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- Za lig Pasen -

We richten onze blik op u 

met intense ongerustheid

wij keren ons tot u met een 

intens vertrouwen

in tijd die gekenmerkt wordt 

met niet weinig

onzekerheden en angsten

over het huidige en toekomstige lot 

van deze planeet.

Tot u, de eerste van de mensen 

die is verlost door Christus,

volledig bevrijd van de slavernij 

van kwaad en zonde,

richten wij onze innig en 

vertrouwvolle smeekbede:

Luister naar de schreeuw van pijn 

van de slachtoffers van oorlog

en van zoveel andere vormen 

van geweld

dat de aarde met bloed doordrenkt.

Verdrijf de duisternis van droefheid 

en eenzaamheid,

van haat en wraakgevoelens,

open de harten en  gedachten 

van alle

voor vertrouwen en vergevings-

gezindheid.

Paus Johannes Paulus II

[citaat uit: van Drie Engelen tot 

Driekoningen-Adveniat/Halewijn]

Moeder van Vrede, bidt voor ons!

Maria als Mater Dolorosa (Moeder van Smarten), Pietro Torrigiani (toegeschreven aan), ca. 1507 - ca. 1510 [Rijksmuseum BK-2011-31]
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Zondag 17 april, 1e Paasdag
11:00 uur Eucharistieviering met koor Lucente
  Voorganger pastoor J. Hermens 

Maandag 18 april, 2e Paasdag
11:00 uur Eucharistieviering met cantor
 Voorganger pastoor J. Hermens
Dinsdag 19 april
09:00 uur Eucharistieviering 
Vrijdag 22 april
09:00 uur Eucharistieviering 
Zaterdag 23 april
16:30 uur Gebedsviering
Zondag 24 april
11:00 uur Eucharistieviering met cantor
 Voorganger pastoor J. Hermens
13:00 uur Teruggeven doopduifjes en kinderzegen
 Voorgangers pastoor J. Hermens en diaken R. Dashorst
Maandag 25 april
19:30 uur Gebedsdienst Sant Egidio 
Dinsdag 26 april
09:00 uur Eucharistieviering
Vrijdag 29 april
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
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.

VOEDSELBANK
Het product voor de inzamelingsactie van de Voedselbank voor de maand maart: 
koffie, thee, houdbare melk. Voor de maand april: broodbeleg: jam, pasta, appelstroop, 
hagelslag (geen pindakaas). U kunt het product in de bekende kratten achter in de kerk 
deponeren. Namens de voedselbank hartelijk dank.

DE KLEDINGBANK
Mensen die financieel in de knel zijn geraakt kunnen op maandag, woensdag en vrijdag 
van 10:00 tot 15:00 uur 
(zonder afspraak) bij de kledingbank komen om kleding uit te zoeken. 
Kleding voor kinderen en volwassenen en ook linnengoed is ruim aanwezig om te delen. 
Inleveren van goede, schone en actuele kleding kan op maandag van 10:00 tot 15:00 uur.

LITURGISCHE VIERINGEN

K E R K

VIERINGEN IN ONZE LIEVE VROUWEKERK 
De vieringen zowel vanuit de O.L. Vrouwekerk te Apeldoorn als vanuit de H. Martinuskerk 
te Twello worden ook online uitgezonden. Zie hiervoor de website van de Emmaüsparochie 
en de Franciscus en Clara parochie.

Collectes blijven nog plaatsvinden via de collectebus bij de uitgang of een 
bankoverschrijving.
De dringende vraag blijft van kracht om verantwoordelijkheid te nemen 
en thuis te blijven met klachten die kunnen wijzen op corona.

Zaterdag 26 maart, 4e zondag van de 40-dagentijd
16:30 uur Eucharistieviering met cantor R. Foppen en organist R. van Drunen
 Voorganger pastoor J. Hermens
Zondag 27 maart, 4e zondag van de 40-dagentijd
11:00 uur Eucharistieviering met cantor J. Niekus en organist F. Kronenberg
 Voorganger pastoor J. Hermens 
Maandag 28 maart
19:30 uur Gebedsdienst Sant Egidio 
Dinsdag 29 maart
09:00 uur Eucharistieviering
Vrijdag 1 april
09:00 uur Eucharistieviering
Zaterdag 2 april, 5e zondag van de 40-dagentijd (stille mis)
16:30 uur Eucharistieviering 
 Voorganger pastoor J. Hermens
Zondag 3 april, 5e zondag van de 40-dagentijd
11:00 uur Eucharistieviering met het Gregoriaans koor
 Voorganger pastoor J. Hermens 
13:00 uur Doopviering
 Voorganger diaken R. Dashorst
Maandag 4 april
19:30 uur Gebedsdienst Sant Egidio 
Dinsdag 5 april
09:00 uur Eucharistieviering 
Vrijdag 8 april
09:00 uur Eucharistieviering 
Zaterdag 9 april, Palmzondag
16:30 uur Gezinsviering met Joko Trees / kinderkoor
 Voorganger pastoor J. Hermens 
Zondag 10 april, Palmzondag
11:00 uur Eucharistieviering met het Credo koor
 Voorganger pastoor J. Hermens 
Maandag 11 april
19:30 uur Gebedsdienst Sant Egidio 
Dinsdag 12 april
09:00 uur Eucharistieviering 
19:00 uur Oecumenische gebedsdienst voor de martelaren en de vrede
Woensdag 13 april
19:00 uur Chrismaviering-oliewijding met medewerking van het Groot Emmauskoor 
 (via het Bisdom)
Donderdag 14 april (Witte Donderdag)
20:30 uur Eucharistieviering met het Credo koor
 Voorganger pastoor J. Hermens
Vrijdag 15 april
11:00 uur Kruisweg voor de kinderen met het kinderkoor
15:00 uur Kruisweg met het Gregoriaans koor
 Voorganger diaken R. Dashorst
20:30 uur Goede Vrijdagviering met koor Sostenuto
 Voorgangers pastoor J. Hermens en diaken R. Dashorst
Zaterdag 16 april, Stille Zaterdag
22:30 uur Paaswake met het Credo koor en het hele pastorale team

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
0571 27 31 60

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 8 >>>

Sint Franciscus parochie
Het decreet van de bisschop tot oprichting van de Sint Franciscus parochie is definitief geworden. Vanaf nu zijn we Sint Franciscus parochie door de samenvoeging van de parochies 
Emmaüs te Apeldoorn en de HH. Franciscus en Clara. Op het decreet was destijds bezwaarschrift ingediend. Dit is formeel afgehandeld. Daardoor is het decreet definitief geworden.

Het bestuur
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De PCI stelt zich voor
(Ronald Dashorst en Johan Gortworst)

De Parochiële Caritas Instelling (PCI) van 
de Emmaüsparochie biedt kortdurende 
financiële of materiële hulp aan 
mensen in nood binnen het gebied 
van onze parochie. De financiële hulp 
kan gegeven worden bij problemen 
zoals met wonen, huisraad of die te 
maken hebben met zorg, gezondheid, 
opvoeding en onderwijs. Het PCI-
bestuur bestaat sinds 2019 uit voorzitter 
Erik Bloemen, penningsmeester 
Maria Aartsen en secretaris Gerard 
Disberg. Erik is ondernemer en 
heeft zich gespecialiseerd in het 
coachen van ondernemers in de 
tuinbouw. Maria heeft bestuurs- en 
managementfuncties bekleed in het 
middelbaar beroepsonderwijs. Gerard 
was manager van de oncologieafdeling 
in een ziekenhuis en geeft nu parttime 
Nederlands in het middelbaar onderwijs. 
De PCI onderhoudt goede relaties met 
Sant’Egidio, CNAP (Christelijk Noodfonds 
Apeldoorn) en SchuldHulpMaatje 
Apeldoorn.

‘Er is ongetwijfeld armoede in onze 
parochie die voor ons verborgen blijft,’ 
zegt Erik, ‘zeker door corona is veel 
nood onzichtbaar gebleven. We willen, 
nu het leven weer normaliseert, naar 
buiten treden om te laten weten dat de 
parochie over een noodfonds beschikt 
waar mensen met problemen een beroep 
op kunnen doen. We zijn er klaar voor.’ 
Tijd voor een kennismaking met een 
bestuur dat de handen uit de mouwen 
wil steken. Het gesprek vindt plaats in het 
parochiehuis in Apeldoorn.

Juist nu naar buiten treden
De vastentijd is naast een periode van 
inkeer en bezinning, ook een moment 
om naar je medemens om te zien of 
er behoeften en noden zijn die om 
ondersteuning vragen. Dat is ook de 
reden van het PCI-bestuur om juist in 
de vastentijd naar buiten te treden. De 
Paascollecte is immers bestemd voor de 
diaconie en komt ook ten goede aan het 
werk van de PCI. 

‘We zijn in 2019 als nieuw bestuur 
aangetreden met de ambitie om echt 
iets voor mensen te betekenen en niet 
alleen om op de kas te letten,’ zegt Maria. 
‘Het aantal hulpvragen is nog niet zo 
groot. Met dit gesprek willen we daar 
verandering in aanbrengen. Mensen die 
een eenmalig duwtje in de rug nodig 
hebben, moedigen we aan contact met 
ons op te nemen. We willen tegelijk 
aan de mensen die ons geld geven laten 
weten dat we actief zijn. Blijf ons vooral 
steunen!’

Erik licht de werkwijze van het bestuur 
toe. ‘Dit bestuurswerk vraagt bij het 
beoordelen van aanvragen om een zekere 
neutraliteit. Het gaat om een mix van op 
gezonde afstand naar de problematiek 
kijken en zorgvuldig afwegen vanuit 
betrokkenheid. Daarbij zijn we als bestuur 

ook kritisch naar elkaar. Hebben we goed 
zicht op de omstandigheden? Nemen we 
de juiste beslissing? We houden elkaar 
scherp.’

Voor wie werkt de PCI? 
‘Wanneer gemeentelijke of andere 
instanties geen hulp kunnen bieden, om 
welke reden dan ook, kan een beroep 
worden gedaan op de PCI. Wij bekijken 
dan als bestuur welke hulp er in dat geval 
mogelijk is,’ licht Maria toe. ‘Allereerst 
moet het gaan om een eenmalige gift. 
We kunnen bijvoorbeeld niet de huur van 
iemand overnemen. Wat bijvoorbeeld wel 
kan is een bedrag doneren om een gat 
te overbruggen dat dreigt te ontstaan 
als de officiële hulp nog enkele weken 
op zich laat wachten. De gemeentelijke 
molens draaien langzaam. Mensen kunnen 
enorm geholpen zijn als we ze in staat 
stellen om in die overbruggingsperiode 
in hun levensonderhoud te voorzien. Het 
betalen van luiers, om een heel praktisch 
voorbeeld te noemen, neemt al zorgen 
weg.’
‘Hulp in natura om erger te voorkomen 

komt ook voor,’ zegt Gerard. ‘We kregen 
een keer een hulpvraag van een man die 
net uit de gevangenis was ontslagen. Hij 
had geen geld om naar zijn woonplaats te 
reizen. We hebben toen een treinkaartje 
voor hem gekocht. Daarmee voorkom je 
een boete en het ontstaan van nieuwe 
schulden. Een goed voorbeeld van 
preventie.’

