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(Willem Olierook)

Herdenken
Naarmate ik ouder word, groeit bij mij het 
besef dat vrijheid niet vanzelfsprekend 
is. Er zijn nog maar weinig mensen die 
herinneringen hebben aan de Tweede 
Wereldoorlog en daarom wordt herdenken 
steeds belangrijker. Dit jaar zal het op 4 
mei echter heel anders zijn. Nog dagelijks 
worden we geconfronteerd met de 
verschrikkingen van oorlog. Mensen worden 
vermoord; vaak bruut en meedogenloos. 
Miljoenen – vooral vrouwen en kinderen 
– zijn op de vlucht. Duizenden zitten 
gevangen omdat ze hun stem laten horen 
voor de vrede, geweldloos. Zelfs voor deze 
nobele wensen worden mensen opgepakt 
en opgesloten. Ik kan alleen maar hopen 
dat ten tijde van het verschijnen van deze 
OpWeg de situatie ten goede veranderd zal 
zijn.

Grenzeloze vrijheid
Door deze afschuwelijke situatie realiseer 
ik me des te meer hoe goed wij het hier 
in Nederland hebben. Dat wij hier een 
mate van vrijheid hebben die nagenoeg 
onbegrensd is, hoewel er ook altijd mensen 
zullen zijn die dat in twijfel trekken. 

Jezelf kunnen zijn
Dat bleek weer eens duidelijk tijdens de 
pandemie die we net achter ons hebben.
Een van de mensen die “vrijheid” in al haar 
verschijningsvormen en uitingen haarscherp 
in beeld wist te brengen, is voor mij nog 
steeds Roelof Rump. Hij was een meester 
in het “zien” van niet-doorsnee mensen en 
niet-alledaagse taferelen. 

De wereld van Roelof
Door zijn directheid en puurheid als persoon 
wist hij vrijwel overal te komen: van paleis 
tot krot en iedereen te benaderen: van 
koning tot dakloze.
Met de lens van zijn camera als “derde 
oog” legde hij – soms heel confronterend – 
vast hoe mensen leven en soms overleven. 
Zijn laatste “opdracht” die hij had, was 
tot zijn plotselinge dood het ageren 
tegen kinderarmoede; helaas wat op de 
achtergrond, maar nog steeds actueel.
Op de internetwebsite van Roelof zijn 
heel veel foto’s te vinden en al “bladerend” 
kwam ik de foto tegen die hier is afgedrukt. 
Dit beeld illustreert voor mij perfect het 
mooie waar vrijheid ruimte voor biedt, 
samengevat in de woorden: jezelf kunnen 
zijn.
Deze foto laat dat haarscherp zien. Dat je 
als volwassene het kind in jezelf niet bent 

kwijtgeraakt. Het laat ook zien dat je kunt 
kiezen touw als speeltuig te gebruiken, 
terwijl het elders wordt gehanteerd als 
marteltuig of zelfs om te doden.

Vieren?
Bevrijdingsdag vieren op 5 mei zal heel 
anders worden. Hoe kan ik vieren terwijl 
er onschuldige mensen worden vermoord? 

Welk lied kan ik zingen terwijl er zovelen op 
de vlucht zijn? Waarop kan ik het glas heffen 
in de wetenschap dat er duizenden vrouwen 
en kinderen in schuilkelders smachten naar 
een slok water? Ik weet het (nu nog) niet. 

Wat ik op gepaste wijze zal vieren is dat in 
Nederland een volwassen man touwtje mag 
springen.

(Ronald Dashorst)

Zo luidt het jaarthema van Bevrijdingsdag 
2022. Een spannend thema dat veel oproept 
in een tijd waarin we net bevrijd zijn van 
de coronamaatregelen en de beperkingen 
die invloed hebben gehad op onze vrijheid. 
Zevenenzeventig jaar na onze bevrijding in 
Nederland die wij gedenken leven wij nu 
in een tijd dat de vrijheid in een land als 
Oekraïne geweld wordt aangedaan. Maar 
niet alleen daar, ook in Syrië, Afghanistan en 
Myanmar of heel veel andere landen in de 
wereld. 

Hoe verhoudt zich dan individuele vrijheid 
en het gemeenschappelijk belang? 
Paus Franciscus heeft daar een interessante 
encycliek over geschreven met de titel
‘Fratelli tutti’, een encycliek over broeder-
lijkheid en sociale vriendschap. 
Hier wil ik graag uit citeren: 
‘Broederschap is niet alleen het resultaat van 
voorwaarden voor de eerbiediging van de 
individuele vrijheden, noch van een zekere 
gereguleerde billijkheid. (…) Broederschap 
heeft iets positiefs te bieden aan vrijheid en 
gelijkheid. Wat gebeurt er zonder bewust 

gecultiveerde broederschap, zonder politieke 
wil voor broederschap, vertaald in opvoeding 
voor broederschap, dialoog, de ontdekking 
van wederkerigheid en wederzijdse 
verrijking als waarden? Het gebeurt dat de 
vrijheid wordt beperkt, wat eerder leidt tot 
een toestand van eenzaamheid, van pure 
autonomie om bij iemand of iets te horen, 
of gewoon om te bezitten en te genieten. 
Dit put de rijkdom van de vrijheid, die vooral 
gericht is op de liefde, helemaal niet uit. 
(…) Individualisme maakt ons niet vrijer, 
gelijker, meer broeders. Alleen al de som van 
de individuele belangen kan niet leiden tot 
een betere wereld voor de hele mensheid. 
Het kan ons ook niet behoeden voor zoveel 
kwaden die steeds mondialer worden. Maar 
radicaal individualisme is het moeilijkste 
virus om te verslaan. Bedrog. Het doet ons 
geloven dat alles erin bestaat onze eigen 
ambities de vrije loop te laten, alsof we 
door het vergaren van individuele ambities 
en veiligheid het algemeen belang kunnen 
opbouwen’.

De paus pleit in zijn encycliek voor 
verbondenheid als broeders en zusters die 
zorg dragen voor het welbevinden van 

elkaar. In die verbondenheid, die over de 
grenzen gaat van de individuele vrijheid, 
bloeit een gemeenschappelijke vrijheid 
op, waar wij allemaal voordeel bij hebben. 
De wereld is voor iedereen, omdat wij 
allemaal met dezelfde waardigheid zijn 
geboren. Verschillen in kleur, religie, talent, 
geboorteplaats, woonplaats en nog zoveel 
meer kunnen niet opgeëist worden om de 
privileges van sommigen boven anderen te 
plaatsen.

Als gemeenschap hebben wij de plicht 
ervoor te zorgen dat ieder mens waardig kan 
leven en voldoende mogelijkheden heeft 
om zich te ontwikkelen. Daar worden wij 
als gemeenschap van mensen alleen maar 
rijker van. De verbondenheid met elkaar 
als broeders en zusters is ons als kinderen 
van God ingegeven. Of in termen van het 
scheppingsverhaal, ingeblazen als de adem, 
of de liefde van God, die we allemaal in 
ons hebben. Die liefde is de band die ons 
verbindt met elkaar, die maakt ons pas echt 
vrij. Die maakt het mogelijk om het beste uit 
onszelf en uit anderen naar boven te laten 
komen. 
In die universele liefde vallen grenzen weg 

Vrijheid in Verbondenheid

en zal de vreugde stromen, zijn wij één 
en leven wij vrij in vrede. In deze tijd van 
toenemende verdeeldheid is het nodig om 
een tegengeluid te laten horen, een geluid 
van verbondenheid en broederlijkheid, 
zoals Paulus ook zegt in zijn brief aan de 
Korintiërs. Wij zijn allen één lichaam, met 
verschillende ledematen en verschillende 
gaven, maar allen gedrenkt met één Geest. 

(Foto: Roelof Rump; overleden op 8 mei 2019)

Deze editie van OpWeg heeft als thema “Vrijheid”. In deze tijd krijgt “vrijheid” een nieuwe dimensie omdat er “om de hoek” oorlog is. De leden van de redactie bogen zich over de 
vraag wat vrijheid voor henzelf betekent. Hieronder staan hun bijdragen.

Vrijheid betekent voor mij…
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BIECHTGELEGENHEID elke vrijdag na de viering van 09:00 uur in de O.L. Vrouwekerk, 
na telefonisch overleg.

ROZENKRANSGEBED 
Het rozenkransgebed is elke dinsdag- en vrijdagmorgen voorafgaand aan de 
eucharistieviering van 09:00 uur, om 08:35 uur.

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

KINDERDIENST EN CRÈCHE
De kinderen nemen plaats in de kerk en gaan na het welkomstwoord 
naar de kinderdienst. Er is kinderopvang voor de kleintjes in het Emmaüshuis. 
Zie informatie bij Kind en Kerk.

KERKTAXI
Voor parochianen die niet zelfstandig naar de kerk kunnen reizen, 
is er de vervoersdienst verzorgd door vrijwilligers. Voor info en aanmelding: 
emmaus@rkapeldoorn.nl of tel. 055 526 65 00.

