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Rituelen als steun op onze weg
(Johan Gortworst)

Een gebaar, voorwerp of een afbeelding 
heeft als symbool soms meer zeggingskracht 
dan woorden. Rituelen, zoals het branden 
van een kaarsje, maken gebruik van deze 
symbolen. We voelen aan wat bedoeld 
wordt en zorgen zo voor verbinding. Vooral 
in tijden van verlies en verdriet kunnen ze 
helpen om ons gevoel te duiden.

Allerzielen
Met Allerzielen gedenken we in 
verbondenheid de mensen die zijn 
overleden. Veel mensen gaan op deze 
dag naar de begraafplaats om bij het 
graf van een dierbare een lichtje te 
branden, bloemen te leggen en stil te zijn. 
Herinneringen komen boven. Goede en 
moeilijke momenten gaan aan je voorbij. 
Het delen van je verdriet tijdens een viering 
op Allerzielen kan troostrijk zijn. Het samen 
stil zijn en bidden kan tot steun zijn. Kan, 
want niet iedereen is in staat daar open voor 
te staan of troost te ervaren. Ieder mens 
rouwt op zijn eigen manier. Daar is geen 
handleiding voor. 

Herdenkingrituelen
Het herdenken van de doden is een rite die 
overal op de wereld plaats vindt. Al zolang 
de mens bestaat. Door de vondst van goed 
bewaarde grafgiften zijn we veel te weten 
gekomen over de begrafenisrituelen van 
het oude Egypte. Zo gaven de Egyptenaren 
symbolische maaltijden en zelfs boten 
mee voor de reis van de overledene naar 
het hiernamaals. De hunebedden uit onze 
streken waren niet alleen een plek om de 
doden te begraven, maar ook bedoeld om er 
terug te keren en, volgens de deskundigen, 
te herdenken en rituele handelingen uit te 
voeren. De dood is voor alle mensen een 
moeilijk te begrijpen en te aanvaarden 
gebeurtenis. De man of vrouw, het jongen 

Allerzielen
“Het verlies van een dierbare is een gemis 
dat iedere dag gevoeld en ervaren wordt. 
Dat verdwijnt niet. Door de realiteit van 
alle dag gedwongen probeer je er mee 
om te gaan en tracht je het een plek te 
geven.”

In het proces van verwerken kan de 
viering van Allerzielen steun geven. 
Op de 3 begraafplaatsen van de 
Kerkelijke Instelling ‘RK Begraafplaatsen 
Apeldoorn’ willen wij op speciale wijze 
aandacht besteden aan de overledenen 
en steun bieden aan de nabestaanden.

Vanaf 31 oktober zullen er op de 
begraafplaatsen gedichten opgehangen 
worden en treft u op een centrale plaats 
drie harten aan waarin kaarsen geplaatst 
kunnen worden. In het middelste hart 
plaatsen wij kaarsen (gedenklichten) voor 
hen die ons in het voorbije jaar ontvallen 
zijn en op een van onze begraafplaatsen 
een laatste rustplaats hebben gevonden. 

In de kleinere harten ernaast kunt u 
zelf een kaars plaatsen om de dierbare 
die u ontvallen is te gedenken. (zie de 
afbeelding van Allerzielen 2020 op de 
Arnhemseweg).

Daarnaast wordt er op de begraafplaats
Oude Beekbergerweg en de begraafplaats
Arnhemseweg een herinneringswand 
geplaatst waarop u een gedachtenis-
kaartje, in de vorm van een hart, kunt 
ophangen. 
Op 31 oktober, 1 en 2 november liggen de 
hartenkaartjes tussen 12:00 en 16:00 uur 
op een tafel naast de herinneringswand. 

De drie harten kunt u vinden op;
- De begraafplaats Arnhemseweg 
 nabij de Priestergraven. 
- De begraafplaats Oude Beekbergerweg 
 nabij het Kruis achter op het hoofdpad
- De begraafplaats Haagwinde nabij het 
 ‘Calvarie’ monument.

U bent 31 oktober, 1 of 2 november 
van harte welkom op een van onze 
begraafplaatsen om een kaars te plaatsen 
of een gedachteniskaartje op te hangen. 

Vrijwilligers en Bestuur van de R.K. 
Begraafplaatsen Apeldoorn.

of meisje die er een dag geleden nog bij 
ons was, is verdwenen. Waarom en waar 
is ze gebleven? Met herdenkingsrituelen 
proberen we de gevoelens van verdriet en 
vervreemding die het heengaan van mensen 
vaak omgeven, te uiten. Een goed ritueel 
weet ons gevoel te duiden en ons met elkaar 
te verbinden. Goede rituelen zijn ijzersterk 
en gaan van generatie op generatie over.

De kerk is rijk aan deze sterke rituelen. 
Neem het delen van gebroken brood en het 
drinken van wijn. Een ritueel dat al meer dan 
twintig eeuwen dagelijks miljoenen keren 
wordt uitgevoerd. Hetzelfde geldt voor de 
doop en de ziekenzalving. We realiseren 
ons niet altijd hoe bijzonder het is dat deze 
rituelen zo lang standhouden.

Nieuwe vormen
We zien ook nieuwe rituelen ontstaan 
en zeker door de massamedia kennen ze 
een snelle verspreiding. Het afnemend 
kerkbezoek heeft blijkbaar geen invloed 
op de behoefte van mensen om ernstige 
gebeurtenissen te verbinden aan nieuwe 
rituelen om de schok en het verdriet een 
diepere betekenis te geven. Het meest 
bekend zijn de stille tochten die spontaan 
georganiseerd worden door enkele 
buurtbewoners als er zich in een wijk een 
drama heeft voltrokken. 
Een geheel ander modern ritueel is het 
afleggen van een geweldige sportprestatie 
ter herdenking van een overledene. Denk 
aan het samen fietsen tegen kanker op 
de Mont Ventoux. De sporters laten zich 
sponsoren en zorgen door die collectieve 
actie voor verbinding met veel mensen. 
Ook als er zich een nationale ramp heeft 
voltrokken, zoals bij de vliegramp met de 
MH 17, slagen we erin om in een korte 
tijd een zeer indrukwekkende optocht 
van rouwwagens te organiseren voor de 
slachtoffers die vanuit de Oekraïne naar huis 

werden gebracht. Miljoenen mensen hebben 
deze optocht vanuit de huiskamer of langs 
de snelweg gevolgd en raakten ontroerd. 
De verbondenheid is ons land was groot. Bij 
veel van deze gelegenheden worden kaarsjes 
aangestoken, bloemen neergelegd of witte 
ballonnen de lucht ingelaten. 

Monumenten
Ook in Apeldoorn worden deze symbolen 
gebruikt voor nieuwe vormen van gedenken. 
Vlak voor de ingang van de Apenheul in 
het park Berg en Bosch staat sinds 2006 de 
WereldLichtjesDag Boom. Een van oorsprong 
Amerikaans initiatief. Elk jaar, op de 2e 
zondag van december, wordt er bij deze 
boom een bijeenkomst georganiseerd. 
Samen staan de mensen stil bij alle kinderen, 
die op welke leeftijd en om welke reden dan 
ook, zijn overleden. Op deze manier hopen 
de organisatoren een lichtpuntje te bieden 
in donkere dagen. 

