dreef? 
“Het was fascinatie. Het werd verwondering. 
En daarna kwam de verwarring...”

Verwarring? 
“Jazeker. Bergoglio is de paus van de 
genade; lees De naam van God is genade, 
zijn prachtige boekje over wie Jezus is, 
over geloven, over zonde en genade. 
En hij is de paus van de armoede en de 
duurzaamheid, de eerste paus ook die 
maffiosi durfde te excommuniceren. Maar 
er is een andere kant. Deze paus zegt: 
moslims en christenen vereren dezelfde 
God en zijn – in theologische zin – broeders. 
Boeddhisten en hindoes? Ook broeders. Met 
zulke uitspraken heeft hij mij heel erg in 
verwarring gebracht.”

Ben je boos geweest over deze paus? 
“Zeker! Eind mei opnieuw. In een interview 
met de Franse krant La Croix beweerde 
hij, verwijzend naar de zendingsopdracht 
in Matteüs 28, dat niet alleen de islam, 
maar ook het christendom gebaseerd is 
op ‘een idee van verovering’. Toen dacht 
ik: hallo Bergoglio, wat zeg je nu toch 
weer? De islam is in de begintijd verbreid 
met het zwáárd! Ik schrijf een boek, dat 
in september uitkomt: Het geheim van 
Franciscus. Toen ik dit hoorde, heb ik 
serieus overwogen het bijltje erbij neer te 
gooien. De verwarring zit bij mij in het – 

In de ban van de paus

ogenschijnlijke – religieuze pluralisme en 
universalisme van deze paus.”
Simpeler gezegd: wat je ook gelooft, je 
komt bij God uit? “Ik zou het wénsen, 
maar ik denk dat de Bijbel daar anders over 
spreekt. In de tv-serie komt dit niet zo naar 
voren, maar in mijn boek kraak ik een forse 
kritische noot. Wat blijft er zo over van de 
uniekheid van Jezus Christus als Verlosser, 
waar hij zo mooi over spreekt en schrijft? 
Vooral in mijn boek probeer ik heel ver te 
gaan in het begrijpen van de katholieke 
theologie.”

‘De hartenklop van mijn geloof’ 
Ondanks dit stevige kritiekpunt laat Andries 
zich overwegend positief uit over papa 
Francesco. Klopt zijn protestantse hart 
misschien toch wat zwakker in zijn borst dan 
in vroeger jaren? 

“De reformatorische traditie is mij juist 
steeds dierbaarder geworden,” reageert hij. 
“De hartenklop van mijn geloof is Zondag 23 
van de Catechismus. ‘Hoe ben ik rechtvaardig 
voor God? Alleen door een waar geloof 
in Jezus Christus.’ Maar weet je wat nu 
zo mooi is? In 1999 hebben lutherse en 
roomse theologen een gemeenschappelijke 
verklaring getekend over de rechtvaardiging: 
‘Het is uit genade alléén dat wij zalig 
worden, niet uit de werken.’ Afgelopen 
mei deed de World Council of Reformed 
Churches hetzelfde. De gereformeerden en 
katholieken zijn het eens op het kardinale 
punt van de rechtvaardiging. Dat was hét 

grote geding tussen Rome en reformatie.”

Andere geschilpunten blijven, zoals de 
Maria-dogma’s... 
“En de onfeilbaarheid van de paus, de idee 
van de kerk als sacrament, de eucharistie...”

En toch: deze paus zou zijn handtekening 
onder Zondag 23 zetten? 
“Ja.” Glimlachend: “Als ik tóch nog 
eens naar hem toega, zal ik Zondag 23 
meenemen!”

Wat heeft deze tv-serie jou opgeleverd? 
Na een korte stilte: “Ik heb geleerd meer 
woorden te geven aan begrippen als 
verwondering en verbeelding. Het heilige 
van God, het mysterie van het geloof: 
katholieken hebben er gewoonweg meer 
gevoel voor.”

