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Binnenkort ga ik met pensioen…
Alle dingen onder de hemel hebben hun
tijd, staat te lezen in het Bijbelboek Prediker
(Pr. 3,1). Mijn werk in het pastoraat heeft
ook zijn eigen tijd gehad. De wet bepaalt
dat ik met pensioen moet met 66 jaar en
4 maanden. Dat valt dan op 16 september
2020. Op die dag stop ik dus met mijn werk
als pastoraal werker in de Franciscus en
Clara parochie en de Emmaüsparochie.

geweten door hen allen en de mij zo
dierbare bisschoppen Ernst en Muskens.

Ik heb dan 32 jaar en 16 dagen in
het pastoraat gewerkt. Voor die tijd
werkte ik 5 jaar en 2 maanden als
bedrijfsmaatschappelijk werker in Okiroto,
een chemisch bedrijf in mijn geboortedorp
Pregrada in Kroatië. Samen geteld zijn dat
dan 37 jaren, 2 maanden en 16 dagen van
mijn werkzame leven.
Het is een wonder dat ik in Nederland
beland ben en dan ook nog in het pastoraat.
Voor mij, zoals voor iedere mens, was
en blijft het net van menselijke relaties
bepalend. Voor mij als gelovige mens zijn al
deze relaties ook verweven in mijn relatie
met de betrouwbare God.
Nooit had ik kunnen dromen dat ik in
Nederland zou wonen en werken totdat
ik tegen Christien, mijn levenspartner
en echtgenote afkomstig uit Brabantse
Maashees, met wie ik vanaf de zomer 1982
in Pregrada in Kroatië leefde, op een dag
in de herfst van 1986 het voorstel deed om
naar Nederland te gaan. Het duurde nog tot
juli 1987 voor ik per bus en met twee koffers
in mijn handen in het Duitse Duisburg
aankwam, waar mijn schoonvader Sig
Janssen en mijn zwager Wim mij opwachtten
en naar Maashees brachten. Daar wachtte
Christien op mij die daar al eerder naar toe
gekomen was.

Nadat ik in het Bisdomblad, dat op
de tafel lag bij mijn schoonouders, de
vacatures zag voor pastoraal werkers in het

parochiepastoraat, begon mijn snelle groei
in de Nederlandse samenleving en R.-K.
Kerk. Met mijn afgeronde studie theologie
in Zagreb kon ik de opleiding Praktische
vorming pastoraat aan de Theologische
Faculteit Tilburg gaan volgen. De
personeelschef van het Bisdom Breda Nico
Nooren informeerde me dat in de parochies
van het Bisdom Breda meerdere vacatures
open stonden. Na de opleiding solliciteerde
ik in de H. Bartholomeusparochie in
Zevenbergen, waar ik aangenomen werd.
Op 1 september 1988 begon ik mijn werk in
het parochiepastoraat. De parochianen van
Zevenbergen, Langeweg, Zevenbergschen
Hoek, Lage Zwaluwe en Moerdijk in het
Bisdom Breda heb ik 14 jaar gediend. Met
velen heb ik lief en leed gedeeld, mijn beste
krachten gegeven om een gemeenschap te
zijn en het leven waartoe Jezus Christus alle
mensen roept het beste vorm en inhoud
te geven. Met vele parochianen in hun
geloofsgemeenschappen en collega’s in het
pastoraat heb ik onze vreugde, bloed, zweet
en tranen gedeeld en mij daarbij gesteund

Op 2 januari 2002 heb ik gesolliciteerd bij
het samenwerkingsverband van de vijf
parochies in de regio IJssel Vallei waar
een vacature open was voor een pastoraal
werker. In mijn sollicitatiebrief schreef ik
toen: “Door mijn werk in het basispastoraat
in de parochies heb ik de ‘Brabantse’,
‘Nederlandse’ ‘autochtone’ ‘allochtone’
’katholieke’ ‘protestantse’ ‘niet-kerkelijke’
mens in dit gedeelte van het Bisdom Breda
leren kennen met eigen verleden en heden,
verschillende gezinssituaties, verschillende
individuele situaties en problematieken
van de mens thuis, in het bedrijfsleven en
in de samenleving. Allerlei mensen heb
ik ontmoet en kon ik leren kennen: van
directeuren, mensen in alle soorten bedrijven
en functies, mensen bezig met politiek, met
cultuur, zorgvolle moeders en vaders, collega
pastores, doctoren, verpleegkundigen,
bejaarden met sterke verhalen, kinderen die
veel en snel leren, jongelui die de het nieuwe
ontdekken en maken, kleine baby’tjes die
geboren worden en mensen die stervende
zijn. Vele mensen heb ik getroost, met zeer
velen vreugde gedeeld. Met die ervaring zou
ik graag willen instappen in het pastoraal
team van het samenwerkingsverband van de
vijf parochies Bussloo, Twello/Duistervoorde,
Terwolde/De Vecht, Vaassen en Epe. Vanuit
mijn geloof vind ik dat er voor de mens zeer
veel mogelijkheden zijn en veel ruimte voor
geluk. De huidige ontwikkelingen stellen
grote eisen aan de mens en de gemeenschap.
Velen zijn geconfronteerd met onmacht en
onkunde en nieuwe vormen van verdriet,
frustraties, allerlei vervreemdingen ook in
het geloof, die beslag leggen op de mens.
Voor mij zou het een uitdaging zijn als ik
een of andere mens zou kunnen helpen
geluk te vinden met zichzelf, met God, in
een gemeenschap die vertrouwd op God en
elkaar.”
Het bestuur van het samenwerkingsverband,
Aartsbisschop Simonis, de leden van het
pastoraal team en de parochianen in de
parochies, zij allen hebben mij hartelijk
ontvangen. Veel werk en vele uitdagingen
lagen voor mij. 18 jaar heb ik de parochianen
van Bussloo, Klarenbeek, Loenen, Eerbeek,
Twello, De Vecht, Vaassen, Epe en ruim een
jaar ook de parochianen van Apeldoorn in
het Aartsbisdom Utrecht gediend. Het waren
voor hen zelf en mij bijzondere jaren. Ook
hier heb ik met vele parochianen in hun
geloofsgemeenschappen en collega’s in het
pastoraat en de bisschoppen Simonis en Eijk,
de leden van de protestantse gemeentes en
hun dominees onze vreugde, bloed, zweet
en tranen gedeeld, ik heb hen gesteund
en zij mij bij het vorm en inhoud geven
aan gemeenschap en leven waartoe Jezus
Christus alle mensen roept. Hoe dat allemaal
ging en wat er allemaal gebeurde zit
verborgen in de parochiearchieven en nog
meer in Gods archieven die voor mij na mijn
pensionering ook verder openblijven.

Met parochianen in Zagreb

In al mijn werk hebben voor mij en door mij
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Reserveren voor de
weekendvieringen
Vanaf 30 juni gaan we in onze parochies
werken met een reserveringssysteem,
omdat er een beperkt aantal mensen
worden toegelaten in de viering i.v.m.
de coronamaatregelen.
1. Ga naar meevieren.nl
2. Selecteer de naam van de parochie:
emmausenfranciscusenclaraparochie
3. Selecteer de kerk van uw keuze
4. Vul uw gegevens in
5. U ontvangt een bevestigingsmail
Wanneer het maximale aantal plaatsen
is bereikt, komt u op de wachtlijst.
Ook hierover ontvangt u bericht per
mail. Reserveren is maximaal 5 dagen
van tevoren mogelijk.
Indien u niet over internet beschikt,
kunt u tijdens kantooruren telefonisch
reserveren via het secretariaat.
U hoeft niet te reserveren voor kinderen
die naar de kinderwoorddienst of de
crèche gaan.

voor het parochiepastoraat mijn echtgenote
Christien en onze zoon Kristijan veel gedaan
en betekend. Zonder hen maar ook zonder
u in de parochie, zonder mijn collega’s in het
pastoraal team, zonder leden van besturen
en secretariaten, zonder vele vrijwilligers,
zonder steun van de bisschoppen en de
mensen van het Aartsbisdom Utrecht had ik
dit werk niet kunnen doen zoals ik dat deed.
Op zondag 13 september tijdens de
eucharistieviering in het eucharistisch
centrum in Twello (met alle noodzakelijke
corona maatregelen daarbij) ga ik dan God
en mensen danken en afscheid nemen van
vele mij dierbare mensen die ik diende en
voor wie ik werkte. Zo ook van het pastoraal
team dat het pastoraat in de parochie verder
blijft behartigen.
Inmiddels zijn Christien en ik van
Bussloo naar een appartement in Twello
verhuisd, waar we blijven wonen en
waar wij deel blijven uitmaken van de
parochiegemeenschap, ik niet meer als
pastoraal werker maar als medeparochiaan
en inwoner van het mooie Gelderse dorp
Twello.
Als de mens kan genieten van wat hij met
al zijn zwoegen bereikt heeft, is dat immers
een gave van God’, schrijft Prediker verder
(Pr. 3,13) in zijn verhaal. Ik hoop te kunnen
genieten van die gave van God en ben Hem
en u allen zeer dankbaar daarvoor.
U allen tot ziens op 13 september bij mijn
afscheid in Twello of daarna!