Even verderop staat het monument 
‘Onvervulde kinderwens.’ Het is volgens de 
initiatiefnemers bedoeld als een plek voor 
bezinning waar mensen met een onvervulde 
kinderwens terecht kunnen. Tegelijkertijd is 
het een plek waar mensen die wel kinderen 
hebben, kunnen stilstaan bij het feit dat het 
helaas niet voor iedereen vanzelfsprekend is 
dat deze diep gekoesterde wens in vervulling 
gaat. 

Dit zijn twee voorbeelden van dichtbij. Over 
het belang van rituelen valt veel meer te 
zeggen. Ook bij vreugdevolle momenten 
horen rituelen, zoals bij de geboorte en het 
huwelijk. Bij Allerzielen staat echter onze 
vergankelijkheid centraal. Het is een dag 
van bezinning en zo mogelijk een dag om 
kracht uit te putten om door te gaan op ons 
levenspad. Allerzielen laat zien dat we die 
reis niet alleen hoeven af te leggen. 
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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.  
Om een beter zicht te krijgen 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: 
7 november locatie Fab & Seb; 14 november locatie Maria; op 21 november 
locatie Victor.
Op 10 oktober jl. is er een bloemetje gegaan naar de heer en mevrouw 
Journee-Tijhaar, De Veste te Apeldoorn.
Op 17 oktober jl. is er een bloemetje gegaan naar mevrouw Uytendaal, 
Woudhuis te Apeldoorn.
Op 24 oktober jl. is er een bloemetje gegaan naar mevrouw Schneider, 
Kamerlingh Onnesstraat te Apeldoorn.

VOEDSELBANK
Het product voor de inzamelingsactie van de Voedselbank voor de maand oktober: 
pasta en rijst; voor de maand november: koffie, thee, houdbare melk. 
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.

COLLECTE OPBRENGSTEN
Week 36: eigen kerk en bezoekgroepen  € 375,61
Week 37: eigen kerk en bloemetje van de week € 283,89
Week 38: eigen kerk en de vredesweek  € 286,46

MISINTENTIES, VOOR ZOVER BIJ ONS BEKEND
23/24 oktober 2021
Uit dankbaarheid voor een gezonde 88e verjaardag met man, kinderen en kleinkinderen

30/31 okt  2021
Egidius Johannes Elbers; Ton Zwarts; Irene van Westering-Menick

01/02 nov 2021
Diny Geuke-Zandhuis

05 nov 2021
Uit dankbaarheid.

PAROCHIEKRONIEK 
Gedoopt:
Op 10 oktober jl. is Giyano Berenschot door het Heilig Doopsel in onze 
geloofsgemeenschap opgenomen.

Overleden:
De uitvaartdienst van Ton Zwarts heeft 13 oktober jl. plaatsgevonden in de O.L. Vrouwekerk.
De afscheidsviering van Irene van Westering-Menick heeft 13 oktober jl. plaatsgevonden in 
de aula van crematorium Heidehof.

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

Vooraf opgeven voor de viering is 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 wordt nog niet toegestaan.
Collectes blijven nog plaatsvinden via de collectebus bij de uitgang of door een 
bankoverschrijving.

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

Zaterdag 30 oktober, 31e zondag door het jaar
16.30 uur Eucharistievieringviering met cantor E. Vaassen en organist R. van Drunen
 Voorganger pastoor J. Hermens
Zondag 31 oktober, 31e zondag door het jaar 
11.00 uur Eucharistieviering met het St. Georgiusbasiliek-koor 
 Voorganger pastoor J. Hermens 
Maandag 1 november (Allerheiligen)
19.00 uur Eucharistieviering met cantor R. Foppen en organist F. Kronenberg
 Voorgangers pastoor J. Hermens en diaken R. Dashorst
Dinsdag 2 november (Allerzielen)
18.00 uur Eucharistieviering met het Credo en Rouw- en Trouwkoor
 Voorganger pastoor J. Hermens
Vrijdag 5 november
08.35 uur Rozenkransgebed
09.00 uur Eucharistieviering 
Zaterdag 6 november (Heilige Willibrord)
16.30 uur Eucharistieviering met cantor M. Braam en organist L. Huisman
 Voorganger pastoor J. Hermens
Zondag 7 november (Heilige Willibrord)
11.00 uur Eucharistieviering met het Credokoor
 Voorganger pastoor J. Hermens 
Maandag 8 november
19.30 uur Gebedsdienst Sant Egidio 
Dinsdag 9 november
08.35 uur Rozenkransgebed
09.00 uur Eucharistieviering 
Vrijdag 12 november
08.35 uur Rozenkransgebed
09.00 uur Eucharistieviering 
Zaterdag 13 november, 33e zondag door het jaar
16.30 uur Eucharistieviering cantor E. Vaassen en D. de Bakker
 Voorgangers pastoor J. Hermens en diaken R. Dashorst
Zondag 14 november, 33e zondag door het jaar 
11.00 uur Eucharistieviering met het Gregoriaans koor
 Voorgangers pastoor J. Hermens en diaken R. Dashorst
13.00 uur Doopviering
 Voorganger diaken R. Dashorst
Maandag 15 november 
19.30 uur Gebedsdienst Sant Egidio 
Dinsdag 16 november
08.35 uur Rozenkransgebed
09.00 uur Eucharistieviering 
Vrijdag 19 november
08.35 uur Rozenkransgebed
09.00 uur Eucharistieviering 

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

ROZENKRANSGEBED 
Het rozenkransgebed is elke dinsdag- en vrijdagmorgen voorafgaand aan de 
eucharistieviering om 08.35 uur.

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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Bondgenoten in barmhartigheid
(Johan Gortworst)

Wat is er mooier dan barmhartig zijn voor 
een dakloze man als hij jouw portiek voor 
de nacht heeft uitgekozen? Toch kan je 
goedbedoelde hulp anders ervaren worden 
dan je vooraf had gedacht. Was dit wel een 
vorm van barmhartigheid?

Portiek
Ik bezocht een aantal jaren geleden 
in voorbereiding op een congres een 
gerenommeerde dagvoorzitter. Ook 
in die tijd was het aantal daklozen 
onaanvaardbaar hoog. De Utrechtse 
‘tunnel’ onder Hoog Catharijne was vaak 
in het nieuws. Het was een plek waar 
verslaafden en prostituees de nacht 
doorbrachten en amper overleefden. Veel 
van de taferelen die zich daar afspeelden 
kwamen met gemak in aanmerking voor 
een plekje op een van de schilderijen van 
Jeroen Bosch.

De voorzitter woonde vlak bij het 
Amsterdamse Vondelpark in een straat met 
statige huizen. Elk huis was voorzien van 
een ruime portiek. Hij vertelde dat in zijn 
portiek een dakloze man enkele weken de 
nacht had doorgebracht. Een nette man 
die elke ochtend zijn matje oprolde en ‘s 
nachts weer terugkwam. Hij zei weinig. 
Buurtbewoners ontfermden zich over hem, 
zetten eten klaar en zorgden voor schone 
kleren. Hij hoorde erbij. Op een dag was de 
man zonder afscheid te nemen verdwenen. 
Dat stelde de buurt teleur. Een buurman 
kwam hem later tegen. Wat bleek. Hij 
had eindelijk medicatie gekregen en was 
langzaam uit een psychose ontwaakt. Het 
bivakkeren op straat was voor hem een 
regelrechte hel geweest. Niemand uit die 
buurt had dat opgemerkt. Een leerzame 
ervaring, vond de dagvoorzitter, die hij op 
het congres wilde delen. 

