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Ineke Franken neemt afscheid 
met trots en mooie herinneringen
(Willem Olierook)

Na ruim eenentwintig (!) jaar betrokken 
te zijn geweest bij OpWeg vindt Ineke het 
mooi geweest.

Ook letterlijk. De meeste van die jaren 
vormde ze met Max Lamper als een hecht 
team de eindredactie. Een goed moment 
om samen met het nieuwe redactielid 
Johan Gortworst terug te kijken op een 
periode van ‘knippen en plakken’ tot 
‘desktoppublishing’.

Spannend
Voordat we in het Emmaüshuis in de 
voorkamer plaatsnemen, gaan we naar 
de tweede verdieping. Aldaar zijn alle 
ingebonden jaargangen van OpWeg 
opgeslagen. Een bijzondere plek om de 
foto te maken die naar verwachting een 
prominente plaats zal krijgen in de laatste 
editie van jubileumjaargang nummer 50.

Hoewel ik al tientallen interviews heb 
gehouden, vind ik het spannend – dat vertel 
ik hen ook – om Ineke en Max te bevragen. 
Ze hebben daar ook een beetje last van. 
De dag ervoor hadden we namelijk nog 
een redactievergadering en nu zitten we 
hier om dezelfde tafel voor een heel ander 
doel. Enfin, het opnameapparaat wordt 
ingeschakeld en we gaan van start.

Een echt paar
Hoewel Ineke en Max geen echtpaar zijn, zie 
ik hen wel als ‘echt paar’ als het gaat om zo 
lang samen een steeds maar terugkerende 
klus te klaren. Vandaar dat ik het niet kan 
laten om hen de volgende vraag te stellen: 
Herinneren jullie de eerste ontmoeting nog?
Ineke: “Nee, nee… maar het was telefonisch, 
dat weet ik nog wel.”
Max: “In levende lijve moet het in 
de Fab&Seb (*) (geweest zijn.”
(*) de officiële naam van deze 
voormalige parochie/kerk in Zuid luidt: 
de H.H. Fabianus&Sebastianus, maar in 
de volksmond had (en heeft) men het 
nog steeds over “de Fab&Seb”)

Ineke, zat jij al in de redactie 
toen Max erbij kwam?
Ineke: “Ja, ik ben op 15 januari 2001 voor het 
eerst in een redactievergadering geweest. 
‘Voorstellen’ stond er in mijn agenda en 
sindsdien is OpWeg eerst wekelijks en 
daarna twee-, drie- of vierwekelijks een 
deel van mijn leven geworden. Ik heb in de 
betreffende jaargang gezien dat vanaf april 
ook Max in de colofon staat, dus hij moet 
ergens in die periode erbij zijn gekomen.”

Max, door wie ben jij toentertijd 
benaderd om bij de redactie te komen?
Max: “Dat was door pastor Berns, op 
Nieuwjaarsochtend 2001. Het was heel 
vroeg zelfs. Mijn broer woonde in de wijk 
de Mheen; mijn dochter en ik gingen 
hem gelukkig nieuwjaar wensen en op de 

terugweg kwam ik dus de pastor tegen. 
Daar praatten we ook even mee en hij 
vroeg of ik wat voor de parochie zou willen 
doen. Ik was al met pensioen en had verder 
weinig omhanden, dus toen zei hij dat hij 
wel wat voor me had. Dat was dus OpWeg, 
later kwam daar nog de werkgroep ‘Eerste 
Communie’ bij. Ik kan me nog wel goed 
herinneren dat ik voorgesteld ben in de 
redactie, maar verder weet ik wat personen 
betreft niet veel meer uit die beginperiode.”

Johan luistert met belangstelling naar 
ons gesprek en zegt benieuwd te zijn hoe 
het samenstellen van OpWeg – toen nog 
wekelijks! – in z’n werk ging.
Max: “Alle teksten werden uitgeknipt en op 
vellen papier geplakt. Ineke en ik stonden 
onder aan de spreekwoordelijke ladder: 
wij mochten alleen plakken en knippen. De 
drukker kwam het pakket bij ons ophalen en 
wat er verder mee gebeurde daar hadden 
wij geen zicht op.”
Ineke: “Op maandagmiddag om 2 uur 
moest alles klaar zijn, maar soms kwam de 
man eerder en als hij dan aanbelde sloeg 
de paniek lichtelijk toe en was het een 
zenuwengedoe om alles snel en goed aan te 
leveren. Toen de computer zijn intrede deed 
werd het allemaal heel anders en vooral een 
stuk makkelijker.”
Max: “Wij begonnen ermee in de tijd dat de 
floppy disk de manier was om bestanden op 
te slaan. Dat was een hele verbetering. 
In grote enveloppen werden ze naar de BDU, 
de drukker, gestuurd.”
Ineke: “Er kon nu ook thuis al voorbereidend 
werk worden gedaan. Ik weet nog dat Aukje 
Hetterscheid alle diensten en roosters voor 
bijvoorbeeld kosters en misdienaars bij haar 

thuis al in schema’s zette. Dat scheelde weer 
een hoop werk voor de maandagmorgen. 
Ik kon trouwens zo vroeg niet komen of 
Aukje zat al boven in het kamertje in de 
Fab&Seb, waar we al onze spullen hadden, 
te werken.”

Hoe is het met die technische 
ontwikkeling verder gegaan?
Max: “De computer ontwikkelde zich 
steeds rapper en er kwamen meer 
gebruiksmogelijkheden. Ik had een 
ICT-achtergrond en ging ook het beheer 
op me nemen. Toen kreeg ik echt een 
plek in het hele proces.”
Ineke: “Ik kon me dan meer richten op 
het nette, het juiste taalgebruik. Ik had 
er geen opleiding voor genoten, maar 
er wel feeling voor.”

Door wie werd er zo’n twintig jaar geleden 
kopij aangeleverd en waar bestond die uit?
Max: “Er waren twee vaste schrijvers. Twee 
heren geloof ik en verder was het nog heel 
klassiek hiërarchisch: de pastores leverden 
veel aan en het ging meestal over kerkelijke 
zaken, daar waren de mensen toen denk ik 
ook nog veel mee bezig.”
Ineke: “We hadden natuurlijk ook zeven 
locaties waar de kopij vandaan kon komen. 
Het ging ook vaak over lezingenclubjes, 
koffie-ontmoetingen en dat soort dingen.”
Max: “Interviews werden er toen nog niet 
zoveel gehouden, ik herinner me wel dat er 
vaak verhalen in stonden.”
Ineke: “We hadden een geschiedenis-
leraar in de redactie en een oud-kleuter-
onderwijzeres, die ook mooie tekeningen 
kon maken, waar we ook vaak gebruik 
van hebben gemaakt. Er werd ook elk 

jaar door twee personen een heel rooster 
samengesteld met alle kerkelijke feesten en 
naam- en heiligendagen. Het was een dik, 
handgeschreven schrift vol met voor elke 
dag een heilige. Als er nog plaats was voor 
wat kopij, dan werd het schrift erbij gepakt 
en werd er een passend stukje bij gezocht.”
Max: “Ik weet ook nog dat er een groot 
aantal ordners was waar allerlei knipsels, 
plaatjes en foto’s in zaten. Als je bijvoorbeeld 
een foto van een klooster nodig had, dan 
kon je die daar wel in vinden.”
Ineke: “Er was ook een soort dienst waar je 
plaatjes kon bestellen, daar hadden we een 
abonnement op.”

