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In deze editie van OpWeg staat “de 
rozenkrans” centraal. Als je van één 
groep mensen ervan op aan kunt dat 
ze het gebedssnoer regelmatig door 
de vingers laten gaan, dan is dat bij de 
medeparochianen die zijn aangesloten bij 
“Rosa Mystica”.

Een goede reden om met het bestuur van 
deze groep in gesprek te gaan.

Voorstelrondje
Bij Sylvia thuis aan de keukentafel nemen we 
onze plaatsen in. Ik vertel de dames dat ik 
onlangs bij het opruimen van wat kasten het 
boekje “De geheimen van de Rozenkrans” 
vond. Ik sloeg het open en las dat ik het (in 
mei 2012) als een blijk van dankbaarheid 
van een echtpaar had gekregen in Lourdes. 
Omdat ik niet in toeval geloof, is dit voor 
mij een teken dat we “gezegend” aan ons 
gesprek kunnen beginnen.

Hoewel ik alle vier dames vaker heb 
ontmoet, lijkt het me toch goed om een 
korte voorstelronde te houden om mijn 
geheugen op te frissen.
Astrid opent met: ‘Mijn meisjesnaam is 
Jansen Schipper, ik ben getrouwd met Rob 
Filon, we hebben twee kinderen en vijf 
kleinkinderen. Magda en ik zijn samen met 
de “Rosa Mystica” begonnen.’ Glimlachend 
voegt ze eraan toe: ‘We doen veel 
vrijwilligerswerk en zijn veel in de kerk.’

Als tweede is de wat verlegen ogende 
Hillena aan de beurt. Zij zegt niets te melden 
te hebben, maar daar kan ik natuurlijk 
geen genoegen mee nemen. Het is te zien 
en te horen dat Hillena een “niet-westerse 
achtergrond heeft”, zoals dat zo mooi heet, 
dus vraag ik haar waar haar roots liggen. 
Dat blijkt in Ethiopië te zijn, maar ze woont 
al heel lang in Nederland. Ze is toentertijd 
– heel dapper! – alleen naar ons koude 
kikkerlandje gekomen en heeft al haar 
familie achter moeten laten. 
Sylvia neemt het voorstelstokje over. ‘Ik ben 
in 1969 vanuit Duitsland naar Nederland 
gekomen met mijn moeder, haar partner 
(beiden inmiddels overleden) en mijn broer. 
Tot mijn pensioen heb ik bij diverse banken 
gewerkt.’

Als vierde neemt Magda het woord. ‘Ik 
ben getrouwd, heb drie kinderen en twee 
kleinkinderen. Ik ben in 1966 als jong meisje 
vanuit Indonesië naar Nederland gekomen. 
Mijn ouders waren protestant, maar mijn 
vader is katholiek geworden en ik ben dat 
later ook.’

Als laatste in de kring vertel ik in het kort 
iets over mezelf. Na de korte stilte die er 
valt attendeert Sylvia ons erop dat we de 
thee koud laten worden. Als ik vraag of 
dit “Rosa Mystica-thee” is, schiet ze in de 
lach. Ze vertelt dat ze op een keer pastor 
Sebastian, die hun nieuwe geestelijk leider 
was geworden, thee inschonk en dat ze per 
ongeluk “Rosa Mystica” zei in plaats van 

“Rooibos”, wat de theesoort was. Een leuke 
anekdote tussendoor, wat weer de nodige 
hilariteit oplevert.

Het ontstaan van Rosa Mystica
Na het nuttigen van de warme drank en de 
zoete koek, zeg ik benieuwd te zijn naar het 
ontstaan van Rosa Mystica.
Het bleek Magda geweest te zijn die het 
gezamenlijk bidden erg miste en ze riep 
in 1994 alle Indische mensen in Apeldoorn 
bij elkaar om te kijken wat er gedaan kon 
worden. Ze vond in Astrid een medestander 
om een gebedsgroep op te richten die eerst 
uit zeven personen bestond. Ze kwamen bij 
de deelnemers thuis samen. Uiteindelijk is de 
groep gegroeid tot vijfentwintig.

Ik vraag naar het hoe en waarom van deze 
specifieke naam. Astrid licht toe: ‘Dat is heel 
mooi gegaan. Het groepje werd te groot 

om bij iemand thuis bij elkaar te komen. 
We noemden het toen nog gewoon “de 
rozenkransgroep”. We hebben toen aan 
pastor Harrold Zemann gevraagd of we in 
de Victorkerk bij elkaar konden komen. In 
die tijd hadden we tijdens een retraite ook 
kennis gemaakt met een pater Baltasar, een 
Dominicaan. Hij werd onze eerste geestelijk 
leider. Als we samen kwamen deed hij na 
het bidden van de rozenkrans de eucharistie. 
Op een gegeven moment werden we dus 
als groep te groot en gingen we naar de 
Victorkerk, waar Paul Jansen van ons hoorde. 
Hij kende Hillena toen al en hij bezat een 
groot beeld (zie foto), dat hij de naam 
“Rosa Mystica” had gegeven, en dat als in 
een pelgrimstocht langs diverse mensen 
thuis ging alwaar het een noveen (negen 
dagen) lang bleef, waarna het weer werd 
doorgegeven. Hij stelde voor om de groep 
ook deze prachtige naam te geven en vanaf 
dat moment werd het de “Rosa Mystica”. 
Het was in het tiende jaar dat we bij elkaar 
kwamen.’

Ik vertel de dames dat ik Paul ook heb 
gekend en hem, samen met zijn vrouw 
Nel, zelfs enkele malen in Lourdes ben 
tegengekomen. Paul is inmiddels overleden, 
maar Nel (mocht je dit lezen weet je van 
harte gegroet) vertoeft nog steeds op dit 
ondermaanse. 
Dat dit heel bijzonder, ja wonderbaarlijk 
is, vertelt Astrid vervolgens. Het gaat 
te ver om het hele verhaal hierop te 
nemen, maar het komt erop neer dat 
Nel en Paul ter gelegenheid van hun 
zestigjarige huwelijk naar Medugorje (een 
bedevaartsplaats in Bosnië en Herzegovina) 
wilden. Op de terugreis kreeg Nel een 
zware hersenbloeding, die haar fataal leek 
te worden. Hoewel haar toestand zeer 
kritiek was, is ze er uiteindelijk heel goed 
uitgekomen.

Meer dan bidden
Tijdens het relaas van Astrid, aangevuld 
met de herinneringen van de anderen, zijn 
al meerdere malen de woorden “Moeder 
Maria” gevallen. Wat betekent de moeder 
van Jezus voor hen?

Hillena is heel kort en krachtig: “Alles!” 
zij kan zich geen leven zonder Maria 
voorstellen.

Ook voor Astrid, Magda en Sylvia is “de 
moeder Gods” een zeer speciaal persoon. Ze 
maakte zoveel mee en “bewaarde alles in 
haar hart” zoals dat in de Bijbel verwoord 
staat. Alle vier hebben ze op voorspraak van 
Maria hele bijzondere dingen zien gebeuren 
(ook hier krijg ik een aantal voorbeelden 
van) en gezamenlijk zijn we het erover eens 
dat je hier wel open voor moet staan. Niet 
iedereen kan of wil dat en ook dat dient te 
worden gerespecteerd.