BLOEMETJE VAN DE WEEK
Hiervoor is een rooster samengesteld door de bezoekgroepen. Aan hen 
is gevraagd om aan het secretariaat een naam en adres door te geven van 
iemand die ziek is. Dit graag uiterlijk op woensdag vóór 11::0 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: 
8 mei locatie Hubertus; 15 mei locatie Bonifatius; 
22 mei locatie Fab & Seb; 29 mei locatie Maria. 
Op 27 maart jl. is er een bloemetje gegaan naar mevrouw L. Boersen, 
Klein Hattem te Ugchelen.
Op 3 april jl. is er een bloemetje gegaan naar mevrouw Becute, Klein Hattem 
te Ugchelen en naar de heer Bout, IJsselstraat te Apeldoorn te Apeldoorn.
Op 10 april jl. is er een bloemetje gegaan naar mevrouw R. Mulder, 
Casa Bonita te Apeldoorn.
Op 18 april jl. is er een bloemetje gegaan naar mevrouw M. Giezeman, 
Tesselschadelaan  te Apeldoorn.
Op 24 april jl. is er een bloemetje gegaan naar mevrouw E.M.G.  Bruins-Tebes, 
Klingmakersdonk  te Apeldoorn en naar mevrouw R. Vink, Olieslagershorst 
te Apeldoorn.

VOEDSELBANK
Het product voor de inzamelingsactie van de Voedselbank voor de maand mei: 
crackers, knäckebröd, beschuit. U kunt het product in de bekende kratten achter 
in de kerk deponeren. Namens de voedselbank hartelijk dank.

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

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 Claraparochie.

Collectes blijven nog plaatsvinden via de collecteschaal 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 30 april, 3e zondag van Pasen
16:30 uur Eucharistieviering met cantor
 Voorganger pastoor J. Hermens
Zondag 1 mei, 3e zondag van Pasen
11:00 uur Eucharistieviering met het Credo koor
 Voorganger pastoor J. Hermens 
Maandag 2 mei
19:30 uur Gebedsdienst Sant Egidio 
Dinsdag 3 mei
09:00 uur Eucharistieviering
Vrijdag 6 mei
09:00 uur Eucharistieviering
Zaterdag 7 mei, 4e zondag van Pasen
16:30 uur Eucharistieviering (stille mis)
 Voorganger pastoor J. Hermens
Zondag 8 mei, 4e zondag van Pasen
11:00 uur Eucharistieviering met het Gregoriaans koor
 Voorganger pastoor J. Hermens 
13:00 uur Doopviering. Voorganger pastoor J. Hermens
Maandag 9 mei
19:30 uur Gebedsdienst Sant Egidio 
Dinsdag 10 mei
09:00 uur Eucharistieviering 
Vrijdag 13 mei
09:00 uur Eucharistieviering 
Zaterdag 14 mei
 Géén viering.
Zondag 15 mei, 5e zondag van Pasen
11:00 uur Eucharistieviering met het Credo koor
 Voorganger pastoor J. Hermens 
Maandag 16 mei
19:30 uur Gebedsdienst Sant Egidio 
Dinsdag 17 mei
09:00 uur Eucharistieviering 
Vrijdag 20 mei
09:00 uur Eucharistieviering
 Voorganger pastoor J. Hermens 
Zaterdag 21 mei, 6e zondag van Pasen
16:30 uur Eucharistieviering 
 Voorganger pastoor J. Hermens
Zondag 22 mei, 6e zondag van Pasen
11:00 uur Eucharistieviering met koor Joko Trees
 Voorganger pastoor J. Hermens 
Maandag 23 mei
19:30 uur Gebedsdienst Sant Egidio 
Dinsdag 24 mei
09:00 uur Eucharistieviering 
Donderdag 26 mei, Hemelvaartsdag (kijk voor meer informatie op pagina 3)
11:00 uur Eucharistieviering locatie Kopermolenweg 5-7 Wenum Wiesel
 Voorganger pastoor J. Hermens
Vrijdag 27 mei
09:00 uur Eucharistieviering 
 Voorganger pastoor J. Hermens

Onze Lieve Vrouwekerk, Hoofdstraat 18, 7311 KB Apeldoorn       

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

Pastoraal team

Hans Hermens
pastoor
hanshermens7@gmail.com
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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(Johan Gortworst)

Bij mensen gaat de drang naar vrijheid 
uiteindelijk dwars door hekken en rollen 
prikkeldraad heen. Voor een bevrijd leven 
heb je ook een vrije geest nodig. Dat leerde 
ik bij een boekpresentatie in de Liberaal 
Joodse Gemeente (LJG) in Amsterdam. 

De ‘Stichting Joodse Huizen’ lanceerde 
een paar jaar geleden in deze synagoge 
een boek waarin levensverhalen staan 
van Joodse mensen die in de oorlog zijn 
vermoord. Het verhaal begint op hun 
laatste woonadres en neemt je mee in het 
vooroorlogse Joodse leven. De serie leest als 
een papieren monument. 

De synagoge staat op een weiland omgeven 
door sloten. De ingang gaat verborgen 
achter een hoog hek, voorzien van puntige 
tanden. Hier klim je niet zomaar overheen. 
Bij het hek werd ik zorgvuldig gecontroleerd. 
Ruim honderdduizend Nederlandse Joden 
zijn in de oorlog vermoord. ‘Nooit weer’, 
beloofden we en dan sta je voor zo’n hek. 
Die belofte is niet ingelost. Onze vrijheid is 

nog niet hun vrijheid somberde ik. Hierdoor 
aangeslagen liep ik de synagoge binnen.

De boekpresentatie verliep goed. De toon 
was luchtig. Ik dwaalde door het gebouw. 
Wonderschone architectuur. Mooie kunst 
aan de wanden. Een en al lichtheid.
Ik raakte aan de praat met een 
medewerkster van de synagoge. Ze genoot 
van de drukte. Hoe hield ze dat vol, 
samenkomen achter zo’n hek?  Ze tilde er 
niet zwaar aan.
‘ We hebben geen keus.’

Ik hoorde de stem van mijn moeder, die altijd 
tegen 4 mei verzuchtte, ‘Hoe heeft dit toch 
kunnen gebeuren? Al die mensen, zomaar 
verdwenen.’

‘Het lijkt me verschrikkelijk zo te moeten 
leven.’
Ze keek me glimlachend aan.
‘Het helpt niet elke dag te treuren. Daar heb 
ik mezelf mee. We werken juist in deze buurt 
aan meer begrip voor elkaar. Als bouwsteen 
voor de toekomst.’
Ze vertelde me over het prijswinnende 

project ‘Leer je buren kennen’, waarmee 
de LJG de eilandencultuur in multi-etnisch 
Amsterdam wilde tegengaan. Tijdens de 
bouw van de nieuwe synagoge bezocht de 
directeur van de LJG haar naaste buren, een 
vestiging van het ROC. 
‘Bij wijze van kennismaking, maar ook 
om duidelijk te maken dat die hekken 
niet bedoeld waren om ons van hen af te 
schermen.’ 

Na dit bezoek bezochten alle klassen van het 
ROC de synagoge. Duizenden leerlingen uit 
Amsterdam, maar ook uit andere delen van 
het land, volgden. 
‘We voeren soms intense gesprekken met 
deze jonge mensen. We zien dat dit bij 
Islamitische jongeren tot nadenken stemt. 
We proberen niet de verschillen tussen hen 
en het jodendom te benadrukken, maar de 
overeenkomsten. Het Hebreeuws, dat van 
rechts naar links wordt gelezen, net als het 
Arabisch. De rituele slacht, de besnijdenis en 
de voedselvoorschriften.’ 

Sprakeloos keek ik haar aan. Wat een 
grootse manier van denken. Juist de mensen 

Vrijheid vraagt om een vrije geest

die vermoedelijk vijandig over je denken 
open en gastvrij tegemoet treden.
‘We zien goede resultaten,’ zei ze trots. 
‘Onderzoekers zeggen dat deze bezoeken 
leiden tot minder negatieve oordelen over 
het jodendom.’

De synagoge als broedplaats voor wederzijds 
begrip. Wat een geweldige manier om vrede 
en vrijheid een stukje dichterbij te brengen. 
Ik liet mijn gevoel spreken en bedankte haar 
met een stevige omhelzing. 

(https://www.ljgamsterdam.nl/)

Kind en Kerk in de Sint Franciscus parochie
Franciscus van Assisi kreeg in 1232 
toestemming van de paus om tijdens de 
kerstnacht buiten in de natuur de mis te 
vieren. Vlak bij het klooster was een grot 
die Franciscus herinnerde aan de geboorte-
grot in Bethlehem. Daar maakt hij een 
kerststal met een voederbak als kribbe 
voor het Christuskind met levende figuren, 
een os en een ezel. Dit alles om het 
kerstverhaal onder de mensen te brengen.  

Sint Franciscus
Met kind en kerk proberen wij te doen wat 
Franciscus ook deed. De verhalen van Jezus 
op een aansprekende en begrijpelijke 
manier bij de kinderen te brengen en deze 
aan hun eigen ervaringen te verbinden. 
Ik zie Franciscus als een creatieve man die 
oog had voor het kwetsbare en het kleine 
en zich verwonderde in alles wat groeit 

en bloeit. Die verwondering zie ik ook bij 
de kinderen. Daarom vind ik dat we in de 
geest van Sint Franciscus voor kind en kerk 
een goede naam hebben om ons werk 
voort te zetten. 