Kwaliteiten en vaardigheden
Allerlei technische details horen is natuurlijk 
best aardig, maar ik wil toch ook graag wat 
meer over het intermenselijke van deze twee 
personen weten. Mijn volgende vraag luidt 
dan ook: wat waardeer je het meest in de 
ander?
Max: “Dat Ineke een betrouwbare partner is. 
Wat ze toezegt dat doet ze en als ze iets niet 
ziet zitten dan zegt ze dat ook. Je weet bij 
Ineke precies waar je aan toe bent.”
Ineke: “Max is iemand die altijd rustig blijft. 
Als ik hem wat vraag is het nooit teveel. Ik 
vind het altijd moeilijk om hem te bellen 
omdat je nooit weet of het gelegen komt, 
maar ik kan me niet herinneren dat hij ooit 
gezegd heeft dat het hem niet uitkwam.”
Max: “Dat brengt mij op de gedachte dat 
ik dit werk nooit twintig jaar had kunnen 
doen als ik geen partner had gehad die hier 
helemaal achter staat. Ik werd natuurlijk 
ook wel eens tijdens het eten gebeld en dan 
schoof ik naar boven en daar is nooit enig 
commentaar op geleverd. Mijn partner wist 
dat als Ineke op zo’n tijdstip belde dat het 
dan echt belangrijk was.”
Ineke: “Je was altijd rustig, nam alle tijd 
voor me en dat heb ik al die jaren erg op 
prijs gesteld. We hebben vanaf het begin 
een hele duidelijke taakverdeling gehad, 
gebaseerd op elkaars kwaliteiten en 
vaardigheden en dat heeft altijd heel goed 
gewerkt.  Omdat ik wist hoeveel tijd – en 
dat soms tot in de kleine uurtjes – er vaak in 
het blad zat, was ik telkens weer trots als 
ik een nieuwe OpWeg in mijn handen had. 
En ik weet dat jij Max er ook zo in zit en 
net zo trots bent op ons parochieblad.”

Dat gaan we beslist van Ineke missen, 
maar haar ook als mens en betrokken 
mederedactielid. Ga jij ons/het redactiewerk 
ook missen?
Ineke: “Het zal zeker in het begin heel erg 
raar zijn om niet “OpWeg” in de agenda te 
hebben staan. Maar het is mooi geweest, 
letterlijk. Ik kijk terug op een hele mooie tijd 
en blijf genieten van wat we door de jaren 
heen met veel betrokken mensen hebben 
gedaan en bereikt. Er komt nu wel tijd voor 
andere bezigheden, maar – en Ineke legt 
daarbij met een lief gebaar een hand bij Max 
op een arm – je mag me zo nu en dan best 
bellen…”



vrijdag 19 november 2021  2

GEBEDSVIERING 20 NOVEMBER
Zaterdag 20 november vindt om 16:30 
uur weer de maandelijkse gebedsviering 
plaats in de Onze Lieve Vrouwekerk. In 
het weekend van 20 en 21 november sluit 
de kerk het liturgisch jaar af met het feest 
van ‘Christus Koning’. Door middel van 
liederen, teksten en bezinning staan wij in 
de viering stil bij de betekenis van Jezus in 
ons leven. Op welke manier is hij ‘Koning’ 
en wat heeft zijn koningschap ons te 
zeggen? We mogen erbij stilstaan, ook 
met ons gebed. U bent van harte welkom!

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 van 09.00 uur, om 08.35 uur.

UITSTELLING VAN HET ALLERHEILIGSTE
De uitstelling van het Allerheiligste is elke vrijdagmorgen na de viering van 09.00 uur.

KINDERDIENST EN CRÈCHE
Op zondag 12 december a.s. is er om 11.00 uur een “meespeelviering” 
voor de peuters en kleuters in het Emmaüshuis. De kinderen verzamelen 
zich in de tuin en gaan gezamenlijk naar hun eigen ruimte en komen met 
de Communie naar de kerk. 
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: 21 november locatie Victor; 28 november 
locatie 3 Ranken; 5 december locatie Teresia; 12 december locatie Hubertus.
Op 31 oktober jl. is er een bloemetje gegaan naar mevrouw Holweg, Hattemse 
beek te Apeldoorn.
Op 07 november jl. is er een bloemetje gegaan naar mevrouw Lohschelder, 
Goudstraat te Apeldoorn.
Op 14 november jl. is er een bloemetje gegaan naar mevrouw Berenschot-van 
Dijk, Kanaalstraat te Apeldoorn.

VOEDSELBANK
Het product voor de inzamelingsactie van de Voedselbank voor de maand november: koffie, 
thee, houdbare melk; voor de maand december: broodbeleg: jam, pasta, appelstroop, 
hagelslag (géén pindakaas). 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.

LITURGISCHE VIERINGEN

K E R K

VIERINGEN IN ONZE LIEVE VROUWEKERK 
Vanwege de Coronamaatregelen worden de komende tijd de online vieringen zowel vanuit 
de O.L. Vrouwekerk te Apeldoorn als vanuit de H. Martinuskerk te Twello uitgezonden. 
Zie hiervoor de website van de Emmaüsparochie en de Franciscus en Claraparochie.

Vooraf opgeven voor de vieringen in de O.L. Vrouwekerk is - voor de vieringen op de zondag 
- vanaf zondag 21 november weer nodig via meevieren.nl of telefonisch via het secretariaat. 
Ook 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 een 
bankoverschrijving.

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

Zaterdag 20 november, Christus, Koning van het Heelal 
16.30 uur Gebedsviering voor 100 personen met het koor Rubato 
 Voorganger pastor W. Vroom
Zondag 21 november, Christus, Koning van het Heelal
11.00 uur Eucharistieviering voor 100 personen met het koor Credo
 Voorgangers pastoor J. Hermens en diaken R. Dashorst
Maandag 22 november 
19.30 uur Gebedsdienst Sant Egidio voor 100 personen
Dinsdag 23 november 
09.00 uur Eucharistieviering 
Vrijdag 26 november
09.00 uur Eucharistieviering 
Zaterdag 27 november, 1e zondag van de Advent 
16.30 uur Gezinsviering voor 100 personen met cantor G. Derks en organist E. van Egmond
 Voorganger pastoor J. Hermens
Zondag 28 november, 1e zondag van de Advent
11.00 uur Eucharistieviering voor 100 personen met het koor Lucente
 Voorganger pastoor J. Hermens 
Maandag 29 november
19.30 uur Gebedsdienst Sant Egidio voor 100 personen
Dinsdag 30 november
09.00 uur Eucharistieviering 
Vrijdag 3 december
09.00 uur Eucharistieviering 
Zaterdag 4 december, 2e zondag van de Advent
16.30 uur Eucharistieviering voor 100 personen met Credo koor 
 Voorgangers pastoor J. Hermens en diaken R. Dashorst
Zondag 5 december, 2e zondag van de Advent
11.00 uur Eucharistieviering voor 100 personen met het Credo koor
 Voorgangers pastoor J. Hermens en diaken R. Dashorst
Maandag 6 december 
19.30 uur Gebedsdienst Sant Egidio voor 100 personen
Dinsdag 7 december
09.00 uur Eucharistieviering 
Vrijdag 10 december
09.00 uur Eucharistieviering 
Zaterdag 11 december, 3e zondag van de Advent
16.30 uur Eucharistieviering voor 100 personen cantor M. Braam en organist R. van Drunen
 Voorgangers pastoor J. Hermens en diaken R. Dashorst
Zondag 12 december, 3e zondag van de Advent
11.00 uur Eucharistieviering voor 100 personen met het Gregoriaans koor
 Voorganger pastoor J. Hermens 
11.00 uur “Meespeelviering” voor peuters en kleuters in het Emmaüshuis
13.00 uur Doopviering
 Voorganger pastoor J. Hermens
Maandag 13 december 
19.30 uur Gebedsdienst Sant Egidio 
Dinsdag 14 december
09.00 uur Eucharistieviering 
Vrijdag 17 december
09.00 uur Eucharistieviering 

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

Lees verder pagina 3 >>>
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Veiligheid en geborgenheid 
in plaats van afwijzing
(Johan Gortworst)

Ongehuwd en zwanger zijn is voor 
moeder en kind in veel landen een risico. 
In Marokko staat ongehuwd zwanger zijn 
gelijk aan prostitutie en kan het leiden tot 
een gevangenisstraf. Jezus neemt het in het 
evangelie vaak op voor vrouwen die door 
de samenleving afgewezen zijn. 

Was hij zich ervan bewust dat zijn geboorte 
ook anders had kunnen verlopen? Goed 
voorbeeld doet volgen, zou je zeggen, maar 
we zijn hardleers. 

