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week 8
Pastoraat Emmaüsparochie € 306,20 / Kind en Kerk € 291,22.
week 9
Pastoraat Emmaüsparochie € 408,72 / Vastenaktie € 493,68.
week 10
Pastoraat Emmaüsparochie € 365,34 / Vastenaktie € 428,23.

MISINTENTIES kunnen vanwege de huidige kerksluiting niet vermeld worden.

De inzameling van producten voor de Voedselbank is tot nader order stopgezet.
De kledingbank is tot nader order gesloten! 
De SOOS (op de donderdagmiddag) is tot nader order gesloten!

PAROCHIEKRONIEK 

GEDOOPT: er heeft geen doopplechtigheid plaatsgevonden.

OVERLEDEN: 
De afscheidsviering van Johanna Antonia Bouter-Jansen op de Haar heeft 26 februari jl. 
plaatsgevonden in de aula van crematorium Heidehof.
De afscheidsviering van Wies Sniedt-Lamers heeft 5 maart jl. plaatsgevonden in de aula 
van crematorium Heidehof.
De afscheidsviering van Paula Elisabeth Koning-Draaisma heeft 6 maart jl. plaatsgevonden 
in de aula van crematorium Heidehof.
De uitvaart van Asthar Habeeb Shammoun heeft 10 maart jl. plaatsgevonden in de 
O.L. Vrouwekerk.
De uitvaart van Bea van der Raaij-Ruth heeft in besloten kring plaatsgevonden.

IN MEMORIAM

Johannes Jacobus Hoogland
Op vrijdag 20 maart hebben we in het paviljoen van crematorium Heidehof in intieme 
kring afscheid genomen van Jan Hoogland die op ZIJN tijd, ZIJN uur, op 16 maart rustig is 
ingeslapen. Jan is geboren en opgegroeid in Beek bij Nijmegen. In zijn jonge jaren genoot 
hij enorm van dansen en uitgaan. Jan was een gelukkige vrijgezel die van het leven heeft 
genoten. Hij was een echt natuurmens, mocht graag tuinieren, wandelen en fietsen. Als de 
zon ook maar even scheen was Jan alweer buiten te vinden. Genoten heeft hij ook altijd van 
zijn stacaravan in Lemmer en van zijn speedbootje waarmee hij over de Friese meren voer. 
Toen Jan 80 was veranderde zijn leven drastisch. Hij werd getroffen door een hersenbloeding 
en helaas heeft hij toen veel moeten inleveren en noodgedwongen verhuisde hij in 2012 
naar Casa Bonita, waar hij altijd een liefdevolle verzorging heeft gehad. Geleidelijk aan 
werd zijn wereld helaas steeds kleiner en de laatste jaren zullen zeker niet gemakkelijk zijn 
geweest voor hem. Maar Jan was gelovig en zijn geloof heeft altijd als een rode draad door 
zijn leven heen gelopen en zal hem ongetwijfeld ook kracht hebben gegeven in de moeilijke 
periodes in zijn leven. Jan heeft geleefd, 91 jaar lang, zijn weg hier op aarde is ten einde, 
zijn leven hier op aarde is voltooid. Wij wensen Jan toe dat hij nu mag delen in het grote 
leven voor altijd, dat ook hij, zoals al zijn dierbaren die hem voorgingen, zijn plaats heeft 
gevonden in de grote gastvrije ruimte van God. 

Gerard van de Braak

LITURGISCHE VIERINGEN

K E R K

Alle publieke liturgievieringen, ook die in kleine kring door de week, worden voor 
de hele Paastijd, tot en met Pinksteren (op 31 mei) afgelast. 

Als pastoraal team willen we toch zoveel mogelijk verbonden blijven met onze parochianen. 
Daarom zullen we via internet met u in verbinding blijven en zult u de viering via de website 
van de parochie kunnen volgen. Op de website van de parochie www.franciscusenclara.com
kunt u klikken op “KERK.TV uit Loenen”. De viering zal in de H. Antonius Abtkerk te Loenen 
in besloten kring plaatsvinden. Alleen zij die een rol in de liturgie hebben, zullen aan deze 
viering deelnemen. De kerk blijft voor andere gelovigen helaas gesloten in verband met 
besmettingsgevaar door het coronavirus. Voor de komende tijd zijn we van plan om zo 
ook liturgisch via de computer met elkaar verbonden te zijn gedurende de zondagen in de 
veertigdagentijd, de Goede Week en Pasen. 

5 april  Palmzondag  10.00 uur
9 april  Witte Donderdag  19.00 uur
10 april  Goede Vrijdag  15.00 uur Kruisweg
10 april  Goede Vrijdag  19.00 uur
11 april  Paaswake  21.00 uur
12 april  1e Paasdag  10.00 uur

Voor nu wensen wij u een goede opgang naar Pasen toe en we hopen u hierbij van dienst te 
kunnen zijn via de websites van de parochies. Raadpleeg dus regelmatig de websites 
www.emmaus-apeldoorn.nl en/of www.franciscusenclara.com. 

Pastoraal team van de Emmaüs- en Franciscus en Claraparochie

BLOEMETJE VAN DE WEEK
Gedurende de sluiting van de kerk worden er geen bloemstukjes gemaakt, 
maar is er gekozen voor het versturen van een kaart aan betreffende persoon.
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 12.00 uur mailen naar 
receptie@rkapeldoorn.nl. 
Voor de komende weken is het rooster: 29 maart locatie Fab & Seb, 5 april 
locatie Maria, 
12 april locatie Victor, 19 april locatie 3 Ranken.
Op 1 maart jl. is het bloemetje naar Joop en Ineke Beuker, Plantsoen 
Welgelegen, gegaan.
Op 8 maart jl. is het bloemetje naar mevrouw Keizer gegaan.
Op 15 maart jl. zijn de bloemetjes naar mevrouw Van Anken, Marconistraat, 
en naar Ed van Egmond, van Roekelweg, gegaan.

COLLECTEOPBRENGSTEN
week 7
Pastoraat Emmaüsparochie € 281,44 / voor de kledingbank € 297,50.

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: ma, di, wo, do: 09:00 - 12:00 uur, emmaus@rkapeldoorn.nl , 055 526 65 04

Pastoraal team

Hans Hermens
pastoor
hermensh@hotmail.com
06 461 042 46

Sebastian Gnanapragasam 
parochievicaris
pastorseba@gmail.com
06 227 795 44

Ivan Kantoci
pastoraal werker
kantoci@franciscusenclara.com
06 218 289 54

Wim Vroom
pastoraal werker
vroom@franciscusenclara.com
0578 61 78 06

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

Mariska Litjes 
jongerenwerker/catecheet
kindenkerk@rkapeldoorn.nl
055 526 65 00

BLIJK VAN NAASTENLIEFDE 
“Geef ons heden ons dagelijks brood” (Mt 6:11) 
In de veertigdagentijd, bij de voorbereiding op Pasen, 
roept de liturgie op tot concrete daden van naastenliefde: 

Heilige Vader, machtige eeuwige God, 
om recht te doen aan uw heerlijkheid, 
om heil en genezing te vinden 
zullen wij U danken, altijd en overal 
door Christus onze Heer. 
Want Gij gunt uw gelovigen de vreugde 
jaarlijks met een zuiver hart naar het paasfeest toe te gaan: 
dit is een tijd van meer toeleg op het bidden, 

van grotere aandacht voor de liefde tot de naaste, 
een tijd van grotere trouw 
aan de sacramenten waarin wij zijn herboren. 
Zo groeien wij tot de volheid der genade 
die Gij uw kinderen hebt toegezegd. 
 (1e prefatie van de veertigdagentijd) 

Heilige Vader, machtige eeuwige God, 
om recht te doen aan uw heerlijkheid, 
om heil en genezing te vinden 
zullen wij U danken, altijd en overal. 
Gij hebt gewild dat wij U dank betuigen 

door onszelf te versterven. 
Zo behoedt Gij ons, zondaars, 
voor overmoed en eigenwaan 
en doordat wij het voedsel broederlijk delen 
met hen die honger hebben, 
maakt Gij ons tot navolgers van uw mildheid. 
 (3e prefatie van de veertigdagentijd) 

[Uitgave van de Nederlandse bisschoppenconferentie 
Imprimatur: 17 maart 2020, Referent voor liturgie, 
Mgr. J.Liesen]
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P A S T O R P R A A T

Met Pasen gaan we over van donker naar 
licht, van dood naar leven. De dood is 
overwonnen, het graf is leeg. Maar de 
weg van dood naar leven is voor velen 
van ons zo vreemd, zo tegengesteld aan 
het leven van alle dag. 

Immers wij kennen in onze beleving 
alleen maar de weg van leven naar dood. 
We zien het bij onze dierbaren die ziek 
worden, die sterven. We zien het bij ons 
zelf, in onze gebroken relaties, in de 
eenzaamheid, in het ouder worden, in 
onze tekorten en beperkingen. We zien 
het in onze wereld, in de oorlogen, in de 
uitgebuite mensen, in het zinloos geweld 
op straat. Dan grijpt de machteloosheid, 
de pijn en de dood zo hard om je heen. 
De vernietigende kracht van het kruis is 
dan zo machtig dat je bijna niks anders 
meer kan dan uitroepen, “dood is dood”!

Deze ervaring moeten de vrienden van 
Jezus ook hebben gekend toen Jezus 
gevangen werd genomen, gegeseld en 
aan het kruis werd gehangen om daar 
te sterven. En aan het kruis sprak Jezus 
zelf; ‘mijn God, mijn God waarom hebt gij 
mij verlaten’? Zo zwart kan de nacht zijn 
dat naar onze menselijke maatstaven het 
nooit meer licht lijkt te worden.

Ik denk aan Piet die onlangs heeft 
gehoord dat hij ongeneselijk ziek is en 
waarschijnlijk nog enkele maanden heeft 
te leven. Ik denk aan Marie en Jan die 
vol vreugde en goede verwachtingen het 
huwelijk zijn binnengestapt, maar nu ten 
volle de sleur voelen, die hun relatie is 
binnengeslopen. Piet, Marie en Jan, en 

Pasen
zovelen met hen, in twijfel gevangen.
En dan……

Ja, dan wordt er gesproken over een leeg 
graf, zou het dan toch, ach nee, dat kan 
niet, beuzelpraat. Ook Jezus’ vrienden, 
die drie jaar met Hem zijn opgetrokken 
zijn in twijfel gevangen.