Mariska Litjes, 
medewerkster kindercatechese

De spiritualiteit van Franciscus
Sint Franciscus
De heilige uit de twaalfde eeuw spreekt 
nog steeds tot onze verbeelding. 
Indrukwekkend was zijn opdracht in het 
vervallen kerkje van San Damiano, waar 
hij biddend voor het kruis van Christus 
de opdracht kreeg om Zijn huis te 
herstellen. Hij bracht het geloof dichtbij 
de gewone mensen. In al zijn eenvoud 
uitte hij zijn liefde voor Christus, de 
armen en de hele schepping in zijn 
grote lofzang tot God, het Zonnelied. 
Hij is voor mij een groot voorbeeld 
van nederige devotie en liefde voor 
de armen en de natuur. Hij zingt zijn 
verbondenheid uit met alle schepselen, 
als broeders en zusters en zet zich in 
voor de vrede. Dat is een inspiratie voor 
mij om als parochie, met zijn naam 
in ons vaandel, een gemeenschap te 
zijn waarin wij met liefde voor God 

en elkaar, ons vreugdevol inzetten 
voor onze naasten, moeder aarde, ons 
gemeenschappelijk huis en de vrede.

diaken Ronald Dashorst

Sint Franciscus
Hoe mooi is het wanneer jouw geloof 
handen en voeten krijgt in het leven van 
alle dag. Dat het vrucht mag dragen in de 
ontmoeting met je medemens. Voor mij 
wordt de Geest van Christus dan concreet. 
Franciscus is voor mij daarin juist een groot 
voorbeeld; in zijn omgang met de zieken, de 
armen en de verstotenen. Zo laat Franciscus 
voor mij in Christus naam een weg ten leven 
zien die zo makkelijk een weg ten dode had 
kunnen zijn. Door de oprechte aandacht 
en zorg voor elk schepsel, wordt God eer 
gebracht.

pastoor Hans Hermens

ontmoeting te houden in de buitenlucht 
op Hemelvaartsdag 26 mei.
We zijn welkom in “De Boomgaard” aan 
de Kopermolenweg 5-7 in Wenum Wiesel. 

Programma
U bent welkom vanaf 9:30 uur. 
Om 10:00 uur is er een eucharistieviering 
in de tuin van “De Boomgaard”.
Daarna is er gelegenheid om met elkaar 
koffie te drinken en een broodje te eten. 
Vanaf 12:00 uur kunt u meedoen met een 
aantal workshops. 

Met diaken Ronald Dashorst kunt u een 
wandeling maken over het landgoed en 
geïnspireerd worden door teksten en 
ervaringen van Franciscus van Assisi. 

Met Pastoor Hans Hermens kunt u in de 
tuin in gesprek gaan over Franciscus van 
Assisi en meer horen over zijn spiritualiteit. 
Met Fons Kronenberg kunt u het Zonnelied 
van Franciscus instuderen. 
Met dit lied willen we dan de bijeenkomst 
afsluiten tegen 13:00 uur.

De buitenviering gaat alleen door 
met droog weer. 
Mocht dit niet het geval zijn, dan is er 

om 10:00 uur een gewone viering in 
de O.L. Vrouwekerk en vervallen de 
activiteiten na de viering. 

Programma voor de kinderen
Voor de kinderen is er een kinderdienst-
programma tijdens de eucharistieviering 
in het huis van “De Boomgaard”. 
Daarna gaan zij insectenhotels knutselen 
die we een plek op het landgoed zullen 
geven.

Praktisch
Wij willen u vragen om zoveel mogelijk 
met de fiets te komen!!
Er is gelegenheid te parkeren langs de weg. 
U komt bij “De Boomgaard” door het eerste 
hek te nemen. 
De fietsenstalling zal u gewezen worden. 
Op deze dag zal er door ons zelf foto’s 
genomen worden, zodat er een mooie 
indruk van deze dag wordt vastgelegd 
en u dit weer in de Clara en OpWeg kunt 
terugzien. 

Het landgoed is privébezit en daarom is 
overal zelf foto’s maken niet toegestaan. 

Namens het pastoraal team,
Mariska Litjes

Parochie Sint Franciscus: buitenviering Hemelvaartsdag
Viering en ontmoeting in de open lucht 
op Hemelvaartsdag donderdag 26 mei. 

Inmiddels mogen we ons Sint Franciscus 
parochie noemen. 
In het artikel over de naamkeuze heeft 
u kunnen lezen hoe wij vanuit onze 
speerpunten deze naam omarmen. 
Het leek ons goed om een moment te kiezen 
waarin we een overgang maken van de 
‘Emmaüsparochie’ en de ‘HH. Franciscus 
Clara parochie’ naar de ‘Sint Franciscus 
parochie’. 

In de geest van Franciscus die alles in 
de natuur zag als broeders en zusters, 
hebben we besloten om een viering met 

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

H U I S

APELDOORN
Adres : Emmaüshuis, Stationsstraat 13, 7311 NL Apeldoorn
Secretariaat : 055 526 65 04, emmaus@rkapeldoorn.nl
  Het lokale secretariaat van de parochie is geopend op 
  maandag t/m donderdag van 9.00-12.00 uur.
  Op vrijdag is het lokale 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 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 Sint Franciscus parochie
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).

Een goed moment: voor het eerst heeft 
het bestuur kunnen vergaderen als 
bestuur van de gefuseerde parochie. 
Hoewel we als bestuur al voor beide 
parochies de verantwoordelijkheid 
droegen, voelt het toch anders om als 
bestuur aan de toekomst van de Sint 
Franciscus parochie te kunnen bouwen. 

Om de fusie tussen de parochies te vieren 
wordt op Hemelvaartsdag een speciale 
viering georganiseerd. Daarover volgt later 
meer informatie.

De afgeronde fusie geeft ook duide-
lijkheid in het project communicatie; 
de werkgroep kan zich direct richten 
op een website, nieuwsbrief en 
magazine voor de parochie. 
De eerste contouren van de nieuwe 

website zijn vastgesteld; toegankelijkheid 
is daarbij de kern. Zowel via pc, tablet 
of telefoon moet de website goed 
toegankelijk zijn en moet informatie 
makkelijk te achterhalen zijn. Heldere 

structuur en een goede zoekfunctie, 
daar gaat het om. 

Als u dit leest ligt het hoogfeest van Pasen 
alweer achter ons en werpen we voorzichtig 
een blik richting zomer. Een periode waarin 
we afscheid gaan nemen van Wim Vroom die 
meer dan 12½ jaar verbonden is geweest aan 
onze parochie. Vanuit het bestuur wensen 
wij Wim en zijn vrouw een goede start en 
een goed leven in Limburg. Tegelijkertijd 
hopen we in de zomer priester Sebastiaan 
weer te mogen verwelkomen, maar 
definitief bericht is er nog niet.

Wel zijn we erin geslaagd de bezetting 
van het secretariaat uit te breiden, hiermee 
is de continuïteit van de ondersteuning 
van het pastoraal team en van het bestuur 
verbeterd. 

In Apeldoorn wordt hard gewerkt 
aan een tuinproject ‘de tuin van goed 
gaan’, deze aanpassing van de tuin die 
bij de kerk hoort is mogelijk gemaakt 
door een gift van een parochiaan. We 
kunnen hiermee een tuin bieden waarin 
we als gemeenschap voor de bezoeker 
inspirerend kunnen zijn. De boodschap 
welke binnen de muren van de kerk wordt 
uitgedragen willen we in de tuin ook 
delen.
Als laatste kan ik u melden dat er met 
inzet van veel vrijwilligers het parochiehuis 
in Vaassen gereed is gemaakt voor de 
opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. 
We hopen hiermee een aantal personen 
een veilige plek te geven om op adem te 
komen.

Namens het parochiebestuur
Eric Krukkert

(Johan Gortworst)

De kerkgangers hoeven zich niet meer 
aan te melden voor een viering. Dat was 
tijdens de coronapandemie wel anders. Een 
terugblik op deze periode. De kerk bleef 
open dankzij de trouwe inzet van gastheren 
en gastvrouwen in gele hesjes en andere 
vrijwilligers.

De kerkgang was de afgelopen twee jaar 
allesbehalve vanzelfsprekend. Op het laatste 
moment beslissen of je wel of niet naar 
de viering zou gaan was er niet bij. Je was 
aangewezen op je digitale vaardigheden 
om toegang te krijgen. Bij de ingang werd 
je door medeparochianen in gele hesjes 
welkom geheten. Stond je op de lijst, dan 
mocht je door. Het heeft achter de schermen 
van meerdere mensen veel vaardigheden en 
tijd gevraagd om dit mogelijk te maken én 
om het zolang vol te houden! 
Waarom hebben zij zich zo ingezet?

‘Het was mijn manier om onze 
geloofsgemeenschap de gelegenheid te 
geven om bij elkaar te komen en om samen 
ons geloof te belijden’, geeft Henk Sloots als 

motivatie. Hij reageerde 
positief op het verzoek 
om mee te helpen de 
kerk open te houden. 
Je was niet alleen 
gastheer of gastvrouw, 
je had ook de taak erop 
toe te zien dat mensen 
zich aan de landelijk 
voorgeschreven coronaregels hielden. En 
naarmate de pandemie langer duurde nam 
de irritatie in de samenleving toe. De rek was 
eruit en dat merkten deze vrijwilligers ook. 
Ze zijn, zoals één het zei, ‘voor alles en nog 
wat uitgemaakt’, terwijl zij handelden in het 
belang van ieders gezondheid. Toch zegt 
Henk: ‘Wat me het meeste bij zal blijven zijn 
de dankbare reacties van de mensen die het 
fijn vonden en waardeerden dat we dit voor 
hen wilden doen.’ En hij vervolgt: ‘Ik ben 
dankbaar voor de leuke en warme contacten 
die ik aan ruim twee jaar gastheerschap heb 
overgehouden.’