De Marokkaanse feministe Mahjouba 
Edbouche(1) zet zich vol overgave in voor 
ongetrouwde zwangere vrouwen. Volgens 
de Marokkaanse wet staat ongehuwd 
zwanger zijn gelijk aan prostitutie waarvoor 
je een gevangenisstraf van een jaar kan 
krijgen. Mahjouba Edbouche vangt deze 
vrouwen op en probeert door voorlichting 
en advies tot acceptatie en verzoening met 
de familie te komen. Ongetrouwd zwanger 
zijn is een schande en de hele familie kan 
daar groot nadeel van ondervinden, zoals 
verlies van status en mogelijk werk. 

Ze geeft ook voorlichting op scholen. 
In een documentaire over haar werk 
is ze op bezoek bij een universiteit. 
Een jonge student staat op en legt 
de verantwoordelijkheid voor de 
zwangerschappen volledig bij de meisjes. 
Hij is er zeker van dat zijn zus het nooit 
zover zou laten komen en weigert de 
meisjes uit het opvanghuis als slachtoffers 
te zien. Mahjouba Edbouche veert in haar 
reactie een beetje mee, maar stelt dat er 
voor een zwangerschap altijd twee mensen 
betrokken en dus verantwoordelijk zijn. 
Daarna voegt ze er met haar heldere stem 
aan toe dat toen de student geboren werd, 
zijn vader waarschijnlijk een schaap slachtte. 
Bij de geboorte van zijn zus hooguit een 
kip. De student zwijgt en gaat weer zitten. 
Was hij overtuigd of eerder beledigd?

De overspelige vrouw
Ik moest aan deze documentaire denken bij 
het lezen van het verhaal van de overspelige 
vrouw uit het Johannes evangelie (Joh. 8, 
1-11). De schriftgeleerden voeren een vrouw 
mee die overspel heeft gepleegd en volgens 
de wet gestenigd hoort te worden. Een 
wrede en onmenselijke straf. Het aandeel 
van de man in de affaire kennen we helaas 
niet. Zoals zo vaak blijft hij buiten schot. 

Jezus spreekt de historische woorden: ‘laat 
degene onder u die zonder zonde is, het 
eerst een steen op haar werpen.’ Een zin die 
in verkorte vorm tot op de dag van vandaag 
ook in geheel andere situaties wordt 
toegepast. De schriftgeleerden druipen af. 

Als kind had ik geen idee wat een 
overspelige vrouw was. Ik was vooral 
gespitst op de wedstrijd tussen de 
schriftgeleerden en Jezus. En steeds weer 
was mijn held die nare Schriftgeleerden met 
zijn antwoorden en parabels te slim af. 

In veel culturen is het hebben van 
persoonlijke eer, verkregen door 
onbesproken gedrag, van levensbelang. 
‘Onzedelijk gedrag’, en zeker als dat 
publiekelijk bekend is geraakt, kan tot 
levenslange verstoting en zelfs de dood 
leiden. Vanuit die kennis realiseerde ik me 
bij het lezen van het verhaal opeens hoe 
uitzonderlijk het antwoord van Jezus voor 
die tijd was. Met zijn aanvankelijk zwijgen, 
het met een vinger in het zand tekenen en 
het uitspreken van één zin redt hij het leven 
van de vrouw die door het overspel vogelvrij 
verklaard was. Jezus veroordeelt de vrouw 
niet en stelt de mannelijke hypocrisie aan 
de kaak. Daarnaast neemt hij ook stelling 
tegen de steniging als straf. Je moet maar 
durven.

Maria als ongehuwde en zwangere vrouw
Het is een gewaagde gedachte, maar zou 
Jezus op dat moment ook gedacht hebben 
aan zijn moeder? Maria was immers vóór 
haar huwelijk zwanger en had eenzelfde 
lot kunnen treffen als de overspelige 
vrouw. Jozef zal onaangenaam verrast zijn 
geweest toen hij de zwangerschap van 
Maria ontdekte. Ze had zich in zijn ogen 
onzedig gedragen. Als man van zijn tijd 
had hij, om zijn eigen eer te redden, Maria 
ook publiekelijk te schande kunnen maken. 
Iedere man had dat in die tijd begrepen en 
goedgekeurd. Jozef koos niet voor die weg, 
maar besloot haar in stilte te verstoten(2) 
en te verdwijnen. Maar daarmee was haar 

positie nog niet 
veiliggesteld. Ze zou 
er als ongehuwde 
moeder alleen voor 
hebben gestaan met 
alle risico’s van dien. 
Op dat moment 
greep een engel in en 
stelde in een droom 
Jozef gerust. Van 

overspel was geen sprake geweest. Maria 
was zwanger van de Heilige Geest. Door de 
engel te geloven en met Maria te trouwen, 
redde hij haar leven en dat van haar Kind. 
Het strekt Jozef tot eer dat hij Maria niet 
afwees. Het blijft voor mij wel mysterieus 
waarom de geboorte van Jezus met zoveel 
onveiligheid was omgeven. 

Gezien deze Bijbelse goede voorbeelden 
blijft het verwonderlijk dat ook in ons land 
ongetrouwde zwangere meisjes heel lang 
als ‘gevallen vrouwen’ werden gezien en 
gemarginaliseerd. De vaders bleven ook 
bij ons meestal buiten beeld. De overheid 
doet momenteel een groot onderzoek(3) 
naar de binnenlandse adoptie tussen 
1958 en 1984. In die periode werden veel 
kinderen van moeders die ongewenst 
zwanger waren geworden, ondergebracht 
in doorgangshuizen. Ongeveer 15.000 
kinderen zijn toen ter adoptie afgestaan. 
Ook de katholieke instellingen werkte 
hieraan mee. Het onderzoek moet aan het 
licht brengen of dat inderdaad onder druk 
of zelfs dwang gebeurde en hoe vaak dan 
wel. 

Het bouwen aan een samenleving waarin 
man en vrouw elkaars gelijke zijn en 
verantwoordelijkheden niet eenzijdig bij 
de een of de ander wordt gelegd, kost 
blijkbaar eeuwen. Het helpt als we stoppen 
met het snelle veroordelen van elkaar. Als 
je voor moeilijke keuzes in je leven staat, 
heb je behoefte aan een veilige omgeving 
en geen afwijzing. Dit hogere doel van 
dappere vrouwen zoals Mahjouba Edbouche 
verdient navolging. 

1 2Doc: Mothers. Myriam Bakir 2020.  
 Uitgezonden 24 aug. 2021
2  Matt. 1 vs 19. De Willibrord vertaling zegt 
 dat Jozef in stilte van haar wilde scheiden. 
 De Nieuwe Bijbelvertaling 2021 gebruikt 
 daarbij het woord ‘verstoten’, dat m.i.  
 dichter bij de tradities van deze landen 
 past. Ook nu nog.
3 De afstandsmoeders van vroeger | Fiom

Op adem komen 
We leven in een zeer onrustige 
tijd, met zoveel dingen die 
ons bezig houden, denk maar 
aan de coronamaatregelen, de 
klimaatconferentie, stijgende 
energieprijzen, oorlogen, armoede 
en ga zo maar door. Te midden van 
dit alles klinkt de oproep: ‘Ga naar 
je binnenkamer, doe de deur dicht, 
bid tot je Vader die in het verborgene 
ziet’. (Matteüs 6, 6)

Als je je ertoe kunt zetten om naar je 
binnenkamer te gaan en de deur te 
sluiten, dan merk je dat het rumoer 
niet echt afneemt. Het lawaai van 
buiten wordt minder, maar het 
rumoer van binnen zal in de stilte 
van je binnenkamer misschien zelfs 
toenemen, daar vluchten we ook 
vaak van weg. 

Onlangs kreeg ik van onze oudste zoon 
het boekje met de titel ‘De kracht van 
rust’, acht tegendraadse lessen over 
werk en het goede leven, van Mirjam 
van der Vegt. De winnaar van het beste 
spirituele boek 2021.

Een boeiend relaas over hoe je op 
adem kunt komen. De schrijfster 
neemt daarbij het voorbeeld van de 
Benedictijnse kloostertraditie. Als je 
rust, rust dan – als je werkt, werk dan.

Werken afwisselen met rust als 
een bewuste keuze, het zijn goede 
partners, die elkaar nodig hebben. 
Als we bewust voldoende rust nemen 
kunnen we veel productiever zijn, rust 
die je opzettelijk neemt, wakkert je 
creativiteit aan. Briljante ontdekkingen 
ontstaan vaak na een periode van rust.