Barmhartige Samaritaan
Van het congres herinner ik me niet veel 
meer, maar dit verhaal heeft me nooit 
losgelaten. Waarom? Iedereen deed toch 
zijn best? De buurtbewoners toonden 
medeleven en respecteerden de levensstijl 
van de man. De dakloze man probeerde op 
zijn beurt overlast te vermijden. De hulp 

die nodig was bleef echter uit. Was niet 
gezien. Een misverstand. Wat schuurde 
hier? Ik kon er de vinger niet achter 
krijgen. Bij het lezen van een Vlaams artikel 
over barmhartigheid vanuit een Bijbelse 
achtergrond (1) kreeg ik een vermoeden 
waar dat schurende gevoel vandaan kwam. 

In het artikel las ik een inspirerende uitleg 
over het verhaal van de barmhartige 
Samaritaan met als invalshoek: 
‘verantwoordelijk zijn voor elkaar.’ Wat valt 
bij deze parabel dan op? In tegenstelling 
tot de priester en de leviet veegt de 
Samaritaan zijn agenda schoon. De 
afspraken voor die dag moeten maar even 
wachten. Hij verleent, geraakt door wat hij 
ziet eerste hulp, maar daarmee is zijn werk 
niet klaar. 
‘Hij voltooit zijn barmhartigheid door 
een beroep te doen op een herbergier en 
een herberg. De Samaritaan is zich ervan 
bewust dat hij niet alles zelf kan en dat hij 
niet alles zelf moet doen. In zijn radicale 
verantwoordelijkheidsbesef blijft hij 
realistisch, met beide benen op de grond. 
Hij doet een beroep op een structuur - 
een herberg die uitgerust is om voor de 
noodlijdende te zorgen en een herbergier 
of professional die daarmee zijn brood 
verdient - en gebruikt zijn geld om die 
barmhartigheid mogelijk te maken.’
Hij keert zelfs terug om na te gaan 
of de hulpverlening goed is verlopen. 
Barmhartigheid houdt dus niet op bij alleen 
meeleven of steun betuigen, het komt 
vooral aan op ‘doen’. 

Bij de volgende zin viel bij mij het kwartje: 
‘Veel mensen zeggen wel dat ze voor 
de ander zorgen, maar weten vaak niet 
wat diens belangrijkste noden zijn. De 
belangrijkste vorm van naastenliefde is zien 
en ontleden wat de ander daadwerkelijk 
nodig heeft, en daar adequaat, verstandig, 
proportioneel, kortom, ‘effectief’ - niet 
affectief - op antwoorden.’

Jawel, hoor ik u al denken, mooi gezegd, 
maar deze dakloze man lag niet halfdood 
in de portiek zoals de gewonde man 
uit het Lucasevangelie. Hij vroeg niet 
om hulp. Dat klopt. Psychisch letsel 
is moeilijker te herkennen dan een 

gebroken been. Er rust nog steeds een 
taboe op psychische kwetsbaarheid. 
Mensen die lijden onder een psychose 
hebben extra professionele hulp en 
bescherming nodig. Als mensen zelf niet 
meer in staat zijn die te vragen, zijn ze 
aangewezen op familieleden, vrienden 
of oplettende omstanders die tijdig aan 
de bel trekken. Daarnaast speelt volgens 
mij ook de tijdgeest een rol. We willen 
zelf bepalen hoe we ons leven leiden. Er 
is een grote huiver gegroeid om zonder 
iemands toestemming dwingend in te 
grijpen in zijn of haar leven. Iemand 
met dwang helpen is aan strenge regels 
gebonden en hoort volgens de overheid 
een uitzondering te zijn. Het is juist de 
bedoeling van die regels om zo lang 
mogelijk op vrijwillige basis en zo nodig 
met een beetje aandringen, elkaar 
barmhartigheid te bewijzen als een 
concrete daad op de nood van een ander. 
De nacht moeten doorbrengen in een 
portiek is echter geen bewuste keuze die 
we zondermeer dienen te respecteren, 
maar een signaal dat iets heel erg mis is. 

Vraag hulp
De Vondelbuurt was goed op weg met het 
bieden van de eerste hulp. Een telefoontje 
naar een professionele hulpverlener 
voor advies is vervolgens verstandig. In 
ons land heeft de barmhartigheid zich 
namelijk ook vertaald naar georganiseerde 
barmhartigheid. In de zorginstellingen 
staan vele bewogen hulpverleners klaar om 
vakkundig te helpen als we ze bellen. Voor 
het bereiken van een meer barmhartige 
wereld heb je bondgenoten nodig. Je hoeft 
niet zelf alles op te lossen. De barmhartige 
Samaritaan ging ons daar tweeduizend jaar 
geleden al in voor.

(1) (https://www.kuleuven.be/
thomas/page/abel-ontferming-en-
barmhartigheid/) Faculteit Theologie en 
Religiewetenschappen van de KU Leuven.
Thomas (Theologie, Onderwijs en 
Multimedia: Actieve Samenwerking) wil 
een actieve en interactieve samenwerking 
creëren tussen alle leerkrachten (r.-k.) 
godsdienst van alle onderwijsnetten in 
Vlaanderen en allen die met geloofs-
opvoeding (bij jongeren) begaan zijn. 

De moeite van een bezoekje waard

De RK begraafplaats 
aan de Oude
Beekbergerweg
De meeste mensen hebben ongetwijfeld 
wel eens gehoord van het bestaan van 
onze RK begraafplaats aan de Oude 
Beekbergerweg. En op de vraag: “Waar 
vinden we die?”, zal de doorsnee passant 
het antwoord ook wel weten: “Daar 
ergens in Apeldoorn Zuid, tegen het 
Zuiderpark aangedrukt”. Maar meestal 
blijft het daarbij. En dat is toch jammer. 
Want deze begraafplaats (inderdaad 
ingebed in een parkachtige omgeving) is 
zonder meer de moeite van een bezoekje 
waard!

Welnu, binnenkort is er aanleiding te over 
om dat te doen. Wat is het geval?
Daarvoor gaan we even terug in de tijd. 
En daarbij is het goed om te bedenken 
dat al het onderhoud helemaal door 
vrijwilligers wordt gedaan. In het 
verlengde daarvan is er in de loop van 
de jaren ook het nodige opgeknapt, 
gerenoveerd en ook nieuw aan het 
bestaande toegevoegd. En in 2013 was 
het zover: pastoor Harrold Zemann 
heeft toen zijn zegen uitgesproken over 
een nieuw beheerdersgebouwtje, een 
strooiveld, een serie nieuwe grafkelders 
én een urnenheuvel. Ik herinner me nog 
goed, dat deze plechtige (en zeg maar 
gerust: feestelijke) handeling plaats vond 
in de stromende regen. Harrold sprak 
toen de onvergetelijke woorden: “Veel 
wijwater heb ik niet nodig, want God’s 
water komt al in overvloed van boven!”. 

