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Volg je ster
Als ik op een onbewolkte nacht naar de sterrenhemel 
kijk word ik altijd stil van ontzag. Wat een prachtig 
gezicht, zoveel sterren en sterrenstelsels, zo oneindig 
groot, niet meer voor te stellen met mijn beperkte 
bevattingsvermogen. 

God schiep de sterren op de vierde dag, zo lezen wij 
in het eerste Bijbelboek. Hij gaf ze een plaats aan het 
hemelgewelf, in een eeuwige dynamische beweging, 
als een harmonische dans om elkaar heen. Het oude 
testament eindigt bij de profeet Maleachi met de belofte, 
dat de Zon zal opgaan in wie Hem eert met diep ontzag. 

Het nieuwe testament begint in het evangelie van Matteüs 
met een Ster, die wijzen in het oosten hebben zien opgaan. 
Ze trokken naar Israël en vroegen daar: “Waar is de Koning 
van de Joden geboren, want we hebben Zijn ster gezien”. 
Sterren zijn richtingwijzers, ze symboliseren personen, die 
door God zijn aangesteld om licht te geven op de aarde. 
Om licht te brengen in een donkere wereld. De wijzen 
hadden in de nacht de Ster van Israëls grote Koning zien 
komen. En wat gebeurde er, toen ze op reis gingen? 
De Ster ging mee, voor hen uit, wees hun de weg. 

Zo vonden ze de Koning, de Zoon van God, liggend in 
een kribbe in die stal in Betlehem.

Wie is mijn Ster? Wanneer, hoe of waar zie ik Hem? 
Naar welk doel word ik gewezen? 
Deze vragen doen mij denken aan de dag dat ik, met 
toentertijd deken Gerard de Korte, langs de IJssel reed, van 
Zwolle naar Deventer. In een geanimeerd gesprek gaf ik 
aan dat ik niet veel met Jezus had, maar dat dat misschien 
nog zou komen. In het vertrouwen op de werking van 
de heilige Geest droeg hij mij toch voor als kandidaat 
in het pastoresteam. Het werd mijn eerste benoeming 
in het pastoraat. Daarin heb ik steeds meer ontdekt wie 
Jezus is, wat Hij voor mij is gaan betekenen. In het werk 
als diaken zag ik Jezus steeds meer als voorbeeld als 
richtingwijzer. Jezus die aan de rand van de samenleving 
de mensen opzocht. De lamme, de blinde, de dove en de 
melaatse, mensen die buitengesloten werden, die niet 
meer meetelden. Jezus wilde er voor hen zijn, hen weer in 
het centrum plaatsen, hen de liefde van God laten zien. Hij 
genas hen door hen te zien, door een woord, door hen aan 
te raken, door hen te zegenen met het licht en de liefde 
van God. 

In mijn gebed en in mijn werk met de mensen aan de 
rand van de samenleving heb ik steeds meer ontdekt dat 

ik Jezus ontmoet in hen. In de vriendschap met de arme, 
de dak- en thuisloze, in de vluchteling, de zwerfjongere, 
de zieke en de eenzame, heeft zich mijn relatie met Jezus 
steeds meer verdiept. In de ontmoeting met hen, de 
melaatsen van deze tijd, voel ik mij diep verbonden met 
Jezus, voel ik dat grenzen wegvallen, dat wij allen broeders 
en zusters zijn en dat er liefde en licht gaat stromen. Er is 
zoveel om te delen, zoveel om te geven en ik krijg daar 
zoveel voor terug. Met dankbaarheid en intense vreugde 
kijk ik terug op deze momenten van ontmoeting. Jezus 
laat het zien in zijn leven, Hij is mijn grote voorbeeld, Hij 
is mijn ster, Hij staat stralend aan het firmament van mijn 
leven, wijst mij de weg en geeft mij een reden van bestaan.

In het boekje met de titel ‘Van drie engelen tot drie 
koningen’ staat bij 6 januari: ‘Wie je ook bent, wat je 
achtergrond ook is, wat je ook hebt meegemaakt, je hebt 
een Ster, er is Iemand die het allerbeste met je voorheeft, 
die van je houdt en die je gids wil zijn. Hij is voor jou 
gekomen, voor ons allemaal. Hij is er voor de vluchteling, 
Hij is er voor de Jihadisten, voor de rijke bankier en de 
arme zwerver, en voor ons, gewone mensen. Hij zegt tot 
jou, tot ons en iedereen: Welkom bij de kribbe!

Zalig Kerstmis en een Gezegend Nieuwjaar,
Diaken Ronald Dashorst

G
eb

o
o

rt
e 

va
n

 C
h

ri
st

u
s 

- 
o

n
b

ek
en

d
e 

H
aï

ti
aa

n
se

 k
u

n
st

en
aa

r 
[b

ro
n

: B
ri

tt
an

ic
a.

co
m

]



vrijdag 17 december 2021  2

Maandag 10 januari 
19.30 uur Gebedsdienst Sant Egidio voor 100 personen (onder voorbehoud)
Dinsdag 11 januari
09.00 uur Eucharistieviering 
Vrijdag 14 januari
09.00 uur Eucharistieviering 
Zaterdag 15 januari
16.30 uur Eucharistieviering voor 100 personen (onder voorbehoud)
 Voorgangers pastoor J. Hermens en diaken R. Dashorst 
Zondag 16 januari, 2e zondag door het jaar (vooraf opgeven verplicht)
11.00 uur Eucharistieviering voor 100 personen 
 Voorgangers pastoor J. Hermens en diaken R. Dashorst
13.00 uur Doopviering
 Voorganger diaken R. Dashorst
Maandag 17 januari 
19.30 uur Gebedsdienst Sant Egidio (onder voorbehoud)
Dinsdag 18 januari
09.00 uur Eucharistieviering 
Vrijdag 21 januari
09.00 uur Eucharistieviering 
Zaterdag 22 januari
16.30 uur Gebedsviering voor 100 personen (onder voorbehoud)
 Voorganger diaken R. Dashorst 
Zondag 23 januari, 3e zondag door het jaar (vooraf opgeven verplicht)
11.00 uur Eucharistieviering voor 100 personen 
 Voorgangers pastoor J. Hermens en diaken R. Dashorst
Maandag 24 januari 
19.30 uur Gebedsdienst Sant Egidio voor 100 personen (onder voorbehoud)
Dinsdag 25 januari
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 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 zaterdag 25 december, 1e Kerstdag is er om 11.00 uur kinderdienst en crèche.
Op zondag 26 december, 2e Kerstdag is er GEEN kinderdienst en crèche. 
Op zondag 2 januari (Openbaring des Heren) is er om 11.00 uur kinderdienst 
en crèche.
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 i
s 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: 19 december locatie Bonifatius; 
26 december locatie Fab & Seb; 2 januari locatie Maria; 9 januari locatie Victor, 
16 januari locatie 3 Ranken, 23 januari locatie Teresia. 

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 
Clara parochie.

Voor de vieringen op 1e en 2e Kerstdag en oudejaarsavond is in alle kerken  
vooraf opgeven/reserveren verplicht via meevieren.nl of telefonisch via het secretariaat. 
Voor de viering op zondagmorgen 11:00 uur in de O.L. Vrouwekerk is vooraf opgeven/
reserveren verplicht 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 uw verantwoordelijkheid te nemen en thuis 
te blijven met klachten die kunnen wijzen op corona.

Zaterdag 18 december
16.30 uur Gebedsviering komt te vervallen
Zondag 19 december, 4e zondag van de Advent (vooraf opgeven verplicht)
11.00 uur Eucharistieviering voor 100 personen met Credo cantores 
 Voorgangers pastoor J. Hermens en diaken R. Dashorst
Maandag 20 december 
19.30 uur Gebedsdienst Sant Egidio komt te vervallen
Dinsdag 21 december 
09.00 uur Eucharistieviering
Vrijdag 24 december, Kerstavond
16.30 uur  online (en ook daarna nog te bekijken) “het Mysterie van Kerst”
 Verteller: Mariska Litjes met medewerking van ‘kZing en Jokotrees 
 o.l.v. Elni Vaassen-Schwengle
21.00 uur  online Nachtmis in de H. Martinuskerk te Twello via kerk t.v. 
 (niet toegankelijk voor bezoekers)
 Voorganger pastoor J. Hermens
Zaterdag 25 december, 1e Kerstdag (vooraf opgeven verplicht)
06.00 uur Dageraadsmis voor 100 personen
 Voorganger pastoor J. Hermens
11.00 uur Eucharistieviering voor 100 personen met koor Lucente
 Voorganger pastoor J. Hermens
Zondag 26 december, 2e Kerstdag (H. Stefanus / H. Familie) (vooraf opgeven verplicht)
11.00 uur Eucharistieviering voor 100 personen met koor Sostenuto 
 Voorgangers pastoor J. Hermens en diaken R. Dashorst
Maandag 27 december
19.30 uur Gebedsdienst Sant Egidio komt te vervallen
Dinsdag 28 december
09.00 uur Eucharistieviering 
Vrijdag 31 december
09.00 uur Voorganger pastoor J. Hermens
Zaterdag 1 januari, Nieuwjaarsdag (Maria moeder van God)
11.00 uur Eucharistieviering voor 100 personen het cantor J. Niekus 
 en organist F. Kronenberg
 Voorgangers pastoor J. Hermens en diaken R. Dashorst
15.00 uur Vredesontmoeting: Thomasviering
Zondag 2 januari (Openbaring des Heren) (vooraf opgeven verplicht)
11.00 uur Eucharistieviering voor 100 personen 
 Voorganger pastoor J. Hermens 
Maandag 3 januari
19.30 uur Gebedsdienst Sant Egidio komt te vervallen
Dinsdag 4 januari
09.00 uur Eucharistieviering 
Vrijdag 7 januari
09.00 uur Eucharistieviering 
Zaterdag 8 januari
16.30 uur Eucharistieviering voor 100 personen (onder voorbehoud)
 Voorganger pastoor J. Hermens 
Zondag 9 januari (Doop van de Heer) (vooraf opgeven verplicht)
11.00 uur Eucharistieviering voor 100 personen 
 Voorganger pastoor J. Hermens 

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 10 >>>
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Kerstmis 2021: van kerststal naar platform
(Willem Olierook)

Na een aantal jaren een fictief kerstverhaal 
te hebben geschreven, wilde ik dit jaar mijn 
bijdrage voor de Advent- en Kersteditie, 
met als thema ‘Volg je ster’, eens in een heel 
ander jasje steken. Maar wat en hoe?
Het was mederedactielid Johan Gortworst 
die mij tijdens onze voorbereiding op weg 
hielp met het noemen van het ‘Laudato Si’-
Actieplatform’. Of ik daar misschien iets mee 
zou kunnen…

Het is 1 december. Nadat ik samen met 
echtgenote Jeannet de (kunst)boom de 
woonkamer heb binnengebracht, begin ik 
met dit artikel. Zo af en toe vraagt Jeannet 
mijn hulp (de piek, de snoetjes) bij het 
optuigen. Ondanks dat het buiten meer 
herfst is dan winter begin ik toch een beetje 
in ‘kerststemming’ te komen. In het stalletje, 
dat ze ook al heeft neergezet, zie ik de mij 
zo bekende beeldjes – ze zijn nog van mijn 
ouders geweest – en een tikje melancholiek 
begeef ik me op het wereldwijde web. 
De betreffende site is snel gevonden.

