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Jaarlijks zorgt de Gemeenschap van 
Sant’Egidio voor een internationale 
vredesbijeenkomst op topniveau. 
Dan ontmoeten leiders van de grote 
wereldgodsdiensten elkaar, en spreken met 
politieke leiders en vertegenwoordigers van 
de culturele, sociaal-economische wereld. 
Dit met als doel om samen wegen te zoeken 
naar een vreedzame samenleving in deze 
tijd van spanningen en migratie. 

Er wordt met elkaar gesproken om een 
beschaving van het samenleven voor de 
21ste eeuw uit te denken en een krachtig 
antwoord te bieden op het religieus 
gelegitimeerd geweld en terrorisme.
Dit begon op 27 oktober 1986, toen paus 
Johannes Paulus II in Assisi, de stad van de 
vredesheilige Franciscus, religieuze leiders 
uit de hele wereld bijeenbracht voor een 
‘Wereldgebed voor de Vrede’. Op het 
einde van die bijeenkomst van vijfendertig 
jaar geleden drong de Poolse paus erop 
aan de boodschap van vrede verder uit te 
dragen en in de Geest van Assisi te leven. 
De gemeenschap van Sant’Egidio nam deze 
uitnodiging ter harte en zet intussen elk 
jaar een vredesbijeenkomst in de Geest van 
Assisi op. Het is een soort pelgrimstocht 
langs verschillende steden van Europa en het 
Middellandse zeegebied geworden. 

Dankzij de vriendschap met de armen 
begreep de Gemeenschap van Sant’Egidio 
dat de moeder van de armoede vaak de 
oorlog is. Wie van de armen houdt, moet 
daarom ook een vredebewerker zijn. Door 
middel van de dialoog wil Sant’Egidio de 
vrede helpen beschermen waar ze in gevaar 
is en ze helpen opbouwen waar ze verloren 
ging. Deze inzet voor vrede en verzoening 
gebeurt met de eenvoudige middelen van 
het gebed, ontmoeting en dialoog. Telkens 
komen religieuze leiders van verschillende 
christelijke denominaties, joodse en 
moslimleiders en leiders van Oosterse 
godsdiensten bijeen om hun gezamenlijke 
dorst naar vrede uit te spreken, erover van 
gedachten te wisselen en om tegelijkertijd 
voor vrede te bidden. De bijeenkomsten in 
de Geest van Assisi worden georganiseerd 
op bijzondere plaatsen en momenten in 
de recente geschiedenis van Europa. Zo 
waren de religieuze leiders nauwelijks 
twee maanden voor de val van de Muur 
van Berlijn, in september 1989, bijeen in 

Warschau en ontmoeten joden, christenen 
en moslims elkaar in 1995 in de Geest van 
Assisi in Jeruzalem. In 2016, dertig jaar na 
de eerste bijeenkomst, ging paus Franciscus 
voor in het slotgebed in Assisi, die mooie 
stad waar de heilige Franciscus heeft 
gewoond en gepredikt.

De voorzitter van de Gemeenschap, Prof. 
Marco Impagliazzo, reageerde verheugd 
op het bericht dat paus Franciscus zal 
deelnemen aan de slotmanifestatie van het 
gebed. “Vandaag bestaat er een grote vraag 
naar vrede, die komt van mensen die lijden 
vanwege het geweld, van slachtoffers van 
het terrorisme en van de te vele oorlogen 
die aan de gang zijn. Gedurende drie dagen, 
van 18 tot 20 september, zullen we één stem 
laten weerklinken in Assisi, samen met die 
van de religieuze leiders. We komen niet 
alleen samen om de dertigste verjaardag te 
gedenken van het grote gebed voor vrede 
dat er kwam op initiatief van Johannes 
Paulus II, maar om iets nieuws te beleven, 
samen met vele mensen die komen uit 
verschillende werelden. Deze mensen zijn 
gedurende 30 jaar samen op weg gegaan, in 
de Geest van Assisi, om vrede te bouwen en 
de dialoog te versterken.”
De bijeenkomsten liggen aan de basis van 
een netwerk aan contacten, dat al vaker 
zijn nut bewezen heeft in crisissituaties. 
Gelukkig beschikten heel wat religieuze 
leiders via deze bijeenkomsten over elkaars 
mobiele nummer toen vijftien jaar geleden 
twee vliegtuigen zich in de Twin Towers 
boorden en het is in de Geest van Assisi dat 
Sant’Egidio de hoofdpersonen bij elkaar wist 
te brengen in conflicten in Mozambique, 
Algerije of Ivoorkust. Ook recentere 
vredesinitiatieven op het Filipijnse eiland 
Mindanao, in Nigeria en in de Centraal-

Afrikaanse republiek zijn schatplichtig aan 
deze jaarlijkse bijeenkomsten.

De verschillende bijeenkomsten die wij 
vanuit Apeldoorn mochten bijwonen 
hebben op mij diepe indruk gemaakt. 
In 2013 zijn wij naar Sarajevo geweest, 
waar de kogelgaten nog in de muur zaten. 
In september 2014 vond de ontmoeting 
‘Peace is the Future’ plaats in Antwerpen. 
In 2017 in Münster, in 2019 in Madrid en in 
2020 in Rome in afslankte vorm vanwege 
de coronapandemie.
Elk jaar kent de bijeenkomst drie intensieve 
dagen met vele panels waarin religieuze 
leiders en politici met elkaar in gesprek 
gaan. Gelovigen van vele tradities uit 
de hele wereld in mooie gewaden en 
hoofddeksels; boeddhisten, hindoeïsten, 
joden, moslims, en christenen van allerlei 
achtergronden. Orthodoxen, lutheranen, 
franciscanen, katholieken. Duizenden 
mensen van goede wil, jong en oud, staan 
schouder aan schouder om te bidden voor 
de vrede. Kaarsen worden aangestoken 
voor al die landen waar oorlog of strijd 
is. Een vredesverklaring wordt door de 
religieuze leiders getekend en door kinderen 
naar de politieke leiders gebracht. Erg 
indrukwekkend allemaal en als hoogtepunt 
de vredeswens die iedereen elkaar gaf 
op een groot plein. In 2016 was dat bij de 
basiliek van Sint Franciscus. 

We hebben met elkaar dorst naar vrede. 
Wij willen de droom van vrede levend 
houden die met het gebed opstijgt naar de 
wereld. Wij vertrouwen de vrede toe aan 
alle mensen van goede wil en met name 
aan de jongeren, van hen is de toekomst. 
De visie van vrede is een nieuwe taal die 
wij moeten spreken om de ketenen van 
verdeeldheid en haat te verbreken door de 
krachtige energieën van het gebed. In die 
veelkleurigheid van de vele tradities, met de 
verschillende gewaden en achtergronden 
was er een eenheid. De mens is één, als 
broeders en zusters zijn wij kinderen van 
dezelfde Vader. Als we dit bewust zijn, 
vinden wij wegen om bevrijd te worden 
van het juk van wantrouwen en van haat. 
Gebed en dialoog zijn een middel om tot 
die eenheid te komen. De ontmoeting met 
elkaar maakt dat je elkaar in de ogen kunt 
kijken en de verhalen kunt horen. En dan 
hoor je dat we allemaal dorst hebben naar 
vrede. 

Met de bijeenkomsten en het gebed zullen 
wij het weefsel van de wereld herstellen. 
Zoals de joden zeggen ‘Tikkun Olam’, 
dat betekent elke activiteit die de wereld 
verbetert, waardoor het dichter bij de 
harmonieuze staat komt waarvoor het is 
gemaakt. De wereld is één kleed, zoals het 
onderkleed van Jezus, het was naadloos 
van bovenaf uit één stuk geweven, schrijft 
Johannes. Het weefsel van de wereld moet 
hersteld worden in vrede en in dialoog. 
Dialoog is nog geen vrede, maar dialoog 
houdt het besef van een gemeenschappelijke 
lotsbestemming levend. Het ene lichaam 
van de kerk kan niet anders dan geloven in 
de dialoog en de kerk draagt het gewaad 
zonder naden, waarin plaats is voor de hele 
wereld. 

In enkele decennia is de situatie sterk 
veranderd. Er was grote afstand tussen de 
godsdiensten voor Assisi 1986. Johannes 
Paulus II heeft de dynamiek opnieuw leven 
ingeblazen door het gebed voor de vrede 
op de bijeenkomst van Assisi. Vandaag 
draagt Fratelli Tutti van paus Franciscus de 
stempel van de dialoog met Groot-imam 
Al-Tayeb van de Al-Azhar. Wij mogen niet 
pessimistisch zijn, de geest van eenheid 
werkt in de harten en wij worden allemaal 
werkers van de geest. 

In de naam van de Ene God, van de drie 
godsdiensten, jodendom, christendom 
en islam, luidt immers een oproep tot 
bestemming van broederlijkheid en vrede, 
waaraan wij moeten meewerken. En er is 
iets in elke religieuze gemeenschap dat het 
goede een duwtje in de rug geeft. De geest 
waait waarheen hij wil.

In Apeldoorn houden wij op 24 september 
een gebed voor de vrede, we steken kaarsen 
aan en noemen de namen van landen waar 
geen vrede is, waar mensen het slachtoffer 
zijn van oorlog en geweld, we bidden 
om vrede. We bidden dat wij steeds meer 
ervaren dat wij alleemaal broeders en zusters 
zijn van elkaar en samen moeten bouwen 
aan die wereld van vrede. Na het gebed 
zal er een lezing gehouden worden door 
hoogleraar theologie en lekendominicaan 
Erik Borgman over vrede, met als thema: 
‘Radicaal inclusief’.
Sluit je aan bij dit gebed, op vrijdag 24 
september om 19.30 uur in de Onze Lieve 
Vrouwekerk.

Vijfendertig jaar ‘Geest van Assisi’
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Om een beter zicht te krijgen op 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: 26 september locatie Maria; 
03 oktober locatie Victor; op 10 oktober locatie 3 Ranken.

Op 29 augustus jl. is er een bloemetje gegaan naar mevrouw R.Bijl, 
Thomas van Aquinostraat te Apeldoorn.
Op 05 september jl. is er een bloemetje gegaan naar mevrouw Nijman, 
Edisonlaan te Apeldoorn.
Op 12 september jl. is er een bloemetje gegaan naar de heer en mevrouw 
Franken, Rhienderstein te Ugchelen.

VOEDSELBANK
Het product voor de inzamelingsactie van de Voedselbank voor de maand 
september is crackers, knäckebröd, beschuit. Voor de maand oktober: pasta en rijst. 
U kunt het product in de bekende kratten achter in de kerk deponeren. 
Namens de voedselbank hartelijk dank.

DE KLEDINGBANK
Mensen die financieel in de knel zijn geraakt kunnen op maandag, woensdag en 
vrijdag van 10.00 tot 15.00 uur (zonder afspraak) bij de kledingbank komen om kleding 
uit te zoeken. Kleding voor kinderen en volwassenen en ook linnengoed is ruim aanwezig 
om te delen. Inleveren van goede, schone en actuele kleding kan op maandag van 
10.00 tot 15.00 uur.