Het laatst ingezegende element, de 
urnenheuvel, mag gerust een landelijk 
unicum genoemd worden. En dat blijkt 
ook wel uit de belangstelling voor dit 
stukje begraafplaats. Binnen 6 jaar bleek 
het al nodig serieus na te denken over 
de aanleg van een tweede urnenheuvel. 
En nu is het dan zover. In navolging 
van Harrold Zemann is nu pastoor 
Hans Hermens bereid om de tweede 
urnenheuvel op gelijke plechtige (én 
feestelijke!!) wijze in te zegenen. Dat zal 
gebeuren op zaterdag 13 november om 
15:00 uur. Wat ons betreft gaat dan de 
vlag in top!!
Aansluitend tijd en ruimte om het glas te 
heffen, een vorkje te prikken én voor een 
wandelingetje over de begraafplaats. 

En als U er toch bent: onze buren zijn 
ook de moeite van een bezoekje waard. 
Ons adres is Oude Beekbergerweg 159; 
en daar komt ie: de Kledingbank van 
Sant’Egidio zit op 157. Doen hoor!!

Jaap Gussenhoven,
namens vrijwilligers en bestuur RK. 

Begraafplaatsen Apeldoorn
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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).

Meedoen 
Zowel in de voorbereiding voor de eerste 
communie als bij het vormsel is meedoen 
in de kerk en met wat daar gebeurt een 
belangrijk onderdeel van de voorbereiding. 
Misdienaar zijn is een mogelijkheid, of 
helpen als vrijwilliger, of meedoen met 
het koor (kinderkoor kZing tot 12 jaar en 
JokoTrees vanaf 12 jaar). Als je meedoet, 
word je beleving anders. Je bent meer 
betrokken en wordt een onderdeel van de 
gemeenschap. Je geloof handen en voeten 
geven kan op vele manieren. 

Vrijwilligers gezocht
Kind en Kerk is een actieve groep 
vrijwilligers en de grote groep kinderen in 
onze kerk is iets waar we ontzettend blij 
mee zijn. De andere kant is dat de dingen 
niet vanzelf gebeuren en ik mijn werk alleen 
goed kan doen met een groep vrijwilligers 
om mij heen. 

K I N D  E N  K E R K

Planning communie 
en vormsel
Door de lockdown is de 
groep vormelingen en 
communicanten die nu 
hun bijeenkomsten hebben 
later gestart. Normaal starten kinderen die 
7/8 jaar zijn en in groep 4 zitten met hun 
voorbereiding. Voor de vormelingen geldt 
dat als ze in groep 8 zitten en 11/12 jaar zijn. 
Doordat deze groepen nu draaien, is er 
bij sommige ouders wat verwarring over 
het doen van de eerste communie en het 
vormsel voor de kinderen die nu in groep 4 
en groep 8 zitten. 
In november zullen de ouders van kinderen 
in groep 4 en groep 8 een uitnodiging 
ontvangen voor de informatieavond. Daar 
zal verteld worden wanneer en hoe het 
traject zal starten. De intentie is om in 
januari ook deze groepen te laten instromen 
in het Leerhuis Catechese. 

Vormelingen als misdienaar
In de vormselvoorbereiding hebben we de 
vormelingen gevraagd ook als misdienaar 
mee te doen bij de eucharistieviering. Rachel 
beet de spits af op 17 oktober. U zult dus de 
aankomende maanden regelmatig een jonge 
misdienaar op het altaar zien. 

Daarom twijfel niet en meld u aan!! 
kindenkerk@rkapeldoorn.nl 
Vooral voor de kinderdienst op de 
zondagochtend hebben we een paar mensen 
extra nodig boven het team dat nu de 
kinderdienst draait. U staat er niet alleen 
voor en wordt goed ‘ingewerkt.’

Mariska Litjes 

Vraagje: wat hebben een gebedsviering in 
de gevangenis en in een woongroep voor 
geestelijk gehandicapten gemeen met de 
Mariakapel van de Martinuskerk in Vaassen?
Op die vraag kunnen verschillende goede 
antwoorden gegeven worden. Zo heb 
ik in de afgelopen weken zowel een 
gevangenis, een woongroep voor geestelijk 
gehandicapten als de Mariakapel in Vaassen 
mogen bezoeken. 

Ik mocht een dag meelopen met een 
geestelijk verzorger in de gevangenis. Hij 
vertelde mij over zijn boeiende werk en 
hoe hij op een zinvolle manier iets kan 
betekenen voor gevangenen. En ik mocht bij 
twee gesprekken met gevangenen zijn. Dat 
was aan de ene kant bijzonder, vanwege de 
onderwerpen die ter sprake kwamen, maar 
aan de andere waren het gewone menselijke 
ontmoetingen.

Twee weken later mocht ik een dag 
meelopen met een geestelijk verzorger die 
werkzaam is voor geestelijk gehandicapten. 
Ook hij vertelde veel over zijn werk en ik 
mocht bij twee gebedsvieringen zijn. 

Het was mooi om te zien hoe elke bewoner 
op zijn en haar eigen wijze bij de viering 
betrokken en aangesproken werd. Aandacht 
voor elkaar en voor God: met behulp van 
muziek, woord en gebaar gebeurde er 
heel veel. En zo werden de bewoners als 
volwaardige mensen op hun eigen wijze 
aangesproken.

Op andere dagen was ik in Vaassen en liep 
ik geregeld even de Martinuskerk in, die 
overdag geopend is. En ik ben blijkbaar 
niet de enige die dat wel eens doet: in de 
Mariakapel branden altijd wel kaarsen, een 
teken dat mensen in de kerk zijn geweest. 
Ze zijn er voor een moment van rust en 
om, als teken van gebed, één of meerdere 
kaarsen aan te steken.

Maar deze drie plekken hebben meer 
gemeen dan dat ik er geweest ben. Ze 
hebben ook gemeen dat er kaarsen worden 
gebrand. Want dat gebeurt standaard 
in gebedsvieringen in de gevangenis. 
Gedetineerden mogen tijdens een viering 
een kaars opsteken, om zo te denken 
aan en te bidden voor de mensen die zij 

moeten missen. Ook bij vieringen met 
geestelijk gehandicapten worden altijd 
meerdere kaarsen aangestoken: als teken 
van verbondenheid met heel veel mensen. 
En in de Mariakapel van de Martinuskerk 
gebeurt hetzelfde. Een kaars wordt 
aangestoken, die met licht en warmte het 

gebed begeleidt. Het is een universeel en 
kostbaar gebaar.

Wim Vroom, pastoraal werker, 
vroom@franciscusenclara.com 

[Eerder geplaatst in Vaassens Weekblad, 
september 2021]

Een kostbaar gebaar
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(Ronald Dashorst)

Lucas
Op 18 oktober vierde de kerk de feestdag 
van de evangelist Lucas. 

Lucas was van heidense afkomst en werd 
na zijn bekering de metgezel van de 
apostel Paulus. In overeenstemming met 
de prediking van Paulus schrijft Lucas 
zijn Evangelie en ook de Handeling 
van de Apostelen. In de ‘Handelingen’ 
geeft hij een beeld van de Kerk in haar 
beginperiode, hij beschrijft daarin de 
voornaamste gebeurtenissen tot aan 
Paulus’ eerste verblijf in Rome. 