Pad naar vernieuwing
Wat is Laudato Si’ ook alweer? In de 
encycliek met deze naam roept paus 
Franciscus ‘alle mensen van goede wil’ op om 
met respect en eerbied om te gaan met de 
Aarde en de armen. Het Actieplatform geeft 
daar (de eerste) handen en voeten aan. De 
onderstaande teksten heb ik overgenomen 
van de zeer fraai ogende website.

Het Laudato Si’ Actieplatform is een unieke 
samenwerking tussen het Vaticaan, een 
internationale coalitie van katholieke 
organisaties, en ‘alle mannen en vrouwen 
van goede wil’. Met een echte “bottom-
up benadering” [van onder naar boven/
WO] is het geworteld in de sterke punten 
en realiteiten van gemeenschappen over 
de hele wereld, waardoor iedereen in staat 
wordt gesteld om “beslissende actie te 
ondernemen, hier en nu”, terwijl we samen 
naar een betere toekomst reizen.

Er is dringend actie nodig. Onze Schepper 
riep de menselijke familie op om de 
rentmeester van de schepping te zijn, maar 
wij hebben die roeping verwaarloosd. 
Onze hetere, vuilere, dodere planeet drijft 
het risico op lijden op. Vooral de meest 
kwetsbaren lijden eronder.

Op dit kairos-moment [Grieks voor ‘de 
gelegenheid’/WO] reageren we op de 
oproep tot genezing in onze relaties met 
God, onze buren en de aarde zelf. Via het 
Laudato Si’ Actieplatform bewandelen we 
samen het “pad naar vernieuwing”.

Elementen en plannen
Het Laudato Si’-actieplatform zal in 2021 
en 2022 in fasen worden gelanceerd. Bij de 
voltooiing zal het platform drie elementen 
omvatten: Laudato Si ‘Planning Guides om 
onze reis in kaart te brengen, praktische 
begeleiding over manieren om actie te 
ondernemen en middelen om vertrouwde 
praktijkgemeenschappen te ontwikkelen.

Als we ons verdiepen in deze Laudato Si’-reis, 
worden de effecten van onze ontmoeting 
met Jezus duidelijk in onze relatie met de 
wereld om ons heen. Laudato Si’-plannen 
ondersteunen de reis van uw gemeenschap 
naar integrale ecologie (*).

(*) op de Belgische website focolare.org 
vond ik de volgende uitleg van dit begrip:
In een eerste betekenis, betekent integrale 
ecologie dat de zorg om het milieu en de 
strijd tegen armoede en onrecht hand in 
hand moeten gaan.

Wat het platform biedt
Het valt me op dat er veel aandacht is 
besteed aan bezoekers enthousiast maken 

om mee te gaan doen. Het platform vraagt 
niet alleen om betrokken te raken, het 
biedt ook het nodige ter ondersteuning en 
begeleiding van personen en organisaties. 
Enkele voorbeelden:
Een procesgerichte aanpak die inspeelt op 
het charisma van de instelling, gemeenschap 
of familie;
Een bibliotheek met bronnen om praktische, 
concrete richtlijnen te bieden over manieren 
om actie te ondernemen; Webinars over 
acties en evenementen; Manieren om 
rechtstreeks contact te maken met andere 
deelnemers en inspirerende verhalen van 
mensen die in actie komen.
Met name inspirerende verhalen en 
voorbeelden kunnen heel goed helpen om 
gemotiveerd te raken én te blijven. 

De doelen van Laudato Si’
Ik concentreer me weer op de website en zie 
dat ik inmiddels bij de doelen ben beland. 
Ik lees:
Het onderscheiden van een antwoord op 
de ecologische crisis is een diepgaande 
daad van zorg. Op dit kairos-moment 
is actie nodig. De Laudato Si’ Doelen 
sturen onze acties. Ze herdefiniëren en 
herbouwen onze relatie met elkaar en ons 
gemeenschappelijke huis. Hun holistische 
benadering [kijken naar het geheel i.p.v. de 
delen/WO] erkent de planetaire grenzen 
van alle sociaaleconomische systemen en de 
menselijke wortels van de ecologische crisis. 
Ze roepen op tot een spirituele en culturele 
revolutie om integrale ecologie te realiseren.
De zeven doelen daarbij zijn: Reactie op de 
kreet van de aarde; Reactie op de noodkreet 
van de armen; Ecologische economie; 

Adoptie van duurzame levensstijlen; 
Ecologisch onderwijs; Ecologische 
spiritualiteit; Veerkracht en empowerment 
van de gemeenschap.

Inschrijven
Tot zover de theorie. Tijd voor actie van 
mijn kant. Ik schrijf me digitaal in en beland 
direct op een ander deel van de website. Ik 
beschik nu over mijn eigen ‘dashboard’ [zo 
noemt men dat tegenwoordig/WO] en ik 
zie een aantal suggesties voor de volgende 
stappen van mijn reis waar ik tevens later 
kan bekijken wat ik tot nu toe heb gedaan. 
Als eerste stap word ik uitgenodigd om 
een korte zelfevaluatie in te vullen. Als dat 
gedaan is krijg ik het volgende te lezen:

Voor veel mensen is deze zelfevaluatie 
een ongelooflijk nuttig onderdeel van 
het reflectieproces. Een zelfevaluatie 
kan je helpen om te zien waar je staat 
op je Laudato Si’-reis. Hoewel deze 
zelfbeoordeling slechts ongeveer 30 minuten 
duurt om te voltooien, kunnen deze 30 
minuten zeer nuttig zijn om te begrijpen 
waar je vandaag bent en te plannen waar 
je vanaf hier naartoe wilt.

Door deze zelfevaluatie te voltooien, krijg je 
een dieper inzicht in je eigen Laudato Si’-reis 
en help je een beeld op te bouwen van de 
vooruitgang binnen de kerk. Het bereiken 
van deze zelfbeoordeling is een reden tot 
vreugde en feest. Laudato Si’!

Ik ben benieuwd wat de zelfbeoordeling 
voor mij zal opleveren. Zal het inderdaad 
‘een reden tot vreugde en feest’ zijn of 

wordt het ‘flink 
achter m’n oren 
krabben’?

Al na een kwartier 
ben ik klaar met 
het invullen van de 
vragenlijst. Het ging 
waarschijnlijk zo 
snel omdat ik maar 
weinig zaken toe 
te lichten had waar 
ik mij momenteel 
concreet voor inzet. 
Het wordt me al 
snel duidelijk dat 

ik nog heel wat bewuste keuzes te maken 
heb op het gebied van duurzaamheid en 
vergroening. Werk aan de winkel dus!
En dat kan meteen, want de door het 
programma beloofde mail dat het rapport 
met de resultaten van mijn zelfonderzoek 
beschikbaar is, ‘plingt’ even later in mijn 
mailbox. 

Meedoen
Het was al met al een hele zit; ik sta op en 
loop naar het stalletje bij de weer prachtig 
opgetuigde boom. De aanblik van de (licht 
beschadigde) Heilige Familie ontroert me.
Tweeduizend jaar geleden namen een man 
en een vrouw genoegen met een schamel 
onderkomen om er een kind geboren 
te laten worden. De Mensenzoon die 
gedurende zijn leven in woord en daad 
getuigde van medemenselijkheid ten top.

Een uur geleden dacht ik dat mijn bijdrage 
aan een rechtvaardige wereld best heel 
behoorlijk was. Nu ik met de neus op de 
feiten ben gedrukt, besef ik dat het nog 
‘wel een onsje meer mag zijn’. Er zijn zoveel 
vlakken, waar ik me eerder niet van bewust 
was, die een rol spelen bij duurzaamheid en 
rechtvaardigheid; het zelfonderzoek was wat 
dat betreft een echte ‘eyeopener’. Nu weet 
ik wat me te doen staat: de ster volgen die 
mij leidt van de stal naar het platform. Die 
mij brengt van Bethlehem naar Apeldoorn. 
Die mij stuurt van het Bijbelse woord naar 
de Evangelische daad…

De Rooms-Katholieke Kerk, waar ik best 
wat op heb aan te merken, maar die 
ondanks alles ‘mijn kerk’ blijft, biedt via dit 
Laudato Si’-Platform mensen en organisaties 
een unieke kans om mee te doen of dat 
meedoen ‘op te schalen’ om die thans 
veelgehoorde term maar te gebruiken.
Wat een schitterend initiatief!

Ja, ik ga meedoen ‘uit respect en eerbied 
met de Aarde en de armen’ – de oproep van 
onze paus Franciscus, in het blij makende 
besef dat ik dit samen kan en mag doen met 
mensen van over de hele wereld. En daar 
word ik stil van…
Zalig Kerstmis en een Gezegend Nieuwjaar!

[bronnen: laudatosiactionplatform.org; 
focolare.org]
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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).

In januari doet onze de Emmaüsparochie 
mee aan de Actie Kerkbalans 2022. 

Tijdens deze actieperiode zullen we u als 
parochianen om een financiële bijdrage 
vragen, zodat we ook in 2022 kunnen 
doen waar we als kerk voor staan. 

Het thema van de Actie is ‘Geef vandaag 
voor de kerk van morgen’. Want ook 
in de toekomst willen we als kerk van 
betekenis zijn voor mensen die verdieping 
en ontmoeting zoeken. Uitnodigend zijn, 

voor jonge mensen die hun leven nog 
voor zich hebben.

Daar hebben we uw steun bij nodig. 
Want als kerk krijgen we geen subsidie. 
De financiële bijdrage van onze leden 
is noodzakelijk om te kunnen bestaan. 
Vandaar dat we onze parochianen ieder 
jaar om een bijdrage vragen. 