COLLECTE OPBRENGSTEN
Week 29: eigen kerk en Caritas € 309,05.
Week 30: eigen kerk en de voedselbank € 349,75.
Week 31: eigen kerk en bijbelles voor de kinderen van de 
Emmaüsparochie € 292,80.
Week 32: eigen kerk en armen van de parochie € 433,90
Week 33: eigen kerk en de herberg € 302,45
Week 34: eigen kerk en de MIVA € 267,70
Week 35: eigen kerk en meeleven bij verlies € 232,35

MISINTENTIES, VOOR ZOVER BIJ ONS BEKEND
18/19 sept 2021
Egidius Johannes Elbers; Magrietha Passchier-van Dijken; Maria Tekela Alida Berghuis-Holte; 
Aly van Boeijen-van Herrebout.
5/26 sept 2021
Annie Spronk-Post; Magrietha Passchier-van Dijken; Maria Tekela Alida Berghuis-Holte; 
Aly van Boeijen-van Herrebout; Egidius Johannes Elbers; ouders Van Bentem-Vollebregt.
2/3 okt 2021
Maria Johanna Geerdink en overleden familieleden; Egidius Johannes Elbers; Magrietha 
Passchier-van Dijken; Maria Tekela Alida Berghuis-Holte, Aly van Boeijen-van Herrebout.
9/10 okt 2021
Maria Aartsen-Verhey, Hendrikus Johannes Aartsen, overleden fam. Aartsen-Verhey; 
Stephen Staijen; overleden ouders, schoonouders en schoonzoon; gezondheid en 
voorspoed voor het gezin; Egidius Johannes Elbers.

PAROCHIEKRONIEK 
Overleden:
De afscheidsviering van Greet Passchier-van Dijken heeft vrijdag 10 september jl. 
plaatsgevonden in de Onze Lieve Vrouwekerk.
De afscheidsviering van Mia Tekela Alida Berghuis-Holte heeft zaterdag 11 september jl. 
plaatsgevonden in de aula van crematorium Heidehof.
De afscheidsviering van Aly van Boeijen-van Herrebout heeft maandag 13 september jl. 
plaatsgevonden in de Onze Lieve Vrouwekerk.

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.
Het blijft noodzakelijk om zich via meevieren.nl of telefonisch via het secretariaat op te 
geven om een kerkdienst bij te willen wonen!

Zaterdag 18 september, 25e zondag door het jaar
16.30 uur Gebedsvieringviering voor 100 personen 
 Voorganger pastor W. Vroom
Zondag 19 september, 25e zondag door het jaar 
11.00 uur Eucharistieviering voor 100 personen met enkele leden van het 
 Gregoriaans koor
 Voorganger pastoor J. Hermens 
Maandag 20 september
19.30 uur Gebedsdienst Sant Egidio voor 100 personen 
 (let op het tijdstip, voortaan om 19.30 uur)
Dinsdag 21 september
09.00 uur Eucharistieviering voor 100 personen
Vrijdag 24 september
09.00 uur Eucharistieviering voor 100 personen 
19.30 uur Gebedsviering in het kader van de vredesweek (voor 100 personen)
Zaterdag 25 september, 26e zondag door het jaar (herinneringsviering corona)
16.30 uur Eucharistieviering voor 100 personen met enkele leden van koor Credo
 Voorgangers pastoor J. Hermens, diaken R. Dashorst, pastor W. Vroom 
Zondag 26 september, 26e zondag door het jaar
11.00 uur Eucharistieviering voor 100 personen met enkele leden van koor Sostenuto
 Voorganger pastoor J. Hermens 
Maandag 27 september
19.30 uur Gebedsdienst Sant Egidio voor 100 personen
Zaterdag 2 oktober, 27e zondag door het jaar
16.30 uur Gezinsviering voor 100 personen met het kinderkoor
 Voorganger pastoor J. Hermens 
Zondag 3 oktober, 27e zondag door het jaar (Franciscusdag)
11.00 uur Eucharistieviering voor 100 personen met enkele leden van koor Joko Trees 
 (50-jarig jubileum)
 Voorgangers pastoor J. Hermens, diaken R. Dashorst, pastor W. Vroom 
13.00 uur Doopviering
 Voorganger diaken R. Dashorst
19.30 uur Oecumenisch avondgebed rondom de klimaatpelgrimstocht 
 (zie informatie elders in OpWeg)
Maandag 4 oktober 
19.30 uur Gebedsdienst Sant Egidio voor 100 personen
Dinsdag 5 oktober
09.00 uur Eucharistieviering voor 100 personen
Vrijdag 8 oktober
09.00 uur Eucharistieviering voor 100 personen 

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

ROZENKRANSGEBED is nog niet opgestart.

KINDERDIENST EN CRÈCHE
De kinderen starten in de kerk en gaan na het woord van welkom naar hun 
eigen ruimte en komen met de communie terug. Ook zal er weer kinderopvang 
zijn 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.  

Onze Lieve Vrouwekerk, Hoofdstraat 18, 7311 KB Apeldoorn       

Pastorale zorg: Een pastor van het team is iedere dag van 09.00-20.00 uur bereikbaar op 06 531 543 58 en tevens beschikbaar voor dringende pastorale zorg.
Secretariaat Apeldoorn: ma, di, wo, do: 09.00-12.00 uur, emmaus@rkapeldoorn.nl 055 526 65 04.
Secretariaat Twello: di, do: 09.00-17.00 uur, secretariaat@franciscusenclara.com 0571 27 44 45.

Pastoraal team

Hans Hermens
pastoor
hanshermens7@gmail.com
06 461 042 46

Sebastian Gnanapragasam 
parochievicaris
Bereikbaar via
centraal secretariaat

Wim Vroom
pastoraal werker
vroom@franciscusenclara.com
06 589 591 05

Ronald Dashorst
diaken
r.dashorst@rkapeldoorn.nl
06 169 127 27

Mariska Litjes 
jongerenwerker/catecheet
kindenkerk@rkapeldoorn.nl
055 526 65 00
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Erik Borgman: 
spreker in Apeldoorn tijdens Vredesweek
(Willem Olierook)

Van 18 t/m 26 september is de Vredesweek. 
Organisator PAX heeft gekozen voor het 
thema “Inclusief samenleven” met de 
volgende onderbouwing:
De vraag is niet meer óf er uitsluiting 
in onze samenleving is, maar of we 
het herkennen hoe mensen worden 
buitengesloten en hoe we hierbij zelf 
betrokken zijn. Met elkaar kunnen we 
aankaarten waar exclusie plaatsvindt 
en hoe mensen systematisch worden 
buitengesloten. Samen met jou wil PAX zich 
inzetten voor vrijheid, waarheid, recht zodat 
alle mensen in liefde kunnen samenleven. 
Als we elkaar opzoeken, elkaar weten 
te vinden, elkaar het woord geven, naar 
elkaar luisteren en samenwerken, ligt er een 
kleurrijke toekomst voor ons.
Als gastspreker is Erik Borgman uitgenodigd. 

Wie is Erik Borgman?
Erik Borgman (Amsterdam, 1 januari 1957) 
is een Nederlandse lekendominicaan en 
hoogleraar theologie van de religie, in 
het bijzonder het christendom, aan de 
Universiteit van Tilburg. In zijn denken 
is hij sterk beïnvloed door de katholieke 
bevrijdingstheologie.
Het opiniemagazine Vrij Nederland 
selecteerde hem in 2008 als een van de 
meest scherpzinnige denkers van Nederland. 
Lezers van dagblad Trouw verkozen hem tot 
een van drie meest inspirerende theologen. 
Ook werd hij in 2012 uitgeroepen tot 
Theoloog van het jaar.

Levensloop
Na de mavo (Gerardus Majella, diploma 
1973) en ongedeeld vwo (college De 
Klop, diploma 1976) te Utrecht, studeerde 
Borgman van 1976 tot 1984 theologie en 
filosofie aan de Katholieke Universiteit 
Nijmegen en studeerde cum laude af. 
In 1990 promoveerde hij (eveneens cum 
laude) op het proefschrift Sporen van de 
bevrijdende God: Universitaire theologie 
in aansluiting op Latijns-Amerikaanse 
bevrijdingstheologie, zwarte theologie 
en feministische theologie.
Van 2000 tot 2007 was hij in dienst 
van het Heyendaal Instituut voor 
theologie, wetenschap en cultuur van de 
Katholieke Universiteit Nijmegen, later 
de Radboud Universiteit. Vanaf eind 2007 
is hij hoogleraar aan het Departement 
Religiewetenschappen en Theologie binnen 
de Faculteit Geesteswetenschappen van 
de Universiteit van Tilburg. Najaar 2015 
werd hij ook gasthoogleraar aan het 
Doopsgezind Seminarie te Amsterdam, met 
als leeropdracht “vrijzinnige theologie”.

Bibliografie
Sporen van de bevrijdende God: Universitaire 
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Overlopen naar de barbaren: het publieke 
belang van religie en christendom (2009)
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opbouw in tijden van afbraak (2015)

Leven van wat komt: een katholiek uitzicht 
op de samenleving (2017) 
Zielen winnen: op zoek naar kerk buiten de 
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Alle dingen nieuw
Op Internet (Bing) vond ik een filmpje 
waarin de schrijver een toelichting geeft op 
zijn jongste boek.
Ik ben zo vrij geweest zijn gesproken tekst 
uit te tikken, omdat ik vermoed dat het ook 
een goede inleiding is op de lezing die hij 
gaat verzorgen.

“In ‘Alle dingen nieuw’ probeer ik, behalve 
een nieuwe inhoud, en behalve een nieuwe 
manier van kijken, ook een nieuwe vorm 
te vinden voor wat de theologie eigenlijk 
wil doen. Die vorm bestaat er vooral in, 
in mijn geval, dat ik veel meer stemmen 
aan het woord laat dan gebruikelijk is. Ik 
probeer niet éen leer, één redenering, één 
visie uit te pakken en dan liefst zo stevig uit 
te pakken dat je minstens tijdens het lezen 
er geen speld tussen kunt krijgen, maar ik 
probeer eigenlijk vooral te laten zien dat er 
heel veel stemmen zijn die met elkaar een 
conversatie voeren en in die conversatie 
er langzamerhand iets oplicht waarvan 
je zou kunnen zeggen: ja, daar zit iets 
betrouwbaars in, daar kan ik dan ook wel 
met mee als deze mensen hun leven daaraan 
toegewijd hebben, dan kan ik daar zelf 
ook in meegaan en kan ik mij daar ook aan 
toevertrouwen. Dat is een andere manier 
dan dat we via redenering er komen, we 
komen vooral dus via de overtuigingskracht, 
niet de persoonlijke overtuigingskracht in 
strikte zin, niet een charismatisch persoon 
die zegt: nou ja, als jij het zegt dan zal het 
wel zo zijn, want je zegt het met zoveel 
overtuigingskracht, dat is het punt niet, 
maar het gaat erom dat langzamerhand in 
het gesprek iets oplicht, wat dat gesprek 
in zekere zin oplevert, doordat we met 
elkaar praten, ontdekken we nieuwe 
werkelijkheden, nieuwe waarheden en dat 
gebeurt in zo’n gesprek ook.