Kijkje achter de schermen
Wat is er achter de schermen allemaal 
gebeurd? Een fraai staaltje van 
organisatiekunde. 

Voordat de kerk kon worden geopend 
zijn er looproutes aangelegd, werden 
plaatsen op de banken gemarkeerd met 
een gele stip en reinigende handgel en 
gelaatsmaskers voor de pastores geregeld. 

Na de werving van de gastheren en 
vrouwen zijn er roosters gemaakt voor 
wie wanneer aan de beurt is. Wie een 
beetje vertrouwd is met het maken van 
roosters, weet dat dit veel tijd kost. En 
zie de gaten door ziekte of een andere 
oorzaak maar eens snel op te lossen. 
Je vormt met elkaar een team en het is 
belangrijk dat iedereen de regels kent en 
er zich aan houdt. De vrijwilligers waren 
vanaf de inloop tot aan het verlaten van de 
viering in touw. Zo gaven zij aanwijzingen 
bij het ter communie gaan en zorgden ze 
voor ontsmetting van de handen. Ook het 
verlaten van de kerk verliep volgens hun 
aanwijzingen. Probeer de inzet in uren 
maar eens te tellen.

….en de andere vrijwilligers 
niet te vergeten!
Het webteam van de Emmaüs-website, 
het camerateam en het secretariaat 

hadden het er ook druk mee. Het goed 
opnemen en uitzenden van de vieringen 
is vakwerk. Beeld en geluid moeten goed 
zijn als je kijkers wilt blijven trekken. De 
wetten van de media zijn wat dat betreft 
hard. Voor elke viering was er een nieuw 
aanmeldformulier op de website nodig en 
een uitdraai voor de betreffende dag. Dat 
vraagt om check en dubbelcheck, want je 
wilt voorkomen dat mensen teleurgesteld 
naar huis gestuurd moeten worden. Het 
lijkt zo simpel, maar het vraagt om accuraat 
werken. Daarnaast zijn er natuurlijk 
extra kosten gemaakt. Denk alleen 
maar aan de handgel die in ruime mate 
aangeschaft moest worden. De inkomsten 
uit de collectes daarentegen daalden 
daarentegen aanzienlijk.

We zijn nu met andere zaken bezig. De 
zomer nadert en velen verheugen zich om 
weer vrijer door het leven te kunnen gaan. 
Dank aan al onze dames en heren in de 
gele hesjes en de andere vrijwilligers die op 
hun wijze eraan bijgedragen hebben om de 
kerkgang mogelijk te maken. Juist door de 
samenwerking van velen hebben we dit als 
parochie mogelijk kunnen maken.

‘Gele hesjes’ in de kerk
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P A S T O R P R A A T

Mijn Galilea
Jezus zegt: ‘Weest niet bevreesd. Gaat 
naar Galilea en daar zullen jullie Mij 
zien’. Na Pasen gingen de vrouwen van 
het graf weg en horen deze opdracht. 
Het is ook een opdracht die aan ons 
wordt gegeven in deze tijd. Maar waar is 
Galilea voor ons, voor mij? Hoe kunnen 
we de opdracht van Jezus in onze tijd 
waarmaken? Dat zijn vragen die mij in 
deze Paastijd bezighouden. 

Galilea was een nietszeggend gebied in 
de periferie van het land. Ver weg van 
de grote stad Jeruzalem, waar de tempel 
stond, het machtscentrum en waar alles 
gebeurde. De leerlingen en dus ook wij 
worden uit het centrum van de stad 
gestuurd naar de periferie, naar Galilea, 
om Jezus te ontmoeten. Wij moeten 
onze eigen veilige centrum verlaten en 
naar de rand van onze belevingswereld 
gaan. In de periferie van de wereld 
komen wij de pijnen tegen van mensen 
die lijden, we komen de moeders en 
de vrouwen tegen in de buitenwijken 
van Oekraïne, Syrië of Afghanistan. Of 
dichterbij de armen, de verslaafden, de 
vluchtelingen, de gewonden van het 
leven, de jongeren die de weg kwijt zijn 
of de ouderen die leven in eenzaamheid. 

In de periferie van het leven komen we 
Jezus tegen in deze mensen en Jezus 
toont ons in hen zijn wonden. Wij 
krijgen de opdracht om hun wonden te 
verzorgen, om de tranen te drogen en te 
luisteren naar hun verhalen. We krijgen 
de opdracht om ons hart te verruimen, 
groter te maken en ons te verbinden 
met anderen, met de wereld. Als we ons 
zo laten raken door het lijden en de pijn 
van deze tijd. Als we ons hart groter 
maken door ons te verbinden met een 
ander gaat de liefde stromen. 

Als ik iemand uit het AZC ontmoet en 
vraag: ‘hoe gaat het met je?’ Als ik bij 
de Franciscustafel, de Bakfiets of in de 
Kledingbank een dakloze verslaafde 
ontmoet en brood of kleding met 
hem of haar deel. Als ik contact maak 
met iemand die vorig jaar een man of 
vrouw heeft verloren en nu alleen Pasen 
moet vieren. Als ik glimlach tegen een 
voorbijganger op straat. Er zijn zoveel 
momenten dat ik mijn hart kan openen 
en dan voel ik de liefde stromen. Dit 
stromen van de liefde gaat altijd in twee 
richtingen, je krijgt ook zoveel terug. Ik 
voel mij dan verbonden met die ander, 
soms zo sterk dat dit voelt als broer of 
zus. 

Dat gebeurt in de periferie, net buiten 
mijn eigen wereldje met mijn eigen 
gedachten en zorgen. Jezus heeft 
gezegd: ‘Alles wat je voor de minsten 
der mijnen hebt gedaan, heb je voor 
mij gedaan’. Zo wordt mijn wereld 
groter net als mijn hart. Voor mij is dat 
dan Galilea, in de periferie van mijn 
leven, daar ontmoet ik de Heer. Het 
gezicht van Jezus mag ik ontdekken in 
het gezicht van elke medemens, in het 
gezicht van de armen het meest. En ik 
hoef niet bang te zijn, de Heer zal met 
mij zijn, Hij leeft!

Ronald Dashorst

Dit jaar doen we als kerk weer mee met de 
actie Vakantiegeld Samen Delen. Met deze 
actie willen we mensen in Apeldoorn, die 
te weinig geld hebben om met vakantie 
te gaan, ondersteunen. En daarvoor is uw 
steun nodig.

Veel mensen hebben een goed inkomen. 
Dat is fijn. Dan zijn stijgende prijzen voor 
energie en dagelijkse boodschappen goed 
op te vangen. En nu corona niet meer alles 
domineert, trekken mensen er weer op uit 
om mooie reizen te maken. 

Hoe anders is het leven als je een laag 
inkomen hebt. De enorme inflatie en de 
onzekerheid voor de toekomst, mede door 
de oorlog in Oekraïne, brengt een grote 
groep mensen in problemen. 

Plannen maken voor een vakantie zal 
er voor veel mensen helemaal niet bij 
zijn dit jaar. Het is al een hele kunst 
om de energierekening en de dagelijks 
boodschappen te kunnen betalen. 
En dan maar hopen dat de wasmachine 
niet stuk gaat.
Vanwege deze grote verschillen in onze 

samenleving, is er 
Vakantiegeld Samen 
Delen, een initiatief 
van 31 kerken in de 
gemeente Apeldoorn. 
In mei ontvangen veel 
mensen die het financieel 
goed hebben een flink bedrag extra: 
vakantiegeld. Wie het goed heeft, nodigen 
we uit te delen met buurtgenoten met de 
laagste inkomens. Omdat we geloven in 
verbondenheid tussen mensen. En omdat we 
weten dat samen delen iedereen verrijkt.

Hoe kunt u geven?
U kunt uw gift overmaken op 
rekeningnummer: NL 69 RABO 037 37 40 298 
t.n.v. de Diaconie Protestantse Gemeente 
Apeldoorn (PKN) o.v.v. Vakantiegeld Samen 
Delen. Iedere bijdrage is welkom! Uw gift 
is aftrekbaar voor de belasting. U kunt ook 
geven via de QR-code.
100% van de giften komt ten goede aan 
de actie. Wij danken u alvast voor uw 
bijdrage.

Hoe kunt u ontvangen?
Wie langer dan een jaar een inkomen 

heeft van maximaal 110% van het netto 
minimuminkomen, nodigen we uit een 
aanvraag te doen om een extraatje 
te ontvangen. Voor gehuwden en 
samenwonenden is dat € 1.629,76, voor 
een alleenstaande (ouder) is dat 
€ 1.140,83.
We gaan heel zorgvuldig om met 
de privacy! Alle voorwaarden om in 
aanmerking te komen voor een bijdrage, 
zijn te lezen op onze website. Zie www.
vakantiegeldsamendelenapeldoorn.nl
Om een aanvraag te kunnen doen moet 
u wonen in het gebied waar de kerken 
de actie dragen: Apeldoorn, Beekbergen, 
Beemte Broekland, Hoog Soeren, Lieren, 
Loenen, Oosterhuizen, Ugchelen en 
Wenum-Wiesel.

De actie loopt tot en met 6 juni 2022. 
Tot die tijd zijn giften en aanvragen 
van harte welkom!