De groep is meer dan een verzameling 
personen die zo nu en dan bij elkaar komen 
om te bidden. Ze staan klaar voor elkaar 
in voor- en tegenspoed; elke bijeenkomst 
wordt afgesloten met een maaltijd. 
Ook gaan ze regelmatig samen op retraite 
om hun geloofsleven te verdiepen.
Ik concludeer uit dit alles dat deze 
mensen zeker het leven vieren, vanuit 
een persoonlijk geloof waarin de A/ander 
centraal staat. Het plezier dat ze hebben 
en de warmte die ik voel onderbouwen ter 
plekke mijn conclusie. 

Na een “fotosessie” in de tuin – het is 
een prachtige middag – dank ik de dames 
voor hun openheid en het in mij gestelde 
vertrouwen om van dit fijne gesprek een 
inspirerend verhaal te maken.
Speciale dank aan Sylvia voor haar 
gastvrijheid.

Rosa Mystica is het leven vieren vanuit persoonlijk geloof

V.l.n.r.: Hillena Zewdie, Astrid Filon, Sylvia Emler en Magda Ang.
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Om een beter zicht te krijgen op wat er speelt in de parochie vragen wij 
uw hulp. Weet u iemand die ook voor een bloemetje in aanmerking komt, 
wilt u dit dan doorgeven aan het secretariaat. Maar wilt u er dan zelf voor 
zorgen dat het bloemetje ook bij deze persoon bezorgd wordt, want daar 
heeft de bezoekgroep geen mogelijkheden voor. Voor de komende weken 
is het rooster: 17 oktober locatie Teresia; 24 oktober locatie Hubertus; 
31 oktober locatie Bonifatius.
Op 19 september jl. is er een bloemetje gegaan naar Nel Janssen, Gelre 
ziekenhuis te Apeldoorn. Op 26 september jl. is er een bloemetje gegaan 
naar Harry Geuke, Elisabethshof te Apeldoorn en naar Elly en Sjaak Schilder, 
De Hovenlaan te Apeldoorn. Op 03 oktober jl. is er een bloemetje gegaan 
naar de familie Anfrie, Bosweg te Apeldoorn.

VOEDSELBANK
Het product voor de inzamelingsactie van de Voedselbank voor de maand oktober: 
pasta en rijst. U kunt het product in de bekende kratten achter in de kerk deponeren. 
Namens de voedselbank hartelijk dank.

DE KLEDINGBANK
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    
Er is geen opgave binnengekomen.

MISINTENTIES, VOOR ZOVER BIJ ONS BEKEND
9/10 okt 2021
Maria Aartsen-Verhey, Hendrikus Johannes Aartsen, overleden fam. Aartsen-Verhey; 
Stephen Staijen; overleden ouders, schoonouders en schoonzoon; gezondheid en voorspoed 
voor het gezin; Egidius Johannes Elbers; Mia Berghuis-Holte; Aly van Boeijen-Herrebout; 
Cor Holleman; Cees Hulleman; uit dankbaarheid voor een huwelijksjubileum; 
Henny Brugman-Bolmers; Lies van Dijen-van Dam.
16/17 okt 2021
Egidius Johannes Elbers; Henny Brugman-Bolmers; Lies van Dijen-van Dam.
23/24 okt 2021
Annie Spronk-Post; Egidius Johannes Elbers; Henny Brugman-Bolmers; Lies van Dijen-van Dam.

PAROCHIEKRONIEK 
Overleden:
Het afscheid van Cees Hulleman heeft op 23 september jl. plaatsgevonden 
in de aula van rouwcentrum Rouwenhorst.
Het afscheid van Cor Holleman heeft op 23 september jl. plaatsgevonden 
in de aula van rouwcentrum Heidehof.
De uitvaart van Henny Brugman-Bolmers heeft op 1 oktober jl. plaatsgevonden 
in de O.L. Vrouwekerk.
De uitvaart van Lies van Dijen-van Dam heeft op 7 oktober jl. plaatsgevonden 
in de O.L. Vrouwekerk

LITURGISCHE VIERINGEN

K E R K

VIERINGEN IN ONZE LIEVE VROUWEKERK   
De online vieringen worden 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.
Vanaf zaterdag 25 september is de 1,5 meter-regel vervallen en is vooraf opgeven en 
registreren voor de viering niet meer nodig. Wel wordt gevraagd om bij binnenkomst 
uw handen te desinfecteren en om rekening met elkaar te houden bij het kiezen van 
een plaats en bij het lopen door de kerk.
Voor de vieringen geldt dat bij het uitreiken van de communie het gelaatscherm 
gehandhaafd blijft. De communie op de tong ontvangen wordt nog niet toegestaan.
Collectes blijven nog plaatsvinden via de collectebus bij de uitgang of een 
bankoverschrijving.
De dringende vraag blijft van kracht om verantwoordelijkheid te nemen en thuis te blijven 
met klachten die kunnen wijzen op corona.
De brief over de versoepelingen van de maatregelen is ook te lezen op de website van de 
parochie.

Zaterdag 09 oktober, 28e zondag door het jaar
16.30 uur Eucharistievieringviering met cantor. Voorganger pastoor J. Hermens.
Zondag 10 oktober, 28e zondag door het jaar 
11.00 uur Eucharistieviering met het Gregoriaans koor. Voorganger pastoor J. Hermens. 
13.00 uur Doopviering. Voorganger pastoor J. Hermens.
Maandag 11 oktober
19.30 uur Gebedsdienst Sant’ Egidio 
Dinsdag 12 oktober
09.00 uur Eucharistieviering 
Vrijdag 15 oktober
09.00 uur Eucharistieviering 
Zaterdag 16 oktober, 29e zondag door het jaar 
16.30 uur Gebedsviering met het koor. Voorganger diaken R. Dashorst.
Zondag 17 oktober, 29e zondag door het jaar
11.00 uur Eucharistieviering met koor Credo. Voorganger pastoor J. Hermens. 
13.00 uur Doopviering. Voorganger diaken R. Dashorst.
Maandag 18 oktober
19.30 uur Gebedsdienst Sant’ Egidio 
Dinsdag 19 oktober
09.00 uur Eucharistieviering 
Vrijdag 22 oktober
09.00 uur Eucharistieviering 
Zaterdag 23 oktober, 30e zondag door het jaar
16.30 uur Eucharistieviering. Voorganger pastoor J. Hermens. 
Zondag 24 oktober, 30e zondag door het jaar 
11.00 uur Eucharistieviering met koor Sostenuto. Voorganger pastoor J. Hermens.
Maandag 25 oktober 
19.30 uur Gebedsdienst Sant Egidio 
Dinsdag 26 oktober
09.00 uur Eucharistieviering 
Vrijdag 29 oktober
09.00 uur Eucharistieviering 

BIECHTGELEGENHEID elke vrijdag na de viering van 09.00 uur in de O.L. Vrouwekerk, na 
telefonisch overleg.

ROZENKRANSGEBED is nog niet opgestart.

KINDERDIENST EN CRÈCHE
De kinderen starten in de kerk en gaan na het woord van welkom naar 
hun eigen ruimte en komen rond de communie terug. Er is kinderopvang 
voor de kleintjes in het Emmaüshuis. Zie informatie bij Kind en Kerk.

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

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

Onze Lieve Vrouwekerk, Hoofdstraat 18, 7311 KB Apeldoorn       

Pastorale zorg: Een pastor van het team is iedere dag van 09.00-20.00 uur bereikbaar op 06 531 543 58 en tevens beschikbaar voor dringende pastorale zorg.
Secretariaat Apeldoorn: ma, di, wo, do: 09.00-12.00 uur, emmaus@rkapeldoorn.nl 055 526 65 04.
Secretariaat Twello: di, do: 09.00-17.00 uur, secretariaat@franciscusenclara.com 0571 27 44 45.