De vrouwen aan het graf, zij hebben 
iets ervaren wat voor de vrienden van 
Jezus nog in het verborgene ligt, ook 
al zien deze vrienden het lege graf en 
de zwachtels. De vrouwen verstaan de 
tekenen van Gods belofte, dat God een 
God van levenden is en niet van doden. En 
zij herinneren Jezus’ woorden dat Hij zou 
sterven aan een kruis, maar op de derde 
dag zal verrijzen. De twijfel die mensen 
gevangen houdt, wordt doorbroken.

In het pastoraat ben ik al verschillende 
malen diep getroffen door mensen die 
ondanks het verdriet en de pijn die 
het leven met zich mee kan brengen, 
de tekenen van Gods belofte toch 
verstaan. Die mogen leven vanuit het 
levenwekkende Paasgeloof. Een vrouw 
van in de vijftig zegt met de dood in de 
ogen; ‘Ik heb mooie jaren gekend. Nu ik 
afscheid moet nemen van het leven, zal 
het loslaten van hen die mij zo dierbaar 
zijn heel moeilijk zijn, maar toch leg ik 
mijn leven in Gods hand, Hij zal me de 
weg wijzen ook als ik gestorven ben. 
Immers in zijn woning is ruimte voor 
velen’. Ik denk aan een man die keer 
op keer tegenslag na tegenslag in het 
leven heeft moeten verwerken, maar 
geïnteresseerd blijft in de verhalen van 

de mensen uit zijn omgeving. 
Ik denk aan een man van 83 jaar, die ruim 
twintig jaar lang zijn vrouw, die toen een 
hersenbloeding heeft gehad, elke dag in 
het verpleegtehuis blijft opzoeken. Ook 
al kent deze vrouw haar man nauwelijks 
nog terug en wordt zij soms ongelofelijk 
boos op hem. 

Toch blijft deze man zeggen:’ Ik heb veel 
van haar gehouden en dat doe ik nog 
steeds’. Dat ontroert mij ten diepste. 
Op zulke momenten merk je dat door de 
pijn en de dood heen de liefde en het 
leven toch sterker zijn.

Pasen, Jezus opstanding uit de doden. 
God heeft zijn Zoon door de dood heen 
gehaald. Door de twijfel en de dood 
heen, wijst Jezus ons de weg naar het 
leven. 
Pasen is niet slechts een historische 
gebeurtenis. We moeten niet blijven 
hangen bij het lege graf. Pasen gaat 
verder. Het gaat om die levenwekkende 
kracht van Gods geest, die mensen in 
beweging zet, mensen doet leven. En 
ons doet geloven in Gods liefde, dat wij 
allen zijn kinderen mogen zijn. God, onze 
hemelse Vader, laat niemand los. Hij laat 
geen kind alleen, ook niet in de dood.

Christus verrijzenis geeft ons uitzicht 
op Gods liefde en trouw. In Christus 
mogen wij weten dat God ons niet los 
laat, ook niet over onze dood heen.
Christus is waarlijk opgestaan, 
Alleluja, Alleluja, Zalig Pasen. 

pastoor Hans Hermens

Beste Parochianen,

Het is toch ongelofelijk dat een virus 

de hele wereld op zijn kop zet. Het 

coronavirus heeft ons in de greep en 

bepaalt terdege ons dagelijks leven. 

Mensen worden ziek en gaan dood. 

En dit gebeurt nu overal ter wereld. 

Het is groot leed voor alle mensen 

die dit treft. 

Het is natuurlijk verstandig dat door 

de overheid allerlei maatregelen op 

ons afkomen om de werking van het 

virus onder controle te houden. Maar 

deze maatregelen die ons sociale 

leven ernstig beperken, hoe nodig en 

verstandig ook, kunnen ook veel pijn 

doen. 

Ik merkte het gisteren toen een 

uitvaart binnenkwam. Afscheid 

nemen van onze dierbare overledene 

kent nu ook zijn beperkingen. 

Tijdens een uitvaartplechtigheid 

zullen niet meer dan 30 mensen 

worden toegelaten en dan gaat het 

om directe familieleden. Ook wij 

zullen ons moeten houden aan deze 

maatregelen, hoe pijnlijk ook voor 

familieleden en betrokkenen. 

Op verpleegafdelingen mag 

nauwelijks of geen bezoek komen, 

de eenzaamheid die bij vele ouderen 

leeft, zal daardoor alleen maar groter 

worden.

Hoe ellendig dit virus ook is, het 

is wel mooi te zien dat er ook 

betrokkenheid is op elkaar, vanuit de 

samenleving. Net nog sprak ik een 

paar kinderen die boodschappen aan 

het doen waren voor ouderen in de 

buurt. ‘Wij hebben nu drie weken 

vakantie, dan kunnen we ook wel 

even wat doen voor iemand anders’, 

zei een meisje van een jaar of 12.

Het virus, het treft ons en vooral 

de meest kwetsbare mensen op 

verschillende terreinen. Ook als pastor 

voel je je machteloos. Vieringen die 

niet doorgaan, mensen die je beter 

even niet kunt gaan bezoeken. Het 

voelt allemaal heel vreemd. Gelukkig 

is de telefoon er ook nog, om toch 

even te vragen: “Hoe gaat het met 

je?”

En verder leg ik al het verdriet dat 

dit coronavirus ons geeft ook maar 

biddend neer bij onze hemelse Vader. 

Dat we bij Hem en bij elkaar steun en 

kracht mogen vinden.

Voor u en uw naasten heel veel 

sterkte toegewenst!

Pastoraal Team,

Pastoor Hans Hermens

Onze wereld is in de ban van het corona-
virus. Dit heeft invloed op onze manier 
van leven en samenleven. Ook op het 
parochieleven heeft het veel invloed, 
omdat we niet meer samen kunnen komen. 

Direct contact met elkaar is haast 
onmogelijk, terwijl juist dat directe 
contact van groot belang is in het 
parochieleven. Maar dat betekent niet 
dat we, ook op nieuwe manieren, niet 
met elkaar verbonden kunnen blijven. 

Met het gevaar dat de situatie in onze 
samenleving bij het verschijnen van 
OpWeg alweer is veranderd geven we hier 
enkele concrete dingen aan waar we als 
pastoraal team in de komende tijd aan 
willen werken.

Nieuwe ontwikkelingen in de parochie
Op de website en op de Facebookpagina 
van de parochie zullen wij zoveel mogelijk 
aangeven welke nieuwe ontwikkelingen 
er in de parochie zijn. Het is dan ook goed 
om hier regelmatig op te kijken. Mocht u 
liever via de e-mail op de hoogte gebracht 
worden, dan kunt u dit aangeven door een 
mailtje te sturen naar het secretariaat van 
de parochie. 

Website: www.emmaus-apeldoorn.nl
Facebook: www.facebook.com/
emmausparochieapeldoorn
E-mail: emmaus@rkapeldoorn.nl

Pastorale bemoediging
Elke dag zal één lid van het pastoraal team 
een korte overdenking schrijven. Zo hopen 
we u ook te bemoedigen. Deze overdenking 
vindt u op de website en ook op Facebook. 
Bij het secretariaat kunt u zich ook opgeven 
om deze overdenking per e-mail te 
ontvangen.

Parochie-zijn in tijden van corona

Persoonlijk pastoraat
De leden van het pastoraal team moeten 
in de komende periode het huisbezoek 
zo veel mogelijk beperken. Wel zullen wij 
zo veel mogelijk telefonisch contacten 
onderhouden. Mocht u behoefte hebben 
aan een pastoraal gesprek, schroomt u 
dan niet om contact op te nemen met 
één van de leden van het pastoraal team. 
De contactgegevens staan bovenaan op 
pagina 2 van dit blad. In spoedgevallen 
kunt u contact opnemen via onze 
bereikbaarheidsdienst, tel: 06 531 543 58.

Vieringen via internet
Bijeenkomen om samen te vieren is op dit 
moment niet mogelijk. Gelukkig beschikken 
we wel over de mogelijkheid om via internet 
vieringen uit te zenden waarin leden 
van het pastoraal team voor zullen gaan. 
Deze vieringen zullen op de zondag om 
10:00 uur worden uitgezonden vanuit de 
Antonius Abtkerk in Loenen. Ook zijn deze 
vieringen daarna op ieder moment terug 
te kijken. De vieringen zullen plaatsvinden 
in de kerk van Loenen omdat er in deze 
kerk een camera aanwezig is zodat de 
vieringen op de computer zichtbaar zijn. 
In onze andere kerken hebben wij deze 
voorziening niet. Het is heel fijn dat ons 
deze mogelijkheid wordt geboden om zo 
toch de liturgische vieringen via het beeld 
bij u thuis te krijgen. Natuurlijk hadden 
we het graag anders gezien, maar door de 
omstandigheden gedwongen zien we dit als 
enige mogelijkheid. 

De vieringen zijn besloten en vinden 
plaats met medewerking van enkele 
personen vanuit de verschillende 
geloofsgemeenschappen van de Emmaüs- 
en de HH. Franciscus en Claraparochie. Ook 
de vieringen van de Goede Week (Witte 
Donderdag, Goede Vrijdag, de Paaswake en 
Pinksteren) zullen vanuit de kerk van Loenen 
uitgezonden worden. Op pagina 2 vindt u de 
tijden van de diverse vieringen aangegeven. 
Mochten er in de loop van de tijd weer 
grotere samenkomsten mogelijk zijn, zodat 
we ook weer gezamenlijk kunnen vieren, 
dan zal ook dat op de website en Facebook 
aangegeven worden.

Uitvaarten
Hoe verdrietig ook, ook bij uitvaarten zullen 
we de directe contacten zoveel mogelijk 
moeten beperken. Dit zal ook gaan in 
overleg met de uitvaartleider. We zullen het 
contact ter voorbereiding van de uitvaart zo 
veel mogelijk via de telefoon laten verlopen. 
De uitvaart zal, met gebed en rituelen, met 
een zeer beperkte groep plaats kunnen 
vinden. Uiteraard in goed overleg met 
elkaar.

Tot slot
De hierboven vermelde maatregelen en 
mogelijkheden tot contact hopen we 
zo goed en zo kwaad als mogelijk het 
parochieleven gaande te houden en u van 
informatie en inspiratie te voorzien. 