Lucas vertelt in zijn evangelie (Lucas 10, 1-9) 
over de tweede grote zendingstoespraak 
van Jezus. De eerste was gericht tot de 
twaalf, waarin heel Israël vervat was. In 
de tweede zending richt Jezus zich tot 
de tweeënzeventig, wat verwijst naar 
alle volkeren op aarde. Lucas plaatst dit 
moment aan het begin van Jezus’ opgang 
naar Jeruzalem. De zending van Jezus is 
van het begin af aan gericht tot de hele 
wereld. Jezus merkt op dat ‘de oogst wel 
groot is’, maar ‘de arbeiders weinig’. 
De verhouding tussen het werk van de 
evangelisering van de wereld en het kleine 
aantal leerlingen is helemaal scheef. Jezus 
roept dus op om te bidden dat de Vader 
meer arbeiders zou inzetten en dat hun 
werk goede vruchten zal afwerpen. Verder 
zegt Jezus: ‘Ik zend u als lammeren tussen 
wolven’. 

Wolven en lammeren
Wanneer we het evangelie doorgeven, 
betekent dit ook dat we vaak een strijd 
moeten voeren, dat het niet altijd 
gemakkelijk is, en er ook tegenstand en 

onbegrip te verwachten is. Dat was toen, 
maar nu misschien nog wel meer. Alleen 
ging het toen, twintig eeuwen geleden, 
nog meer gepaard met vervolging, 
martelingen en de dood. Het beeld van 
de lammeren en wolven laat ook zien 
hoe de zending zal zijn. De zending legt 
niets met geweld op, maar gebeurt door 
zachtmoedige en nederige lammeren. 
Dit is trouwens niet enkel de stijl van de 
verkondiging, maar ook de essentie van 
het evangelie zelf. Met de kracht van 
de zachtmoedigheid overwinnen we de 
zwakte van het geweld. 

Dat is ook de kracht van de vredesbijeen-
komsten die de gemeenschap van 
Sant’Egidio elk jaar weer organiseert, 
zoals afgelopen jaar in Rome. Bij 
deze bijeenkomst spraken de paus, 
Angela Merkel en vooraanstaande 
vertegenwoordigers van de joodse en 
islamitische tradities zich krachtig uit voor 
dialoog en de vrede. Zachtmoedigheid 
en nederigheid is ook de kracht van alle 
werken van elke christelijke gemeenschap, 
de kracht van de ontmoeting en de trouwe 
volharding. 

De Heer zal er zijn
De leerlingen worden overal naar 
toegezonden om het evangelie door te 
geven. Jezus zendt ze ‘twee aan twee’, 
omdat hun eerste prediking de wederzijdse 
liefde is. De liefde van de Heer is sterk en 
overwint ‘de wolven’ van deze wereld. 
‘De Heer ondersteunt die dreigen te 
vallen, richt al wie gebukt gaat weer op’, 
zoals in psalm 145 staat. ‘De Heer is vol 
liefde en medelijden, lankmoedig en zeer 
goedgunstig. Hij is bezorgd voor iedere 
mens, barmhartig voor al wat Hij maakte. 
Hij is nabij voor elk die Hem aanroept’. 

Want Zijn naam is ‘Ik zal er zijn’. Ik zal met 
jou zijn, alle dagen van je leven, waar je 
ook gaat.
De Heer zal er zijn voor wie alles is 
kwijtgeraakt, voor wie geen toekomst meer 
ziet. Hij zal er zijn voor wie eenzaam en 
verlaten is, wie het leven niet meer aankan, 
wie geen uitweg meer ziet uit de ellende. 
De Heer zal er zijn, ook in deze tijd. De 
Heer zal er zijn voor wie aan het einde van 
zijn of haar leven alles moet loslaten, voor 
wie door een alles vernietigende ziekte 
de krachten voelt afnemen en het uur van 
sterven voelt naderen. De Heer zal er zijn 
voor wie hun geliefde voelen wegglijden, 
onmachtig om dit proces te stoppen. Het 
enige wat overblijft is er te zijn. In die 
nabijheid, in de woorden die dan gezegd 
worden, in de liefde die dan gaat stromen 
is de Heer aanwezig. 

Het beeld van een God die er wil zijn 
geeft troost en kracht. Het ritueel van 
ziekenzalving of ziekenzegen helpt om 
het contact met de Heer te herstellen 
en opnieuw te ervaren. Dan gebeurt het 
wonder van nabijheid en stap je samen in 
het licht en de liefde van God die er is, in 
ons.

De Heer zal er zijn, in ons die Zijn nabijheid 
vormgeven. Daartoe worden wij gezonden, 
om vrede te brengen, om licht te brengen 
en op te beuren, om de liefde van God 
te tonen in het woord dat wij spreken, in 
de hand die troost en eten en drinken of 
kleding aanreikt. Wij verkondigen zo het 
Evangelie van de God die van ons houdt en 
geen mensenkind wil vergeten, of verloren 
laat gaan, die geen mens in de kou laat 
staan. Wij zijn allen broeders en zusters 
van elkaar. Elk mensenkind, is een kind van 
God. En niemand is vergeefs geboren.

Ik zal er zijn 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 in de loop van 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

santegidioapeldoorn@gmail.com  |  www.santegidio.nl  |  www.santegidio.org  |  www.santegidio.be

S A N T ’ E G I D I O

Kledingbank
Veel mensen weten de weg te vinden naar 
de kledingbank, vorige week ontvingen wij 
122 gasten. Hoe fijn is het om al het goede 
dat u ons brengt door te geven aan wie 
het nodig heeft. Ik zag een meneer binnen 
komen met blote voeten op slippers. Dat 
raakt mij dan, het is heel goed dat hij komt. 
Hij heeft sokken, schoenen en kleding 
uitgezocht waar hij de winter mee in kan. 
Wilt u ons blijven steunen met vooral 
herenkleding en -schoenen, een warme 
winterjas en linnengoed. Wij ontvangen 
het graag op een maandag van 10:00 tot 
15:00 uur. Voor wie kleding nodig heeft 
is de kledingbank open op maandag, 
woensdag en vrijdag van 10:00 tot 15:00 
uur. 

Boekpresentatie 
Op maandag 25 oktober is de Nederlandse 
vertaling gepresenteerd van het nieuwe 
boek van Andrea Riccardi: Het Gebed, 

het Woord, het Gelaat. In het Huis 
van Sant’Egidio, Waterlooplein 205 te 
Amsterdam gaf broeder Thijs Ketelaars, 
abt van de abdij van Egmond een 
inleiding, naast de Vlaamse schrijfster 
Kristien Hemmerechts en Rik Hoet, 
professor in de Bijbelse theologie en rector 
van de Mozes en Aäronkerk. Het was een 
boeiende en inspirerende avond waar wij 
met een aantal mensen uit Apeldoorn naar 
toe zijn gegaan.