Opzettelijke rust zorgt voor een diep 
gevoel van zingeving. Stilte en rust 
zijn echter geen doel op zich. Het is 
een kunst om te ontdekken hoe je 
rust positief kunt inzetten. Op adem 
komen; thuis, in de kerk, bij het lopen 
in de natuur, door gebed of meditatie, 
door te luisteren naar muziek of naar 
het ruisen van de bladeren in de 
bomen of de zee, er zijn vele manieren 
om op adem te komen. Dit afstemmen 
maakt dat je de verbinding met je hart, 
met je ziel herstelt, dat je je daardoor 
ook verbindt met de ander, met de 
wereld, in een gevoel van eenheid met 
God, met de grote Bron van liefde.
Die verbinding geeft rust, geeft heling, 
even thuiskomen in jezelf en dan 
ervaren dat er vreugde opborrelt en de 
liefde gaat stromen. 

We gaan eind van de maand de 
Adventstijd in, als voorbereiding op 
het Kerstfeest, de tijd van verwachting. 
Het is een mooie tijd om ons voor 
te bereiden op het ontvangen het 
Kerstkind in de stal in Bethlehem en 
in de stal van ons eigen leven. Het 
is een tijd om bewust momenten te 
zoeken om stil te worden en op adem 
te komen, om ons open te stellen voor 
het wonder van het nieuwe leven. 
Zet je voeten op de grond, adem 
langzaam in voel vanuit de aarde 
energie omhoogkomen. Rijk uit 
naar boven, naar de hemel en adem 
langzaam weer uit. Voel je gedragen, 
heel, in het eeuwige nu, tussen hemel 
en aarde. Kom op adem. 

Een gezegende Adventstijd gewenst.

Ronald Dashorst

COLLECTEOPBRENGSTEN
Week 39: eigen kerk en wereldmissiedag voor kinderen 
€ 441,45
Week 40: eigen kerk en het straatteam Egidio  
€ 368,35
Week 41: eigen kerk en de kledingbank   
€ 343,75
Week 42: eigen kerk en missiezondag   
€ 233,17
Week 43: eigen kerk en de voedselbank   
€ 294,57
Week 44-1: eigen kerk en Allerheiligen/Allerzielen  
€ 348,09
Week 44-2: eigen kerk en de oecumene   
€ 372,70

MISINTENTIES, VOOR ZOVER BIJ ONS BEKEND
20/21 nov 2021
Egidius Johannes Elbers; Gonnie Tijmensen-Bernards; Oda Elisabeth 
Maria de Vries-Kortmann; Riek Bouwmeester-Berenschot; Theresia 
Maria Jansen van der Sligte-Klumper; Truus Woudt-Fikkers; Louise 
Nguyen; Maria Thuy; Wilma Conte-van der Loo; Aad vd Maarel; Diny 
Bijsterbosch.

27/28 nov 2021
Egidius Johannes Elbers; Wilma Conte-van der Loo; 
Diny Bijsterbosch.
4/5 dec 2021
Maria Johanna Geerdink en overleden familieleden.
11/12 dec 2021
Maria Aartsen-Verhey, Hendrikus Johannes Aartsen, 
overleden fam. Aartsen-Verhey; Aad vd Maarel.

PAROCHIEKRONIEK 
Gedoopt:
Op 24 oktober jl. is Daniëlle Waro door het Heilig Doopsel in onze 
geloofsgemeenschap opgenomen.

Overleden:
In het weekend van 30/31 oktober hebben we een kaarsje 
aangestoken voor de volgende overleden parochianen: 
Oda Elisabeth Maria de Vries-Kortmann, Riek Bouwmeester-
Berenschot, Theresia Maria Jansen van der Sligte-Klumper, 
Truus Woudt-Fikkers. 
Op 30 oktober jl. is Wilma Conte-van der loo overleden.
Het afscheid van Diny Bijsterbosch heeft 10 november jl. 
plaatsgevonden in de aula van crematorium Heidehof.

<<< Vervolg van pagina 2
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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).

Op 31 augustus 2019 kwam de collectie 
religieuze voorwerpen van de Onze Lieve
Vrouwekerk onder beheer van de “Vereniging
Oud Apeldoorn” (VOA). Sinds 2010 wordt 
deze collectie “De Schatkamer” genoemd. 
Het betreft een verzameling kerkelijke 
voorwerpen die in gebruik zijn/waren in de 
Katholieke Kerk en in het dagelijks leven 
van geestelijken en gelovigen.

OpWeg kreeg de beschikking over het 
document dat daarover is opgesteld en heeft 
voor de lezers de meest interessante delen 
geselecteerd.

“De Schatkamer” is gehuisvest op de 
zolder van de sacristie, met daarbij het 
restauratieatelier in de onderbouw van de 
sacristie.
Na de overdracht vanuit de Emmaüsparochie 
naar de VOA is een werkgroep Inventarisatie
Schatkamer samengesteld uit vertegenwoor-
digers van de parochiegemeenschap en de 
VOA. Vanuit de parochie waren dat: Ben 
Pol als conservator, Gerda Gabriël en Henk 
Duivenvoorde en vanuit de VOA: Berry de 
Dreu, Mischa Beemster en Gert van Zeben.

Objectgroepen
Alle voorwerpen worden in kaart gebracht 
met verhalen en toelichting door Ben Pol als 
conservator, Gerda zet de bevindingen op 
een museale wijze in een digitaal bestand, 
Mischa fotografeert elk voorwerp en 
voorziet het van een code. Henk zoekt de 
mogelijke stijl in detaillering en stijlperiode.
De verscheidenheid aan objecten is 
groot voor de relatief specifieke museale 
verzameling.

Materiaalgebruik en toepassing
De werkgroep heeft al veel materiaal-
toepassingen zien passeren, waaronder: 
METALEN: veelal delfstoffen en legeringen 
(samenstelling van diverse metalen). 
STOFFEN: in een grote verscheidenheid, hier 
te denken aan linnen, vlas en graslinnen, 
wol, katoen, zijde, satijn (zijde welk een 
bewerking heeft ondergaan) en vilt.
NATUURLIJK MATERIAAL: zowel van 
planten en grassen, dieren en bomen en 
samenstellingen hiervan.
KUNSTSTOFFEN: ook van bakeliet (als 
vervanger van natuurlijke hoorn), veel harde 

en zachte kunststoffen en samenstellingen 
hiervan. 
Hieronder volgt een kleine impressie van 
alle toegepaste/gebruikte materialen in de 
verschillende gebruiksvoorwerpen.

Gewaden en Paramenten
Veelal bestaande uit stoffen waarvan 
kazuifels, koorkappen, togen en stola’s 
voorzien zijn van borduurwerken en 
verscheidene met goudbrokaat. Er is een 
grote verzameling kazuifels aanwezig 
waarvan de oudste uit de 18e eeuw dateert.
De kazuifels werden tijdens de kerkelijke 
plechtigheden in vele kleuren gedragen en 
afgestemd op gedenkdagen van martelaren 
en kerkelijke feestdagen.

Bonnetten
Het betreft hier hoofddeksels voor de 
priesters in de kleuren zwart en rood en 
vervaardigd uit vilt.

Altaar-dwalen
Aanwezig als linnen altaarkleden over de 
altaartafel en voorzien van kantwerk.
Ook zijn er dwalen die van kunstig 
borduurwerk zijn voorzien en die nog altijd 
volop in gebruik zijn.

Baldakijn
Een rijk geborduurde stofomtrek op vier 
draaghouders welke werd/wordt gebruikt 
als eerbegeleiding van het Allerheiligste in 
een monstrans gedragen door een priester 
tijdens een processie. 
 
Liturgisch vaatwerk
Bestaande uit: kelken, cibories, monstransen, 
schalen en bekers, veelal bestaande uit koper 
en tinlegeringen en voorzien van een goud- 
of zilverlaagje. Het liturgisch vaatwerk is 

veelal voorzien van eigentijdse vormgeving 
en versieringen d.m.v. gegraveerde figuren 
en ook wel bezet met halfedelstenen. Vanaf 
de jaren zestig is ook heel mooi vaatwerk 
ontworpen en geproduceerd in tin en 
keramiek met passende versieringen. De 
afmetingen keramische kelken en bekers zijn 
bescheiden t.o.v. het metalen vaatwerk.