In gebed met u verbonden,
uw pastoraal team
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In deze dagen zal ons hart wellicht 
bedrukt zijn, angstig en onzeker over de 
gezondheidssituatie van onszelf en onze 
naasten. Het land is ziek, de wereld is 
ziek, alles staat op zijn kop. Daar lijden 
het meest de oudere en kwetsbare 
medemensen aan. Eenzaamheid wordt 
een nog groter probleem, alles gesloten, 
mensen zijn geïsoleerd en worden 
teruggeworpen op zichzelf. Gelukkig 
ontstaan veel initiatieven om mensen nabij 
te zijn, om te helpen, te troosten en te 
laten zien dat ze niet vergeten zijn. 

De Eucharistie
In de vorige OpWeg heb ik een stuk 
geschreven over “Het jaar van de 
eucharistie”. Nu alle kerken gesloten zijn in 
verband met de voorkoming van een snelle 
verspreiding van het coronavirus, is er geen 
gelegenheid om de eucharistieviering bij 
te wonen. We kunnen wel via televisie of 
computer vieringen volgen die in klein 
gezelschap gehouden worden. 
De eucharistie is in haar diepste wezen 
de gedachtenis van het paasmysterie 
van Christus. Zij doet ons delen in zijn 
overwinning op de gebrokenheid van onze 
wereld en de dood en geeft diepe zin aan 
ons leven. Woorden die in deze tijd een 
buitengewone betekenis krijgen, nu we 
de Goede Week en Pasen niet in de kerk 
kunnen vieren, maar thuis in de besloten 
kring. 

Het mysterie van de bevrijding uit de 
slavernij; de uittocht uit Egypte, de 
doortocht door de Rode Zee en de intocht 
in het beloofde land krijgen een nieuwe 
lading. Ook in deze tijd mogen wij ervaren 
dat God met zijn volk op weg gaat en hen 
telkens opnieuw bevrijdt, toen, nu en in 
de toekomst. Dat geeft troost, en hoop op 
een andere, betere tijd, een tijd waarin wij 
als mensheid nog meer betrokken zijn op 
elkaar, zorg dragen voor elkaar, delen met 
elkaar, omdat we weten dat we één familie 
zijn, broers en zussen van elkaar, kinderen 
van God onze Vader.

Samenzijn
De zondagviering wordt het centrum 
van de kerk genoemd, de bron en het 
hoogtepunt van ons leven. We gaan naar 
de kerk om de verrezen Heer te ontmoeten, 
naar zijn Woord te luisteren en ons te 
voeden aan zijn tafel en zo gemeenschap 
te zijn. Hierbij is de ontmoeting met elkaar, 
het koffie drinken na de viering, waarbij 
we elkaar spreken om te horen van ons wel 
en ons wee, heel belangrijk. Maar dat valt 
weg in deze tijd. Ontmoeting moeten wij 
op een andere nieuwe manier uitvinden 
met elkaar. Door een kaartje, via een 
telefoongesprek, een whatsapp sturen of in 
gedachten en in gebed weten dat we met 
elkaar in Christus verbonden zijn. Door het 
gemis aan de zondagse viering beseffen we 

nu waarschijnlijk extra hoe belangrijk dit is 
voor ons als geloofsgemeenschap.

De riten: de liturgie van het Woord
In deze vreemde tijden wil ik toch verder 
gaan met de verkenning van de eucharistie 
met de woorden van paus Franciscus. 
Laten wij naar de eucharistieviering zelf 
kijken. De mis bestaat uit twee grote delen: 
enerzijds de liturgie van het Woord en 
anderzijds de eucharistische liturgie. Deze 
twee onderdelen zijn sterk met elkaar 
verbonden zodat ze één daad van eredienst 
vormen. De viering vormt dus één geheel.
Wanneer de gemeenschap verzameld is, 
begint de viering met de openingsriten. 
Deze zijn: de intrede van de voorganger(s), 
de begroeting, de boete-act, waarin wij 
vergiffenis voor onze tekorten vragen, 
het ‘Heer ontferm U’, het ‘Eer aan God in 
den hoge’ en het collectagebed. Hierbij 
worden alle gebedsintenties van alle 
volkeren verzameld om ze op te laten 
stijgen ten hemel als een gebed. Het doel 
van de openingsriten is ertoe bij te dragen 
dat de gelovigen die bijeenkomen een 
gemeenschap gaan vormen en tot de juiste 
gesteldheid komen om het hart te openen 
voor het Woord van God en om waardig 
eucharistie te vieren. We beginnen met 
de openingsriten om God te aanbidden 
en daarom is het zaak om niet te laat te 
komen, maar goed op tijd aanwezig te 

zijn om het hart voor te bereiden op de 
gemeenschappelijke viering.

Met een processie gaat de priester met de 
diaken, acolieten en misdienaars naar het 
altaar terwijl de intredezang gezongen 
wordt. De priester en de diaken kussen het 
altaar als teken van verering. Daarna wordt 
het altaar bewierookt omdat het altaar 
het centrum is van de samenkomst van de 
hele gemeenschap. Het staat symbool voor 
Christus zelf waarnaar onze ogen en ons 
hart gericht zijn. Deze gebaren hebben een 
diepe betekenis. Vanaf het begin van de 
viering maken ze ons duidelijk dat de mis 
een ontmoeting in liefde is met Christus, 
die door de offergaven van zijn eigen 
lichaam zichzelf gegeven heeft terwille 
van ons heil. Het altaar is symbool van de 
relatie van de mens met God. Het is de 
Tafel waar de mensen van de gemeenschap 
voedsel en bezit met elkaar delen, waar wij 
de liefde van God met elkaar delen.

Daarna volgt het kruisteken. De priester die 
voorgaat tekent zich met het kruisteken en 
zo doen ook alle leden van de verzamelde 
gemeenschap, bewust dat de liturgie 
gevierd wordt ‘in de Naam van de Vader en 
van de Zoon en van de Heilige Geest’. Het 
is goed om dit eenvoudige teken bewust 
te maken, het teken van zegening en 
bescherming. Een voorbeeld hiervan is het 
kruisje voor het slapengaan, waarbij ouders 
hun kind zegenen en een goede nacht 
toewensen onder het beschermend teken 
van het kruis. Heel het gebed speelt zich 
af binnen de ruimte van de liefde van God 
die wij mogen ervaren als Vader, Zoon en 
Heilige Geest. Deze Drie-ene liefde wordt 
ons geopenbaard aan het kruis waarop 
Jezus zijn liefde voor ons tot het uiterste 
heeft laten zien. 

Vervolgens spreekt de priester de 
liturgische begroeting uit; ‘De Heer is met 
u’, waarop de aanwezigen antwoorden 
‘en met uw Geest’. De hele liturgie is een 
dialoog, een biddend samenspel tussen 
God en zijn volk. De liturgie is gericht op de 
heiliging van de mens en de verheerlijking 
van God. Voordat we overgaan naar de 
dienst van het Woord leggen wij eerst onze 
tekorten voor God neer in de boete act. 
In stilte luisteren wij naar de stem van ons 
geweten en gaan na wat tussen ons en 

God, tussen ons en onze naasten, instaat. 
Gezamenlijk belijden wij onze tekorten 
om het mysterie van de liturgie goed te 
kunnen vieren. Alles waar wij in woord en 
gedachten in tekort zijn geschoten, alles 
wat wij nagelaten hebben om het goede 
te doen. Wij vragen om ontferming, om 
vergeving zodat wij de dialoog met God zo 
open mogelijk kunnen voeren. 
In dankbaarheid voor de goddelijke 
barmhartigheid heffen wij de hymne 
aan van ‘Eer aan God in den hoge, en 
vrede op aarde aan de mensen die Hij 
liefheeft’. Het is de blijde boodschap van 
de omhelzing van hemel en aarde zoals 
de engelen zongen bij de geboorte van 
Jezus in Bethlehem. Dit ‘Eer aan God’ 
blijft achterwege in de Adventstijd en de 
Veertigdagentijd, omdat dit een tijd is van 
soberheid en bezinning.

Na de boete-act en de lofzang volgt de 
uitnodiging ‘Laat ons bidden’. Dat is een 
uitnodiging om samen stil te zijn om 
bewust voor God te staan. In de stilte kan 
men denken aan de persoonlijke noden, 
zorgen, vreugde en dankbaarheid. Op 
de korte stilte volgt het collectagebed, 
dit gebed dat de individuele intenties 
verzamelt is het besluit van de 
openingsritus.

In de liturgie van het Woord gaat de 
dialoog tussen God en zijn biddend volk 
verder. Het is een heilig spel van de lezing 
uit de Schrift waar wij als hoorders op 
antwoorden. De eerste lezing, de tweede 
lezing en het Evangelie vragen van ons 
dat wij luisteren, ons hart openen, want 
het is God zelf die spreekt. In antwoord- 
psalm, alleluja-vers voor het Evangelie 
en de geloofsbelijdenis antwoorden wij, 
vaak zingend, op wat wij horen. Het is een 
afwisseling van aandachtig luisteren en 
daarop gelovig antwoorden. Het luisteren 
is daarbij belangrijk. Jezus zegt in de 
woestijn: ‘Niet van brood alleen leeft de 
mens, maar van alles wat uit de mond van 
God voortkomt’. Daarom spreken we over 
de liturgie van het Woord als de ‘tafel’ die 
de Heer klaarmaakt om ons geestelijke 
leven te voeden. Het is een rijk gedekte 
tafel, die overvloedig put uit de schatten 
van de Bijbel, zowel van het Oude als het 
Nieuwe Testament. 

Het is de rijkdom van Bijbelse lezingen die 
ons op zondag, in een cyclus van drie jaar 
begeleiden doorheen het liturgische jaar. 
In het A-jaar waarin wij nu zitten lezen 
wij uit het Evangelie volgens Matteüs, 
volgend jaar is het B-jaar, dat begint na 
het feest van Christus Koning in november, 
dan lezen wij uit het Marcus Evangelie, 
en in het C-jaar komt Lucas aan bod. Het 
Johannes Evangelie, het oudste Evangelie 
wordt tussen de andere evangelisten 
gevlochten. Het Woord van God is voeding 
voor onze weg op aarde, zoals de psalmist 
bidt; ‘Een lamp voor mijn voet is uw 
woord, een schijnend licht op mijn pad’. 
Natuurlijk volstaat het niet alleen met 
de oren te horen, zonder in het hart het 
zaad van Gods Woord te ontvangen om 
het zo vrucht te laten dragen. Dit is mooi 
beschreven in de parabel van de zaaier. 
Het Woord van God gaat in ons zijn weg 
van de oren naar het hart en van het hart 
naar de handen, naar goede werken. Die 
goede werken zijn extra nodig in deze 
tijd, het is nodig om te lezen uit de Schrift, 
om te bidden in onze eigen omgeving en 
zorg te dragen voor elkaar, om met elkaar 
verbonden te zijn als broeders en zusters, 
kinderen van God onze Vader.

