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 Lucas de evangelist - Jacob Jordaens 1621 [wix.com]

(Johan Gortworst)

Maria Lichtmis is een katholiek feest dat 
veertig dagen na de geboorte van Jezus 
wordt gevierd. Vaak met kaarsen en 
pannenkoeken. Wat wilde de evangelist 
Lucas zijn lezers duidelijk maken met zijn 
verhaal over de opdracht in de tempel? 
Waar ligt de verbinding met de uittocht uit 
Egypte?

Elke tijd geeft zijn eigen betekenis aan 
Maria Lichtmis zoals ‘feest van de eerste 
Ontmoeting met de Heer’ en het ‘feest van 
de Zuivering’. De lente is in aantocht en de 
natuur ontwaakt. Het ‘licht dat schijnt voor 
alle volken’ neemt op symbolische wijze 
per dag in kracht toe. Licht dat energie en 
nieuw leven geeft. Daarnaast wordt bij 
Maria Lichtmis vaak de link met lichtfeesten 
uit andere tijden en religies gelegd. 
Het Hindoeïsme bijvoorbeeld kent het 
lichtfeest Divali. De Hindoes vieren dan ‘de 
overwinning van het goede over het kwade, 
overwinning van het licht over de duisternis, 
overwinning van de gelukzaligheid over de 
onwetendheid.’

Lucas als schrijver voor de heiden-christenen
Had de evangelist Lucas al deze duidingen 
voor ogen toen hij zijn verslag schreef 
over de opdracht van Jezus in de tempel? 
Waarschijnlijk niet. Lucas heeft Jezus 
niet gekend. Hij baseerde zich voor zijn 
evangelie op betrouwbare bronnen. 
Deskundigen zeggen dat hij een man van 
letterkundige beschaving was(1). Welnu, een 
goede schrijver verspilt geen woorden. De 
volgorde van de gebeurtenissen doet ertoe 
en is niet toevallig. We kijken altijd naar de 
werkelijkheid door zijn oog en als hij zijn 
werk goed doet, zijn we ons daar niet van 
bewust. Het portret dat een schilder van 
iemand maakt, is zijn interpretatie van die 
persoon. Een goede portretschilder brengt 
de diepere lagen in iemands ziel naar 
boven. Lucas beschikte over deze talenten. 
Wat wilde hij aan de lezers van zijn tijd, de 
heiden-christenen, duidelijk maken? Welke 
kleuren zaten er in zijn palet?

De eerstgeborene behoort toe aan Jahwe
Zijn verslag gaat over een ritueel dat dertig 
dagen na de besnijdenis van Jezus plaats 
vond. Volgens de Joodse wet is Jezus als 
eerstgeboren jongen (Hebreeuws: ‘bégor’) 
aan de Heer ‘toegeheiligd’. Hij dient zijn 
leven in dienst te stellen van Jahwe. De 
eerstgeborene is altijd de eerste vrucht van 
de moederschoot en een jongen. Een vrouw 
die eerst een meisje baart, kan daarna geen 
bégor meer krijgen. Na tenminste 30 dagen 
na de geboorte kan de jongen worden 
‘losgekocht’; de ‘pidjón habbén.’ De bégor 
heeft in de Joodse traditie een bijzondere 
plek.

De uittocht uit Egypte
Deze positie gaat terug naar de tijd van de 
ballingschap in Egypte. Voor de uittocht 
werd het Egyptische volk geteisterd door 
vele plagen die door Aaron, de broer van 
Mozes, aan de farao waren aangekondigd. 

De farao wilde immers de Israëlieten niet 
naar Kanaän terug laten keren. Bij de 
10e plaag zouden alle eerstgeborenen 
sterven. De Israëlieten kregen van Mozes 
de opdracht de avond voor deze laatste 
plaag klaar te staan om weg te trekken. 
Maar eerst werd door Jahwe het Pascha 
ingesteld. Elk gezin diende die avond 
een mannelijk, eenjarig en vlekkeloos 
lam te slachten. Vervolgens moesten de 
Israëlieten wat bloed uitstrijken over de 
beide deurposten en over de bovenbalk 
van de deur van alle huizen waar het 
lam gegeten werd. De engel des doods 
waarde die nacht in Egypte rond en trof 
mens en dier, maar niet de eerstgeborenen 
van de Israëlieten. Door het bloed aan de 
deurposten bleven zij gespaard. Midden 
in de nacht werden de Israëlieten Egypte 
uitgejaagd.

De wet op de eerstgeborene
Na de uittocht werd de wet op de 
eerstgeborenen van kracht(2). In deze 
wet werd onder andere bepaald dat de 
mannelijke eerstgeborenen toebehoorden 
aan Jahwe. Zij dienden het priesterschap 
op zich te nemen. Deze priestertaak werd 

later door Jahwe opgedragen aan de 
nakomelingen van de Leviet Aaron en alle 
eerstgeborenen uit die stam(3). Sindsdien 
konden de eerstgeborenen die niet tot die 
stam behoorden, zich vrijkopen van deze 
verplichting door een lam te offeren(4). 
Een ritueel dat op de dag van vandaag 
in Joodse kringen wordt uitgevoerd. Het 
afkopen vindt nu niet plaats door het 
offeren van dieren, zoals in de tijd van 
Jezus, maar door het afkopen met vijf 
zilveren munten. Elke bégor heeft als 
bijzondere taak met Pascha de herinnering 
levend te houden aan de ontsnapping aan 
de doodsdreiging. Alleen door het bloed 
aan de deurposten van de huizen bleven 
de eerstgeborenen in leven en kreeg het 
volk haar vrijheid. 

Wat wilde Lucas mogelijk zeggen?
De opdracht in de tempel is een ritueel dat 
teruggrijpt op het ontstaan van Israël en 
voor de mensen in die tijd ongetwijfeld 
van diepe betekenis was. Lucas begint 
zijn verhaal met een uitleg daarvan die 
vermoedelijk voor de heiden-christenen 
nodig was. Het is alsof hij eerst wil 
zeggen: dit kind staat in een traditie die 

tot de ballingschap teruggaat. Hij heeft 
alle voorschriften vervuld. Al vanaf zijn 
geboorte behoorde hij Jahwe als dienaar 
toe. Hem komt het eerste geboorterecht 
toe als onvervangbare en geliefde Zoon 
van zijn Vader(5). Na dit ritueel kon hij in 
vrijheid en kracht opgroeien en zich op 
zijn taak voorbereiden. Lucas eindigt niet 
voor niets zijn verhaal met de zin ‘…. het 
(kind) werd vervuld van wijsheid en de 
genade Gods rustte op hem(6).

En als we verder door het oog van Lucas 
kijken, dan kunnen we in de schaduwen 
van de tempel het lam zien dat geslacht 
werd en het bloed op de deurposten dat 
leven redt. We herkennen de krachtige 
hand van Jahwe die uit de ballingschap 
leidt. We zien de vooraankondiging van 
Jezus’ leven en lijden. 
Daarna volgen vreugdevolle momenten. 
Lucas laat twee vrome oude mensen, 
Simeon en de profetes Hanna naderbij 
komen. Ze herkennen dat dit een 
bijzonder kind is. De profetes Hanna 
voorziet dat Jezus voor bevrijding zal 
zorgen. Simeon is bereid te sterven nu 
hij het Heil heeft aanschouwd. En, heel 
bijzonder, hij voorziet dat dit Heil voor 
zowel de Israëlieten als de niet- Israëlieten 
bestemd is. Wilde Lucas hiermee de 
heiden-christenen al vanaf begin van zijn 
evangelie aan zich binden? ‘Lees verder! 
Dit verhaal is ook voor jullie van groot 
belang.’ Het lijkt er wel op. 

Donkere wolken
Tegelijkertijd ziet Simeon donkere wolken 
aankomen en verzwijgt die niet. Dit 
kind gaat voor beroering zorgen. De 
ziel van Maria zal als door een zwaard 
worden doorboord. Daarmee begint de 
spanningsboog die de schrijver Lucas 
door het evangelie heen steeds verder 
opbouwt. Hij houdt de spanning vast tot 
aan de laatste bladzijde. De eniggeboren 
Zoon is na de opstanding in het bijzijn van 
de elf apostelen ten hemel gevaren met 
de opdracht te wachten totdat zij door 
een hogere kracht zullen zijn toegerust. 
Als lezer wil je dan meer weten, wat 
gaat er gebeuren? Even geduld. Voor het 
antwoord moet je verder lezen in het 
tweede boek van Lucas, de Handelingen 
van de Apostelen. Lucas verstond zijn vak.

(1) Zie de toelichting op het Lucas evangelie 
 van de Willibrord vertaling
(2) Ex. 13, 1-16
(3) Num. 3, 5-13
(4) Niet iedereen kon een lam betalen. 
 In dat geval volstonden twee tortels of 
 duiven (Lev. 12,8). Jozef en Maria maakten 
 van deze uitzondering gebruik.
(5) De oudste zoon kreeg in het OT niet altijd 
 het eerste geboorterecht. Isaak, Jacob en 
 Jozef bijvoorbeeld waren niet de oudste 
 zonen, maar verkregen wel het eerste 
 geboorterecht. De zoon met die titel is 
 voor de vader zijn voornaamste zoon. 
 De vader vertrouwt erop dat hij zijn 
 erfenis (2/3e deel) in zijn geest beheert. 
(6) Luc. 2, 40

Door de ogen van Lucas
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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 
De kinderen verzamelen zich in de tuin en gaan gezamenlijk naar hun eigen 
ruimte en komen met de Communie naar de kerk. Ze hoeven niet te reserveren.
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: 30 januari locatie Hubertus; 06 februari 
locatie Bonifatius; 13 februari locatie Fab & Seb; 20 januari locatie Maria; 27 
februari locatie Victor.