Omstreeks 15 januari ontvangt u daarom 
een kleurrijke folder én een brief met het 
verzoek om bij te dragen. We hopen dat 

we weer op u mogen rekenen! Dankzij 
uw bijdrage kunnen we onze belangrijke 
taken blijven vervullen en plannen maken 
voor de toekomst. Onze folder vertelt u 
meer over deze plannen.

Door vandaag te geven, kan de kerk 
blijven doen waar ze al eeuwenlang voor 
staat. Op naar de kerk van morgen! 

Ernst Voogd,
voorzitter locatieraad Onze Lieve 

Vrouwekerk

Actie Kerkbalans 2022 komt eraan: Geef vandaag voor de kerk van morgen

Heeft u het al gezien op de voorgevel van 
de kerk aan de Hoofdstraatkant: er prijkt 
een bordje ‘Wij zijn een Groene Kerk’. Wij 
zijn aangesloten bij het landelijk netwerk 
van GroeneKerken en zetten ons als 
geloofsgemeenschap in om zo duurzaam 
mogelijk om te gaan met de aarde en de 
schepping.

Een kerk mag zich groen noemen als 
zij actief aan de slag wil gaan met 
duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid 
en het vergroenen van de eigen 
geloofsgemeenschap. Van een groene 
kerk wordt verwacht dat zij met haar 
leden ieder jaar één duurzame stap zet. 
Dit kunnen stappen zijn op het gebied 
van inkopen, omgaan met geld, geloof 
en inspiratie, beleid, energiebesparing, 
energieopwekking en omgang met natuur. 
Een groene kerk geeft hiermee invulling 
aan de Bijbelse opdracht van goed en recht 
doen omwille van de naaste en de God die 
alles schiep.
Ons handelen en onze houding ten opzichte 
van de schepping heeft veel invloed op 
milieu en klimaat. De schepping waar we 
onderdeel van zijn én afhankelijk van zijn. 
Vanuit het besef dat de aarde van God is en 
er hoop is voor de schepping, willen groene 
kerken zoeken naar een manier van leven 
die hieraan recht doet. Als volgelingen van 
Jezus Christus willen we Zijn voorbeeld 
naleven, in verbondenheid met God, onze 
medemensen en de hele schepping.

Wij zijn een Groene Kerk!
Als kerk hebben wij ons aangesloten bij 
het netwerk van GroeneKerken om handen 
en voeten te geven aan de opdracht om te 
zorgen voor de wereld. In het netwerk van 
kerken vinden wij inspiratie om Groene Kerk 
te blijven en krijgen tips en uitwisseling van 
ideeën en activiteiten. 

Hoe zijn wij binnen onze parochie 
aan het werk?
De Em-missiegroep van de Emmaüsparochie, 
zet zich in om het proces van Groene Kerk in 
de parochie voortdurend onder de aandacht 
te brengen en het bewustzijn van de 
geloofsgemeenschap te bevorderen.

In de afgelopen jaren zijn er al verschillende 
stappen gezet op het Groene pad, er 
gebeurd al heel veel!
• In de OLV kerk en de pastorie bestaat 
 sinds kort alle verlichting uit ledlampen
• In de pastorie wordt het afval gescheiden 
• In de OLV kerk wordt er al jaren Fairtrade 
 koffie en thee geschonken
• In het parochieblad wordt er veel 
 geschreven over Duurzaamheid
• De nieuwe naam van de parochie i.o. 
 is Franciscus, de groene heilige
• Er worden regelmatig lezingen gegeven, 
 onder andere over “Laudato Si” van paus
 Franciscus,
• Wij hebben bijgedragen aan de Klimaat-
 loop, voor de Klimaattop in Glasgow
• Er is een kledingbank, een boekenbank, 
 een generatietuin en een eco-spot

Dit zijn stappen die gezet zijn, maar er 
is nog veel meer nodig, het gaat om de 
bewustwording van ons allemaal, ook voor 
iedereen thuis om keuzes te maken die 
bijdragen aan een duurzame samenleving 
en een gezonde toekomst voor de komende 
generaties. Een grote uitdaging voor de 
toekomst is isolatie van de gebouwen, 
zonnepanelen, kijken naar welke bank en 
energieleverancier we kiezen, welke keuzes 

wij maken in de winkel, hoeveel vlees wij 
eten, hoeveel en welke kleding wij kopen, 
hoe vaak wij de trein pakken of de fiets in 
plaats van de auto, enz.

Voor meer informatie: 
zie https://toolkit.groenekerken.nl/

Namens de werkgroep Em-missie, 
Ronald Dashorst
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(Johan Gortworst)

We dachten er bijna te zijn. ‘Nog even 
doorprikken en we pakken de draad van 
het leven weer op!’ hoopten we. Niet 
dus. We blijven ’s avonds binnen. In de 
kerkbanken wensen we elkaar met een 
knikje op gepaste afstand de vrede van 
Christus toe. Het is een verraderlijk virus 
en je hebt het zomaar te pakken. De 
vaccinaties blijken niet in alle gevallen 
een besmetting te voorkomen. Vooral 
ouderen lopen een hoger risico. Als je 
niet in de zorg werkt, heb je geen idee 
hoeveel mensen er op dit moment lijden, 
vaak in eenzaamheid. Wat een bewogen 
jaar. Als we daar de gevolgen van de 
klimaatverandering aan toevoegen 
en de beelden terughalen van de 
overstromingen in Limburg, Duitsland 
en België, dan zakt je de moed in de 
schoenen. 

Verstilling in afwachting van het licht
De decembermaand hoort een maand te 
zijn van huiselijkheid en verwachting op 
een nieuw leven, een goede toekomst. 
Het feest van de geboorte van Christus. 
Het volgen van de ster die ons brengt 
naar een land waar mensen in vrede en 
veiligheid kunnen leven.

December is ook een maand waarin de 
natuur tot rust komt. De bomen zijn 
kaal, de tuinen liggen er verstild bij. 
Hier en daar waait nog een blaadje op. 
We duiken wat dieper in onze jassen 
als de koude noordenwind ons in het 
gezicht waait. Nu even geen striemende 
regen erbij, gauw naar huis, de warmte 
tegemoet. 
December is daarom ook een maand van 
inkeer en bezinning. In je eigen omgeving 
tot rust komen van alle stormen om je 
heen en krachten verzamelen voor een 
nieuw jaar. Je batterijen opladen. Nieuwe 
energie geeft warmte, dat voel je heel 
letterlijk als je telefoon aan de oplader 
ligt.

Geloven we er nog in?
Hoe krijg je weer energie na al die 
somberheid? De een zal mogelijk kracht 
putten uit het opzoeken van de stilte, 
even weg van de drukte van een jachtig 

bestaan met deadlines en afvinklijstjes. 
De ander is gebaat bij ontmoeting 
met familie en vrienden. Het luisteren 
naar muziek of het neerzetten van 
een geweldige sportprestatie. Is dit 
vertrouwde recept voor het nieuwe jaar 
genoeg? Of zijn onze zorgen te groot 
en krijgt de angst voor het onbekende 
langzamerhand de overhand? 

De waarde van het luisteren 
naar elkaar…
Het lijkt erop alsof Paus Franciscus 
zich van dit risico bewust is. In zijn 
videoboodschap van november van 
dit jaar vraagt hij aandacht voor en te 
luisteren naar mensen die lijden aan 
uitputting, depressie en angsten. Hij 
roept op dicht bij de mensen te staan 

die uitgeput zijn, wanhopig en zonder 
perspectief. Niet door gelijk met een 
recept voor een oplossing te komen, want 
die ligt meestal niet direct voor de hand, 
maar om te beginnen door in stilte te 
luisteren. Hij sloot zijn videoboodschap 
af met de zin ‘In mijn hoofd en mijn hart 
komt nu op: “Komt tot Mij, allen, die 
vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust 
geven.”

...en de waarde van het 
kleine gebaar
Een inspirerende boodschap die 
aansluit bij zijn overtuiging dat 
het overweldigende en schijnbaar 
onafwendbare niet voor altijd 
onaantastbaar is. Kleine, individuele 
gebaren zijn in staat om samenlevingen 

te veranderen en te verbeteren. Daar 
kunnen we moed uit putten. Als we 
terugkijken op dit jaar dan kunnen we die 
kleine gebaren gelukkig ook zien, zoals 
ongeduldige jongeren die op hun school 
actievoeren voor een leefbare planeet. 
Een bedrijf dat gratis kaartjes beschikbaar 
stelt voor een gezin om eindelijk naar een 
pretpark te kunnen gaan. Leden van een 
sportclub in Zuid-Holland die onverwacht 
bosjes tulpen aan ouderen uitdelen in een 
verzorgingshuis. Zomaar. Wilt u ook wat 
doen? Kijk dan eens op de site van ‘Een 
tegen eenzaamheid’. Toeval of niet, het 
staat dit jaar in het teken van het kleine 
gebaar. 

https://www.eentegeneenzaamheid.nl/
campagne/een-klein-gebaar/

Het kleine gebaar

De oude gloeilampen-verlichting in de 
O.L.Vrouwekerk is recentelijk totaal 
vervangen door nieuwe energiezuinige 
moderne ledverlichting.

De oude grote gloeilampen (elk 500 watt), 
boven in de kerk tegen de gewelven, zijn 
vervangen door lager hangende pendel-
armaturen. Deze armaturen bestaan 
uit 3 pijpen met verschillende lengtes 
en kleuren. In één van de 3 pijpen is de 
ledverlichting (2 x 28 Watt) gemonteerd. 
Deze zorgt voor goede leesverlichting en 
straalt tevens de gewelven aan.

In de zijbeuken zijn de oude halogeen-
pendel-armaturen eveneens door 
voornoemde ‘klusterpijpen’-armaturen 
vervangen. Daarmee worden de zijbeuken 
nu ook volwaardig en fraai verlicht.
De oude (grotendeels defecte) armaturen 
die rondom boven in de kerk de wanden, 
nissen en gewelven aanlichtten zijn 
vervangen door nieuwe led-uplights. 
Daarmee komen de fraaie vormen en 

afmetingen van het hoge kerkgebouw nu 
helemaal tot hun recht.

De oude halogeenverlichting op de drie 
altaren vóór in de kerk, is ook vervangen 
door nieuwe led-stralers. De prachtige 
altaren zijn nu optimaal verlicht. Gelijktijdig 
met deze wijzigingen in de verlichting, zijn 
noodzakelijke correcties aan de elektrische 
installatie uitgevoerd. De installatie is nu 
weer veilig.