Voor de ervaringskennis wordt 
vertrouwd op de mensen van Sant’Egidio, 
SchuldHulpMaatje en CNAP, waarmee de 
banden sinds kort stevig zijn aangehaald.

Stille armoede bestrijden
Terug naar die stille armoede. Hoe bereik 
je mensen die in armoede leven?
‘We geven vaste bijdragen aan de 
Franciscustafel en de Kledingbank. 
Daarmee bereiken we natuurlijk veel 
mensen die zelfstandig niet goed kunnen 
rondkomen. De medewerkers signaleren 
op die plekken soms schrijnende gevallen 
die voor individuele hulp naar ons worden 
doorverwezen. Maar we willen ook graag 
de andere parochianen aanmoedigen 

om goed om zich heen te kijken. Veel 
mensen die in armoede leven schamen zich 
voor hun situatie en durven geen hulp te 
vragen. Als je die mensen kent, wijs ze dan 
op ons bestaan,’ is de oproep van Erik.
‘De vastentijd is een goede tijd om de 
kerkelijke opdracht van de christelijke 
naastenliefde, de caritas, in praktijk te 
brengen,’ vervolgt Gerard. ‘De overheden 
kunnen de maatschappelijke nood die 
er is nooit alleen oplossen. Niet als 
het enige loket. De kerken en andere 
maatschappelijke instellingen hebben 
altijd in partnership een aanvullende 
bijdrage geleverd. Het gaat ons echt om 
de mens dichtbij, je naaste. Het omzien 
naar elkaar. Maatwerk. Eenieder van ons 
kan daar een bijdrage aan leveren.’
Maria is het hiermee eens. 

‘Neem nu de vluchtelingen in onze 
parochie, de Syriërs, de Irakezen zij kennen 
ons niet. Hoe is hun situatie? Mensen 
kunnen hun op ons bestaan wijzen en 
helpen bij een aanvraag. Probeer het!’ 

Aanvragen, hoe dan?
‘We houden van korte lijnen,’ zegt Erik. 
‘We zijn laagdrempelig. We letten goed 
op het geld, dat is een deel van onze 
opdracht, maar we zijn niet behoudend. 
Bij twijfel halen we soms wél in!’
‘We kennen geen ingewikkelde 
aanvraagprocedures, zegt Maria, ‘als 
mensen een mail sturen met een goede 
onderbouwing, komen we al een heel 
eind. En het hoeft ook geen foutloos 
Nederlands te zijn! Meestal lukt het wel 
om binnen een week tot een beslissing te 
komen.’
‘Als we toch niet kunnen toekennen, 
zorgen we altijd voor een doorverwijzing 
naar een instantie die mogelijk wel kan 
helpen. We kunnen alleen niet met 
de mensen mee naar de verschillende 
loketten, daar zijn anderen voor, zoals 
de mensen van het CNAP. Zij hebben die 
deskundigheid in huis. De samenwerking 
met hen verloopt erg prettig,’ zegt Gerard 
instemmend.

Extra giften altijd welkom
‘We verwachten dat, nu corona afneemt, 
veel verborgen problematiek zichtbaar 
wordt. We zijn dus blij met iedereen 
die ons wil steunen om de noodhulp te 
kunnen blijven bieden. We hopen ook 
dat de mensen die het nog steeds goed 
hebben, goed om zich heen kijken en de 
nood bij de ander signaleert en naar ons 
doorverwijst,’ merkt Erik nog een keer op.
‘Elk bedrag is welkom. Ik zie dat mensen 
soms van hun salaris automatisch 
maandelijks een tientje naar ons 
overmaken. Ik vind het heel ontroerend 
om die betrokkenheid zo zichtbaar te 
zien,’ sluit Maria af. ‘Heel veel dank 
daarvoor.’

Wilt u een aanvraag doen of meer 
informatie ontvangen hoe u een aanvraag 
kan indienen? 
Mail adres: caritasemmaus@gmail.com 
Voor giften: NL53 RABO 0113 9644 98 

Ronald Dashorst
Johan Gortworst

Gerard Disberg, Maria Aartsen en Erik Bloemen

Geven kan op IBAN: NL08 INGB 0000 00055 55



vrijdag 1 april 2022  4

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).

Het voorjaar lonkt, de meteorologische 
lente is begonnen en de meeste 
coronamaatregelen zijn de deur uit. 
Net nu wij op het punt staan onze 
herwonnen vrijheid te gaan vieren, 
breekt aan de rand van Europa een 
verschrikkelijke oorlog uit. Natuurlijk, de 
dreiging hing al langer in de lucht, maar 
dat de Russen dit zouden doorzetten was 
eigenlijk onvoorstelbaar. 

Natuurlijk, de echte strijd wordt in de 
Oekraïne zelf gestreden, maar daarnaast 
is het goed te constateren dat de 
westerse wereld schouder aan schouder 
staat om hun afschuw uit te spreken 
en om de Oekraïners te steunen in hun 
strijd. Laten wij ons zowel in gebed als in 
gaven hierbij aansluiten. 

Dichter bij huis is het goed te constateren 
dat het Synodaal proces, nu zonder 
coronamaatregelen, goed op gang kan 
komen. Op onze website vindt u meer 
informatie over dit belangrijke, door de 
Paus geïnitieerde proces.

Helaas heeft onze vertrouwenspersoon 
Aafke Gussenhoven aangegeven vanaf 
mei 2022 niet langer beschikbaar te zijn. 
We zijn haar veel dank verschuldigd 

voor haar beschikbaarheid. Gelet op het 
belang van het beschikbaar hebben van 
een vertrouwenspersoon en de actualiteit 
van dit thema zijn we vanuit de parochie 
op zoek naar een opvolger. Interesse? Ga 
dan alstublieft het gesprek aan met de 
pastoor.

Goed nieuws is er te melden over het 
project communicatie; we gaan de 
tweede fase in. De visie en de strategie 
rondom communicatie zijn nu vastgesteld 
en op die grondslag gaan we bouwen. 
We starten met de opbouw van een 
gezamenlijke website die voor beide 
parochies bruikbaar is en we streven 
er naar een wekelijkse nieuwsbrief te 
introduceren. In de tweede helft van het 
jaar zal aan een nieuw magazine, als 
opvolger voor de Clara en de OpWeg, 
gewerkt worden. Met de nieuwe 
website, een nieuwsbrief en een nieuw 
magazine willen we ons, naast de 
socialmediakanalen, op een actieve, 
frisse en begrijpelijke manier presenteren 
om zo de onderlinge communicatie te 
verbeteren. We wensen de daarvoor 
gestarte werkgroep veel succes toe.

Namens het parochiebestuur,
Eric Krukkert

In deze tijd dat de waanzinnige oorlog in 
Oekraïne dagelijks in het nieuws is willen 
wij een wake houden voor de vrede. Deze 
wake zal plaatsvinden op dinsdag 12 april 
om 19.00 uur in de Onze Lieve Vrouwekerk.

Ds. René de Reuver, scriba van de 
generale synode van de Protestantse Kerk 
in Nederland, zal voorgaan en samen 
bidden met hoogwaardigheidsbekleders 
van de Syrisch-Orthodoxe kerk, de 
Russisch-Orthodoxe Kerk, Koptische 
Kerk, Oud-Katholieke Kerk, Church of 
England en de Rooms-Katholieke Kerk. 
Ons gebed gaat uit naar de christenen 
in Oekraïne, Syrië, Iran, Irak, Jemen en 
overal in de wereld waar grote dreiging 
is en zoveel mensen slachtoffer zijn van 
het aanhoudend geweld.
 
Het is een waardevolle 
traditie geworden om 
ter voorbereiding op het 
Paasfeest samen te komen in 
deze oecumenische gebeds-
dienst. De verschillende 
christelijke kerken, met 
hun voorgangers in 
indrukwekkende liturgische 
kleding, zijn altijd ruim 
vertegenwoordigd. Het 
belooft een zeer indruk-
wekkende gebedsdienst 
te worden waarin we de 

namen lezen van de christenen in de wereld 
die recent hun leven hebben gegeven voor 
hun geloof. Het is een gebed uit solidariteit 
met alle mensen die leven in de verdrukking 
en vervolgd worden voor hun geloof. In deze 
wake komen mensen samen uit het hele 
land om samen te bidden en te zingen voor 
de vrede, vrede in Oekraïne en de wereld. 
Alle mensen die de vrede een warm hart 
toedragen worden van harte uitgenodigd 
om met ons mee te bidden. 

Dinsdag 12 april aanvang 19:00 uur in de 
Onze Lieve Vrouwekerk

Namens de Emmaüsparochie en de 
Gemeenschap van Sant’Egidio Nederland,

diaken Ronald Dashorst, 
www.santegidio.nl

V A N  D E  B E S T U U R S T A F E L

Oecumenische herdenkingswake voor de vrede
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P A S T O R A A L 
W O O R D

Sta op! 
Een morgen 
ongedacht
Hoe bijzonder is het, als je een nacht 

wakker bent geweest, om het weer licht 

te zien worden. Ik heb het een keer 

intens ervaren bij een zwemmarathon. 

Deze marathon werd georganiseerd 

voor alle opleidingen van Heerlen. Ik 

studeerde daar toentertijd. De marathon 

vond in de nacht plaats en de opleiding 

die in de ochtend de langste afstand 

had afgelegd was de winnaar. Om 

het kwartier werd er van zwemmer 

gewisseld en zo heb ook ik menig 

baantje getrokken. Ons theologenteam 

bleek al snel niet tot de snelsten te 

behoren, maar dat mocht de pret niet 

drukken. Wat bij mij nog de meeste 

indruk maakte was de overgang van de 

nacht naar de dag. Door de grote ramen 

van het zwembad was die verandering 

van donker naar licht goed te volgen. Ik 

kan het mij nog goed herinneren.

Het is niet voor niets dat de feesten van 

het Christendom verbonden zijn met de 

wisseling van de seizoenen en ook met 

de wisseling van nacht en dag. 

In onze tijd vieren we Pasen, de 

Paaswake, als het donker is, met het 

binnenbrengen van het ‘Licht van 

Christus’. Hiermee laten we zien hoe 

het licht het duister overwint. Maar in 

de eerste eeuwen van het christendom 

duurde de Paaswake de hele nacht. In 

die nacht werd het sterven van Christus 

aan het kruis herdacht en was er alle 

tijd om nieuwe christenen te dopen. 