Op 19 december jl. is er een bloemetje gegaan naar mevrouw Timmer, Klein 
Hattem te Ugchelen.
Op 26 december jl. is er een bloemetje gegaan naar mevrouw Pannekoek, 
Elizabethshof te Apeldoorn en naar de heer G. Huis in ’t Veld, Rijnstraat te 
Apeldoorn.
Op 09 januari jl. is er een bloemetje gegaan naar mevrouw Dijkhof, Van 
Goghstraat te Apeldoorn.
Op 16 januari jl. is er een bloemetje gegaan naar mevrouw Lemaire-Gielink, 
Schrijnwerkershorst te Apeldoorn en naar Magda Ang, Dovenetel te Apeldoorn.
Op 23 januari jl. is er een bloemetje gegaan naar Richard Santhagen, Operaplein 
te Apeldoorn en naar Jan Hulleman, Kanaal Noord te Apeldoorn.

VOEDSELBANK
Producten voor de inzamelingsactie van de Voedselbank voor de maand januari: 
crackers, knäckebröd, beschuit. Voor de maand februari: pasta en rijst. 
U kunt de producten 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 48: eigen kerk en adventsactie   € 195,70
Week 49: eigen kerk en adventsactie   € 364,96
Week 50: eigen kerk en adventsactie   € 275,10
Week 51: eigen kerk en parochiële charitas € 293,90
Week 52: eigen kerk en parochiële charitas  € 268,42

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 viering op zondagmorgen 11:00 in de O.L. Vrouwekerk is 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.

De avondvieringen kunnen alleen doorgaan als de maatregelen aangepast zijn!

Zaterdag 29 januari, 4e zondag door het jaar (onder voorbehoud)
16:30 uur Eucharistieviering voor 50 personen met cantor M. Braam 
 en organist D. de Bakker 
 Voorganger pastoor J. Hermens
Zondag 30 januari, 4e zondag door het jaar (onder voorbehoud)
11:00 uur Eucharistieviering voor 50 personen met koor Sostenuto
 Voorganger pastoor J. Hermens 
Maandag 31 januari
19:30 uur Gebedsdienst Sant Egidio voor 50 personen 
Dinsdag 1 februari
09:00 uur Eucharistieviering
Vrijdag 4 februari
09:00 uur Eucharistieviering
Zaterdag 5 februari, 5e zondag door het jaar (onder voorbehoud)
16.30 uur Eucharistieviering voor 50 personen (stille mis) 
 Voorganger pastoor J. Hermens
Zondag 6 februari, 5e zondag door het jaar
11:00 uur Eucharistieviering voor 50 personen met koor Credo
 Voorganger pastoor J. Hermens 
Maandag 7 februari (onder voorbehoud)
19.30 uur Gebedsdienst Sant Egidio voor 50 personen 
Dinsdag 8 februari
09:00 uur Eucharistieviering 
Vrijdag 11 februari
09:00 uur Eucharistieviering 
Zaterdag 12 februari, 6e zondag door het jaar (onder voorbehoud)
16:30 uur Eucharistieviering voor 50 personen koor Joko Trees (Vormselviering) 
 Voorganger pastoor J. Hermens 
Zondag 13 februari, 6e zondag door het jaar
11:00 uur Eucharistieviering voor 50 personen met het Gregoriaans koor
 Voorganger pastoor J. Hermens 
13:00 uur Doopviering
 Voorganger pastoor J. Hermens
Maandag 14 februari (onder voorbehoud)
19:30 uur Gebedsdienst Sant Egidio voor 50 personen 
Dinsdag 15 februari
09:00 uur Eucharistieviering 
Vrijdag 18 februari
09:00 uur Eucharistieviering 
Zaterdag 19 februari, 7e zondag door het jaar (onder voorbehoud)
16:30 uur Gebedsviering voor 50 personen 
 Voorganger pastor
Zondag 20 februari, 7e zondag door het jaar
11:00 uur Eucharistieviering voor 50 personen met het Credo koor
 Voorganger pastoor J. Hermens 
Maandag 21 februari (onder voorbehoud)
19:30 uur Gebedsdienst Sant Egidio voor 50 personen 
Dinsdag 22 februari
09:00 uur Eucharistieviering 
Vrijdag 25 februari
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 7 >>>
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Fons Kronenberg 25 jaar kerkmusicus
(Willem Olierook)

Een 25-jarig dienstverband mag je gerust 
een prachtige mijlpaal noemen. Tevens een 
prima gelegenheid om met vijfentwintig 
antwoorden op evenzoveel vragen Fons 
(beter) te leren kennen.

1  Omschrijf jezelf eens met 
 drie kernwoorden.
Enthousiast, geïnspireerd en ik hou van 
muziek.

2  Waar komt je liefde voor de muziek 
 vandaan? 
Dat zit in de genen, ik ben opgegroeid 
in een muzikale familie. 

3  Uit wat voor ‘nest’ kom je?
Een katholiek gezin met drie kinderen: 
vader was kerkmusicus (verbonden aan de 
Mariakerk), moeder amateur- zangeres. 

4  Waarom Apeldoorn?
Na mijn studie heb ik twaalf jaar in 
Kortenhoef (bij Hilversum) gewerkt, in de 
Sint Antonius van Paduaparochie. 
Ik was toe aan een nieuwe uitdaging en 
ben op 1 januari 1997 in Apeldoorn gestart. 
Terug op de Veluwe!

5  Op welke gebeurtenis kijk je 
 met veel voldoening terug?
Het is niet één gebeurtenis, het zijn al die 
vieringen, met name de kerstnachtvieringen 
en paaswakes waar we met volle inzet en 
enthousiasme van alle (Credo-)koorleden 
aan hebben gewerkt. Dat zijn mooie 
gebeurtenissen om op terug te kijken. 
Daarnaast was de viering die we als Groot-
Emmaüskoor (o.l.v. Ineke van Jaarsveld) 
hebben verzorgd t.g.v. het gouden 
priesterjubileum van Kardinaal Simonis een 
mooi project.

6  Hoe/waar was je studententijd?
Ik studeerde in Utrecht aan het Nederlands 
Instituut voor Kerkmuziek. Met ongeveer 
40 studenten, verdeeld over 6 studiejaren 
waren we een hechte groep.

7  Orgel of piano?
In onze kerk staat een prachtig Pereboom- 
en Leijser orgel. Om dit orgel te kunnen 
gebruiken in de eredienst, ter begeleiding 
van koor- en samenzang is een groot 
genoegen. De piano is voor mij ook een 
belangrijk instrument. Kiezen is in ieder 
geval onmogelijk. 

8  Je kent ongetwijfeld een heleboel 
 requiems, maar welke vind je het mooist?
Fauré, Duruflé, Brahms, Mozart; allemaal 
prachtig.
Maar het zingen van de Gregoriaanse 
Requiemmis met ons eigen Gregoriaans Koor 
is ook heel mooi! 

9  Bach of Beethoven?
Dat kan ik niet zeggen: Net als Daniël 
Wayenberg (in 2019 overleden bekende 
Nederlandse pianist) zeg ik: de muziek 
waar je op een bepaald moment mee 
bezig bent, dát is je favoriete muziek en 
componist.

10 Heb je een ‘lievelingsvakantieland’? 
Eigenlijk niet. Ik hou van de natuur, de 
Ardennen vind ik al prima. 

11  Met welk gerecht kunnen ze je 
 heel blij maken?
Geen voorkeur, ik hou van lekker eten.

12  Waar en hoe heb je leren dirigeren?
In Utrecht was ‘koordirectie’ een van 
de vakken. De praktijk was dat je de 
koorklas dirigeerde, die bestond uit al je 
medestudenten. Tot dan toe was ik alleen 
instrumentalist geweest – een beetje 
solistisch; het leren omgaan met een groep 
was voor mijn ontwikkeling heel goed.

13  Wat is voor jou de essentie van 
 christen-zijn?
Eenvoudig gezegd: proberen een goed mens 
zijn. Het is ook: hoe ervaar je God of hoe 
ervaar je het mysterie? Die ervaring kan zijn 
in de liturgie, dus in de kerk. Onze liturgie 
is heel rijk: door Woord, muziek, wierook, 
eigenlijk ook het hele kerkgebouw, ben je 
even uit het dagelijkse en is er ruimte voor 
bezinning. Het mysterie ervaren kan voor 
mij echter zeker ook in de natuur of in de 
concertzaal.

14  Heb je hobby’s?
Ik houd ervan om in de natuur te zijn: 
fietsen, wandelen met onze Labrador, 
muziek maken en –luisteren.

15  Bier of wijn?
Bij voorkeur wijn.

16  Lesgeven of les krijgen?
Ik geef met veel enthousiasme piano- en 
orgelles, en dat heeft zeker te maken met 
de lessen die ik zelf heb genoten. Na mijn 
opleiding ben ik nog jaren doorgegaan met 
het volgen van pianolessen bij Mattheus 
Smits.