Gaan wij daar als kijkers iets van proeven? 
“Absoluut. In Italië heb ik een aantal ‘heilige 
momenten’ ervaren. Op zoek naar de 
inspiratiebronnen van de paus, bezocht ik 
de plek waar zijn naamgenoot, Franciscus 
van Assisi, is overleden. Ik voelde zo veel 
verering voor God, dat ik daar – voor het 
eerst van mijn leven – in een katholieke kerk 
op m’n knieën ging. En ik denk bijvoorbeeld 
terug aan een heuveltop in Umbrië, bij het 
hooggelegen klooster van La Verna. In de 
vallende sneeuw stond ik daar oog in oog 
met een enorm kruis. Onvergetelijk.”

[bronnen: www.eo.nl en visie.eo.nl]

Corona, gastvrouwen
en -heren
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Zweren

“Officieel zweren”
Ik heb het niet vaak gedaan
De gelegenheden waren/zijn ook spaarzaam
Er staat me er geen echt meer van bij

Iets “gewoon” beloven of toezeggen
Komt vrijwel elke dag wel voor
Als het om een ander gaat, lukt het meestal 
wel
Voor mezelf wil ik nog wel eens “sjoemelen”

“De geest is wel gewillig, maar het vlees is 
zwak”
Jezus’ woorden zijn ook zeker voor mij 
bedoeld

(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 
Klinkhamer) 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 oproep op enkele Facebooksites. 
Bijna onmiddellijk reageerde Esther 
Simons. Zij is verbonden aan de 
HH. Franciscus en Claraparochie, hetgeen 
ik voor de toekomstige eenwording 
samen met de Emmaüsparochie al een 
hoopvol begin vind. In deze editie stelt 
ze zich voor.

Esther Simons
Mijn naam is Esther Simons en ik 
woon in Teuge. Ik ben opgegroeid 
aan de rand van Apeldoorn en in de 
wijk Zevenhuizen naar de basisschool 
geweest en heb daar ook mijn eerste 
communie en vormsel mogen ontvangen 
in de Teresiakerk. 

In de jaren daarna ben ik gaan zingen 
bij het jongerenkoor van de Antonius 
van Padua op de Vecht en daarna 
met een tussenstop vanwege mijn 
studie de draad weer opgepakt bij 
het ‘jongerenkoor’ Step by Step van 
de Sint Martinuskerk van Bussloo. 
Van daaruit ben ik terecht-gekomen 
in het parochiebestuur en later in de 
pastoraatsgroep. Nu de kerk van Bussloo 
verkocht is en ik gestopt ben met de 
pastoraatsgroep doe ik nog wat hand-
en-spandiensten voor de HH. Franciscus 
en Clara. 

Toen ik via Facebook het verzoek van 
Willem las dat hij een ‘fotograaf’ zocht 
die voor materiaal kon zorgen waar 
hij dan een passend gedicht bij kon 
schrijven, had ik direct een foto in 
gedachten die ik tijdens een dagtrip 
in België had gemaakt tijdens één 
van die tripjes die we graag maken; 
dwalend door de natuur, de bossen, 
een kloostertuin, kerkhof, museum etc. 
En daar valt mijn oog vaak op kleine 
details waar ik dan weer een foto van 
maak. 

Het maken van foto’s voor Willem 
daagt me uit om op zoek te gaan 
naar iets waar een verhaal in zit en in 
mijn ogen geen herhaling wordt van 
voorgaande foto’s en ik kan me er 
ook elke keer weer op verheugen wat 
Willem erbij bedacht heeft. 

LeefTocht: rubriek voor contemplatie en inspiratie (7)

Nestkastje

Deze foto wordt een uitdaging
Pasen verbinden met een nestkastje
Met op de achtergrond de ondergaande zon
Of zou het de opkomende zijn?

Met Pasen ging het graf open
De dood werd overwonnen
Ook in de natuur verschijnt het nieuwe leven
Als ‘bewijs’ van een niet te stuiten schepping

Ik houd het op een opkomende zon
En vier de nieuwe dag

Collecte

De natuur collecteert
Het is hoog nodig
Er verdwijnt al zoveel
Domweg afgepakt van flora en fauna

Nee, het is niet safe
Wie de sleutel heeft mag het zeggen
Een schrijnende combinatie
Van hoop en wanhoop

Laten we ruimhartig geven
Voor de toekomst van het leven

Tijd

“Alles heeft zijn uur”
Een ingemetselde boodschap
Voor een argeloze passant
Door “Prediker” aangesproken