Pastoraal team

Hans Hermens
pastoor
hanshermens7@gmail.com
06 461 042 46

Sebastian Gnanapragasam 
parochievicaris
Bereikbaar via
centraal secretariaat

Wim Vroom
pastoraal werker
vroom@franciscusenclara.com
06 589 591 05

Ronald Dashorst
diaken
r.dashorst@rkapeldoorn.nl
06 169 127 27

Mariska Litjes 
jongerenwerker/catecheet
kindenkerk@rkapeldoorn.nl
055 526 65 00

Meezingviering
Kun je zingen zing dan mee. Op zaterdag 16 oktober houden wij in de kerk een 
meezingviering. Nu het weer mag is het heerlijk om samen bekende liederen te 
zingen in de kerk. 

Heel lang was het niet mogelijk, maar nu kunnen we weer los gaan, onze stembanden 
weer gebruiken zoals ze gebruikt willen worden. De viering is een samenzang met veel 
bekende liederen die u ook zelf mag voordragen. Is er een lied dat u graag wil zingen 
geef dat dan door op r.dashorst@rkapeldoorn.nl of op telefoon 06 169 127 27, dan zullen 
we daarmee de viering vullen. Het belooft een mooie samenzang te worden zoals we 
heel lang niet gehad hebben. Voorganger is diaken Ronald Dashorst en de begeleiding 
wordt verzorgt door Fons Kronenberg en leden van het Credokoor.

Zaterdag 16 oktober om 16.30 uur, iedereen van harte welkom!
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Alles over de rozenkrans
(Willem Olierook)

Inleiding
Een rozenkrans of paternoster is een 
gebedssnoer in gebruik in de Rooms-
Katholieke Kerk. Rozenkrans is ook de 
naam voor het ‘rozenkransgebed’, en 
het is een hulpmiddel bij het uitvoeren 
hiervan. De rozenkrans bestaat uit 6 grote 
en 53 kleine kralen. Het gebed bestaat uit 
het bidden van het Onzevader (15 maal) 
en het Weesgegroet (150 maal) door de 
rozenkrans driemaal te doorlopen.
Tijdens het bidden van de rozenkrans 
wordt het leven, het lijden en de 
verrijzenis van Jezus overwogen.

Geschiedenis
De oorsprong van het rozenkransgebed 
moet worden gezocht in de vervanging 
van het monastieke psalmgebed: het 
bidden van 150 maal een Weesgegroet 
is in feite een vereenvoudiging voor het 
gewone kerkvolk dat de 150 psalmen 
niet uit het hoofd kon opzeggen, zoals 
de kloosterbroeders dat wel konden. 
Eerst werd er vooral 150 maal een Onze 
Vader gebeden. Later werd hieraan in het 
Westen de devotie tot Maria verbonden. 
De rozenkrans kreeg de vorm zoals we 
hem vandaag kennen in de 15e eeuw door 
de prediking van de dominicaan Alanus de 
Rupe (Alain de la Roche, ca. 1428 - 1475). 
De rozenkrans wordt vaak geassocieerd 
met de Heilige Dominicus, de stichter van 
de dominicanenorde, maar er zijn geen 
bewijzen dat hij er de grondlegger van 
zou zijn.

Paus Leo X gaf in 1520 goedkeuring aan 
het gebed en de Kerk heeft de rozenkrans 
sindsdien steeds aanbevolen.

Geloofsgeheimen
Het bidden van een rozenkrans gaat 
gepaard met het gedenken van 
geloofsgeheimen (het woord ‘geheim’ 
dient men op te vatten in de betekenis 
van ‘mysterie’). Er zijn er twintig van. Per 
vijf gegroepeerd staan deze bekend als de 
‘blijde’, de ‘droevige’ en de ‘glorievolle’ 
geheimen. In 2002 voegde Paus Johannes 
Paulus II, aan het begin van het Jaar van 
de Rozenkrans, daar de ‘vijf geheimen 
van het Licht’ aan toe. Bij elkaar geven de 
‘geheimen’ een soort samenvatting van 
het evangelie. Hierdoor kan het bidden 
van de rozenkrans iemand duidelijker 
bewust maken van de Bijbelboodschap. 
Het is echter niet per se verplicht om de 
mysteries te overwegen.

Naast het gedenken van de geheimen is er 
plaats voor gebedsintenties, zodat er ook 
een persoonlijk aspect aan dit gebed is 
verbonden. Steeds na het noemen van een 
geheim bij elk tientje worden er 1 Onze 
Vader en 10 weesgegroetjes gebeden (een 
zogenoemd tientje). Dit tientje wordt 
afgesloten met het Eer aan de Vader. Om 
de tel niet kwijt te raken, is het handig om 
de rozenkrans te bidden met behulp van 
de daartoe bestemde kralenketting. De 
kraaltjes zijn verdeeld in 5 groepjes van 
elk 10 kraaltjes, met daartussen 4 losse 
kralen. Op de 10 kraaltjes bidt men het 
Weesgegroet. Het Onze Vader wordt op 
de 4 geïsoleerde kralen gebeden, tussen 
twee tientjes in. (Voor het eerste Onze 
Vader zit de kraal in het ‘staartje’.) De 
rozenkransketting heeft vijf tientjes, zodat 
men driemaal rond moet om de volledige 
rozenkrans te bidden. Eén keer rond heet 
een rozenhoedje. Aan de ketting zit nog 
een ‘staartje’ met een kruis eraan: deze is 
voor de geloofsbelijdenis, een Onze Vader, 
drie Weesgegroeten en een Eer aan de 
Vader bedoeld (ook zit bij dit ‘staartje’ nog 
het Onze Vader van het eerste tientje). 
Men begint het rozenkransgebed bij het 
kruis van het ‘staartje’ met het maken 

van het kruisteken en het bidden van de 
geloofsbelijdenis.

Rozenhoedje
Vaak bidt men niet het volledige 
rozenkransgebed maar de verkorte 
versie. Deze verkorte versie noemt men 
het rozenhoedje, maar wordt vaak ook 
gewoon ‘rozenkrans’ genoemd. Voor dit 
rozenhoedje bidt men de rozenkrans niet 
driemaal rond (15 zogenoemde tientjes) 
maar slechts eenmaal (5 tientjes). Wanneer 
men één rozenhoedje, bestaande uit vijf 
tientjes, bidt, koppelt men de geheimen 
of mysteries aan een bepaalde dag 
van de week (bijvoorbeeld donderdag 
de Eucharistie-instelling, zaterdag het 
onbevlekt hart van Maria); zo overweegt 
men op maandag en zaterdag de blijde 
geheimen, op donderdag de geheimen 
van het Licht, op dinsdag en vrijdag de 
droevige en op woensdag en zondag de 
glorievolle geheimen.

Oktober, rozenkransmaand
Aan christelijke zijde werd de overwinning 
bij de Slag bij Lepanto op 7 oktober 
1571 toegeschreven aan het bidden van 
de rozenkrans door zowel het niet-
strijdende volk als de krijgsmacht. Na 
de slag stelde Paus Pius V officieel op 7 
oktober een feestdag in als gedachtenis 
van de overwinning op de Ottomanen. 
Sindsdien geldt de maand oktober als 
rozenkransmaand in de Rooms-Katholieke 
Kerk.