Namens de samenwerkende 
Apeldoornse Kerken

Rens Smit, Pastoraatsgroep
Voor nadere vragen, stuur een mail naar:  

emmaus.apeldoorn.pgroep@gmail.com 

2022 Vakantiegeld Samen Delen: 
Geloven in Samen Delen!

Op 1 juni zal ik als geestelijk verzorger aan 
de slag gaan voor een aantal verpleeg- 
en verzorgingshuizen in Brunssum en 
omgeving, Zuid-Limburg. Daarmee komt 
een einde aan mijn functie als pastoraal 
werker in de Sint Franciscusparochie. 

‘Partir c’est mourir un peu’: ‘weggaan, 
dat is een beetje sterven’. Dat gaat zeker 
op, nu ik afscheid neem na veertien jaren 
als pastor van de parochie. Het zijn jaren 
geweest waarin ik veel heb mogen beleven 
aan vreugde en verdriet. Ook zijn er veel 
activiteiten geweest waar ik mijn steentje 
aan heb bij mogen dragen. En in al die jaren 
heb ik heel veel mensen mogen ontmoeten 
en leren kennen. Daar ben ik erg dankbaar 
voor.

In de jaren die achter ons liggen heb ik 
aan heel wat projecten mee mogen doen. 
Ik denk bijvoorbeeld aan de fotowedstrijd 
‘De kerk belicht’, en aan het project ‘Jonge 
ouders’, dat vooral in Klarenbeek vele 
mooie bijeenkomsten heeft opgeleverd rond 
bijzondere thema’s. Ook heb ik veel met 
kinderen mogen werken, zowel 
in verband met Eerste Communie 
en Vormsel als met het bezoeken 
van verschillende scholen en het 
voorgaan in schoolvieringen.

Verder denk ik terug aan de tijd 
van de kerksluitingen. Dat was 
een moeilijke tijd. Pijnlijk vond 
ik dat juist de mensen die nog 
wel, en vaak met hart en ziel, 
bij een kerk betrokken waren, 
deze moesten sluiten. Maar 
die kerksluitingen zijn wel een 
uiting van onze tijd, waarin 
de betekenis en de waarde 
van geloven en kerkzijn steeds 
minder wordt gezien. En vanuit 
de huidige stand van zaken is het 
nauwelijks meer voor te stellen 
dat alle kerken nu nog gewoon 
open zouden zijn. 

Ook kijk ik terug op de vele 
uitvaarten waarin ik ben 
voorgegaan. Ik heb dat altijd 
bijzonder gevonden om welkom 
te zijn bij families die in de rouw 

zijn. Samen met hen werken aan een 
mooi en goed afscheid, in het licht van 
het geloof, was altijd fijn om te doen. 

Pastor ben je gelukkig nooit alleen. 
Ik heb veel samen mogen werken met 
parochianen, in tal van werkgroepen 
en functies. Ik ben dankbaar voor het 
vertrouwen dat ik van velen gekregen 
heb. Ook de diverse collega’s in het 
pastoraal team dank ik voor de goede 
samenwerking.

De laatste jaren merkte ik dat ik toe ben 
aan een nieuwe start. Per 1 juni a.s. zal 
ik werkzaam zijn als geestelijk verzorger 
verder gaan in Zuid-Limburg. Dat is ver 
van hier, maar zowel mijn vrouw als ik 
zelf hebben daar (deels) onze wortels 
liggen en we voelen ons er erg thuis. 
De ervaringen die ik in het parochiewerk 
heb opgedaan zal ik koesteren en zullen 
ook een steun zijn in mijn verdere 
werkzame leven!

pastor Wim Vroom

Een nieuwe start

Restauratie 
14 kerkramen 
O.L. Vrouwekerk Apeldoorn 

Ongeveer 15 jaren geleden werden 
alle gebrandschilderde glas-in-lood 
kerkramen gerenoveerd en gelijktijdig 
voorzien van transparante beschermende 
beglazing.
 
14 stuks glas-in-lood ramen, in de 
zijbeuken (met eenvoudig gekleurd glas) 
werden toen niet gerestaureerd en zijn 
nu aan de beurt. Door roestvorming 
aan de ijzeren ‘brugstaven’ (horizontale 
dragers van de glaspaneeltjes) 
ontstaat schade aan het metselwerk 
rondom de ramen en in de gemetselde 
tussenkolommetjes (de zgn. ‘montants’).

Aan de buiten- en binnenzijde van de 
zuid- en noordgevels worden steigers 
gebouwd (met noodafdichtingen 
tegen wind en regen). De glas-in-lood 
paneeltjes worden gedemonteerd en in 
een glasatelier (in Tilburg) gerestaureerd. 
De oude ijzeren “brugstaven” worden 
vervangen door messing staven.
Na voldoende uitharding van de 
kalkspecie, worden de gerenoveerde 
glas-in-lood paneeltjes weer gemonteerd, 
de voegen rondom gedicht en de heldere 
voorzetruiten gemonteerd.
Voor deze noodzakelijke (dure) 
restauratie hebben we een forse subsidie 
ontvangen van de Rijksdienst voor 
Cultureel Erfgoed.

De hele operatie start binnenkort 
en wordt in (4 of 6) fasen (~3 ramen 
per fase) uitgevoerd en duurt enkele 
maanden. 
We doen ons best om, met minimale 
overlast, de renovatie te realiseren.  

 
De Locatieraad van de O.L.Vrouwekerk
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werken wij eraan dat onze kerk, in de geest 
van Jezus, voor kinderen een goede plek is. 
Waar gevierd en geleerd kan worden, waar 
de verhalen over Jezus en God klinken en 
waar we het goed hebben met elkaar.

Misdienaar zijn
Regelmatig ziet u nieuwe gezichten bij de 
misdienaars.
Communicanten en vormelingen worden 
gevraagd om misdienaar te zijn in hun 
voorbereidingstraject. Geen ‘verplichting’ 
maar wel kans op een mooie ervaring. 
Een aantal kinderen heeft al aangegeven 
misdienaar te willen blijven. Zo werken we 
aan ‘verjonging’ in onze kerk.
(foto misdienaar)

Meespeelviering voor peuters 
en kleuters 15 mei 11:00 uur
Terug van weggeweest is de meespeelviering 
voor peuters en kleuters. 
Na twee jaar corona zijn vele peuters en 
kleuters doorgegroeid, maar we hopen 
weer een nieuwe groep te vinden die deze 

K I N D  E N  K E R K

De Gemeenschap van Sant’Egidio 
organiseerde op 12 april in Apeldoorn 
voor de tiende keer de oecumenische 
herdenkingswake van de martelaren van 
onze tijd. De oorlog in Oekraïne gaf extra 
betekenis aan deze goedbezochte viering, 
waarin per werelddeel werd gebeden voor 
hen die hun leven gaven voor het Evangelie. 

Ds. De Reuver, scriba van de generale 
synode van de Protestantse Kerk in 
Nederland, was dit keer de voorganger. 
Namens de R.-K. Kerk waren de 
Utrechtse hulpbisschop Hoogenboom, 
pastoor Hermens en diaken Dashorst 
aanwezig. Ze werden geflankeerd 
door hoogwaardigheidsbekleders van 
onder meer de Oud-Katholieke Kerk, de 
Syrisch-Orthodoxe Kerk, de Antiocheens-
Orthodoxe Kerk, de Church of England. 
Russisch-Orthodoxe Kerk en de Syrisch-
Katholieke Kerk.
Ds. De Reuver hield de overweging tijdens 

de viering. Hij haalde het thema aan van 
de Protestantse Kerk in Nederland in deze 
Veertigdagentijd: ‘Alles komt goed?!’. Dat 
uitroepteken en het vraagteken horen 
er wel bij, zo benadrukte hij, “anders is 
het een platitude”. Hij haalde een recent 

gesprek aan met iemand bij wiens kind een 
klasgenootje van vijf jaar was overleden. 
“Dan is het moeilijk om Pasen te vieren, het 
lied ‘Hij is opgestaan’ kreeg die persoon niet 
over de lippen. En voor hoeveel moeders in 
Oekraïne en Rusland komt het ook niet meer 
goed?” En dan zijn er nog de klimaatcisis 
en de martelaren die voor hun geloof 
stierven. De Reuver: “Alles komt goed is dus 
te makkelijk gezegd. Het vraagteken en 
het uitroepteken zijn dus fundamenteel, ze 
veronderstellen elkaar.”

Het gaat om “aangevochten hoop”, 
zo onderstreepte ds. De Reuver. Hij wees 
erop dat het anker het symbool is voor 
de hoop “en dat wordt alleen bij storm 
uitgeworpen”. 
Dat dit van alle tijden is, laat volgens hem 
ook de deze avond gelezen Evangelielezing 
zien (Lc. 7,18-23): de hoop van Johannes 
de Doper, de wegbereider van de Messias, 
werd eveneens aangevochten. Jezus doet 
wonderen, velen prijzen Hem maar bij 
Johannes slaat de twijfel toe. De Reuver: “Is 
het verhaal niet te groot, te mooi? Johannes 
de Doper laat zijn leerlingen aan Jezus 
vragen: bent U het nu of niet? En Jezus 
antwoordt: doe je ogen open, zie scherp wat 
er met de meest kwetsbaren gebeurt – de 

Herdenkingswake voor de Martelaren en de Vrede

doven, de lammen, de blinden en de doden. 
Om te zien heb je geloof en vertrouwen 
nodig. Dat de lijdensweg van Jezus niet 
doodloopt aan het kruis. Wie zo gelooft, 
erkent het vraagteken en het uitroepteken. 
Die kan zich optrekken aan de martelaren. 
… Wie gelooft, ontdekt te midden van de 
vraagtekens het uitroepteken. Nog even, 
dan is het Pasen.” 