The Byrds bezongen het
In ‘Turn, turn, turn’
Er is voor alles een tijd
Om je draai te vinden

Tijd maakt alles overzichtelijk
Aan mij om de juiste keuzes te maken

Venster

Soms is het leven verwarrend
Wat is binnen
Wat is buiten
Een venster op hier of daar

De mens heeft een tijd geheerst
Een bouwwerk als stille getuige
Maar de natuur kwam terug
En zal de stenen overleven

Ik kijk, mijn ogen vinden rust
In toekomst en verleden

Versiering

“We” zijn al weken in de ban
Van elf Nederlandse jongens
Die leuke dingen kunnen doen
Met een opgepompt stuk leer

Het is echter wel te hopen
Dat de vuilniswagen onder de versiering 
door kan
Maar nog belangrijker
Dat die elf jongens blijven winnen

Want vlaggetjes ophangen is hoopvol
Weghalen betekent meestal een illusie armer

Schelp

De schoonheid van de schepping in een schelp
Poëtischer kan ik het niet verwoorden
Het universum in parelmoer
De eeuwigheid in een enkele blik

Dat ik dit kan zien, ruiken en betasten
Me bewust ben van mijn bestaan
Blijft toch een majestueus mysterie
Dat na elke ‘ontdekking’ nog wonderlijker wordt

Het maakt me dankbaar en nederig
Ik mag er zijn en wordt gezien
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S A N T ’ E G I D I O

Franciscustafel
Deze maand is er een eind gekomen aan 
een coronaperiode waarin wij alleen 
maaltijden bij de deur af konden geven. 
Begin juli kunnen onze gasten die dat 
willen weer binnen eten. Voorzichtig 
merken wij dat er steeds meer gasten 
het waarderen om aan tafel bediend 
te worden en de maaltijd binnen te 
gebruiken waarna er ruimte is om nog 
even na te praten. De jongeren en 
docent William van Praktijkschool de 

Boog zijn met chocolade bedankt voor 
hun inzet de afgelopen periode om de 
maaltijden te bereiden. De komende 
weken zullen Paul, Ida en Anneke voor 
de maaltijden zorgen. Karin zorgt voor 
een goede verdeling van de vrijwilligers; 
om het opscheppen, het bedienen en de 
uitgifte buiten goed te laten verlopen.

Kledingbank 
Met de versoepelingen kunnen mensen 
die financieel in de knel zijn geraakt op 
maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 
tot 15.00 uur zonder afspraak komen 
om kleding uit te zoeken. Kleding voor 
kinderen en volwassenen en linnengoed 
is ruim aanwezig om te delen. We 
ervaren dat steeds meer mensen de 
weg weer gevonden hebben naar de 
Kledingbank, veel van hen zijn de gasten 
van het AZC. Deze maand hebben wij 
weer dozen vol sportschoenen gekregen 
van RunX. Door de verspreiding van 
de gasten over drie dagen hoeven zij 
niet of nauwelijks meer te wachten 
voor zij naar binnen mogen. Dit is veel 
waardiger dan iedereen te ontvangen 
in een veel te korte tijd en dit geeft ook 
de gelegenheid om in gesprek te gaan. 
Inleveren van goede, schone en actuele 
kleding kan op maandag van 10.00 tot 
15.00 uur. Op zaterdagen en tussen 30 
juli en 23 augustus is de Kledingbank 
gesloten.

Modeshow
Woensdag 21 juli hebben wij bij de 
Kledingbank in samenwerking met 

Mariah van Stimenz en het buurthuis 
van de Maasstraat een modeshow 
gehouden voor kinderen uit de wijk. Zo’n 
35 kinderen van de basisschool hadden 
zich verzameld, zij werden opgemaakt, 
nagels gelakt, het haar gevlochten en 
mochten vervolgens kleding uitzoeken. 
De jonge kinderen gingen als Prinses, of 
juist als stoere meid of jongen. Daarna 
met muziek op de rode loper om te laten 
zien hoe mooi ze waren. De dames van 
de Kledingbank zaten de creaties op 
de catwalk te bewonderen en gaven de 
kinderen een enthousiast applaus. Van 
alle kinderen is door een fotograaf een 
fotoshoot gemaakt. Het was een mooi 
feest waarop de kinderen straalden en 
het beste en mooiste in hen naar boven 
lieten komen. 