Bij het eerste gekraai van de haan, als 

aankondiging van de nieuwe dag, sloeg 

de droefenis van het sterven om in de 

blijdschap van de verrijzenis. Christus is 

uit het graf opgestaan. De nieuwe dag, 

het nieuwe leven kan beginnen!

Met Pasen vieren we de nieuwe dag, 

de overwinning van het licht op de 

duisternis van de nacht, God die ons 

als een licht voorgaat om de nacht 

te verdrijven. Die nacht die mensen 

letterlijk en figuurlijk zo in de greep kan 

houden, door oorlog, armoede, verlies 

van dierbaren, verlies van houvast in het 

leven… Met Pasen houden we de hoop 

levend dat er, ondanks alle droefenis en 

duisternis in het leven, een nieuw begin 

mogelijk is. Pasen zet ons in beweging: 

‘Sta op! Een morgen ongedacht…’

Wim Vroom - pastoraal werker

Op Aswoensdag 2 maart ging de website 
www.vierpasen.nl online. Met deze website 
roepen de Nederlandse bisschoppen samen 
met de parochies op om Pasen 2022 weer in 
de kerk te vieren. 

De coronamaatregelen zijn zo ver versoepeld 
dat de parochies met Pasen hun parochianen 
weer vrijuit kunnen verwelkomen in 
de kerk. De website vierpasen.nl helpt 
daarbij en geeft tips en inspiratie – ook 
voor de Veertigdagentijd, de periode in 
voorbereiding op Pasen.

Een belangrijke link op www.vierpasen.nl 
gaat naar de webpagina ‘zoek parochie’. 
Door op die pagina enkele gegevens 
in te vullen, vindt men het adres en de 

websitelink van de eigen parochie. Op de 
parochiesite is vervolgens onder meer in het 
vieringenrooster te zien waar en wanneer er 
wordt gevierd. Met name voor kerkgangers 
die niet regelmatig naar de kerk komen, kan 
dit heel behulpzaam zijn.

Veertigdagentijd
Met de oproep Vier Pasen onderstreept 
de Rooms-Katholieke Kerk het belang om 
samen dit hoogfeest van de Verrijzenis 
van Christus te vieren en ook de periode 
van voorbereiding bewust te beleven. De 
Veertigdagentijd, die begint op Aswoensdag, 
is van oudsher een tijd van bidden, vasten 
en boete doen. Voorbereiden op Pasen kan 
bijvoorbeeld door mee te doen met het 
project van de Vastenactie: ‘Wandel voor 

een Ander’ maar ook door de boodschap 
van paus Franciscus voor deze periode 
te overdenken en te bespreken met 
anderen. 

Voor kinderen is er op www.vierpasen.nl 
een kleurplaat te downloaden en verder 
helpt de site om de uitzending van de 
Eucharistie via en op internet te vinden, 
evenals het Paasevangelie op RKbijbel.nl. 

Gedurende de Veertigdagentijd wordt de 
site nog verder aangevuld met nieuwe 
links en downloads. Houd daarom ook 
de komende tijd www.vierpasen.nl in de 
gaten en doe mee: Vier Pasen!

Aartsbisdom Utrecht

We zijn bijna aan het eind van de 
Veertigdagentijd, we zijn op weg naar 
het feest van Pasen. Maar het is nog 
geen feest, niet in de liturgie van de kerk 
en niet in de wereld om ons heen. Het 
is de tijd van de terugkeer waarin wij 
onze handen uitstrekken naar God om te 
smeken om vrede, bidden om kracht en 
troost voor de zieken, voor de gewonden, 
voor de vluchtelingen uit de oorlog. In 
deze tijd kijk ik naar de omslag van het 
boek met de titel ‘Het Woord van God 
elke dag’. 

Op de omslag staat een icoon van 
de Moeder Gods, vreugde van alle 
bedroefden, afgebeeld. Het is een 
Russische icoon die dateert uit de 17e 
eeuw. In het midden staat Maria, die op 
haar linkerarm het kind Jezus draagt, 
terwijl zij in haar rechterhand de 
koninklijke scepter vasthoudt. Op haar 
hoofd draagt ze de kroon als teken van 
haar koninginschap. Boven haar is God, 
de Heer van de hemelse heerscharen, 
zegenend afgebeeld. Rechts van Hem de 
zon en links van Hem de maan, dat staat 
voor de hele wereld. Rond Maria vind je 
de zieken en de lijdenden, die op haar 
voorspraak genezing en hulp ontvangen 
van de engelen. Op de centrale band van 

de icon staat bovenaan de aanroeping: 
‘O Moeder, die het Woord voortbracht, 
bezongen door allen onder alle heiligen’. 
Op de twee onderste banden. Links 
en rechts, staan de woorden: ‘U die 
vrij bent van alle kwaad, aanvaard 
ons smeekgebed van vandaag’. Aan 
weerszijden van de Moeder Gods staat 
twee opschriften: links ‘kleding van de 
naakten’ en rechts ‘genezing van de 
zieken’.
In de traditie van de Russisch-orthodoxe 
kerk wordt deze icoon in verband 
gebracht met een wonderbaarlijke 
genezing in 1688. Jaarlijks viert de kerk 
in oktober nog steeds de icoon van Maria 
‘vreugde van alle bedroefden’.

Met deze icoon voor onze ogen kunnen 
wij ons verbinden met de bedroefden 
in de wereld, de bedroefden en de 
lijdenden in Oekraïne, met mensen in 
Kyiv, In Charkiv, Marioepol, Lviv en al die 
andere steden die voorheen niet bekend 

R.-K. Kerk bij begin Veertigdagentijd: Vier Pasen weer in de kerk

Icoon van Maria Moeder Gods
waren, maar die we elke dag horen 
noemen in het journaal. We voelen 
ons verbonden met de gewonden, 
de treurenden die geliefden hebben 
verloren in het waanzinnige geweld 
van de oorlog of de vluchtelingen op 
zoek naar een veilige plaats om te 
schuilen. We verbinden ons met de 
angstige volwassenen en kinderen in 
de schuilkelders of metrostations. Met 
hen richten wij ons smeekgebed tot 
God en vragen dringend om vrede. 
Met heel veel mensen over de hele 
wereld mogen wij de woorden bidden 
die klinken na het Onze Vader: ‘Verlos 
ons Heer, van alle kwaad, geef ons 
vrede in deze dagen’.

In Oekraïne worden veel kaarsen 
aangestoken voor iconen en wierook 
gebrand, er wordt veel gebeden om 
vrede. Ook zien wij in onze kerken 
meer mensen komen om te bidden, om 
een kaars op te steken om troost en 
kracht te vinden. Dat ons smeekgebed 
op voorspraak van Maria mag opstijgen 
naar God zoals de wierook die wij 
branden. Dat de vrede neer mag dalen 
in de harten van de politieke leiders en 
deze oorlog beëindigd mag worden. 
Dat de soldaten inzien dat oorlog 
nooit iets oplost alleen kapot maakt. 
Dat de soldaten van de strijdende 
partijen samen het land weer op gaan 
bouwen omdat ze inzien dat ze allen 
broeders en zusters zijn van elkaar. 
Dit is de tijd van de terugkeer, onze 
tijd heeft een smeekgebed nodig. Wij 
zijn geroepen om samen te bidden. 
Het gemeenschappelijk gebed van 
alle gelovigen redt de wereld van 
het kwaad. Door het gebed kunnen 
wij allen worden opgetild tot de 
aanwezigheid van God om zo gered 
te worden. Zo zal het Pasen worden in 
onze kerken en in de wereld, voorbij 
de dood en het kwaad, voorbij oorlog 
en geweld, naar het leven in vrede, 
in een wereld waarin de Heer ons 
bekleedt met liefde. Zalig Pasen!

Ronald Dashorst
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K I N D  E N  K E R K

40 dagen onderweg
Het Project ‘kijk eens in 
de spiegel’ begeleidt de 
kinderen van de kinderdienst 
in de 40-dagentijd op weg 
naar Pasen. Elke keer staat er een levensles 
centraal die Jezus ons aanreikt in de 
Evangelielezingen. 
Gebed, lezing en een gesprek met de 
kinderen waarna een verwerking volgt. 
We richten ons op kinderen vanaf groep 
3 t/m 8. De kleintjes worden opgevangen 
in de crèche. 

Stille week-programma 
voor de kinderen 
9 april: Palmpasenviering voor ouders/
grootouders en kinderen om 16:30 uur. 
Alle kinderen wordt gevraagd een versierde 
palmpaasstok mee te nemen. 
Wil je meezingen met het kinderkoor 
‘K Zing’ in deze viering? Kom dan naar 
de repetities op 1 en 8 april van 18:30 
tot 19:30 uur in het Emmaüshuis. 

15 april: Goede Vrijdagviering voor kinderen 
om 11:00 uur. 
Veel kinderen zijn deze dag vrij van school 
en worden uitgenodigd voor deze viering 
in de kerk. 
We gaan samen de kruisweg van Jezus 
lopen. Wat gebeurde er toch allemaal 
op die dag? 
In de viering zit een doe-moment met 
de kinderen. 
Ouders kunnen deze viering samen met
 hun kind bijwonen. 

17 april: kinderdienst voor alle kinderen, 
van klein tot groot. 
Tijdens de Paasmorgenviering in de kerk 
(11:00 uur), is er voor de kinderen een 
Paaskinderdienst in het Emmaüshuis. 
We vieren Pasen met alle kinderen die 
komen en na afloop gaan we eieren 
zoeken in de tuin. 

Kinderzegen
Het goede toewensen: dan doen we met 
mensen waarmee we ons verbonden voelen. 
Zeker kinderen, als kwetsbare mensen, 
omringen wij met onze zorg.
De samenwerkende parochies Emmaüs en 
HH. Franciscus en Clara parochie houden een 
kinderzegen op zondag 24 april om 13:00 
uur in de O.L. Vrouwekerk te Apeldoorn.
In een korte en ontspannen gebedsdienst 
zal er geluisterd worden naar een verhaal, 
kan men een kaars aansteken bij Maria in de 
Mariakapel en kunnen kinderen gezegend 
worden. Na afloop is er chocomel, limonade, 
thee en koffie. Iedereen, van (heel) jong tot 
(zeer) oud, is van harte welkom!

Eerste communie 
U heeft het vast al gemerkt! Kinderen doen
hun eerste communie in een eucharistie-
viering op de zondagen of zaterdagen. Niet 
alleen in Apeldoorn maar ook in Vaassen, 
Loenen en Twello is de mogelijkheid om de 
eerste communie te doen in een viering. 
De voorbereidingsbijeenkomsten voor de 
kinderen vinden plaats in Apeldoorn. 
Op 16 maart hadden we een ouderavond 
en een groep kinderen zal daaruit weer 
instromen. 