De rozenkrans in de heraldiek
De geprofeste leken, mannen die de lagere 
wijdingen ontvingen maar geen priesters 
zijn, en vrouwelijke religieuzen mogen 

volgens de tradities en regels van de 
kerkelijke heraldiek een rozenkrans om 
hun wapen hangen. Deze rozenkrans 
is zwart maar voor de Orde van Malta 
is een uitzondering gemaakt; de 
leden van deze orde voeren een wit 
kralensnoer met een daaraan bevestigd 
kruis van Malta in hun wapens.

Bijzonder verhaal
Een man uit New York die de 
Katholieke Kerk had verlaten en al 
jaren niet meer gebiecht had, kreeg een 
rozenkrans en uitleg hoe die te bidden. 
Hij begon de rozenkrans te bidden en 
bekeerde zich weer tot het katholieke 
geloof. 
Enkele maanden later was hij in het 
World Trade Center, precies op het 
moment dat de terroristische aanvallen 
plaatsvonden: het was 11 september 
2001. 
 
Toen hij de vuurbal en de rook zag, 
vluchtte hij weg uit zijn kantoor en 
rende de trappen af. Maar omdat de 
branddeuren gesloten waren zat hij 
gevangen in het trappenhuis. Het was 
verschrikkelijk maar hij kon de deuren 
niet open krijgen. 
 
Maar in plaats van in paniek te raken, 
pakte hij zijn rozenkrans en begon te 
bidden. En binnen een paar minuten 
bereikten de brandweermannen hem 
en braken de deur open. Hij kon veilig 
naar beneden rennen en was gered 
dankzij het rozenkransgebed.

[bronnen: Wikipedia; 
heiligerozenkrans.blogspot.com]

Voordracht door 
bisschop Herman Woorts 

“Maria verbeeld” 
Woensdag 10 november 
Verenigingsgebouw Irene 
Dorpsstraat 8 te Twello 
Aanvang 19:30 uur 

‘Maria de eeuwen heen verbeeld’, is het 
onderwerp van de voordracht door mgr.
drs Herman Woorts, hulpbisschop van het 
aartsbisdom Utrecht. De voordracht wordt 
gegeven in het kader van Stichting El Mundo 
Wereldlezingen. De stichting is werkzaam in 
Nepal
Bisschop Woorts is kunsthistoricus en docent 
christelijke kunst en iconografie. In dit kader 
heeft hij in 2019 een boeiende voordracht 
gehouden over Christus in de kunst, ‘Jezus 
de eeuwen door verbeeld’. Schilderijen 
kunnen je verbazen, ontroeren, op andere 
gedachten brengen. Bezoekers van de toen 
goed bezochte presentatie over zullen dit 
zeker beamen. 
Deze voordracht is voor iedereen, ongeacht 
religie, levensfilosofie of welke denkrichting 
dan ook. Het is altijd goed om ook iets over 
de achtergronden van Mariaschilderingen of 
beelden te weten wanneer kerken of musea 
bezocht worden. 
De toegang is gratis. Een vrijwillige bijdrage 
na afloop is bestemd voor studenten en een 
lees-en-schrijf programma voor vrouwen in 
Nepal. Opgeven is verplicht vanwege het 
aantal plaatsen dat beschikbaar is. Mail naar 
palme060@gmail.com of bel 06 270 287 96, 
Wiel Palmen

Acceptgiroactie 
OpWeg
Zoals u weet gaat onze Emmaüsparochie 
in Apeldoorn fuseren met de Franciscus 
en Clara parochie in Twello.
De bedoeling was dat omstreeks deze 
tijd de fusie een feit zou zijn. Nu blijkt 
dat pas eind volgend jaar het fusieproces 
afgerond zal kunnen worden. 
De uitgave van één informatieblad voor 
de nieuwe parochie is daardoor ook 
vertraagd. De twee parochies geven nu 
nog ieder een eigen parochieblad uit. 
OpWeg voorziet periodiek Katholiek 
Apeldoorn van de nodige informatie.
Daarom heeft het bestuur van de 
Stichting Informatieblad voor Katholiek 
Apeldoorn het besluit genomen om in 
2022 door te gaan met de uitgifte van 
OpWeg. Voor het lopende jaar hadden 
wij geen bijdrage van u gevraagd. 
De onzekere periode gedurende het 
fusieproces en het feit dat OpWeg reeds 
50 jaar bestaat heeft ertoe geleid dat we 
geen actie op touw hebben gezet. 
Voor het volgende jaar, voor de 
51e jaargang, zullen we wel weer een 
acceptgiroactie opzetten. Met editie 
16 van 19 november a.s. zullen we u 
weer de bekende envelop bezorgen, 
waarin we u een bijdrage zullen vragen.

Namens het bestuur van de Stichting 
Informatieblad voor Katholiek Apeldoorn,

Frank Spallek, penningmeester
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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).

Ze zit in de 
meedenk-ploeg 
voor de tuin 
en helpt bij de 
kinderdienst en 
kinderactiviteiten. 
We zijn hier blij 
mee! Heeft u zelf 
kinderen die nog 
een MAS-stage 
zoeken? Ze zijn 
welkom!

Vormselvoorbereiding
De vormelingen zijn weer bij elkaar 
geweest voor hun voorbereiding op het 
heilige vormsel. 
De bijeenkomst stond in het teken van 
keuzes maken en wat is belangrijk in je 
leven en hoe ga je om met verleiding. 
Ook maakten we een begin met te praten 
en te zoeken naar vormen van bidden en 
hoorden we van Pastoor Hermens hoe de 
Rozenkrans gebeden wordt en wat daar 
allemaal voor betekenissen achter zitten. 

K I N D  E N  K E R K

Klimaat Kinderdienst
Zondag 3 oktober stond 
in het teken van het 
klimaat. In de viering kwam 
Franciscus op bezoek om 
ons te vertellen over zijn 
liefde voor de schepping. Met de 
kinderen zijn we in de kinderdienst 
daarop door gegaan. Hoe gaan we 
eigenlijk met de geschenken van God om 
en hoe zouden we daar zelf, thuis en op 
school, samen met je vader en moeder 
verbetering in aankunnen brengen. 
Het zijn kleine dingen, maar als we het 
allemaal doen helpt het wel. We deden 
een ‘zwerfiebingo’ en zagen een filmpje 
over het klimaat en wat we zelf kunnen 
doen. De jongste kinderen gingen 
(knuffel)dieren verzorgen en de oudste 
kinderen schreven een briefkaart aan 
de burgemeester van Apeldoorn. 
Deze zijn ’s middags aan de wethouder 
overhandigd. 

Corona
Inmiddels zitten we weer met meer mensen 
in de kerk en bezoeken ook weer meer 
kinderen onze kinderdienst. Kinderen zijn 
niet gevaccineerd. Daarom hebben we 
besloten om toch nog door te gaan met 
het opvangen van de kinderen in de tuin 
en gezamenlijk op de bankjes in de kerk 
te gaan zitten. Op deze manier blijven we 
afstand houden van de kerkgangers. Corona 
is immers nog niet uit ons land vertrokken!

Kinderdienst zoekt vrijwilligers
Er is een aantal vrijwilligers gestopt bij de 
kinderdienst. Hierdoor heeft de pool van 
mensen die kinderdienst draait aanvulling 
nodig. Vrijwilligerswerk moet je energie 
geven en niet het gevoel van verplichting 
opleveren. Daarom is een bredere pool van 
mensen belangrijk. 
Vind je het leuk om met kinderen van de 
basisschoolleeftijd te werken, dan bieden 
wij je een gegarandeerde leuke ochtend 
in een mooi team mensen en verrijkende 
gesprekken en ervaringen. 
Stuur een mailtje naar: kindenkerk@
rkapeldoorn.nl t.a.v. Mariska Litjes

MAS stage 
MAS staat voor maatschappelijke 
stage. Regelmatig hebben wij in de 
Emmaüsparochie jonge mensen die deze 
stage lopen, die vanuit school wordt 
geïnitieerd. Ze kunnen solliciteren bij 
St. Egidio of bij Kind en Kerk. Vanaf nu loopt 
Carmen Rabelink haar MAS-stage bij ons. 