Klein reis-liturgisch vaatwerk
Het betreft hier een aantal sets kleine 
bekers, doosjes, flesjes voor het bedienen 
van de laatste heilige sacramenten voor 
ernstig zieke mensen, thuis of in een 
zieken- of verpleeghuis. Deze kleine 
gebruiksvoorwerpen bestaan veelal uit de 
onder groot vaatwerk genoemde materialen 
en vergulde uitvoering, echter in een 
eenvoudige uitvoering zonder versieringen. 
Voor een complete set zijn ook mooie 
reisdoosjes aanwezig. 

Kandelaars
Er zijn heel veel kandelaars in de verzameling
opgenomen met materiaaltoepassingen als
voor Liturgisch vaatwerk van klein en een-
voudig tot zeer rijk bewerkte vormgeving 
en in allerlei maten van ca 20 cm tot 200 cm. 
Grote exemplaren kunnen bezet zijn met 
halfedelstenen. 
In de vormgeving zijn ook wel eigentijdse 
ontwerpen te bewonderen en denk hier aan 
romaans, gotisch, art nouveau, jugendstil, 
art deco en tussenvormen hiervan. Ook zijn 
in de jaren twintig en dertig, ook mede weer 
vanaf de jaren zestig moderne ontwerpen 
gekomen welke nog volop in gebruik zijn.
Ook zijn er exemplaren die door het 
sluiten van kerken in De Schatkamer 
terechtkwamen.

Kruisbeelden
De verscheidenheid aan kruisbeelden is in 

de verzameling ook bijzonder groot. Met 
afmetingen van hoog 20 – 60 en breed 
15 – 40 cm. Het zogenaamde kruishout 
bestaat veelal uit hout of metaal, zink, tin, 
koper en legeringen daarvan en bijna altijd 
voorzien van een Christus corpus in hetzelfde 
of verschillend materiaal. Er bestaan ook 
benamingen voor kruizen w.o. Triomf-, 
Missie-, Processie-, toren-, gedenk-, altaar-, 
huiskruizen en kleine sierkruizen op de kist 
van een overledene.
De kruisbeelden zijn in zeer eenvoudige tot 
rijk bewerkte met ingelegd paarlemoer en 
halfedelstenen uitvoeringen.

Beelden
Ook hiervan is een groot aantal maten 
en kleurschakeringen aanwezig, veelal 
Christus- en Mariabeelden. Verder een 
aantal van katholieke kerkheiligen en 
patroonheiligen, deze laatste zijn bekend 
vanuit de kerken, kapellen, ziekenhuizen en 
tal van verenigingen. De beelden ook weer 
in allerlei materialen aanwezig, waaronder 
keramisch, gips, krijt, hout en verschillende 
metalen. Door de grootte en lengte van de 
kleden ontstaan er veel mogelijkheden voor 
kleur- en versieringen rond de gewaden.
Ook zijn er beelden met een symbool zoals 
voor Apeldoorn duidelijk het hert met kruis 
bij het Hubertusbeeld.

Godslampen
Deze zijn als olie-hanglampen uitgevoerd 
en werden opgehangen in het priesterkoor. 
De lampen veelal in koper met kettingen. 
De olielamp brandde altijd, dag en nacht 
als teken van Gods aanwezigheid in de 
vorm van de heilige hostie in het tabernakel 
(tabernakel is een kluis veelal ingebouwd op 
het vroegere hoofdaltaar).

Wierookvaten
Wierookvaten zijn veelal uitgevoerd in koper 
met koperen kettingen waarlangs het deksel 
van het vat gelicht kan worden om deze met 
wierook te vullen. Het wierookvat wordt ook 
nu nog bij elke Eucharistieviering gebruikt 
rond het altaar en tijdens de Evangelielezing 
en voor de offerande.

Ugchelen, 14 oktober 2021/
Henk Duivenvoorde 

(Voor OpWeg bewerkt door Willem  Olierook)

Inkijkje “De Schatkamer” (deel 1 van 2)
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wie jij bent en hoe je gezien wilt worden. 
Maar het gaat in ons christen-zijn, mens-
zijn, niet om de buitenkant. Het gaat 
om onze binnenkant. Niet de uiterlijke 
verbeelding van macht en heerlijkheid 
is van belang, maar onze daden van 
barmhartigheid, liefde en geloof. Dat is 
in deze adventsperiode de boodschap van 
zowel Jezus als Johannes.

De buitenkant kan tegelijk wel een 
signaal geven over de binnenkant. Iedere 
kinderwoorddienst gaan we daarom 
op zoek naar wat de buitenkant wel en 
niet zegt over de binnenkant. Naast de 
aandacht voor buitenkant en binnenkant 
speelt als rode draad in dit project ‘de 
verwachting’ zoals die uitgesproken 
wordt in de evangelielezingen van deze 
adventsperiode.
Foto mantel

Kerstviering met kinderen ‘wandelen 
in het verhaal’ 24 december 
Er komen al vragen 
binnen over de 
kerstviering met 
kinderen.
Daarom een tipje van 
de sluier. We hopen met 
heel ons hart dat de 
oplopende coronacijfers 
geen roet in het eten 
gaan gooien m.b.t. de 
kerstavond-vieringen. 
Want we hebben mooie plannen!
Dit jaar gaan we met de kinderen het al 
wat ‘corona-proof’ aanpakken en is er een 
kerstwandeling met korte vieringen tussen 
16:30 uur en 18:00 uur. Kinderen en ouders 
kunnen komen tussen 16:30 en 18:00 uur 
naar het kerkplein. Daar starten ze in 
groepjes (gemaakt door de Romeinen) en 

K I N D  E N  K E R K

Eerste communie 
doen in 2022
Ouders van de kinderen 
die nu in groep 4 zitten 
hebben deze weken brieven 
ontvangen met de uitnodiging voor de 
informatieavond op 19 januari, 19:30 uur, 
in het Emmaüshuis. De brieven zijn 
persoonlijk gestuurd aan de adressen die 
bij ons bekend zijn en via de katholieke 
scholen verspreid. Kent u iemand waarvan 
u weet dat er de wens is hun kind de eerste 
communie te laten doen, vraag hen dan zich 
op te geven bij: kindenkerk@rkapeldoorn.nl.

Nieuwe vormselgroep
Ook de brieven aan de groep 8 kinderen 
zijn verstuurd aan de adressen die bij ons 
bekend zijn en via de scholen verzonden 
aan ouders. 26 januari 19:30 uur is er een 
informatieavond in het Emmaüshuis voor 
de nieuwe lichting vormelingen en hun 
ouders. Zij zullen in februari 2022 starten 
met de voorbereidingsbijeenkomsten. 
Geen brief gehad? Neem contact op: 
kindenkerk@rkapeldoorn.nl.

Coronavertraging 
communie en vormsel
Momenteel bereid één grote groep 
kinderen zich voor op de eerste communie.

De vieringen waarin de kinderen hun 
eerste communie doen zijn na de Pasen. 
Op de zondagen en zaterdagen kunnen de 
kinderen inschrijven voor een viering. Ook 
in Loenen en Vaassen is die mogelijkheid er 
op de zaterdagen dat daar vieringen zijn. 
De 17 vormelingen die zich nu voor-
bereiden op het vormsel zullen op 
12 februari om 16:30 uur gevormd 
worden door kardinaal Eijk. 

Meespeelviering voor peuter 
en kleuters 12 december
Meer dan een jaar hebben we geen 
meespeelvieringen voor peuters en kleuters 
georganiseerd. Dit had alles te maken 
met het feit dat afstand houden met deze 
kleintjes, ook tussen ouders, heel lastig te 
realiseren is in de ruimte die we hebben. 
Voor 12 december hebben we een 
meespeelviering gepland. Deze vindt plaats 
tijdens de viering van 11:00 uur. We willen 
met de kleintjes het kerstverhaal uit de 
schatkist halen, samen zingen, bidden en 
iets moois maken om mee te nemen naar 
huis. 

Kindje Wiegen
Op eerste kerstdag 25 december is er om 
13:30 uur in de Martinuskerk in Twello 
‘Kindje Wiegen voor de kleintjes met hun 
familie. Voorgangers Pastoor Hermens en 
Mariska Litjes.