Starten kan het hele jaar door! 
Wilt uw kind communie doen, neem dan 
contact op met kindenkerk@rkapeldoorn.nl

Vormsel 
Een nieuwe groep van 15 vormelingen 
is begin maart gestart met zich voor te 
bereiden op het heilig vormsel. Op 25 juni 
zal kardinaal Eijk de tieners vormen. 

Godly Play op de scholen 
weer in volle gang 
Door de strenge coronaregels en de 
schoolsluitingen lag het project een aantal 
weken stil. 
Inmiddels zijn Agnes de Haan en ik (Mariska 
Litjes) weer volop in de scholen om Godly 
Play sessies te verzorgen. Momenteel 
vertellen we het verhaal ‘Op weg naar 
Pasen’. 
Een verhaal dat het leven van Jezus laat 
zien en de kinderen meeneemt in zijn weg 
naar zijn sterven en opstanding. Weinig 
kinderen krijgen deze verhalen van huis 
uit mee en hetzelfde geldt voor veel 
leerkrachten. Het is mooi om te zien en te 
merken bij kinderen en leerkrachten dat het 
brengen van deze verhalen in de school zo 
wordt gewaardeerd. 

Op donderdag 29 april 2021 vertrok ik vanuit 
Apeldoorn naar India. Ik ben op 30 april 
op het vliegveld van Chennai gearriveerd. 
In eerste instantie had ik het plan om naar 
het huis van mijn provinciaal (een soort 
“werkgever” binnen de orde) te gaan. Ik 
wilde er tijdelijk gaan wonen en met mijn 
provinciaal een jaarplan afspreken. Maar dit 
plan is niet doorgegaan. Er was geen kamer 
in het huis van mijn provinciaal beschikbaar. 

Ik heb tijdelijk tweeëneenhalve maand op 
St.Thomas Mount (Heilige Thomasberg) in 
Chennai gewoond. Dit is de berg waar de 
apostel Thomas is gemarteld. Op de berg 
is er een kapel. Dit is een bedevaartplaats. 
Rondom de berg hebben verschillende 
religieuze congregaties hun communiteit. 
Ik woonde in de communiteit van de 
congregatie. Er waren vijf medebroeders in 
de communiteit aanwezig. 

Toen waren de coronamaatregelen erg 
streng in Tamil Nadu State in India. 
Niemand mocht zonder geldige reden 
buiten komen. In de stad Chennai was het 
aantal besmettingen meer dan 3000 per 
dag. De hele maand ben ik gewoon in het 
huis binnengebleven. Wij hebben een plek 
rondom ons huis om even te wandelen. 

In het begin had ik wel telefonisch contact 
met mijn familieleden en bekenden. Na de 
versoepelingen van de coronamaatregelen 
heb ik mijn familieleden ontmoet. Volgens 
de regel van de congregatie mag ik alleen 
twee dagen buiten de communiteit blijven. 
Ik kreeg een benoeming om een priester 
in de parochie een jaar te assisteren. Op 
17 juli vertrok ik uit Chennai-stad naar 

het dorp Mariapuram. In dit kleine dorp 
zijn er driehonderdvijftig gezinnen. Het is 
een katholiek dorp, daarom heet dit dorp 
ook Mariapuram (Maria – puram betekent 
kant). Op 18 juli werd ik in de parochie 
gepresenteerd. Ik kreeg een warm welkom. 
Deze parochie heet St. Mary’s church. Wij 
kunnen dat makkelijk in het Nederlands 
vertalen als: “Mariakerk”. 
Na mijn presentatie in de parochie heb 
ik twee zondagen vieringen gedaan. 
Daarna was nogmaals de strenge lockdown 
van kracht. De parochie heeft altijd het 
parochiefeest op 15 augustus gevierd, 
maar vanwege de lockdown konden we 
het parochiefeest niet vieren. In oktober 
waren er meer versoepelingen van de 
coronamaatregelen en wij hebben toen 
het feest op 15 oktober gevierd.
De pastoor van de parochie was priester-
student toen ik in zijn parochie vanaf 

2003 tot 2006 pastoor was. Hij is negen 
jaar jonger dan ik. Het is een bijzondere 
ervaring. Na kerst hadden wij de tweede golf 
van coronabesmettingen. Vanaf de eerste 
week van januari tot de tweede week van 
januari hadden wij een strenge lockdown. 
Hier in India in de maanden mei en juni zijn 
veel priesters en religieuzen door corona 
overleden. Vanaf februari hebben wij weer 
het normale leven. De scholen zijn open.

De mensen van de parochie zijn heel arm. 
Het is een gebied van textielindustrie. 
De vrouwen van het dorp werken daar 
bijna allemaal in. Hiervandaan wordt 
kleding naar Europa geëxporteerd. 
Hier kunnen wij in de groothandel voor 
een lage prijs kleding kopen. De mannen 
werken meestal in de bouw. Voordat ik 
naar de parochie kwam was ik actief met 
mijn YouTube-kanaal. Ik vond het heel fijn 

Pastor Sebastian in India!

om op zondagen en feestdagen filmpjes 
te plaatsen. In mijn huidige verblijfplaats 
heb ik geen goede internetverbinding. 
Ik ben ook mijn mobiele telefoon en 
de tablet kwijt. Die gebruikte ik om 
YouTube-filmpjes te maken. 

Ik heb al tien 
maanden in 
India afgerond. 
Er zijn nog 
twee maanden 
te gaan. 

Ik hoop jullie 
snel weer te 
ontmoeten. 

Pastor 
Sebastian
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(Johan Gortworst)

Maakt u wel eens een praatje met Goos, 
onze allemansvriend? Goos staat dag en 
nacht voor u klaar in de Goudvink, een 
bosje bij het centrum van Ugchelen. Goos 
heeft alle tijd en rijkt u de hand. Hij is een 
creatie van de Amsterdamse beeldend 
kunstenaar Lon Robbé. Het is een mooi 
voorbeeld van hoe het alledaagse (een klein 
speelgoedpoppetje), ontdaan van clichés en 
geplaatst in een andere schaal en situatie, 
tot een levensgrote ervaring kan leiden. ‘Een 
ontmoeting roept tegelijk iets vertrouwds 
als iets bevreemdends op’, zei ze bij de 
plaatsing van Goos (2017). ‘Herkenning en 
verwondering. Betrokkenheid en afstand. 
Het komt bij Goos allemaal samen. Juist 
daarin schuilt zijn geheim.’

Meegaan in de illusie 
met al je herinneringen
Goos heeft een apart plekje in het veel-
zijdige oeuvre van Lon Robbé. Ze is
bekend geworden door haar experimenten
met geënsceneerde fotografie en druk-
technieken. Waarnemen en openstaan 
voor een nieuwe manier van kijken, staan 
in haar werk centraal. Ze gebruikt daarbij 
de fotografie en aanverwante apparatuur 
als middelen om nieuwe beelden te 
maken. Ze zoemt met haar lens in op 
nagemaakte rotsen in de binnenruimte 
van een dierentuin. Ze vergroot net als 
bij Goos de schaal. Het plafond van de 
dierentuin transformeert ze tot een soort 
buiten-onderdeel en suggereert door 
haar specifieke manier van fotograferen 
een nieuw landschap. Ze nodigt de 
toeschouwer uit onderdeel te worden 
van dat landschap, deel te nemen aan 
de illusie, met medeneming van je eigen 
herinneringen en gedachten. 

Herschepping
Deze uitnodiging ligt ook ten grondslag 
aan een serie kunstwerken die ze 
over de Alpen maakte. De panorama 
foto’s van haar moeder uit de jaren 
vijftig waren voor Robbé cliché foto’s 
geworden door het massatoerisme dat 
in de wederopbouw tijd volgde. Ze 
riepen niet meer de herinneringen op 
aan de overweldigende natuur zoals 
ze die als kind had ervaren. Het besef 
van tijdloosheid, vergankelijkheid en 
onderdeel zijn van pure natuurkrachten, 
was weg. De bekrompenheid van de 
jaren vijftig domineerde. Om weer terug 
te komen naar die oerervaring was het 
voor haar noodzakelijk om bevrijd te 
worden van de sleetsheid die aan de oude 
zwart wit beelden kleefde. Ze maakte dit 
concreet door met gebruik van een niet 
perfect werkend scanapparaat digitale 
foto’s van die kiekjes te maken en ermee 
te experimenteren. Door de ontsporingen 
die tijdens dit proces ontstonden, creëerde 

ze een nieuw Alpenlandschap en kreeg ze 
haar Alpen weer terug. 
Bevrijding
Ieder mens heeft, volgens Robbé, een 
verlangen om geweldige ervaringen 
vast te willen leggen en te bewaren. Na 
verloop van tijd is die ervaring verdwenen 

en blijft een weet hebben van die ervaring 
over. Robbé wenst eenieder van ons toe 
om zelf zo’n oerervaring weer tot stand 
te brengen. Jezelf te bevrijden van de 
interpretatie die aan oude beelden is gaan 
hangen. Haar werk leent zich daartoe 
omdat ze veel ruimte biedt om mee te 
gaan in de illusie die ze oproept. Laat het 
gebeuren en ervaar hoe soms je eigen 
verbeelding ervoor kiest om in de illusie 
te geloven. Je mag maar je hoeft niet. Ze 
dringt niets op. Het openstaan verrijkt je 
leven en leidt volgens de kunstenares, ook 
tot onverwachte resultaten. ‘Soms moet 
je je laten helpen door het toeval,’ zei ze 
in een radioprogramma. Een vorm van 
levenskunst.

Ontlediging
Haar oproep om los te durven laten viel 
samen met een gesprek dat ik tijdens 
het schrijven op de televisie zag met de 
Benedictijn André Zegveld. Hij betrok 
de kunst van het loslaten ook op het 
durven afbreken van oude Godsbeelden. 
Hij beschrijft geloven als een levenslang 
proces van het ontdekken van je menszijn, 
van ’ontledigen’, je zelf steeds opnieuw 
uitvinden door alle levensfases heen. 
Godsbeelden zijn niet statisch en vervagen 
merken we in deze tijd. Hoe meer je 
je bevrijdt van die oude beelden en je 
bewust wordt van wat niet (meer) is, des 
te spannender de vraag wordt: ‘wat dan 
wel’? Zegveld gaat ervan uit dat als je 
vanuit die onzekerheid toe kan geven aan 
blijven leren en ervaren, je ook beter kan 

zien wat menszijn inhoudt. 
Lon Robbé zegt in aanvulling op dit 
artikel ‘het is een spel tussen letterlijk 
nemen en figuurlijk, alledaags en poëtisch 
weten en ervaren. En dat in die vrijheid 
je eigen gedachten, herinneringen en 
associaties uiteindelijk je mens zijn wordt 
aangesproken.’