Ivan Kantoci,
pastoraal werker
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KERK
Onze Lieve Vrouwekerk, Hoofdstraat 18, 7311 KB Apeldoorn

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

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

LI T U RG I S CH E V I E R I N G E N
Zondag 5 juli
10.00 uur
Dinsdag 7 juli
09.00 uur
Vrijdag 10 juli
09.00 uur
19.30 uur
Zondag 12 juli
10.00 uur
Dinsdag 14 juli
09.00 uur
Vrijdag 17 juli
09.00 uur
19.30 uur
Zondag 19 juli
10.00 uur

Voor de komende weken is het rooster: 12 juli locatie Maria;
19 juli locatie Victor; 26 juli locatie 3 Ranken; 2 augustus locatie Teresia.

14e zondag door het jaar
Eucharistieviering voor 100 personen met cantor en organist
Voorgangers pastor Sebastian en diaken R. Dashorst

Gedurende de sluiting van de kerk worden er geen bloemstukjes gemaakt,
maar is er gekozen voor het versturen van een kaart aan betreffende persoon.

Eucharistieviering voor 100 personen

Op 14 juni jl. is er een kaartje verstuurd naar de heer en mevrouw Pol,
Cantatestraat te Apeldoorn.

Eucharistieviering voor 100 personen
Gebedsviering Sant’Egidio voor 100 personen
15e zondag door het jaar
Eucharistieviering voor 100 personen met cantor en organist
Voorgangers pastoor H. Hermens en diaken R. Dashorst

Op 21 juni jl. is er geen bericht binnengekomen.
Op 28 juni jl. is er een kaartje verstuurd naar mevrouw Jansen van der Sligte,
Casimirlaan te Ugchelen.

Eucharistieviering voor 100 personen
Eucharistieviering
Gebedsviering Sant’Egidio voor 100 personen
16e zondag door het jaar
Eucharistieviering voor100 personen met cantor en organist
Voorganger pastor Sebastian

Dinsdag 21 juli
09.00 uur
Eucharistieviering voor 100 personen
Vrijdag 24 juli
09.00 uur
Eucharistieviering voor 100 personen
19.30 uur
Gebedsviering Sant’Egidio voor 100 personen

VOEDSELBANK
Het product voor de inzamelingsactie van de Voedselbank voor de maand juli is pakken
lang houdbare melk. U kunt het product in de bekende kratten achter in de kerk deponeren.
Namens de voedselbank hartelijk dank.
COLLECTE OPBRENGSTEN
Vanwege de kerksluiting is er niet gecollecteerd.

BIECHTGELEGENHEID elke vrijdag na de viering van 09.00 uur in de O.L. Vrouwekerk,
na telefonisch overleg.
ROZENKRANSGEBED is nog niet opgestart.
KINDERDIENST EN CRÈCHE
Vanaf juli starten we met de kinderdienst in het Emmaüshuis.
I.v.m de corona maatregelen verzamelen de kinderen zich in de tuin
en blijven de gehele mis in het Emmaüshuis.
De kinderdienst zal in de vakantieperiode juli/augustus doorgaan.
Er is géén vakantiestop.
Voor de kleintjes wordt geprobeerd ook in de vakantie voor opvang
te zorgen in het Emmaüshuis.
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.
KAARTJE / 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 12.00 uur mailen
naar receptie@rkapeldoorn.nl.

Onze Lieve Vrouwekerk in Apeldoorn

Op 5 juli jl. is er een kaartje/bloemetje gegaan naar mevrouw Oonk,
Rijnstraat te Apeldoorn.

MISINTENTIES, VOOR ZOVER BIJ ONS BEKEND
4 / 5 juli:
Stephan Staijen, overleden ouders, schoonouders en schoonzoon
Gezondheid en voorspoed voor het gezin
Annie Spronk-Post
Maria Johanna Geerdink en overleden familieleden
Antoon IJsseldijk
Wil Leerkes-Pelgröm
Lia Poulijn
PAROCHIEKRONIEK
Gedoopt:
Er heeft geen doopplechtigheid plaatsgevonden.
Overleden:
De afscheidsdienst van Antonius Hendrikus Martinus IJsseldijk heeft plaatsgevonden
op 10 juni jl. in rouwcentrum Rouwenhorst.
De afscheidsdienst van mevrouw Liduïna Johanna Catharina Pouleijn heeft plaatsgevonden
op 25 juni jl. in de O.L. Vrouwekerk
De afscheidsdienst van Wilhelmina Franciska Martina Leerkes-Pelgröm heeft plaatsgevonden
op 26 juni jl. in de O.L. Vrouwekerk.
DE SOOS (op de donderdagmiddag) is tot nader order gesloten!

Martinuskerk in Twello

Antonius Abt in Loenen
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Jubileum Pur Sang in teken van vriendschap en verlangen
(Willem Olierook)
Het jubileumjaar 2020, waarin themakoor
Pur Sang 25 jaar bestaat, verloopt heel
anders dan we een paar maanden geleden
dachten. Geen feestelijke viering, geen
reünie, geen gezamenlijk etentje. Dat kan
vanwege de coronamaatregelen allemaal
nog niet, maar dan halen we het oude
gezegde ‘wat in het vat zit verzuurt niet’
weer van stal en proberen we op andere
manieren toch met elkaar verbonden te
blijven.

Tompouceparty
Op 12 juni zouden we een feestavond
hebben, voorafgegaan door een diner
voor leden en partners. Pastor Sebastian
was bereid gevonden om met hulp van
de 55+ Eetgroep van De Drie Ranken
voor ons een heerlijke Indiase maaltijd te
bereiden. Helaas kon dat niet doorgaan,
maar de feestcommissie, waar ik ook deel
van uitmaakte, wilde die dag toch niet
ongemerkt voorbij laten gaan. Het leek ons
leuk om tompouces met ons eigen logo te
laten maken en die bij de leden thuis te
bezorgen. Zo bedacht, zo gedaan. Met vier
‘bezorgers’ gingen we vanaf 16 uur op weg
om de lekkernijen bij de verraste zangers,
zangeressen, dirigent en het combo af te
leveren.
Behalve de tompouces, van het bedrijf dat
een paar dagen later breeduit in het nieuws
kwam, had de jubileumcommissie ook een
fotoboekje (25 jaar zingen en vieren) en
een ‘muzikaal lepeltje’ in een tasje gestopt,
om het aandenken nog wat meer cachet te
geven.

Beeldverbinding
Wat wél van tevoren met de Pur Sang-leden
was afgesproken, was dat we elkaar om
19.30 uur via een beeldverbinding zouden
zien en dat we – natuurlijk! – een lied
zouden zingen. Dat het een feestlied zou
worden was wel weer een verrassing, want
niemand (behalve Douwe de Jong en ik)
wist dat het een nieuwe tekst zou worden
op een melodie die we ooit in ons repertoire
hadden.
Aangezien er nog wel eens vertragingen
zitten op beeldverbindingen is het resultaat
van zo’n sessie meestal – nu dus ook – niet
om aan te horen, maar het gaat daarbij
dan vooral om de intentie ...

Vriendschap
Centraal in het feestlied stond ‘vriendschap’,
hetgeen we ook als jubileumjaarthema
hadden gekozen. Door de jaren heen zijn
we namelijk ook een hechte vriendengroep
geworden.
Buiten het zingen om zijn we er ook voor
elkaar in voor- en tegenspoed. Omdat
de meeste leden al minstens de helft van
het zilveren jubileum op het koor zitten,
is er een fijne band ontstaan met vele
persoonlijke vriendschappen. Een groot
goed waar we dankbaar voor zijn.

Douwe erelid
De volgende verrassing was bij iedereen
bekend, behalve bij dirigent Douwe de Jong.
Vanwege zijn enorme inzit en bevlogenheid
om van Pur Sang een heel goed koor te
maken en te laten zijn, werd hij tot erelid
benoemd. Hij kreeg door zijn echtgenote
Henka de daarbij behorende zilveren speld
opgestoken. Dit versiersel was gebracht
door voorzitter Gert Nijmeijer, die ook een
oorkonde had meegenomen, waarmee onze
waardering voor Douwe nog eens extra
werd onderstreept.

Retrospectief Douwe
Op de laatste geplande repetitie-avond die
(ook) niet doorging, stuurde Douwe een mail
met zijn ‘retrospectief’. Zijn ‘verhaal’ sprak
me zo aan dat ik graag wat delen ervan hier
wil opnemen.