Dat laat dus de traditie niet zien als een 
gesloten geheel, maar juist als een open 
conversatie en dat maakt hier iets mogelijk 
dat we vaak in onze cultuur niet doen. 
We denken: het is óf dit óf dat en ik zeg 
niet dat het altijd én dit is én dat maar 
tegelijkertijd als we de twee niet bij elkaar 
brengen: én dit én dat dan minstens in 
het begin laten praten dan verarmen we 
eigenlijk onze eigen uitkomst. Nou, wat ik 
wil doen is die uitkomst eigenlijk eerder 
verrijken dan verarmen. Laten zien dat 
er veel visies zijn, veel perspectieven en 
dat die toch allemaal eenzelfde kant op 
wijzen, namelijk dat het leven niet iets is 
dat je in de greep moet krijgen, niet iets 
is wat jij moet maken, maar wat op een 
bepaalde manier jou draagt, ook al is dat 
niet vanzelfsprekend en zelfs als kun je 
daardoor beschadigd raken. Het is geen 
gemakkelijk boek, in de zin van: als je 
maar vertrouwt dan komt het vanzelf wel 
goed. Nee, het is: vertrouwen is moeilijk, 
vertrouwen is pijnlijk, het verwondt ook, 
dat is ook waar de christelijke traditie over 
gaat: het gaat over dood, het gaat over 
lijden, maar het gaat ook over opstanding. 
Wel, als we nu dit aspect van het leven 
willen temporiseren, dat het leven 
weliswaar pijnlijk is, maar dat tegelijkertijd 
ook het vertrouwen is dat we het zelf niet 
hoeven te doen, maar dat er perspectief 
is dat ons wordt aangereikt, dan moeten 
we niet met een harde redenering willen 
bewijzen dat wij gelijk hebben, maar 
dan moeten we ook de waarheid laten 
oplichten. Nou, dat probeer ik te doen. Ik 
vind dat zelf ook echt een experiment, kan 
dat eigenlijk wel zo? Het is niet bedoeld als: 
alles is al goed, nee, integendeel, lang niet 
alles is goed en toch moet het op de een of 
andere manier in die conversatie. Daar zit 
wat mij betreft het meest vernieuwende. 
Zeker, de inhoud is ook vernieuwend, 
zeker, het perspectief is vernieuwend, maar 
dit aspect dat je op deze manier toch bij 
dingen uit kunt komen, die draagkracht 
hebben zonder dat je die draagkracht 
van tevoren oplegt bij wijze van spreken 
“omdat ik het zeg of omdat het altijd al 
zo gezegd is”, dat vind ik zelf het meest 
interessante en ook wel meest spannende, 
als ik eerlijk ben, experiment.” 

[bronnen: www.bing.com, Vredesweek.nl, 
Wikipedia.nl]

Klimaatpelgrimage
via Apeldoorn: 
(Een samenwerking van Groene Kerken 
(RK en PKN), Moskee, Oecumenische 
Basisgemeente en Don Bosco)

Dertig pelgrims lopen vanuit Polen 
naar Glasgow een oecumenische 
klimaatpelgrimstocht, om aandacht 
te vragen voor klimaatverandering 
en de invloed van mensen daarop. De 
organisatie in Nederland is in handen van 
Groene Kerken en Vastenactie. De inzet 
is om christenen en kerken op te roepen 
stappen te zetten in een goede zorg voor 
de schepping. 

Zondag 3 oktober komen de pelgrims 
via Twello naar Apeldoorn, waar ze 
ontvangen worden door wethouder 
Cziesso bij de Moskee. De maaltijd wordt 
verzorgd in het Emmaüshuis en de 
overnachting vindt plaats in diverse 
PKN-kerken. 

Oecumenisch avondgebed 
in de O.L. Vrouwekerk
’s Avonds om 19:30 uur is er een 
oecumenisch avondgebed in de Onze 
Lieve Vrouwekerk. Wilt u hierbij zijn 
dan kunt u zich aanmelden via: www.
emmaus-apeldoorn.nl/reserveren-voor-
een-kerkdienst
Maandagmorgen om 9:00 uur vertrekken 
de pelgrims vanuit de Goede Herderkerk, 
Asselsestraat 199, en lopen ze naar 
Voorthuizen. Rondom de pelgrimage 
worden diverse activiteiten georganiseerd 
door een gelegenheidswerkgroep van 
Goede Herderkerk, Emmaüsparochie, 
Franciscus en Claraparochie en Diaconie 
Protestantse Gemeente Apeldoorn, 
in samenwerking met anderen die 
werk maken van duurzaamheid. Voor 
informatie, zie www.diaconieapeldoorn.nl 
en www.emmaus-apeldoorn.nl/berichten 
of mail Gertrudeke van der Maas: 
diaconaalondernemer@pkn-apeldoorn.
nl of Mariska Litjes: kindenkerk@
rkapeldoorn.nl

Lesbrief aan de scholen
Alle scholen in Apeldoorn en Twello 
hebben een lesbrief ontvangen 
voor de bovenbouw over klimaat 
en duurzaamheid. Daarin wordt 
o.a. de nieuwe kinderburgemeester 
geïnterviewd. Wij maken kennis met Lian 
Schreur en haar visie op het klimaat. 
De kinderen krijgen opdrachtjes om ze 
bewuster te maken van hun gedrag t.a.v. 
duurzaamheid en klimaat en aan hen 
wordt gevraagd een brief te schrijven aan 
de burgemeester van Apeldoorn. 
Deze brieven worden verzameld en 
overhandigd aan de burgemeester via de 
wethouder op 3 oktober. 

Hoe kunt u meedoen? 
Onderteken de internationale 
klimaatpetitie: https://www.groenekerken.
nl/klimaatpetitie/tekenen/ waarin 
regeringsleiders worden opgeroepen tot 
een rechtvaardig klimaatbeleid. 
De pelgrims zullen deze petitie namens 
alle ondertekenaars aanbieden aan de 
voorzitter van de VN-Klimaattop.
U kunt ook meelopen met een klimaat-
etappe: www.groenekerken.nl/
klimaatpelgrimstocht 

Stadsdichter
De stadsdichter van Apeldoorn, 
Herman Kattemölle, heeft een prachtig 
gedicht geschreven. Dit is gedrukt 
op ansichtkaarten en gratis mee te 
nemen tijdens de ‘Open Kerk’ op de 
zaterdagmiddagen. De kaarten zijn 
aangeboden aan alle kerken van 
Apeldoorn en daar mee te nemen. 

Namens de werkgroep,
Arda van Dulmen, Kees Posthumus,

Gertrudeke van der Maas, Mariska Litjes 
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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).

al in het teken zetten van Franciscus van 
Assisi en ons thema richten op het klimaat, 
de natuur en duurzaamheid. 
Dit valt samen met de Pelgrims die dat 
weekend in Apeldoorn aankomen. Ook 
met de kinderen gaan we met dit thema 
aan de slag. Op deze zondagochtend is 
er voor kinderen een programma in het 
Emmaüshuis. Ouders kunnen bij de hele 
kleine kinderen blijven en meedoen met 
dit programma van 11:00 tot 12:15 uur. 

Vormselvoorbereiding
In de vorige OpWeg 
heeft u kunnen lezen 
over de vernieuwde 
aanpak van de eerste 
communie. 
Ook het vormseltraject 
valt onder het Leerhuis 
en kent enkele 
veranderingen in het voorbereidingstraject. 
Zo willen we de ouders intensiever dan 
voorheen betrekken bij de voorbereiding en 
is het aantal bijeenkomsten uitgebreid tot 
9 bijeenkomsten. We gaan werken met de 
methode Vormselkracht. 

K I N D  E N  K E R K

Compliment 
De kinderwoorddiensten 
die wij gebruiken komen 
van de site 
www.kinderwoorddiens.nl
Samen met nog een viertal auteurs 
schrijf ik al vijf jaar voor deze website. 
Het is heel leuk om er zelf mee te 
werken samen met de vrijwilligers die de 
kinderdienst draaien. Zo heb je als auteur 
optimale feedback, merk je wat wel en niet 
goed werkt en krijg je suggesties en ideeën 
mee die we weer onze projecten en voor 
de zondagen gebruiken. 

Een compliment van de hulpbisschop 
mgr. Ted Hoogenboom in de viering van 
5 september over de kinderdienst en het 
feit dat we oude verhalen in de leefwereld 
van de kinderen weten te brengen was dan 
ook erg leuk om te horen. Het ging deze 
betreffende zondag over horen, zien en 
zwijgen. 

Meestal zwijgen we over complimenten, 
maar in dit geval zeggen we ‘dank u wel’!
Zelf wil ik daar nog een compliment aan 
toevoegen voor alle kinderdienstbegeleiders. 
Het kan immers mooi op papier staan, maar 
zij geven het handen en voeten!

3 oktober: kinder-breed programma 
Elk jaar is er een startzondag in september. 
Dit jaar maken we een 
start in het weekend 
van 3 oktober in beide 
samenwerkende 
parochies.
Vooruitlopende op 
de nieuwe naam 
Franciscusparochie 
willen we dit weekend 

Een aantal bijeenkomsten is samen met de 
ouders en er is meer ruimte voor vieren in 
dit programma en de vormelingen kunnen 
als misdienaar meedoen in de vieringen. 
Een goede oude gewoonte die we 
meenemen in het nieuwe traject is ons 
bezoek aan het bisschoppelijk paleis in 
Utrecht. We hopen dat we het ook dit 
traject weer kunnen realiseren!

Kinderkoor ‘K zing
Het kinderkoor ‘K zing is afgelopen vrijdag 
weer gestart! Zij oefenen elke vrijdagavond 
van 18.30 tot 19.30 in het parochiehuis.
Wil je een avond meedoen, om te kijken 
of het wat voor je is, dan graag een mailtje 
naar kindenker@rkapeldoorn.nl!

Gezinsviering 
Zaterdag 2 oktober is er in de Onze Lieve 
Vrouwekerk in Apeldoorn om 16:30 uur een 
gezinsviering. De communicanten worden 
hiervoor ook uitgenodigd.
Mocht uw kind het leuk vinden om mee 
te zingen in deze dienst dan kan het op 
vrijdagavonden ervoor van 18:30 tot en met 
19:30 uur mee oefenen met het kinderkoor.

Dit is alweer het vierde artikel over 
het Leerhuis waarin we u graag nader 
informeren over de voortgang van het 
Leerhuis na de zomervakantie. 

Als u dit leest, is op 16 september een 
nieuwe groep begonnen met de basiscursus 
Algemene geloofsbijeenkomsten van 
7 avonden; deze zijn verspreid over 
2-wekelijkse bijeenkomsten in dit najaar. De 
pilot-groep, die in december 2020 gestart is 
en door Corona noodgedwongen tijdelijk 
moest stoppen, heeft haar tweede avond 
op 8 september gehad. Een enthousiast 
begin van het nieuwe “studiejaar’’. We 
hopen dan ook dat we in het nieuwe jaar 
2022 een derde groep mogen verwelkomen. 
We streven naar een groepsgrootte van 
maximaal 20 personen. Achter in de kerk 
liggen folders met nadere toelichting, u 
wordt van harte uitgenodigd om deze mee 
te nemen.
Even een doorkijkje in het Leerhuis. Het is de 
intentie van het Leerhuis om in de toekomst 

cursussen voor focusgroepen te ontwikkelen: 
een mooie naam voor die parochianen die 
vanuit een specifieke groep een functie 
vervullen, denk hierbij bijvoorbeeld aan 
de kostergroep, de lectorengroep en de 
uitvaartgroep. Het is een intentie en het 
geheel moet nog verder besproken en 
uitgewerkt worden.