Colonna
Het werk van Robbé is door meerdere 
musea aangekocht. Gelukkig kunt u via 
haar website ook een aantal werken 
en videoproducties zien. Een zeer 
toegankelijk en vanaf het eerste moment 
door het gebeier van kerkklokken 
vertrouwd werk, is Colonna, een videoloop 
uit 2006. U kunt dit werk vinden via 
haar website www.lonrobbe.nl (even 
doorklikken naar de juiste  webpagina), 
gun uzelf dan de tijd (slechts vijf minuten) 
om te kijken.
Laat los en ga mee in de wereld die Robbé 
voor u geënsceneerd heeft. Met al uw 
gedachten, herinneringen en verlangens. 

Lon Robbé (1946, Velp) studeerde 
kunstgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit 
Groningen en was daar in de jaren 
1970 ook enige tijd werkzaam als 
docent moderne kunst. In 1979 gaat 
ze definitief aan de slag als beeldend 
kunstenaar. Ze gaf daarna les op 
meerdere kunstopleidingen. Ze is 
lid van verschillende kunstredacties, 
adviescommissies en is freelance 
kunstcriticus.

(Johan Gortworst)

“Hallo lieve mensen van ‘Apeldoorn geeft 
warmte’. Echt ontzettend bedankt voor de 
cadeaukaart! Ik ben er erg mee geholpen 
en dankbaar voor! Zo lief dat er zulke 
initiatieven zijn! Nogmaals mijn oprechte 
en innige dank!”

De inzamelingsactie van het Christelijk 
Noodfonds Apeldoorn (CNAP) onder de 
titel ‘Apeldoorn geeft warmte’ is een 
groot succes geworden. Vanaf Kerst 2021 
tot half februari is geld ingezameld. In 
totaal is er € 100.000 opgehaald. 

Duizend huishoudens geholpen
Met dit bedrag  ontvingen duizend 
huishoudens in de gemeente Apeldoorn 
een waardebon van € 100,00 om te 
besteden in een supermarkt. 
De meewerkende supermarkten, Boni, 
Jumbo (van de Bunt, Wiegmans en 
Eglantier) en Özbaktat deden daar € 5,00 
bovenop. Stichting Kringloop de Hofstad 

voegde daar levensmiddelen bij. Daarmee 
werd een pakketje samengesteld dat door 
vele vrijwilligers uit de kerken en de Eyup 
Sultan moskee bij de mensen thuis werd 
gebracht. Er was een goede samenwerking 
met de Voedselbank, diverse andere 
hulporganisaties en schuldhulpverleners 
om deze actie tot een succes te maken. 
Momenteel loopt een tweede deelronde 
via de Stichting Leergeld. 

Ondersteuning blijf hard nodig
De organisatie is blij dat zoveel mensen 
vertrouwen hebben getoond in 
deze actie door geld te geven of een 

Duizend huishoudens geholpen door ‘Apeldoorn geeft warmte!’

aanvraag te doen. Een goed signaal 
van verbondenheid in de gemeente 
Apeldoorn.
De problemen van de mensen kunnen 
met deze actie niet helemaal worden 
opgelost. CNAP doet daarom een 
dringend beroep op de politiek om 
ervoor te zorgen dat er structurele 
oplossingen komen voor financieel 
kwetsbare mensen. Zeker nu ook de 
oorlog in Oekraïne de energieprijs 
sterk is gestegen. Het is dan ook niet 
voor niets dat de kerken binnenkort de 
actie Vakantiegeld Samen Delen weer 
organiseren.

Het verlangen van Lon Robbé



vrijdag 1 april 2022  8

MISINTENTIES, VOOR ZOVER BIJ ONS BEKEND
2/3 april 2022
Egidius Johannes Elbers; Perry van Gerwen; Willy van Oene-Kaspers; Martha Brink-Hartwig; 
Reinier Heinsman en ouders Heinsman; Kata van Rijswijk-Karlovic.
9/10 april 2022
Egidius Johannes Elbers; Perry van Gerwen; Lies Dölle-van Datzig; Willy van Oene-Kaspers; 
Martha Brink-Hartwig; Kata van Rijswijk-Karlovic.
16/17 april 2022
Egidius Johannes Elbers; Perry van Gerwen; ouders Van Bentem-Vollebregt; 
Dora Hodes-Smits en Henk Hodes
Aad vd Maarel; Peter Steneker.
23/24 april
Egidius Johannes Elbers; Annie Spronk-Post; Stephan Staijen, overleden ouders, 
schoonouders en schoonzoon;
gezondheid en voorspoed voor het gezin; Perry van Gerwen.

PAROCHIEKRONIEK 

Gedoopt
Op 13 maart jl. is Dora-Delina Logger door het Heilig Doopsel in onze 
geloofsgemeenschap opgenomen.

Overleden
Op 5 maart jl. heeft de afscheidsdienst van Jacques Schilder plaatsgevonden 
bij uitvaartcentrum Rouwenhorst.
Op 13 maart jl. hebben we een kaars laten branden voor Rein Heinsman, 
die op 6 maart jl. is overleden.
Op 15 maart jl. heeft de afscheidsdienst van Ton Spikker plaatsgevonden 
in de aula van crematorium Heidehof.
Op 16 maart jl. heeft de uitvaart van Willy van Oene-Kaspers plaatsgevonden 
in de aula van crematorium Heidehof.
Op 18 maart jl. heeft de uitvaart van Martha Brink-Hartwig plaatsgevonden 
in de aula van crematorium Heidehof.
Op 23 maart jl. heeft de uitvaart van Katja van Rijswijk-Karlovic plaatsgevonden 
in de O.L. Vrouwe kerk.

<<< Vervolg van pagina 2

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: 
3 april locatie Fab & Seb; 10 april locatie Maria; 17 april locatie Victor; 
24 april locatie de 3 Ranken. 

Op 27 februari jl. is er een bloemetje gegaan naar de heer en mevrouw 
Van Vuuren, Badhuisweg te Apeldoorn.
Op 6 maart jl. is er een bloemetje gegaan naar de familie Faber-Epema, 
Boekbindershorst te Apeldoorn.
Op 13 maart jl. is er een bloemetje gegaan naar mevrouw E. Schilder, 
De Hovenlaan te Apeldoorn en naar de familie Stouten, Drapeniersdonk 
te Apeldoorn.
Op 20 maart jl. is er een bloemetje gegaan naar mevrouw Dolman, 
Pasteurstraat te Apeldoorn.

COLLECTE OPBRENGSTEN
Week 5: eigen kerk en de kledingbank    € 223,75
Week 6: eigen kerk en kind en kerk    € 321,00
Week 7: eigen kerk en de voedselbank   € 220,90
Week 8: eigen kerk en het bloemetje van de week  € 358,77

Wij moeten geloven in de grootheid 
van de mens, aan de eenheid van de 
mensheid en aan de schoonheid van de 
schepping. Waarom zouden wij twijfelen? 
Integendeel, we kunnen niet genoeg 
vertrouwen in de prachtige toekomst van 
de tastbare wereld. Laten we verder zien 
dan dit ene ogenblik waarop wij leven. 
De levensweg van de mens kent zijn 
verslappingen en zijn inzinkingen, 
maar van bovenaf gezien kent hij een 
stijgende lijn.

Wie was deze fenomenale 
geleerde priester?
Pater Teilhard de Chardin was als Jezuïet 
paleontoloog en heeft samen met 
anderen de Pekingmens ontdekt. In zijn 
filosofie staan ‘de universele liefde’ en 
menselijke vriendschapsrelaties centraal. 
Als wetenschapper was hij ervan overtuigd 
dat de materie niet de oerstof was van het 
Heelal. Het evangelie van Johannes was 
zijn grote inspiratiebron. “God is liefde”
Pater Teilhard de Chardin reisde voor 
zijn werk de hele wereld af. Hij heeft als 
paleontoloog veel ontberingen doorstaan 
in de woestijn van China maar ook als 
soldaat/ziekenbroeder in de eerste 

wereldoorlog 
waarbij hij 
zeer dapper 
was en veel 
levens heeft 
gered. 

In 1940 
schreef hij in 
Peking;
“Ik hoop dat 
de Heer mij 
zal helpen, 
want alleen 
omdat ik wil 

proberen Zijn gestalte bekend en bemind te 
maken, getroost ik me al deze moeite.”

Ondanks de tegenwerking van Rome, is 
hij trouw gebleven aan zijn geloof; aan 
zijn gelofte als Pater Jezuïet en aan zijn 
wetenschappelijke werk. Pater Teilhard de 
Chardin zag Christus c.q. God als de Alfa en 
Omega van de schepping; als beginpunt van 
waaruit alles divergeert en als eindpunt waar 
de schepping weer naar convergeert. 

Als wetenschapper en filosoof zag Teilhard 
een opwaartse beweging in de schepping en 

in zijn eigen leven. Hij verwoordde dat na 
zijn zestigste verjaardag als volgt:
‘Op 1 mei ben ik dus zestig geworden. 
Ongelofelijk hoe de tijd vliegt…Heel 
mijn innerlijk leven bestaat hierin: mezelf 
meer en meer over te geven (actief) aan 
de tegenwoordigheid van het handelen 
van God. ‘Delen in het Worden’ is mijn 
lievelingsformule geworden, de formule 
van mijn leven.

Aan het einde van zijn leven woonde 
pater Teilhard de Chardin in New York 
alwaar hij op 10 April 1955 overleed. 
Het bijzondere aan zijn overlijden is 
dat hij voorafgaand aan zijn sterfdag 
op 8 januari schreef:
“De schaduwen om ons heen worden 
langer (en talrijker). Waar ik vóór alles om 
bid (ik sluit al degene in die ik liefheb) 
is ‘een goed einde te vinden’: ik bedoel, 
op een of andere manier mijn dood te 
mogen ‘bezegelen’ waar ik altijd voor heb 
geleefd.”

Vlak voor zijn dood:
“Als God nu maar een of ander teken van 
goedkeuring aan zijn werk zou willen 
hechten (ook al zou hij zelf bij zijn leven zijn 

werk nooit gepubliceerd zien). Wat zou 
het niet prachtig zijn als hij bijvoorbeeld, 
zou sterven op Goede Vrijdag…of beter 
nog op Pasen.” (‘Teilhard, Mens Priester, 
Geleerde’, Mary en Ellen Lukas)

Pater Teilhard de Chardin is op 
eerste Paasdag overleden. Geheel 
overeenkomstig met zijn diepe geloof: 
het leven gaat verder na de dood en de 
ziel leeft voort na de dood in God. Pater 
Teilhard de Chardin was zeer geliefd. 
Om zijn leven en sterven te gedenken 
organiseert de stichting Teilhard de 
Chardin deze lezing door drs. Frans 
Versteeg, Lid van de Commissie van 
aanbeveling van de Stichting.

Zondag 10 april, 14:00-14:45 uur, 
parochiecentrum Emmaüshuis, 
Stationsstraat 13 Apeldoorn,. 
Na afloop is er gelegenheid tot 
napraten met een hapje en een 
drankje tot circa 15.30 uur
Opgave: stichtingteilhard@gmail.com 
of 055 534 26 24. Toegang gratis.