,,Pur Sang voor mij
Het is half zeven en ik groet Henka;
voorheen met een ‘tot straks’, de afgelopen
jaren met ‘tot zometeen’ [zijn vrouw Henka
is inmiddels ook koorlid/wo].
Na een korte rit naar De 3 Ranken hoop ik
dat er niemand achter het stencilapparaat
staat: de nieuwste partituur moet daarop
voor het koor gemaakt worden.
Koorleden druppelen binnen en ik probeer
me te blijven concentreren op wat komen
gaat: de repetitie.
Piet (Schwengle) wordt [vroeger/wo]
gebracht – en Gabi [nu/wo] komt zelf – en
hij/zij zet zich achter de piano, hij/zij laat
al klanken horen die de animo versterken:
muziek zet de juiste stemming in gang.
En dan wordt er gewerkt: woorden en tonen
en fouten en klanken worden gemaakt tot
een lied dat anderen hopelijk zal inspireren
wanneer ze ‘naar de kerk’ zijn gegaan. En
het koor en ik ontdekken steeds meer wat
daarvoor nodig is: zin in zingen en (kerk-)
muziek, zingeving vanuit en voor het
dagelijks leven, ontdekken wat er gelovig
gesproken en gezongen kan worden. Zoals
Frans van Schaik het formuleerde: “Het moet
wel ergens over gaan!”
Iedere week vóór de repetitie ben ik op
zoek naar de balans tussen wat gezongen
gáát worden – aangegeven door de
voorbereidingsgroep van de komende
viering – en wat gezongen móet worden
aan nieuw repertoire. Gelukkig is de
repertoirecommissie mijn klankbord in dat
zoeken naar wat ons verder helpt.
De pauze wordt vaak als te kort ervaren:
diverse mensen ‘moeten’ nog even wat
overleggen met mij. Daarbij wordt er
ook nog thee en koffie geschonken met
regelmatig een verjaardagtraktatie. En
iedereen spreekt een ander alsof het na vele
jaren een weerzien is. Zoals Frans schreef:
“Zóveel verhalen.”

En dan blijkt Pur Sang al 25 jaar te bestaan:
waar is de tijd gebleven van repetities
en vieringen en feesten en liturgievoorbereidingen en vergaderen.
Het fotoboek ’25 jaar Pur Sang’ toont bijna
geen foto’s van de begintijd van het koor.
Maar mijn herinneringen, hoewel door de
(leef)tijd wat vervaagd, zijn er nog steeds:
- de verbondenheid met de Emmanuelparochie waarin Pur Sang een rol kreeg
als 20+-koor (hetgeen op de leeftijd slaat);
- De 3 Ranken – het oude gebouw – met
2 kerkzalen (en een hal) waarin we ons
thuis voelden;
- de voorgangers van – voor ons – het eerste
uur: Frans van Schaik en Jan Vernooij;
- de protestante voorgangers die we in
de eerste jaren van het koor eigenlijk
alleen maar ontmoeten in oecumenische
vieringen, maar die nu waardige en
vaardige medestanders zijn;
- de muzikale gangmakers Bert en Ineke
van Jaarsveld: zij hebben de kerkgangers
tot zingen gebracht en die ‘traditie’ zetten
wij als koor voort;
- het doornemen vóór de viering van enkele
liederen met de kerkgangers: zo komt
liturgische muziek tot samenzang;
- de samenwerking met het Emmanuelkoor
en SpRANKel of met Sostenuto (Matteüs
Passie in 2012);
- het zingen in ‘eigen kerk’ maar ook elders
in Randerode, Case Bonita, Gelre ziekenhuis, Opstandingskerk in Wolfheze (Pro
Persona), de Penitentiaire Instelling in
Zutphen;
- het ’kerkelijk’ kopje koffie/thee, dus voor
een gereduceerde prijs, die de beheerder
(Wessel) ons schonk;
- de liederen die we leerden en een viering
completeerden;
- de liederen die we leerden maar die nooit
gekozen/gezongen werden in een viering;
- de soepele overgang van het koor van
een (a-typisch) katholiek ouder-wordend
jongerenkoor naar een oecumenisch
ouder-geworden themakoor;
- (…)

Die beelden, die geschiedenis, ik heb het de
afgelopen dagen herleefd.
Het oude gevoel zal echter meer en meer tot
het verleden gaan horen.
De vernieuwbouw van De 3 Ranken draagt
daaraan bij: een moderne kerk in en voor
een moderne tijd.
Het heden staat nu op de piano: vellen met
woorden en noten die, als liederen, een
plaats gaan krijgen in ons repertoire. Ook
al gooit corona alles in de war: wat in het
vat zit, verzuurt niet… en het zal ons zoet
smaken.
Wat er ook op de piano prijkt zijn de
oorkonde en de zilveren speld van het
erelidmaatschap van Pur Sang. Die blijken
van dank koester ik met liefde en de speld
zal ik in ieder geval op vele momenten
dragen.

Dit alles brengt mij bij het
‘dankjewel’ aan velen
Aan Henka: “Met haar aan mijn zij,
met haar op mijn pad, geen kwaad zal
ik duchten want zij is nabij.”
Aan onze kinderen, want, zoals zij
schreven in hun appbericht: “We hebben
je ‘gepingel’ op de piano met alle liefde
kunnen beluisteren.” Zij hebben er ook aan
bijgedragen.
Aan jullie die, ieder met zijn gave van
zang, woord, spel, toneel, vormgeving,
handvaardigheid en/of organisatie, ertoe
hebben bijgedragen dat de koorzang een
gepaste plaats kreeg in ons bestaan.
En dank aan de Eeuwige voor enige hulp
bij mijn bestaan.”

Verlangen
Mooie woorden van een mooi mens …
Juist door de grote vriendschap die er
binnen ons koor heerst, groeit het verlangen
om weer met en naast elkaar te kunnen
en mogen zingen. Tot september kan
dat helaas nog niet. Gelukkig is bijna de
vakantieperiode aangebroken, waarin toch
al nooit werd gerepeteerd en gezongen in
vieringen. Laten we hopen en bidden dat
er snel een vaccin zal zijn, zodat we onze
stembanden weer flink aan het werk kunnen
zetten. En de feestelijkheden die houden we
allemaal nog tegoed …
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HUIS

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

Parochiebestuur Emmaüs en H.H. Franciscus en Clara
Pastoor drs. J.H.T.M. (Hans) Hermens : voorzitter
M.B. (Maarten) Heere
: vice-voorzitter
Vacature
: 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

Kerkbijdragen

: NL40 INGB 0000 9418 49 t.n.v. RK Emmaüsparochie
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Vakantiegeld Samen Delen groot succes
(Willem Olierook)
In een eerdere editie van OpWeg hebben
we aandacht besteed aan de actie Vakantiegeld Samen Delen. Hoe is deze actie
verlopen en hoe wordt het geld besteed?

Vakantiegeld doneren
De actie Vakantiegeld Samen Delen startte dominee Gertrudeke van der Maas
negen jaar geleden vanuit De Drie Ranken om mensen met een kleine beurs de
kans te geven iets leuks te ondernemen,
of om er een noodzakelijke uitgave mee
te doen, waar anders geen geld voor zou
zijn. De gedachte erachter was dat alle
mensen rijker worden als je samen deelt.
Inmiddels doen meer dan 25 kerken in
Apeldoorn en Ugchelen aan deze actie
mee. In de maand mei, als het vakantiegeld binnenkomt, kon iedereen die dat
wilde een donatie doen.

donatie krijgen van gemiddeld € 178,-.
Voor de wijk De Maten betekent het dat
een bedrag van ruim € 23.000,- verdeeld
wordt over 138 huishoudens (bijna 250
mensen).

Bedankt voor uw vertrouwen!
Via deze weg willen Gertrudeke en de andere leden van de werkgroep alle mensen
bedanken die geholpen hebben om de
actie tot een succes te maken. Gertrudeke:
‘Dank u wel voor uw gift, als u heeft
bijgedragen aan dit hartverwarmende
gebaar naar mensen in de wijk! En dank
u wel als u een aanvraag heeft gedaan,
want het is voor veel mensen een drempel
om iets voor zichzelf te vragen. Of u nu
gever bent of ontvanger, dankzij u is deze
actie vanuit de kerken een succes geworden. Dank voor het vertrouwen, dat we
zorgvuldig omgaan met het ontvangen
geld en de privacy van de aanvragers.’

Gezien worden

Recordbedrag opgehaald
Veel mensen gaven gehoor aan de oproep om te delen. Dit jaar is er zelfs een
recordbedrag verzameld: in totaal maar
liefst € 124.547,93! Zoveel geld is er nog
nooit opgehaald bij deze actie. Ook
waren er nog nooit zoveel aanvragen
ingediend door mensen die graag een
bijdrage wilden ontvangen. Daardoor
kunnen er in totaal 1600 mensen een

In de maand juni zijn de giften verdeeld onder de aanvragers. Maar Gertrudeke ervaart
dat niet zozeer het bedrag, maar het gevoel
dat mensen hieraan overhouden, belangrijk is. ‘Als werkgroep horen we terug hoe
mensen zich gezien en gewaardeerd voelen,
dat mensen die hen niet persoonlijk kennen,
toch met hen delen. En het delen van het
geld gebeurt op een manier die de privacy
van mensen zeer respecteert. Ontvangers
hoeven geen enkele tegenprestatie te leveren. De voldoening zit in de reacties die
we van ontvangers horen.’ Om er enkele te
noemen: ‘Allereerst ... ontzettend bedankt
voor de envelop met het vakantiegeld!! Ik
was hier waanzinnig blij mee en hier echt
even stil van ...’ ‘Wat een prachtig initiatief!
Ik heb mezelf voorgenomen: mocht het met
mij in de toekomst beter gaan, dan wil ik
hetzelfde terug doen!’