Adventsproject Binnenstebuiten 
Op de adventszondagen gaan we met 
de kinderen in de kinderdienst op weg 
naar het Kerstfeest met het project 
‘Binnenstebuiten’

We beginnen iedere kinderwoorddienst 
met de ‘buitenkant’, met kleding. Kleding 
zegt iets over jou, het laat iets zien van 

maken een ‘rondje om de kerk’ waarbij 
ze een profeet, herders, engelen, koningen 
en Herodes tegenkomen. 
De omloop eindigt in de tuin, waar 
JokoTrees kerstliederen ten gehore 
brengen. Elke 20 minuten nodigt een engel 
mensen uit om mee de kerk in te gaan. 
Daar zijn Jozef, Maria en het kindje Jezus 
en is er een korte viering met medewerking 
van Ronald Dashorst, Mariska Litjes en 
het kinderkoor kZing o.l.v. Elni Vaassen-
Schwengle. 

Spelletjesmiddag 
Na een groot succes van de eerste 
spelletjesmiddag staat de tweede gepland 
op 19 december.

Na de mis kunnen de kinderen blijven. 
Er is een lunch en daarna zullen er 
spelletjes kunnen worden gedaan en/of 
kerststukjes worden gemaakt. De middag 
duurt tot 14:00 uur. 

Houdt u berichtgeving op de website en 
Facebook in de gaten.  
I.v.m. de corona maatregelen kan het zijn 
dat activiteiten niet door mogen gaan. 

Net als andere jaren organiseert Advents-
actie ook dit jaar de Adventsactiecampagne. 
Dit jaar staat de campagne in het teken 
van goede en bereikbare zorg voor moeder 
en kind rondom de zwangerschap. Omdat 
helpen helpt!

Hoopvolle ontwikkelingen rond de zorg 
voor moeders en jonge kinderen: in 2019 
was de kindersterfte gedaald tot het laagste 
punt ooit. Bij moeders daalde het aantal 
sterfgevallen met meer dan een derde ten 
opzichte van 1990. Het helpt dus enorm deze 
belangrijke, kwetsbare groep te steunen met 
concrete hulp en dat geeft hoop! 
Hoewel dit natuurlijk mooie ontwikkelingen 
zijn, zijn we er nog niet. We weten nog niet 
wat de coronacrisis wereldwijd voor invloed 
heeft op de cijfers, maar los daarvan halen 
er jaarlijks nog altijd ongeveer 5,2 miljoen 
kinderen hun vijfde verjaardag niet door 
bijvoorbeeld longontsteking, malaria of 
diarree. En overlijdt er nog altijd iedere twee 
minuten een moeder in het kraambed.
Veel kinderen sterven door ondervoeding 
of door ziektes die door vaccinatie of 
goede hygiëne voorkomen hadden kunnen 
worden. Kraamvrouwen overlijden veelal 
aan bloedingen, hoge bloeddruk of infecties. 
Vrouwen die zorg krijgen van professionele 
verloskundigen, hebben volgens de 
Wereldgezondheidsorganisatie 16 procent 
minder kans om hun baby te verliezen en 24 
procent minder kans op een vroeggeboorte. 
Ondanks dat uit de cijfers – en de dagelijkse 
praktijk! – blijkt dat goede begeleiding en 
medische zorg het aantal sterfgevallen onder 
moeders en kinderen doet dalen, hebben 

wereldwijd miljoenen vrouwen nog altijd 
onvoldoende toegang tot goede zorg. Soms 
is de afstand tot een kliniek te groot of 
kunnen vrouwen de reiskosten niet betalen. 
Andere vrouwen stellen meer vertrouwen in 
de traditionele vroedvrouwen en vermijden 
begeleiding door modern opgeleide 
verloskundigen. 

Hoe helpt Adventsactie? 
Adventsactie steunt dit jaar projecten die 
zich richten op goede, bereikbare zorg voor 
moeder en kind rondom de zwangerschap, 

de bevalling en de periode erna. Zo steunen 
we in Somalië een gezondheidscentrum 
dat aanstaande moeders professionele 
geboortezorg biedt. In El Salvador steunen 
we een ziekenhuis dat jonge ouders leert 
hoe ze goed voor hun kinderen kunnen 
zorgen. In Gaza steunen we een medisch 
team dat zwangere vrouwen begeleidt voor 
wie de medische post te ver weg is en in 
Zimbabwe steunen we een opvanghuis bij 
een kraamkliniek, zodat zwangere vrouwen 
en hun echtgenoot daar veilig de bevalling 
kunnen afwachten. 

Geld doneren
U kunt doneren in de collectes tijdens 
de Adventsperiode of doneer uw bijdrage 
op rekeningnummer: 
NL80 RABO 0105 2420 63 t.n.v. 
Emmaüsparochie Apeldoorn, 
ovv Adventsactie 2021.

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.

Werkgroep Em-missie,
Rens, Bruno, Luce, 
Ronald en Virginie

Adventsactie 2021: Gezonde start voor moeder en kind
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S A N T ’ E G I D I O

Kledingbank
Deze week hebben we 126 gasten 
ontvangen, er zijn veel winterjassen, truien 
en vesten meegegeven. Eén van onze 
gasten was heel blij met de overgordijnen 
en vitrage die zij bij ons vond, daar was zij 
erg mee geholpen. Soms worden we verrast 
door bijzondere giften voor onze gasten. 
Zo hadden een dochter en haar moeder 
een grote tas met mutsen en sjaals gehaakt, 
zo prachtig! Wat een genoegen om dit te 
mogen geven. Van de Lionsclub kregen we 
een grote gift om herenondergoed te kopen, 
waar we heel dankbaar voor zijn. Het is 
waardig om dit aan onze gasten te geven. 
Het is zo begrijpelijk dat iedereen nieuw 
ondergoed wil hebben. 
Helaas schrikken we ook wel eens van wat 
iemand ons geeft voor onze gasten. Onze 
gasten zijn mensen die leven met tekorten, 
soms een leven lang, soms nog niet zo lang 
door het verlies van gezondheid, baan 
of moeten vluchten uit hun land. Als we 
dan op maandag inzameling houden en 
we openen een zak kleding waar vuile, 
afgedragen kleding in zit, kapotte schoenen 
of andere artikelen tot kunstgebitten aan 
toe dan denken we wel eens, wat hebben 
arme mensen hieraan? Wij vragen dus 
nadrukkelijk voor schone, goede en actuele 
kleding en linnengoed. Op dit moment 
is er veel vraag naar handschoenen, en 
warme jassen. Wij danken u voor alle goede 
ondersteuning! 
De kledingbank houdt een Kerstvakantie 
van 18 t/m 31 december.  
 
Generatietuin
In deze herfsttijd zijn we met de kinderen de 
tuinen aan het opruimen. De zonnebloemen 
hebben hun dienst gedaan, ze hebben 

prachtig gebloeid en de vogels hebben alle 
zonnepitten eruit gepeuzeld. Het onkruid 
wordt stap voor stap verwijderd en er kan 
nog prei en kool worden geoogst. Daarna 
hebben de kinderen bloembollen in potjes 
gedaan om thuis te laten groeien en bloeien. 
Ook in hun tuintjes zijn veel bloembollen 
gepoot. Verwachtingsvol kijken we uit naar 
de lente. We hebben een kas aangeschaft, 
maar er moet eerst nog geel zand afgevoerd 
worden en zwarte grond gebracht voor we 
de kas kunnen opbouwen om in het voorjaar 
eerder met de tuin te kunnen beginnen. 
In de kas kunnen we al vroeg in het jaar 
voorzaaien om zo nog eerder te kunnen 
oogsten.

Straatteam
Zoals elke vrijdag gaat het straatteam 
weer met een goed gevulde bakfiets op 

pad om onze vrienden van de straat te 
trakteren op heerlijke maaltijdsoep, belegde 
broodjes, warme chocolademelk, koffie 
en thee. Omdat het weer aardig koud is 
geworden krijgen wij elke keer de vraag 
naar handschoenen. Zo ook afgelopen 
vrijdag. Omdat we geen handschoenen meer 
hadden heeft een van onze vrijwilligers haar 
eigen handschoenen aan een bewoner van 
Omnizorg gegeven. Hij was heel blij met 
deze lieve gift. Met koude handen fietste ze 
aan het eind van de rit weer naar huis, maar 
met een dankbaar warm gevoel om iemand 
in de kou te kunnen helpen.