17  Wat vind je het mooiste aan je werk?
Bezig zijn met muziek, vooral in 
samenwerking met collega’s en koren. 
In mijn lespraktijk is het mooi om te zien 

hoe een beginnende leerling zich ontwikkelt 
in het pianospel en enthousiast wordt voor 
(klassieke) muziek.

18  Wat vind je het lastigste aan je werk?
Je gaat altijd voor de mooiste uitvoering van 
de muziek, terwijl je altijd gebonden bent 
aan de gegeven mogelijkheden, maar daar 
zit tegelijk de uitdaging.

19 Heb je zelf ook wel eens een compositie 
 vervaardigd?
Ik componeer af en toe kerkmuziek en 
muziek voor mijn leerlingen. Maar ik noem 
mezelf niet “componist”.

20 Welk boek heeft (onlangs) grote indruk
 op je gemaakt?
“Een nieuwe aarde” van Eckhart Tolle. 
En “Na de pauze” van Herman Finkers. 

21  Met welke muziekstijl heb je 
 helemaal niets?
Melodieloze heavy metal.

22  Wie heeft je het meest geïnspireerd?
Pianodocent Matheus Smits, al eerder 
genoemd. Hij leerde me veel over o.a. de 
pianisten Jorge Bolet, Vladimir Horowitz. Nu 
is voor mij de pianist Grigory Sokolov heel 
inspirerend.

23 Wat zou je nog heel graag willen?
Laten we dat actueel houden: dat we 
goed uit deze corona-crisis komen! Dat we 
door de afgelopen periode beseffen hoe 
waardevol het parochieleven is en dat meer 
mensen zich uitgenodigd voelen om mee 
te doen. Voor de koren hoop ik dat we 
binnenkort weer voltallig kunnen zingen, 
en wellicht komen er juist nu nog nieuwe 
zangers bij! 

24 Hoe lang wil je nog doorgaan?
Zo lang mogelijk! 

25 We zijn er bijna door Fons; welke niet-
 gestelde vraag wil je nog beantwoorden?
Ik heb niets gezegd over de bedevaart naar 
Lourdes, waar ik vanuit onze parochie en 
het bisdom als organist aan mee mocht 
doen. Dat was een hele mooie religieuze en 
muzikale ervaring. En ik heb daar ook mijn 
echtgenote leren kennen, dus Lourdes heeft 
veel goeds gebracht!

Respect(vol)
Respect, voor mij is het een mode-
woordje geworden, het wordt te pas 
en, maar naar mijn mening veel vaker, 
te onpas gebruikt, waardoor de inhoud 
leeg is geworden. Zo wordt het woord 
respect gebruikt wanneer we de ander 
onze wil willen opleggen. Wanneer we 
tegen de ander willen zeggen, jij moet 
je anders gedragen, want ik heb last van 
je. Met het woord respect willen we dan 
onze waarden en normen opleggen aan 
de ander. Respect teruggebracht tot een 
vorm van egoïsme?! 

Het woord respect komt ook regelmatig 
terug in de combinatie ‘respect man’. 
‘Respect man’, men bedoelt dan te 
zeggen “je hebt het goed gedaan”. 
Wanneer een schaatser tijdens de 
Olympische Spelen een gouden medaille 
mee naar huis neemt, hoor je al gauw; 
‘Respect man’!! Natuurlijk, ik wil aan de 
prestatie niks afdoen, maar respect heeft 
naar mijn mening ook weinig te maken 
met prestatie en prestige. 

Respect begint naar mijn mening 
allereerst bij jezelf. Vanuit welke 
waarden en normen ben ik gericht op 
de ander. Zo staat het woord respect 
niet los van woorden als; aandacht voor 
de ander, zorg voor de ander, liefdevol 
gericht op de ander, begrip voor de 
ander. Respect staat niet ‘los’, met wat 
voor ogen je kijkt, met wat voor oren je 
luistert, naar de mens die je ontmoet. 
Respect zegt dan iets over hoe wij ‘mens 
zijn’ ten opzichte van de mensen ons 
gegeven. Immers mens worden, daar 
heb je een ander mens voor nodig. 

Voor gelovige mensen staat het woord 
respect, gezien vanuit christelijk 
perspectief ook niet los van de Ander, 
met een hoofdletter, God dus! 

Alweer heel wat jaren geleden, ik was 
leraar op een middelbare school. En 
aan het begin van een schooljaar sprak 
een conrector ons toe met de woorden: 
“Ook dit schooljaar zullen er weer 
pubers zijn die bij ons het bloed onder 
onze nagels vandaan halen, wanneer er 
een grove of beledigende opmerking 
wordt gemaakt, of wanneer er voor de 
zoveelste keer niet wordt geluisterd. 
Maar ze verdienen onze aandacht. Er 
zullen momenten zijn dat je je gaat 
irriteren aan die jongen, aan dat meisje, 
met die piercing in de neus, die puisten 
in het gezicht. Maar toch, ook dat kind 
blijft Gods kind, beeld en gelijkenis van 
Gods zelf. Op dat soort momenten voor 
ons niet altijd zo helder, maar toch… Dat 
besef moeten we blijven houden. Daar 
worden we tenslotte echt mens van. 
Daarvoor moeten we wel onze oren, 
ogen, mond en hart voor open houden.”

Elkaar zien als kind van God, dat maakt 
ons tot zus en broer van elkaar, met één 
hemelse Vader. Ligt daarin niet de volle 
betekenis, als het gaat om Respect?

Pastoor Hans Hermens

P A S T O R P R A A T

Op 1 januari werd Fons aan het einde van de viering gefeliciteerd met zijn 25-jarig 
dienstverband als kerkmusicus van de Emmaüsparochie. Pastoor Hans Hermens en 
parochiesecretaris Wilbert van Breukelen dankten hem voor al zijn muzikale inspanningen 
in de parochie met mooie woorden en natuurlijk een bos bloemen.
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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).

K I N D  E N  K E R K

Corona
De coronamaatregelen 
blijven ons dwarszitten in het 
leerhuis Catechese. Zowel 
de ouderinformatieavonden 
voor eerste communie als 
vormsel moesten worden verzet.

Ouderavond Eerste Heilige Communie 
Door toedoen van de lockdown kan de 
geplande ouderavond niet doorgaan. 
De ouderavond is verzet naar 16 maart 
19:30 uur in de Onze Lieve Vrouwekerk.
Opgeven voor het eerste communie-
voorbereidingstraject kan nog steeds! 
Mail naar kindenkerk@rkapeldoorn.nl

Informatieavond voor vormelingen 
en ouders verzet
De informatieavond voor vormelingen en 
hun ouders op 26 januari komt te vervallen.
De ouders zijn per mail geïnformeerd. De 
ouderavond is verzet naar 18 februari om 

19:00 uur in de Onze Lieve Vrouwekerk 
te Apeldoorn. 

Vormselviering 12 februari
Vooralsnog gaan we er optimistisch vanuit 
dat deze vormselviering door zal gaan. 
Met spanning houden we de richtlijnen 
van het bisdom en kabinet in de gaten. 

Gelukkig zijn er ook weer activiteiten 
die weer van start kunnen gaan:
Kinderdienst en kindercatechese 
Voor de kinderdienst en kinderactiviteiten 
zoals voorbereiding eerste communie en 
het vormsel houden we de regels van de 
scholen aan. Wanneer de scholen open zijn, 
gaat ook ons kinderwerk door. We blijven 
rekening houden met elkaar en proberen 
de contacten tussen kerkgangers en de 
kinderen zoveel mogelijk te beperken. 
Daarom kunnen de kinderen zich via het 
tuinhek melden bij de begeleiders in het 
Emmaüshuis. Reserveren is niet nodig. 

40 dagentijd knutsel-spelletjes
Op 27 februari na de mis zijn de 
kinderen uitgenodigd om een 
vastentrommeltje te komen maken 
en/of een spelletje te komen spelen. 
Wij zorgen voor een lunch en 
maken er daarna een gezellige 
middag van tot 14:00 uur. 
Opgeven kan via 
kindenkerk@rkapeldoorn.nl 
of een appje naar 
Mariska Litjes. 

26 februari 16:30 uur 
Gezinsviering 
In het eerste communietraject zijn 
gezinsvieringen opgenomen. 
We nodigen in een gezinsviering van 
harte de communicanten uit, maar 
natuurlijk is deze gezinsviering voor 
iedereen die daarbij wil zijn. 

Mariska Litjes 

Apeldoorn geeft warmte: de 
actie vanuit de Apeldoornse 
kerken, het Leger des Heils en de 
Eyup Sultan moskee om mensen 
in de gemeente Apeldoorn met 
de laagste inkomens te helpen.

Door de hoge energieprijzen en inflatie 
komen veel mensen echt in de problemen. 
Soms slaan mensen zelfs warme maaltijden 
over om geld te besparen!
De overheid compenseert alle huishou-
dens met gemiddeld € 400,-. Niet iedereen 
heeft zo’n bijdrage nodig. En voor mensen 
met de laagste inkomens is het echt niet 
voldoende om uit de problemen te zijn. 
Daarom deze actie van verbondenheid. 
Juist in deze tijd! 
Stand van giften op 11 januari is 
€ 40.543,79. Een mooi begin. We hopen 
ruim een ton op te halen om duizend 
huishoudens 100 euro te kunnen geven via 
waardebonnen voor dagelijkse boodschap-
pen. Giften zijn welkom op de rekening 
van het Christelijk Noodfonds Apeldoorn 
(CNAP): NL 51 RABO 0319 7141 44 o.v.v. 
gift Apeldoorn geeft warmte. 