De volgende keer wil ik verder gaan met de 
verkenning van de eucharistische liturgie.

Diaken Ronald Dashorst

Verhef je hart (deel 2)

‘Het laatste avondmaal’ door Bernard van Orley, ca. 1520-1530 [Bron: geschiedenisbeleven.nl]

Joos van Wassenhove; ‘De instelling van de eucharistie’, 1473 [Bron: schilderijen nu]
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alle volgende vieringen komen te vervallen. 
Wij houden u op de hoogte.

Palmpasen 
Palmpasen is op 5 april en valt binnen de 
gestelde termijn die de overheid bepaald 
heeft. 

De gezinsviering op 5 april om 12:00 uur 
komt daarmee te vervallen. 
De geplande gezinsviering “door de 
nacht naar de dagenraad” met JokoTrees 
op 11 april en een kinder(woord)dienst 
op 12 april vervallen ook. Houdt de 
informatievoorziening via website en 
Facebook in de gaten. 

Het zou mooi zijn als we na het Paas-
weekend weer allemaal zouden kunnen 
‘opstaan’. Maar wellicht wordt er nog 
langer geduld van ons gevraagd. 

‘Kruisweg met kinderen’: online
Op de website(s) zal er een ‘online-kruisweg’ 
voor kinderen beschikbaar komen en naar 
verwachting ook op Facebookpagina’s van 
de beide parochies. 
Een eenvoudige meditatieve viering met 
beelden uit de kruisweg, “een boom die 
bloeit”, muziek en gesproken tekst door een 
volwassene en een kind. 

Emmaüshuis verbouwing 
Tijdens de verbouwing van het Emmaüshuis 
zal de kinder(woord)dienst in de sacristie 
plaatsvinden. 
De crèche zal voorlopig nog in de 
pronkkamer terecht kunnen. 

H U I S

K I N D  E N  K E R K

EMMAÜSPAROCHIE APELDOORN

Adres : Emmaüshuis, Stationsstraat 13, 7311 NL Apeldoorn

Centraal Secretariaat : 055 526 65 00, emmaus@rkapeldoorn.nl

  Maandag t/m donderdag 09:00 - 12:00 uur, op vrijdag gesloten.  

Kerkbijdragen : NL40 INGB 0000941849 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 geraadpleegd 
aangaande alle integriteitsvraagstukken binnen de Emmaüsparochie, 
zowel in materiële als in immateriële zin. 
Zij is bereikbaar via 06 122 628 64.

DOOPVIERINGEN
De doopvieringen in 2020 zijn tot nader order uitgesteld. Wij houden u op de hoogte. 
Ouders die hun kind willen laten dopen 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
M.B. (Maarten) Heere : vice-voorzitter
F.F. (Ferry) Leeflang : secretaris
H.P.M. (Eric) Krukkert : penningmeester
T.G. (Trees) Hendriks-Ganzevles : bestuurslid
Drs. H.J.H.J. (Berry) van den Hout : bestuurslid
H.H. (Harrie) Huis in ’t Veld : bestuurslid

Het parochiebestuur vergadert maandelijks. 

Voor vragen aan het bestuur kunt u zich wenden tot secretaresse 
J.J.M. (Jetty) Bon-Koster via: emmaus@rkapeldoorn.nl, 055-526 65 04 
(ma. t/m don. 09.00-12.00 uur)

Het coronavirus en de 
maatregelen die daarvoor 
getroffen worden maken dat 
we een aantal maanden geen 
activiteiten en vieringen voor 
kinderen zullen hebben. 

Schoolproject “Op weg naar Pasen” 
Agnes de Haan en ikzelf (Mariska Litjes) 
zouden in de 40-dagentijd op een zestal 
scholen het verhaal vertellen van Palmpasen 
tot Pasen. De paar honderd kinderen op de 
Hertog van Gelre school hebben we nog 
kunnen trakteren op dit verhaal. Helaas 
voor de Sebastiaan-, Anne Frank- en de 
Martinusschool in Bussloo valt de afspraak 
bij hun in de tijd dat de scholen verplicht 
gesloten zijn. We gaan kijken of we ze 
(met een ander verhaal) alsnog in kunnen 
plannen in mei/juni/juli. 
Ook kerkbezoeken van middelbare scholen 
moesten we annuleren. 
 

Met kinderen thuis vieren ga naar 
www.kinderwoorddienst.nl 
Al een aantal jaren heb ik het genoegen 
om in het schrijversteam van de website 
kinderwoorddienst.nl te werken. Het 
kinderdienstteam in onze parochie werkt 
met deze website om de kinderdienst inhoud 
te geven. Helaas is het 40 dagenproject 
met de Psalmendichter halverwege de 40 
dagen nu gestopt. Maar als schrijversteam 
zijn we niet bij de pakken neer gaan zitten 
en hebben we 
ervoor gezorgd 
dat er op deze 
website voor 
elke zondag 
een miniviering 
voor kinderen 
klaar staat. 

Oproep! Maak een kaart voor 
iemand die alleen is 
Alle kinderen waarvan we een e-mailadres 
hebben krijgen een mail met de oproep 
een leuke kaart of tekening te maken voor 
iemand in een verpleeg-of verzorgingshuis.  
Hilde Sluiter en Mariska Litjes verzamelen 
deze kaartjes en zorgen dat ze in een huis 
komen waar mensen wonen die nu geen 
bezoek meer mogen ontvangen. 

Als je dit leest: Doe je mee? 
Stuur je kaartje of tekening dan naar 
Hilde of Mariska. Zorg dat het kaartje 
uiterlijk 2 april bij hen in de bus ligt!! 
Hilde Sluiter, De Cloese 156, 7339 CR 
Ugchelen. Mariska Litjes, Hamelweg 18, 
7311 EB Apeldoorn.

Consequenties voor vormelingen 
en communicanten 
De Vormelingen konden niet hun sacrament 
van het Heilige Vormsel ontvangen op 
14 maart. Zij waren wel klaar met de 
voorbereiding daarvoor. De viering zal 
opnieuw gepland worden als we weer in 
rustiger vaarwater terecht zijn gekomen. 
De Communicanten zitten nog volop in hun 
voorbereiding. Ook daarin hebben we al 
maatregelen genomen en zijn bijeenkomsten 
afgezegd. De voorstelviering op 21 maart en 

Ruth
Kent u Ruth? De Ruth waarover ik het 
hier wil hebben komt uit het land Moab. 
Aan haar verhaal is een klein, mooi boekje 
gewijd, te vinden in de Bijbel. Een oud 
verhaal, maar ook nog steeds verrassend 
actueel.
Als vrouw van het ‘heidense’ land Moab 
trouwt Ruth met de Israëliet Kiljon. Deze 
is met zijn ouders en zijn broer gevlucht 
omdat er in hun eigen stad Betlehem een 

hongersnood gaande is. Ze zijn economische 
vluchteling, zouden we tegenwoordig 
zeggen. Maar ze zijn kennelijk welkom in 
Moab. Helaas sterft Kiljon al jong, net zoals 
zijn vader en zijn broer. Zijn moeder Noömi 
blijft dan alleen achter met haar twee 
Moabitische schoondochters: Orpa en Ruth. 
Na vele jaren blijkt er weer brood te zijn 
in Betlehem en Noömi besluit om terug te 
gaan. Haar schoondochters smeekt ze om in 
Moab te blijven en daar te hertrouwen en 
kinderen te krijgen. Maar Ruth wil koste wat 
kost met Noömi mee. Ze zegt het zo mooi 
tegen haar schoonmoeder: ‘Waar u gaat, zal 
ik gaan, waar u slaapt, zal ik slapen; uw volk 

is mijn volk en uw God is mijn God’.
In armoede keert Noömi terug naar 
Betlehem, samen met Ruth. En Ruth neemt 
de taak op zich om hen beiden van eten te 
voorzien. Ze doet waar vreemdelingen in 
die tijd recht op hadden: het verzamelen 
van de resten van de oogst die op het land 
zijn achtergebleven. En om kort te gaan: op 
het veld komt Ruth in aanraking met een 
zekere Boaz. Na wat spannende nachtelijke 
verwikkelingen trouwt Boaz met haar. Zij 
krijgen een zoon, die ze Obed noemen. Van 
Obed wordt verteld dat hij de opa is van 
David, de grote koning David, koning over 
Juda en Israël.

De geschiedenis van Ruth is zo bijzonder, 
omdat deze vreemdelinge, deze 
buitenlandse vrouw, van onschatbare waarde 
blijkt te zijn voor de Bijbelse geschiedenis. 
Want zonder de moed en de trouw van Ruth 
was David niet geboren. En kwam ook Jezus 
niet voort uit het geslacht van David?
Gelukkig is haar verhaal beschreven en 
nog steeds de moeite van het lezen waard. 
Alleen al om vanuit het verhaal van Ruth 
te kijken naar ‘het vreemde’ in onze eigen 
samenleving.

vroom@franciscusenclara.com
 

W I M  V R O O M
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V A N  D E  B E S T U U R S T A F E L

Als er één viering is die iedereen (minstens 
één keer in het leven) mee zou moeten 
maken, dan is dat wat mij betreft de 
Paaswake. Geen viering die zo rijk is aan 
symboliek, geen viering waarin het hart van 
het christelijk geloven zozeer centraal staat: 
de gave van de verrijzenis die alle doodsheid 
overwint. In dit stukje schrijf ik over de 
rijkdom van de Paaswake, waarvan de 
oorsprong al in het vroege christendom ligt. 
Toen waakte men de hele nacht en werd 
Pasen gevierd bij de opkomst van de zon. 
Wij doen er iets korter over...