[Bronnen/citaten: Teilhard de Chardin, 
dr. Josef Vital Kopp]

O E C U M E N E

Paaszang Raadhuisplein
Het Interkerkelijke comité ‘Paaszang 
Raadhuisplein’ organiseert op zondag 
17 april 2022 voor de 80ste keer een 
Paassamenzang op het Raadhuisplein 
te Apeldoorn, van 08:00 tot 08:.30 uur 
met het zingen van de bekende 

Paasliederen en een korte meditatie.
Deze jaarlijkse ‘Paasjubel’ is in april 1942 
gestart door de gezamenlijke Kerken en het 
Leger des Heils als daad van verzet tegen de 
oorlog en bezetting en vanaf die tijd een 
traditie in Apeldoorn. 

Dit jaar voor de 80ste keer.
De laatste 2 jaar hebben we door corona 
geen Paaszang kunnen organiseren en we 
willen u graag uitnodigen bij deze Paaszang 
aanwezig te zijn. Samen kunnen we de 
Paasvreugde uitdragen en elkaar begroeten 

Herdenking sterfdag pater Teilhard de Chardin
Lezing Zondag 10 april: Een positieve boodschap in deze roerige tijd

met de boodschap van Pasen: 
‘De Heer is waarlijk opgestaan’.

Info: Interkerkelijk comité 
Paaszang Apeldoorn
06 215 706 56
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Het wordt lente!
Even uitrusten op een lekker warme steen 
in de zon. Deze bij heeft van de krokussen 
prachtig mooi stuifmeel verzameld, 
stuifmeel is onontbeerlijk voor het voeren 
van het nieuwe broed in het bijenvolk. 

Nog vroeg in het voorjaar halen ze dat 
bij sneeuwklokjes, krokussen, en andere 
voorjaarsbloemen en vooral bij de wilg. 
In het voorjaar is er een omslag in het 
bijenvolk. De winterbijen die geboren zijn 
in het najaar van het vorig jaar hebben 

gezamenlijk de winter getrotseerd en de 
koningin begint langzaam maar zeker weer 
eitjes te leggen. De winterbijen moeten het 
nog volhouden totdat de eerste nieuwe 
bijen geboren zijn, dan zit hun taak erop. 
Voor het grootbrengen van de jonge 
bijen is er nu veel honing en stuifmeel 
nodig. De bijen komen uit hun rustperiode 
in de winter en de imker komt uit zijn 
winterslaap. 
Op zaterdag 26 maart is bij de 
Generatietuin van de Kledingbank een 

bijzondere bijenkast 
geplaatst. De kast is 
voorzien van klepjes met 
daarachter glas zodat de 
bijen ongestoord kunnen 
worden bekeken in al 
hun werkzaamheden 
in de kast. Rondom de 
bijenkast zijn al veel 
tweejarige bloemen 
gepoot die de winter 
goed hebben overleefd. 
Dit voorjaar worden er 
nog eenjarige bloeiers 
tussen gezaaid. De 
moestuinen zijn door 
de kinderen met hulp 
klaargemaakt voor de 
lente. Er is vanaf nu weer 
genoeg te doen in de 
tuin.

Laat de lente 
maar komen !

Willem van der Vegt

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

S A N T ’ E G I D I O

Oekraïne
De oorlog in Oekraïne houdt ons erg bezig 
in deze dagen. We hebben de beelden voor 
ogen van hen die lijden door de oorlog in 
Oekraïne en van hen die op de vlucht zijn. In 
Kiev en Lviv houdt de oorlog de liefde voor 
de armen niet tegen. De Gemeenschap van 
Sant’Egidio brengt warm eten op straat en 
in schuilplaatsen, zet zich lokaal in om het 
leed te verzachten. Zij hebben alles nodig: 
voedsel, medicijnen, dekens, melk voor hun 
kinderen, zelfs een huis om met hun familie 
te schuilen. 
We hebben een oproep gedaan voor een 
staakt-het-vuren. Maar er moet dringend 
hulp gestuurd worden. Steun de burgers 
in Oekraïne en vluchtelingen die de oorlog 
ontvluchten, met noodhulp. 
In de buurlanden, waar de vluchtelingen 
aankomen, verdeelt Sant’Egidio ook 
noodhulp. Op het station van Zachodnia 
in Warschau, waar de eerste konvooien 
vluchtelingen vanaf de grens aankwamen, 
worden voedselpakketten en eerste 
levensbehoeften aangeboden. Daarnaast is 
op sociale netwerken een oproep gedaan 
om in Warschau en andere steden huizen 
en kamers te zoeken om Oekraïners die de 
oorlog ontvluchten, op te vangen.

Kledingbank
Meneer kwam bij ons met een vraag: “Mijn 
zus gaat binnenkort trouwen, maar wat 
moet ik dan aan?” Nou, dat kwam helemaal 
goed. Er was een kostuum wat hij mooi vond 
en wat hem goed paste. Een overhemd erbij 
met stropdas en zelfs bijpassende sokken. 
Maar dan de schoenen, tja, kunnen we 
meneer daar ook nog mee helpen? “Welke 
maat hebt u?” “Ik heb maat 41” Oké, in 

de winkel hadden we deze schoenen niet 
meer staan, er werd gekeken in de opslag, 
daar stonden werkelijk een paar prachtige 
schoenen. Even kijken wat voor maat… en 
jawel maat 41. Meneer ging heel tevreden 
naar huis. 
Het gebeurt vaak bij de kledingbank dat 
wat gegeven is zo mooi terecht komt. We 
hebben deze weken veel gegeven, warme 
kleding is naar Romafamilies in Oekraïne 
gegaan, de gasten hier gaan al op zoek naar 
voorjaarskleding. Ook linnengoed is veel 
gegeven, dat maakt dat we lege planken 
hebben in de linnenkast, geen enkel 2 
persoons dekbedhoes of – laken meer en nog 
maar een paar 1 persoons dekbedhoezen. Zo 
hebben we ook een tekort aan dekbedden 
en kussens. Veel dank als u ons hiermee 
kunt ondersteunen, de dekbedhoezen, echt 
schone dekbedden en kussens en heren- en 
dames jassen voor dit lenteseizoen.

Verjaardag van Sant’Egidio
Op zondag 27 maart is in de Mozes en 
Aäronkerk in Amsterdam de 54e verjaardag 
van Sant’Egidio gevierd. In de viering ging 
kardinaal Anders Arborelius uit Stockholm 
voor. Tijdens de aansluitende receptie was 
het eindelijk weer mogelijk om andere leden 
van de Sant’Egidio Gemeenschappen van 
Nederland te ontmoeten. Het was boeiend 
om de verhalen te horen over de andere 
plaatsen, zoals Utrecht, Parkstad, Bergen 
op Zoom, Rotterdam en Amsterdam. Net als 
wij hebben ook zij in de periode van Corona 
de vrienden van de straat niet in de steek 
gelaten.

Bijeenkomst met Dirk van der Goten
Zaterdag 2 april ontvangen wij Dirk van der 
Goten uit Antwerpen in Apeldoorn om een 
lezing te geven en ons te ontmoeten. Dirk is 
een van de kernleden van de Gemeenschap 
van Sant’Egidio in Antwerpen en wil met ons 
in gesprek gaan over de inzet voor de armen 
in de stad. In Antwerpen is de Gemeenschap 
sinds 1985 actief voor de ouderen, dak- en 

thuislozen, vluchtelingen, jongeren en de 
vrede. Naar hun inspirerend voorbeeld en 
met hun ondersteuning zijn wij in Apeldoorn 
in 2008 begonnen met onze inzet voor de 
armen, om de liefde van God uit te dragen 
in de samenleving.
Iedereen is welkom om 2 april 
om 14.00 uur aan de Stationsstraat 13.

Oecumenische gebedswake voor vrede
Op 12 april, de dinsdag in de Goede Week 
voor Pasen, houden wij ons jaarlijkse 
Gebedswake voor de Martelaren en de 
vrede. Er worden vele namen genoemd 
van christenen over de hele wereld die hun 
leven hebben gegeven voor hun geloof. We 
branden kaarsen en zingen om ontferming 
met de oude woorden van het Kyrie Eleison. 
Ons gebed gaat speciaal uit naar de mensen 
in Oekraïne. Wees welkom.
Dinsdag 12 april om 19.00 uur 
in de Onze Lieve Vrouwekerk. 

God van liefde en trouw,
Wij bidden U voor de inwoners van 
Oekraïne, voor iedereen die getroffen is 
door het vreselijke geweld.
In verbijstering zien we de afschuwelijke 
beelden. Heer, ontferm U over dit land en 
haar inwoners.
Laat geweld en wapengekletter stoppen, de 
wapens zwijgen.

Wij bidden U voor de Oekraïense 
gemeenschap in ons land, 
zij hebben grote zorgen om familieleden 
en geliefden.

Heer, wees hen nabij nu alles zo onzeker is, 
geef hen moed om vol te houden.
Heer, geef dat vijandsbeelden niet onnodig 
uitvergroot worden, 
maak dat Uw visioen van verzoening en 
vrede ons hoe dan ook blijft dragen.
Geef dat de stemmen die weg willen blijven 
bij angst en strijd gehoord worden,
geef wijsheid aan alle betrokken leiders.
Dat wapens geen recht van spreken krijgen, 
dat vrede gezocht en gevonden wordt.
Toon ons de weg van omzien naar elkaar, 
van mildheid, vertrouwen en zachtheid.
Heer, ontferm U over deze wereld, waarin de 
onderlinge liefde vaak zo ver te zoeken is,
geef ons uitzicht op Uw hoopvolle toekomst.
In Jezus’ naam, Amen

Paaslunch
Op Eerste Paasdag houden we weer onze 
traditionele lunch in de pastorie. Het was 
een traditie waar veel mensen elk jaar naar 
uitkeken. Door corona was het twee jaar 
niet mogelijk, maar nu kan het weer: na 
de viering gezellig samen eten en elkaar 
ontmoeten aan mooi gedekte tafels. 
Iedereen is van harte welkom.
Graag wel even opgeven in verband 
met de boodschappen bij Gea Dashorst 
06-80087042.
17 april na de viering van 11.00 uur 
in de pastorie.