Een respectvol boogje
In november van het vorig jaar zijn mijn
vrouw en ik verhuisd van Zwolle naar
Hattem. Onze drie kinderen zijn al een
paar jaar de deur uit en wij vonden ons
huis wel erg groot om het met zijn tweeën te bewonen en te onderhouden.

Wat ons verder meteen opviel was, dat de
mensen op straat elkaar veel meer groeten.
Dat mensen zomaar langs je lopen en het
idee geven dat je eigenlijk niet bestaat: het
overkomt ons nauwelijks meer. En dat voelt
goed.

We vonden dat we wel toe waren aan
een nieuwe plek en een nieuwe woonstart. Uiteindelijk vonden wij een huis in
Hattem en we voelden ons er meteen al
erg thuis.

Onze nieuwe ‘anderhalvemetersamenleving’
heeft wel heel wat consequenties als je je
nu op straat begeeft. Plotseling moet je opletten waar andere mensen staan, lopen of
fietsen en moeten we met een boog om de
ander heen lopen. Enkele maanden geleden
zouden we ons beledigd voelen als iemand
plotseling de straat oversteekt om je zo te
ontwijken. Maar nu ervaar ik juist in dat gebaar iets van eerbied voor de ander. Juist als
wandelaars en fietsers die boog niet willen
maken voelt dat als negeren...
Gelukkig kan het tegenwoordig: met een
boog om iemand heen lopen of fietsen en
toch juist vriendelijk groeten. Het voelt als
een respectvolle buiging!

Al snel merkten we dat het toch een heel
verschil is om in een grote stad te wonen
of dat je in een kleine stad woont (want
dat is Hattem, dankzij de stadsrechten
van lang geleden). Het wonen voelt voor
ons minder anoniem, zelfs nu we nog
weinig mensen uit Hattem kennen. En
ook al liggen Hattem en Zwolle dicht bij
elkaar, toch merken we dat de IJssel er
voor zorgt dat er een afstand is en dat
je een grens en een brug over moet om
weer in Zwolle te komen. Leuk om te
ontdekken hoe een nieuwe woonplaats
ook op je gemoed werkt!

Wim Vroom
pastoraal werker HH. Franciscus en Clara
vroom@franciscusenclara.com
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Kledingbank, meer gewaardeerd dan ooit!
(Willem Olierook)
Als ik mijn fiets parkeer aan de Oude
Beekbergerweg 157 verlaten er enkele
mensen het pand waarop het grote
Sant’Egidio-logo een prominente plaats
inneemt.
Mij passeren mensen met gevulde tassen
en tevreden gezichten…

Weer open!
Ik vraag – in het Nederlands – aan een man
die een tas onder de snelbinders van zijn
fiets vastmaakt of ik hem iets mag vragen.
Aan zijn blik zie ik dat hij mij niet heeft
begrepen. Als hij ‘sorry’ zegt, vraag ik hem
hetzelfde in het Engels. Ik leg uit dat ik een
artikel ga schrijven en dat ik graag even met
hem wil praten over zijn bezoek aan
de Kledingbank.
Even later weet ik dat ik met Guillermo
(Spaans voor Willem) uit Venezuela te doen
heb en dat hij kleding en schoenen heeft
uitgezocht voor zijn vrouw, twee dochters
en voor zichzelf. In het AZC heeft hij van
deze Kledingbank gehoord en het is al de
derde keer dat hij hier komt. Hij prijst de
vrijwilligers – such very nice people! – en als
ik hem bedankt heb voor zijn mooie reactie
raakt hij met een mevrouw aan de praat die
ook uit Zuid-Amerika blijkt te komen en ze
nemen er de tijd voor om elkaar van alles te
vragen. De Kledingbank brengt ook mensen
bij elkaar …
Eenmaal binnen legt Gea me uit hoe een en
ander er nu in deze coronatijd aan toe gaat:
maximaal drie personen tegelijk binnen, het
aantal vrijwilligers is beperkt tot vier. Zojuist
zag ik buiten een mevrouw op een stoel
zitten tot ze een seintje kreeg dat ze verder
kon komen. Men houdt zich keurig aan de
regels.
Gea vertelt me ook dat het brengen
(maandagen van 9.30-15.00u), uitzoeken/
sorteren (woensdagen) en halen (zaterdagen
van 9.30-15.00u) nu gescheiden is, om alles
zo vlot en risico-arm te laten verlopen.
Overigens zijn de toelatingseisen versoepeld
omdat het aanbod groot is en de vraag
daarmee nog niet in de pas loopt. Ook
mensen met een uitkering uit de gemeente
Apeldoorn, die financieel in problemen zijn
gekomen, zijn van harte welkom.
Valentine – die ik vorig jaar al eens ontmoet
heb tijdens een gebedsviering op vrijdag in
de OLV-kerk – komt naar me toe en vraagt
of ik wat wil drinken. Wat attent!
Terwijl ik even later geniet van een
dampende mok thee komt Peter, een
andere vrijwilliger – binnen en ik leg hem
uit waarom ik er ben.
‘Mag ik je dan ook wijzen op onze grote
verzameling boeken,’ zegt hij trots. ‘Veel

moeders komen hier kinderboeken halen
voor de taalles. Die met plaatjes zijn
favoriet,’ lacht hij breeduit.
Als ik mijn glas leeg heb, ga ik verder het
pand in en zie daar de – nog uit vervlogen
tijden van de Emmanuelparochie – mij zeer
bekende Ineke. Aan haar vraag ik of de
mensen de Kledingbank alweer beginnen
te vinden na bijna drie maanden dicht
geweest te zijn. ‘Gaandeweg komen er
meer bezoekers,’ zegt Ineke en ze vervolgt:
‘Gelukkig wel, want we hebben zoveel
mooie kleding.’
Op de ‘kinderafdeling’ ontmoet ik Wil.
‘Mijn man ken je al,’ zegt ze met een
glimlach. Ik kan deze cryptische aanwijzing
niet ontcijferen en ze legt me uit dat ik
onlangs Bert heb geïnterviewd over de
begraafplaatsen. Het blijkt weer eens een
klein wereldje te zijn...

Vraag, aanbod en dubbel gevoel
Wil laat me de prachtige collectie
kinderkleding zien. Op mijn vraag of de
ouders komen uitkiezen of dat de kinderen
dat zelf doen zegt ze: ‘Steeds vaker doen
de kinderen dat zelf. Ze leren op school
natuurlijk Nederlands en dikwijls fungeren
ze als tolk voor hun ouders. Ja, ik zie hier
veel gelukkige mensen,’ zegt een stralende
Wil. Ze vraagt dan: ‘Wil je opschrijven dat we
vooral maatje 116 goed kunnen gebruiken?’

Ik zeg dat ik dat graag wil doen, maar dat
ze me mag uitleggen waarom juist die
maat niet vaak wordt aangetroffen in de
aangeboden kleding. ‘Dat is de periode
dat peuters gaan kruipen en er gaten op
de knieplekken komen.’ Ik heb weer wat
geleerd …
Dat verzoek van Wil doet me er trouwens
aan denken dat Gea me eerder al heeft
gevraagd of ik wil vermelden dat er vooral
meer behoefte is aan herenkleding.
Valentine komt erbij en ik vraag hem wat
hij nu het allermooiste van dit werk vindt.
Zonder aarzeling zegt hij: ‘Mensen blij
maken.’ Hij straalt er zelf van oor tot oor
bij. Ik hoor van de anderen – zelf is hij heel
bescheiden – dat Valentine heel goed met de
bezoekers kan communiceren. Als het niet
in het Engels is, dan met handen en voeten,
net zolang tot men elkaar begrijpt. Prachtig
toch?
Gea, Ineke, Valentine en Wil zijn er al
vanaf het eerste uur – nu alweer dertien
jaar geleden – bij.
Wil: ‘We zij begonnen in de Fab&Seb. Een
keer in de maand. Alles van zolder halen,
ophangen of neerleggen en na afloop alles
weer opruimen. Ja, dat is hier allemaal een
heel stuk makkelijker.’
We krijgen het nog even over het feit
dat er zoveel nog echt mooie, soms

nieuwe kleding wordt aangeboden.
Gea: ‘Aan de ene kant natuurlijk heel
fijn, maar als je het beschouwt vanuit
het oogpunt van duurzaamheid, dan is
het natuurlijk niet goed. Prijzen zijn vaak
laag, spullen gemaakt in lagelonenlanden,
waarbij meestal voor het winnen van de
grondstoffen en bij de vervaardiging heel
veel water wordt verspild. Het is allemaal
heel dubbel, gelukkig krijgt deze kleding
een ‘tweede leven’. Maar op het gebied
van bewustwording moet er nog een hele
omslag plaatsvinden om een goede balans te
vinden tussen verantwoord vervaardigen en
dragen/hergebruiken.’
Als ik de mensen bedank voor hun
gastvrijheid en mededeelzaamheid en
aangeef nog graag een paar foto’s te willen
maken, komt Paul binnenlopen. Hij heeft in
de tuin gewerkt – ook dat hoort erbij – en
ik vraag hem er even voor te zorgen dat de
anderen lachend op de foto komen, hetgeen
– vind ik zelf – goed gelukt is (v.l.n.r.:
Valentine, Ineke, Gea en Wil). Peter was
even onvindbaar …
Het is triest dat er in Nederland mensen zijn
die gebruik moeten maken van Voedsel- en
Kledingbanken, maar aan de andere kant
is het geweldig dat ze er zijn en dat er
zoveel vrijwilligers zijn die met hart en ziel
medemensen een beetje gelukkiger willen
maken. Groot respect!