Bezoek in de kerk
Eens in de maand is er een ontmoeting 
met bewoners van Omnizorg, de opvang 
voor dak- en thuislozen en verslaafden. Wij 
gaan dan naar het opvallende pand met 
de gekleurde luiken aan de Stationsstraat 
om aan de hand van een Bijbelverhaal met 
elkaar in gesprek te gaan. Deze maand 
kwamen een aantal bewoners naar de kerk. 
Vlak na Allerzielen hebben we kaarsen 
aangestoken voor mensen die overleden 
zijn in het afgelopen jaar. We hebben 
namen opgeschreven van bezoekers van 
de Franciscustafel. Lucia, Anneke, Henk, 
David, Richard en van anderen aan wie we 
denken en die wij meedragen in ons hart. 
Een van de bezoekers was erg geraakt door 
de schoonheid van de kerk, waar hij nog 
nooit binnen was geweest. Hij zag Jezus aan 
het kruis hoog in de ruimte, op dat moment 
kwam een straal zon op het lichaam aan 
het kruis. Hij stak kaarsen aan en was in 
tranen, diep geraakt door de ruimte, door 
de beelden, door de kaarsen. Een heilig 
moment, aangeraakt door God tot diep in 
zijn ziel. Dat deze aanraking mag bijdragen 

aan heling en herstel van de gebroken 
situatie waarin hij leeft. Dat er ook voor hem 
opstanding mag zijn en een nieuw leven. 
Bijzonder om hierbij te mogen zijn.

Gebed
Maandag 22 november is het gebed 
om 19.30 uur voor de zieken
Maandag 29 november is het gebed 
met Maria
Maandag 6 december is het gebed 
voor de armen
Maandag 13 december is het gebed 
voor de vrede.

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

En voor je het weet zijn we alweer overgeschakeld op de 
wintertijd, is Sinterklaas alweer gekomen en nadert het 
hoogfeest van Kerst met rasse schreden. Het jaar vliegt 
voorbij. Nog zoveel te doen in een beperkte tijd. 
En dat terwijl het coronavirus onverminderd onder ons 
aanwezig blijft en nu de vierde golf voor problemen zorgt. 

Dit betekent opnieuw aanpassingen en aanscherpen van 
de regels. Houdt dus onze websites in de gaten om op 
de hoogte te blijven van de actuele stand van zaken met 
betrekking tot kerkbezoek. Natuurlijk hopen we dat de 
kerstvieringen dit jaar weer door kunnen gaan, maar het is 
te vroeg daar al iets over te zeggen. Laten we in ieder geval 
de basisregels goed blijven hanteren.
Toch zijn er ook goede zaken te melden; zo is het ‘Leerhuis’ 
(één van de speerpunten van de parochie) goed van start 
gegaan. Er zijn twee groepen die zich in het katholieke 
geloof verdiepen onder de bezielende leiding van pastoor 
Hermens en zijn team. En ook onze speerpunten ‘Kind 
& Kerk’ en ‘Zorg voor de zwakkere’, boeken goede 
resultaten. En natuurlijk is ook de actie Kerkbalans weer in 
voorbereiding; uw bijdrage blijft hard nodig. 
Helaas kunnen we nog geen nader bericht geven over de 
voorgenomen fusie, maar we blijven bezig met het bouwen 
aan een goede en vitale geloofsgemeenschap. 

Het pastoraal team blijft voorlopig nog op de huidige 
(beperkte) sterkte en dat betekent dat het team onder een 
hoge werkdruk staat. Dat gaat ongetwijfeld in de toekomst 
betekenen dat we opnieuw keuzes moeten maken over wat 
wel kan en wat niet. Mocht u zich geroepen voelen hierover 
mee te praten, informeer dan eens naar de mogelijkheden 
om als bestuurder van de parochie uw steentje bij te dragen. 

Eric Krukkert, vicevoorzitter

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

In de zomer las ik een bijzonder interessant boek over 
het levensverhaal van Erasmus van Rotterdam. Hij leefde 
rond 1500, een tijd waarin veel veranderde. 

De vader van Erasmus was van beroep kopiist: hij schreef 
voor opdrachtgevers boeken over, onder andere de Bijbel. 
Nu levert het met de hand overschrijven van boeken altijd 
problemen op, omdat je daar gemakkelijk fouten mee 
kunt maken. Zodoende waren er nogal uiteenlopende 
versies van de Bijbel ontstaan, doordat fouten in 
de verschillende handschriften bij het overschrijven 
werden doorgegeven. Erasmus heeft zich zijn hele leven 
ingespannen om een uitgave van de Bijbel te maken die 
zo dicht mogelijk de originele tekst benaderde. Daarvoor 
vergeleek hij verschillende handschriften om te bepalen 
wat de meest oorspronkelijke tekst was. En omdat 
rond de geboorte van Erasmus de boekdrukkunst was 
uitgevonden, was het mogelijk om die verbeterde versie 
van de Bijbel in een grote oplage te laten verschijnen 
en over Europa te verspreiden. Daardoor kon Luther bij 
zijn Duitse vertaling van het Nieuwe Testament gebruik 
maken van de inzichten van Erasmus. 

Zelf was ik nogal onder de indruk van dat overschrijven 
van teksten, zoals Erasmus’ vader dat deed, net als velen 
voor hem. Wij zijn zo gewend om van alles wat gedrukt 
wordt te lezen en in deze tijd hebben we er zelfs niet 
eens meer papier voor nodig! 
Het overschrijven van een tekst is een aparte belevenis. 

Een enkele keer schrijf ik wel eens - als ik genoeg tijd heb - 
een Bijbeltekst over, ter voorbereiding van een preek. 
Het helpt mij om zo met een tekst vertrouwd te raken. 
Maar dan houd ik het wel bij het overschrijven van een 
klein stukje tekst. 

Ook in onze tijd zijn er nog steeds mensen die de Bijbel 
helemaal overschrijven, bleek tot mijn verrassing na wat 
speurwerk op internet. In hun eentje of met een groep 
wordt het gedaan. Zo las ik over iemand die er vier jaar lang 
dagelijks mee bezig was geweest. Voor hem betekende dat 
overschrijven veel: “Elke dag wanneer ik schrijf, ontdek ik 
iets nieuws. Dat verruimt mijn gedachten meer en meer. 
Niet dat ik zo steeds meer een religieus persoon word, 
maar ik word er meer mens van.” Ik vind dat mooi gezegd.

Overschrijven sluit volgens mij aan bij de gedachte dat je 
zo doorgeeft wat voor jezelf heel dierbaar is. In de eeuwen 
voor de uitvinding van de boekdrukkunst kon dat alleen 
door zelf de pen op te nemen en zo teksten en gedachten te 
bewaren voor de toekomst. Door het geduld en de inzet van 
velen kunnen wij die oude geschriften nog steeds lezen. 
Het maakt mij dankbaar.

Wim Vroom
pastoraal werker HH. Franciscus en Claraparochie

vroom@franciscusenclara.com 

[Eerder geplaatst in Vaassens Weekblad, november 2021]

Overschrijven
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Kopij voor de volgende OpWeg graag in-
leveren uiterlijk woensdag 8 december 2021 
per e-mail aan receptie@rkapeldoorn.nl

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

S T A D

Vanwege de Coronamaatregelen worden 
de komende tijd de online vieringen zowel 
vanuit de H. Martinuskerk te Twello, de H. 
Martinuskerk te Vaassen, de H. Antonius Abt 
te Loenen als vanuit de O.L. Vrouwekerk 
te Apeldoorn uitgezonden. Zie hiervoor 
de website van de Emmaüsparochie en de 
Franciscus en Claraparochie. 
    