Uw gift is aftrekbaar voor de belasting.  
Alle informatie, ook om een bijdrage 
te vragen, is te vinden op 
www.cnap-apeldoorn.nl

Onze actie krijgt heel wat media-aandacht: 
landelijk in het NOS journaal en regionaal 
in o.a. de Stentor. En ook elders in het 
land organiseren kerken een vergelijkbare 
actie. Zegt het voort! 
Vragen? Mail ze naar: 
apeldoorngeeftwarmte@gmail.com

In de Onze Lieve Vrouwekerk is er bij de 
mededelingen aandacht besteed aan deze 
actie die we van harte ondersteunen. 
Achter in de kerk liggen folders voor 
gevers en aanvragers.

Pastoraal team

Binnen de samenwerkende parochies 
Emmaüs en HH. Franciscus en Clara is een 
vacature voor een parochiesecretaresse 
(M/V) 18 uur p/w.

De samenwerkende parochies bevinden 
zich in de aanloop naar een fusie. Het 
secretariaat is vooralsnog gevestigd in 
Twello.

Het centraal secretariaat krijgt meer werk 
en we zoeken uitbreiding ook om de 
continuïteit naar de toekomst veilig te 
stellen. De uren worden in overleg ingevuld 
waarbij we een lichte voorkeur hebben voor 
de ochtenden. Uitbreiding van de uren is 
op termijn mogelijk.
Salariëring vindt plaats volgens de 
bisschoppelijke richtlijnen.

U krijgt een dynamische functie zowel in de 
variatie van het soort werk als in de variatie 
van de werkdruk.
Het centraal secretariaat werkt primair 
voor de leden van het pastoraal team 
en het parochiebestuur. Secundair 
wordt er werk verricht voor de diverse 
geloofsgemeenschappen binnen de 
parochies.

De ideale persoon bezit de volgende 
vaardigheden:
-  u bent flexibel zowel als persoon als 
 met betrekking tot uren;
- u kunt makkelijk met mensen omgaan;
- u bent sociaal vaardig;
- u kunt met een computer omgaan;
- u bent stressbestendig;
- u heeft affiniteit met en kennis van 
 het RK geloof; 
- u woont in het gebied van de 
 samenwerkende parochies;
- u kunt met vertrouwelijk informatie 
 omgaan.

Scholing behoort tot de mogelijkheden; 
er zal bij aanstelling een VOG (verklaring 
omtrent gedrag) worden aangevraagd.
Aanvullende informatie over de 
werkzaamheden kunt u krijgen bij de 
secretaresse; mw. Ineke Bouwmeester- 
Bloem, 0571 27 44 45 of e-mail: 
secretariaat@franciscusenclara.com
Uw sollicitatie kunt u richten aan het 
parochiebestuur t.a.v. de vicevoorzitter 
van het parochiebestuur, dhr. H.P.M. 
(Eric) Krukkert, via bovengenoemd 
e-mailadres. De sollicitatietermijn eindigt 
op 15 februari 2022.

Gevraagd: parochiesecretaresse
Apeldoorn geeft warmte
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(Johan Gortworst)

Duidelijke taal van paus Franciscus tijdens 
zijn bezoek aan het eiland Lesbos begin 
december van vorig jaar. Volgens hem 
moet Europa een ‘motor van solidariteit’ 
zijn. In zijn kersttoespraak op het Sint 
Pietersplein onderkende hij het gevaar 
dat door de pandemie mensen neigen zich 
terugtrekken en het alleen gaan doen. Dit 
kan de trend tot het optrekken van muren 
in onze samenleving versterken. Maar, 
hield de kerkvorst zijn gehoor voor, alleen 
de weg van de dialoog kan leiden tot 
daadwerkelijke crisisbeheersing. ’Het Woord 
is vlees geworden om met ons te dialogeren. 
God wil geen monoloog, maar een dialoog.’
Lukt ons dat nog wel?

Elke week wel een drama
Bijna elke week is er nieuws over 
mensen die omkwamen bij een poging 
een overtocht te maken in een gammel 
bootje. Eind november verdronken bijna 
30 mensen voor Calais. Wit-Rusland zette 
migranten in om druk te zetten op de 
Europese Unie. Kan het nog erger? Het lot 
van de Afghaanse vluchtelingen raakte 
ons land vorig jaar bijna persoonlijk 
en krijgt nog een politiek staartje. We 
keken geschokt naar de taferelen op het 
vliegveld van Kabul. Het is moeilijk de 
ontreddering van de mensen te vergeten 
die vanuit een open riool met papieren 
in de hand wanhopig vochten voor een 
plekje in een vliegtuig. We zagen in de 
Tweede Kamer ministers verklaringen 
zoeken voor het te late evacueren van de 
Afghanen die voor ons hadden gewerkt. 
Het lag niet alleen aan ons, bezwoer 
het Kabinet, alle landen waren door de 
ontwikkelingen overvallen. 

We lieten het hart spreken
Wat gebeurde ondertussen in 
Nederland? Met man en macht werden 
noodopvanglocaties ingericht. Landelijke 
en gemeentelijke overheid werkten nauw 
samen. Op een incident in de Harskamp na 
liet Nederland het hart spreken. Mensen 
startten spontaan inzamelingsacties om 
de ontheemde Afghanen te helpen en te 
voorzien in hun eerste levensbehoefte. 
Het Rode Kruis meldde als snel dat er meer 
dan genoeg aan kleding en speelgoed 
ontvangen was. 
Kijk, dit lukt ons wel. 

En zo zijn er vaker momenten dat het beste 
in ons naar boven komt als we oog in oog 
komen te staan met het grote leed dat 
mensen kan treffen. Na de overstromingen 
in Limburg, België en Duitsland brachten we 
ruim 13 miljoen euro op om de ergste nood 
een beetje te verlichten. Ook dat lukt ons.

Wat is rechtvaardigheid?
Tegelijkertijd meldde in diezelfde 
periode de 22-jarige Abayomi zich bij het 
Aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter 
Apel. Het was hém gelukt om met het geld 
van zijn familie de woestijn door te trekken 
naar het noordelijkste puntje van Afrika. Hij 
had honger en dorst geleden, overvallers 
van zich af weten te slaan en samen met 
andere lotgenoten een plekje op een 
rubberbootje bemachtigd. Ze hadden geluk. 
De Middellandse Zee was die nacht genadig. 
De trektocht door Europa was voor hem 
een makkie. Hij hoopte hier in Nederland 
te werken aan een betere toekomst. Vooral 
voor zijn familie. De ambtenaren van de 
immigratiedienst noteerden onbewogen 
zijn gegevens. Ze lieten niet blijken wat 
ze dachten, maar de routiniers kende de 
uitslag van zijn procedure al: negatief. 
Geen vluchteling maar een arbeidsmigrant. 
Met dat onderscheid houden we de wereld 
overzichtelijk en beheersbaar.

Beeldvorming doet ertoe
Zoek de overeenkomsten en de verschillen. 
Er is geen rechte lijn. Het vluchtverhaal 
van Abayomi kan tien keer sterker zijn 
dan het verhaal van Samir, een vluchteling 
uit een land in het Midden-Oosten die in 
diezelfde week in Nieuwsuur alle aandacht 
kreeg. Hij zou bij terugkeer vanwege zijn 
homoseksualiteit opgehangen worden. 
De kans is groot dat Samir wel mag blijven 
en Abayomi niet.
Eén van de redenen waarom we ons zo 
voor de Afghanen wilden inzetten was dat 
we van nabij getuigen zijn geweest van 
hun ellende. We stonden naast de man, 
de vrouw en het kind in die vieze sloot. 
We konden de stank bijna ruiken. Was een 
Tv-ploeg met Abayomi meegegaan op zijn 
overlevingstocht, dan had ook hij onze 
sympathie gekregen en zat hij wellicht 

nu in een gastgezin. Beeldvorming en de 
publieke opinie doen ertoe. Alle flanken van 
de samenleving moeten bediend worden en 
dat vertaalt zich in beleid. We zijn daarom 
streng en rechtvaardig. Streng zijn gaat ons 
het beste af, maar rechtvaardig zijn lukt niet 
in alle gevallen.

Het zijn ook ónze verhalen….
Als we door onze oogharen naar de 
geschiedenis kijken dan zien we dat 
mensen al migreren vanaf het allereerste 
begin. Ook Adam en Eva, Jozef en Maria 
waren bannelingen. Als we ons DNA 
laten onderzoeken op afstamming blijkt 
dat we voorouders hebben uit alle delen 
van de wereld. De ouderen onder ons 
herinneren zich maar al te goed dat na de 
oorlog Nederland een emigratieland was. 
Tussen 1950 en 1964 vertrokken een half 
miljoen Nederlanders vooral naar Canada, 
Australië, de Verenigde Staten, Nieuw-
Zeeland en Zuid-Afrika. De redenen? Een 
somber toekomstperspectief door een 
belabberde economische situatie in ons 
eigen land. 
In het Verenigd Koninkrijk stagneert de 

transportsector omdat de buitenlandse 
arbeidskrachten die dit werk deden, 
door de Brexit zijn vertrokken. 
Blijkbaar zijn voor sommige sectoren 
buitenlanders in dat land zeer welkom. 
Ook wij kampen door de vergrijzing met 
personeelstekorten, zoals in de zorg. We 
kunnen wel wat handjes erbij gebruiken 
met als gevolg dat we arbeidsmigranten 
selectief toelaten. Daarmee geven we 
gelijk aan dat het argument dat ons land 
te vol zou zijn, relatief is. We laten wel 
migranten toe voor werk waar wij geen 
mensen meer voor hebben. 