(Foto’s: Isabella)
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Het altaar van de Teresia, nu blikvanger in de dagkerk
(Huub Ummels)
Na de liturgische vernieuwing werd het
voormalige hoogkoor van onze kerk
ingericht als ‘dagkerk’.
Aanvankelijk stonden er nog banken die zo
waren vermaakt dat de zittingen konden
worden omgeklapt, zodat ze zowel door
de week als ook voor de zondagse diensten
konden worden gebruikt. Wel was het
daarvoor nodig ook de rugleuningen aan
te passen. Eind jaren zeventig werd, mede
als gevolg van het afnemend kerkbezoek,
besloten de banken door 75 oud-Hollandse
knopstoelen te vervangen, omdat deze nu
eenmaal een betere zit hebben dan de toch
vrij harde kerkbanken, hoe fraai ze ook
zijn. Ze zijn rond 1900 naar ontwerp van
Friedrich Wilhelm Mengelberg in Apeldoorn
vervaardigd.
Stond er aanvankelijk in de dagkerk
een eenvoudige altaartafel, gelijktijdig
met de stoelen werd er in het koor een
altaartje geplaatst dat afkomstig was uit
de afgebroken kapel van het St. Luduina
ziekenhuis. Nog niet zolang geleden is
ook dat altaartje vervangen, nu door het
fraai gebeeldhouwde hoogaltaar van de

inmiddels aan de eredienst onttrokken en
verkochte Teresiakerk aan de Zilverschoon.
Zo blijft er een stukje Teresiakerk zichtbaar
in onze kerk. Een altaar met een verhaal.
Bij het zilveren priesterfeest van de
toenmalige pastoor van de Teresiakerk,
C. Goorts, werd besloten het priesterkoor
beter geschikt te maken voor de eigentijdse
vieringen met de priester gericht op
het kerkvolk. Daarvoor werd ook het
priesterkoor in die kerk verbouwd en
vergroot. Om het ook geschikt te maken
voor Eerste Communie, Vormsel, Doop
en kooruitvoeringen enz. moest er een
verplaatsbaar altaar komen. Bijna gelijktijdig
met de veranderingen in de Onze Lieve
Vrouwekerk onderging ook de Teresia
deze veranderingen. Eind 1977 kwam er
een fraai nieuw uit eikenhout vervaardigd
altaar, rijk voorzien van beeldhouwwerk.
De kunstenaar Feitze Jenninga uit Arnhem
maakte hiervoor acht panelen, waarvoor
het Scheppingsverhaal als uitgangspunt
genomen werd.
Een jaar later volgde o.a. de credenstafel die
ook een plaats in het koor heeft gevonden.
Van het altaar is destijds een uitvoerige
beschrijving uitgegeven, met een volledige
uitleg van alle panelen.

K I N D

Er is zoveel aan symboliek in het altaar
verwerkt dat een beschrijving ervan in deze
reeks te veel zou vergen. In dit verhaal
zullen we ons in hoofdzaak beperken tot de
twee frontpanelen die vanuit de dagkerk
zichtbaar zijn (zie foto).
In het bovenste paneel zijn de
scheppingsdagen afgebeeld: licht en
duisternis, water en land, bloemen en
bomen, zon, maan en sterren, vissen en
vogels, de dieren op het land en de mens.
De mens staat centraal, met Adam en
Eva in het midden van de voorstellingen,
gescheiden door de boom van kennis van
goed en kwaad. Op het paneel daaronder als
onderdeel van de voet van het altaar, staat
in gotische letters de zin “En God zag dat
het goed was”, een tekst die volkomen bij de
voorstellingen past. De tekst is omringd door
bladeren, druiven, bloemen, enz. Allemaal
zorgvuldig gekozen om hun symboliek en
ook op andere panelen terugkerend staat
de aardbol centraal. Ze wordt gedragen en
beschermd door twee handen, de handen
van God.
Op de andere panelen (een boven- en een
onderpaneel horen telkens bij elkaar) vinden
we: op de achterzijde “Looft den Heer al

E N

Crèche
In de maand juli zal er crèche zijn voor
de kleintjes. Voor de maand augustus is
er op dit moment van schrijven nog niet
voldoende leiding beschikbaar, maar hier
wordt aan gewerkt om ook in augustus
voor de kleintjes opvang te regelen.

Vrijwilligers Kind en Kerk bedankt!
We zijn blij dat er enige verruiming is
gekomen in de richtlijnen zodat we eind
juni toch nog bij elkaar konden komen,
zoals we sinds de oprichting van Kind en
Kerk gewend zijn. Het was goed om elkaar
te zien. Dit keer zonder vakantieknuffels,
maar niet minder intens, hebben we een
mooie ochtend gehad met elkaar.
We hoorden het verhaal ‘Ballingschap en
terugkeer’, waarin het volk van God dacht
dat God alleen in de tempel zou zijn. Eerst
de Assyriërs en daarna de Babyloniërs vielen
de stad aan, braken de stadsmuren af en
verwoestten de tempel, het huis van God.

Op de bijbehorende credenstafel vinden we
in de voorstellingen ook de symboliek van
de schepping. Op de voorzijde “Komt allen
tot mij”. Het doopsel. Daarbij behorend op
de rechterzijde het tafereel van Ezechiël die
water zag stromen uit de tempel. Water dat
alles vruchtbaar maakte. Op de achterzijde
“Ik ben het levend brood”. Op de zijkanten
taferelen van broden en vissen.
[Bron: ”Ik zal rozen doen regenen”,
uitgegeven ter gelegenheid van 40 jaar
Teresiakerk en parochie (1979). Auteurs Jan
Mulder en Huub Ummels]

K E R K

Kinderdienst
start op en géén
vakantie stop!
In juli start de kinderdienst
op de zondagen tijdens
de mis.
De kinderen worden bij de hoofdingang
naar de tuin verwezen en daar
opgevangen door de begeleiding van
de kinderdienst. De gehele duur van de
mis blijven zij in het Emmaüshuis.
Het programma voor de kinderen is
aangepast. Er is dus voorlopig geen start
en afronding in de kerk.
Tijdens de vakantieperiode zal er géén
vakantiestop zijn (zoals voorgaande
jaren). De kinderdienst gaat in de
vakantieperiode door!
Voor de kinderen hoef je niet te
reserveren! Ze kunnen gewoon komen
naar de kinderdienst.

wat gemaakt is, prijst Zijn Naam”. De tekst
is ontleend aan het loflied van de drie
jongelingen in de vuuroven, die afgebeeld
staan op het onderpaneel. De beide
zijkanten symboliseren het voortdurende
contact door Jezus Christus tussen God en
al het geschapene, de nieuwe schepping.
Links “Zend Uw Geest”, God zendt zijn Geest
over de nu voltooide aarde, zoals de Geest
vroeger zweefde boven de chaos. Het geeft
de zorg en de liefde van God voor de wereld
en de mensen weer. Rechts “Aanvaard
Heilige Vader”. Door Jezus Christus geven
wij alles van de schepping aan God terug,
vooral door offergave van de Eucharistie.

De Babyloniërs namen het volk mee naar
Babylon waar ze in ballingschap verbleven.
Daar ontdekken ze dat God overal is.
Een ervaring die parallellen heeft met
deze tijd waarin we niet naar de kerk
konden om ons dicht bij God te weten.
Ik hoop van harte dat ons een ‘tweede
coronagolf’ bespaard blijft en we na de
zomer weer met elkaar aan de slag kunnen.
(foto volgt zondagmiddag)

Taizéreis met jongeren in juli
gaat niet door
Elk jaar verheug ik me er enorm op om met
een stel jongeren vanuit diverse kerken in
Apeldoorn naar Taizé te vertrekken. Dit jaar

zouden vanuit de parochie Kirsten, Lefania
en Philip meegaan. 19 juli zouden we
vertrekken, maar helaas hebben we er een
streep door moeten trekken.
Taizé is open, maar er gelden allerlei
beperkingen zoals mondkapjes in de
gebouwen en de kerk, handen wassen en
1 meter afstand. Hoe het zit met zingen is
nog steeds onduidelijk. En dat is toch een
groot deel van de beleving in de liturgie
van Taizé. Eind april moesten we i.v.m. de
voorbereiding en organisatie de beslissing al
nemen. Toen was er nog veel onzekerheid
over reizen in de EU.
Als organisatie zijn we ons ook erg bewust
van de verantwoordelijkheid die we dragen.
Met pijn in het hart namen we de beslissing
niet te gaan en daar staan we nog steeds
achter, maar het blijft heel erg jammer.