I Van donker naar licht
Het is niet voor niets dat de Paaswake 
begint als het buiten donker is. Het duister 
verbeeldt de donkerte van Goede Vrijdag, 
verbeeldt de dood en afwezigheid van Jezus. 
Zo begint de Paaswake waar de viering van 
Goede Vrijdag geëindigd is, en komen we 
samen in een donkere kerk.
Toch slaat de viering al snel om naar het 
licht dat de duisternis overwint. Achter in 
de kerk wordt vuur gezegend en de nieuwe 
Paaskaars aangestoken. En met de woorden 
‘Licht van Christus’ wordt het Paasvuur 
verspreid over de hele kerkgemeenschap, 
ieder ontvangt met een eigen kaarsje 
het licht van de Paaskaars, waarna de 
Paasjubelzang (Laat juichen...) wordt 
gezongen.

II Lezingen van hoop
Toen de Paaswake de hele nacht duurde, 
stond men in het donker uitgebreid stil 
bij de dood van Jezus. In die lange nacht 

had men alle tijd om te lezen uit de Bijbel. 
Daarbij werden stukken gelezen waarin 
telkens weer met andere woorden aan 
de orde komt hoe situaties van duisternis 
en uitzichtloosheid om kunnen slaan naar 
nieuwe, Goddelijke toekomst en nieuw 
leven. Pas bij de dageraad, bij de opkomst 
van de zon, werd het Verrijzenisverhaal van 
Jezus gelezen.

In onze Paaswake vind je in verkorte vorm 
iets van die lezingenpraktijk terug. Ook nu 
wordt er uitgebreider uit de bijbel gelezen 
dan in een gebruikelijke weekendviering. 
Officieel kent de Paaswake nu negen 
lezingen uit het Oude en het Nieuwe 
Testament, maar meestal worden deze niet 
allemaal gelezen. In ieder geval wordt uit 
het Oude Testament het scheppingsverhaal 
gelezen en het verhaal van de uittocht uit de 
onderdrukking van Egypte.

Tussen de lezingen uit het Oude Testament 
en die uit het Nieuwe Testament wordt de 
lofzang ‘Eer aan God...’ gezongen en klinken 
feestelijk de klokken die vanaf het begin van 
de viering van Witte Donderdag gezwegen 
hebben. Hoogtepunt van de lezingenreeks 
is het Paasevangelie: het verhaal van de 
vrouwen die naar het graf van Jezus gaan, 
dat leeg blijkt te zijn, en van engelen die hen 
melden dat Jezus is opgestaan uit de dood.

III Viering van het Doopsel
Van oudsher wordt er in de Paaswake 
ook gedoopt. In de vroege tijd waren het 
volwassenen die in die nacht gedoopt 
werden. Zoals Pasen het vieren van 
Jezus’ Verrijzenis is, zo is het doopsel 
ook een overgang naar een nieuw 
leven in verbondenheid met Jezus en de 
kerkgemeenschap. 
Voorafgaand aan de doop ontvingen de 

Van bijzonder spel van donker naar licht, van vuur en water

De paaswake
doopleerlingen in de veertigdagentijd hun 
onderricht en in de Paasnacht werden ze 
gedoopt en gevormd en ontvingen zij voor 
het eerst de communie. 
Ook tegenwoordig wordt er nog regelmatig 
gedoopt in een Paaswake, of op eerste 
Paasdag. Zeker als er volwassen dopelingen 
zijn. Maar ook als er geen doop plaatsvindt 
krijgt het gedoopt-zijn van alle aanwezigen 
bijzondere aandacht door de hernieuwing 
van de doopbeloften. 
Onder de litanie van alle heiligen wordt 
eerst het nieuwe doopwater naar voren 
gebracht en gezegend. Vervolgens 
ontvangen alle mensen weer het licht van de 
Paaskaars en vindt de hernieuwing van de 
doopbeloften plaats. Tenslotte worden allen 
met het gezegende water besprenkeld.

IV De eucharistische liturgie
Ook de viering van de eucharistie krijgt in de 
Paaswake alle aandacht. Ook in de tekenen 
van brood en wijn is de Verrezen Heer 
aanwezig. 
Na de viering van de eucharistie wordt 
het overgebleven Brood geplaatst in het 
Tabernakel, dat vanaf Witte Donderdag leeg 
was.

Het is wellicht een droge opsomming van 
wat er allemaal gebeurt in de Paaswake. Het 
meemaken en meevieren vind ik altijd een 
rijke ervaring. Hopelijk zullen we ook dit jaar 
weer in de Paaswake het mysterie van Pasen 
vieren.

Wim Vroom, pastoraal werker

Vrijwilligers
Beste parochianen,

Samen op weg naar Pasen. Dit jaar, als 
gevolg van de coronapandemie, heel 
anders dan normaal. Het gewone leven is 
stilgevallen, gezamenlijk vieren zoals we 
gewend waren is er nu tijdelijk niet bij. 
Als parochiebestuur voelen wij -als mens 
en als gezamenlijke bestuurders- ook de 
onzekerheid die de huidige situatie met zich 
meebrengt. Maatregelen volgen elkaar snel 
op en wij weten met zijn allen niet hoe ‘de 
wereld’ er volgende week weer uit zal zien. 
Concrete plannen maken is op dit moment 
lastig, alles valt en staat met het antwoord 
op de vraag wanneer de situatie weer 
normaliseert.  

Als bestuur waarderen wij het bijzonder 
dat er door het pastoraal team centraal, 
maar ook in de afzonderlijke locaties door 
verschillende mensen initiatieven worden 
ontplooid om elkaar in deze bijzondere tijd 
ondanks fysieke afstanden tóch nabij te zijn. 
Pas goed op uzelf én uw naasten!

Naast onze welgemeende wens voor u 
allen, dat u deze periode gezond en wel 
door zult komen en u zich ondanks alles 
gesteund voelt door uw parochie en 
mede-parochianen, wil ik uw aandacht 
vragen voor de vele vrijwilligers en het 
vrijwilligerswerk dat mogelijk en nodig is 
binnen de parochie en de locaties. Dank aan 
alle vrijwilligers, zonder u zou veel minder 
mogelijk zijn. En ook een oproep aan 
nieuwe en toekomstige vrijwilligers: ook uw 
hulp is hard nodig! 

Dat zien wij als parochiebestuur, voor 
onszelf (wij hebben een vacature en zoeken 
naar een nieuwe secretaris), maar ook voor 

de locatieraden en andere commissies 
waarvan er zovele in onze parochies zijn 
en waarin zoveel (zichtbaar en soms ook 
minder zichtbaar) werk wordt verzet. 
Op diverse plekken zijn vacatures en is 
uw inzet en hulp meer dan welkom! Als 
u dit leest en denkt: ‘ik wil graag mijn 
capaciteiten inzetten maar weet niet zo 
goed waar’ neem dan aub contact op 
met iemand van het bestuur of van de 
locatieraad. Via het secretariaat kunt u 
ook verder worden verwezen. 

Waarom wij steeds vrijwilligers 
zoeken …
Parochiaan zijn betekent niet alleen 
samen bidden, samen vieren, maar juist 
ook samen de schouders onder onze 
parochiegemeenschap zetten.
 
Daarom zijn vrijwilligers onmisbaar 
en dienen zij als bouwstenen van de 
parochiegemeenschap. Bovendien 
geloven wij dat iedereen talenten heeft 
die voor de opbouw van de parochie en 
onze aanwezigheid in de samenleving 
van belang zijn.

Ook úw talenten willen wij graag leren 
kennen. Ook úw bijdrage is van belang. 
De een is bereid om met regelmaat vaste 
werkzaamheden voor de gemeenschap 
te verrichten, de ander ziet meer een rol 
in een tijdelijke taak en bij voorkeur in 
projectvorm. Zo is er voor ieder wat wils 
en zo mogelijk ook op maat gesneden.
Hartelijke groet, namens het 
parochiebestuur van de samenwerkende 
parochies Emmaüs en HH. Franciscus en 
Clara,

Maarten Heere

Hoe willen we als parochies verder?
Hoe kunnen we werken aan een vruchtbare 
toekomst voor onze parochies?

Met deze vragen heeft het pastoraal team 
zich in de afgelopen maanden intensief 
beziggehouden. Dat is noodzakelijk, omdat 
we op het eerste gezicht zien dat het niet 
goed gaat in onze parochies. Kerkbezoek, 
personeel, vrijwilligers, financiën: het gaat 
nog steeds achteruit. En met de fusie van de 
Emmaüs- en HH. Franciscus en Claraparochie 
worden ook de afstanden steeds groter. Om 
verdere achteruitgang en krimp tegen te 
gaan moeten we nieuwe wegen zoeken. Dit 
alles vraagt volgens ons een nieuw beleid. 
Mede met behulp van het boek ‘Als God 
renoveert’ van James Mallon hebben we 
onze missie en onze visie op onze nieuwe 
fusieparochie geformuleerd. 

Als missie voor onze parochies willen we 
aansluiten bij de laatste opdracht die Jezus 
zijn leerlingen meegeeft (Matteüs 28, 11-12): 
Ga, en maak alle volkeren tot leerling, doop 
hen in de naam van de Vader, de Zoon en de 
heilige Geest, en leer hun alles onderhouden 
wat ik jullie geboden heb.

Als visie voor de toekomst hebben we 
omschreven:
De parochie is een gemeenschap van 
gelovigen, die gezond is en groeit en 
mensen tot Jezus Christus brengt. Elk lid 
heeft de verantwoordelijkheid om zich 
structureel te binden en de Liefde van God 
uit te dragen. En dat doen we door open 
te staan voor de vreugde, pijn en nood van 

de naasten en met elkaar de weg te gaan 
van vieren, bidden, leren (groeien), dienen, 
verbinden en geven, geleid door de heilige 
Geest. Vanuit deze ervaringen maken we 
elkaar tot Zijn leerlingen, die in vreugde en 
enthousiasme erop uittrekken om de wereld 
menselijker te maken.

Belangrijk uitgangspunt voor de manier 
waarop we willen werken is, dat we allemaal 
(geloofs)leerling zijn. Dat vraagt een 
voortdurend bezig zijn met ons geloven. 
Dit willen we gestalte geven door het 
ontwikkelen van een leerhuis met een 
diversiteit aan bijeenkomsten die ons helpen 
ons geloof te verdiepen en vrijwilligers 
te scholen voor hun taken. Zo willen we 
groeien van een kerk die vooral naar binnen 
gericht is naar een gastvrije en uitnodigende 
geloofsgemeenschap waar mensen gekend 
en gewaardeerd worden.