… en ieder mens is uniek.
Alleen, je overtuigt mensen meestal niet 
met een bombardement aan feiten. Het 
antwoord op deze grote vragen vinden we 
niet in oneliners en voorgeschotelde simpele 
oplossingen. Het is zelfs levensgevaarlijk om 
achter mensen aan te lopen die beweren 
de sleutel in handen te hebben. Ook dat 
leert de geschiedenis. Het begint ermee te 
accepteren dat de wereld niet maakbaar is 
en er zich altijd tragedies zullen voltrekken. 
Het is logisch dat je als eerste reactie de 
ernst niet wilt inzien maar wegkijken en 
ontkennen. Daarna volgt hopelijk een 
barmhartige reactie door deze mensen als 
uniek mens te zien, als ze noodgedwongen 
bij ons aankloppen,. De Kloosterregels 
van Benedictus kunnen ons ook vandaag 
inspireren en in het bijzonder de regels die 
voorschrijven hoe men in het klooster gasten 
behoort te ontvangen (regel 53):

‘Alle gasten die aankomen moeten worden 
ontvangen als Christus zelf, want Hij zal 
eens zeggen: “Ik kwam als gast en gij hebt 
Mij opgenomen”. Aan ieder wordt de eer 
bewezen die men hem verschuldigd is, maar 
heel in het bijzonder aan de geloofsgenoten 
en aan de vreemdelingen.’

Achter deze regels schuilt de oproep om 
ieder mens in zijn waardigheid tegemoet 
te treden, open en zonder vooroordeel. 

Is dat eenvoudig? 
Helemaal niet en dat 
geeft ook niet. We 
hebben een leven lang 
de tijd om het te leren. 
De migratie proble-
matiek is te beheersen. 
Het vraagt om een 
voortdurende dialoog. 
Oprecht luisteren naar 
elkaar, zorgen delen, 
angsten overwinnen, 
kansen zien en 
oplossingen vinden. 
Die zijn er namelijk 
altijd. Daar mogen 
we op vertrouwen. 

‘Verwaarlozing van migranten is schipbreuk van de beschaving’

Laat ik deze column beginnen met u 
allen namens het bestuur een gezegend 
en gezond 2022 toe te wensen. Hopelijk 
een jaar waarin we met aandacht voor 
elkaar weer op een normale wijze kunnen 
werken aan onze geloofsgemeenschap. 

De feestdagen zijn weer achter de rug en 
het nieuwe jaar is begonnen. De grijze 
januaridagen waarin het voorjaar zo ver 
weg lijkt, zijn een goede afspiegeling 
van de gemoedsrust van velen van ons. 
Dit wordt natuurlijk sterk beïnvloed door 
de coronapandemie die nog steeds haar 
invloed uitoefent op ons dagelijks leven, 
op onze gezinnen, werk en onze parochie. 
We verlangen allemaal weer naar een 

QR codes of naar aanleiding van digitale 
vieringen, zijn echt broodnodig. 
De financiële uitkomsten over 2021 zullen 
in het eerste kwartaal worden vastgesteld 
en zoals we de zaak door het jaar hebben 
gevolgd, kunnen we het jaar met een 
positief resultaat, dankzij uw bijdrage, 
afsluiten. Zodra begrotingen en resultaten 
door het bisdom zijn goedgekeurd zullen we 
hierover via de websites van de parochies 
publiceren. 

Aan het eind van 2021 hebben we de eerste 
contouren van de communicatiestrategie 
vastgesteld, oftewel besproken hoe we 
beter en makkelijker met u als parochiaan, 
vrijwilliger of belangstellende blijven 

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

‘normaler’ leven zonder al die beperkingen. 
Maar voor zolang het nodig is, zullen we 
de last moeten dragen en gezamenlijk de 
schouders eronder moeten zetten. Steun 
elkaar, zie naar elkaar om en samen komen 
we er door.

Het oude jaar is afgesloten in voorbereiding 
op het nieuwe en er staat weer genoeg 
op stapel. De begrotingen voor beide, 
samenwerkende, parochies zijn opgesteld en 
laten ondanks de lastige tijden voor beide 
parochies een klein positief resultaat zien. 
Daarbij leunen we natuurlijk zwaar op u 
als parochianen. Uw bijdragen via de actie 
kerkbalans “geef vandaag voor de kerk van 
morgen” alsook uw bijdragen via collectes, 

communiceren. Uitwerking hiervan zal in 
fasen gaan. In de loop van het jaar, als het 
verder is uitgewerkt, zullen wij u nader 
informeren. 

Wat blijft is dat wij u nodig hebben. 
U als parochiaan bent nodig voor deze 
gemeenschap. Uw woord en daad voor 
deze geloofsgemeenschap is de basis 
waarop we kunnen doorgaan. Dus als u 
denkt ons of beter gezegd uw parochie, 
te kunnen helpen, meldt u zich dan. 
Alle hulp en ondersteuning is van harte 
welkom.

Namens het parochiebestuur,
Eric Krukkert

Het lukt ons wel!
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Alweer
En weer is het raak. Corona is helemaal 
terug. Eind september nam ik deel aan 
de jaarlijkse plenaire vergadering van de 
Pauselijke Academie voor het Leven. Daarbij 
zei een Italiaanse hoogleraar: “Men spreekt 
wel van het ‘postpandemie-tijdperk’ (dat 
wil zeggen: het tijdperk na de pandemie). 
Hoezo postpandemie-tijdperk? We zitten 
er nog middenin.” Hij had gelijk. Als gevolg 
van de vaccinaties was het covid-19 virus 
even minder zichtbaar, maar weg was het 
niet.

In oktober hield ik in Rome een lezing 
over de ethische aspecten van de covid-
vaccins. Hierin had ik de euvele moed om 
(voorzichtig) te stellen dat we misschien 
wel van een morele vaccinatieplicht zouden 
moeten spreken. Naast waardering en 
instemming oogstte ik daarmee de kritiek 
van de ‘novaxers’, mensen die tegen 
covid-vaccins zijn en zich daarom niet laten 
inenten.

De kritiek richtte zich niet zozeer op het feit 
dat enkele covid-19 vaccins zijn ontwikkeld 
met gebruikmaking van cellijnen afkomstig 
van bijna vijftig jaar geleden geaborteerde 
menselijke foetussen. Dit is indirecte en 
verwijderde medewerking aan abortus. Deze 
kan worden gerechtvaardigd als men niet 
met abortus instemt en voor die verwijderde 
medewerking een naar verhouding 
voldoende ernstige reden heeft. En dat is de 
coronaviruspandemie zeker, omdat die het 
maatschappelijk en economisch leven over 
de hele wereld ontwricht.

De kritiek richtte zich vooral op het feit dat 
de covid-19 vaccins niet zouden werken 

tegen de overdracht van het virus en 
daarom geen bijdrage zouden zijn aan het 
Algemeen Welzijn, zoals ik als argument heb 
aangevoerd om vaccinatie te beschouwen 
als een morele plicht. Het Algemeen Welzijn, 
het fundamentele principe van de katholieke 
sociale leer, is het geheel aan voorwaarden, 
nodig opdat alle leden van de samenleving 
zich volledig als mens kunnen ontplooien. 
De bescherming van het leven en de 
gezondheid van iedereen in de samenleving 
maken evident deel uit van het Algemeen 
Welzijn.

De ‘novaxers’ hebben gelijk dat de werking 
van het vaccin na een aantal maanden 
afneemt. Daarom pleitte ik in mijn lezing 
ook voor een booster, een derde vaccinatie. 
In Italië en België waren ze daar toen al 
volop mee bezig. Echter, al werken vaccins 
minder na enkele maanden, ze zijn niet 
uitgewerkt. Ze belemmeren de overdracht 
van het virus niet helemaal, maar wel 
gedeeltelijk. De ingeënte persoon kan milde 
covid krijgen, maar de virusdeeltjes blijven 
minder lang in de neus achter, waardoor de 
kans op overdracht kleiner is.

Maar er komt nog iets veel belangrijkers 
bij. Het vaccin beschermt nog vrijwel 
altijd tegen ernstige vormen van covid en 
ziekenhuisopnamen. Van de patiënten 
met covid op de IC is 70 procent niet 
gevaccineerd, terwijl zij slechts circa 15 
procent van de bevolking uitmaken. Als 
iedereen gevaccineerd is, blijven er ook 
IC-bedden beschikbaar voor patiënten 
die zware operaties moeten ondergaan, 
bijvoorbeeld wegens kanker, die moeilijk 
uitgesteld kunnen worden. Ook in dit 

opzicht is vaccinatie nog 
steeds een bijdrage aan het 
Algemeen Welzijn. Doordat 
vaccinatie een zorg-infarct 
voorkomt, beschermen de 
gevaccineerden het leven 
en de gezondheid van 
medemensen. Het recht op 
leven van mensen vloeit 
voort uit de waardigheid 
die zij hebben als wezens 
geschapen naar Gods beeld 
en gelijkenis. Het is dus niet 
zo gek om vaccinatie te 
zien als een morele plicht 
(voor de goede orde: dit 
betekent niet dat ik voor 
gedwongen vaccinatie 
ben).