Samenvattend; de kerkverlichting is 
technisch en esthetisch in optimale 
toestand gebracht. Moeizaam vervangen 
van oude gloeilampen is er niet meer bij. 
En het stroomverbruik is hiermee tevens 
aanmerkelijk gereduceerd.

Dank aan Mulder Elektro voor hun advies 
en uitvoerende werkzaamheden.

De Locatieraad
van de Onze Lieve Vrouwekerk

Nieuwe LED verlichting in de Onze Lieve Vrouwekerk

Overzichtsfoto vanaf bordes achterin de kerk
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Vraag of je samen met je vader of moeder 
het kerstverhaal uit de Bijbel (Lucas 2,1-21) 
mag lezen. Dat speelde zich ruim 2000 jaar 
geleden af. Lees ook het kerstverhaal hierna. 
Dan merk je dat er verschillen zijn tussen de 
twee verhalen. Welke kun jij vinden?

‘Kijk nou eens!’ riep Jozef naar Maria die 
in verwachting was. ‘Ik lees hier op mijn 
iPad dat de koning wil dat we ons laten 
registreren, de grote volkstelling noemen 
ze dat. Ze korten het af tot DGT.’
‘Maar hoe moeten we dat doen?’ vroeg 
Maria. ‘We wonen in Terplekke! Kan dat ook 
via de laptop of de PC of zo?’
‘Ja, dat kan,’ antwoordde Jozef ‘ik log 
gelijk even in.’ Toen hij dat deed werd hem 
uiteraard gevraagd om eerst een account 
aan te maken met een wachtwoord. Dat was 
niet zo moeilijk. Het werd ‘Uitgeteld2021!’.
Toen hij verder ging en zich wilde registreren 
kwam er een foutmelding: ‘U kunt zich 
niet digitaal registreren. Ga naar uw 
geboorteplaats en meldt u persoonlijk bij de 
telinstantie in uw geboorteplaats Herkomst’.

Dát was een teleurstelling. Maria die binnen 
een week een baby verwachtte, zag een reis 
niet zitten. ‘Ik zoek wel een oplossing.’ zei 
Jozef en ging naar buiten. Een half uur later 
kwam hij terug met een e-scooter. ‘Ik zal 

eerst de route even nakijken. Ik mag tijdens 
het rijden natuurlijk niet op mijn mobiel 
kijken. Als we nu vertrekken zijn we voor 
het donker weer thuis.’ zei hij. ‘Toch neem ik 
een koffertje met kleren mee. Je weet maar 
nooit.’ zei Maria.

Zo gingen ze op weg naar hun 
geboorteplaats Herkomst. Toen ze zich 
wilden melden bij het DGT-loket, was dit 
gesloten. Op een bordje lazen ze ‘Laat u 
digitaal registreren. Persoonlijk kan dat ook 
maar alleen tussen 09.00 uur en 12.30 uur’.
‘Potverdorie!’ zei Jozef ‘Zijn we helemaal 
voor niks gekomen! Zullen we hier 
overnachten en ons morgen laten 
registreren?’ Maria die moe was van de reis 
stemde in. ‘Ik wil slapen, dat is alles wat ik 
wil’, was het enige dat ze zei.
Ze gingen op zoek naar een plaats om te 
overnachten. Vrijwel alles was al vol, maar 
ze waren heel welkom in een Bed&Breakfast 
die Jozef via ‘Bedjenodig.com’ had 
gevonden. De eigenaar zei dat hij in de 
schuur een kamer had gemaakt en dat ze 
welkom waren. Dus besloten Jozef en Maria 
om daar te slapen.
Die nacht beviel Maria van een zoon.

De eigenaar van de B&B was erg blij voor 
Maria en Jozef. Hij ging naar zijn werkplaats 

en zaagde en schilderde gauw een extra 
letter B. Die kwam aan de gevel naast de 
letters B&B te hangen. Zo stond er ‘B&B&B’. 
Veel gewone mensen hoorden wat er 
gebeurd was en kwamen even kijken. 
Ze vroegen ‘Wat betekent die derde B?’ 
De eigenaar vertelde vol trots dat de derde 
letter B stond voor ‘Baby’. Hij vertelde wat 
er de dag tevoren en in de voorbije nacht 
was gebeurd. De buren en voorbijgangers 
kwamen al snel met kleine attenties. Ze 
brachten een kruik en kleertjes om de kleine 
warm te houden.
Het nieuws bereikte ook het 
gemeentebestuur van Herkomst. Maar liefst 
drie wethouders kwamen op bezoek met 
cadeaus. Van het registreren kwam die dag 
natuurlijk niets meer terecht.

De dag daarop meldde Jozef zich bij de 
telinstantie van Herkomst. De dame aan het 
DGT-loket opende het computerscherm en 
vroeg: ‘Klopt het dat u met zijn tweeën uit 
Terplekke komt: Jozef en Maria?’
‘Ja,’ antwoordde Jozef ‘maar we zijn nu 
met zijn drieën. We zijn vannacht vader en 
moeder geworden!’
‘Maar als uw vrouw in verwachting was, dan 
had u zich toch kunnen registreren via de 
computer of uw laptop? Er had onderweg 
van alles kunnen gebeuren…’

Kerst: toen en nu

Kerstverhaal anno 2021
Jozef zuchtte omdat hij zich realiseerde dat 
‘het systeem’ en de werkelijkheid elkaar 
wel vaker tegenspreken. ‘Nee, dat kon niet 
volgens de computer,’ zei hij. ‘we moesten 
zelf hierheen komen en dat hebben we op 
een e-scooter gedaan’.
‘Het spijt me dat het systeem ervoor heeft 
gezorgd dat u helemaal hierheen moest 
komen. We zullen er onderzoek naar doen. 
‘Hoe gaat u nu terug?’ vroeg de dame aan 
het DGT-loket.
‘Tja, opnieuw een scooter huren kan nu 
natuurlijk niet. Ik huur wel een elektrische 
auto’.
Zo geschiedde, maar het zat alweer tegen. 
Omdat het inmiddels vrijdagmiddag was, 
was het erg druk op de weg. Overal stonden 
files.
‘Dan kies ik wel voor een andere route. We 
rijden binnendoor’ zei Jozef. ‘Die is wel wat 
langer maar geeft meer rust’. En zo kwamen 
ze via een omweg toch weer thuis.

Oh ja: je wilt de naam van de baby weten? 
Die hoef ik niet te vertellen. Als je het echte 
kerstverhaal hebt gelezen, dan weet je het 
wel...!

Douwe van den Berg

Voor de verschillen, zie blz. 9.

K I N D  E N  K E R K

Geen kerstvieringen
in de kerk 
Het is verschrikkelijk jammer 
dat we ook dit jaar weer 
geen kerst kunnen vieren 
zoals we dat graag doen, namelijk met 
elkaar de geboorte van Jezus vieren in een 
volle kerk. 
Al rekening houdende met de beperking 
van 100 mensen was er voor dit jaar een 
kerstomloop bedacht. Maar ook deze kan 
niet doorgaan. 
Het geplande ‘Kindje Wiegen’ op Eerste 
Kerstdag in Twello gaat ook niet door.

Wat we wel kunnen gaan doen binnen 
de beperkingen zijn: 

Online te zien “Het mysterie van Kerstmis” 
Op kerstavond 24 december om 16:30 
uur wordt het verhaal “Het mysterie van 
Kerstmis” vertelt en dat is online te volgen 
via de website bij ‘online meevieren ‘. Het 
verhaal wordt verteld door Mariska Litjes 
met medewerking van ‘kZing en JokoTrees. 

Wandelen in het verhaal 
Tijdens de Open Kerk-middagen in de 
week voor kerst, kunnen de kinderen van 
13:00 tot 16:00 uur naar de kerk komen. 
De kerk is mooi versierd en de grote 
kerststal die jaren in de Fab&Seb kerk 
stond is nu opgebouwd op het altaar 
en daar te bewonderen. In de kerk kan je 
‘wandelen in het kerstverhaal’. Op de pilaren 
staan platen waarin het verhaal van de 
geboorte wordt verteld. Voor kinderen is er 
een verassing om mee naar huis te nemen. 

Kinder(woord)diensten 
met de kerstdagen 
Op kerstmorgen 25 december is er 
kinderdienst. 
Op 26 december is er geen kinderdienst. 
Op 2 januari (Driekoningen) is er 
kinderdienst. 
Momenteel volgen de kinderen in 
de kinderdienst het Adventsproject 
‘Binnenstebuiten’. 
Elke week staan we stil bij het Evangelie 
en gaan we op zoek naar wat de verhalen 
ons allemaal vertellen. 

Herdertjesmis 
Om 6:00 uur ’s ochtends kerstvieren is wel 
heel speciaal. Een oude traditie wordt dit 
jaar nieuw leven ingeblazen. 
Het jongerenkoor JokoTrees zal met deze 
viering meewerken. Pastoor Hermens gaat 
voor. De vormelingen en jongeren nodigen 
we uit om kerstochtend vroeg op te staan 
en mee te vieren. 

Vredesduif kleuren 
op het kerkplein 
Op 1 januari is er in plaats van de 
vredeswandeling dit jaar een activiteit 
bij de kerk. Ronald Dashorst en Mariska 
Litjes nodigen de kinderen uit om hier 
aan deel te nemen. 
Een grote duif, het teken van de vrede 
en het logo van Sant’Egidio kan op het 
plein ingekleurd worden. 
Aanvang 15:00 uur. 
Zie voor meer informatie bij Sant’Egidio 
in deze OpWeg.

Voor alles wat hier aangekondigd staat 
geldt: hou de website in de gaten!

Communie en Vormsel 
De ouderavond voor het vormsel is 
gepland op 26 januari 2022 van 
19:30 tot 21:00 uur. 
De ouderavond voor de eerste 
communie is gepland op 19 januari 2022 
van 19:30 tot 21:00 uur. 
Beide zijn in de Onze Lieve Vrouwekerk, 
zodat we goed afstand kunnen houden. 
De brieven zijn begin november 
verzonden. Geen uitnodiging gehad? 
Mail dan naar kindenkerk@rkapeldoorn.nl 

Opgeven is gewenst. Mochten we 
wegens de dan geldende corona-
maatregelen iets moeten wijzigen, 
dan kunnen we u berichten. 