Natuurlijk blijft Mariska actief met de 
kindergroep(en) en hun ouders bij de 
voorbereiding van de Eerste Communie 
of het Vormsel.
Het is onze wens om de website 
geactualiseerd te krijgen met een tabblad 
voor het Leerhuis.
Tot zover onze berichtgeving over het 
Leerhuis. Mocht u vragen, ideeën of 
suggesties hebben bericht ons dan via het 
secretariaat. Wij wensen hen die net gestart 
zijn een inspirerende cursus toe.

Dori Anne Aalbers en Gerard Disberg, 
ondersteuners Leerhuis

Leerhuis na de zomervakantie van 2021
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(Willem Olierook)

Praten over vrede is goed. 
Werken aan vrede is beter. 
Een van de manieren om aan vrede te 
werken is om ‘zorg om de naaste’ handen 
en voeten te geven.
Dus daarom ‘bron internet’ eerst eens 
raadplegen om te onderzoeken of en waar 
er wat gebeurt…

Zorg om de naaste in de 
drie grote wereldreligies
Op de website van dagblad Trouw vond ik 
onderstaand artikel geschreven door Anne-
Wil Jens en gepubliceerd op 29 juli 2010.

“De grote wereldgodsdiensten heten sterk 
van elkaar te verschillen. Maar dat valt vaak 
erg mee. Neem de zorg voor de naaste. 
Zowel in het christendom, het jodendom 
als in de islam is die zorg een fundamenteel 
onderdeel van het geloof. Zowel in het 
christendom, het jodendom als de islam is de 
zorg voor de naaste een wezenlijk aspect van 
de religie.
Dat blijkt uit de bundel ’Chesed, caritas, 
diaconie, zakaat: zorg voor de naaste in 
jodendom, christendom en islam’.

Aan de hand van een trefwoord schrijven 
vier auteurs over de sociale zorg in hun 
geloofstraditie. Zo beschrijft de islamitische 
theoloog en filosoof Mohamed Ajouaou 
het begrip zakat of zakaat (het geven van 
aalmoezen), één van de vijf zuilen in de 
islam. De letterlijke betekenis van zakat is 
’zuiveren’ of ’reinigen’. Het geven van een 
aalmoes is een daad van barmhartigheid en 
een bekrachtiging van de geloofsbelijdenis. 
Het doel van de geloofshandeling is het 
verwerven van goddelijke zegen, maar die 
kan alleen ontvangen worden als de aalmoes 
vanuit barmhartigheid wordt gegeven.

In het jodendom wordt het begrip chesed 
opgevat als ’Gods betrokkenheid en zijn 
verbondenheid met deze wereld’, stelt Sasja 
Martel, directeur van het joods hospice 
Immanuel in Amsterdam in de bundel. 
Volgens Martel is chesed Gods oproep aan de 
mens om onbaatzuchtig en onvoorwaardelijk 
medemenselijkheid te tonen.

Erik Sengers, godsdienstsocioloog aan 
de Vrije Universiteit in Amsterdam en 
stafmedewerker van het bisdom Haarlem-
Amsterdam is een van de auteurs van 
de bundel. „In de media worden de 
drie monotheïstische godsdiensten vaak 
confronterend tegenover elkaar gezet”, 
zegt hij. „Maar tussen de religies blijken 
er zowel verschillen als overeenkomsten te 
zijn. In deze bundel, met vier persoonlijke 

Vrede in praktijk brengen
verhalen, hebben we mensen uit de drie 
wereldgodsdiensten bij elkaar gebracht. 
Ze beschrijven de betekenis van het begrip 
van naastenliefde in hun godsdienst en de 
achterliggende gedachte.”

De teksten in de bundel over naastenliefde 
zijn eerder uitgesproken als lezingen tijdens 
een studiedag van het Centrum voor de 
Sociale Leer van de Kerk (CSLK), die in het 
najaar van 2009 plaatsvond. Op de studiedag 
werden de sociale kanten van verschillende 
geloofstradities onder de aandacht gebracht 
en werd besproken op welke manier de zorg 
voor de naaste in de drie monotheïstische 
religies tot uiting komt.

De bundel wordt ingeleid door Bart Koet, 
diaken van het bisdom Haarlem-Amsterdam. 
Hij benadrukt de overeenkomsten tussen 
de religies, bijvoorbeeld het gegeven dat 
jodendom, islam en christendom alle drie 
abrahamitische religies zijn, omdat ze ieder 
Abraham (of Ibrahim) als vader van het 
geloof erkennen.
Van het christendom worden in de bundel 
de twee grote stromingen protestantisme en 
rooms-katholicisme behandeld. Protestanten 
gebruiken het begrip ‘diaconie’, terwijl 
in de rooms-katholieke kerk de term 
caritas gangbaar is. Socioloog Erik Sengers 
omschrijft caritas als een deugd, een daad 
van liefde die God zichtbaar maakt in de 
wereld. In de katholieke sociale leer worden 
christenen opgeroepen solidair te zijn met 
elkaar en met de naasten.

Herman Noordegraaf, bijzonder hoogleraar 
aan de Protestantse Theologische Universiteit 
in Leiden gaat terug naar de tijd van het 
ontstaan van het protestantse diaconaat. 
Onder diaconaat verstaat hij ‘inzet van 
kerken ter bestrijding van materiële en 
sociale noden’.

Volgens Erik Sengers vergeten christenen 
soms de betekenis van woorden als ‘caritas’ 
of ‘diaconaat’. „Door de bestudering van 
bijvoorbeeld de islam kunnen we tot nieuwe 
inzichten komen en dimensies aan onze 
begrippen toevoegen.”

De bundel is volgens Sengers niet 
samengesteld als een diepgaand onderzoek 
naar de historische wortels van de 
begrippen van naastenliefde in de drie 
wereldgodsdiensten, maar bedoeld om het 
leren van elkaars tradities te stimuleren. 
Sengers hoopt dat de bundel zijn weg 
vindt in interreligieuze gespreksgroepen: 
„Naastenliefde heeft binnen de verschillende 
religies een eigen betekenis gekregen. Maar 
die betekenissen vullen elkaar aan en ze 
versterken elkaar”.”

Tien jaar later…
Ik was benieuwd of de wens van Erik 
Sengers: de bundel bespreken in 
gespreksgroepen, werkelijkheid was 
geworden. Via zijn uitgeverij kwam ik 
aan zijn e-mailadres, ik stuurde hem een 
verzoek en binnen tien minuten(!) kreeg ik 
antwoord van hem. Ik heb hem gevraagd of 
ik zijn reactie integraal in dit artikel mocht 
opnemen, waarop hij zijn akkoord gaf.

“Beste mijnheer Olierook,

Wat aardig dat u mij die vraag 10 jaar na 
dato stelt, is het boekje al weer zo oud?
Of het boekje de weg naar de 
gespreksgroepen heeft gevonden weet 
ik niet. Zelf ben ik nooit uitgenodigd 
voor een toelichting of inleiding bij een 
interreligieuze gespreksgroep. U bent denk 
ik de eerste of een van de zeer weinigen 
die erop is teruggekomen.
Mag ik u als antwoord op uw vraag mijn 
ervaring in de interreligieuze dialoog van de 
afgelopen 10 jaar vertellen? Dat is misschien 
ook wel een aardige bijdrage aan het artikel 
dat u schrijft.

Het boekje ‘Zorg voor de naaste’ was voor 
mij de opstap naar een groter boek over de 
caritas, het hoofdstuk dat ik 2010 schreef 
heb ik uitgewerkt.
Daarna werkte ik voor de caritas van het 
bisdom Haarlem-Amsterdam totdat ik daar 
wegens reorganisatie weg moest. Vervolgens 
ben ik gaan werken als geestelijk verzorger 
bij justitie en (tegenwoordig) bij defensie.
Daar heb ik voor het eerst in de praktijk 

intensief kennisgemaakt met 
andere religies, de gelovigen 
daarvan en de gesprekken 
daarmee. Daarvoor was het 
toch een beetje academisch-
theoretisch.

Mijn ervaring is dat als je 
vanuit een gelovige houding 
leeft, dat je bij heel veel 
mensen van andere religies 
respect en waardering krijgt 
en kan geven. Als geestelijk 
verzorger heb ik zo mensen 
van heel verschillende 
(wereld)religies kunnen 
bijstaan, want het gaat om 
een mens en niet om een 
gelovige. Samen praten is 
heel belangrijk, maar samen 
dingen doen is misschien nog 
wel belangrijker.

Als je het boekje ‘Zorg 
voor de naaste’ goed leest, 
zie je dat de verschillende 

godsdiensten zeer overeenkomstige, elkaar 
aanvullende beelden hebben van de mens en 
het goede leven. Hoe kun je, bijvoorbeeld in 
Apeldoorn, samen werken aan veiligheid in 
de buurt, aan een schone leefomgeving, aan 
goede opvang voor straatkinderen, aan zorg 
voor daklozen en eenzamen?

We blijven in gespreksgroepen vaak teveel 
in gesprek met mensen die graag praten 
of kunnen praten, en vaak steeds weer 
over dezelfde onderwerpen. Maar juist 
door het samen doen leer je de ander 
beter kennen, ook de mensen die niet 
de ‘vertegenwoordiger’ zijn van een 
geloofsgemeenschap, maar degenen met 
wie u de naaste bent in de buurten.
In deze zin wens ik u in Apeldoorn veel 
plezier met de interreligieuze dialoog.

Hartelijke groet, Erik Sengers”

Samen doen!
De oproep van Erik Sengers: “samen doen” 
spreekt me zeer aan. Hoewel er aan “doen” 
bijna altijd wel “gesprek” aan vooraf gaat, 
is het in praktijk brengen op zich al een 
vorm van naastenliefde én een “werktuig 
van vrede” zoals Franciscus van Assisi 
eeuwen geleden al in het Zonnelied heeft 
beschreven.
Het prachtige werk dat wordt verricht onder 
de vleugels van Sant’Egidio, met name 
de Franciscustafel, de Kledingbank en de 
Generatietuin, is hier in Apeldoorn een 
aansprekend voorbeeld van hoe dat kan.
Dat nog vele mooie initiatieven mogen 
volgen!

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

We gaan de draad weer oppakken (thema 
OpWeg 12). De zomer is zo goed als 
voorbij, net als de vakanties. Tijd om met 
hernieuwde energie de taken weer op te 
pakken en het ritme te hervinden.

Hoewel deze zomer niet leek op de 
zomers van voorgaande jaren, hadden 
we nu wel een typisch Hollandse zomer. 
Maar de natuur liet ook merken dat de 
wereld veranderd is en nu ook van ons 
verandering vraagt. Overstromingen 
in het zuiden van het land, België en 
Duitsland en natuurrampen over de 
wereld zijn een duidelijk signaal. 

Als kerk kunnen we hierin, al is het maar 
bescheiden, ook een steentje bijdragen. 
Wij hebben ons aangemeld bij het 

initiatief ‘de Groene Kerk’ om daar waar 
we mogelijkheden zien een duurzame weg 
in te slaan. Opereren vanuit het begrip 
‘rentmeesterschap’ (beheren en behouden 
van wat we hebben op een duurzame en 
maatschappelijk verantwoorde manier zodat 
de komende generaties hier ook van kunnen 
profiteren) wordt het ijkpunt waarop we 
koersen.