Het Algemeen Welzijn 
betreft niet alleen het 
eigen land, maar de hele 
wereld. Door mensen in 
Afrika geen vaccins te 
gunnen, kan het virus in 
hun continent welig tieren 
en zich muteren. Jezus 
zegt dat wat we voor onze 
medemensen in nood 
doen, we ook voor Hem doen 
(Mat. 25,40). Door Afrikanen gratis vaccins te 
verstrekken, die ze zich door armoede niet 
kunnen veroorloven, betonen we onze liefde 
zowel jegens Christus als onze Afrikaanse 
medebroeders en -zusters, erkennen we hun 
rechten en doen we bovendien onszelf goed. 
Dan komen we wellicht toch nog terecht 
bij de schapen aan Jezus’ rechterhand. En 
we helpen onszelf in dit aardse tranendal. 

Want als wij door vaccins zijn beschermd, 
maar Afrikanen niet, dan kunnen we er de 
klok op gelijk zetten dat het virus weer bij 
ons terugkomt. Misschien zelfs met grotere 
kracht, zoals nu in de vorm van de Omicron-
variant.

Column van Willem Jacobus kardinaal Eijk, 
aartsbisschop van Utrecht 

[Uit ‘Op Tocht’, december 2021] 

Dat Jona in de walvis zat, dat zal velen 
wel bekend zijn. Maar hoe die daar 
terecht kwam en wat die Jona verder 
deed in zijn leven, dat is helaas minder 
bekend. Terwijl de rest van zijn verhaal 
toch minstens zo boeiend is. In een 
klein boekje uit de Bijbel, dat de naam 
Jona draagt, vinden wij zijn opvallende 
geschiedenis. 

Jona (dat betekent: duif) krijgt van God 
de opdracht om, als profeet, naar Nineve 
te gaan. In de ogen van het Joodse 
volk, waar Jona toe behoort, is Nineve 
een verdorven stad. Jona moet aan de 
mensen in Nineve vertellen dat God de 
stad zal verdelgen. Maar Jona heeft geen 
zin om die boodschap aan Nineve over 
te brengen, hij vlucht met een schip de 
andere kant op, weg van Nineve. Als God 
dan een enorme storm veroorzaakt wordt 
Jona door de zeevarenden ontmaskerd als 
de veroorzaker van Gods toorn en gooien 
ze hem uiteindelijk overboord. De storm 
komt tot bedaren terwijl Jona in die grote 
vis terecht komt. 

Maar na drie dagen spuugt die vis 
hem uit op het land. En weer krijgt 
Jona die opdracht om naar Nineve te 
gaan. Nu gaat hij wel en eenmaal in 
Nineve aangekomen slingert hij met 
enige tegenzin een wel erg beknopte 
boodschap die enorm grote stad in: 
‘Nog veertig dagen, dan wordt Nineve 
weggevaagd.’ Snel trekt Jona zich 
terug op een heuvel om van daar af de 
vernietiging te bekijken. Maar tegen 
de verwachting van Jona in nemen de 
Ninevieten zijn boodschap heel serieus: 
alle inwoners, en zelfs alle dieren, trekken 
het boetekleed aan. En als God ziet dat de 
Ninevieten hun leven beteren trekt hij zijn 
dreigement in. Eind goed, al goed?

Nee, want nu is Jona, die alles van een 
afstandje bekijkt, kwaad op God: ‘Ach 
Heer, heb ik het niet gezegd toen ik nog 
thuis was? Daarom wilde ik vluchten. Ik 
wist het wel: u bent een God die genadig 
is en liefdevol, geduldig en trouw, en tot 
vergeving bereid’. 

Deze bizarre en komische geschiedenis 

levert, met een knipoog, toch ook wel heel 
serieuze vragen aan de lezer. Vragen als: hoe 
ga ik om met mijn verantwoordelijkheden? 
Ben ik bereid ‘slechte’ mensen een nieuwe 
kans te geven? Durf ik te geloven in een God 
die voor alle mensen liefdevol, geduldig, 
trouw en zelfs vergevingsgezind is, ook als 
die mensen niet zo in mijn eigen straatje 
passen? Zo kan het verhaal van Jona worden 

Een mooie spiegel

tot een spiegel voor onze manier van 
leven. Een mooie spiegel.

Wim Vroom
pastoraal werker HH. Franciscus 

en Claraparochie
vroom@franciscusenclara.com

[Eerder geplaatst in Vaassens Weekblad, 
januari 2022]
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S A N T ’ E G I D I O

Terugblik op de kerstfeesten 
Voor mensen die het gevoel van 
eenzaamheid en aan de kant staan het 
sterkst ervaren in de kersttijd, wanneer 
anderen elkaar opzoeken en mooie cadeaus 
geven, was het hartverwarmend om er te 
zijn voor onze vrienden van de straat. Zo 
konden wij met vele vrijwilligers Kerstmis 
tot een mooie ervaring maken, waarbij 
vriendschap en verbondenheid de vreugde 
van Kerst door laat schijnen. Mensen voor 
wie we ons het hele jaar blijven inzetten. 
Net als in vele steden in de wereld heeft de 
Gemeenschap van Sant’Egidio in Apeldoorn 
kerstfeesten gehouden waarbij maaltijden 
en geschenken werden uitgedeeld aan 
dak- en thuisloze medemensen. Honderd 
kerstpakketten werden hiervoor door Hanos 
voor onze gasten geschonken.  

20 december heeft Jules Verne de maaltijd 
verzorgd voor de Franciscustafel aan 
de Stationsstraat. Het was heerlijke kip, 
gebakken krieltjes en gemengde groenten. 
We hebben 95 maaltijden uitgegeven en net 
zoveel kerstpakketten. 
22 december hielden wij een Pizzaparty bij 
de Herberg voor zwerfjongeren. Viva la Pizza 
heeft net als afgelopen jaren weer heerlijke 
pizza’s gebakken. Er zijn ruim 70 pizza’s 

uitgereikt en de jongeren hebben ervan 
genoten. 

27 december is er een kerstmaaltijd 
door Paul, Ida en Anneke bereidt aan 
de Stationsstraat, overheerlijke Bœuf 
bourguignon, sperziebonen, wortelen, 
aardappelpuree, zelfgemaakte appelmoes 
en Tiramisu. 

Bij de Franciscustafel hebben wij mensen 
ontvangen die al jaren komen, maar ook 
steeds weer zien we nieuwe mensen die 
financieel moeilijk zitten en graag een 
heerlijke maaltijd afhalen, dit geeft weer 
wat lucht in het weekbudget.

De Kledingbank 
Na de lockdown konden we maandag 14 
januari weer beginnen bij de kledingbank. 
Het hek ging weer open en de vlag werd 
letterlijk en figuurlijk uitgestoken! 
In de eerste week na de lockdown hebben 
we aan 246 gasten kleding gegeven, 
waarvan 96 kinderen. Sommige mensen 
kennen we al jaren, sommigen zijn nog 
maar pas in Nederland en komen van ver. 
Indrukwekkend om al die nationaliteiten 
te zien op de ID-kaartjes, Jemen, Jordanië, 
Iran, Syrië…. 

Er was een mevrouw uit het AZC afkomstig 
uit Afghanistan, zij vroeg of wij een 
naaimachine hadden. Zij wil ermee gaan 
werken om wat geld te kunnen verdienen. 
Gelukkig was er een paar weken geleden 
één gebracht. We hebben de machine samen 
even nagekeken en mevrouw wilde hem 
heel graag hebben. 

Woensdag kwam er een gezin dat de nacht 
ervoor brand had gehad. Zij moesten snel 
hun huis verlaten en hadden niets meer dan 
alleen de kleding die zij aan hadden. Een 
vreselijke ervaring voor hen, en goed dat zij 
bij ons kwamen. We hebben hen geholpen 
met kleding voor beide ouders en al hun 
kinderen, en daarbij nog de handdoeken, 
linnengoed, dekbedden, kussens…. ’s 
Ochtends was er iemand bij ons langs 
geweest en vertelde dat hij een laptop bij 
de pastorie had gebracht voor wie het nodig 
heeft. Deze laptop is inmiddels gehaald voor 
dit gezin, zo blij! 
Nog een prachtige gift woensdag, gegeven 
door Runx: 6 dozen sportschoenen! 
Doordat er zoveel gasten geweest zijn 
hebben we dringend behoefte aan jassen 
en broeken voor de kinderen en jassen en 
spijkerbroeken voor de heren. Veel dank als 
u ons hiermee kunt ondersteunen en het wilt 

brengen op een maandag tussen 10:00 
tot 15:00 uur.

Het Straatteam 
Het is bijzonder dat het straatteam al deze 
weken door kon gaan, ook op kerstavond en 
oudejaarsavond. Hulde aan Cor en het team! 
In Omnizorg is de coronabesmetting weer 
achter de rug. Helaas is Fred van Keulen, een 
van de vaste gasten van de Franciscustafel 
en het Straatteam aan het virus overleden, 
hij is begraven in kleine kring op de 
gemeentelijke begraafplaats van Heidehof. 
We hebben hem herdacht bij het kerstfeest 
van 27 december, de gasten hebben een 
kaars gebrand en mooie wensen aan het 
gedachtenisboek toevertrouwd. 
 