Het was goed om als voorgangers elkaar 
weer te ontmoeten in deze wake voor de 
Martelaren van deze tijd en de vrede. Het 
was goed om met velen in de kerk stil te 
staan bij het leed en het verlies van velen 
in de oorlog in Oekraïne en al die andere 
landen waar oorlog en geweld is. Dat ons 
gezamenlijk gebed voor de omgekomen 
broeders en zusters en voor de vrede op mag 
stijgen naar God en dat er vrede neer mag 
dalen in de wereld en vrede in de harten van 
alle mensen. Dat we zo met deze vredeswens 
Bevrijdingsdag vieren in verbondenheid 
met elkaar. Dat we zo op weg gaan naar 
Pinksteren, het feest van de uitstorting van 
de heilige Geest, waarin wij elkaar kunnen 
verstaan en de grenzen van verdeeldheid 
wegvallen.

Ronald Dashorst

We zijn er weer!
Na 2 jaar niet te hebben 
kunnen vieren door corona, 
hebben we dat in de Goede 
week dubbel en dwars 
ingehaald. Wat een opkomst van kinderen! 
Een volle gezinsviering met Palmpasen 
(70), met Palmzondag (25), de kruisweg 
voor kinderen (40) en paasochtend in de 
kinderdienst (50). Misschien denkt u, waarom 
die getallen erachter? De reden is dat wij 
van Kind en Kerk en het pastoresteam hier 
gewoon weg heel blij van worden en dat we 
dat willen delen. Vaak gehoord is toch “er 
zijn geen kinderen meer in de kerk.” Dus 
wel!! Met alle vrijwilligers van Kind en Kerk 

meespeelvieringen wil bezoeken samen met 
hun kinderen. 
15 mei (tijdens de mis) gaat de schatkist 
weer open om de heilige geest eruit te laten 
met het Pinksterverhaal. Een interactieve 
viering voor de allerkleinsten onder ons, met 
eenvoudige liedjes, een doe-moment en we 
steken een kaarsje aan als we bidden. 

Eerste communie instromen
Onlangs zijn er veel nieuwe 
communicanten ingestroomd in het 
voorbereidingsprogramma voor de eerste 
communie. Dit was n.a.v. de in maart 
gehouden ouderavond. 
Kinderen kunnen gedurende het hele jaar 
starten met deze voorbereiding. 
Er is dus geen startdatum meer zoals 
voorgaande jaren. De voorbereiding gaat 

het hele jaar door en wanneer je 
stempelkaart vol is kan je de eerste 
communie doen. Communie doen kan 
dus ook het hele jaar door! In mei en 
juni zullen op bijna alle zondagen en een 
aantal zaterdagen kinderen hun eerste 
communie doen. Op deze manier laten 
we de kinderen een onderdeel van de 
gemeenschap. 

Vormelingen naar Utrecht
Op 11 mei gaan we met bijna alle 
vormelingen die nu het voorbereidingstraject 
volgen naar Utrecht. 
Daar gaan we een bezoek brengen aan 
kardinaal Eijk die op 25 juni de vormelingen 
gaat vormen. 
We maken er een gezellige dag van waarbij 
we in Utrecht een aantal dingen bezoeken 
die te maken hebben met het katholieke 
geloof. 

Hemelvaartsdag
In deze OpWeg 
kunt u lezen over de 
buitenviering om te 
vieren dat we de Sint 
Franciscus parochie 
zijn geworden. Op 
deze dag zal er ook 
een kinderprogramma zijn dat in het teken 
staat van Sint Franciscus. Met de kinderen 
gaan we insectenhotels maken. Deze zullen 
een mooi plekje krijgen op het landgoed 
waar we de viering houden. Voor verdere 
informatie zie in deze Op Weg. 

Mariska Litjes 
kindenkerk@rkapeldoorn.nl
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(Willem Olierook)

Getipt door Ronald Dashorst had ik via de 
website (voor € 15) een rondleiding geboekt. 
Om 13 uur aanwezig bij “De Kus”. Dat was 
letterlijk en figuurlijk mijn vertrekpunt. Wat 
er verder zou volgen ging ik meemaken aan 
de zijde van Ben en Chris…

Kennismaking
Het is een sombere woensdagmiddag. Het 
miezert. Grauwe wolken jagen langs de 
bomen waaronder ik schuil en wacht – ik ben 
aan de vroege kant – op de mannen die mij 
gaan rondleiding in het Apeldoorn dat ik 
na vijftig jaar gerust “mijn Apeldoorn” mag 
noemen.
Daar verschijnt Chris (links op de foto), we 
maken kennis en even later voegt Ben zich 
bij ons; hij is met de trein uit Nijmegen 
gekomen. Ben is een van de initiatiefnemers 
van het concept “Vagebond”, waarvan de 
naam door hem is bedacht: de sjieke naam 
voor de landloper van vroeger, die vaak 
werd weggejaagd en als hij pech had werd 
opgepakt en berecht. Een situatie die in 
onze tijd dak- en thuislozen ook wel eens 
overkomt…

Bijzondere rondleiding
We zetten ons in beweging en de eerste 
“stop” is bij het Emmaüshuis. Chris vertelt 
me over de Franciscustafel, de wekelijkse 
avondmaaltijd, die nu alweer een aantal 
jaren vanuit Sant’Egidio wordt geregeld en 
waar “de mensen van de straat” welkom 
zijn voor een goed maal en desgewenst een 
goed gesprek. 
We vervolgen onze tocht die leidt naar 
Omnizorg, een initiatief van de gemeente 
Apeldoorn voor een groep kwetsbare 
burgers die zorg en huisvesting nodig 
heeft. Er wordt werk- en dagbesteding 
aangeboden en er kan zelfs een vak worden 
geleerd.
Na deze toelichting van Chris zetten we ons 
weer in beweging; bij “de Freule” houden 
we weer halt. De brug waar ik regelmatig 
overheen fiets blijkt ook “een schuilplaats” 
te zijn voor mensen die geen (t)huis hebben. 
Ik wist niet dat letterlijk “onder de brug 
slapen” in “mijn” Apeldoorn gebeurde.

De miezer die even was opgehouden, komt 
ons weer pesten. “Dit is zulk beroerd weer 

voor daklozen”, zegt Ben, “tegen kou kun je 
je kleden, maar deze nattigheid kan mensen 
verkleumen en gaat in je botten zitten.”
In de benen maar weer, richting 
Deventerstraat. Chris wijst me daar op een 
gebouw, waar iemand (zie foto) met een 
matras en wat dekens een slaapplaats heeft 
bereid. Een schrijnende aanblik, waar ik stil 
van word.
Nog geen honderd meter verder is “de 
Herberg”, weer zo’n “oase” voor mannen en 
vrouwen – er zijn er meer dan driehonderd 
vertelt Chris me – die dakloos zijn. Gezien 
de huidige energieprijzen, de stijgende 
inflatie en de stagnerende woningbouw kon 
dat aantal wel eens gestaag oplopen, deel 
ik mijn medewandelaars bezorgd mee. Ze 
vrezen dat dit inderdaad gaat gebeuren.

Het verhaal van Ben
Terwijl we staan te wachten om over te 
steken komt een andere “Vagebond” – 
Johan hoor ik – aangefietst die halt houdt 
om een praatje te beginnen met Chris. Dat 
geeft mij de gelegenheid om Ben te vragen 
hoe hij in dit vrijwilligerswerk verzeild is 
geraakt.

Hij vertelt me over de periode van anderhalf 
jaar waarin hij dakloos was, nadat zijn relatie 
op de klippen liep. Hij was te trots om aan te 
kloppen voor hulp bij familieleden, zodat in 
eerste instantie weinig mensen wisten dat hij 
dakloos was. Hoewel hij in hetzelfde schuitje 
zat, had hij veel vooroordelen ten aanzien 
van andere daklozen. Dat veranderde echter 
in de loop van zijn dakloze periode toen hij 
zijn lotgenoten beter leerde kennen. Zo is hij 
onder andere actief als belangenbehartiger 
en organiseert hij stadswandelingen door 
(ex-)daklozen in Nijmegen, Arnhem en 
Apeldoorn.
‘Ik wil graag dat het bekender wordt en dat 
we ook de jeugd kunnen bereiken, maar het 
is toch lastig om bij scholen binnen te komen 
met ons verhaal’, verzucht Ben.
 
Als Johan weer is weggefietst, steken we 
de Deventerstraat over, wandelen een 
stukje op de Regentessenlaan en slaan 
vervolgens de Paslaan in. Hier bevinden zich 
de panden van Menorah, de evangelische 
zendingsgemeente, en DTZ, waar al sinds 
2002 het omzien naar dak- en thuislozen 
handen en voeten wordt gegeven en die 

sinds 2009 een interkerkelijke stichting is 
geworden.
Ben benadrukt nog eens hoe belangrijk 
het is dat deze instanties er zijn, waar 
medemenselijkheid voorop staat.