Het is voorlopig nog niet nodig om zich voor 
de vieringen in Twello, Vaassen en Loenen 
op te geven. In de O.L. Vrouwekerk te 
Apeldoorn is dit voor de viering op zondag 
vanaf 21 november wel weer nodig (voor 
100 personen). 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 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 21 november, 
Christus, Koning van het Heelal   
09.00 uur Eucharistieviering 
 voor 90 personen
 Voorgangers pastoor J. Hermens 
 en diaken R. Dashorst

Woensdag 24 november 2021
09.00 uur Eucharistieviering 
Donderdag 25 november
09.00 uur Eucharistieviering 
Zondag 28 november, 
1e zondag van de Advent
09.00 uur  Eucharistieviering 
 voor 90 personen
 Voorganger pastoor J. Hermens
Woensdag 1 december
09.00 uur Eucharistieviering 
Donderdag 2 december
09.00 uur Eucharistieviering 
Zondag 5 december, 
2e zondag van de Advent
09.00 uur Eucharistieviering 
 voor 90 personen
 Voorgangers pastoor J. Hermens 
 en diaken R. Dashorst
Woensdag 8 december, 
Onbevlekte ontvangenis 
van de H. Maagd Maria
09.00 uur Eucharistieviering 
Donderdag 9 december
09.00 uur Eucharistieviering 
Zondag 12 december, 
3e zondag van de Advent 
09.00 uur Eucharistieviering 
 voor 90 personen
 Voorganger pastoor J. Hermens 
Woensdag 15 december
09.00 uur Eucharistieviering 
Donderdag 16 december
09.00 uur Eucharistieviering 
 
VIERINGEN H. MARTINUSKERK VAASSEN 
(online en via livestream) 
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21182
Zaterdag 27 november, 
1e zondag van de Advent
18.30 uur Eucharistieviering 

 voor 100 personen
 Voorganger pastoor J. Hermens
Zaterdag 11 december, 
3e zondag van de Advent
18.30 uur Eucharistieviering 
 voor 100 personen
 Voorganger pastoor J. Hermens

VIERINGEN H. ANTONIUS ABT LOENEN 
(online en via livestream) https://
kerkdienstgemist.nl/stations/1031
Zaterdag 20 november, 
Christus, Koning van het Heelal
18.30 uur Eucharistieviering 
 voor 50 personen
 Voorgangers pastoor J. Hermens 
 en diaken R. Dashorst

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 Eucharistieviering 
op de Mariahoeve. 

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

Casa Bonita

Dank jullie wel!

Heel wat jaren heeft een grote groep 
vrijwilligers uit de RK geloofsgemeenschap 

een bijdrage geleverd aan de maandelijkse 
katholieke vieringen in Casa Bonita 
Apeldoorn: één van de locaties van 
Zorggroep Apeldoorn. Door bewoners 
op te halen en terug te brengen naar de 
afdelingen en de vieringen te ondersteunen. 
Met warme betrokkenheid was er aandacht 
voor de bewoners en het samen vieren. Dit 
heeft vele bewoners goed gedaan en ook 
u – als vrijwilliger – vermoeden wij. Heel 
hartelijk dank, want zonder u was dat niet 
mogelijk!

Corona heeft ervoor gezorgd dat we 
niet op de oude voet verder kunnen 
gaan. Maar ook verandering in beleid en 
visie en praktische problemen hebben 
ervoor gezorgd dat we anders naar ons 
activiteitenaanbod zijn gaan kijken. Op dit 
moment bieden we christelijke vieringen 
aan, vaak per afdeling en door de week. 
Want geloof en kerkgang zijn behoeften en 
rechten die mensen hebben. 
Hiervoor zoeken we vrijwilligers die 
minimaal 1x per maand aanwezig 
willen zijn. Mocht u hieraan graag een 
steentje willen bijdragen, dan bent u 
van harte welkom! (Vrijblijvend eerst 
een keer meemaken hoe zo’n christelijke 
viering eruitziet? Meer dan welkom!) 
Ook als u op een andere wijze actief 
wilt zijn als vrijwilliger, laat het ons dan 
weten. U kunt contact opnemen met: 
bureauvrijwilligerswerk@zgapeldoorn.nl
Tot slot: nogmaals onze hartelijke dank voor 
de vrijwilligers die zich jarenlang met hart 
en ziel ingezet hebben. We hopen weer 
nieuwe vrijwilligers te mogen verwelkomen! 

Joke van Steenoven, 
geestelijk verzorger Zorggroep Apeldoorn

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

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 

Oliebollenactie De Drie Ranken 2021 
Ja, we gaan de oliebollenactie weer 
voortzetten! Vorig jaar kon het door corona 
niet doorgaan, maar dit jaar zijn we van plan 
om weer met zijn allen oliebollen te gaan 
bakken en te verkopen. Dit jaar willen voor 
het eerst de hele actie in en bij onze nieuwe 
kerk gaan houden. We gaan ons draaiboek 
dus aanpassen aan de nieuwe locatie. 

Globaal ziet het plan er als volgt uit: 
Woensdag 29 december opbouwen: we 
zetten buiten naast de kerk onze eigen 
baktent op. We maken de beide jeugdzalen 
gereed voor het beslag en het inpakken. 
De “huiskamer” is de “kantine” voor de 
medewerkers en in de hal wellicht een 
“restaurant” voor gasten voor koffie met 
een oliebol.    
Donderdag 30 december is de “bakdag”. 
Die begint vroeg 5:00 uur met beslag maken 
en even later starten met oliebollen bakken. 
Vanaf 14:00 uur start de verkoop voor en 
achter de kerk en die loopt ook vrijdag 
31 december door (ook in de Berghorst). 
En nadien gaan we afbouwen. 

De beschikbare ruimten zullen nog in 
de Beheer Coördinatie Groep besproken 
worden.  Afhankelijk van het aantal 
medewerkers gaan we overdag bakken 
in twee of drie ploegen. 

De opbrengst van de oliebollenactie 2021 
zal deels bestemd zijn voor de voedselbank 
en dit jaar ook voor de Stadsakkers. 
Hopelijk hebben weer veel mensen zin om 
mee te doen! 

De Oliebollencommissie De Drie Ranken
Bert Wolters, Tijs Winkels, 

Karel Stolk en Cees v/d Eems 

SACRALE DANS
18 november donderdag 19.30 uur 
sacrale dans.
16 december donderdag 
20.15 uur sacrale dans; 
let op de verschillende 
begintijden. Zolang de 
coronamaatregelen van 
kracht zijn dansen we op 
ruime afstand. 
Kosten € 4.00 aanmelden vonc@3ranken.nlf

MEDITATIE
23 november en 
14 december dinsdag 
18.30 uur meditatie in 
de stilteruimte van De 
Drie Ranken. Christelijke 
meditatievormen wijzen, 
hoe verschillend ook, wel 
in een duidelijke richting: 
namelijk een verstilde omgang met God.

     
     

Werkgroep Welzijn/Ziekenbezoek
Als u weet dat iemand wordt opgenomen 
in het ziekenhuis, licht dan even de 
werkgroep Welzijn in:
mevrouw D. van Bussel, 
telefoon 055 521 80 06 of 
de heer G. Tiemessen, 
telefoon 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. 

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: 
ruudpragt@gmail.com 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.

H U B E R T U S

V I C T O R
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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 , Johan Gortworst 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
21 november 2021 Vier-en-dertigste en laatste zondag van het Liturgisch Jaar
Christus Koning van het heelal 
Dan. 7,13-14; Psalm 93; Apok. 1,5-8; Joh. 18,33b-37

Bijbelrooster jaar C
28 november 2021 Eerste zondag van de advent 
Jer. 33,14-16; Psalm 25; 1 Tess. 3,12-4,2; Luc. 21,25-28 + 34-36 
05 december 2021 Tweede zondag van de advent 
Bar. 5,1-9; Psalm 126; Fil. 1,3-6 + 8-11; Luc. 3,1-6 
12 december 2021 Derde zondag van de advent 
Sef. 3,14-18a; Jes. 12; Fil. 4,4-7; Luc. 3,10-18; zondag Gaudete

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

Adventsgedachte

Laat het hoofd niet hangen, 
zit niet bij de pakken neer, 
houd de lamp brandend. 

Hij die komt ziet naar je uit, 
die wordt verwacht is onder u.

Advent is tegemoet gaan 
en welkom heten, 

aankloppen en opendoen, 
vragen en antwoord geven, 
zoeken en gezocht worden, 

waakzaam en in verwachting zijn.

Peer Verhoeven

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.