 Uw pastoraal team

Uitnodiging: Open gesprek met 
het pastoraal team

Graag wil het pastoraal team met 
parochianen (met u!) in gesprek over onze 
missie en onze visie. Daartoe organiseert 
het pastoraal team een viertal avonden 
waarop de onze missie en visie verder willen 
toelichten. Na de toelichting willen we ook 
met elkaar in gesprek gaan. 

De geplande avonden gaan niet door. In een 
volgende OpWeg zullen wij u daar meer over 
kunnen meedelen.

Uw pastoraal team

Missie en visie van het pastoraal team
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Het zuidertransept

(Ans Boon-Jacobs)

Waarom ga je naar een film met een soort 
van heilige tekst? Ja, waarom, eerlijk gezegd 
omdat overal om ons heen mensen naar die 
film waren geweest. Als je dan vroeg: “Hoe 
was die film?” was meestal het antwoord: 
“Je moet echt zelf gaan kijken, want in 
iedere relatie zijn elementen geweest of nog 
aanwezig, die je herkent in deze film”. Ja, 
dan ga je toch, want nieuwsgierig zijn en 
blijven is wel mijn ding.

Op maandagmiddag zaten we in de 
bioscoop, ja echt, en de zaal zat uitverkocht 
vol. Op maandagmiddag! Een oudere 
dame had me de zondag ervoor nog 
toevertrouwd, “Het is een film met een lach 
en een traan”…..nou ja, wat moet je daar 
nu mee? De voorstelling kon beginnen, 
allemaal grijze hoofden in rode stoelen. 
‘Grieze douven’, zeggen ze in Twente, maar 
gelukkig was de hele film ondertiteld. Waar 
ging het nu over?

Eigenlijk gaat het over een paar hele 

menselijke eigenschappen. Eigenschappen 
die zo vaak door andere mensen worden 
genegeerd of verkeerd worden uitgelegd. 
Het gaat over eerlijk zijn. Blijf eerlijk, 
beloofd is beloofd. Denk niet, ook al ben je 
Cum Laude afgestudeerd op de verschillen 
tussen mannen en vrouwen, dat, wat jij 
geleerd hebt, op alle mensen toegepast 
kan worden. Dat je coulant mag en moet 
zijn naar je medemens. Maar bovenal 
respect hebben voor de verlangens van 
en respect hebben voor de mening van je 
medemens.

Dat alles gegoten in een film die je volgt 
alsof je een streekroman zit te lezen. De 
sarcofaag in Bad Bentheim, waarin de 
“Beentjes” dus de botjes, restanten, van de 
Heilige Hildegard bewaard worden, zijn de 
rode draad, waaromheen dromen werden 
gesponnen en verhalen werden verteld.

Weer thuis:
Bij ons géén tranen, maar wel, later in huis 
na een bepaalde actie, dat er iemand riep: 
“Hallo, pas op, straks gaat het hier ook de 

(Huub Ummels)

Het zijn vooral de zangers en zangeressen 
van de koren van de kerk die de beste 
blik hebben op het zuidertransept, de 
dwarsbeuk aan de overzijde van het 
koorpodium. De kant van het Emmaüshuis, 
waar ook de collectanten hun zitplaats 
hebben. Wat als eerste opvalt is het 
grote gebrandschilderde glasraam, daar 
aangebracht. Het is een geschenk van de 
parochie bij het veertigjarig priesterfeest 
van pastoor- deken G.C. Oostveen. Het raam 
dat een jaar eerder op zijn jubileumdatum 
15 augustus 1952 werd geschonken kwam 
gereed in 1953. Het laat voorstellingen zien 
uit het leven van Jezus Christus. 

De vervaardiger is de bekende Haarlemse 
glazenier Karel Trautwein. De afbeeldingen 
stellen de kruisiging, de verrijzenis, de 
Emmaüsgangers en de doop van de 
Ethiopische kamerling voor. Maar ook de 
opdracht in de tempel en de boodschap van 
de engel Gabriël aan Maria zijn afgebeeld. 
Bovenin in het raam is o.a. de Heilige Geest 
als duif uitgebeeld.

Oude biechtstoelen als kastenwand 
Vroeger waren hier in dit zuidertransept 
ook gereserveerde zitplaatsen voor een 
aanwezige arts of EHBO-verpleegkundige. 
Tegenwoordig komt dat voor zover bekend 
niet meer voor. De kastenwand achter het 
bankenblok bestaat in feite uit de deuren 
van vroegere biechtstoelen die van elders 
afkomstig zijn. De wand is op die plek 
gemaakt omdat er chronisch ruimtegebrek 
in de kerk is voor het opslaan van allerlei 
schoonmaakspullen als de stofzuigers, 

bezems en trekkers. Maar ook voor 
bijvoorbeeld de opslag van de kerststal. 
De kastenwand werd zo’n vijftien jaar 
geleden door vrijwilligers vervaardigd.

Schilderingen
Ook de wanden van het transept vormen 
net als die in de andere delen van de kerk 
een Bijbels prentenboek waarover veel valt 
te vertellen. De grootste schildering bevindt 
zich direct onder het grote venster. Ook hier 
weer vervaardigd door Wijnand Geraedts. 
Het stelt de prediking vanaf het meer voor 
als tegenhanger van de Bergrede aan de 
overkant bij het orgel. De evangelist schrijft: 
“Bij een andere gelegenheid begon hij te 
leren aan de oever van het meer. Zeer veel 
volk verzamelde zich bij Hem, zodat hij 
in een boot die al in het water lag moest 
stappen, om daar plaats te nemen, terwijl 
al het volk zich langs het meer op het land 
bevond. Hij leerde hun vele dingen door 
middel van gelijkenissen…” (Markus 4, 1-2). 
Aardig is te vermelden dat de schilder als 
derde figuur onder het volk helemaal rechts, 
de opdrachtgever, de toenmalige pastoor-
deken P. van Beurden op de schildering heeft 
vastgelegd. Hij is de enige die niet naar Jezus 
in het bootje kijkt, maar wat oneerbiedig 
over zijn bril naar de parochianen! Of hij 
destijds heeft geweten dat hij op die manier 
werd vastgelegd is maar de vraag?

De zaligsprekingen
Links en rechts van de bogen naar 

de zijbeuken zijn vier van de acht 
zaligsprekingen uitgebeeld. De andere 
bevinden zich aan de overkant. De 
zaligsprekingen staan bekend als één van 
de meest vertroostende teksten van de 
Bergrede. De afbeeldingen en teksten 
bieden voor armen zieken en slachtoffers 
troostende woorden in de hoop op een 
beter toekomst in het koninkrijk van God. 
In de blindnissen onder de bovenramen, 
aan elke zijde drie nissen, zijn zes van de 
twaalf apostelen uitgebeeld. Zij herinneren 
ons aan Paulus’ woord: “Zo zijt gij dus 

geen vreemdelingen en ontheemden 
meer, maar medeburgers van de heiligen 
en huisgenoten van God, gebouwd op het 
fundament van de apostelen en profeten, 
terwijl de sluitsteen Jezus Christus zelf 
is, die het hele bouwwerk in zijn voegen 
houdt. In hem groeit het uit tot een heilige 
tempel in de Heer. In hem word ook jij 
mee opgebouwd tot een woonstede 
van God, in de Geest.” (Efesiërs 2, 19-22) 
De andere apostelen bevinden zich in 
het Noordertransept, maar daarover de 
volgende keer. 

Filmtip: “De Beentjes Van Sint Hildegard”

kant op van veearts Jan (Herman Finkers) en 
zijn vrouw Gadda, de docente (Johanna ter 
Steege), zover moeten we het toch niet laten 
komen!”

Conclusie:
Een aangename film, met diepgang, die je er 
wel zelf uit mag/moet/kunt halen.
Geniet er van (dat deden wij ook!).

De apostelen in de blindnissenKastenwand

Gezicht naar het zuidertransept met kastenwand en venster
De Zaligsprekingen links en rechts naast 
de boog naar de zijbeuk
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Fictief verhaal

Een bijzonder Paasfeest in 1945
(Willem Olierook)

Oorlogstijd
De oorlog was al in het vijfde jaar. In 1940 
had men nog het idee dat de bezetting 
een kwestie van maanden zou zijn, maar 
daar had men zich zwaar op verkeken. Toch 
namen de laatste tijd de geruchten toe dat 
Duitsland het moeilijk had. Met name in 
Rusland leken ze grote verliezen te lijden.
In Nederland hadden de meeste mensen het 
zwaar te verduren. De afgelopen winter was 
extreem koud geweest en er was een gebrek 
aan bijna alles.

Jan van Henegouwen was kapelaan in het 
Achterhoekse dorpje Geestdijk. 
Hij was sinds 1941 de rechter- en linkerhand 
van de oude pastoor Verburgh, die zelf al 
twee decennia in het Gelderse dorp, vlakbij 
de Duitse grens, vertoefde. 
Samen hadden ze met lede ogen moeten 
zien hoe hun parochianen – het dorp was 
overwegend katholiek, met slechts een 
enkele protestante familie – te lijden hadden 
van met name het tekort aan voedsel en 
brandstof. 

De bezetter
Sinds het begin van de oorlog had een groep 
Duitsers zijn intrek genomen in het grote 
doktershuis. Uitgerekend op de dag van de 
inval – 10 mei 1940 – had huisarts ter Haar 
een hartaanval gekregen en was daaraan 
overleden. Zijn vrouw was toevalligerwijs 
een paar maanden daarvoor aan tuberculose 
bezweken. Zodoende was het grote pand 
onbewoond, hetgeen dus niet lang duurde. 
Onder de groep Duitsers was ook een arts-
in-opleiding en hoewel de inwoners van 
Geestdijk in het begin beducht waren om 
zijn hulp in te roepen, was men later toch – 
zij het pas als het hoogstnoodzakelijk was 
– van zijn diensten gebruik gaan maken. 
Johann Freltz was een aardige knaap die 
– liet hij doorschemeren – deze oorlog en 
bezetting zelf ook verafschuwde. 