In Het Gebed, het Woord, het Gelaat 
laat Andrea Riccardi zien, hoe bidden en 
lezen in het Woord van God van betekenis 
is voor de wereld vandaag, wanneer je 
begint bij het perspectief van de armste 
en meest gekwetste mensen. Hij put 
daarbij ook uit zijn eigen rijke ervaringen 
van de ontmoeting met de armen en de 
zoektocht naar vrede. Na afloop was er 
gelegenheid tot gesprek en konden wij 
het boek aanschaffen. Met een doos vol 

boeken keerden wij voldaan weer terug 
naar huis.
Dit boek is te bestellen op 
santegidioapeldoorn@gmail.com en op de 
website van www.santegidio.nl

Sainte Marie
Zondagmiddag 17 oktober was er een mooie 
ontmoeting met muziekbingo in Sainte 
Marie. Een aantal jongeren van de School 
van Vrede en hun ouders hebben geholpen 
met het serveren van koffie en thee en het 
uitdelen van de prijsjes. De muziek klonk 
van bekende liedjes, de ouderen zongen 
mee, een sfeer van herkenning. Mooi om 
te horen dat de ouderen zoveel liedjes 
kende en vaak ook nog herinnerden wie 
de zanger of zangeres van toen was. De 
middag werd zoals gebruikelijk afgesloten 
met een heerlijke tomatensoep, stokbrood 
en kruidenboter. Volgende maand weer een 
nieuwe bijeenkomst waar zowel oud als jong 
naar uit ziet.

Maaltijd in de Herberg
Elke derde vrijdag van de maand is er weer 
een maaltijd voor (zwerf)jongeren. Samen 
met Stimenz en de Herberg nodigen wij 
jongeren uit om samen te komen en elkaar 
te ontmoeten rond een gezonde en lekkere 
maaltijd. Wim, Marian en Nelly hebben op 15 
oktober de maaltijd verzorgd en de jongeren 
hebben genoten van het driegangenmenu: 
tomatensoep, hutspot en een heerlijk toetje. 
Vrijdag 19 november is weer de volgende 
maaltijd. Het is een verrassing wie er kookt 
en wat er gekookt gaat worden.

Gebed
1 november is er om 19.00 uur een viering 
van de parochie ter gelegenheid van 
Allerheiligen. Op 8 november is het gebed 
weer om 19.30 uur voor de vrede.

Meer informatie is te vinden op de 
nieuwe website van www.santegidio.nl 
en www.santegidio.be.

Maaltijd in de Herberg Sainte Marie
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van onze activiteiten een persoonlijke 
uitnodiging.
Mocht u de uitnodiging op 29 oktober nog 
niet hebben ontvangen dan verzoeken wij 
u contact op te nemen met mevrouw Van 
Bussel, Marconistraat 71, 7316 PA Apeldoorn, 
tel. 521 80 06 of met Gerard Tiemessen, 
Hoefblad 1, 7322 EG Apeldoorn, tel. 521 39 
28 of mobiel 06 306 117 25. U bent van harte 
welkom.

Leerhuis parochies Emmaüs 
en HH. Franciscus en Clara
In de afgelopen maanden heeft u al 
een aantal keer kunnen lezen over 
het Leerhuis, waarmee we in onze 
parochies de verbondenheid met elkaar 
en met God willen laten groeien en 
versterken. Op dit moment zijn er twee 
groepen bezig met de basiscursus (de 
algemene geloofsbijeenkomsten): de 
doorgestarte pilotgroep, die eind 2020 
noodgedwongen moest stoppen door 
Corona en een nieuwe groep. De nieuwe 
groep bestaat uit 16 enthousiaste 
deelnemers, een gemêleerd gezelschap 
qua leeftijd en culturele achtergrond. In 
een volgende OpWeg en Clara laten we 
hen graag aan het woord om te vertellen 
over hun ervaringen met de basiscursus. 
We hopen dat hierdoor weer een nieuwe 
groep parochianen geïnspireerd wordt en 
zich aanmeldt voor de cursus die begin 
2022 zal starten. 
Samen met het pastorale team zijn we 
ook aan het nadenken over nieuwe 
activiteiten binnen het Leerhuis. We 
denken bijvoorbeeld aan het opleiden 
van mensen voor het begeleiden van 
uitvaarten en voor het voorgaan in woord- 
en communievieringen. Maar ook het 
organiseren van eenmalige bijeenkomsten 
rondom een bepaald thema of een lezing 
behoort tot de mogelijkheden. Mocht u 
suggesties, ideeën of wensen hebben op 
dit gebied, dan houden we ons van harte 
aanbevolen. 
Tenslotte zijn we aan het onderzoeken 
hoe we de informatie over het Leerhuis via 
de websites van de parochies Emmaüs en 
HH. Franciscus en Clara beter toegankelijk 
kunnen maken. 
Wanneer u vragen, ideeën of wensen 
heeft over het Leerhuis, kunt u terecht 
bij het pastorale team (bereikbaar via het 
secretariaat (0571 274 445) op dinsdag en 
donderdag van 9.00 tot 17.00 uur en via 
secretariaat@franciscusenclara.com).  
Als u zich wilt opgeven voor de basiscursus, 
die begin 2022 start, dan kan dat telefonisch 
(055 526 65 00) of via e-mail 
(emmaus@rkapeldoorn.nl). 
Achter in de kerken liggen folders met 
nadere informatie over de basiscursus. 
U wordt van harte uitgenodigd om deze 
mee te nemen.

Dori-Anne Aalbers en Gerard Disberg, 
ondersteuners Leerhuis

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 met Adri Hulst, 
tel. 541 61 64
E-mail: omziennaarelkaar@3ranken.nl 

VONC aanmelden: vonc@3ranken.nl of 
een briefje in de bus van De Drie Ranken, 
Eglantierlaan 202. 

2 november dinsdag 19.30-21.30 
Luister- en meedenkactiviteit over 
drugspastoraat 
Toelichting 
aan de hand 
van Bijbel-
verhalen over 
de strategie en inhoud van het pastoraat 
voor drugsverslaafden. Er is ruimte om te 
luisteren naar de verhalen en mee te denken 
over de stelling ”mensen worden verslaafd 
door verkeerde keuzes”. Kosten 
€ 7,00.

9 november dinsdag, 18.30 uur- 19.30 uur,
let op aanvangstijd is veranderd! 
Meditatie 
Ruimte om bijvoorbeeld 
zoekend en tastend 
je weg te gaan. Op 
zoek naar een verstilde 
omgang met God. Een 
spiritueel proces van 
omvorming in liefde. Christelijke meditatie 
kan je helpen om je open te stellen voor 
wat je daarbij mag ontvangen. Elke 2e en 4e 
dinsdag van de maand in de stilteruimte van 
De Drie Ranken. Afrondend met een kopje 
koffie/thee.

17 november woensdag 19.30 uur 
VONC FILM Babette’s Feast
Aan de verlaten kust 
van Denemarken 
wonen Martina en 
Philippa, de dochters 
van een strenge 
Protestantse pastoor 
die elk aards genot 
afkeurt. Op een dag 
arriveert Babette; zij 
is de Franse onrusten 
ontvlucht. 
De twee zussenbesluiten haar onderdak 
te bieden in ruil voor het verrichten van 

Kopij voor de volgende OpWeg graag in-
leveren uiterlijk woensdag 10 november 2021 
per e-mail aan receptie@rkapeldoorn.nl

D E  D R I E  R A N K E N

S T A D

huishoudelijk werk. Veertien jaar werkt 
Babette als hun persoonlijke huishoudster. 
Op een dag krijgt ze het bericht dat ze de 
loterij gewonnen heeft. Met het geldbedrag 
besluit ze de bevolking van het dorp op een 
feestmaal te trakteren. Deze film is één van 
de favoriete films van Paus Franciscus. In 
Amoris Laetitia (De vreugde van de liefde) 
maakt hij een verwijzing naar deze film. 
Kosten € 4,00.