Vormelingen worden in hun voorbereiding 
gevraagd om ook misdienaar te zijn. 
Op deze manier worden ze actief 
betrokken bij het vieren en het samen 
kerk zijn en hopen we dat ze een 
ervaring opdoen die ze zal inspireren 
in hun geloof en om misschien wel 
misdienaar te worden. 

Bijbels
Verhalen blijven 
je bij. Verhalen 
zijn een basis 
in ons geloof. 
Wij willen 
die verhalen 
delen met de 
kinderen. Daarom 
hebben de 
communicanten 
allemaal een 
bijbel gekregen. De methode die geschreven 
wordt verwijst naar verhalen in de Bijbel. 
We hopen zo de kinderen en ouders te 
stimuleren meer met de Bijbelverhalen 
kennis te maken en de schoonheid ervan te 
(her)ontdekken.
We kozen voor de Jeugdbijbel van Berne 
Heeswijk. Een bijbel geschikt voor kinderen 
tot 12 jaar.

Spelletjesmiddag 
31 oktober staat er een spelletjesmiddag op 
de planning. Na de mis eten we samen en 
daarna maken we er een gezellige boel van 
tot ongeveer 14:00 uur. 

De Gerarduskalender, uitgebracht door 
Klooster Wittem, is een scheurkalender 
met elke dag op de voorkant een spreuk 
die opbeurt of aanzet tot nadenken, 
onder het motto: ‘elke dag een beetje 
spirit!’. 

Op de achterkant staan afwisselend 
moppen, gedichten, bezinningsteksten, 
puzzels en informatie over verschillende 
onderwerpen. De kalender is bedoeld om 
elke dag goed te kunnen beginnen. 

De spreuk op de voorkant en de moppen, 
puzzels en informatie op de achterkant 
geven u aan het begin van de dag een 

Op 3 oktober hielden wij in Twello en 
Apeldoorn de Franciscusdag. Bijna 900 jaar 
na het sterven van de heilige Franciscus uit 
Assisi herdenken wij hem feestelijk met een 
viering. 

Franciscus was zelf ook aanwezig in de kerk 
om zijn liefde voor de schepping met ons 
te delen. Hij prees God om broeder zon en 
zuster maan. Hij prees God om zuster regen 
die deze dag zo rijk zegende. Hij sprak zijn 
dankbaarheid uit voor moeder aarde die ons 
voedt en zijn verbondenheid met alle dieren 
die hij ook broeders en zusters noemt. 
Hij noemde ook zijn zorgen om de aarde en 
het milieu en was blij met de Klimaatmars 

Gerarduskalender 2022
positief gevoel. De kalender wordt elk 
jaar met zorg en plezier samengesteld 
door een uitgebreide redactie van 
personeel en vrijwilligers rondom 
Klooster Wittem. De opbrengst van 
de kalender komt ten goede aan 
alle activiteiten die vanuit Klooster 
Wittem worden georganiseerd.

Heeft u belangstelling?
U kunt de kalender bestellen bij 
fam. Beems, tel. 055 542 97 80 of 
e-mail mte.beems@kpnmail.nl

De prijs is € 8,50, bij thuisbezorgen € 9,00.
Bestellen graag vóór 5 november.

Franciscusdag
van Polen naar Glasgow waar de klimaattop 
gehouden gaat worden. Deze tocht om de 
regeringsleiders erop te wijzen dat het nu 
echt anders moet, dat er andere keuzes 
gemaakt moeten worden om onze aarde en 
het milieu te beschermen voor de komende 
generaties. In de viering zong Joko Trees, en 
vierde hun 50-jarig bestaan. Dit kreeg aan 
het slot aandacht met bloemen, applaus en 
dankbare woorden van de voorzitter van 
de locatieraar en pastoor Hermens. Na de 
viering gezellig koffiedrinken met veel taart, 
koekjes en broodjes van het koor en van 
parochianen. Mooi dat het weer mogelijk is 
om elkaar zo te ontmoeten in het portaal 
van de kerk. 
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Onder de titel ‘We moeten immers wel 
spreken over wat we gezien en gehoord 
hebben’ (Handelingen 4,20) voert Missio 
dit jaar de campagne voor de Wereldmissie-
maand. Dit jaar zet Missio zich in voor het 
bij ons relatief onbekende Guinee.

Missiekinderen
In het weekend van 2 en 3 oktober vieren 
we Wereldmissiedag van de kinderen. 
Overal ter wereld helpen kinderen andere 
kinderen. Dit jaar helpen we de kinderen in 
de weeshuizen in Guinee.
De kinderen die achterblijven omdat vader 
en moeder ver weg moeten gaan werken, 
kunnen soms bij een oom en tante of oma en 
opa gaan wonen. Maar dat kan niet altijd. 
En voor die kinderen is er plaats gemaakt in 
een weeshuis. De kinderen die daar wonen 
zijn dus niet echt allemaal weeskinderen, 
maar kunnen nergens anders naar toe. Zo’n 
weeshuis wordt geleid door zusters van de 
katholieke kerk. Zij verzorgen de baby’s. Ook 
de oma’s helpen mee. De kinderen krijgen 
eten en kunnen ook naar school.

Germaine is een meisje dat in zo’n weeshuis 
woont. Zij schreef in een brief:

Hallo allemaal,
Ik heet Germaine en ik ben 9 jaar. Toen ik 

nog heel klein was, ging mijn mama dood 
en daarom woon ik nu in het opvanghuis in 
Samoé.
Elke morgen na het opstaan ga ik naar de 
mis in de kerk van de parochie. Daarna 
gaan we weer terug naar ons huis waar we 
ons bed opmaken en de slaapzaal en de 
binnenplaats schoonmaken. En dan ga ik 
ontbijten: maïspap, fonio (dat lijkt op kleine 
korrels rijst) of soms brood. Ik trek mijn 
schooluniform aan en dan heb ik les van 8 
uur tot 12.30 uur. In de pauze vind ik het 
leuk om touwtje te springen.
Tussen de middag eten wij meestal rijst met 
een saus. En dan is het tijd voor de siësta, 
maar als de zusters er niet zijn spelen we 
verstoppertje. Als mijn huiswerk klaar is, lees 
ik vaak een stripboek. Na de studie moeten 
we nog allerlei taakjes doen: onkruid 
wieden, de wc’s schoonmaken, water halen 
etc. In de tuin werken vind ik het leukste.
Daarna gaan we ons wassen en komen bij 
elkaar voor het avondgebed voordat we 
gaan eten. Voordat we gaan slapen vertellen 
we elkaar grappige verhaaltjes.
Elke zondag ga ik na de mis in de kerk 
naar de catecheseles. Ik heb twee beste 
vriendinnen en ik ben hier gelukkig. Mijn 
papa komt me elke week bezoeken en hij is 
trots op wat ik allemaal al kan.
Ik vraag aan God om alle kinderen op de 

wereld te zegenen en alle mensen die voor 
ons zorgen.
Groetjes van Germaine.