In de zomer zijn we ook voortvarend gestart 
met het project communicatie. Hiermee 
willen we bereiken dat de communicatie 
van de beide parochies op elkaar wordt 
afgestemd en verbeterd. We zoeken naar 
de beste methoden om zowel binnen 
de parochie met elkaar als buiten de 
parochie naar de wereld om ons heen 
te communiceren. Van dit project gaat u 

ongetwijfeld de komende tijd nog het een 
en ander merken.

Maar tijdens de zomerperiode zijn de zorgen 
omtrent de geringe bezetting van het 
Pastoraal team en van het parochiebestuur 
nog niet afgenomen. Er zijn belangrijke 
stappen gezet en gesprekken gevoerd, maar 
besluitvorming hierover vergt veel tijd. 

Dus ook deze keer kan ik niet anders 
dan besluiten met de oproep om ons in 
de uitvoering van de werkzaamheden te 
steunen en waar mogelijk ons bestuur te 
komen versterken. Samen de schouders 
eronder voor de parochie. 

Namens het bestuur,
Eric Krukkert
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Vier mee met de
Friezenkerk in Rome 
 
Op 31 oktober zendt de KRO-NCRV de 
eucharistieviering vanuit de Friezenkerk in 
Rome uit. U kunt thuis meevieren met de 
gemeenschap in de kerk aan de rand van het 
Sint-Pietersplein. Een unieke mogelijkheid 
om u even verbonden te voelen met deze 
bijzondere Nederlandse gemeenschap in het 
centrum van de wereldkerk. 
 
Op zondag 31 oktober 
zal Antoine Bodar, rector 
van de Friezenkerk, om 
10.00 uur voorgaan in 
de eucharistieviering in 
deze mooie kerk, die 
een geschiedenis heeft 
die teruggaat tot de achtste eeuw. Voor 
Nederlandse pelgrims en bezoekers is het 
een plaats van ontmoeting en bezinning. In 
de afgelopen 30 jaar is de kerk ingrijpend 
gerestaureerd. Maar om deze plek in Rome 
voor de lange termijn te behouden blijven 
er verbeteringen nodig. Stichting Vrienden 
van de Friezenkerk zet zich hiervoor in. We 
willen u vragen om ons daarbij te helpen.
 
Sluit u aan bij de Vrienden van de 
Friezenkerk door u aan te melden via www.
friezenkerk.nl/vrienden. De minimale donatie 
is € 25,- per jaar, of steun de stichting 
met een eenmalige gift: scan de 
qr-code en doneer rechtstreeks.

‘Dit is je nieuwsfoto van de week?’
De presentator van het actualiteitenpro-
gramma versmalt zijn ogen terwijl hij naar 
de foto kijkt. 
‘Het is nacht. Is die persoon op straat gestor-
ven?’
Hij wendt zijn blik niet af.

‘Nee’, zeg ik, ‘ze leefde toen ik langs haar 
liep. Ze bewoog haar voeten.’
‘Ze ligt er als een achtergelaten mummie. 
Waar is dit?’
‘Rome, zaterdag 29 december 2018. Ik was 
voor een paar dagen in die geweldige stad 
en op de eerste avond maakte ik een omme-
tje door de wijk Monti. Ik verheugde me op 
alle verrassingen die Rome ongetwijfeld voor 
me in petto zou hebben. Op deze ontmoe-
ting was ik niet voorbereid. Ik wist me geen 
houding te geven.’

‘Waarom?’
‘Het absurde van de situatie. Ik zag voor me 
hoe ze aan kwam lopen, op de harde straat 
ging liggen en het laken over zich heen 
spande. Zonder gêne en onaanraakbaar. Ze 
trok zich van niemand wat aan. Vroeg niet 
om geld en verwachtte geen hulp meer, 

zo vulde ik dat in. Ik keek er met schaamte 
naar.’

‘Schaamte?’’
‘Ja in de zin dat ik eigenlijk niet naar haar 
durfde te kijken. Toch wilde ik dit beeld vast-
leggen maar ook haar privacy eerbiedigen. 
Ik maakte deze foto pas toen ik op afstand 
stond.’
‘’Ze ligt aan de voet van een beeld.’
‘Een jurist die voor Italië belangrijk is ge-
weest. Het lijkt alsof ze zich opoffert.’
De presentator kijkt me weer aan.
‘Zo kan je het zien. Dan is het een stille aan-
klacht van haar.’ 
‘Ze maakte meer bij me los,’ en ik voel me 
vrijer om te zeggen wat ik denk, ‘ze ligt 
daar ook in stijl, gestileerd; bijna mooi van 
vorm. Als performance art zou dit hoge ogen 
gooien. Alleen is het geen kunstvoorstel-
ling. Het is het echte leven. Dat maakt het 
schrijnend.’

De presentator krijgt een signaal dat de tijd 
om is. 
‘Waarom wilde je deze foto met ons delen? 
Het is oud nieuws.’
‘Juist daarom. Ik schat de kans groot dat ze 

Wat is heilig?

Het is alweer heel wat jaren geleden dat ik in 
de zomer de Hartebrugkerk bezocht, midden 
in het centrum van Leiden. Deze katholieke 
kerk deed tijdens de zomermaanden op 
zaterdag mee aan ‘open deur’, een activiteit 
van enkele kerken in de Leidse binnenstad. 
In de Hartebrugkerk had men op diverse 
plekken in de kerk priestergewaden 
uitgestald, om zo iets van de gebruiken van 
de kerk aan de bezoekers te laten zien. Ook 
op het priesterkoor, rond het altaar, waren 
enkele kazuifels uitgesteld die de bezoekers 
- even de trappen op lopend - van dichtbij 
konden bekijken. 

Ik kan mij nog goed herinneren dat mij die 
opstelling en dat rondlopen van vele mensen 
op het priesterkoor erg verbaasde. Normaal 
gesproken is het priesterkoor namelijk 
de plek waar je als gewone kerkganger 
niet zomaar komt. Het is de plek voor de 

voorganger, de lector, de acolieten en de 
koster. Die plek vormt het centrum van 
de liturgie, van het heilige spel dat we in 
de kerk spelen. Door het priesterkoor als 
tentoonstellingsruimte te gebruiken doe je 
hier volgens mij geen recht aan die ruimte. 
Al is het maar uit respect voor wat een ander 
als heilig ervaart.

Ja, wat is heilig? Het is een intrigerende 
vraag die mij meteen aan het boven-
beschreven voorval doet denken. Het mooie 
van het woordje ‘heilig’ is, dat daar het 
woord ‘heil’ in zit, wat weer met ‘heel’ te 
maken heeft. Dat wat heilig is, heeft een 
heel-wordende werking of functie. 
Vanuit een gelovige kijk heeft het heilige 
ook met God te maken, toont God zich 
in het heilige als degene die ons heel wil 
maken. Zo roept het heilige ook ontzag 
op en plaatst het ons leven in een groter 
geheel.
Het heilige is ook kwetsbaar, omdat wij het 

Op 3 oktober vieren wij als toekomstige 
Franciscusparochie de Franciscusdag. Het 
pastoresteam gaat dan om 9:00 uur voor in 
Twello en om 11:00 uur in Apeldoorn. 

Franciscus van Assisi was een inspirerende 
heilige die aan het einde van zijn leven, in 
1224, zijn loflied zong voor de aarde en alle 
schepselen van God. Paus Franciscus heeft 
hierop zijn encycliek ‘Laudato Si’ gebaseerd. 
Een sterk pleidooi voor de zorg voor de 
aarde als ons gemeenschappelijk huis. De 
heilige Franciscus zong: ‘Geprezen zijt Gij, 
mijn Heer, voor onze zuster, Moeder Aarde, 
door wie wij gevoed worden en verzorgd, 
en die velerlei vruchten voortbrengt, met 
kleurige bloemen en planten’. Hij was een 
man die zich sterk verbonden voelde met de 
natuur, met de aarde en al wat er op leefde. 
Hij preekte voor de vogels in de lucht en 
tot de vissen in het water. Hij noemde alle 
schepselen zijn broeders en zusters. 

Een aantal jaren geleden zwierven wij 
door Umbrië, het Land van Franciscus. 
Met de rugzak om liepen wij van de ene 
overnachtingsplaats naar de andere, 
genietend van de rust, en de prachtige 
natuur. Op weg naar Assisi, kwamen wij bij 
het mooie middeleeuwse stadje Gubbio. 
In het boekje ‘de Fioretti’, verhalen uit 
het leven van Franciscus, staat een mooie 
legende: ‘In de tijd dat Franciscus in de stad 

Gubbio verbleef, dook daar in de omgeving 
een grote, woeste en bloeddorstige wolf 
op, die niet alleen dieren maar ook mensen 
verslond. En omdat hij zich dikwijls dicht 
bij de stad vertoonde, leefden de inwoners 
in grote angst, en was iedereen die de stad 
uitging gewapend alsof het oorlog was. 
Toch kon iemand die alleen was en hem 
tegenkwam niets tegen hem beginnen. Het 
werd zelfs zo erg, dat niemand de stad meer 
durfde te verlaten uit angst voor die wolf. 

Franciscus had erg met de inwoners van de 
stad te doen en wilde de wolf opzoeken, 
hoewel zij het hem sterk afraadden. Hij 
sloeg een kruis en trok met zijn gezellen 
de stad uit, geheel en al vertrouwend op 
God. Op het punt waar de anderen niet 
verder durfden, sloeg Franciscus de weg 
in naar de plek waar de wolf leefde. Daar 
gebeurde het, zoals de vele burgers zagen 
die naar dit wonder waren komen kijken, 
dat toen de wolf met opengesperde muil 
op Franciscus afkwam, Franciscus naar hem 
toeliep, een kruis over hem maakte en hem 
bij zich riep: “Kom hier, broeder wolf, ik 
gebied je namens Christus mij noch anderen 
kwaad te doen.” Een wonder geschiedde! 
Onmiddellijk nadat Franciscus het kruis 
had gemaakt, liet de geduchte wolf zijn 
bek dichtvallen en hield hij in. En zodra hij 
het gebod hoorde, kwam hij mak als een 
lammetje naar hem toe en ging voor zijn 

Franciscus en de wolf
voeten op de grond liggen’.