Het verhaal van Chris
Het verhaal van Chris Mennema is er een van 
bevrijding. Na twintig jaar in de criminaliteit 

te hebben gezeten, dakloos en verslaafd te 
zijn geweest, walgde hij op enig moment – 
nog niet zo lang geleden – van de donkere 
wereld waarin hij verkeerde. ‘Ik kende geen 
schuldgevoel en empathie meer en ik weet 
het moment nog heel goed’, fluistert hij me 
als het ware toe, ‘ik zag om me heen mensen 
op de grond zitten, bezig met spuiten in een 
vervuilde ruimte en ik wist dat ik hiermee 
moest kappen. Niet lang daarna kwam 
ik in aanmerking voor de ‘maatregel ISD’ 
(Inrichting Stelselmatige Daders) [*].
Ik vroeg en kreeg hulp en vanaf dat moment 
heeft mijn leven zich ten goede gekeerd. 
Ik ben afgekickt, kreeg een postadres, dat 
nodig is voor het krijgen van een uitkering. 
Ik had veel schulden gemaakt, die ik nu bijna 
allemaal heb afgelost. En bovendien heb ik 
nu een vriendin! Ik ben een gelukkig mens, 
want “IK LEEF WEER!”, zet dat maar met 
grote letters in het artikel.
Via Marco Betman (Stimenz) ben ik met Ben 
in contact gekomen. Ik kon dit werk gaan 
doen en verdien ik zo mijn eigen geld. Ik ben 
nu gids, maar ik wil coördinator worden!’

Ik ben getroffen door het levensverhaal, de 
keuzes en de ambitie van deze vent. En ik 
weet het zeker: het gaat Chris lukken!

[*] De doelstellingen zijn:
Het terugdringen van ernstige criminaliteit 
en onveiligheid als gevolg van, door 
stelselmatige daders, gepleegde strafbare 
feiten.
Alleen bij duidelijke aanknopingspunten 
voor gedragsverandering en 
recidivevermindering zal aan de 
stelselmatige dader een aanbod voor een 
intensief programma worden gedaan.
Met deze dwangmaatregel wordt beoogd 
het uitzichtloze patroon van vastzitten, 
vrijkomen en terugvallen dat deze 
groep stelselmatige daders kenmerkt, te 
doorbreken. 

[bron: om.nl]

“Vagebond” laat Apeldoorn zien met andere ogen

Chris en Ben

Slaapplek De Herberg
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S A N T ’ E G I D I O

Franciscustafel
Lange tijd was het door corona alleen 
mogelijk om een maaltijd af te halen, maar 
gelukkig kunnen onze gasten weer binnen 
eten aan de gezellig gedekte tafels in de 
pastorie. De laatste jaren zijn er veel nieuwe 
gasten bijgekomen, van alle leeftijden en 
met diverse achtergronden.
Onze gasten worden aan tafel bediend door 
onze vrijwilligers en zij krijgen een heerlijke 
warme maaltijd, een lekker zelfgemaakt 
toetje en fruit. 
De Franciscustafel wil vooral een plek zijn 
waar iedereen zichzelf kan zijn. Iedereen 
wordt met respect behandeld en in zijn 

waarde gelaten. Vriendschap staat centraal 
en iedereen die op straat leeft of het 
anderszins moeilijk heeft is dan ook meer 
dan welkom. 
Het was fijn om onze gasten op Tweede 
Paasdag een mooi paasdiner aan te 
kunnen bieden. Onze gasten genoten van 
kerriesoep, zalm met tagliatelle en groenten 
en een prachtig toetje. Alles gekookt door 
onze eigen vrijwilligers. Bijzonder om zo 
met elkaar Pasen te kunnen vieren!

Kledingbank
Hoe mooi is het dat u ons steeds weer goede 
kleding, schoenen en linnengoed brengt. 

Voor de vele gasten die bij ons komen 
is dit van groot belang. In deze periode 
ontvangen we graag zomerjassen, heren 
T shirts en vooral ook dekbedhoezen. Van 
harte welkom om te brengen op maandag 
van 10:00 tot 15:00 uur. Voor wie het nodig 
heeft om kleding te halen is zeker welkom 
op maandag, woensdag en vrijdag van 
10:00 tot 15:00 uur.

Generatietuin
We zijn met de kinderen weer begonnen om 
de tuintjes voor te bereiden, door onkruid te 
wieden, compost op te brengen, te spitten 
en te harken. We hebben aardappelen 

Op 25 april jl. heeft de afscheidsdienst van Suzan Plattel-van der Vegte plaatsgevonden 
in de O.L. Vrouwe kerk.

IN MEMORIAM
Reinier Jozef Gerardus Maria Heinsman
Apeldoorn 4 april 1996 – †Groningen 8 maart 2022

In de palm van Zijn hand gegrift
Hij wist hoe jij moest heten
Zo min jij ooit mijn hart verlaat
Zo min zal God jouw naam vergeten

Reinier was gezegend met vele talenten. Hij was student Notarieel Recht aan de 
Rijksuniversiteit van Groningen, beheerste meerdere talen en was een begenadigd 
schrijver van boeken. Met zijn brede interesses, vrijwilligerswerk en vermogen mensen 
te verbinden, was hij een rijk bezit voor de wereld. Dat zijn leven zo jong tot een einde is 
gekomen, valt nauwelijks te bevatten.

Vergeten is het grootste verlies, was de titel van jouw laatste boek. In de 
veertigdagentijd in de voorbereiding op Pasen, worden wij eraan herinnerd 
hoe jouw en onze namen bij de doop voor altijd in Zijn handpalm zijn gegrift. 
Wij zijn dankbaar dat wij samen met jou hebben kunnen meelopen in het leven,
 je hebt meer voor ons betekend dan je dacht. Wij kunnen en zullen jou niet vergeten, 
wij blijven voor altijd verbonden met jou. 

In paradisum deducant te angeli: Mogen de engelen u geleiden naar het paradijs. 
Wij bidden dat Reinier de eeuwige rust mag ontvangen. 

Jesaja 49:14-16a
Vertroosting van Sion
Sion zegt: ‘De HEER heeft mij verlaten, mijn Heer is mij vergeten.’ Maar kan een vrouw 
haar zuigeling vergeten of harteloos zijn tegen het kind dat zij droeg? Zelfs al zou zij het 
vergeten, ik vergeet jou nooit. Ik heb je in mijn handpalm gegrift.

<<< Vervolg van pagina 2

COLLECTE OPBRENGSTEN
Aswoensdag: eigen kerk en de Vastenactie  € 291,65
Week 9: eigen kerk en Oekraïne     € 410,33
Week 10: eigen kerk en de Vastenactie   € 346,35
Week 11: eigen kerk en de Vastenactie   € 360,75
Week 12: eigen kerk en de Bisschoppelijke Vastenactie  € 342,62
Week 13: eigen kerk en de Bisschoppelijke Vastenactie  € 337,02
Week 14: eigen kerk en de Bisschoppelijke Vastenactie  € 670,35

MISINTENTIES, VOOR ZOVER BIJ ONS BEKEND
30 april /1 mei 2022
Egidius Johannes Elbers, Perry van Gerwen, Betsie Wezenberg-Blokvoort, 
Lies Huis in ’t Veld, Suzan Plattel-van der Vegte.
7/8 mei 2022
Egidius Johannes Elbers, Stephan Staijen, overleden ouders schoonouders en 
schoonzoon, Gezondheid en voorspoed voor het gezin, Perry van Gerwen, Jacques Schilder, 
Suzan Plattel-van der Vegte.
14/15 mei 2022
Egidius Johannes Elbers , Perry van Gerwen, Aad vd Maarel, Suzan Plattel-van der Vegte.
21/22 mei 2022
Egidius Johannes Elbers, Perry van Gerwen.

PAROCHIEKRONIEK 
Gedoopt
Op 3 april jl. zijn Liam Mijic, Job Bakker en Jannes Uiterwijk door het Heilig Doopsel 
in onze geloofsgemeenschap opgenomen.
Overleden
Op 25 maart jl. heeft de afscheidsdienst van Henk Voogd plaatsgevonden 
in de O.L. Vrouwe kerk.
Op 31 maart jl. heeft de afscheidsdienst van Mien Nijentap-den Ouden plaatsgevonden 
in de O.L. Vrouwe kerk.
Op 1 april jl. heeft de afscheidsdienst van Jeroen Hazes plaatsgevonden 
in de O.L. Vrouwe kerk.

gepoot, sla, uien en bietjes in de grond 
gezet en wortelen en bloemen gezaaid. 
Bloemen verschijnen van de bolletjes die 
we in het najaar in de grond gepoot 
hebben. Het is weer een feest om met de 
kinderen zo buiten aan het werk te zijn 
en de middag af te sluiten met een potje 
voetbal en wat lekkers eten en drinken. 
Deze lente is ook weer veelbelovend voor 
de oogst die we over een paar maanden 
binnen mogen halen. We hebben ook 
een grote kas geplaatst waarin we voor 
kunnen zaaien en een bijenkas geplaatst 
die wacht op een bijenvolk om te 
bewonen.
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Kopij voor de volgende OpWeg graag in-
leveren uiterlijk woensdag 18 mei 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, 541 61 64, e-mail: 
omziennaarelkaar@3ranken.nl 

VONC heeft de volgende activiteiten:
De Verwondering
Thema tussen Pasen en Pinksteren
Donderdag 28 april 19:30 uur 
Dansend van Pasen naar Pinksteren. 
Van opstaan, stilstaan, meelopen, 
afwachten, je omkeren tot “de g/Geest 

krijgen”. Daar 
gaan we van 
dansen in 
combinatie met 
de groep van 
sacrale dans. 
Door Els Lagerweij.