Meer informatie hierover is te vinden op: 
https://www.missiokids.nl/Guinee/index-
wmd2021.html

Missiezondag
In het weekend van 23 en 24 oktober is het 
Missiezondag. Ook in dit weekend richt 
Missio de aandacht op de republiek Guinee. 
Missio steunt het pastorale werk van de kerk 
in Guinee, in het bijzonder het werk van de 
zusters Servantes de Marie Vierge et Mère 
(Dienaressen van Maria Maagd en Moeder) 
in het bisdom N’Zérékoré. 

Ondersteuning is nodig voor de volgende 
zaken:
1. Uitbreiding basisschool in Macenta. 
 Slechts anderhalf klaslokaal telt de 
 basisschool in Macenta. Toen was het 
 geld op. Alle kinderen in een klas is 
 geen ideale situatie.
2. Nieuwe bedden voor de kinderen in 
 Huize St. Rita. 
 De bedden zijn in zo’n slechte staat dat 
 de kinderen op de grond moeten slapen. 
 Helpt u mee om daar verandering in te 
 brengen?

3. Weeshuis St. Kisito in Gouécké. 
 Een schrijnend gebrek aan alles. Daarmee 
 is de situatie van het weeshuis St. Kisito 
 het beste samen te vatten. Het ergste is 
 nog wel het weinige en eenzijdige 
 voedsel voor de baby’s.

Meer informatie is te vinden op https://www.
missio.nl/wereldmissiemaand-2021-guinee/

We lopen samen op!
Als Emmaüsparochie lopen we samen op en 
willen graag bijdragen: dichtbij, maar ook 
ver weg. 
De zusters Dienaressen van Maria Maagd 
en Moeder in Guinee zijn er altijd voor de 
ander. En wij zijn er – samen met u – voor 
hen. Daar is deze Missieactie voor bedoeld. 
U kunt geven door: In de collecte van 2/3 
en 23/24 oktober uw bijdrage te storten op 
rekening NL80 RABO 0105 242 063 t.n.v. 
Emmaüsparochie Apeldoorn, ovv Oktober 
Missiemaand 2021.
Evenals vorige jaren hopen we opnieuw 
op een mooie opbrengst. Samen kunnen 
we veel doen! Wij danken u alvast voor uw 
bijdrage.

Namens de werkgroep Em-missie, 
Rens, Luce, Virginie, Bruno en Ronald,

 onze hartelijke dank

Oktober Missiemaand

Op 24 september gaf hoogleraar theologie 
Erik Borgman een boeiende lezing in de 
Onze Lieve Vrouwekerk over de inclusieve 
samenleving. De lezing werd gehouden 
in het kader van de Vredesweek en in 
aansluiting op het gebed voor de vrede van 
Sant’Egidio. 

‘In een echte samenleving, leven allen 
samen met elkaar en wordt niemand om 
welke reden dan ook buitengesloten’, stelt 
professor Borgman. ‘Er is een grote angst 
om onze grenzen verder te openen en dat 
belemmert ook de instroom van nieuwe 
creatieve impulsen voor onze samenleving’. 
Borgman pleit ervoor om de vreemdeling 
niet als een bedreiging te zien, maar als 
een uitnodiging tot vernieuwing. ‘In Europa 
hebben wij wat nodig, zij kunnen dat 
brengen’. We moeten in onze samenleving 
steeds opnieuw de vraag stellen: Wat kun je 
loslaten en wat hou je vast?

Er is echter durf en verantwoordelijkheid 
nodig om naar een inclusieve samenleving 
toe te gaan.
Dat is ook de oproep van Paus Franciscus in 
zijn encycliek “Fratelli tutti”, waarin hij zich 
sterk maakt voor een wereldomvattende 
broederschap. Dat is eigenlijk ook 
de wezenlijke menselijke droom tot 
broederlijke solidariteit: “Alle Menschen 
werden Brüder”, dat is bovendien de tekst 
van ons Europese volkslied. Dit horen we 
ook bij Martin Luther King met zijn iconische 
toespraak “I have a Dream”, en bij Amanda 
Gorman bij de inauguratie van President 
Biden: ‘Het licht blijft altijd schijnen, als je 

maar de moed hebt het te zien, als je maar 
de moed hebt het te zijn’. Paus Franciscus 
voegt daar zijn boek “Let us dream, the path 
to a better future” aan toe. 

Laten wij dromen, de weg naar een 
betere toekomst. Deze droom wordt 
echter ernstig bemoeilijkt door onze in 
zichzelf teruggetrokken natiestaten, die 
muren optrekken en grenzen sluiten 
voor vernieuwing. Dit zijn staten waar je 
makkelijk buitengesloten kunt worden om 
heel veel redenen. ‘Je mag pas meedoen als 
je aan onze condities voldoet’. 

Het is onze roeping om breuken te helen 
en muren te slechten, zonder voorwaarden 
vooraf. Een hele belangrijke vraag die 
je jezelf hierbij kunt stellen is: “Wat is er 
nu nodig om dit te bereiken?” Professor 
Borgman geeft zelf antwoord op deze 
vraag: ‘Hiervoor is vooral ook vertrouwen in 
elkaar nodig en aandacht voor het algemeen 
belang’. In de lezing wordt dit onderstreept 
met een aantal schrijnende voorbeelden. 
De toeslagenaffaire en het document 

“Ongehoord” over het vluchtelingenbeleid 
zijn voorbeelden van diep wantrouwen in 
onze huidige samenleving in Nederland.

De prestatiemaatschappij waarin we nu 
leven, laat ook nog veel mensen hier uit de 
boot vallen. 
Kijk ook eens hoeveel jonge mensen er in 
een burn-out terecht komen. Borgman deed 
aan de politici een oproep om vooral aan 
het belang van de burgers te denken en hen 
ook het vertrouwen en de mogelijkheden 
te geven om zelf tot oplossingen te kunnen 
komen. ‘Houd gewoon van mensen, ga 
naast elkaar staan en niet boven elkaar’. Dat 
was ook het uitgangspunt van onze eerste 
vrouwelijke minister Marga Klompé. 

In de bijbel lezen wij ook duidelijke verhalen 

Radicaal inclusief
hierover. De barmhartige Samaritaan zag en 
handelde ook uit eigen initiatief, want hij 
wist: dit had mij ook kunnen overkomen. Je 
hoeft echt niet van bovenaf ieder voor te 
kauwen wat hij of zij zou moeten doen. Dat 
staat centraal in de katholieke sociale leer, 
het subsidiariteitsbeginsel. Zeker in onze 
tijd waarin ieders inzet nodig is om met 
de uitdagingen van onze tijd het hoofd te 
kunnen bieden geeft die benadering ruimte 
voor veel mensen om actief een bijdrage 
te kunnen leveren. De katholieke kerk is 
organisch en universeel, wij mensen dienen 
net als het onderkleed van Jezus één geheel 
te zijn: De Mensheid ondeelbaar, allen 
broeders en zusters, kinderen van dezelfde 
God! Laat dat onze droom tot vrede zijn.

Frans Waters en Ronald Dashorst
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S A N T ’ E G I D I O

(Johan Gortworst)

Een paar jaar geleden wandelde ik 
wat vermoeid één van de vele barokke 
kerken van Rome binnen. Het was winter 
en al donker. Voor het altaar stond in 
dikke jassen gehuld een kerkkoor. Een 
jonge dirigent was net met de organist, 
die hoog achter in het schip over de 
orgeltribune leunde, in een vurige 
discussie gewikkeld zoals alleen Italianen 
dat kunnen. Gepassioneerd en met veel 
handgebaar. 