Apeldoorn kent de luxe van maar liefst 3 begraafplaatsen. 
De Haagwinde (achter de Teresiakerk), die aan de 
Arnhemseweg en die aan de Oude Beekbergerweg. 

En of dat niet genoeg is, kunnen alle 3 de begraafplaatsen, 
waar het gaat om het voorzien van een laatste 
rustplaats voor onze dierbare overledenen, een scala aan 
mogelijkheden bieden. We vinden op alle begraafplaatsen 
naast de gebruikelijke graven en grafkelders ook een 
strooiveld en verschillende mogelijkheden om urnen bij te 
zetten.

Op de begraafplaats aan de Oude Beekbergerweg is 
hiervoor door de vrijwilligers (onder de bezielende 
leiding van -toen nog- Dirk de Boer) het concept van een 
urnenheuvel bedacht. Deze formule bleek zo succesvol, dat 
8 jaar na de inzegening van de eerste heuvel door Harrold 

Zemann (2013) nu al weer de tweede heuvel klaar is om 
in gebruik genomen te worden. En zaterdag 13 november 
was het zo ver. Om 14.30 uur verscheen pastoor Hans 
Hermens op de begraafplaats. Ruim op tijd om de officiële 
inzegening (uiteraard in gepast ornaat) te verrichten. Hij 
werd daartoe bijgestaan door de beheerder Frank Spallek 
(nu even geen collectant). Frank had in ieder geval voor 
voldoende wijwater gezorgd. Tijdens de inzegening liepen 
de genodigden en andere bezoekers ook allemaal langs het 
‘kunstwerk’ en na het gezamenlijk uitspreken van een ‘Onze 
Vader’ en een ‘Wees gegroet’ kon er getoost worden. En 
terecht! Want laten we eerlijk zijn: “Waar in ons land vind 
je deze unieke mogelijkheid om overledenen een laatste 
rustplaats te bezorgen”? Een retorische vraag!

Namens vrijwilligers en bestuur van de RK Begraafplaatsen 
Apeldoorn,Jaap Gussenhoven en Luce van Gerwen.

Inzegening urnenheuvel Oude Beekbergerweg, een feestelijk moment!
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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.

Samenstelling werkgroep
‘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 vertegenwoordigers 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
In deel 1 zijn voornamelijk de gewaden 
en het liturgisch vaatwerk beschreven en 
toegelicht.
In dit 2e en laatste deel wordt verhaald over 
de rest van de inventarisatie. 

Canonborden
Deze zijn ook in verscheidenheid aanwezig. 
Het zijn gebeden-kaarten opgenomen in 
koperen of zilveren omlijsting met glasplaat. 
Deze worden/werden voor op het altaar 
geplaats voor het doorlezen/bidden door de 
priester tijdens de Eucharistieviering.

Bidstoelen
Deze zijn in verschillende uitvoering voor 
de geestelijke en diaken met beklede 
knielbanken, ook met bijpassend zitbankje. 
Tevens aanwezig de eenvoudige bidstoel, 
zoals in vele grote kerken gebruikelijk waren 
voor de gelovigen.

Medailles
Deze kleinoden zijn in aantal en 
verscheidenheid moeilijk te omschrijven, 
hier zal de conservator keuzes moeten 
maken als verzamel eenheden. Veelal zijn 
de bewaar/draagmedailles uitgevoerd in tin, 
koper en zilver. Deze medailles met heiligen/
Heilighart/Maria/profeten/Bedevaartkerken 
zijn vooral nog in bedevaartplaatsen 
verkrijgbaar. 

Miniatuuraltaar
Het getoonde miniatuuraltaar is op een 
kleine schaal gemaakt door een hobbyist en 
geeft een compleet beeld van een volledig 
altaar.

Boeken/boekwerken
Hier mag voor de verscheidenheid 
dezelfde omschrijving gelden als voor de 
kruisbeelden.
Hier zijn te noemen Bijbel-, Evangelie-, 
kerk-, doop-, jeugd-, catechismus-, gezang-, 

brevier- en aalmoezeniergebedenboeken.
Er zijn ook kerkboeken voor diverse 
personen: Kerkboek voor de katholieke 
vrouw-/man, de jonge man/de jonge vrouw, 
en de katholieke gehuwden. 
Bijbelboeken vanuit 1787 geheel gedrukt 
met sierlijke hoofdletters in rode inkt en 
gebonden in leren omslag.
Evangelieboeken, een aantal vanuit de 18e 
19e en 20e eeuw, ook wel voorzien van leren 
omslag.
Boeken met een grote verscheidenheid in 
orgelmuziek.
De parochiële boekwerken waarin 
de geboorte-, doop-, huwelijks- en 
overlijdensdata zijn omschreven. 
Er zijn ook profane boekwerken, hier te 
noemen een omschrijving met tekeningen 
van alle nieuwgebouwde kerken in 
Nederland vanaf 1853 (Herstel van de 
Kerkelijke Hiërarchie in Nederland).
Jaarboeken van de Katholieke Illustratie 
vanaf de eerste uitgave in 1860 tot circa 
1970.

Rozenkransen
Hiervan is een uitgebreide verzameling 
aanwezig. Van klein tot groot, de grote 
rozenkransen werden/worden om de 
tabberd van de monniken gedragen. De 
rozenkransen zijn van diverse materialen 
gemaakt.
De grote gedragen rozenkransen werden 
van hardhout, verder ook van zilver, glas en 
kunststof vervaardigd. Rozenkransen worden 
in grote verscheidenheid aangeboden in 
bedevaartplaatsen.

Schellen
Schalen met kleine belletjes met daarboven 
een handgreep voor het schellen/

bellen tijdens de hoogtepunten in de 
Eucharistieviering. Ze zijn uitgevoerd in 
koper en in verzilverd tin/koper.

Kaarsen
Kaarsen in een groot aantal en afmetingen. 
De grootste is de Paaskaars met jaartal 
die elk jaar tijdens de Paaswake wordt 
ontstoken.
Ook zijn er huispaaskaarsen, voorts doop-, 
altaar-, processie-, devotie- en lichtkaarsen. 
Allen zijn gemaakt uit kaarsenwas.

Doopschalen
Een klein aantal aanwezig, met 
aparte vermelding van de koperen 
doopschaal van de voormalige HH. 
Fabianus&Sebastianuskerk aan de 
Arnhemseweg/Sebastiaanplein.

Wijwaterschalen/vaten/bakjes
Ook hier is de verscheidenheid groot zowel 
in afmetingen als materiaaltoepassing. De 
meeste zijn klein voor huisgebruik; tijdens 
het maken van een kruisteken werd de 
rechterhand in het wijwater gestoken voor 
het ochtend- en avondgebed. Veelal zijn 
de wijwaterbakjes in combinatie met een 
huiskruisbeeld.

Kerstgroepen
De verscheidenheid is bescheiden. De 
Kerstgroep die elk jaar voor het altaar wordt 
opgesteld is de grootste maar behoort tot 
de Emmaüsparochie. Recent is nog een 
kleine kerstgroep van drie beelden in groot 
formaat verworven, deze is heel bijzonder. 
De twee genoemde groepen zijn van 
hardhout gemaakt.
Voorts is een kerstgroep in gips als een 
wanddecoratie aanwezig. 

Wanddecoraties
Er zijn veel wanddecoraties aanwezig in 
de verscheidenheid van schilderijen, foto’s, 
tekeningen, wandkleden en enkele kleine 
tegeltableaus.

Collecteschalen en 
collectesteelzakken
Deze zijn in verscheidenheid aanwezig, 
de schalen in koper- of zilverkleurig en 
de steelzakken in zwartfluwelen stof. 

Fotomateriaal
Er zijn fotoboeken van de diverse kerken 
in Apeldoorn vanaf de nieuwbouw, 
de inwijding en zalving, de officiële 
opening, de benoemingen van de 
kapelaans en diakens, en jubilea van de 
gebouwen en geestelijken.
In jaarboeken verwerkt de Katholieke 
Illustratie, vanaf de eerste uitgave in ca. 
1860 tot de uitgave in 1970. 
Er is ook veel individueel fotomateriaal 
aanwezig veelal rond de kerkgebouwen 
en kerkelijke feestdagen en jubilea.

Tekeningen
Veelal bouwkundig van de 
kerkgebouwen en met name van de O.L. 
Vrouwekerk. Deze zijn als blauwdrukken 
ingelijst. Ze betreffen de nieuwbouw 
van 1896 t/m 1898. Ook is er een 
plattegrond van de begraafplaats aan de 
Arnhemseweg.
Diverse tekeningen van kerkgebouwen.
Tevens aanwezig de plattegrond van 
de O.L. Vrouwekerk met een grote 
afmeting voor de bepaling van de 
plaatsengelden. 

Glaswerken
Aanwezig zijn diverse glaswerken in 
de vorm van stolpen, karaffen, bekers, 
vazen en de kleine wijn- en waterstellen. 
Deze laatstgenoemde voor gebruik 
tijdens de Eucharistieviering.

Herstelgereedschappen
Deze zijn in het restauratieatelier 
aanwezig, dat in de onderbouw van 
de sacristie is opgenomen. Het betreft 
hier timmer-, snij-, beeldhouw- en 
schildergereedschappen die ook 
heden nog gebruikt worden door 
de conservator van ‘De Schatkamer’, 
de heer Ben Pol, voor het opnemen, 
schoonmaken en herstellen van 
aangeboden/verworven stukken.

Uitvaart-eucharistieviering
Er is een opstelling aanwezig waarbij 
alle ceremoniële benodigdheden zijn 
afgestemd op een uitvaartplechtigheid. 
Nagenoeg alle gewaden en voorwerpen 
zijn in zwarte uitvoering m.u.v. de 
kandelaars en de kaarsen.

Ugchelen, 14 oktober 2021/
Henk Duivenvoorde 

(voor OpWeg bewerkt door Willem Olierook) 

Inkijkje ‘De Schatkamer’ (deel 2 van 2)

Leden van de werkgroep ‘Inventarisatie Schatkamer’
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S A N T ’ E G I D I O

‘Troost, troost mijn volk, zegt jullie God. 
Spreek Jeruzalem moed in’. Jesaja 40, 1

Wij zitten midden in de Adventstijd en 
lezen uit de profeet Jesaja. Geïnspireerd 
door de Geest van God spreekt hij woorden 
van troost tot het hele volk. De prediking 
van het Woord is het schip dat ons veilig 
uit de storm loodst. Het is de deur die 
opengaat naar de toekomst van het 
Koninkrijk van God. De Advent begint met 
het Woord van God dat de Gemeenschap 
en ons leven binnenkomt, het Woord 
komt ons opzoeken. Het Woord leidt ons 
naar Kerstmis, om een kwetsbaar Kind 
te aanschouwen en te aanbidden, dat 
voor ons geboren is. ‘Het Woord is vlees 
geworden en heeft onder ons gewoond’. 
Het Woord leidt ons verder, wanneer wij 
zijn zoals Jozef, het Kind en zijn moeder 
met ons meenemen, volgens de opdracht 
van de engel die de verkondiging is van het 
Woord van God.