Maandag 16 mei 19:45 uur 
Jezus leren kennen op een nieuwe 
manier, Godly Play vertelling. 
Dit verhaal neemt je mee naar de momenten 
dat Jezus is verschenen aan zijn leerlingen. 
7 kernmomenten worden verteld en 
telkens ervaar je de twijfel, de spanning, de 
onzekerheid die bij de leerlingen leefden, 
maar ook de verwondering, de blijdschap 
en het enthousiasme. Door Mariska Litjes 
en Els Lagerweij.

Maandag 30 mei 19:45 uur 
Bibliodrama tussen Pasen en Pinksteren
Bibliodrama is een manier om met hart 
en ziel en je hele wezen een Bijbelverhaal 
in te stappen, op zoek naar waar dit verhaal 
aan jouw leven en geloven raakt. 
We verkennen deze avond de ontmoeting 
van de Opgestane met zijn leerlingen, 
waarbij hij hen met vrede groet en zij de 
Geest krijgen. Door Gertrudeke van der 
Maas. Kosten € 5,00 per avond.

Meditatie: 
dinsdag 10 en 24 mei, 18:30 uur
Christelijke meditatievormen wijzen, hoe 
verschillend ook, wel in 
een duidelijke richting: 
namelijk een verstilde 
omgang met God. Naar 
een spiritueel proces van 
omvorming in liefde.

Fietstocht
Zondag 15 mei, rond 11:15 uur:
Fietstocht Verduur – Samen
Fietstocht Verduur-Samen voor iedereen die 
wil ervaren wat er in onze directe omgeving 

aan duurzame ontwikkelingen te zien zijn. In 
samenwerking met het IVN-Apeldoorn, deA 
(energiecoöperatie) en de diaconie wil VONC 
iedereen uitnodigen mee te gaan fietsen. 
We kunnen enkele projecten bezoeken, IVN 
natuurgidsen gaan uitleg geven op mooie 
plekjes waar zowel natuurontwikkeling als 
cultuur aan de orde komen. Op een nieuw 
terrein zal deA ons vertellen over een project 
met zonnepanelen. Ook zullen we welkom 
zijn op het terrein van De Stadsakkers, het 
diaconale project van dit jaar. De route is 
ongeveer 25 km. 

Zondag 15 mei, na de kerkdienst vertrekken 
we vanuit De Drie Ranken. Vertrek tussen 
11 uur en 12 uur. Bij vertrek ontvangt 
iedereen een routebeschrijving en een 
routeboekje met informatie over wat er 
onderweg te zien is. Neem zelf iets te 
eten en te drinken mee, er is geen horeca 
onderweg. Maar wel mooie picknick plekjes. 
We fietsen in kleine groepjes

Vanaf 15:30 uur tot 17:30 uur ontmoeten 
we elkaar weer in de Drie Ranken bij 
een hapje en een drankje, verzorgd 
door Zwamboon, een Apeldoorns 
bedrijf dat biologische vlees-opvolgers 
produceert. Ook maken ze gefermenteerde 
probioticadranken. 
Bijdrage € 2,00 per persoon; € 5,00 per 
gezin. Dankzij de steun van Stichting Huis 
van Ontmoeting www.stichtinghvo.nl kan 
de deelnemersprijs zo laag zijn! Bij opgave 
graag vermelden of je een gewone of een 
e-bike gebruikt. Voor vertrek graag met 
gepast geld betalen!! Aanmelden verplicht 
via vonc@3ranken.nl of doe een briefje in 
de brievenbus van De Drie Ranken.

Film 
Departures: donderdag 19 mei, 14:00 uur
Met deze film krijgen we een inkijkje 
in een deel van de Japanse cultuur. 
Daigo is een getalenteerd cellist wiens 
orkest plotseling wordt ontbonden. 
Hij besluit terug te keren naar zijn 
geboortedorp, waar hij door een 
onduidelijke advertentie per ongeluk bij 
een uitvaartondernemer terecht komt en 
wordt aangenomen.

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. 

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

Geven kan op IBAN: NL08 INGB 0000 00055 55

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 
Claraparochie.

Collectes blijven nog plaatsvinden via 
de collecteschaal 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 1 mei, 3e zondag van Pasen
09:00 uur Eucharistieviering 
 Voorganger pastoor J. Hermens 
Woensdag 4 mei
09:00 uur Eucharistieviering 
Donderdag 5 mei
09:00 uur Eucharistieviering 
Zondag 8 mei, 4e zondag van Pasen
09:00 uur Eucharistieviering 
 Voorganger pastoor J. Hermens 
Woensdag 11 mei
09:00 uur Eucharistieviering 
Donderdag 12 mei
09:00 uur Eucharistieviering 
Zondag 15 mei, 5e zondag van Pasen
09:00 uur Eucharistieviering 
 Voorganger pastoor J. Hermens 

Woensdag 18 mei
09:00 uur Eucharistieviering 
Donderdag 19 mei
09:00 uur Eucharistieviering 
Zondag 22 mei, 6e zondag van Pasen
09:00 uur Eucharistieviering 
 Voorganger pastoor J. Hermens 
Woensdag 25 mei
09:00 uur Eucharistieviering 
Donderdag 26 mei, 
Hemelvaartsdag
11:00 uur Eucharistieviering op locatie 
 Kopermolenweg 5-7, 
 Wenum Wiesel.
 Voorganger pastoor J. Hermens

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

Zondag 8 mei, 4e zondag van Pasen
10:00 uur Woord- en Communieviering 
 Voorganger pastor W. Vroom
Zaterdag 14 mei, 5e zondag van Pasen
18.30 uur Gebedsviering waarin afscheid 
 genomen wordt van W. Vroom, 
 pastoraal werker
 Voorganger pastor W. Vroom in 
 aanwezigheid van het hele 
 pastorale team
Donderdag 26 mei, 
Hemelvaartsdag
11:00 uur Eucharistieviering op locatie 
 Kopermolenweg 5-7, 
 Wenum Wiesel.
 Voorganger pastoor J. Hermens

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

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

Zaterdag 30 april, 3e zondag van Pasen
18.30 uur Eucharistievieringviering 
 Voorganger pastoor J. Hermens
Zaterdag 7 mei, 4e Zondag van Pasen
10:00 uur Woord- en Communieviering
 Voorganger pastor W. Vroom
Zondag 15 mei, 5e zondag van Pasen
10:00 uur Gebedsviering
 Voorganger A. v.d. Werff, 
 lekenpastor
Zaterdag 21 mei, 6e zondag van Pasen
18.30 uur Eucharistieviering
 Voorganger pastoor J. Hermens 
Donderdag 26 mei, Hemelvaartsdag
11:00 uur Eucharistieviering op locatie 
 Kopermolenweg 5-7, 
 Wenum Wiesel.
 Voorganger pastoor J. Hermens

MARKEN-HAVEN
14 mei Mw. C. Lindner
28 mei  Dhr. H. Ekenhorst
De kerkdiensten beginnen om 10:30 uur

HEEMHOF
1 mei Mw. C. Lindner
8 mei Mw. M. Hoekstra
15 mei Mw. C. Lindner
22 mei Mw. M. Kuiper
29 mei RK Pastor Hein de Jong
De kerkdiensten beginnen om 10:30 uur

H. GEESTKAPEL, ASSEL
Elke zondag is er om 10:00 uur een 
eucharistieviering waarin  afwisselend wordt 
voorgegaan door de salesianen Bijou Oledath 
en Dominiek Deraeve. Nieuwsmededelingen 
voor trouwe bezoekers van de kapel 
ontvangen dit via de email. Als u ook op de 
hoogte wilt blijven kunt u dat doorgeven aan 
Hans Bosch: bosc2999@planet.nl
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Kopij voor STAD
Berichten en mededelingen uit de parochie 
dienen vóór of op de woensdag van de week 
vóór de datum van verschijning (is 9 dagen vóór 
de verschijningdatum) bij het secretariaat 
(receptie@rkapeldoorn.nl) te worden ingeleverd. 
Het secretariaat zorgt voor aanlevering bij de 
eindredactie.

Overige kopij
Artikelen moeten vóór of op de donderdag van de 
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rechten te kunnen doen gelden, wordt verzocht 
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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

 

 

1 mei 2022, 3e zondag van Pasen 
Hand. 5,27b-32.40b-41; Ps. 30; Openb. 5,11-14; Joh. 21,1-19 of 21,1-14 

8 mei 2022, 4e zondag van Pasen 
Hand. 13,14.43-52; Ps.100; Openb. 7,9.14b-17; Joh. 10,27-30

15 mei 2022, 5e zondag van Pasen 
Hand. 14,21-27; Ps. 145; Openb. 21,1-5a; Joh. 13,31-33a.34-35 

22 mei 2022, 6e zondag van Pasen 
Hand. 15,1-2.22-29; Ps. 67; Openb. 21,10-14.22-23; Joh. 14,23-29

26 mei 2022, Hemelvaart van de Heer 
Hand. 1,1-11; Ps. 47; Heb. 9,24-28;10,19-23; Luc. 24,46-53

29 mei 2022, 7e zondag van Pasen 
Hand. 7,55-60; Ps. 97; Openb. 22,12-14.16-17.20; Joh. 17,20-26; wereld communicatiedag

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

Hemelvaart

De hemel 
legde eenmaal 

de rode loper uit 
onze HEER kwam thuis 

 
Ik heb al vaak 

omhoog gekeken 
maar de lucht 

is dicht gebleven 
net als de gouden poort 

in de vredestad 
nog even?

Annet Kijzer (www.gedichtensite.nl)