18 november donderdag, 19.30-21 uur 
Sacrale dans
Sacrale dans is een 
meditatieve vorm van 
bewegen, waarbij plezier 
en beleving voorop 
staat. We dansen op 
ruime afstand van elkaar, zolang er nog 
coronamaatregelen gelden. Kosten € 5,00.

8 november maandag 
De Verwondering
Bibliodrama over de 
scheppingsverhalen door 
Gertrudeke van der Maas.  
19.30-21.15 uur in De Drie 
Ranken. Kosten € 5,00. 
Info en opgave: de.verwondering.
apeldoorn@gmail.com 
                        

Vespers in De Drie Ranken
Elke veertien dagen vindt er
op donderdagavond een vesper plaats. 
Tussen 19.30 en 20.00 uur neem je deel aan 
de grotendeels gezongen liturgie met ruimte 
voor stilte en gebed, een oase van rust in de 
tijd. Na afloop is er gelegenheid voor een 
kopje koffie. De vespers worden gehouden 
op 11 en 25 november, en tijdens de advent 
op 2, 9 en 16 december.

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. 

Eucharistieviering, 
georganiseerd door de Werkgroep 
Welzijn Hubertusgemeenschap 
Donderdag 14 oktober was er na 2 jaar weer 
een Eucharistieviering voor de ouderen 
van 75+ uit de Hubertusgemeenschap en 
verdere belangstellenden. Wat hebben 
we met z’n allen hiernaar uitgekeken en 
wat waren we blij dat we eindelijk na de 
coronamaatregelen weer met elkaar een 

H. Mis konden vieren in het Hof van Afscheid 
(v/h Open Hofkerk). Bijna 100 personen 
hadden zich opgegeven om deze viering bij 
te mogen wonen. 
De voorzitter heette iedereen van harte 
welkom op deze vertrouwde plek, waar de 
mensen van het Hof van Afscheid ons de 
gelegenheid en de gastvrijheid boden om 
hier te kunnen zijn. Er zijn wel verschillende 
veranderingen aangebracht in deze 
voormalige kerk maar het doet gelukkig 
nog steeds aan als kerk. De banken zijn 
weg en men heeft overal stoelen geplaatst 
waardoor je goed kunt zitten. Verder zijn er 
wat betreft de vieringen dingen veranderd. 
Zo gaat Pater Theo Roelofs vanwege zijn 
leeftijd niet meer voor. In zijn plaats is Pater 
Dominiek Deraeve gekomen, die graag 
voorgaat in onze Eucharistievieringen. 
Als Werkgroep zijn we heel gelukkig dat 
hij dit wil doen. Dan heeft er ook bij het 
koor een verandering plaatsgevonden 
want Dominique Molenkamp is niet langer 
onze dirigent omdat hij het er vanwege 
drukke werkzaamheden niet meer bij kon 
hebben. Voor hem was Elni Vaassen te hulp 
geschoten en zij heeft het koor geleid samen 
met organist Frans Wijnbergen. Hopelijk 
kunnen we vaker een beroep op haar doen. 
Ondanks slechts twee repetities klonk het 
volgens de aanwezigen heel goed. Omdat 
oktober Mariamaand is hadden we als 
thema gekozen “Ontmoeten door Maria”. 
In het Evangelie stond het verhaal van 
de bruiloft te Kanaän waarin Jezus water 
verandert in wijn, dit door tussenkomst van 
zijn moeder Maria. Pater Dominiek sprak 
in zijn overweging over het bidden van de 
rozenkrans, waarin wij ook Maria vragen 
onze voorspreekster te zijn. Hij vertelde over 
een vader en een zoon waarvan de zoon 
niet oppaste en met verkeerde vrienden 
omging. Hij was eigenlijk niet te handhaven 
in huis. Hij overwoog om de jongen uit huis 
te zetten maar omdat hij niet goed wist wat 
hij moest doen ging hij bidden tot Maria 
en nam toen het besluit om deze stap niet 
te maken. Daarentegen ging hij ’s avonds 
naar de slaapkamer van de zoon en op een 
heel rustige toon vertelde hij dat hij van de 
jongen hield. Toen hebben ze uren zitten 
praten en alhoewel de jongen niet meteen 
zijn slechte gewoonten aflegde was de 
invloed van zijn vader zodanig dat hij toch 
op een gegeven moment tot het besef kwam 
dat hij anders moest gaan leven. Al met al 
was het een prachtige viering. Na afloop 
was er nog een gezellig samenzijn onder 
het genot van een kop koffie of thee. De 
volgende activiteit is een Herfstmiddag op 
woensdag 3 november om 14.00 uur. Weer 
in het Hof van Afscheid. Graag tot ziens bij 
deze activiteit. 

G.T.

Herfstmiddag Werkgroep Welzijn 
Hubertusgemeenschap
Op woensdag 3 november a.s. om 
14.00 uur organiseert de Werkgroep 
Welzijn Hubertusgemeenschap weer een 
herfstmiddag. Ook nu zijn we welkom 
in de zaal van het Hof van Afscheid, 
Boerhaavestraat 60 te Apeldoorn. Aan deze 
middag wordt medewerking verleend door 
Het Duo Max & Maxime uit Emmen met hun 
programma “Terug in de tijd”. Dit duo draait 
al heel wat jaren mee in de muziek en zijn 
al heel vroeg begonnen met hun carrière 
en zijn sinds 2009 samen. Ze hebben al 
verschillende singles gemaakt, die regelmatig 
worden gedraaid op de Nederlandse en 
Belgische radiostations. Zij garanderen ons 
dat het een geslaagde middag zal worden. 
Zoals altijd 
krijgen alle 
parochianen 
boven de 
75+ en vaste 
bezoekers 

ONZE LIEVE VROUWE

V I C T O R

H U B E R T U S
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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
    
Vooraf opgeven voor de viering is 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 gehand-
haafd blijft. De tongcommunie 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.

VIERINGEN H. MARTINUSKERK TWELLO 
(online en via livestream)
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2185
Zondag 31 oktober, 
31e zondag door het jaar
09.00 uur Eucharistieviering 
 Voorganger pastoor J. Hermens 

Maandag 1 november (Allerheiligen)
19.00 uur Eucharistieviering in de 
 O.L. Vrouwekerk te Apeldoorn
 Voorgangers pastoor J. Hermens 
 en diaken R. Dashorst
Dinsdag 2 november (Allerzielen)
20.00 uur Eucharistieviering
 Voorgangers pastoor J. Hermens 
 en de uitvaartvrijwilligers
Woensdag 3 november 2021
09.00 uur Eucharistieviering 
Donderdag 4 november
09.00 uur Eucharistieviering 
Zondag 7 november (Heilige Willibrord)
09.00 uur  Eucharistieviering 
 Voorganger pastoor J. Hermens
Woensdag 10 november
09.00 uur Eucharistieviering 
Donderdag 11 november
09.00 uur Eucharistieviering 
Zondag 14 november, 
33e zondag door het jaar 
09.00 uur Eucharistieviering 
 Voorgangers pastoor J. Hermens 
 en diaken R. Dashorst
Woensdag 17 november
09.00 uur Eucharistieviering 
Donderdag 18 november
09.00 uur Eucharistieviering 
 
VIERINGEN H. MARTINUSKERK VAASSEN 
(online en via livestream) 
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21182