Nieuwjaarsdag 
1 januari is de Internationale dag van 
de Vrede, 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. 
Helaas moesten wij de geplande activiteiten 
ook deze keer annuleren. Maar wij blijven 
bidden voor de vrede. 

Pizzaparty

MISINTENTIES, VOOR ZOVER BIJ ONS BEKEND
29/30 januari 2022
Annie Spronk-Post; Egidius Johannes Elbers; ouders van Bentem-Vollebregt; Truus Oonk-ter 
Bekke; Perry van Gerwen.
5/6 februari 2022
Maria Johanna Geerdink en overleden familieleden; Egidius Johannes Elbers; Truus Oonk-ter 
Bekke; Perry van Gerwen.
12/13 februari 2022
Egidius Johannes Elbers. 
19/20 februari 2022
Egidius Johannes Elbers. 

PAROCHIEKRONIEK 

Gedoopt
Op 12 december jl. is Felix van den Bosch door het Heilig Doopsel in onze 
geloofsgemeenschap opgenomen.
Op 16 januari jl. zijn Morris Martina en Chisom Uzoma door het Heilig Doopsel in onze 
geloofsgemeenschap opgenomen.

1e Communie
Op 9 januari jl. heeft Sarah Aqrawi in de eucharistieviering van 11:00 uur haar 1e Communie 
gedaan.

Overleden
Op 19 december jl. hebben we een kaarsje aangestoken voor Ilse Marie Sloote.
Op 16 januari jl. hebben we een kaarsje aangestoken voor Leida van de Water-van Kuijk.
De afscheidsviering van Nel Janssen-van Hal heeft 21 december jl. plaatsgevonden 
in de O.L. Vrouwekerk.
Het afscheid van Jan Biezeman heeft 31 december jl. plaatsgevonden 
in de aula van rouwcentrum Heidehof.
Het afscheid van Diny Pronk-Jansma heeft 4 januari jl. plaatsgevonden 
in de O.L. Vrouwekerk.
Op zondag 9 januari jl. hebben wij een kaarsje laten branden voor mevrouw Levelink 
i.v.m. haar overlijden.
Het afscheid van Truus Oonk-ter Bekke heeft 17 januari jl. plaatsgevonden 
in de O.L. Vrouwekerk.
Het afscheid van Perry van Gerwen heeft 22 januari jl. plaatsgevonden 
in de O.L. Vrouwekerk.

PAASKAARSEN
Vanaf heden kunt u tijdens de openingsuren van het secretariaat weer uw 
huispaaskaarsen bestellen. De kaarsen zijn met verschillende versieringen, 
lengtes en prijzen leverbaar. Achter in de kerk hangt een lijst met verschillende 
afbeeldingen. Uiterlijk tot en met 14 maart a.s. kunt u uw bestelling opgeven. 

<<< Vervolg van pagina 2

Franciscustafel (3 foto’s)
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Kopij voor de volgende OpWeg graag in-
leveren uiterlijk woensdag 15 februari 2022 
per e-mail aan receptie@rkapeldoorn.nl

S T A D

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 

Sacrale dans - Meditatie in beweging 
door Els Lagerweij
Donderdag 3 februari, 19:45-21:00 uur, 
inloop 19:30 uur.
Sacrale dans is een meditatieve vorm van 
bewegen, waarbij plezier en beleving 
voorop staat. Passen zijn eenvoudig te leren. 
Zolang de maatregelen rond het corona-
virus van kracht zijn dansen we op ruime 
afstand van elkaar. Kosten € 5,00.
Het is nodig om je van tevoren aan te 
melden: vonc@3ranken.nl 

Film ‘The Green Book’
Donderdag 17 februari 19:30 uur
Deze film vertelt het inspirerende, 
waargebeurde verhaal over een 
groeiende vriendschap tussen een 
blanke en een zwarte man. De 
fijnbesnaarde zwarte pianist Don Shirley 
reist in 1962 met zijn minder beschaafde 
chauffeur Tony Lip voor zijn tournee 
door het zuiden van Amerika, waar 
rassendiscriminatie nog veel voorkomt. 
Een speciale reisgids, The Green Book, 
geeft aan op welke plekken Afro-
Amerikanen welkom en veilig zijn en 
waar niet. Tijdens hun reis worden 
de mannen geconfronteerd met hun 
tegengestelde persoonlijkheden, gevaar 
en racisme, maar benaderen dit alles 
met de nodige humor. The Green Book 
is een hartverwarmende ‘feelgood’film 
die zelfs de grootste cynicus met een 
glimlach de filmzaal zal doen verlaten. 
Kosten: € 5,00, incl. koffie/thee.

Film: ‘Babette’s Feast’
Donderdag 3 maart, 14:00 uur. 
LET OP: ’s middags. 
Aan de verlaten kust van Denemarken 

wonen Martina en Philippa, de dochters 
van een strenge protestantse pastor die elk 
aards genot afkeurt. Op een dag arriveert 
Babette; zij is de Franse onrusten ontvlucht. 
De twee zussen besluiten haar onderdak 
te bieden in ruil voor het verrichten van 
huishoudelijk werk. Veertien jaar werkt 
Babette als hun persoonlijke huishoudster. 
Op een dag krijgt ze het bericht dat 
ze de loterij gewonnen heeft. Met het 
geldbedrag besluit ze de bevolking van het 
dorp op een feestmaal te trakteren. Deze 
film is een van de favoriete films van Paus 
Franciscus. In ‘Amoris Laetitia’ (De vreugde 
van de liefde) maakt hij een verwijzing 
naar deze film. Kosten: € 5,00 incl. koffie/
thee.

Mediteren
Dinsdag 8 en 22 februari
In het seizoen 2021/2022 kun je weer 
deelnemen aan een meditatiegroep in 
De Drie Ranken, elke 2e en 4e dinsdag 
van de maand. De meditatie is in de 
nieuwe stilteruimte van De Drie Ranken. 
We beginnen om 18:30 uur en ronden 
om 19:30 uur af met een kop koffie/thee. 
Aanmelden: vonc@3ranken.nl

High tea 2022 Fab & Seb
Beste mede parochianen even een berichtje 
over de high tea van dit jaar. Zoals u hebt 
kunnen lezen in de vorige OpWeg, zou de 
high tea gehouden worden op 4 februari, 
als de huidige pandemie dat tenminste 
toelaat. Na overleg met de commissie is 
toch besloten dit voorlopig niet door te 
laten gaan. De berichtgevingen zijn nog 
steeds van dien aard dat we helaas dit 
besluit moeten nemen. Jammer, maar 
helaas het is niet anders. 
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. 

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

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

F A B I A N U S

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. 

Voor de vieringen is het in alle kerken 
verplicht om van tevoren te reserveren. 
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.

De zaterdagavondvieringen kunnen alleen 
doorgaan als de maatregelen aangepast zijn!

VIERINGEN H. MARTINUSKERK TWELLO
(online en via livestream)
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2185
Zondag 30 januari, 
4e zondag door het jaar
09:00 uur Eucharistieviering 
 voor 50 personen
 Voorganger pastoor J. Hermens 
Woensdag 2 februari 
09:00 uur Eucharistieviering 
Donderdag 3 februari
09:00 uur Eucharistieviering 
Zondag 6 februari, 
5e zondag door het jaar
09:00 uur Eucharistieviering
 voor 50 personen
 Voorganger pastoor J. Hermens 
Woensdag 9 februari
09:00 uur Eucharistieviering 
Donderdag 10 februari
09:00 uur Eucharistieviering 
Zondag 13 februari, 
6e zondag door het jaar
09:00 uur Eucharistieviering 
 voor 50 personen
 Voorganger pastoor J. Hermens 

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

V I C T O R

Woensdag 16 februari
09:00 uur Eucharistieviering 
Donderdag 17 februari
09:00 uur Eucharistieviering 
Zondag 20 februari, 
7e zondag door het jaar
09:00 uur Eucharistieviering 
 voor 50 personen
 Voorganger pastoor J. Hermens 
13:00 uur Doopviering
 Voorganger pastoor J. Hermens
Woensdag 23 februari
09:00 uur Eucharistieviering 
Donderdag 24 februari
09:00 uur Eucharistieviering 

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

Zaterdag 5 februari, 
5e zondag door het jaar 
(onder voorbehoud)
18:30 uur Eucharistieviering 
 voor 50 personen
 Voorganger pastoor J. Hermens

Zaterdag 12 februari, 
6e zondag door het jaar 
(onder voorbehoud)
18:30 uur Woord- en Communieviering 
 voor 50 personen
 Voorganger pastor W. Vroom

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

Zaterdag 29 januari, 
4e zondag door het jaar 
(onder voorbehoud)
18:30 uur Eucharistieviering 
 voor 50 personen
 Voorganger pastoor J. Hermens
Zondag 13 februari, 
6e zondag door het jaar
10:00 uur Woord- en Communieviering 
 voor 50 personen
 Voorganger pastor W. Vroom
Zaterdag 19 februari, 
7e zondag door het jaar 
(onder voorbehoud)
18:30 uur Eucharistievieringviering 
 voor 50 personen
 Voorganger pastoor J. Hermens
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Het Utrechtse Museum Catharijneconvent 
heet vanaf februari bezoekers welkom in de 
onstuimige jaren zestig.