Kapelaan van Henegouwen had natuurlijk 
op enig moment kennis gemaakt met de 
Duitsers. Hij had ook al snel door dat je 
‘de buren’ niet allemaal over één kam kon 
scheren. Je had branieschoppers en stillen. 
Ach, dat was toch bij de Nederlandse jeugd 
niet veel anders. Jan had Freltz leren kennen 
als een nette en rustige kerel die bekwaam 

zijn kennis en vaardigheden gebruikte om 
zijn patiënten zo goed mogelijk te helpen. 
Hij probeerde met hen in het Nederlands 
te communiceren, hoewel de meeste 
grensbewoners ook redelijk met het Duits 
overweg konden. 
Jan en Johann gingen – zeker als ze samen 
waren – vriendschappelijk met elkaar om. 
Als er anderen bij waren, deden ze iets 
gereserveerder, omdat er altijd mensen 
waren die er iets achter zochten. 

Kerkgang
Op de zondagen was er om 10 uur de Heilige 
Mis. Om en om preekten de pastoor en de 
kapelaan. Pastoor Verburgh was met zijn 
preken altijd aan de voorzichtige kant. 
Openlijk kritiek hebben op de bezetter was 
gevaarlijk. Hij zou niet de eerste geestelijke 
zijn die het verboden werd om de preekstoel 
te beklimmen. 
Jan echter zocht zo nu en dan de grenzen 
op. Niet zozeer om de Duitsers, waarvan 
er steevast een aantal trouw aanwezig 
waren, te schofferen of uit te dagen, maar 
zijn preken waren vooral gericht op de 
kerkgangers die zondags ‘braaf’ vooraan 
zaten, maar die doordeweeks woekerprijzen 
durfden te vragen voor voedsel. Bijna alles 
was op de bon en als iemand iets extra’s 
wilde dan moest daar de hoofdprijs voor 

worden betaald. 
Ook benadrukte 
de kapelaan dat 
‘onverschilligheid’ een 
valkuil is waar een 
christen niet in diende 
te trappen.

Het plan
Het hoogfeest van 
Pasen naderde. Sinds 
enkele maanden waren 
er geen hosties meer, 
tot verdriet van zowel 
de pastoor als kapelaan 
Jan. Ze hadden het er 
laatst samen weer over 
gehad, waarbij Jan had 
gezegd dat hij het toch 
heel mooi zou vinden 
als ze met het feest van 
de verrijzenis van de 
Heer de kerkbezoekers 
weer een echte hostie 
zouden kunnen 
uitreiken, zoals de leer 
van de R.K.-Kerk ook 
voorschreef. Jan wist 
dat de hostiebakkerij 
zich in Amsterdam 
bevond. De jongste zus 
van zijn moeder die in 
het klooster zat, werkte 
er namelijk.

Zijn moeder had onlangs nog een brief 
van zuster Eufemia, de naam die haar zus 
Bets had aangenomen, ontvangen waarin 
stond dat er nauwelijks meel was om hosties 
mee te bakken en dat de distributie ook 
zo goed als tot stilstand was gekomen. Als 
men in parochies hosties wilde hebben, dan 
moesten ze die zelf komen halen. En dat was 
nu precies wat Jan aan pastoor Verburgh 
voorstelde. Deze was zeer gecharmeerd 
van dit idee, maar zag wel een aantal 
problemen. Het was kort dag. Hoe moest het 
met vervoer? Jan had een ‘Ausweis’ nodig 
om tijdens spertijd, als dat onverhoopt nodig 
was, te mogen reizen.

Zodoende kon het gebeuren dat Jan een 
bezoek bracht aan Johann Freltz en hem zijn 
plan voorlegde. Johann luisterde aandachtig 
en zei dat hij zeker wilde meewerken om Jan 
te helpen. Helaas kon hij niet voor vervoer 
zorgen, maar de speciale Ausweis kon hij 
waarschijnlijk wel regelen. 
Het duurde bijna een week voordat Jan de 
‘Ausweis’ ontving, waardoor Jan maar heel 
weinig tijd had om zijn plan uit te voeren …

De heenreis
Op Witte Donderdag vertrok Jan ’s morgens 
in alle vroegte met een pakje boterhammen 
met reuzel en een thermoskan thee. De 
avond daarvoor had hij met de pastoor zo 
goed en kwaad als ze konden een route 
uitgestippeld. Op een stuk bruin pakpapier 
was een provisorische tekening gemaakt met 
daarop een aantal plaatsnamen waarlangs 
Jan diende te gaan alvorens Amsterdam te 
bereiken. 
Ook had Jan bandenplakspullen bij zich en 
van de fietsenmaker had hij een extra nog 
bruikbare binnenband meegekregen. Verder 
hadden ze geen ruchtbaarheid aan hun plan 
gegeven.
Het was fris op de ochtend van 29 maart 
1945. Dik aangekleed reed Jan richting 
westen. Pastoor Verburgh had hem de zegen 
gegeven en zwaaide de dappere jongeman – 
dat vond hij van Jan – uit tot hij om de hoek 
bij bakker van Kleef uit het zicht verdween. 
Gelukkig had Jan vanwege zijn functie 
zijn fiets met normale rubberen banden 
niet hoeven inleveren; de meeste rijwielen 
hadden houten banden en dat trapte een 
stuk zwaarder.

De eerste kilometers gingen rap onder 
de pedalen door van de jonge kapelaan. 
Toen de zon behoorlijk hoog aan de 
hemel stond, nam Jan zijn eerste stop ter 
hoogte van Apeldoorn. De boterhammen 
smaakten hem goed en de zoete thee was 
nog warm.
Hij zat amper weer op de fiets of hij 
merkte dat zijn achterband zacht aan 
het worden was. Het was midden tussen 

de weilanden en hij was blij met de 
plakspullen. 

Aan het eind van de middag was hij in 
Amersfoort aangekomen. Hij vond al snel 
de katholieke kerk en meldde zich op 
de pastorie. Toen Jan vertelde waarom 
hij aanklopte werd hij van harte welkom 
geheten. Na een simpele maar voedzame 
maaltijd, een goed gesprek en een 
droomloze nacht slapen, stapte hij op Goede 
Vrijdag weer op de fiets om de tweede 
etappe af te leggen.
De dag verliep zonder noemenswaardige 
tegenslag. Een keer werd hij bij een 
versperring tegengehouden, maar dankzij de 
juiste papieren mocht hij zijn reis vervolgen.

Jan rustte onderweg wat vaker dan op de 
eerste dag; hij voelde toch wel dat zijn 
fysieke gesteldheid dit soort inspanning 
niet gewend was, bovendien was het harder 
gaan waaien uit het westen.
Om zes uur ’s avonds was hij op het adres in 
Amsterdam gearriveerd. De moeder-overste 
was onder de indruk van het doel van het 
bezoek. Hoewel de voorraad hosties zeer 
beperkt was kreeg Jan een papieren zak vol. 
Na het bijwonen van de Goede 
Vrijdagviering in de naburige kerk, waar 
hij tevens een korte ontmoeting had met 
zijn tante Eufemia, mocht Jan ook daar 
gebruikmaken van de pastorie met keuken, 
bad- en slaapkamer.

De terugreis
Jan stond op Paaszaterdag extra vroeg op. 
Hij was er zich terdege van bewust dat hij 
de terugreis in slechts één dag diende te 
volbrengen en dat dit een grote inspanning 
zou vergen. Hij dacht aan wat Jezus bijna 
tweeduizend jaar geleden ook voor hem 
had gedaan en dat zijn ‘offer’ in het niet 
viel bij wat de Zoon van God had moeten 
doorstaan.

Hij zag de zon opkomen in de richting waar 
hij heen fietste en genoot van de wereld 
die wakker werd. Vogels floten hun mooiste 
wijsjes voor hem en een groot gevoel van 
dankbaarheid doorstroomde hem. De 
kilometers en uren vlogen voorbij.
Terwijl hij in euforie verkeerde dat alles zo 
goed ging, hoorde hij hoe met een knal zijn 
achterband het begaf.

En weer was het in de weilanden waar hij op 
zichzelf aangewezen was.
Hij had de reserveband nodig, want de 
scheur in de andere was niet meer te 
plakken. Toen hij die pakte zag hij dat de 
band voor een kinderfiets was, onbruikbaar 
dus. Hij moest nog zeker dertig kilometer. 
Wat nu?
Terwijl hij hierover nadacht zag Jan dat er 
een paard-en-wagen aan kwam rijden. De 
menner hield halt, vroeg of hij kon helpen 
en waar de pechvogel heen moest.
Groot was beider verbazing toen bleek dat 
de man naar Enschede moest, slechts vijftien 
kilometer van Geestwijk? Hij was zelfs bereid 
om Jan thuis te brengen.

Pasen
Laat in de namiddag haalde Jan zijn fiets van 
de wagen en hij wist niet hoe hij zijn ‘redder 
in nood’ moest bedanken.
Pastoor Verburgh wilde alles horen over de 
wederwaardigheden van zijn kapelaan en 
samen stelden ze vast dat er hier wonderlijke 
zaken waren gebeurd.
Toen de volgende dag de Heilige Mis werd 
opgedragen op het hoogfeest van Pasen 
waren de parochianen bij het ter communie 
gaan verbaasd dat er weer hosties waren.
Toen Johann voor Jan stond om het heilig 
brood te ontvangen, keken de mannen 
elkaar met een blik van verstandhouding 
aan. De oorlog kende een groots moment 
van hemelse Vrede.
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S A N T ’ E G I D I O

In deze buitengewone tijd waarin wij 
voorzichtig moeten zijn en moeten proberen 
te voorkomen dat het coronavirus zich 
te snel zal verspreiden moeten ook wij 
moeilijke maatregelen nemen. Hierbij gaat 
onze zorg uit naar de kwetsbare mensen die 
wij als gasten ontvangen, die wij bezoeken 
en onze vrijwilligers. Tot de volgende keuzes 
zijn wij gekomen:

Kledingbank
De Kledingbank is voorlopig gesloten tot 
eind mei. Er kan in deze tijd geen kleding 
gebracht worden en niet worden opgehaald. 
Wel zijn wij met IVN bezig met de aanleg 

van een insecten groenzone, inclusief 
insectenhotel en graafbijenveld. Donderdag 
19 maart is een deel van de parkeerplaats 
afgegraven en is er zwarte grond opgebracht 
waarin bomen en struiken geplant en 
bloemen ingezaaid kunnen worden.