Franciscustafel
Op Tweede Paasdag houden wij voor de 
gasten van de Franciscustafel een paasdiner 
die vrijwilligers van de Tafel zelf gaan koken. 
Het belooft weer een gezellige maaltijd te 
worden voor mensen die op straat leven, 
wonen in de opvang van daklozen en 
verslaafden en mensen die financieel niet 
rond kunnen komen.
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Kopij voor de volgende OpWeg graag in-
leveren uiterlijk woensdag 20 april 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 

VONC heeft de volgende activiteiten:

Meditatie
Op dinsdag 12 april is er geen meditatie 
i.v.m. Stille Week
Dinsdag 26 april, 18:30 uur -19:30 uur
Meditatie in de stilteruimte van 
De Drie Ranken.
Wereldwijd 
wordt er door 
miljarden mensen 
gemediteerd in 
vele vormen. 
Een meditatief 
klimaat kenmerkt zich door een sfeer van 
mildheid, aanvaarding en ruimte voor ieders 
eigenheid. Ruimte om bijvoorbeeld zoekend 
en tastend je weg te gaan zonder alles 
zo vast en zeker te weten. Als jij je hierin 
herkent, vind je wellicht die ruimte in de 
brede praktijk van de christelijke meditatie. 
Christelijke meditatievormen wijzen, hoe 
verschillend ook, wel in een duidelijke 
richting: namelijk naar een verstilde omgang 
met God. Naar een spiritueel proces van 
omvorming in liefde. Daarover hebben wij 
geen beschikking. Christelijke meditatie kan 
je helpen om je open te stellen voor wat je 
daarbij mag ontvangen. We sluiten af met 
een kopje thee of koffie.

Sacrale dans
Donderdag 28 april, 19:45 – 21:00 uur 
in de kerkzaal van De Drie Ranken. 
Inloop om 19:30 uur.

Meditatie in 
beweging door Els 
Lagerweij
Sacrale dans is een 
meditatieve vorm 
van bewegen, 
waarbij plezier en 
beleving voorop 
staat. Passen zijn eenvoudig te leren. 
We dansen op inspirerende muziek 
uit diverse muzikale tradities, nu eens 
uitbundig, dan weer verstillend. 
Er wordt gedanst rond een thema.
Danservaring is niet nodig. 
Kosten: € 5,- per keer. Opgave is verplicht: 
vonc@3ranken.nl 

   

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

Werkgroep Welzijn 
Hubertusgemeenschap
Donderdag 17 maart jl. werd er door de 
Werkgroep Welzijn Hubertusgemeenschap 
een feestelijke en sfeervolle viering 
georganiseerd in het Hof van Afscheid aan 
de Boerhaavestraat. 
Het was de bedoeling om een H. 
Eucharistieviering te houden, maar omdat 
Pater Dominiek Deraeve plotseling werd 
geconfronteerd met een positieve test wat 
betreft het coronavirus, heeft de Werkgroep 
Welzijn Hubertusgemeenschap alles in het 
werk gesteld om toch een viering te houden 
en zijn we er uiteindelijk in geslaagd om de 
Eucharistieviering te vervangen door een 
Woord- en Communieviering. 

Pastor Ruud Pragt uit Twello was bereid 
om in deze viering voor te gaan. Hij heeft 
verschillende jaren als pastoraal werker in 
de Hubertuskerk gewerkt en kende nog 
verschillende parochianen van toen. Als 
Werkgroep Welzijn waren we heel blij dat 
hij dat wilde doen, want daardoor konden 
we de viering door laten gaan. Meer dan 
90 mensen namen aan deze sfeervolle 
viering deel. Het thema bij deze Woord- en 
Communieviering was “H. Jozef voorbeeld 
van vertrouwen”, dit omdat op 19 maart de 
feestdag van de H. Jozef is. We zouden al 2 
jaar geleden dit thema gebruiken maar toen 
werd er slechts 4 dagen van tevoren een 
Lockdown ingevoerd. 

Omdat het Liturgieboekje voor deze 
viering al klaar was, werd de inhoud 
hiervan gebruikt, behalve de gebeden voor 
de Eucharistie. Ine van Kouwen deed de 
lezingen en de voorbeden. Het Hubertuskoor 

luisterde de viering op met liederen van 
de Salzburger Messe en met toepasselijk 
liederen vanwege de feestdag van de H. 
Jozef. Iedereen had begrip voor het feit dat 
er geen H. Eucharistie was maar een Woord- 
en Communieviering. Ook Pastor Pragt liet in 
zijn overweging sterk naar voren komen het 
onwankelbaar vertrouwen dat de H. Jozef 
had. Zo zou iedereen vertrouwen moeten 
hebben in onze God, daardoor blijft ons heel 
veel leed bespaart. 
Na de viering konden de aanwezigen nog 
genieten van een lekker kopje koffie/thee 
waarna er nog een hapje en een drankje 
werd geserveerd. 

Allen die deze viering bij hebben gewoond 
waren blij dat men dit mee mocht maken. 
Ook was men enthousiast over de locatie 
van Het Hof van Afscheid en de door de 
dames hiervan aangeboden medewerking en 
hulp. De Werkgroep Welzijn hoopt zo snel 
mogelijk weer een activiteit te organiseren 

mits het coronavirus weer geen roet in het 
eten gooit. Als Werkgroep Welzijn kijken we 
terug op een zeer geslaagde middag. 

Gerard Tiemessen

Oproep voor woning
De parochie heeft de woning van pastor 
Sebastiaan het afgelopen jaar verhuurd 
aan Irakese mensen (gezin met 2 kinderen). 
Omdat over drie maanden pastor Sebastiaan 
terugkomt naar Apeldoorn, moet het gezin 
verhuizen.
Wie heeft er tips of kent iemand die dit 
gezin aan een (huur)woning kan helpen?
U kunt contact opnemen met Harrie Huis 
in ’t Veld, parochiebestuurder beheer 
gebouwen, 
mail: h.huisintveld@hetnet.nl of via het 
secretariaat van de parochie.

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

V I C T O R

ONZE LIEVE VROUWE

Geven kan op IBAN: NL08 INGB 0000 00055 55
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De vieringen zowel vanuit de H. Martinus-
kerk te Twello als vanuit de O.L. Vrouwekerk 
te Apeldoorn worden ook online 
uitgezonden. Zie hiervoor de website 
van de Emmaüsparochie en de Franciscus 
en Clara parochie.

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 27 maart, 
4e zondag van de 40-dagentijd
09:00 uur Eucharistieviering 
 Voorganger pastoor J. Hermens 
Woensdag 30 maart 
09:00 uur Eucharistieviering 
Donderdag 31 maart
09:00 uur Eucharistieviering 
Zondag 3 april, 
5e zondag van de 40-dagentijd
09:00 uur Eucharistieviering 
 Voorganger pastoor J. Hermens 
Woensdag 6 april
09:00 uur Eucharistieviering 
Donderdag 7 april
09:00 uur Eucharistieviering 
Zondag 10 april, 
Palmzondag
09:00 uur Eucharistieviering 
 Voorganger pastoor J. Hermens 

Woensdag 13 april
09:00 uur Eucharistieviering 
Donderdag 14 april, 
Witte Donderdag
18:30 uur Eucharistieviering 
 Voorganger pastoor J. Hermens
Vrijdag 15 april, Goede Vrijdag
15:00 uur Kruisweg
 Voorganger pastoor J. Hermens
18:30 uur Goede Vrijdagviering
 Voorgangers pastoor J. Hermens 
en diaken R. Dashorst
Zaterdag 16 april, Stille Zaterdag
20:00 uur Paaswake
 Met het hele pastorale team
Zondag 17 april, Paaszondag
09:00 uur Eucharistieviering 
 Voorganger pastoor J. Hermens 
Maandag 18 april, 
2e Paasdag
09:00 uur Eucharistieviering
 Voorganger pastoor J. Hermens
Woensdag 20 april
09:00 uur Eucharistieviering 
Donderdag 21 april
09:00 uur Eucharistieviering 
Zondag 24 april, 
2e zondag van Pasen
09:00 uur Eucharistieviering
 Voorganger pastoor J. Hermens

VIERINGEN H. MARTINUSKERK VAASSEN
(online en via livestream) 
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21182
Zaterdag 26 maart, 
4e zondag van de 40-dagentijd
18:30 uur Woord- en Communieviering 
 Voorganger pastor W. Vroom

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

Zaterdag 2 april, 
5e zondag van de 40-dagentijd
18:30 uur Eucharistieviering
 Voorganger pastoor J. Hermens
Vrijdag 15 april, 
Goede Vrijdag
15:00 uur Kruisweg
Zondag 17 april, 
Paaszondag
10:00 uur Woord- en Communieviering
 Voorganger pastor W. Vroom
Zaterdag 23 april, 
2e Zondag van Pasen
18.30 uur Eucharistieviering
 Voorganger pastoor J. Hermens

VIERINGEN H. ANTONIUS ABT LOENEN
(online en via livestream) 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1031
Zondag 27 maart, 
4e zondag van de 40-dagentijd
10:00 uur Woord- en Communieviering
 Voorganger pastor W. Vroom
Zondag 3 april, 
5e Zondag van de 40-dagentijd
10:00 uur Gebedsviering 
 Voorganger leken pastor 
 A. v.d. Werff
Zaterdag 9 april, 
Palmzondag
18:30 uur Eucharistievieringviering 
 Voorganger pastoor J. Hermens
Zondag 17 april, 
Paaszondag 
10:00 uur Woord- en Communieviering
 Voorganger diaken R. Dashorst

MARKEN-HAVEN
9 april Mw. M .Bossenbroek-Baller
16 april Pasen 
 Nog niet bekend
23 april  RK Pastor Rita Vermeltfoort

De kerkdiensten beginnen om 10:30 uur

HEEMHOF
3 april 4e zdg 40-dgn
 Dhr. R. Bloemendal
10 april 5e zdg 40-dgn
 Mw. M .Bossenbroek-Baller
15 april Goede Vrijdag
 Nog niet bekend
17 april Pasen
 Nog niet bekend 
24 april RK Pastor Rita Vermeltfoort

De kerkdiensten beginnen om 10:30 uur

H. GEESTKAPEL, ASSEL
Elke zondag is er een eucharistieviering 
waarin afwisselend wordt voorgegaan 
door de salesianen Bijou Oledath
en Dominiek Deraeve.

De viering is toegankelijk onder voorbehoud 
van de coronamaatregelen:
- draag een mondkapje op de momenten 
 dat je je door de kapel beweegt
- handen wassen bij binnenkomst
- zorg ervoor dat je gevaccineerd bent
- houdt zoveel mogelijk afstand van elkaar
- als de kapel TE VOL raakt kan de toegang 
 worden geweigerd

De Laudato Sí Werkgroep Nederland, een 
initiatief van de Bisschoppenconferentie en 
de Konferentie Nederlandse Religieuzen 
(KNR), promoot sinds de publicatie van 
de encycliek Laudato si’ de visie van paus 
Franciscus op ‘integrale duurzaamheid’ in 
de Nederlandse Kerk en samenleving. De 
urgentie van de thema’s die paus Franciscus 
aansnijdt, is de afgelopen jaren alleen maar 
groter geworden, aldus de werkgroep. “We 
beseffen als katholieke organisaties dat 
Laudato si’ een moreel en spiritueel kompas 

biedt in de zoektocht naar een wereld die 
toekomst heeft. Helaas is Laudato si’ in 
katholieke kringen nog te weinig bekend 
en is de invloed ervan in Nederland nog te 
beperkt.” Daarom heeft het bisdom Den 
Bosch in overleg met de KNR een kerkelijke 
instelling Laudato Sí Alliantie Nederland 
opgericht. Deze instelling zal een secretariaat 
inrichten met een parttime coördinator en 
een parttime communicatiemedewerker, dat 
wordt ingebed in het bureau van Vastenactie 
te Den Haag.