Het Woord van God elke dag 2022
Dit is een hulp bij het luisteren naar het 
Woord van de Heer, met dagelijkse korte 
spirituele commentaren bij een lezing uit 
de Schrift. Deze uitgave beslaat de periode 
van de Advent in 2021 tot en met het einde 
van het kerkelijk jaar in 2022. 

Op de voorkant staat de icoon van Maria, 
de Moeder Gods, ‘vreugde van alle 
bedroefden’. Het is een Russisch icoon 
die dateert uit de 17e eeuw. Maria staat 
afgebeeld met kindje Jezus op haar arm. 
Rond Maria staan de zieken en de lijdende 
die op haar voorspraak genezing en hulp 
ontvangen van de engelen. Een passende 
icoon om ons dit komende liturgische jaar 
te begeleiden.

Auteur is Aartsbisschop Vincenzo Paglia 
(1945), hij is voorzitter van de Pauselijke 
Academie voor het Leven. Hij is spiritueel 
raadgever van de Gemeenschap van 
Sant’Egidio.
Voor € 25,- is dit boek verkrijgbaar in de 

pastorie, mail naar r.dashorst@rkapeldoorn.nl 
of te bestellen bij www.santegidio.nl

Gebed
In verband met de coronamaatregelen zal 
er in deze tijd geen gebed zijn in de kerk. 
Het is wel mogelijk om thuis mee te bidden 
met de Gemeenschap in Amsterdam, 
Antwerpen of Rome. Goed om zo, in gebed, 
met elkaar verbonden te zijn.

De Kledingbank
Met uw ondersteuning konden we het 
afgelopen jaar weer veel mensen helpen. 
We zagen veel gezinnen in armoede, mensen 
in asielprocedures, mensen zonder woning. 
We proberen steeds onze gasten met 
aandacht te ontvangen en bieden met liefde 
alle goede kleding aan, maar ook schoenen, 
tassen, gordijnen, linnengoed, dekbedden. 
De kledingbank houdt een Kerstvakantie van 

18 t/m 31 december. 
We zijn vanaf maandag 3 januari weer open, 
kleding brengen kan op maandag van 
10:00 tot 15:00 uur. 
Kleding halen kan op maandag, woensdag 
en vrijdag van 10:00 tot 15:00 uur. 

Het Straatteam
Het straatteam gaat deze weken niet op 
pad omdat er bij Omnizorg, het opvanghuis 
van dak- en thuisloze verslaafden aan de 
Stationsstraat, corona is vastgesteld. Er 
zijn 21 positief geteste bewoners, waarvan 
5 ernstig ziek. Om hen te laten weten 
dat we ze niet vergeten hebben we een 
oproep gedaan om kaarten te sturen ter 
ondersteuning.

Kerstfeesten
Ook dit jaar houden wij een aantal 
Kerstfeesten waarbij maaltijden worden 
afgegeven.
De kerstgeschenken voor onze gasten 
worden dit jaar door Hanos geschonken.
20 december zal Jules Verne de maaltijd 
verzorgen voor de Franciscustafel aan de 
Stationsstraat.
22 december is er een Pizzaparty bij de 
Herberg, waar Viva la Pizza de pizza’s zal 
verzorgen.
27 december is er een kerstmaaltijd door 
eigen koks bereidt aan de Stationsstraat.

Nieuwjaarsdag
De Internationale dag van de Vrede is de 
dag waarop in veel grote steden in de 
wereld wandelingen voor de vrede worden 
georganiseerd door de Gemeenschap van 
Sant’Egidio. In Apeldoorn hebben we dit 
ook verschillende jaren gedaan, alleen door 
coronabeperkingen was dat de laatste jaren 
niet mogelijk. In het nieuwe jaar zoeken we 
een alternatief:

Om 15:00 uur is er een vredesontmoeting 
voor de Onze Lieve Vrouwekerk aan de 
Hoofdstraat.
Na het luiden van de klokken zal er op 
het plein een korte inleiding volgen en 

kinderen worden uitgenodigd om een grote 
vredesduif te tekenen op het plein, het logo 
van Sant’Egidio met de regenboog, de brug 
tussen verschillende landen en volken. 
De brug van vrede, de verbinding tussen ons 
allemaal. 
Deze creatieve activiteit zal omgeven 
worden door fakkels, als een wake voor 
de vrede.
In de kerk vinden verschillende activiteiten 
plaats, in de vorm van een ‘Thomasviering’.
Tegelijkertijd kunnen op verschillende 
plaatsen in de kerk ontmoetingen 
plaatsvinden:
• Kaarsen aansteken bij borden met de 
 namen van landen waar oorlog is 
• Vredesliederen zingen
• Wensen in een Wensboom hangen
• Dialoogtafels door Stichting Samenspraak
• Gedichten schrijven met de Stadsdichter
• Stil gebed
Om 16:15 uur zal de ontmoeting worden 
afgesloten voor de kerk. 
De kinderen tonen hun creatie, een lied 
en een gebed zal klinken en wij wensen 
elkaar de vrede onder het genot van warme 
chocolademelk, koffie of thee bij de bakfiets 
van het Straatteam.

De Advent is een tijd waarin wij terugkeren 
naar het Woord van onze Heer en ons 
omringt weten door zijn Liefde, omarmd 
door zijn Barmhartigheid. De wereld 
heeft hartelijke menselijkheid nodig, 
een nieuwe omhelzing. Een omhelzing 
met onze krachtige en liefdevolle armen. 
In de omhelzing begint een dynamiek 
van ontmoeting en vrede die de wereld 
verwarmd. Beleven wij op deze spirituele 
manier de Advent en hij zal worden tot een 
verandering van ons leven en een nieuwe 
werkelijkheid. God helpt ons en wonderen 
kunnen echt gebeuren.

Namens de vrijwilligers en 
het bestuur van Sant’Egidio,

Zalig Kerstfeest en een Gezond 
en Gezegend Nieuwjaar!

Ronald Dashorst

Kerstherbergen in Apeldoorn
Kerstherbergen ‘De Herberg’ en ‘De Druif’ bieden ook 
dit jaar gelegenheid het feest van licht en warmte te 
vieren. Helaas zal het door corona ook dit jaar binnen de 
richtlijnen van het RIVM moeten plaatsvinden, maar de 
gezelligheid is er niet minder om. Juist nu is er des te meer 
behoefte aan.

De Apeldoornse Kerstherbergen draaien op goede wil, 
vrijwilligers en giften. Wilt u ook een steentje bijdragen? 
Voor € 7,50 kunnen wij onze gasten verwennen met 
lekkere hapjes, koffie of thee met iets lekkers, soep en 
een broodje en een kleine attentie. Giften zijn welkom 
op rekening NL94 INGB 0002 0756 80 ten name van 
Werkgroep Kerstherbergen, Apeldoorn.
Een eventueel restant van de giften wordt ook gebruikt 
voor onze doelgroep. Denk aan warme handschoenen, 
dassen, fruit, enzovoorts…

Dankzij uw gift wordt het voor onze bezoekers op deze 
manier een Kerst waar zij zich gezien mogen voelen. 
Bedankt!

Kerstherberg ‘De Herberg’– centrum Apeldoorn
Kerstherberg ‘De Druif’– De Drie Ranken, 

De Maten, Apeldoorn 
Werkgroep Kerstherbergen
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Kopij voor de volgende OpWeg graag in-
leveren uiterlijk woensdag 20 januari 2022 
per e-mail aan receptie@rkapeldoorn.nl

S T A D

Oecumenische viering zondag 
23 januari 2022 in de Bronkerk
Tijdens de Week van gebed voor eenheid 
van christenen komen christenen uit allerlei 
tradities en confessies over de hele wereld 
bijeen om te bidden voor de eenheid van 
de kerk. Aan het einde van deze week, op 
zondag 23 januari vindt er een oecumenische 
viering plaats in de Bronkerk met als thema 
‘Licht in het duister’. Het materiaal van 
deze viering is voorbereid door de Raad 
van Kerken in het Midden-Oosten en is 
geïnspireerd op Mattheüs 2, met name 
‘Wij hebben zijn ster zien opgaan en zijn 
gekomen om Hem te aanbidden’. 

Kunnen wij anno 2022 ook licht 
in het duister zijn?

U bent van harte uitgenodigd voor deze 
viering op zondag 23 januari om 10:00 uur 
in de Bronkerk te Ugchelen. De corona-
richtlijnen worden in acht genomen; 
kom niet als u klachten hebt. Voor een 
eventueel ‘Bron/contact onderzoek’ vragen 
wij bij binnenkomst om uw naam en 
telefoonnummer.

Oecumenische Stuurgroep Ugchelen

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 055 541 58 31
Adri Hulst, telefoon 055 541 61 64
e-mail: omziennaarelkaar@3ranken.nl 

Oliebollenactie 
Een positief bericht van onze 
oliebollencommissie Bert Wolters, Tijs 
Winkels, Karel Stolk en Cees van der Eems, 
het ligt in de bedoeling de traditie van 
onze oliebollenactie voort te zetten. Met 
zijn allen gaan we oliebollen bakken en 
verkopen, voor het eerst in en bij ons 
nieuwe kerkgebouw. Ons draaiboek ziet 
er als volgt uit: woensdag 29 december 
zetten we naast de kerk onze eigen baktent 
op en worden twee zalen ingericht voor 
het maken van beslag en het inpakken. 
Donderdag 30 december, onze bakdag, 
beginnen we om 05.00 uur. Afhankelijk van 
het aantal medewerkers bakken we in twee 
of drie ploegen. Vanaf 14.00 uur start de 
verkoop en ook vrijdag 31 december wordt 
er verkocht. Diezelfde dag wordt alles nog 
afgebroken en opgeruimd. Ook dit jaar 
krijgt de voedselbank weer oliebollen voor 
de cliënten en de opbrengst van de verkoop 
is voor ons diaconale project ‘Stadsakkers’ 
en voor activiteiten binnen onze 
geloofsgemeenschap. Hopelijk hebben weer 
veel mensen zin om mee te doen. We willen 
graag zeker weten of er in deze onzekere 
tijden genoeg mensen zijn die meedoen. 
Geef je op! Wil je meehelpen? Stuur een 
mailtje naar oliebollen@3ranken.nl en geef 
aan wat je wilt doen en op welk tijdstip.