Franciscus begroet en verwelkomt de 
wolf. Hij gaat, vertrouwend op God, het 
gesprek met hem aan. Alles wat de wolf 
representeert mag er zijn, alle agressie en 
geweld. In de ontmoeting ligt het accent 
op ontvangen en op de dialoog. Negatieve 
krachten die een dialoog in de weg staan, 
worden omgevormd. Franciscus voert aan 
wat het dier allemaal teweeg heeft gebracht 
onder dieren en mensen van die streek en 
komt met een vredesvoorstel. Ook maakt 
hij de op het marktplein toegestroomde 
mensen duidelijk dat zij evenmin vrijuit 
gaan. Hij vraagt hen te boeten voor 
hun zonden en zich te richten op God. Zij 
beloven dat ze de wolf iedere dag zullen 
geven wat hij nodig heeft. De bekeerde 
wolf wordt als een lam, de mensen waren 
angstig en ontregeld, maar worden zich van 
hun eigen zonden bewust en krijgen oog 
voor de behoeftes van de wolf. Zo leefden 
de mensen van Gubbio en de wolf nog jaren 
samen in vrede. Een mooi voorbeeld van 
hoe door de dialoog twee partijen elkaar 
leren verstaan en begrijpen en samen leren 
bouwen aan een wereld van vrede. 
Hier kunnen wij als mensen van deze 
tijd een hoop van leren. In de geest van 
Franciscus, de geest van Assisi, kunnen wij 
de wereld omvormen tot een mooie plaats 
waar iedereen kan ervaren dat we broeders 

en zusters zijn van elkaar en zorg voor 
elkaar dragen. Een mooie gedachten om de 
vredesweek in te gaan.

Ronald Dashorst

Antoine Bodar: “Een bezoek aan de Friezen-
kerk is voor veel Nederlanders een van de 
hoogtepunten van hun verblijf in Rome. Met 
de steun die we vanuit Nederland ontvangen 
kan dit bedehuis in het hartje van Rome 
blijven bestaan.” (Foto: Margot de Jong)

Oud nieuws

niet meer leeft. Vandaag heeft ze zich 
aan ons laten zien. In al haar ellende en 
kwetsbaarheid. En ze heeft ons over haar 
lot aan het praten gekregen. Respectvol. 
Daar ging het me om.’
De presentator knikt en grijpt naar de 
papieren met daarop de vragen voor een 
volgende gast.

Johan Gortworst
25 augustus 2021

zelf zijn die ervaren en bepalen wat voor 
ons heilig is. De ervaring leert dat we ook 
plaatsen, voorwerpen, mensen en ideeën 
heilig kunnen verklaren die dat eigenlijk 
niet zijn. Omdat ze uiteindelijk niet heel 
maken, maar juist verdelen of ziek maken. 
Die oorlog brengen in plaats van vrede. 
We kennen vele afgoden en veel onheil.

Ook als parochiegemeenschap is het 
telkens weer van belang om te zoeken 
naar wat ons echt heilig is, waar God ons 
voelbaar nabij is in ons doen en laten. Of 
het nu gaat ons ons liturgisch vieren, om 
de diaconale zorg voor ons medemensen 
in nood of om het verdiepen van 
ons geloof in onze ontmoetingen, 
geloofsgesprekken en leerhuizen. 
Nu aan het eind van de zomer een nieuw 
werkjaar start, ook voor onze parochies, 
wens ik ons een heilzaam jaar toe!

Wim Vroom

P A S T O R A A L  W O O R D
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Kledingbank
Onze gasten komen verspreid over de week, 
op maandag, woensdag en vrijdag kleding 
bij ons halen.
De laatste weken zijn het er meer dan ooit. 
Voor hen vragen wij winterkleding, jassen, 
broeken, truien en schoenen. Maar ook 
linnengoed is zeer gewenst! 
Wij zijn dankbaar als u het kunt brengen op 
maandag van 10.00 tot 15.00 uur. 

Daarbij zouden we graag in contact komen 
met iemand die wil helpen met het sorteren 
van de kleding op maandagochtend of – 
middag. Het sorteren van alles wat gegeven 
wordt is prachtig werk, mooi om alles een 
plek te geven zodat het doorgegeven 
kan worden aan de mensen die het nodig 
hebben. 
Je kunt bellen 06 800 870 42 of mailen 
geadashorst@hotmail.com

     O E C U M E N E

Feestelijke opening De Drie Ranken

Ter gelegenheid van de officiële ingebruikname van het nieuwe gebouw wordt van 
18 t/m 26 september een feestelijke openingsweek georganiseerd. Veel activiteiten die 
normaal al plaatsvinden, zijn nu vrij toegankelijk. 
Loop eens naar binnen en kijk wat er te doen is. Je bent van harte welkom! Sommige 
activiteiten vereisen een aanmelding vooraf, maar voor alle activiteiten geldt: de toegang 
is gratis. Wel even registreren bij binnenkomst, want het kan zijn dat een activiteit vol is: 
https://www.3ranken.nl/openingsweek-de-drie-ranken/

Digicoach is een project van Stimenz 
en De Drie Ranken. Het is mede ontwikkeld 
en financieel mogelijk gemaakt door 
Stichting Huis van Ontmoeting: 
www.stichtinghvo.nl. Sommige senioren 
bezitten onvoldoende vaardigheid om 
gebruik te maken van digitale hulpmiddelen 
om te communiceren. 

Hierbij kan je denken aan laptop, tablet 
en/of smartphone. Maar ook beeldbellen 
via WhatsApp of Facetime. In coronatijd 
bleek hier juist veel behoefte aan te zijn. 
Voor jongeren (de digicoaches) is dit geen 
probleem. Zij zijn opgegroeid in een digitale 
samenleving. Het Digicoach-project wil 
senioren (65+) digitaal zelfredzamer maken 
door jongeren als ‘digicoach’ in te schakelen. 
Als neveneffect wordt het contact tussen 
jong en oud bevorderd.

Uniek project
De stap naar bestaande digitaliserings-
projecten blijkt vaak te groot. Digicoach 
is een uniek project. Het is gericht op de 
individuele hulpvraag van de senior. Het is 
één-op-één: senior met eigen digicoach. Het 
is in principe bij de senior thuis (maar dat 
kan worden aangepast). En door financiële 
ondersteuning van Huis van Ontmoeting is 
het gratis. 

Proef
Gedurende zes weken hebben we een 
succesvolle proef gedaan met vier senioren 
en vier digicoaches. Bij de eindevaluatie 
rapporteerden de senioren een verbetering 
van hun digitale vaardigheden. Maar ook 
meer zelfredzaamheid en zelfvertrouwen. 
Ze waren zeer tevreden over de geduldige 
aanpak van de digicoaches. De digicoaches 
(jongeren) waren enthousiast over de 
waardering en de motivatie van de senioren 

en het gezellige contact. Gemiddeld 
rapportcijfer pilot senioren: 8,9 en 
digicoaches: 8,7. 

Ervaringen deelnemers proef
“Vooral doorgaan met dit project. Het is 
zowel voor senioren als voor jongeren leuk 
om te doen en een mooie leerervaring.“ (een 
digicoach) 
“Ik waardeerde de heldere uitleg en het 
geduld van de digicoach.” (een senior)

“Toen ik aan dit project begon was ik heel 
zenuwachting en bang om fouten te maken. 
Maar nu heb ik meer zelfvertrouwen om 
met mijn laptop aan de slag te gaan.” (een 
senior)
“Het is fijn om te merken dat na mijn 
uitleg de senior iets oppakt en het ook kan 
toepassen.” (een digicoach)
“Het is mooi om te zien dat het project 
meer brengt dan verbeteren van digitale 
vaardigheden. Het geeft mensen ook meer 
zelfvertrouwen.” (een projectbegeleider) 
 
Vervolg in oktober
De organiserende partijen De Drie Ranken 
en Stimenz willen met een nieuwe groep 
senioren starten in oktober. Ze mikken 
op tien deelnemende senioren. Beide 
organisaties leveren weer projectbegeleiders. 
Stichting Huis van Ontmoeting zegt weer 
toe om fondsen/giften voor geldelijke 
ondersteuning te gaan werven. Heeft u 
vragen over dit project of wilt u deelnemen 
als senior (wonend in Apeldoorn) of als 
digicoach, bel dan met Aart de Graaf van 
Stimenz, 06 133 840 57 of Marten de Boer 
055 843 36 80.

Kees Gorter, namens stichting Huis van 
Ontmoeting 

Aart de Graaf, namens Stimenz 

Veel mensen kennen onze stichting maar 
weten niet wat er gebeurt achter de 
voordeur.

Tijdens ons open huis op woensdag 
29 september, geven we iedereen de 
gelegenheid om kennis te maken met het 
inloophuis en staan de deuren open voor alle 
belangstellenden. U bent van harte welkom 
tussen 10.00 tot 15.00 uur. Gastheren en 
gastvrouwen staan klaar om uw vragen te 
beantwoorden en u rond te leiden door het 
huis. 

Stichting ‘kLEEF! is een laagdrempelig 
inloophuis aan Vosselmanstraat 4 in 
Apeldoorn voor mensen die met kanker 

Digicoach: jongeren helpen senioren met digivaardigheden 

Woensdag 29 september 2021 tussen 10.00 en 15.00 uur

Open Huis Stichting ‘kLEEF!
worden 
geconfronteerd 
en/of hun naasten 
of nabestaanden. 

Tijdens de openingsuren kunt u binnen 
lopen en met al uw vragen terecht: 
deskundige gastvrouwen en gastheren 
hebben ruim de tijd voor u in een veilige 
omgeving. Maar in het huis kunt u ook 
kennismaken met verschillende activiteiten, 
gespreksgroepen en spreekuren (met o.a. 
geestelijk begeleider, financieel adviseur, 
(oud)notaris, kindertherapeut, (oud) huisarts, 
diëtiste en bedrijfsarts).

www.stichtingkleef.nl

Over de twaalf eerste gezellen 
van Sint Franciscus

Alvorens aan de lezing van dit boek te 
beginnen, moeten we wel bedenken, 
dat de roemrijke Franciscus in al zijn 
levensdaden gelijkvormig was als Christus, 
de gezegende. Immers, evenals Christus 
bij de aanvang van zijn prediking twaalf 
apostelen uitkoos, die al het wereldse 
moesten geringschatten en hem moesten 
volgen in armoede en in alle andere 
deugden, zo ook koos Franciscus in het 
allereerste begin van de Orde twaalf 

gezellen uit, belijders van de meest verheven 
armoede. En evenals een van Christus’ twaalf 
apostelen door God werd verworpen en zich 
tenslotte verhing aan een strop, zo ook viel 
ook een van Franciscus’ twaalf gezellen, Jan-
met-de-Hoed genaamd, van het geloof af 
en verhing zich tenslotte ook aan een strop.  
En voor de uitverkorenen is dat een ernstige 
waarschuwing en een reden tot nederigheid, 
omdat zij er uit kunnen opmaken, dat 
niemand er zeker van is ten einde toe in 
Gods genade te zullen volharden.

En evenals die vrome apostelen voor heel de 

wereld uitmuntten in heiligheid en vervuld 
waren van de Heilige Geest, zo ook waren 
die uiterst vrome gezellen van Franciscus 
mannen van zulk een heilige levenswandel, 
dat de wereld vanaf de tijd van de apostelen 
tot nu toe geen mensen gekend heeft die 
zo eerbiedwaardig en heilig waren. Immers, 
een van hen werd opgenomen tot in de 
derde hemel, net als Sint Paulus, en dat 
was broeder Egidius; en bij een van hen, 
namelijk bij broeder Filip de Lange, werden 
de lippen aangeraakt met een gloeiende 
kool, evenals dat bij de profeet Isaias 
gebeurde; en een van hen, namelijk broeder 

Silvester, sprak met God zoals een 
vriend spreekt met zijn vriend, evenals 
Mozes deed; en een van hen vloog door 
scherpte van verstand op tot het licht der 
goddelijke Wijsheid, evenals de adelaar 
Sint Jan de Evangelist, en dat was de zeer 
ootmoedige broeder Bernard, die op 
een aller diepzinnigste manier de heilige 
Schrift verklaarde, terwijl hij nog leefde 
op aarde, en dat was broeder Rufinus, 
een edelman uit Assisi. En zo waren allen 
door een bijzonder teken van heiligheid 
bevoorrecht, zoals uit hetgeen volgt zal 
blijken.