Het was op 9 januari 500 jaar geleden 
dat er een Nederlander als paus werd 
gekozen: Adriaan Floriszoon Boeyens uit 
Utrecht. Als Adrianus VI was hij paus van 9 
januari 1522 tot zijn dood op 14 september 
1523, zijn kroning had pas op 31 augustus 
1522 plaatsgevonden. Het Aartsbisdom 
Utrecht staat komende zomer stil bij dit 
jubileum: op 31 augustus met een H. 
Mis in de St. Catharinakathedraal en een 
symposium in het auditorium van Museum 
Catharijneconvent. 

De Utrechtse aartsbisschop kardinaal 
Eijk is bovendien toegetreden tot het 
beschermcomité van het symposium over 
paus Adrianus VI dat op 22 april 2022 in 
Rome wordt gehouden. Hij was daarvoor 
gevraagd door de Nederlandse en de 
Belgische ambassadeurs bij de Heilige Stoel. 
Het symposium, dat het vijfde eeuwfeest van 
het pontificaat van deze ‘Paus van de Lage 
Landen’ feestelijk zal herdenken, is bedoeld 
voor een breed geïnteresseerd publiek en zal 
verschillende periodes van Adrianus’ leven 
in meer detail presenteren. Het symposium 
heeft Engels als voertaal en wordt aan 
150 genodigden aangeboden door de 
Nederlandse en Belgische ambassades bij 
de Heilige Stoel. Het vindt plaats op de 

Vol hoop en verwachting is het 
bedevaartsoord Maria van Renkum 
het nieuwe jaar ingegaan, zo meldt de 
werkgroep bedevaarten Renkum. In het 
najaar van 2021 was er een duidelijke 
opleving in het aantal groepen dat een 
pelgrimstocht naar Renkum maakte. In 
2022 biedt Renkum vijf bedevaarten 
aan voor iedereen. Ook ontvangt het 
pelgrimsoord graag groepen op aanvraag.

Het is een traditie van eeuwen (het beeld 
is van vóór 1380): bedevaartgangers 
komen individueel of in een gezelschap 
naar Maria van Renkum om tot Maria te 
bidden. De kerk zelf en het naastgelegen 
Mariapark met iconen over het leven van 
Jezus en Maria nodigen uit tot rust en 
bezinning.

Bedevaarten in 2022
Bloesembedevaart, zondag 24 april 
om 15.00 uur: na een viering in de kerk 
is er een processie met bloesemtakken 
door het Mariapark, vooral voor 
kinderen en hun (groot)ouders. Voor 
kinderen is er een quiz met prijsjes.

Mariabedevaart speciaal voor zieken en 
senioren, dinsdag 31 mei om 10.30 uur: 
deze bedevaart vindt sinds 1956 vrijwel 
elk jaar plaats. Het programma omvat de 
Eucharistieviering, een lunch, persoonlijk 
gesprek met een pastor, bloemenhulde 
door kinderen en het Marialof. Voor 
zieken worden voorzieningen getroffen 
zodat zij de dag kunnen bijwonen;
Sacramentsdag, zondag 19 juni om 11.00 
uur: het Heilig Sacrament, het Lichaam van 
Christus in de gedaante van brood, wordt 
na de Heilige Mis door het park gedragen;
Maria Tenhemelopneming, maandag 
15 augustus om 19.00 uur: in een 
processie-met-kaarslicht, volgend op 
de Eucharistieviering, wordt het beeld 
van Maria van Renkum door het park 
gedragen;

Gelderse Bedevaart, zondag 23 oktober 
om 14.00 uur: gelovigen uit Gelderland 
en van elders zijn uitgenodigd bij de 
verering van Maria van Renkum als 
Vrouwe van Gelderland en Moeder 
van Toevlucht. Het programma 
begint met een bloemenhulde en het 
rozenkransgebed, daarna is de Heilige 
Mis en een kort Marialof.
Na afloop van deze bedevaarten zijn er 
koffie en thee, frisdrank en limonade, 
en versnaperingen.

Meer informatie en het aanmeld-
formulier (s.v.p. ruim van tevoren 
opgeven) zijn te vinden op 
www.ztitusbrandsmaparochie.nl 
(onder ‘Mariabedevaarten’) en op 
www.mariavanrenkum.nl (bij 
‘Bedevaarts-oord’). Bij de Mariabede-
vaart speciaal voor zieken en senioren 
is deelname aan het gehele 
dagprogramma of aan het ochtend- 
of middagprogramma mogelijk. 
Op aanvraag wordt een ligstoel of 
aparte stoel geplaatst of een plaats 
voor een rolstoel gereserveerd. 
Dit kunt u aangeven op het formulier.

Belgische ambassade bij de Heilige Stoel. 
Het programma is voorbereid door een 
werkgroep bestaande uit leden van de 
theologische faculteiten van de KU Leuven, 
Radboud Universiteit en Universiteit 
van Tilburg, alsook van de Koninklijke 
Bibliotheek te Brussel en Stichting Thomas 
More. Het is verder de bedoeling dat beide 
ambassades later dit jaar in de Vaticaanse 
bibliotheek een tentoonstelling organiseren 
over de enige paus uit de Lage Landen.

Nieuw bedevaartjaar Maria van Renkum

Kerkelijke instelling ‘Laudato Sí Alliantie 
Nederland’ opgericht

Nederlandse paus Adrianus VI 
500 jaar geleden gekozen
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OpWeg is een uitgave van de SIKA 
Stichting Informatieblad Katholiek Apeldoorn
Postadres: 
SIKA, p/a Regentesselaan 16a, 7316 AD Apeldoorn. 

Stichting SIKA is ANBI-erkend, 
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Bestuur
Voorzitter: J.W.J. Scheffer 
Secretaris: M. Oomen-Pragt, 
mfaoomen@gmail.com
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F.P.C.J. Spallek, 
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spallekf@telfort.nl
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Bezorgklachten, verhuizingen, aanmeldingen, 
opzeggingen:
Secretariaat: Emmaüsparochie Apeldoorn, 
Stationsstraat 13, 7311 NL Apeldoorn, 
055 526 65 00, 
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Vrijwillige bijdrage
Het uitgeven van OpWeg kost geld. 
Het blad kan dan ook alleen maar blijven 
verschijnen dankzij bijdragen van lezers op rekening: 
NL10 INGB 0002 3955 46, t.n.v. SIKA OpWeg

Kopij voor STAD
Berichten en mededelingen uit de parochie 
dienen vóór of op de woensdag van de week 
vóór de datum van verschijning (is 9 dagen vóór 
de verschijningdatum) bij het secretariaat 
(receptie@rkapeldoorn.nl) te worden ingeleverd. 
Het secretariaat zorgt voor aanlevering bij de 
eindredactie.

Overige kopij
Artikelen moeten vóór of op de donderdag van de 
week vóór de datum van verschijning (is 8 dagen 
vóór de verschijningsdatum), uiterlijk 13:00 uur, bij 
de redactie (rkapd2ow@gmail.com) ingeleverd zijn.

De redactie behoudt zich het recht voor om:
-   zonder overleg artikelen in te korten, 
 later te plaatsen of niet te plaatsen, 
-   te laat ontvangen of ongevraagd ontvangen 
 kopij niet te plaatsen. 

Als uw bijdrage groter is dan 300 woorden, 
wordt u verzocht van tevoren contact op te 
nemen met de redactie.

Verantwoording
De redactie streeft er altijd naar de rechten 
met betrekking tot illustraties en artikelen te 
respecteren en volgens de wettelijke bepalingen 
te regelen. Eenieder die desondanks meent zekere 
rechten te kunnen doen gelden, wordt verzocht 
daarover met de redactie contact op te nemen.

Algemene redactie
R. Dashorst , 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

 

 

3 april 2022, 5e zondag veertigdagentijd
Jes. 43,16-21; Ps. 126; Fil. 3,8-14; Joh. 8,1-11

10 april 2022, Palm- of passiezondag
Luc. 19,28-40; Jes. 50,4-7; Ps. 22; Fil. 2,6-11; Luc. 22,14-23,56

14 april 2022, Witte Donderdag
Ex. 12,1-8.11-14; Ps. 116; 1 Kor. 11,23-26; Joh. 13,1-15

15 april 2022, Goede Vrijdag
Jes. 52,13-53,12; Ps. 31; Heb. 4,14-16; 5,7-9; Joh. 18,1-19,42 

16 april 2022, Paaswake
Gen. 1,1-2,2; Ex.14,15-15,1; Jes.55, 1-11; Ps. 104; Rom. 6,3-11; Luc. 24,1-12

17 april 2022, Paaszondag
Hand. 10,34a.37-43; Ps. 118; Kol. 3,1-4; Joh. 20,1-9

18 april 2022, Tweede Paasdag
Hand. 2,14.22-32; Ps. 16; Mat. 28,8-15

24 april 2022, 2e zondag van Pasen (Beloken Pasen)
Hand. 5,12-16; Ps. 118; Openb. 1, 9-11a.12-13.17-19; Joh. 20,19-31; 
zondag van de Goddelijke Barmhartigheid

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

Informatieblad OpWeg met een oplage van ongeveer 4.000 stuks in de regio 
Apeldoorn, is een uitstekend medium voor uw boodschap of aanbieding.

Voor meer informatie bel of schrijf naar: 
F. Spallek, De Zeis 53, 7335 KE Apeldoorn, tel. 055 - 542 64 24.

Formaat 8 x 4,5 cm = 1/30 pag. kost € 30,00.
Bij meerdere plaatsingen een leuke korting.

God van de vrede, 
opgeschrikt door het geweld, 
de agressie, de oorlog 
die is losgebarsten in Oekraïne, 
wenden wij ons tot U.

Gij wilt geen oorlog, 
Gij wilt dat mensen elkaar opbouwen 
en samen zich inspannen voor 
harmonie in uw mooie wereld. 
Kom ons te hulp.

Wees nabij aan hen die nu te lijden 
hebben en zelfs hun leven geven. 

Wees ook nabij aan de agressors opdat 
zij beseffen waar zij mee bezig zijn. 
Dat ieder zich bekere tot de ander 
als enige weg tot vrede. 
Dat uw mildheid en liefde de harten 
bereid maakt 
om uw vrede te ontvangen en uit te 
dragen. 
Zo bidden wij U door Jezus Christus, 
onze Vredevorst.

Amen.

[van Katholiek.nl]