High Tea 2022 Fab & Seb
Beste mede parochianen, even een berichtje 
over de High Tea van komend jaar.
Aangezien het nog maar de vraag is of de 
High Tea, 4 februari 2022, door kan gaan het 
volgende:
We gaan pas in januari overleggen daarover 
en hopelijk weten we dan wat meer over 
wat wel en wat niet mogelijk is.
Eind januari komt er een OpWeg uit waarin 
dan medegedeeld wordt of het doorgaat 
of niet. Mocht u niet zeker zijn kunt u 
een van ons altijd bellen. Maar als het wel 
doorgaat moeten we natuurlijk wel weten 
wie er komen, dus moet u zich dan wel 
opgeven en dat kan ook op onderstaande 
telefoonnummers.
Hopend op een goed bericht, 
vriendelijke groet,

Wil van Schaaik, 
055 541 25 96 of 06 467 822 39

Anneke Klein Hofmeijer, 06 131 064 71 

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. 

Werkgroep Welzijn 
Hubertusgemeenschap
De Werkgroep Welzijn 
Hubertusgemeenschap stopt voorlopig haar 
geplande activiteiten.
Afgelopen september hield de Werkgroep 
Welzijn Hubertusgemeenschap voor het eerst 
in 2021 weer een H. Eucharistieviering in het 
“Hof van Afscheid” met in ons achterhoofd 
de gedachte dat we hierna weer normaal 
onze geplande activiteiten zouden kunnen 
organiseren. Echter door de alsmaar 
stijgende besmettingen met het coronavirus 
moest de overheid wel nieuwe maatregelen 
afkondigen om de groei van het aantal 
Covidpatiënten in de ziekenhuizen een halt 
toe te roepen. Helaas bleek ook dat ouderen 
ondanks dat men gevaccineerd was toch 
weer kwetsbaar werden na een bepaalde 
periode als men het vaccin had gehad. 

Als werkgroep willen we het welzijn van 
ouderen boven alles stellen en kunnen we 
niet de verantwoordelijkheid op ons nemen 
om een activiteit te organiseren waar we 
met vele ouderen bij elkaar zijn en zo 
misschien besmettingen in de hand werken. 
Daarom hebben we besloten om tot nader 
order geen activiteiten meer in te plannen, 
hoe spijtig we dit ook vinden. Zo zal ook de 
geplande Kerstviering niet doorgaan. 
Voorlopig maken we voor 2022 nog geen 
planning van activiteiten vanwege de 
ongewisse situatie en de grilligheid van 
het coronavirus met al haar varianten. We 
vinden het heel jammer dat we elkaar niet 
meer kunnen ontmoeten in deze tijd en 
hadden het ook graag anders gezien. Zodra 
er weer wat mogelijk is hoort u dat zo 
spoedig mogelijk van ons. Uiteraard wensen 
wij u allen een Zalig Kerstfeest en een goed 
uiteinde van het jaar 2021 en een nog beter 

begin van 2022. Blijf allemaal gezond! 
Mocht u hierover eventueel vragen hebben 
dan kunt u altijd contact opnemen met de 
voorzitter, Gerard Tiemessen, tel. 055 521 39 
28 of 06 306 117 25. Groeten G.T.

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. 

Teresia Activiteiten 75+ 
Beste mensen. In september zijn we met 
goede moed begonnen met het organiseren 
van een gezellige middag voor 75-plussers. 
De zaal was geregeld, het programma 
uitgewerkt. Toen sloeg corona in alle 
hevigheid weer toe en dat heeft ons doen 
besluiten om alles af te blazen. Het risico 
was veel te groot voor de mensen uit onze 
doelgroep. We hopen dat we in het voorjaar 
weer iets kunnen gaan organiseren. 
We wensen iedereen gezegende Kerstdagen 
en een voorspoedig 2022. Blijf gezond en tot 
gauw. 

Werkgroep Teresia Activiteiten 75+ 

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

B O N I F A T I U S

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

T E R E S I A

F A B I A N U S

Bij het kerstverhaal 2021 van blz. 6.
Verschillen met Lucasevangelie:
Keizer - koning
Nazareth - Terplekke
Bethlehem - Herkomst
Geen plaats in de herberg / niet welkom - B&B en welkom
Engel met blijde boodschap - blijde eigenaar B&B
Herders - gewone mensen
 
Verschillen met algemene kerstverhaal:
Ezel - e-scooter
Ster - routeplanner
Drie koningen / wijzen - drie wethouders

Geboorte 
van Christus - 
Ethiopië - 
Onbekende 
kunstenaar 
[van thefriars.
blogspot.com]
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Op 21 november jl. is er een bloemetje gegaan naar mevrouw De Jager, 
Warenargaarde te Apeldoorn en naar mevrouw Bink, Mauvestraat te Apeldoorn.
Op 28 november jl. is er een bloemetje gegaan naar de heer en mevrouw 
Leerkens-Hoefnagels, Q. van Uffordlaan te Apeldoorn.
Op 05 december jl. is er een bloemetje gegaan naar mevrouw Hagen, 
Lohengrinstraat te Apeldoorn.
Op 12 december jl. is er een bloemetje gegaan naar mevrouw Buitink, 
Ramsbrugweg te Wenum-Wiesel.

DE VOEDSELBANK
Het product voor de inzamelingsactie van de Voedselbank voor de maand december: 
broodbeleg: jam, pasta, appelstroop, hagelslag (géén pindakaas). Voor de maand januari: 
crackers, knäckebröd, beschuit. 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 45: eigen kerk en de Franciscustafel en kerstpakketten € 298,45
Week 46: eigen kerk en de Nationale jongeren collecte  € 230,07
Week 47: eigen kerk en de Bisschoppelijke adventsactie   € 334,40

MISINTENTIES, VOOR ZOVER BIJ ONS BEKEND
18/19 dec 2021
Egidius Johannes Elbers; Theo Kleverwal; Mia Coumans-Sieben.
25/26 dec 2021
Stephan Staijen, overleden ouders, schoonouders en schoonzoon; 
gezondheid en voorspoed voor het gezin;

De engel zei tegen hen: ‘Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, 
dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen: vandaag is in de stad van David 
jullie redder geboren. Hij is de Messias, de Heer. Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie 
zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt.’ 
En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God prees met de 
woorden: ‘Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die 
hij liefheeft.’ Lukas 2:10-14.

19 december 2021, Vierde zondag van de advent
Mi. 5,1-4a; Psalm 80; Heb. 10,5-10; Luc. 1,39-45
24 december, Kerstmis nachtmis
Jes. 9,1-3.5-6; Psalm 96; Tit. 2,11-14; Luc. 2,1-14 
25 december, Kerstmis dagmis
Jes. 52,7-10; Psalm 98; Heb. 1,1-6; Joh. 1,1-18 of 1-5.9-14 
01 december, Feest van de H. Familie
1 Sam. 1,20-22.24-28; Psalm 84; 1 Joh. 3,1-2.21-24; Luc. 2,41-52 
1 januari 2022, ’22 Maria, Moeder van God
Num. 6,22-27; Psalm 67; Gal. 4,4-7; Luc. 2,16-21; nieuwjaar
2 januari 2022, Openbaring des Heren
Jes. 60,1-6; Psalm 72; Ef. 3,2-3a.5-6; Mat. 2,1-12
9 januari 2022, Doop van de Heer
Jes. 40,1-5.9-11; Psalm 104; Tit. 2,11-14;3,4-7; Luc. 3,15-16.21-22
16 januari 2022, Tweede zondag door het jaar
Jes. 62, 1-5; Psalm 96; 1 Kor. 12,4-11; Joh. 2,1-12 
23 januari 2022, Derde zondag door het jaar
Neh. 8,2-4a.5-6.8-10; Psalm 19; 1 Kor. 12,12-30 of 12-14.27; Luc. 1,1-4; 4,14-21; 
bidweek voor de eenheid
30 januari, Vierde zondag door het jaar
Jer. 1,4-5.17-19; Psalm 71 1; Kor. 12,31-13,13 of 13,4-13; Luc. 4,21-30

Egidius Johannes Elbers; overleden ouders Bouwmeester-Dijkhof.
1 januari 2022
Stephan Staijen, overleden ouders, schoonouders en schoonzoon; 
gezondheid en voorspoed voor het gezin.

PAROCHIEKRONIEK 
Gedoopt:
Op 14 november jl. zijn Gradus Bok, Viënna Eder en Maria Areds door het Heilig Doopsel 
in onze geloofsgemeenschap opgenomen.

Overleden:
Op 1 oktober is over leden de heer J.A. de Ridder, zijn afscheid heeft 11 november jl. 
plaatsgevonden in de aula van rouwcentrum Rouwenhorst.
Het afscheid van Theo Roelofs (salesiaan van Don Bosco) heeft 18 november jl. 
plaatsgevonden in de H. Geestkapel te Assel.
Het afscheid van mevrouw Jansen-Overmars heeft 19 november jl. 
plaatsgevonden in de aula van rouwcentrum Rouwenhorst.
Het afscheid van Theo Kleverwal heeft 25 november jl. plaatsgevonden in 
“Het Boshuis” te Klarenbeek.
De afscheidsviering van de heer Karel Beuman heeft 26 november jl. plaatsgevonden 
in de O.L. Vrouwekerk.
De uitvaart van Mia Coumans-Sieben heeft 29 november jl. plaatsgevonden 
in de Heilige Geestkapel te Assel.
Het afscheid van Nel Xhofleer heeft 3 december jl. plaatsgevonden 
in de aula van crematorium Heidehof.
Het afscheid van Wim Buitenweg heeft 7 december jl. plaatsgevonden 
in de aula van rouwcentrum Rouwenhorst.
Het afscheid van Pieter Bader heeft 7 december jl. plaatsgevonden 
in de aula van crematorium Heidehof.
Op 12 december jl. hebben wij een kaarsje laten branden voor Eleen Farouh, 
die de afgelopen week in Homs te Syrië is overleden.

<<< Vervolg van pagina 2

B I J B E L R O O S T E R E V E N  S T I L S T A A N

Geboorte 
van Christus - 
Congo - 
Joseph 
Mulamba-
Mandangi, 
Nativity, 2001
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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 Clara parochie. 