Uit “De Fioretti” van Sint Franciscus
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Voor informatie: http://www.3ranken.nl/

Helaas kan niet iedereen altijd beschikken 
over familie, buren of goede bekenden 
die in de gelegenheid en in staat zijn hulp 
te bieden. Omzien naar Elkaar wil hulp 
bieden aan mensen die kortstondig hulp 
nodig hebben. Bij hulp kunt u denken aan 
vervoer naar ziekenhuis voor bezoek arts, 
boodschap doen i.v.m. ziekte, huishoudelijke 
hulp, lamp repareren, hulp bij verhuizing, 
kamer behangen of tuinonderhoud. Heeft u 
zelf hulp nodig of wilt u zich aanmelden als 
vrijwilliger, neem dan contact op met: Irene 
Schiphorst, tel. 541 58 31;
Adri Hulst, tel. 541 61 64
E-mail: omziennaarelkaar@3ranken.nl 

De Verwondering 
Maandag 20 september 19.30 uur
De Schepping, 
omgaan met de 
geschenken die ons 
zijn gegeven. 
In september, oktober 
en november organiseert De Verwondering 4 
avonden rond de Schepping, aansluitend bij 
het jaarthema van De Drie Ranken Verduur-
samen waarvan de eerste avond in de 
openingsweek valt. 
Ma 20 sep: De Schepping, Godly 
Playvertelling met verwonderingsvragen en 
creatieve verwerking, door Els Lagerweij 
en Mariska Litjes Deze avond gratis wegens 
openingsweek De Drie Ranken.
Do 7 okt: Meditatieve dans over De 
Schepping, door Els Lagerweij en Mariska 
Litjes 
Ma 25 okt: De tweede Schepping, Godly 
Playvertelling met verwonderingsvragen en 
creatieve verwerking, Door Mariska Litjes en 
Els Lagerweij. 
Ma 8 nov: Bibliodrama over de 
Scheppingsverhalen, door Gertrudeke van 
der Maas 
Van 19.30 uur - 21.15 uur in De Drie Ranken, 
kosten per avond: € 5,-. Er geldt een 
maximum aantal deelnemers ivm. de 1,5 
meter afstand. Opgave is verplicht en kan 
voor één of meer avonden: 
de.verwondering.apeldoorn@gmail.com

Vonc Film: De Wilde Stad 
Woensdag 22 september 19.30 uur                                                        
De Wilde Stad is een 
meeslepende bioscoopfilm 
over het ongetemde 
dierenrijk in een urban 
jungle van Amsterdam. 
Een film met verrassende 
plotwendingen gezien 
door de ogen van de avontuurlijke stadskat, 
Abatutu. Een stadse film die de dynamiek, 
snelheid, kracht, schoonheid, humor 
en hilariteit van de rijke natuur in een 
stedelijke omgeving laat zien. Een verhaal 
vol avontuurlijke ontmoetingen tussen 
mens en dier, waar de mens nu eens niet 

Kopij voor de volgende OpWeg graag in-
leveren uiterlijk woensdag 29 september 2021 
per e-mail aan receptie@rkapeldoorn.nl

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

H U B E R T U S

S T A D

centraal staat. De Wilde Stad is een film van 
de makers van de succesvolle natuurfilms De 
Nieuwe Wildernis en Holland-Natuur in de 
Delta; vanwege de openingsweek van De 
Drie Ranken gratis toegang. Opgave is wel 
verplicht: vonc@3ranken.nl 

Emmaüswandeling 
Donderdag 23 september start tussen 
9.30 en 10.00 uur.
Als VONC-werkgroep 
zijn we gestart met 
het aanbieden van een 
wandelactiviteit om 
mensen te verbinden. 
De eerstvolgende keer zal zijn tijdens de 
openingsweek op do 23 september. Twee 
aan twee een uurtje wandelen door het 
Matenpark, met elkaar in gesprek of – een 
tijdje – in stilte. Je krijgt voor onderweg 
vragen en een gespreksthema mee om over 
te praten. We hopen dat in de ontmoeting 
en uitwisseling een ‘Derde’ met je meeloopt, 
zoals bij de Emmaüsgangers. Bij deze 
wandeling is goed naar de ander luisteren 
heel belangrijk! 
Graag vooraf aanmelden via: vonc@3ranken.
nl: je kunt je als tweetal opgeven of alleen. 
Vertrekpunt de fietsenstalling bij de 
jeugdruimte. Voor informatie kun je bellen 
naar Herman Ekenhorst: 06 504 233 38.

Mediteren in De Drie Ranken 
Dinsdag 28 september 20 uur
Wereldwijd wordt 
er door miljarden 
mensen gemediteerd 
in vele vormen. 
In verbondenheid 
met verschillende 
religieuze tradities. 
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. Op zoek naar een 
verstilde omgang met God. Een spiritueel 
proces van omvorming in liefde. Christelijke 
meditatie kan je helpen om je open te 
stellen voor wat je daarbij mag ontvangen. 
In het nieuwe 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 20:00 uur en ronden 
om 21:00 uur af met een kop koffie/thee. 
Voor meer info kun je contact opnemen 
met Henri ten Brinke: 06 114 012 97 of 
henritenbrinke@3ranken.nl. Voor elke avond 
is aanmelden verplicht: vonc@3ranken.nl

Krantensoos 
Woensdag 29 september 14.30 uur
In kleine kring 
bespreken we een paar 
actuele krantenartikelen 
of columns. VONC 
zorgt voor een 
gespreksleider. Als u het leuk en gezellig 
vindt om zo anderen te ontmoeten en van 
gedachten te wisselen onder het genot van 
een kopje koffie of thee, meld u dan aan. 
Het maximum aantal personen stellen we 
wegens de corona-beperkingen voorlopig op 
zeven (incl. gespreksleider). Aanmelden voor 
26 sept bij: vonc@3ranken.nl 
of 06 216 385 16.

Bezoek aan het “nieuwe klooster” 
in Jorwerd 
Woensdag 6 okt 7.20 uur – (ongeveer) 
14.30 uur 
Op woensdagochtend 6 oktober vanaf 9.15 
uur zijn we in Jorwerd bij het “Nijkleaster” 
welkom voor een eenvoudig programma. 
Nijkleaster staat voor stilte, bezinning en 
verbinding. Zie https://nijkleaster.frl/ 

Programma: 
09.20 Inloop en welkom. Graag in stilte in de 
kerk een plaats zoeken om deze viering mee 
te maken. 
09.30 Morgengebed.
10.00 Kennismaking met Nijkleaster met 
koffie/thee en kleasterkoeke. 
10.35 Kleasterkuier. 
11.45 Middageten in de kerk. We eten 
samen ons meegebrachte brood. (tijd voor 
nagesprek). 
12.30 Afscheid. 

De Kleaster-kuier. Dit is geen gewone 
wandeling; vaak is de wandeling (6 km) 
opgebouwd uit drie delen: stilte, bezinning 
en verbinding. De wandeling duurt tussen de 
60 en 90 minuten. Goede wandelschoenen of 
laarzen zijn onontbeerlijk. De Kleaster-kuier 
is niet verplicht (niets is verplicht overigens). 
Je kunt ook kiezen om alleen bij de dienst 
en het koffiedrinken aanwezig te zijn. Om 
welke reden dan ook. Zij die zo ver niet 
kunnen of durven te lopen, keren na een 
poosje terug. 

Enkele praktische punten: 
Er is plaats voor 9 deelnemers incl. chauffeurs 
(we gaan met drie auto’s). 
Aanmelden voor 27 sep via 
vonc@3ranken.nl  Wie het eerst komt… 
Kosten € 15,- reis- en verblijfkosten) Vertrek: 
7.20 uur bij De Drie Ranken. 

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. 

GEBEDSGROEP DE PAREL is tot nader bericht 
stopgezet

Oktober Missiemaand
Onder de titel ‘We moeten immers wel 
spreken over wat we gezien en gehoord 
hebben’ (Handelingen 4,20) voert 
Missio dit jaar de campagne voor de 
Wereldmissiemaand. Dit jaar zet Missio 
zich in voor het bij ons relatief onbekende 
Guinee.

Missiekinderen
In het weekend van 2 en 3 oktober vieren 
we Wereldmissiedag van de kinderen. 
Overal ter wereld helpen kinderen andere 
kinderen. Dit jaar helpen we de kinderen in 
de weeshuizen in Guinee.
De kinderen die achterblijven omdat vader 
en moeder ver weg moeten gaan werken, 
kunnen soms bij een oom en tante of oma en 
opa gaan wonen. Maar dat kan niet altijd. 
En voor die kinderen is er plaats gemaakt in 
een weeshuis. De kinderen die daar wonen 
zijn dus niet echt allemaal weeskinderen, 
maar kunnen nergens anders naar toe. Zo’n 
weeshuis wordt geleid door zusters van de 

katholieke kerk. Zij verzorgen de baby’s. Ook 
de oma’s helpen mee. De kinderen krijgen 
eten en kunnen ook naar school.

Germaine is een meisje dat in zo’n weeshuis 
woont. Zij schreef in een brief:

Hallo allemaal,
Ik heet Germaine en ik ben 9 jaar. Toen ik 
nog heel klein was, ging mijn mama dood 
en daarom woon ik nu in het opvanghuis in 
Samoé.
Elke morgen na het opstaan ga ik naar de 
mis in de kerk van de parochie. Daarna 
gaan we weer terug naar ons huis waar we 
ons bed opmaken en de slaapzaal en de 
binnenplaats schoonmaken. En dan ga ik 
ontbijten: maïspap, fonio (dat lijkt op kleine 
korrels rijst) of soms brood. Ik trek mijn 
schooluniform aan en dan heb ik les van 8 
uur tot 12.30 uur. In de pauze vind ik het 
leuk om touwtje te springen.
Tussen de middag eten wij meestal rijst met 
een saus. En dan is het tijd voor de siësta, 
maar als de zusters er niet zijn spelen we 
verstoppertje. Als mijn huiswerk klaar is, lees 
ik vaak een stripboek. Na de studie moeten 
we nog allerlei taakjes doen: onkruid 
wieden, de wc’s schoonmaken, water halen 
etc. In de tuin werken vind ik het leukste.
Daarna gaan we ons wassen en komen bij 
elkaar voor het avondgebed voordat we 
gaan eten. Voordat we gaan slapen vertellen 
we elkaar grappige verhaaltjes.
Elke zondag ga ik na de mis in de kerk 
naar de catecheseles. Ik heb twee beste 
vriendinnen en ik ben hier gelukkig. Mijn 
papa komt me elke week bezoeken en hij is 
trots op wat ik allemaal al kan.
Ik vraag aan God om alle kinderen op de 
wereld te zegenen en alle mensen die voor 
ons zorgen.

Groetjes van Germaine.