Zaterdag 30 oktober, 
31e zondag door het jaar
18.30 uur Eucharistieviering 
 Voorganger pastoor J. Hermens
Maandag 1 november (Allerheiligen)
19.00 uur Eucharistieviering in de 
 O.L. Vrouwekerk te Apeldoorn
 Voorgangers pastoor J. Hermens 
 en diaken R. Dashorst
Dinsdag 2 november (Allerzielen)
18.30 uur Woord- en Communieviering
 Voorganger pastor W. Vroom
Zaterdag 6 november (Heilige Willibrord)
18.30 uur Eucharistieviering 
 Voorganger pastoor J. Hermens
Zaterdag 13 november, 
33e 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
Zondag 31 oktober, 
31e zondag door het jaar
10.00 uur Gebedsviering 
 Voorganger lekenpastor 
 A. v.d. Werff
Maandag 1 november (Allerheiligen)
19.00 uur Eucharistieviering in de 
 O.L. Vrouwekerk te Apeldoorn
 Voorgangers pastoor J. Hermens 
 en diaken R. Dashorst

Dinsdag 2 november 
(Allerzielen)
19.00 uur Woord- en Communieviering
 Voorganger diaken R. Dashorst
Zondag 7 november 
(Heilige Willibrord)
10.00 uur Eucharistieviering
 Voorganger pastor H. Hofstede
Zondag 14 november, 
33e zondag door het jaar
10.00 uur Woord- en Communieviering 
 Voorganger pastor W. Vroom

H. GEESTKAPEL, ASSEL 
Het is niet langer noodzakelijk om je 
van tevoren aan te melden voor het 
bijwonen van de Eucharistieviering.

Kom gerust op zondagmorgen naar 
de kapel; aanvang van de dienst is 
10.00 uur. Er is plaats genoeg.

Voorganger is een van de Salesianen 
van de Mariahoeve in Assel.

Er zijn GEEN zondagse Eucharistievieringen 
op de Mariahoeve. 

Nieuwsmededelingen: trouwe bezoekers 
van de kapel ontvangen deze via de email.
Als u ook op de hoogte wil blijven 
kunt u dat doorgeven aan Hans Bosch: 
bosc2999@planet.nl

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.

De printer had het begeven. Dat had grote 
veranderingen op mijn werkkamer tot 
gevolg, want de nieuwe printer bleek te 
groot om in mijn computermeubel te passen. 
Een nieuwe plek moest gevonden worden 
en daardoor moest ik ook mijn bureau een 
nieuwe plek geven. 

Eerst stond deze dwars op een raam, 
waardoor ik een mooi uitzicht had op het 
grasveld naast het parochiecentrum van 
Vaassen. Nu staat het bureau recht voor dat 
raam: een mooie, lichte plek. Nog steeds 
kijk ik gedeeltelijk op het grasveld, maar 
nu heb ik opeens ook zicht op het kerkhof 
tegenover de Martinuskerk. Je zou zeggen: 
een doodse plek. Inderdaad: al tientallen 
jaren wordt hier niet meer begraven, op een 
enkele uitzondering na. 

Toch heb ik ontdekt, door mijn andere 
blikveld, dat ook deze begraafplaats een 
plek van levenden is! Zo heeft een hele 
ploeg vrijwilligers in de laatste jaren het wat 
vervallen kerkhof helemaal opgeknapt. En 
elke maandag wordt het kerkhof nog steeds 
keurig aangeharkt. Maar ook in de rest van 
de week, zo kan ik nu uit eigen ervaring 
vertellen, blijkt het kerkhof behoorlijk 
levendig. Ik zie dat vele, vaak oude graven 
nog steeds bezocht worden. Soms zijn 
mensen met van alles en nog wat in de weer 
om aandacht aan het graf, en dus ook aan 
de overledene, te geven. Het is goed te zien 
hoe dat, soms in weer en wind, met veel 
liefde gebeurt. En op vele graven worden 

regelmatig bloemen gelegd. Ook dat geeft 
het kerkhof kleur.

Onlangs is op het kerkhof zelfs een nieuw 
strooiveld ingewijd. Ook dat brengt hopelijk 
nieuw leven, want daardoor is het nu 
mogelijk om overledenen die gecremeerd 
zijn, op het kerkhof een plekje te geven. Een 
mooie zuil op het strooiveld staat gereed om 
namen van overledenen te gaan vermelden.
Zo blijkt het kerkhof helemaal geen doodse 
plek te zijn. Vroeger zag ik enkel gras en 
hooguit een enkele eekhoorn die graag 
de walnotenboom bezoekt. Nu zie ik een 
levendige plek waar regelmatig mensen 
komen, vol aandacht voor hun overleden 
dierbaren.

In de Rooms Katholieke traditie herdenken 
we op 2 november onze dierbare doden, 
met Allerzielen. Ook dat is gelukkig nog 
steeds een levende traditie waar mensen 
de herinneringen aan en het verdriet om 
de gestorvenen delen met elkaar. En rond 
Allerzielen kan het zelfs zijn dat bezoekers 
op het kerkhof en op de Wanenk vanuit 
onze parochie een ‘Bakkie Troost’ aangereikt 
krijgen. 
Mijn nieuwe blikveld laat me zien hoe 
levendig een kerkhof kan zijn. Ik kijk er, 
tussen het werken door, graag naar.

Wim Vroom, pastoraal werker, 
vroom@franciscusenclara.com 

[Eerder geplaatst in Vaassens Weekblad, 
november 2017]

Een nieuw blikveld

Beroepsonderwijs  
aan volwassenen uit  

sloppenwijken van Brazilië

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

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

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

 

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

Bijbelrooster jaar B
 
31 oktober 2021 Een-en-dertigste zondag door het jaar 
Deut. 6,2-6; Psalm 18; Hebr. 7,23-28; Mc. 12,28b-34 
1 november 2021 Hoogfeest van Allerheiligen 
Apok. 7,2-4.9-14; Ps. 24; 1 Joh. 3,1-3; Mt. 5,1-12a 
2 november 2021 Allerzielen, Gedachtenis van alle overleden gelovigen
Klaagl. 3,17-26; Ps. 25; Rom. 5,5-11; Joh. 14,1-6 
7 november 2021 H. Willibrord, Bisschop, Verkondiger van ons geloof, Patroon van de 
Nederlandse Kerkprovincie 
Jesaja 52,7-10; Psalm 96; Hebr. 13,7-9a + 15-17a; Mc. 16,15-20 of Mt. 28,16-20 
14 november 2021 Drie-en-dertigste zondag door het jaar 
Dan. 12,1-3; Psalm 16; Hebr. 10,11-14.18; Mc. 13,24-32; Werelddag v.d. armen 

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

Tijd heelt geen wonden.
Tijd leert je leven met verdriet.

En wachten, zeer geduldig 
tot je weer schoonheid ziet.

En tot de tederste herinneringen
zo diep vertakt zijn in je ziel

dat ze de zere plekken kunnen overgroeien.

Kris Gelaude

W I J  B I D D E N

Heer, herinner U de namen 
van hen die gestorven zijn,

en vergeet niet dat zij kwamen 
langs de straten van de pijn,

langs de wegen van het lijden, 
door het woud der eenzaamheid, 
naar het dag en nacht verbeide 

Vaderhuis, hun toebereid.