Als u nog stenen of geel zand nodig heeft 
kunt u dat gratis afhalen, we maken graag 
een afspraak daarvoor.

Sainte Marie
Het bezoek aan Sainte Marie is afgelast, het 
woon- zorgcentrum beperkt alle contacten 
met de ouderen. Wij zullen het contact in 
stand houden door kaartjes te schrijven naar 
de bewoners.

Gebed voor de Martelaren
Het gebed voor de Martelaren en de vrede 
kan niet doorgaan, de voorgangers uit de 
verschillende kerken kunnen wij niet vragen 
naar Apeldoorn te reizen en we mogen niet 
met veel mensen samenkomen in de kerk.

Straatteam
Het Straatteam zal de komende weken 
niet op pad gaan met de bakfiets, omdat 
Omnizorg waar we altijd als eerste heen 
gaan om soep en brood te brengen, geen 
bezoekers toelaat in de binnenplaats.

Vrijdagavondgebed
Het gebed op vrijdagavond is voorlopig tot 
eind mei geannuleerd, we zullen thuis in 
gebed verbonden zijn om te bidden voor de 
kwetsbare medemensen, voor de ouderen, 
de zieken, mensen die werken in de zorg, 
eenzamen en vrienden van de straat. Hierbij 
vergeten wij de vluchtelingen niet die aan 
de grenzen van Europa, zoals op Lesbos en 
Lampedusa, stuiten op gesloten grenzen. Wij 
bidden om kracht, troost en dat de situatie 
in onze wereld zich ten goede mag keren, 
dat wij als mensen groeien in betrokkenheid 
op elkaar en zorg voor elkaar, dat we 
groeien in menselijkheid, in liefde voor 
elkaar, zoals Jezus de Christus zo mooi heeft 
voorgedaan.

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, 

S T A D

Kopij voor de volgende OpWeg graag in-
leveren uiterlijk woensdag 15 april 2020 
per e-mail aan receptie@rkapeldoorn.nl

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

Voor informatie over activiteiten: 
http://www.3ranken.nl/
Houd de website in de gaten.

kamer behangen of tuinonderhoud. Heeft u 
zelf hulp nodig of wilt u zich aanmelden als 
vrijwilliger, neem dan contact op met:
Irene Schiphorst, telefoon 541 58 31
Adri Hulst, telefoon 541 61 64
E-mail: omziennaarelkaar@3ranken.nl 
Voor de activiteiten van VONC: http://
www.3ranken.nl/vorming-ontmoeting-vonc/

Werkgroep Welzijn/Ziekenbezoek
Als u weet dat iemand wordt opgenomen 

in het ziekenhuis licht dan even de 
werkgroep Welzijn in mevrouw 
D. van Bussel, tel. 055 521 80 06 of de heer 
G. Tiemessen, tel. 055 521 39 28 

Stilteruimte St. Hubertus
De stilteruimte is voor persoonlijk bezoek 
open als het Multifunctionele Centrum 
“De Groene Hoven” open is.  
Vanwege het coronavirus is het MFC 
voorlopig gesloten tot eind mei.

H U B E R T U S

De Franciscustafel 
Afgelopen maandag was de Praktijkschool 
de Boog gesloten, de school die meestal 
voor de maaltijden zorgt. Maar toch 
heeft praktijkdocent William gekookt 
voor de tafel, omdat hij onze gasten niet 
in de steek wil laten. Wij hebben ervoor 
gekozen om de mensen die komen bij de 
deur van het parochiehuis een maaltijd 
mee te geven. Er zijn ruim 40 maaltijden 
en zakjes fruit afgehaald. Ook volgende 
weken willen wij proberen om bij de 
deur onze gasten een maaltijd mee te 
geven. De dak- en thuisloze medemensen 
kunnen in deze tijd niet bij veel andere 
plaatsen terecht. De Herberg is gesloten, 
Philadwars en het JIP zijn dicht. Zo zijn 
er meer locaties waar de deur niet meer 
opengaat de komende weken. Alleen 
Menorah en de Franciscustafel bieden 
in het centrum een plaats waar mensen 
nog een maaltijd en een luisterend oor 
kunnen vinden. Dat willen wij ook graag 
blijven doen.

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

In verband met de aangescherpte richtlijnen voor bezoek en activiteiten in de zorginstellingen kunnen wij hier geen mededelingen publiceren. 

Voor de kerken van de H.H. Franciscus en Claraparochie gelden dezelfde voorschriften als voor de Emmaüsparochie. Zie blz. 2 van deze OpWeg.  

Beste Parochianen,

Vorig jaar augustus zijn wij gestart als 
parochiebestuur voor de samenwerkende 
parochies Emmaüs en HH Franciscus en Clara. 

Het parochiebestuur bestaat op dit moment 
uit:
Pastoor Hans Hermens (voorzitter)
Maarten Heere (vice-voorzitter)
Ferry Leeflang (secretaris)
Eric Krukkert (penningmeester) 
Trees Hendriks-Ganzevles
Berry van den Hout
Harrie Huis in ‘t Veld
 
Helaas ontstaat, door de aanstaande 
verhuizing van Ferry Leeflang, een 

vacature voor de functie van secretaris. Wij 
roepen hierbij enthousiaste en betrokken 
parochianen op om te kijken of zij zichzelf 
(of anderen, fijn als u hen daar dan op attent 
maakt) herkennen in het onderstaande 
profiel. Bij vragen of mogelijke interesse 
bent u van harte welkom om contact op te 
nemen!

Functieprofiel 
secretaris parochiebestuur (v/m)

De taak van de secretaris
Zij/hij draagt onder meer zorg voor: de 
uitnodiging en agenda van de parochie 
bestuursvergadering, inkomende en 
uitgaande post en archivering van alle 
bestuur stukken en correspondentie. Hierin 

wordt de secretaris volop ondersteund door 
de secretaresse van het parochiebestuur, die 
de dagelijkse gang van zaken verzorgt. 
Tevens zal de secretaris de externe 
communicatie verzorgen en samen met 
de vice-voorzitter namens de parochie 
als woordvoerder optreden in overleg of 
onderhandeling met andere kerkelijke en 
burgerlijke instanties.
Als lid van het parochiebestuur levert de 
secretaris ook zijn of haar bijdrage bij het 
vormgeven van beleid en bewaken van 
uitvoering hiervan.

Het profiel van de secretaris
Wij zoeken een vrouw of man, die:
• zich betrokken voelt bij onze parochie;
• bestuurlijke ervaring heeft;

• beschikt over leidinggevende capaciteiten 
 en communicatieve vaardigheden;
• proactief en gedreven is om een bijdrage 
 te leveren als lid van het parochiestuur en 
 belangen weet te verbinden.

Het parochiebestuur vergadert maandelijks.
De benoeming van leden van het parochie-
bestuur gebeurt door de aartsbisschop. Deze 
stelt enkele aanvullende voorwaarden voor 
de benoeming. Bij een nadere kennismaking 
zullen deze worden toegelicht.

Bent u de persoon, die wij zoeken?
Neem dan contact op met Maarten Heere 
(maarten.heere@gmail.com ) of pastoor 
Hans Hermens hermensh@hotmail.com  
0571 273 160

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

Herinnering vacature secretaris
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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

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 0002395546, 
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. Jaarlijks wordt een acceptgiro verspreid 
waarmee een vrijwillige bijdrage kan worden 
overgemaakt. 

Men hoeft natuurlijk niet op deze acceptgiro te 
wachten, spontane bijdragen zijn ook zeer welkom 
op rekening: 2395546; IBAN: NL10 INGB 0002395546, 
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 (op-weg@rkapeldoorn.nl) 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
A. Boon-Jacobs, G. van de Braak, R. Dashorst 
en W. Olierook
Eindredactie
I. Franken en M. Lamper 
Opmaak
E* D.SIGN te Barneveld (www.e-ster.biz)
Druk
Vellendrukkerij BDU - Barneveld

055 - 312 56 89
dag en nacht

Verzekerd van persoonlijke 

uitvaartbegeleiding in de 

regio Apeldoorn, waar u 

ook verzekerd bent. 

www.mooi-afscheid.nl

 

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

Bijbelrooster jaar A

29 maart 2020 5e zondag veertigdagentijd 
Ez. 37,12-14; Ps. 130; Rom. 8,8-11; Joh. 11,1-45 of 11,3-7 + 17 + 20-27 + 33b-45 
5 april 2020 Palmzondag       
Mt. 21,1-11; Jes. 50,4-7; Ps. 22; Fil. 2,6-11; Mt. 26,14 - 27,66     
9 april 2020 Witte Donderdag  
Ex. 12,1-8 + 11-14; Ps. 116; 1 Kor. 11,23-26; Joh. 13,1-15 
10 april 2020 Goede Vrijdag 
Jes. 52,13 - 53,12; Ps. 31; Hebr. 4,14-16 + 5,7-9; Joh. 18,1 - 19,42 
11 april 2020 Paaswake 
Gen. 1,1-2,2; Ex.14,15-15,1; Jes.55, 1-11; Ps. 104; Rom. 6,3-11; Mt. 28,1-10  
12 april 2020 Paaszondag 
Hand. 10,34a + 37-43; Ps. 118; Kol. 3,1-4; Joh. 20,1-9 
13 april 2020 Tweede Paasdag 
Hand. 2,14.22-32; Ps. 16; Mt. 28,8-15 
19 april 2020 2e zondag van Pasen (Beloken Pasen); Zondag van de Goddelijke 
Barmhartigheid
Hand. 2,42-47; Ps. 118; 1 Petr. 1,3-9; Joh. 20,19-31 

Onze vader in de hemel,
laat iedereen u eren.
Laat uw nieuwe wereld komen.
Laat op aarde uw wil gedaan worden,
net zoals dat in de hemel gebeurt. 
Geef ons vandaag het eten dat we nodig hebben.
En vergeef ons wat we fout gedaan hebben,
want wij hebben ook andere mensen hun fouten vergeven.
Help ons om nooit tegen u te kiezen.
En bescherm ons tegen de macht van het kwaad.
Want u bent koning, u regeert met grote macht, voor altijd.
Amen.

Uit: Liedboek: ‘Zingen en bidden in huis en kerk’

W I J  B I D D E N

E V E N  S T I L S T A A N