Generatietuin
De tijd van oogsten is aangebroken; 
afgelopen maand waren veel aardbeien 
klaar, dat was smullen voor de kinderen, 
ze smaakten heerlijk zoet. Deze weken 
oogsten wij sla, andijvie en bietjes. De 
bonen, courgette, kool en prei beginnen 
al goed te groeien. De aardappelen zijn 
ook bijna klaar om te rooien. Wie wil de 
kinderen helpen met oogsten, vrijdag 
van 14.00 tot 16.00 uur zijn wij in de tuin 
aanwezig, kom een keertje kijken?

Straatteam
De verslagen op de WhatsApp van het 
straatteam zijn erg inspirerend om 
te lezen. Elke week krijgen we een 
levendige impressie van de tocht met 
de bakfiets en ontmoetingen met de 

vrienden van de straat. Er komen veel 
schrijvers en fotografische talenten aan 
het licht bij de enthousiaste vrijwilligers. 
Het geeft veel vreugde om samen 
onze vrienden soep, brood, koffie, 
chocolademelk en nutridrink te geven.

Lindy
De jaarstage van Lindy is (helaas voor ons) 
weer ten einde gekomen. We danken haar 
voor haar inzet, haar positieve bijdrage 
aan de activiteiten en wensen haar veel 
succes met de volgende twee jaren van 
afronden van haar studie. Ze heeft beloofd 
nog een keer langs te komen en mee te 
gaan met het straatteam of mee te helpen 
met de Franciscustafel.

Gebed
Het gebed is van vrijdag verplaatst naar 
maandag, na de Franciscustafel. Maandag 
26 juli hebben we gebeden voor de 
zieken, tevens het laatste gebed voor de 
zomerstop. 

Zomerstop van 31 juli 
tot 23 augustus
Maandag 26 juli is de laatste 
Franciscustafel, vrijdag 30 juli de laatste 
Kledingbank en Straatteam.
Maandag 23 augustus pakken we de 
draad weer op met de Kledingbank, de 
Franciscustafel en het gebed, 27 augustus 
weer de eerste rit van het Straatteam.

Ook aan dit seizoen is weer een einde 
gekomen. Ik wens u allen een heel 
goede zomer en een gezond en uitgerust 
weerzien na de zomerstop in augustus.
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K E R K D I E N S T E N  E L D E R S

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

Zondag 01 augustus
18e  zondag door het jaar
09.00 uur Eucharistieviering 
 voor 90 personen  
 Voorganger pastoor J. Hermens 
Woensdag 4 augustus
09.00 uur Eucharistieviering 
 voor 90 personen
Donderdag 5 augustus
09.00 uur Eucharistieviering 
 voor 90 personen
Zondag 08 augustus 
19e zondag door het jaar
09.00 uur  Eucharistieviering 
 voor 90 personen 
 Voorganger pastoor J. Hermens

Woensdag 11 augustus
09.00 uur Eucharistieviering 
 voor 90 personen
Donderdag 12 augustus
09.00 uur Eucharistieviering 
 voor 90 personen
Zondag 15 augustus 
Maria Tenhemelopneming
09.00 uur Eucharistieviering 
 voor 90 personen 
 Voorganger 
 pastoor J. Hermens 
Woensdag 18 augustus
09.00 uur Eucharistieviering 
 voor 90 personen
Donderdag 19 augustus
09.00 uur Eucharistieviering 
 voor 90 personen
Zondag 22 augustus
21e zondag door het jaar
09.00 uur Eucharistieviering 
 voor 90 personen
 Voorganger 
 pastoor J. Hermens 
Woensdag 26 augustus
09.00 uur Eucharistieviering 
 voor 90 personen
Donderdag 27 augustus
09.00 uur Eucharistieviering 
 voor 90 personen

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

Zaterdag 14 augustus
Maria Tenhemelopneming
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

Zondag 01 augustus
18e zondag door het jaar
10.00 uur Gebedsviering voor 50 personen
 Voorganger lekenpastor 
 A. v.d. Werff
Zondag 15 augustus
Maria Tenhemelopneming
10.00 uur Woord- en Communieviering 
 voor 50 personen
 Voorganger pastor W. Vroom
Zaterdag 21 augustus
21e zondag door het jaar
19.00 uur Eucharistieviering 
 voor 50 personen
 Voorganger pastoor J. Hermens

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.