Ik ging in één van de dwarsbeuken zitten 
om van de muziekrepetitie te genieten. 
Een in het zwart geklede vrouw liep 
naar me toe met een briefje in haar 
hand. Was dat voor mij bedoeld? Nee, 
ze liep langs me heen en ik zag hoe ze 
het briefje onder een glasplaat van een 
graftombe doorschoof. Ze prevelde een 
paar woorden, sloeg een kruis en sloop 
weer zachtjes weg. Ik keek eens goed wie 
daar zo fraai in marmer was uitgebeeld. 
S.B.J. Labre. Labre? Die naam kwam me 
bekend voor, maar dan als naam van 
een opvanghuis in het midden van het 
land. Het was nooit bij me opgekomen 
me af te vragen wie of wat Labre was. 
Vaak worden opvanghuizen vernoemd 
naar de stichter. Was Labre een Italiaan 
geweest? Terug in het hotel ging ik op 
zoek naar het verhaal van deze man. Een 
bijzonder mens die onze parochie zeker 
zal aanspreken!

Bespot 
De in Frankrijk geboren Benedictus 
Jozef Labre leefde van 25 maart 1748 
tot 16 april 1783. Hij is maar vijfendertig 
jaar oud geworden. Al van kinds af aan 
wilde hij priester worden, maar omdat 
hij niet goed kon leren, kwam hij niet in 
aanmerking voor de priesteropleiding. 
Hij had ook nog een zwakke gezondheid 
en leed onder angstaanvallen. Hij meldde 

zich aan bij verschillende kloosterordes, 
maar vond geen aansluiting. Hij trok 
vervolgens als arme pelgrim langs 
bedevaartsoorden in Europa en kwam 
na een trektocht van zeven jaar in Rome 
aan. Hij bezocht er alle kerken en bleef na 
de vieringen langdurig na om te bidden. 
Hij doorkruiste als bedelaar de wijde 
omgeving en bezocht de plekken waar 
ooit heiligen leefden of waren begraven. 
Stilaan werd hij door de mensen zelf 
nagewezen als heilige; ze noemden 
hem ‘de bidder’, ‘de gebedsman’ of de 
‘vagebond van God.’ Ze vroegen om zijn 
gebed of zijn advies. Intussen woonde 
hij in Rome ergens in een gat in de 
stadsmuur, eerder geschikt voor een 
dier dan voor een mens. Maar er waren 
ook voorbijgangers die hem belachelijk 
maakten. Hij verdroeg de spot en soms 

een pak slaag als een van hogerhand 
opgelegd lot. Hij verzwakte met de dag 
en naar men zegt stierf hij op de trappen 
van de kerk waar nu zijn tombe is, de 
Santa Maria dei Monti. 
Zijn begrafenis werd een ware triomftocht 
door Rome. Duizenden mensen bewezen 
hem de laatste eer. Hij bleek veel 
mensen te hebben geraakt. Hij werd in 
1881 heilig verklaard en is sindsdien de 
beschermheilige van armen, bedelaars, 
daklozen en ontheemden. In Nederland 
zijn in Utrecht en Eindhoven Labrehuizen 
opgericht. Vorig jaar nog is in Eindhoven 
gestart met de vervanging van het 58 jaar 
oude Labrehuis. 

En vereerd
Ik vroeg me af hoe we vandaag om 
zouden gaan met mensen als Labre die 

eigenzinnig en naar onze maatstaven 
onaangepast door het leven gaan. De 
visioenen die hij ook had krijgen wellicht 
nu het stempeltje van psychoses en een 
bemoeizorgteam zou met zachte dwang 
proberen hem in een opvanginstelling 
onder te brengen. Het is niet eenvoudig 
voor de doorsnee inwoner van ons land 
te accepteren dat er altijd mensen zullen 
zijn die anders leven en vanuit andere 
inzichten. De Romeinen zagen in die 
jaren de waarde van deze zoeker. En 
ook vandaag wordt hij vereerd en voor 
hulp aangeroepen als je de tientallen 
briefjes ziet die bij zijn beeld liggen. Doe 
dat maar eens na. Als u eens naar Rome 
gaat, breng dan ook een bezoekje aan de 
Santa Maria dei Monti, niet ver van Roma 
Termini. Onze parochies zijn aan elkaar 
verwant. 

Ontmoeting met Benedictus Labre

Kledingbank
Bij de kledingbank ontvangen we regelmatig 
bewoners van het AZC, soms is iemand 
echt nog maar kortgeleden via Ter Apel 
in Apeldoorn aangekomen en heeft heel 
weinig mee kunnen nemen, dus is er nood 
aan ondergoed, een broek, schoenen, een 
jas voor als het straks kouder wordt. Het 
is heel mooi om dan te kunnen geven wat 
nodig is. We zien ook gasten die we al 
langer kennen. Zo vroeg ik aan iemand: 
“Wat betekent het voor u dat u hier kleding 
kunt halen”. Het antwoord was: “Ik ben 
heel blij dat ik hier mag komen, zonder dit 
zou ik nooit iets nieuws hebben en altijd 
in de dezelfde kleding lopen”. Om onze 
gasten te kunnen blijven helpen vragen we 
om herenwinterjassen en handschoenen en 
vooral ook linnengoed! 

We ontvangen het heel graag op een 
maandag van 10.00 tot 15.00 uur. 
De uitgifte van kleding is op maandag, 
woensdag en vrijdag van 10.00 tot 15.00 uur.

Taalcafé
Via Present komen er in de Kledingbank 
elke week mensen van het AZC om de 
Nederlandse taal te oefenen. Een aantal 
vrijwilligers gaat aan de slag om in een 
gesprek de taal te leren. Dat levert vaak 
mooie ontmoetingen op met mensen uit 
verschillende landen van de wereld die in 
ons land een nieuwe toekomst zoeken en 
daarvoor is de beheersing van de taal de 
eerste stap. We zien dan vaak mensen die 
in een aantal maanden al heel veel geleerd 
hebben en met wie je al een gesprek kunt 
voeren.

Ouderen
Nu er weer meer versoepelingen zijn in 
deze coronatijd pakken we de draad weer 
op om naar Woon en Zorgcentrum Sainte 
Marie te gaan. 22 september was weer de 
eerste keer. De middag werd gezegend met 
mooi weer zodat we buiten konden zitten 
om elkaar te ontmoeten met koffie, thee 
en een drankje. Er was een jarige in ons 
midden die werd verrast met een draaiorgel 
en gezellige muziek. De middag is zoals 
gebruikelijk afgesloten met soep, stokbrood 
en kruidenboter. We kijken uit naar de 
volgende ontmoeting in oktober.

Franciscustafel
Nu de herfst begonnen is komen weer 
meer mensen binnen eten in de pastorie, 
maar er blijven ook gasten die liever een 

maaltijd meenemen om buiten of ergens 
anders te eten. De laatste tijd delen wij 
vaak zo’n 70 maaltijden uit, samen met 
een stukje fruit en een toetje. Zo kunnen 
we onze vrienden van de straat van dienst 
zijn met een warme maaltijd en onze 
vriendschap.