Peuter-kleuter vieringen online
De viering op 12 juli zal niet doorgaan.
Ook al versoepelen de maatregelen, de
1,5 meter kunnen we niet waarborgen in
deze viering. Online peuter-kleutervieringen
met de naam ‘Het Kleine Vuur’ zijn gemaakt
door Mariska Litjes en Gertrudeke van
der Maas (ds), en te vinden op www.
devuurplaatsapeldoorn.nl/hetkleinevuur
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LeefTocht (speciale ‘Roelof Rump-editie’)
(Willem Olierook)
LeefTocht is een vaste rubriek op de
website van onze Emmaüsparochie.
Het is een combinatie van een foto en
een (door de foto geïnspireerde) tekst.
De intentie is om bij het zien en lezen even
stil te staan bij ‘facetten van het leven’.
Soms ontroerend, soms rauw, soms
confronterend en soms amusant.

Het gewoon niet meer lukt
Of je het niet meer op kunt brengen

Of dat nu om dans gaat of muziek
Bij elke kunstvorm is dat een vereiste

Laten er dan mensen zijn
Die je ook dán nog zien

Ook in het alledaagse leven
Is het af en toe goed om even stil te staan
Bij waar je mee bezig bent
Of zou willen zijn
Richt je blik op het brandpunt
En laat het ‘antwoord’ toe in je hart

De tijd van Strooisel
Die hartelijke, prachtige medemuzikanten
We straalden blijheid en dankbaarheid uit
Als aangeraakte mensen
En de warmte die we terugkregen
Voor altijd een speciaal plekje in mijn hart

Uit steen gehouwen
De op 8 mei 2019 overleden Roelof Rump
heeft veel foto’s geleverd voor deze rubriek.
In deze speciale editie van LeefTocht wil ik
hem eren met eerder geplaatste en nieuwe
combinaties van zijn beelden + mijn teksten.

Uit steen gehouwen
Zo lijken vaak onze meningen
Of het nu gaat over geloof of Zwarte Piet
Koud als marmer
Maar een beeld kan ook laten zien
Dat het anders kan
We de handen ineen kunnen slaan
Voor een gezamenlijke toekomst
Van welke kant of met welke kleur
Laten we elkaar tegemoetkomen

Torso
Soms zegt een beeld meer dan duizend
woorden
Dus zal ik me beperken tot de kern
Het ontbreken van een hoofd
Legt de nadruk op het hart
Gestrekte armen, al zijn het stompen
Verbinden de hemel met de aarde
Een doorkerfd, gefolterd torso
Toont de kracht van een geslagen mens
Geslagen, maar niet verslagen
Niet verslagen, maar gedragen

Uit de kast
Daar staat een held
Een held met sokken
Niet te verwarren met ‘op sokken’
Hij is zojuist uit de kast gekomen

Kruisje
Je draagt het met trots
‘Kijk: ik ben christen!’
Niets om je voor te schamen
Het mag gezien worden
Er gaan steeds vaker stemmen op
Om het tonen van dit soort uitingen
Te verbieden (o.a. bij overheidsinstellingen)
Omdat een ambtenaar ‘neutraal’ moet
overkomen
Wie bang is voor een kruisje
Is vooral bang voor zichzelf

Mooi in zijn schuchterheid
Zijn wankele kwetsbaarheid
Hij heeft de schaamte van zich afgeschud
Alleen zijn ogen durven de confrontatie nog
niet aan

JC meets Mac
Soms word je op het verkeerde been gezet
Zoals mij gebeurde toen ik deze foto zag
Mijn eerste gedachte: wat doet dat kruis bij
de Mac?
Wie verzint er nou zoiets?!
Maar bij nader inzien bedacht ik me
Waarom zou een kruis daar niet mee
verbonden kunnen zijn
Het zegenrijke symbool past zeker ook bij
voedsel
Als een stil gebed voor het eten
Ik heb al een naam voor het beeld:
JC meets Mac

Hij is het waard om gezien en geprezen te
worden
Ja, hij is het meer dan waard

Bubbel
Wat is het heerlijk
Om je op te kunnen sluiten
In je eigen bubbel
De boze wereld buiten te houden
Dobberen op de woeste golven
Die jou niet kunnen deren
Tot je beseft
Er eens uit te moeten
Geniet van het moment
Maar vrees de realiteit niet

Meeblazen
Je partijtje meeblazen
Hoe fijn is dat niet
Je wordt gezien, gewaardeerd
Maakt deel uit van de groep
Misschien komt er een tijd
Dat je ‘uitgeblazen’ bent

Een bekend gezicht
Dansers
De concentratie straalt ervan af
Alleen door te focussen kun je optimaal
presteren

Een bekend gezicht
Deze man al heel vaak gezien
In De Drie Ranken, maar nog vaker op GrootSchuilenburg
Mijn gedachten gaan terug in de tijd

Mensen als bomen
Als mensen eens meer als bomen waren
Met diepgeworteld vertrouwen
In de grond onder hun voeten
In een kring om elkaar tot steun te zijn
Laat het licht op je schijnen
Om je puurheid nog meer tot uiting
te laten komen
Met je glans en je groeven
Om te zijn wie je bent
En als je het niet aandurft
Weet dan dat het koord je verbindt
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STAD
Kopij voor de volgende OpWeg graag inleveren uiterlijk woensdag 15 juli 2020
per e-mail aan receptie@rkapeldoorn.nl

B O N I FAT I U S
Uit de Bronkerk- De Kerk is Open
We zijn heel blij dat ook dit jaar gedurende
de maanden juli en augustus de Bronkerk
in Ugchelen geopend zal zijn op de dinsdag,
woensdag en donderdag van 11.00 tot
15.00 uur.
Belangstellenden uit het dorp of omgeving,
maar ook vakantiegangers, kunnen dan een
kijkje nemen in de kerk. U kunt er luisteren
naar muziek, een kaars aansteken of tot
rust komen in een moment van stilte of
bezinning.
Tijdens de openstelling
is er een expositie van
schilderijen van Ronald
de Jong, Beeldend
kunstenaar.
Ronald de Jong
maakt schilderijen in
een lyrisch abstracte
stijl, waarbij hij
gebruikt maakt van
verschillende technieken zoals olieverf, pastel en acryl.
Tevens schuwt hij het collage-element niet
en experimenteert hij graag met allerhande
materialen zoals bijv. boomschors en zand.
Zijn schilderijen zijn over het algemeen
expressief van karakter wat betreft kleur
en vorm en doen een beroep op de fantasie
en het voorstellingsvermogen van de
toeschouwer.
Wel blijft zijn liefde voor de natuur
(organische vormen) duidelijk te herkennen.
Ook houdt hij zich bezig met digital art
painting. Hij gebruikt hiervoor zelfgemaakte
foto’s die hij bewerkt tot nieuwe

composities. Deze werken worden afgedrukt
op dibond en canvasdoek.
Tevens is hij (na een opleiding aan het
Koninklijk Conservatorium in Den Haag)
werkzaam als toonkunstenaar (organist,
componist, docent en koordirigent)
Website: www.rdejong.exto.nl
Voor de expositie in Ugchelen heeft hij 22
werken uitgezocht. Waaronder acrylverf
schilderijen, pastel en digital art, zodat men
een goed overzicht krijgt van hetgeen hij
maakt.

Bezorging OpWeg in de Maten

Op woensdag 22 juli om 13.30 uur zal Ronald
de Jong te beluisteren zijn op ons orgel in de
Bronkerk.Wees welkom!
Adres: Hoenderloseweg10
Voor informatie: Bea Rigterink,
tel. 06 517 06 301

Mevrouw Bon heeft ons tijdelijk
geholpen OpWeg te bezorgen in de
Maten. Hartelijk dank daarvoor!!
Wij zijn nu op zoek naar een nieuwe
bezorger voor een wijkje met 16 stuks
OpWeg. De wijk bestaat uit 5 stuks
aan de Adelbrechtgaarde, 2 aan de
Arthurgaarde, 5 aan de Elegastgaarde en
4 aan de Ferguutgaarde. Bent u degene
die ons uit de brand helpt en eens per 3
weken deze exemplaren van OpWeg wil
bezorgen?
Voor opgave en/of inlichten kunt u
bellen 055 366 92 00, mailen naar
emmausleden@gmail.com.
U kunt ook contact opnemen met het
secretariaat van de Emmaüsparochie.
Marry van Weerdenburg

DE DRIE RANKEN

H U B E R T U S

Voor informatie: http://www.3ranken.nl/

op 18 juni jl. toch met algemene stemmen
besloten om, gezien de nog steeds
onzekere toestand aangaande het
corona- virus, tot september zeker geen
activiteiten te ontplooien. Als Werkgroep
Welzijn vinden wij het risico te groot
om deze verantwoordelijkheid op ons te
nemen.
Onze bezoekers van de activiteiten zijn
over het algemeen ouder dan 75 jaar en
behoren dus - zoals door het RIVM wordt
aangegeven - tot de kwetsbare ouderen.
We hopen u in augustus een positiever
geluid te kunnen laten horen.
Mocht u eventueel vragen hebben
hierover dan kunt u altijd contact
opnemen met de voorzitter, Gerard
Tiemessen, tel. 055 521 39 28 of 06 306 117
25. Graag tot ziens en blijf gezond.