Voor de vieringen op 1e en 2e Kerstdag 
en oudejaarsavond is het in alle kerken 
verplicht om van te voren te reserveren. 
Voor de overige vieringen is het 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 wel nodig (voor 
100 personen). 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 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 19 december, 
4e zondag van de Advent
09.00 uur Eucharistieviering 
 voor 90 personen
 Voorganger pastoor J. Hermens 
Woensdag 20 december 2021
09.00 uur Eucharistieviering 
Donderdag 21 december
09.00 uur Eucharistieviering 
Vrijdag 24 december, 
Kerstavond
21.00 uur Eucharistieviering via kerk t.v. 
 (niet toegankelijk voor bezoekers)
 Voorganger pastoor J. Hermens
Zaterdag 25 december, 
1e Kerstdag
09.00 uur  Eucharistieviering 
 voor 90 personen
 Voorganger pastoor J. Hermens

Zondag 26 december, 
2e Kerstdag (H. Stefanus / H. Familie)
09.00 uur Eucharistieviering 
 voor 90 personen
 Voorgangers pastoor J. Hermens 
 en diaken R. Dashorst
Woensdag 29 december
09.00 uur Eucharistieviering 
Donderdag 30 december
09.00 uur Eucharistieviering 
Vrijdag 31 december
15.30 uur Woord- en Communieviering 
 voor 90 personen
 Voorganger pastor W. Vroom 
 met medeparochianen
Zaterdag 1 januari 
(Maria moeder van God)
09.00 uur Eucharistieviering 
 voor 90 personen
 Voorganger pastoor J. Hermens
Zondag 2 januari 
(Openbaring des Heren)
09.00 uur Eucharistieviering 
 voor 90 personen
 Voorganger pastoor J. Hermens 
Woensdag 5 januari
09.00 uur Eucharistieviering 
Donderdag 6 januari
09.00 uur Eucharistieviering 
Zondag 9 januari 
(Doop van de Heer)
09.00 uur Eucharistieviering 
 voor 90 personen
 Voorganger pastoor J. Hermens 
Woensdag 12 januari
09.00 uur Eucharistieviering 
Donderdag 13 januari
09.00 uur Eucharistieviering 
Zondag 16 januari, 
2e zondag door het jaar
09.00 uur  Eucharistieviering 
 voor 90 personen
 Voorgangers pastoor J. Hermens 
 en diaken R. Dashorst
Woensdag 19 januari
09.00 uur Eucharistieviering
Donderdag 20 januari
09.00 uur Eucharistieviering
Zondag 23 januari, 
3e zondag door het jaar
09.00 uur Eucharistieviering 
 voor 90 personen
Voorganger pastoor J. Hermens
Woensdag 26 januari
09.00 uur Eucharistieviering 
Donderdag 27 januari
09.00 uur Eucharistieviering 

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

Zondag 19 december, 
4e zondag van de Advent
 Viering in Twello en Apeldoorn
Zaterdag 25 december, 
1e Kerstdag
10.00 uur Woord- en Communieviering 
 voor 100 personen
 Voorganger diaken R. Dashorst
Zondag 26 december, 
2e Kerstdag (H. Stefanus / H. Familie)
 Viering in Twello en Apeldoorn
Vrijdag 31 december, 
oudejaarsviering
15.30 uur Woord- en Communieviering 
 voor 100 personen
 Voorganger pastor W. Vroom 
 met medeparochianen
Zaterdag 1 januari 
(Maria moeder van God)
 Viering in Twello en Apeldoorn
Zondag 2 januari 
(Openbaring des Heren)
 Viering in Twello en Apeldoorn
Zaterdag 8 januari 
(Doop van de Heer) 
(onder voorbehoud)
18.30 uur Eucharistieviering 
 voor 100 personen
 Voorganger pastoor J. Hermens
Zondag 9 januari 
(Doop van de Heer)
 Viering in Twello en Apeldoorn
Zondag 16 januari, 
2e zondag door het jaar
10 uur Woord- en Communieviering 
 voor 100 personen
 Voorganger pastor W. Vroom
Zaterdag 22 januari, 
3e zondag door het jaar 
(onder voorbehoud)
18.30 uur Eucharistieviering 
 voor 100 personen
 Voorganger pastoor J. Hermens

VIERINGEN H. ANTONIUS ABT LOENEN
(online en via livestream) 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1031

Zondag 19 december 
(4e zondag van de Advent)
10.00 uur Woord- en Communieviering 
 voor 50 personen
 Voorganger pastor W. Vroom

Zaterdag 25 december 
(1e Kerstdag)
10.00 uur Woord- en Communieviering 
 voor 50 personen
 Voorganger diaken R. Dashorst
Zondag 26 december, 
2e Kerstdag (H. Stefanus / H. Familie)
 Viering in Twello en Apeldoorn
Vrijdag 31 december, 
oudejaarsviering
15.30 uur Voorganger pastoor J. Hermens
Zaterdag 1 januari 
(Maria moeder van God)
 Viering in Twello en Apeldoorn
Zondag 2 januari 
(Openbaring des Heren)
 Viering in Twello en Apeldoorn
Zondag 9 januari 
(Doop van de Heer)
 Viering in Twello en Apeldoorn
Zaterdag 15 januari, 
2e zondag door het jaar 
(onder voorbehoud)
18.30 uur Woord- en Communieviering 
 voor 50 personen
 Voorgangers pastor W. Vroom
Zondag 23 januari, 
3e zondag door het jaar
10.00 uur Woord- en Communieviering 
 voor 50 personen

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

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

‘De reis van je leven’. Zo heet het glossy 
magazine dat het Huis voor de Pelgrim eind 
2021 heeft uitgegeven bij gelegenheid van 
100 jaar Lourdesbedevaarten. Door corona 
zijn velen de afgelopen periode niet naar 
Lourdes gegaan, dit magazine brengt dit 
bedevaartoord weer even onder handbereik. 

Het was 
Maastrichte-
naar Sjang 
Maassen die in 
1921 met het 
idee kwam om 
bedevaarten 
naar de Franse 
bedevaart-
plaats 
Lourdes te 
organiseren. 
Zijn idee 
sloeg aan en 
inmiddels 
worden er al honderd jaar vanuit Maastricht 
bedevaarten naar Lourdes en tal van andere 
katholieke pelgrimsoorden aangeboden. 
In ‘De reis van je leven’ wordt beschreven 
hoe de ‘Limburgse bedevaart’ zich van 
een regionaal initiatief ontwikkelde tot 
een belangrijke landelijke organisator van 
bedevaarten en bezinningsreizen. 

Onlangs verscheen een glossy magazine 
over de heilige Ludger (Zuilen bij Utrecht, 
742 – Billerbeck, 809). De samenstellers 
hebben er geen historisch tijdschrift 
van gemaakt, er is bewust gekozen 
om Ludger aansluiting te laten vinden 
bij de tijd van nu. Hierbij is “Ludger als 
vertrekpunt genomen van vragen en 
beschouwingen over ontwikkelingen in 
onze tijd,” zo staat in het voorwoord. 

Zo is er een 
verslag van de 
geschiede-nisles 
over Ludger die 
een schoolklas 
aan het Ludger-
college in 
Doetinchem 
krijgt. 
De naamgever 
van hun school 
blijkt vooral 
een onbekende 
te zijn... 
Nederland kent ontkerkelijking 
maar ook ‘onscholing’ – zeker in 
kleinere plaatsen fuseren scholen en 
sluiten locaties. Dat hangt ook het 
Ludgercollege boven het hoofd. Voor 
het CSG Liudger in Drachten is het nog 

In de glossy vertellen medewerkers 
van het Huis voor de Pelgrim over hun 
band met Lourdes, met de pelgrims, 
met Maria en over de reden waarom ze 
soms al tientallen jaren als vrijwilliger 
bij de bedevaarten betrokken zijn. 
Zoals waarnemend burgemeester Theo 
Bovens van Enschede, die al vele jaren 
als brancardier naar Lourdes gaat. Ook 
voorzitter Paul Bronneberg en directeur 
Olivier Dols van het Huis voor de Pelgrim 
komen in het magazine aan het woord. 
Verder is er veel plaats ingeruimd voor 
portretten van vrijwilligers. Een van hen 
beschrijft hoe het is om na jarenlang 
reisleider te zijn geweest, nu als zieke 
pelgrim Lourdes te ervaren. De verhalen 
worden afgewisseld met veel foto’s. 
Ook wordt in het magazine ingegaan 
op de functie van bedevaarten, die veel 
gelovigen als ‘de reis van hun leven’ 
ervaren. 

Het magazine wordt komend jaar 
uitgereikt aan deelnemers van 
bedevaartreizen van het Huis voor de 
Pelgrim. Het Aartsbisdom Utrecht gaat 
van 27 mei – 2 juni 2022 met het Huis voor 
de Pelgrim op bedevaart naar Ierland. 
De glossy is voor 5 euro te bestellen via: 
info@huisvoordepelgrim.nl.

niet zo ver. Voor deze school is Ludger 
echt de inspiratiebron, zo blijkt uit een 
korte reportage. 

De glossy bevat verder onder meer 
een beschouwing van Désanne 
van Brederode die (door corona 
noodgedwongen) het Ludgerpad in 
haar verbeelding wandelde. Verder 
veel korte en lange interviews: met 
buitenlandse priesters (moderne 
missionarissen) werkzaam in Nederland 
zoals Marcel Smits en Maurico Meneses 
(uit Nieuw-Zeeland en Colombia en 
beiden werkzaam in het Aartsbisdom 
Utrecht) en met diverse hedendaagse 
naamgenoten van Ludger – wat betekent 
hun naam voor hen? Commissaris van 
de Koning en oud-burgemeester van 
Deventer Andries Heidema vertelt 
over de nalatenschap van mensen als 
Ludger, Lebuïnus en Geert Grote en over 
zijn eigen geloofsleven als lid van de 
protestantse 3GK-gemeente in Deventer.

Glossy ‘Ludger’, 7 euro per stuk plus 4,50 
euro verzendkosten. Bij meer exemplaren 
worden de verzendkosten relatief lager. 
Bestellen: voorzitter@ludgerkring.nl 
(geef aantal plus adresgegevens door), 
de rekening volgt met de bestelling.

100 jaar Lourdesbedevaarten ‘Ludger’ stapt in zijn spiritualiteit
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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 , J. Gortworst en W. Olierook
Eindredactie
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
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