Straatteam
Elke vrijdag gaat er weer een gevulde 
bakfiets met enthousiaste vrijwilligers op 
pad naar Omnizorg, Marktplein en stad 
om soep, koffie, warme chocolademelk 
en brood te brengen naar onze vrienden. 
Mooie ontmoetingen op straat en dankbare 
mensen. In de Whatsapp groep worden 
de ervaringen op deze tochten gedeeld, 
hartverwarmend om te lezen wat de 
ervaringen zijn op straat.
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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 

Dinsdag 12 oktober en dinsdag 26 oktober 
20.00 - 21.00 uur 
Meditatie
Je kan weer deelnemen aan een 

Kopij voor de volgende OpWeg graag in-
leveren uiterlijk woensdag 20 oktober 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

meditatiegroep in 
De Drie Ranken.  
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 
(06-11401297. Aanmelden vonc@3ranken.nl 

Woensdag 13 oktober en 27 oktober 
VONC Krantensoos
In kleine kring 
bespreken we een paar 
actuele krantenartikelen 
of columns. VONC zorgt 
voor een gespreksleider, 
die van te voren 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 via 
vonc@3ranken.nl 

Maandag 25 oktober, 19.30 - 21.15 uur
De Verwondering
De Tweede Schepping 
Godly Play vertelling 
met verwonderings- 
vragen en creatieve 
verwerking.  Door 
Mariska Litjes en Els Lagerweij Kosten €5,-. 
Opgave: de.verwondering.apeldoorn@
gmail.com 

Woensdag 27 oktober 19.30 uur
VONC film Philomena
VONC film Philomena in de maand Oktober. 
Philomena is een hartverwarmend komisch 
drama dat op diverse filmfestivals door 
zowel pers als publiek omarmd werd. 
Genomineerd voor 3 Oscars waaronder 
Beste Film. De film vertelt het waargebeurde 

verhaal van Philomena 
Lee, die als tiener 
haar buitenechtelijke 
zoontje ter adoptie 
moest afstaan op 
aandringen van 
de Iers-Katholieke 
gemeenschap waar 
ze woonde. Wanneer 
ze vijftig jaar later tracht haar kind terug te 
vinden en daarbij op veel verzet stuit vanuit 
de kerkelijke organisatie, krijgt ze hulp van 
BBC journalist Martin Sixsmith, die in het 
verhaal een mooie comeback ziet voor zijn 
onlangs geruïneerde carrière. Als echter 
tijdens hun zoektocht de puzzelstukjes op 
zijn plaats beginnen te vallen, ontstaat een 
ontroerende vriendschap tussen beiden, 
gebouwd op het verlangen om de waarheid 
boven tafel te krijgen over het onrecht wat 
Philomena is aangedaan.  Aanmelden via 
vonc@3ranken.nl

Dinsdag 2 november 19.30 - 21.30 uur 
in de zaal “De Toekomst”.
Luister- en meedenkactiviteit 
over drugspastoraat  
Aan de hand 
van de stelling 
‘Mensen 
worden 
verslaafd door verkeerde keuzes’ verkennen 
wat drugsverslaving is.  
Mark Lieshout, meerdere jaren werkzaam bij 
het drugspastoraat Amsterdam, komt aan 
de hand van 3 bijbel-verhalen de strategie 
en de inhoud van het pastoraat voor 
drugsverslaafden in Amsterdam toelichten. 
Naast het luisteren naar de verhalen is er 
ruimte om mee te denken en te praten 
over de stelling “Mensen worden verslaafd 
door verkeerde keuzes”. Aanmelden via 
vonc@3ranken.nl 
Als u geen mailtje kunt sturen mag u 

ook een briefje met aanmelding sturen 
naar De Drie Ranken, Eglantierlaan 202, 
Apeldoorn; vermeld dan wel uw naam en 
telefoonnummer en de activiteit waaraan u 
mee wilt doen.

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. 

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. 

ONZE LIEVE VROUWE

V I C T O R

De online vieringen worden 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. 
    
Vanaf zaterdag 25 september is de 1,5 meter 
regel vervallen en is vooraf opgeven en 
registreren voor de viering niet meer nodig. 
Wel wordt gevraagd om bij binnenkomst 
uw handen te desinfecteren en om rekening 
met elkaar te houden bij het kiezen van een 
plaats en bij het lopen door de kerk.

Voor de vieringen geldt dat bij het uitreiken 
van de communie het gelaatscherm 
gehandhaafd blijft. De communie op de 
tong ontvangen wordt nog niet toegestaan.
Collectes blijven nog plaatsvinden via 
de collectebus bij de uitgang of een 
bankoverschrijving.

De dringende vraag blijft van kracht om 
verantwoordelijkheid te nemen en thuis te 
blijven met klachten die kunnen wijzen op 
corona.

De brief over de versoepelingen van de 
maatregelen is ook te lezen op de website 
van de parochie.

VIERINGEN H. MARTINUSKERK 
TWELLO 
(online en via livestream)
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2185
Zondag 10 oktober, 
28e  zondag door het jaar
09.00 uur Eucharistieviering 
 Voorganger pastoor J. Hermens 
Woensdag 13 oktober
09.00 uur Eucharistieviering 
Donderdag 14 oktober
09.00 uur Eucharistieviering 
Zondag 17 oktober, 
29 zondag door het jaar
09.00 uur  Eucharistieviering 
 Voorganger pastoor J. Hermens
Woensdag 20 oktober
09.00 uur Eucharistieviering 
Donderdag 21 oktober
09.00 uur Eucharistieviering 
Zondag 24 oktober, 
30e zondag door het jaar 
09.00 uur Eucharistieviering 
 Voorganger pastoor J. Hermens

Woensdag 27 oktober
09.00 uur Eucharistieviering 
Donderdag 28 oktober
09.00 uur Eucharistieviering 
  
VIERINGEN H. MARTINUSKERK 
VAASSEN 

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

Zaterdag 9 oktober, 
28e zondag door het jaar
18.30 uur Eucharistieviering 
 Voorganger pastoor J. Hermens
Zaterdag 23 oktober, 
30e zondag door het jaar
18.30 uur Woord- en Communieviering 
 Voorganger pastor W. Vroom
 
VIERINGEN H. ANTONIUS ABT 
LOENEN 

(online en via livestream) https://
kerkdienstgemist.nl/stations/1031

Zaterdag 16 oktober, 
29e zondag door het jaar
19.00 uur Eucharistieviering 
 Voorganger pastoor J. Hermens

Zondag 24 oktober, 
30e zondag door het jaar
10.00 uur Woord- en Communieviering 
 Voorganger pastor W. Vroom

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

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.

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

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.
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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

Boerhaavestraat 58-60
7316 JD Apeldoorn

055 – 23 40 555
www.hofvanafscheid.nl

055 - 312 56 89
dag en nacht

Verzekerd van persoonlijke  uitvaart-

begeleiding in Apeldoorn en omgeving. 

Waar u ook  verzekerd bent. 

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

Beroepsonderwijs  
aan volwassenen uit  

sloppenwijken van Brazilië

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

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

Maak uw bijdrage over o.v.v.  
401616 of gebruik de QR-code.
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B I J B E L R O O S T E R

Bijbelrooster jaar B

10 oktober 2021 Achtentwintigste zondag door het jaar 
Wijsh. 7,7-11; Psalm 90; Hebr. 4,12-13; Mc. 10,17-30 of 10,17-27 

17 oktober 2021 Negenentwintigste zondag door het jaar
Jes. 53,10-11; Psalm 33; Hebr. 4,14-16; Mc. 10,35-45 of 10,42-45

24 oktober 2021 Dertigste zondag door het jaar 
Jer. 31,7-9; Psalm 126; Hebr. 5,1-6; Mc. 10,46-52 Wereldmissiedag

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

Boodschap van de Heilige Vader Franciscus voor Wereldmissiedag 2021: 
“Het is voor ons onmogelijk niet te spreken over hetgeen wij gezien 

en gehoord hebben” 
(Hand. 4, 20)