Meer informatie hierover is te vinden op: 
https://www.missiokids.nl/Guinee/index-
wmd2021.html

Missiezondag
In het weekend van 23 en 24 oktober is het 
Missiezondag. Ook in dit weekend richt 
Missio de aandacht op de republiek Guinee. 
Missio steunt het pastorale werk van de kerk 
in Guinee, in het bijzonder het werk van de 
zusters Servantes de Marie Vierge et Mère 
(Dienaressen van Maria Maagd en Moeder) 
in het bisdom N’Zérékoré. 

Ondersteuning is nodig voor de 
volgende zaken:

1 Uitbreiding basisschool in Macenta. 
 Slechts anderhalf klaslokaal telt de 
 basisschool in Macenta. Toen was het geld 
 op. Alle kinderen in een klas is geen ideale 
 situatie.

ONZE LIEVE VROUWE
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2. Nieuwe bedden voor de kinderen in 
 Huize St. Rita. 
 De bedden zijn in zo’n slechte staat dat de 
 kinderen op de grond moeten slapen. 
 Helpt u mee om daar verandering in te 
 brengen?

3. Weeshuis St. Kisito in Gouécké. 
 Een schrijnend gebrek aan alles. 
 Daarmee is de situatie van het weeshuis 
 St. Kisito het beste samen te vatten. 
 Het ergste is nog wel het weinige en 
 eenzijdige voedsel voor de baby’s.

Meer informatie is te vinden op https://www.
missio.nl/wereldmissiemaand-2021-guinee/

We lopen samen op!
Als Emmaüsparochie lopen we samen op en 
willen graag bijdragen: dichtbij, maar ook 
ver weg. 

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

Vanwege de nieuwe 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.
    
VIERINGEN 
H. MARTINUSKERK TWELLO 
(online en via livestream)
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2185

Zondag 19 september, 
25e  zondag door het jaar
09.00 uur Eucharistieviering 
 voor 90 personen  
 Voorganger pastoor J. Hermens 

Woensdag 22 september
09.00 uur Eucharistieviering 
 voor 90 personen

Donderdag 23 september
09.00 uur Eucharistieviering 
 voor 90 personen
Zondag 26 september, 
26 zondag door het jaar
09.00 uur  Eucharistieviering 
 voor 90 personen 
 Voorganger pastoor J. Hermens
Woensdag 29 september
09.00 uur Eucharistieviering 
 voor 90 personen
Donderdag 30 september
09.00 uur Eucharistieviering 
 voor 90 personen
Zondag 3 oktober, 
27e zondag door het jaar (Franciscusdag)
09.00 uur Eucharistieviering 
 voor 90 personen 
 Voorgangers pastoor J. Hermens, 
 diaken R. Dashorst en 
 pastor W. Vroom 
Woensdag 7 oktober
09.00 uur Eucharistieviering 
 voor 90 personen

Donderdag 7 oktober
09.00 uur Eucharistieviering 
 voor 90 personen

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

Zaterdag 25 september, 
26e zondag door het jaar
18.30 uur Eucharistieviering 
 voor 100 personen
 Voorganger pastoor J. Hermens
  
VIERINGEN H. ANTONIUS ABT LOENEN 
(online en via livestream) https://
kerkdienstgemist.nl/stations/1031

Zaterdag 18 september, 
25e zondag door het jaar
19.00 uur Eucharistieviering 
 voor 50 personen
 Voorganger pastoor J. Hermens

H.Geestkapel, Assel
Met inachtneming van alle corona-
maatregelen lukt het aardig om de 
beschikbare 30 plaatsen eerlijk te verdelen. 
Het is dringen en daarom is telefonisch 
aanmelden een vereiste. Dat kan uitsluitend 
bij Hans Bosch op maandag en dinsdag 
tussen 14.00 en 16.00 uur of via de email 
bosc2999@planet.nl.

Trouwe bezoekers waarvan het e-mailadres 
bekend is ontvangen dan een overzicht van 
degenen die die week zijn ingeloot.

Er zijn geen vieringen in de Maria Hoeve 
te Assel.
Elke 2e zondag van de maand is er een 
Woord- en Communieviering. Alle andere 
zondagen zijn er Eucharistievieringen waarin 
Dominiek Deraeve sdb voorgaat.

In de Verzorgingshuizen in en rond 
Apeldoorn worden nog geen diensten 
gehouden.

De zusters Dienaressen van Maria Maagd 
en Moeder in Guinee zijn er altijd voor de 
ander. En wij zijn er – samen met u – voor 
hen. Daar is deze Missieactie voor bedoeld. 
U kunt geven door: In de collecte van 2/3 
en 23/24 oktober uw bijdrage te storten op 
rekening NL80 RABO 0105 242 063 t.n.v. 
Emmaüsparochie Apeldoorn, ovv Oktober 
Missiemaand 2021.
Evenals vorige jaren hopen we opnieuw 
op een mooie opbrengst. Samen kunnen 
we veel doen! Wij danken u alvast voor uw 
bijdrage.
Namens de werkgroep Em-missie (Rens, Luce, 

Virginie, Bruno en Ronald) onze hartelijke 
dank.

Bijbelgroep “Victor”
Elke eerste donderdag van de maand 
komen we bij elkaar bij iemand thuis om 
ons te verdiepen in de lezingen van de 
komende zondag. Bijbelkennis is niet nodig 
wel openheid naar hetgeen geïnspireerde 
woorden betekenen in onze tijd. Wilt u 
meedoen stuur dan even een mail naar 
pastor R. Pragt: r.pragt@upcmail.nl of 
laat het weten op het secretariaat van de 
parochie. We kijken dan of het aantal een 
gewone huiskamer niet te boven gaat. Van 
harte welkom.

 

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

Bijbelrooster jaar B
19 september 2021 Vijf-en-twintigste zondag door het jaar 
Wijsh.2,12 + 17-20; Psalm 54; Jak. 3,16-4,3; Mc. 9,30-37 vredesweek 
26 september 2021 Ze-en-twintigste zondag door het jaar
Num. 11,25-29; Psalm 19; Jak. 5,1-6; Mc. 9,38-43 + 45 + 47-48 vredeszondag 
3 oktober 2021 Zeven-en-twintigste zondag door het jaar 
Gen. 2,18-24; Psalm 128; Hebr. 2,9-11; Mc. 10,2-16 of 10,2-12 wereldmissiedag kinderen 

W I J  B I D D E N

Wij bidden

Op de weg van Vrede mogen wij gaan,
aangeraakt, bemoedigd en geïnspireerd

door het Woord van Vrede.
Op de weg van Vrede mogen wij gaan

om in het spoor van Jezus Messias
over grenzen heen te zoeken naar

wat ons mensen verbindt.
Op die weg van Vrede mogen wij gaan

als gezegende mensen aan elkaar verbonden
om de ander tot zegen te zijn

Zegene ons daartoe de Eeuwige, God van alle mensen,
in wie wij elkaar mogen zegenen over alle grenzen heen:
Moge de Eeuwige ons zegenen, behoeden en verbinden

moge de Eeuwige het Licht van zijn gelaat over ons 
laten schijnen en ons haar Liefde geven.

Moge de Eeuwige zo altijd bij ons zijn en ons met Vrede omgeven
Moge het zo zijn.

De heer H.G. Spronk is zover wij weten 
al ruim 30 jaar verbonden aan OpWeg 
voor de wijk Bonifatius. Niet alleen als 
bezorger maar ook als coördinator. Nu 
de heer Spronk gaat verhuizen willen wij 
hem daarvoor bedanken; eeuwige roem is 
zijn deel.

Wij hebben inmiddels een opvolger 
gevonden in de heer M.J.M. Bisseling. 
Wij wensen hem succes met zijn rol als 
coördinator van OpWeg voor de wijk 
Bonifatius.

Onze dank gaat ook uit naar mevrouw 
Stokkel, zij heeft te kennen gegeven te 

Bezorging OpWeg 
Gemeenschap Bonifatius

willen stoppen met de bezorging van 
OpWeg. Ook zij en haar man hebben 
jarenlang zeer plichtsgetrouw OpWeg 
bezorgd bij de adressen: Hattemseweg, 
Hattemsezijweg en Ugchelseweg. Daarom 
zoeken wij een nieuwe bezorger/ster voor 
dit wijkje van 10 stuks; u doet de lezers er 
een groot plezier mee.

Voor vragen en/of opgave kunt u 
bellen 055 366 92 00, mailen naar 
emmausleden@gmail.com. 

U kunt ook contact opnemen met het 
secretariaat van de Emmaüsparochie.
Marry van Weerdenburg

 Bezorging OpWeg Victorgemeenschap
In het vorige nummer van OpWeg is een dringend beroep gedaan op nieuwe bezorgers 
in de Victorwijk. Wij zijn blij nu te kunnen melden dat mevrouw Blokhuizen ons 
bezorgersteam komt versterken, evenals de dames Gerdes en Doezie en de heer van 
Breukelen.

Wij hebben het vertrouwen dat OpWeg weer overal bezorgd kan worden in de 
Victorwijk. 

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

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

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

informatieblad voor katholiek apeldoorn

OpWeg is een uitgave van de SIKA 
Stichting Informatieblad Katholiek Apeldoorn
Postadres: 
SIKA, p/a Regentesselaan 16a, 7316 AD Apeldoorn. 

Stichting SIKA is ANBI-erkend, 
u kunt uw giften aftrekken van de belasting.

Bestuur
Voorzitter: J.W.J. Scheffer 
Secretaris: M. Oomen-Pragt, 
mfaoomen@gmail.com
Penningmeester: F.P.C.J. Spallek, 
spallekf@telfort.nl
Lid: G. Kroese

Financiën en advertenties
F.P.C.J. Spallek, 
De Zeis 53, 7335 KE Apeldoorn, 
055 542 64 24, 
spallekf@telfort.nl
Rekening: 2395546; IBAN: NL10 INGB 0002 3955 46, 
t.n.v. SIKA OpWeg

Bezorgklachten, verhuizingen, aanmeldingen, 
opzeggingen:
Secretariaat: Emmaüsparochie Apeldoorn, 
Stationsstraat 13, 7311 NL Apeldoorn, 
055 526 65 00, 
e-mail: receptie@rkapeldoorn.nl . 

Vrijwillige bijdrage
Het uitgeven van OpWeg kost geld. 
Het blad kan dan ook alleen maar blijven 
verschijnen dankzij bijdragen van lezers op rekening: 
NL10 INGB 0002 3955 46, t.n.v. SIKA OpWeg

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

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

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

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

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

Algemene redactie
R. Dashorst en W. Olierook
Eindredactie
I. Franken en M. Lamper 
Opmaak
E* D.SIGN te Lunteren (www.e-ster.biz)
Druk
Vellendrukkerij BDU - Werkendam

Ons assortiment biedt een geweldig 
aanbod hoogwaardige merken. Van 
hoofdtelefoon tot compleet home 
cinema-systeem. Van koffi emachine 
tot alle denkbare keuken inbouw-
apparatuur. Uiteraard met onze 
kenmerkende service. Kom langs en 
beleef de mogelijkheden. U bent van 
harte welkom!

• 3 jaar garantie

• aan huis advies en verkoop

• levering op afspraak

• gratis bezorgen en afvoeren

• eigen technische dienst

• uitgebreide uitleg

S ervice vinden wij vanzelfsprekend

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