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. 

De Parel
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 
in het ziekenhuis, licht dan even de 

Kopij voor de volgende OpWeg graag in-
leveren uiterlijk woensdag 18 augustus 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
 
01 augustus 2021 Achttiende zondag door het jaar 
Ex. 16,2-4 + 12-15; Psalm 78; Ef. 4,17 + 20-24; Joh. 6,24-35 

08 augustus 2021 Negentiende zondag door het jaar 
1 Kon. 19,4-8; Psalm 34; Ef. 4,30 - 5,2; Joh. 6,41-51 

15 augustus 2021 Maria Tenhemelopneming 
Apok. 11,19a, 12,1-6a + 10b; Psalm 45; 1 Kor. 15,20-26; Lc. 1,39-56 

22 augustus 2021 Eenentwintigste zondag door het jaar 
Joz. 24,1-2a + 15-17 + 18b; Psalm 34; Ef. 5,21-32; Joh. 6,60-69 

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

Wij bidden op het feest van Maria Tenhemelopneming

Modern Marialied

Wij kronen u zelden meer met rozen 
noemen U nauwelijks nog Sterre der Zee. 
Toch hebben wij U als voorbeeld gekozen. 
Want ook voor ons heeft U alles nog mee. 

 
Ons spreekt het aan dat U het riskeerde, 

zonder begeleiding op tocht te gaan. 
Was het uw moeder die het U leerde, 

of had U van binnen een stem verstaan? 
 

Had U geen vrees om zo alleen te lopen, 
voelde U zich niet door gevaren bedreigd? 
Of had U de rust van degenen die hopen 
dat wie erin gelooft bijstand verkrijgt? 

 
Lieve Maria, U wordt niet vergeten. 

Wij hebben van U een eigentijds beeld. 
Vrouwe der mantelzorg mag U van ons heten. 

Weet U, dat U zo ons aller harten steelt?

Joke Forceville-van Rossum

Waargebeurde verhalen
Niet iedereen denkt erbij na dat het uurwerk in de toren 
ook uit 1924 is, al die tijd heeft het prima gedraaid en er 
is nog nooit iets aan vernieuwd [het is nu 1964]. 

Het gaat als met zoveel dingen, goed onderhouden en af 
en toe smeren. De klok loopt 7 dagen en dan moest ik de 
trap op, 74 treden, om de klok op te draaien. Soms liep 
de klok iets voor of achter, onderaan de slinger zit een 
schijf en daar liggen 7 à 8 centen op, loopt de klok voor dan komt er een cent bij. Dan loop 
hij een halve minuut in de week langzamer. Is het uurwerk achter dan haal ik er weer 1 of 2 
centen er af. Ook het weer speelt een grote rol. Met een hogere temperatuur loopt alles wat 
soepeler dan als het koud is. Aan het uurwerk zitten 3 gewichten, een voor het Angelus en 
een voor het slagwerk en een voor het uurwerk. Elk gewicht weegt 100 kilo.

[Verteld door C. van Kollenburg, koster Fab.& Seb., 1924-1966]
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spallekf@telfort.nl
Rekening: 2395546; IBAN: NL10 INGB 0002 3955 46, 
t.n.v. SIKA OpWeg

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• 3 jaar garantie

• aan huis advies en verkoop

• levering op afspraak

• gratis bezorgen en afvoeren

• eigen technische dienst

• uitgebreide uitleg

S ervice vinden wij vanzelfsprekend

Een veilige haven in moeilijke dagen
De wereld staat even stil wanneer u afscheid moet nemen van een dierbare.

In deze moeilijke periode kunt u rekenen op de goede zorgen van Rouwcentrum 
Rouwenhorst. Wij zijn er om u te ondersteunen bij het vormgeven van een stijlvol 
en persoonlijk afscheid. Door noodzakelijke formaliteiten uit handen te nemen, 
geven wij u de tijd en ruimte om bij uw dierbare te zijn.

Wij helpen u dag en nacht

055-541 40 89
www.rouwcentrum-rouwenhorst.nl