T E R E S I A

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.

Omzien naar elkaar

Stilteruimte St. Hubertus

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

De stilteruimte is voor persoonlijk bezoek
open als het Multifunctionele Centrum
“De Groene Hoven” open is. Het MFC is
open van maandag t/m vrijdag tussen
9.00 en 17.00 uur.

Werkgroep Welzijn
De Werkgroep Welzijn Hubertusgemeenschap blijft toch voorzichtig in
het organiseren van activiteiten.
Nadat we u in de vorige OpWeg hadden
aangegeven dat wij voorzichtig uit gingen
kijken of wij eventueel in de 2de helft van
juli weer iets konden organiseren, hebben
we in de vergadering van onze Werkgroep

PA S T O R A A L

Gebedsgroep de Parel is tot
nader bericht stopgezet.

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

W O O R D

Alles heeft zijn tijd
Hoe beleef je de tijd waarin je leeft? Zeker in
tijden van crises zal deze vraag vaak gesteld
worden.

inspanningen. ‘Lucht en nog een lucht, alles
is lucht’ en ‘Er is niets nieuws onder de zon’
zijn dan ook zijn bekendste conclusies.

Ook in onze dagen nu merk je dat er veel
gaande is, dat het leven van vele mensen
behoorlijk door elkaar geschud wordt.
Het begin van de ‘lockdown’ ligt alweer
enkele maanden achter ons en het heeft
langer geduurd dan menigeen aan het
begin gedacht had. Langzaamaan komt
het ‘gewone’ leven weer op gang en soms
lijkt het er wel op alsof er niets gebeurd is
en het gevaar voor besmetting voorbij lijkt
te zijn. Terwijl dat natuurlijk niet zo is. De
figuur van ‘Prediker’ kan ons helpen om
op een bewuste manier te kijken naar de
tijd waarin wij leven. Graag sta ik, bij deze
overdenking, stil bij zijn boeiende woorden.

‘Voor alles is een uur’, ook tot dat inzicht
komt Prediker. Het leven heeft mooie,
maar ook moeilijke kanten. Met veertien
tegenstellingen vat hij de ups en downs
van een mensenleven samen. Ik hoor er een
oproep in om elke periode van het leven
serieus te nemen en er niet overheen te
leven. Om, in onze tijd, ook ruimte te geven
aan de moeilijke dingen in het leven en
om goed stil te staan bij de consequenties
van de crisis. Zoals bijvoorbeeld wat het
betekent dat mensen ziek worden of hun
baan verliezen. Wat het met ons doet dat
we afstand moeten houden van elkaar.
Maar ook hoe heerlijk de stilte was door
minder (vlieg)verkeer en hoe ongeziene
beroepen vitaal blijken te zijn voor onze
samenleving en zo om herwaardering
vragen.

Prediker (in het Hebreeuws Qohelet,
verzamelaar) heeft in het Oude Testament
een eigen boekje. Hij stelt zich voor als
koning van Israël en schrijft op zijn eigen,
originele manier over zijn zoektocht
naar de zin van het leven. Ondanks alle
levenservaring die hij heeft opgedaan moet
hij bekennen dat hij de zin van het leven
niet kan doorgronden. Hij heeft gezien dat
een dwaze een even goed leven kan hebben
als een wijze, dat rijkdom geen beloning
is voor een rechtvaardig leven en dat het
vaak voorkomt dat juist iemand anders
profiteert van de resultaten van je eigen

Alles heeft zijn tijd. Ook al kunnen we niet
alles helemaal bevatten, toch roept Prediker
zijn lezers op goed bij onze tijd stil te staan,
wetend dat er ook betere tijden kunnen
komen. Vanuit die hoop kunnen we onze
werkelijkheid serieus nemen. Al weten we
volgens Prediker eigenlijk ‘dag noch uur’: dat
laat hij in zijn wijsheid aan God over.
Wim Vroom

Voor alles is een uur, een tijd voor alles onder de hemel:
Een tijd om geboren te worden,
een tijd om te sterven,
een tijd om te planten,
een tijd om planten te rooien.
Een tijd om te doden,
een tijd om te genezen,
een tijd om af te breken,
een tijd om op te bouwen.
Een tijd om te huilen,
een tijd om te lachen,
een tijd om te treuren,
een tijd om te dansen.
Een tijd om stenen te gooien,
een tijd om stenen te stapelen,
een tijd om te omhelzen,
een tijd om zich van omhelzingen te onthouden.
Een tijd om te zoeken,
een tijd om te verliezen,
een tijd om te bewaren,
een tijd om weg te gooien.
Een tijd om te verscheuren
een tijd om te repareren,
een tijd om te zwijgen,
een tijd om te spreken.
Een tijd om lief te hebben,
een tijd om te haten,
een tijd van oorlog,
een tijd van vrede.
Wat heeft dan een mens bij wat hij doet aan al zijn inspanningen?
Ik zag wat God de mensen heeft gegeven om mee bezig te zijn:
hij heeft alles mooi op tijd gedaan en hij heeft hun hart besef van duur gegeven.
Maar nooit kan een mens bevatten wat God allemaal doet, van a tot z.
Ik heb ingezien:
voor hem is niets anders goed dan blij te zijn en zich te goed te doen in het leven,
dat hij eet en drinkt en geniet van al zijn inspanningen; een gave van God is dat.
Ik heb ingezien:
alles wat God doet, blijft duren,
daar kan men niets aan toevoegen,
daar kan men niets aan afdoen.
(Prediker 3, 1-14)
Vertaling uit:
Gerard Swüste, Uit het leven gegrepen
- Salomo’s Spreuken, Prediker en Hooglied vertaald en toegelicht’

vrijdag 3 juli 2020

9

Solidaridad maakt herkomst Ethiopische kleding inzichtelijk

Een eerlijk verhaal, van katoenplant tot kledingrek
Waar komt uw kleding vandaan?
Is de katoen van uw T-shirt op een
milieuvriendelijke manier geteeld?
En heeft de vrouw in de textielfabriek
genoeg verdiend om haar kinderen naar
school te kunnen laten gaan? Waarschijnlijk
heeft u geen idee, want kleding is vaak
moeilijk te traceren naar de bron.
U weet dus nooit zeker of uw kleding
schade heeft toegebracht aan mens en
milieu. Solidaridad is dit jaar in Ethiopië
een project gestart om hier verandering
in te brengen. De organisatie werkt aan
duurzame en eerlijke kledingproductie,
volledig traceerbaar van katoenplant tot
kledingrek.
Modemerken halen hun kleding steeds
vaker uit Ethiopië vanwege de lage
loonkosten en lage belastingen. Solidaridad
is al een aantal jaren in het land actief om
ervoor te zorgen dat deze ontwikkeling
hand in hand gaat met eerlijke lonen,
veilige arbeidsomstandigheden en
milieuvriendelijke productie. Zo wil de
organisatie voorkomen dat deze snelle
opkomst van de Ethiopische textielindustrie
leidt tot uitbuiting. Herinnert u zich
de brand in de Tazreen fabriek in 2012
en de ingestorte fabriek Rana Plaza in
2013 nog? Deze rampen bevestigen de
noodzaak van veilige fabrieken en goede
arbeidsomstandigheden. Meer dan honderd
werknemers van de Tazreen fabriek kwamen
om in de vlammen die razendsnel om zich
heen grepen. Het gebouw, dat tot aan de
nok was volgepakt met kleding en garen,
had geen goede nooduitgangen. Meer dan
duizend mensen overleefden het instorten
van Rana Plaza niet.

Gelijke kansen
Solidaridad heeft al veel bereikt in de
Ethiopische textielfabrieken binnen het
project. Bijvoorbeeld op het gebied van
gelijke rechten voor man en vrouw op
de werkvloer. Zo kon textielarbeidster
Achamachelesh Tezera dankzij training
van Solidaridad opklimmen tot supervisor
bij de Telaje kledingfabriek in Kombolcha.
“Voorheen was er voor ons vrouwen gewoon
geen kans om zo’n functie te bemachtigen.
Als er een vacature vrijkwam, kregen
mannen die functie altijd.” Tezera is zich
door de training bewust geworden van
de scheve verhoudingen tussen mannen
en vrouwen. Zij trainde op haar beurt het
management van de fabriek. Ze zet haar
leiderschapsvaardigheden nu in om andere
vrouwen aan te moedigen hun stem te
laten horen. “Ik coach 30 vrouwen van
verschillende afdelingen. Zij hebben geleerd
beter voor zichzelf op te komen en hun
rechten te verdedigen.”

een kinder-catwalk te organiseren bij de
Kledingbank, maar vanwege de Corona
maatregelen kon dit helaas niet doorgaan.
Maar niet getreurd we hopen deze kindercatwalk wel in de zomer van 2021 te kunnen
organiseren. Uiteraard houden wij u hierover
op de hoogte. Want naast het stimuleren
van eerlijke kledingproductie vinden wij en
Solidaridad het belangrijk verspilling tegen
te gaan. Veel kleding hangt ongedragen in
de kast of belandt na één keer dragen al op
de vuilnisbelt. Als Emmaüsparochie werken
wij samen met de Kledingbank aan de Oude
Beekbergerweg en Solidaridad om kleding
een tweede kans te geven. U en uw kinderen
kunnen meedoen door kinderkleding in te
zamelen. Uw kinderen kiezen hun favoriete
outfit en laten deze zien tijdens een speciale
modeshow. Ouders, familie en vrienden die
in het publiek zitten kunnen op de kleding
bieden. Het ingezamelde geld gaat naar het
‘Bottom UP!’-project in Ethiopië. Kortom we
zien u graag in 2021!