“Eén van de meest revolutionaire én 
religieuze periodes uit de Nederlandse 
geschiedenis,” aldus het museum. “Aan 
het begin van het decennium was de kerk 
in het dagelijks leven nog alom aanwezig. 
Grote gezinnen waren normaal, gemengd 
trouwen was taboe en boodschappen 
deed men bij winkeliers van de eigen zuil. 
Toch ontstonden er barsten. Vrouwen 
gingen massaal aan de pil, heiligen werden 
overboord gegooid en homoseksualiteit 
werd voorzichtig bespreekbaar. Raakte 
Nederland van God los? Dompel je onder 
in een roerige tijd die ver weg lijkt, maar 
doorwerkt tot op de dag van vandaag. Van 
God los? is de eerste tentoonstelling ooit 
over de grote religieuze veranderingen van 
de jaren zestig.”

In 1960 behoorde Nederland nog tot de 
meest christelijke landen van Europa, maar 
nergens ging de leegloop van de kerken zo 
snel. Zo werd Nederland van het braafste 
jongetje van de klas zelfs het enfant terrible 
van de katholieke Kerk. Dit alles onder 
grote belangstelling van de internationale 
pers. Museum Catharijneconvent: “Maar 
wie denkt dat religie in dit onstuimige 

decennium met een sneltreinvaart uit 
Nederland verdween, zit ernaast. 
Tijd om de balans op te maken.”

Tv-dominees en opzwepende bijeenkomsten
De jaren zestig waren ook de tijd van 
invloedrijke tv-dominees, religieuze 
bestsellers, beatmissen, zenboeddhisme, 
opzwepende evangelische bijeenkomsten 
en experimentele kerkbouw. Zelfs provo 
gebruikte christelijke taal en ook de 
reformatorische zuil kwam in deze periode 
op. Nederland was veel religieuzer dan 
vaak wordt gedacht!

Progressief en conservatief
In Van God los? toont Museum Catharijne-
convent aan de hand van fotografie, muziek, 
kunst en radio- en tv-fragmenten een 
wereld waarin het geloof en de traditionele 
invulling daarvan ter discussie werden 
gesteld. De eeuwenoude hechte band tussen 
het instituut kerk en het geloof bleek niet 
langer vanzelfsprekend. Wat kwam daarvoor 
in de plaats? In Van God los? komen zowel 
de ludieke en vernieuwende geluiden van 
deze periode aan bod (denk aan Gerard Reve 
en Godfried Bomans) als de conservatieve 
tegenbewegingen.

Meer informatie: www.catharijneconvent.nl/
tentoonstellingen/jaren-zestig/

Van God los?
5 februari t/m 5 juni 2022 in 
Museum Catharijneconvent, 
Lange Nieuwstraat 38 Utrecht.

Kijk ook op: www.catharijneconvent.nl/
tijden-en-tickets/ voor actuele 
openingstijden, ticketprijzen en 
coronamaatregelen.

Een vernieuwde 
vertaling 
van de Bijbel
Kortgeleden is de NBV21 verschenen, 
de nieuwe en verbeterde versie van de 
Nieuwe Bijbelvertaling uit 2004. 

Die vertaling kwam tot stand dankzij 
samenwerking van katholieken en 
protestanten. Voor de verbeterde versie 
is gebruikgemaakt van de vele reacties 
die vanuit alle kerkelijke stromingen op 
de vertaling uit 2004 zijn gekomen. Het 
Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap, 
dat zorg droeg voor de totstandkoming 
van de NBV21, hoopt dat deze vertaling 
mag dienen als een levende bron voor 
lezers van vandaag. Bij de feestelijke 
presentatie op 13 oktober 2021 in Den 
Haag ontving mgr. Liesen, bisschop van 
Breda en bisschop-referent liturgie, een 
van de eerste exemplaren van de NBV21. 
Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap 
spreekt de hoop uit dat de NBV21 ook in 
katholieke kring een rol mag spelen om 
Gods goede boodschap als levend woord 
te laten klinken. U kunt kennismaken met 
de NBV21 op www.NBV21.nl.

(Johan Gortworst)

De kerk is door de eeuwen heen een 
belangrijke opdrachtgever geweest voor 
de beeldende kunst. Die verbintenis 
heeft geleid tot een schatkamer aan 
kunstvoorwerpen, wereldwijd verspreid 
over musea, kathedralen en privé collecties. 

Vooruitstrevende periodes en preutse 
periodes, waarin het naakt schielijk met 
kledingstukken werd bedekt, wisselden 
elkaar af. De beeldende kunst staat allang 
niet meer in dienst van de kerk. Dat 
betekent niet dat kunstenaars zich niet meer 

laten inspireren door de christelijke traditie. 
De komende maanden gaan we dicht bij 
huis op zoek naar hedendaagse kunstenaars 
bij wie dit direct of indirect het geval was. 
We beginnen met de Arnhemse kunstenaar 
Marcel Smink.

Marcel Smink
Marcel Smink (1967) maakt hoofdzakelijk 
kunstwerken voor de openbare ruimte. Hij 
laat zich inspireren door de plek waar het 
kunstwerk komt te staan. Apeldoorn kent 
hem sinds 2020 door zijn kunstwerk ‘de 
Matenpoort’. 

Dit werk is direct verbonden met de 
omgeving en de historie van de wijk. Zo 
verwijst het kunstwerk naar de herkomst van 
het woord ‘maten’, dat grasland of hooiland 
betekent. Het beeld is 12,24 meter hoog. Dat 
is precies het verschil in hoogte tussen het 
kanaal in Apeldoorn en het eindpunt in de 
IJssel bij Hattem. 

Een geheel ander werk van Smink staat op 
een bedrijventerrein in Heerhugowaard: 
Capella. Het is gesitueerd aan het eind 
van een weg. Gemaakt van staal met een 
voor ons herkenbare vorm, de achterkant 
van onze kerk, waar zich het hoofdaltaar 
bevindt. Zijn plan was een ogenschijnlijk 
mobiel object te ontwerpen dat geen relatie 
met de omgeving heeft. In eerste instantie 
zocht Smink naar een vorm die verband 
hield met mobiliteit. Auto’s rijden op het 
bedrijventerrein af en aan en hij speelde met 
de gedachte ANWB wegwijzers in zijn creatie 
te verwerken. In de volgende fase zocht hij 
naar een object dat zich op elk moment zou 
kunnen verlossen van zijn omgeving.  Dit 
leidde na onderzoek tot deze ‘kapel’, dat 
een verwijzing kan zijn naar een bedehuis 
langs de weg. Marcel Smink dook verder in 
de betekenis van dit woord en ontdekte dat 
‘kapel’ is afgeleid van ‘capella’, het Latijnse 
woord voor mantel. De mantel is nauw 
verwant met de legende van st. Maarten 
die met zijn zwaard de helft van zijn mantel 
afsloeg om dit deel aan een arme te geven. 
De halve mantel is in dit geval treffend in 
relatie tot bedrijventerreinen gebracht waar 
de architectuur zich vaak beperkt tot de 
vorm van de ‘buiten- mantel’. Maar waarom 
juist deze vorm van een kapel?  Hierop 
antwoordde de kunstenaar nadat we die 
vraag aan hem hadden voorgelegd: ‘Deze 
vorm was voor mijn archetypisch voor een 
kapel. Mogelijk gevormd door mijn jeugd 
waar in de buurt een kerk/kapel stond met 
een dergelijke vorm.’ 
Capella staat sinds 2005 aan de 
G.Rietveldweg in Heerhugowaard. 
Meer werk zien? http://www.marcelsmink.nl/ 
Tips over kunstwerken voor deze rubriek 
zijn welkom!

Expositie ‘Van God los?’ in Museum Catharijneconvent

De christelijke traditie 
en hedendaagse kunst
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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 , J. Gortworst en W. Olierook
Eindredactie
M. Lamper 
Opmaak
E* D.SIGN te Lunteren (www.e-ster.biz)
Druk
Vellendrukkerij BDU - Werkendam

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

 

 

30 januari 2022, 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

6  februari 2022, Vijfde zondag door het jaar  

Jes. 6,1-2a.3-8; Psalm 138; 1 Kor. 15,1-11 of 15,3-8.11; Luc. 5,1-11

13  februari 2022, Zesde zondag door het jaar  

Jer. 17,5-8; Psalm 1; 1 Kor. 15,12.16-20; Luc. 6,17.20-26

20 februari 2022, Zevende zondag door het jaar  

1 Sam. 26,2.7-9.12-13.22-23; Psalm 103; 1 Kor. 15,45-49; Luc. 6,27-38

27 februari 2022, Achtste zondag door het jaar  

Sir. 27,4-7; Psalm 92; 1. Kor. 15,54-58; Luc. 6,39-45

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

Meer naar Mattheus 8

waarom zo bang
de winden waaien al

sinds het beginnend tij 

de aarde beefde
toen het water kwam

en woelde
de luchten dreigden

de golven klotsen als 
weleer- de Visser spreidt

met zachte drang zijn
beide handen 

op het water- wees gerust
zegt hij keer terug
naar wie je liefhebt

het scheepje vaart wel door

Sophie Custers