Een eerlijk verhaal

Solidaridad en Emmaüs lopen samen op

Solidaridad breidt haar werk in
Ethiopië vanaf dit jaar uit naar de
katoenvelden, waardoor alle stappen
in het productieproces verduurzaamd
worden. Dit doet Solidaridad samen met
MVO Nederland, de Deense NGO DIEH en
het Duitse Cotton made in Africa binnen
het zogenaamde ‘Bottom UP!’-project,
dat mede-gefinancierd wordt door de
Europese Unie. Solidaridad en partners
trainen katoenboeren en textielarbeiders in
duurzame productie en veilige en eerlijke
arbeidsomstandigheden. Ook zorgen
zij er via lobby en workshops voor dat
belangrijke lokale overheidsorganisaties
het project omarmen. En dat internationale

Al vele jaren steunen wij vanuit onze
parochie Solidaridad. In het weekend van
12 juli wordt er speciaal gecollecteerd voor
het ‘Bottom UP!-project. En uiteraard is het
ook mogelijk een bedrag over te maken op
rekeningnummer NL80 RABO 0105 242 063
t.n.v. Emmaüsparochie onder vermelding
van Solidaridad Bottom UP!
Zo werkt u mee aan een eerlijkere
kledingsector, met respect voor mens en
milieu.

modebedrijven het project leren kennen
en enthousiaste afnemers worden. Doordat
modebedrijven inzicht hebben in de
herkomst van hun kleding kunnen zij een
eerlijk verhaal vertellen aan hun klanten.
Zo wordt het ook voor u mogelijk eerlijke
kleding te dragen waarvan u weet dat
er geen milieuschade of mensenleed aan
kleeft.

Helpt u mee?
Kinder-catwalk bij de Kledingbank
We hadden deze zomer het plan om

KERKDIENSTEN
Vieringen H. Martinuskerk Twello
Zondag 5 juli
14e zondag door het jaar
10.00 uur Eucharistieviering
met 88 personen
Voorganger pastoor H. Hermens
Woensdag 8 juli
09.00 uur Eucharistieviering
met 88 personen
Donderdag 9 juli
09.00 uur Eucharistieviering
met 88 personen
Zondag 12 juli
15e zondag door het jaar
10.00 uur Eucharistieviering
met 88 personen
Voorganger pastor Sebastian en
diaken R. Dashorst
Woensdag 15 juli
09.00 uur Eucharistieviering
met 88 personen
Donderdag 16 juli
09.00 uur Eucharistieviering
met 88 personen

Zondag 19 juli
16e zondag door het jaar
10.00 uur Eucharistieviering
met 88 personen
Voorganger pastoor H. Hermens
Woensdag 22 juli
09.00 uur Eucharistieviering
met 88 personen
Donderdag 23 juli
09.00 uur Eucharistieviering
met 88 personen

Vieringen
H. Martinuskerk Vaassen
Zondag 5 juli
14e zondag door het jaar
10.00 uur Gebedsviering
met 100 personen
Voorganger pastor W. Vroom
Zaterdag 11 juli
15e zondag door het jaar
18.30 uur Eucharistieviering
met 100 personen
Voorganger pastoor H. Hermens

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.
Werkgroep Em-missie
Rens, Luce, Ronald en Virginie

ELDERS

Zondag 19 juli
16e zondag door het jaar
10.00 uur Gebedsviering
met 100 personen
Voorganger pastor I. Kantoci

Vieringen
H. Antonius Abt Loenen
Zaterdag 4 juli
14e zondag door het jaar
19.00 uur Gebedsviering
met 50 personen
Voorganger pastor W. Vroom
Zaterdag 11 juli
15e zondag door het jaar
19.00 uur Eucharistieviering
met 50 personen
Voorganger pastor Sebastian
Zaterdag 18 juli
16e zondag door het jaar
19.00 uur Gebedsviering
met 50 personen
Voorganger pastor I. Kantoci
		

H. Geestkapel Assel
Hoera! Er zijn weer vieringen in de H.
Geestkapel. Vanwege het coronagevaar
wel met de nodige restricties. We volgen
natuurlijk het door de overheid opgelegde
protocol.
Dus 1,50 meter onderlinge afstand, handen
wassen bij het binnengaan van de kapel
en heeft U gezondheidsklachten, blijf dan
lekker thuis en geniet van de vieringen op tv
of internet.
Als U naar de kapel wil komen dient U zich
wel van tevoren aan te melden, want er
mogen voorlopig maar 30 personen bij een
viering aanwezig zijn.
Opgave kan bij ondergetekende, Hans
Bosch, telefonisch tussen 14.00 en 16.00 uur
op telefoonnummer 055- 505 1687. Mocht
het aantal aanmeldingen het maximum
overschrijden hoort U dat meteen en kunnen
we samen voor een andere keer afspreken.
Overige gedragsregels hoort U bij
binnenkomst in de kapel.
We zien U graag weer terug.
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WIJ BIDDEN
God van liefde,
wereldwijd worden we getroffen door
het rondgaan van het Corona-virus.
Dat brengt veel onzekerheid en
spanning met zich mee.
Schenk ons de kracht en de moed om,
ondanks alles,
open te blijven staan voor anderen.
Om mild te zijn naar elkaar,
om elkaar vergeving te schenken waar
we tekortschieten,
om elkaar niet te laten vallen.
Dat wij betrokken blijven op elkaar.
Geef ons daartoe een hart van vergeving
en mildheid,
zoals Jezus het ons heeft voorgeleefd.
Dat bidden wij U in verbondenheid met

E V E N

diezelfde Jezus,
die is uw Zoon en onze Heer.
Amen
Wim Vroom

S T I L S T A A N

Even stilstaan,
een hele
vooruitgang…

BIJBELROOSTER
Bijbelrooster jaar A
5 juli 2020 Veertiende zondag door het jaar
Zach. 9,9-10; Ps. 145; Rom. 8,9 + 11-13; Mt. 11,25-30
12 juli 2020 Vijftiende zondag door het jaar
Jes. 55,10-11; Ps. 65; Rom. 8,18-23; Mt. 13,1-23 of 1-9
19 juli 2020 Zestiende zondag door het jaar
Wijsh. 12,13.16-19; Ps. 86; Rom. 8,26-27; Mt. 13,24-43 of 24-30

055 - 312 56 89
dag en nacht

Verzekerd van persoonlijke
uitvaartbegeleiding in de
regio Apeldoorn, waar u
ook verzekerd bent.

www.mooi-afscheid.nl

Rekening: 2395546; IBAN: NL10 INGB 0002 3955 46,
t.n.v. SIKA OpWeg

informatieblad voor katholiek apeldoorn
OpWeg is een uitgave van de SIKA
Stichting Informatieblad Katholiek Apeldoorn
Postadres: SIKA, p/a Regentesselaan 16a,
7316 AD Apeldoorn.
Stichting SIKA is ANBI-erkend, u kunt uw giften
aftrekken van de belasting.
Bestuur
Voorzitter: J.W.J. Scheffer
Secretaris: M. Oomen-Pragt, mfaoomen@gmail.com
Penningmeester: F.P.C.J. Spallek, spallekf@telfort.nl
Financiën en advertenties
F.P.C.J. Spallek, De Zeis 53, 7335 KE Apeldoorn,
055 542 64 24, spallekf@telfort.nl

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
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Men hoeft natuurlijk niet op deze acceptgiro
te wachten, spontane bijdragen zijn ook zeer
welkom op rekening: NL10 INGB 0002 3955 46,
t.n.v. SIKA OpWeg

Kopij voor STAD
Berichten en mededelingen uit de parochie dienen
vóór of op de woensdag van de week vóór de datum
van verschijning (is 9 dagen vóór de verschijningdatum)
bij het secretariaat (receptie@rkapeldoorn.nl)
te worden ingeleverd. Het secretariaat zorgt voor
aanlevering bij de eindredactie.
Overige kopij
Artikelen moeten vóór of op de donderdag van de
week vóór de datum van verschijning (is 8 dagen
vóór de verschijningsdatum), uiterlijk 13:00 uur, bij de
redactie (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
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