vrijdag 15 mei 2020
49e jaargang, nummer

informatieblad voor katholiek apeldoorn

www.emmaus-apeldoorn.nl

kerk pagina 2 | huis pagina 4 | stad pagina 7 | kopij inleveren uiterlijk: woensdag 3 juni 2020

De Hem el vaa rt-icoon

Een jongen woonde lang geleden bij een
oude kluizenaar, in een afgelegen hutje
ergens in Rusland. Van tijd tot tijd kreeg die
jongen de opdracht te vasten en te bidden
samen met de kluizenaar. De oude man was
nachten lang in gebed verzonken voor een
Christus-icoon.

Dan wist de jongen dat de oude man
spoedig zou gaan schilderen. Bij zonsopgang
ging de oude man naar een nabijgelegen
heuvel en als hij terugkeerde was hij afwezig
en anders dan anders. Hij sloot zichzelf op
in een zijkamertje. Dit kon dagen duren en
de jongen wist dat hij hem dan niet moest
storen tot de oude man hem riep om hem
te helpen bij het klaarmaken van de verf.
Dat was het enige moment dat de jongen
in het zijkamertje mocht komen. Dan zag
hij hoe de oude man schilderde, als in een
soort trance. Hij zag hoe het schilderij zich
ontwikkelde tot een levende, door de Geest
gedragen icoon.
De oude man had zo vele iconen geschilderd,
maar alleen ‘als God hem daartoe riep’ en
hem ‘liet zien’ wat hij moest schilderen. Al
die iconen bracht hij naar een nabijgelegen
klooster, behalve die ene Christus-icoon die
in het hutje hing.
Op een dag was de oude man weer een
icoon aan het wegbrengen. Hij zou een
aantal dagen wegblijven, de jongen was
die tijd alleen in de hut. Het was drie dagen
voor Hemelvaart. De jongen vastte en bad
overdag en ’s nachts, knielend voor de
Christus-icoon.
Kort voor zonsopgang verliet hij de hut. Het
was alsof hij bij de hand werd genomen en

geleid naar de heuvel. Daar knielde hij neer
en wachtte op de zonsopgang. De sterren
waren verbleekt, de hemel was gedompeld
in een geelgroen licht. Nu verscheen
glinsterend tussen de witte berkenstammen,
de eerste goud-rode zonnestralen. De
jongen spreidde zijn armen uit: ‘Heer, ik ben
gereed’. Hij wist niet dat hij zo sprak.

En toen zag hij de hemelse gestalte,
stralender dan de zon en witter dan sneeuw.
Van de gestalte gingen stralen uit, die
stroomden in de hoogte, in de verte en in de
diepte.
Steeds groter werd de verschijning; zij
verloor haar oorspronkelijke gestalte en
werd als een wolk. De stralen reikten naar
boven tot in de hemel, naar beneden
drongen zij diep door in het hart van
Moeder Aarde en de stralen in de verte
bogen zich alsof ze de hele aarde wilde
omsluiten. De jongen gleed met geheven
handen op de grond, voelde zich een
worden met de aarde. Daar hoorde hij
een stem uit de diepte van de aarde en de
hoogte van de hemel: “Zie, ik blijf bij u alle
dagen tot aan het einde van de wereld”.
Het werd stil, de natuur hield haar adem in.
Toen begon het langzaam te ruisen in de
bladeren van de bomen, schuchter klonk hier
en daar weer een vogelstem, tot langzaam
maar zeker het jubelende koor door de lucht
schalde.
Als in een droom keerde de jongen terug
naar de hut, hij liep regelrecht naar de
zijkamer.
Daar stond het houten paneel, alsof het op
hem wachtte. Als in een droom pakte hij

Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij
elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een
hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel
vulde.
Handelingen 2:1-2
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‘Het schilderij blijft behouden, ondanks
alles, want het is een icoon. Het zal in het
verborgene verder leven, tot God zelf de
openbaring, die het in zich draagt, aan de
mensen wil schenken’.
Hij bedekte vervolgens het schilderij met
een vloeistof die het zal behoeden tegen de
tand des tijds en begroef het ver weg in de
bergen, onder een bron.

een penseel, bracht verf in orde en begon te
schilderen. Hij schilderde wat hij had gezien,
in al zijn pracht. Het schilderij had heilig
leven in zich; het was een icoon.
Toen het klaar was zakt de jongen in elkaar
en bleef op zijn rug voor het schilderij
liggen.
Zo vond de oude man hem daar liggen in
een gelukzalige rust en met gesloten ogen.
Toen keek hij naar het schilderij. Het
dwong hem te knielen. En hij wist wat er
allemaal gebeurd was. Omdat de jongen
geen toestemming had van het klooster om
iconen te schilderen, kon het schilderij niet
geopenbaard worden. De jongen moest
afscheid nemen van het schilderij, wat hem
heel veel moeite kostte. De oude man zei:

De jongen moest naar een klooster om daar
zijn taken te vervullen. Later trok hij als
een pelgrim door het land en zocht armen,
zieken en eenzamen op. Hij beurde hen op
met troostende woorden dat Christus bij
hen was en hen ook in de moeilijkste tijden
nooit zou verlaten. Altijd besloot hij met de
woorden van de Verlosser:
“Ik blijf bij u alle dagen tot aan het einde
van de wereld”.
Men kende hem overal in die streek. Hij was
zeer geliefd omdat hij velen had geholpen.
Op een dag werd hij niet meer gezien, maar
men vergat hem niet. Men vertelde elkaar,
misschien zelfs tot op de dag van vandaag,
dat hij, toen hij oud geworden was vaak
over een wonderbaarlijke Hemelvaart-icoon
sprak, waardoor de grote liefde van de
Verlosser en het geheim van zijn Hemelvaart
openbaar zou worden, maar dat deze icoon
verborgen zou moeten blijven, tot de tijd
voor deze openbaring zou zijn aangebroken.
Als men dan vroeg: “‘wanneer zal dat zijn
vader?” Dan lachte hij: “Ik weet het niet. We
moeten geduldig zijn en wachten. Eens zal
die dag aanbreken”.
Ronald Dashorst

vrijdag 15 mei 2020

2

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
Op 3 mei jl. is er een kaartje verstuurd naar de heer en mevrouw Westerlaan, Windhoek te
Wenum-Wiesel.
Op 10 mei jl. zijn er een kaartjes gestuurd naar de heer Te Braak, Brouwersmolenweg te
Ugchelen en de heer Franken, Rhienderstein te Ugchelen.

VIERINGEN IN ONZE LIEVE VROUWEKERK
Alle publieke liturgievieringen, ook die in kleine kring door de week, worden tot en met
Pinksteren (op 31 mei) afgelast.

COLLECTE OPBRENGSTEN
Vanwege de kerksluiting is er niet gecollecteerd.

MISINTENTIES kunnen vanwege de huidige kerksluiting niet vermeld worden.
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.
KAARTJE 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.
Voor de komende weken is het rooster: 24 mei locatie Maria, 31 mei locatie
Victor, 7 juni locatie 3 Ranken, 14 juni locatie Teresia.
Gedurende de sluiting van de kerk worden er geen bloemstukjes gemaakt, maar
is er gekozen voor het versturen van een kaart aan de betreffende persoon.
Op 26 april jl. is er een kaartje verstuurd naar de familie Klomp, Teunisbloem
te Apeldoorn.

PAROCHIEKRONIEK
Gedoopt:
Er heeft geen doopplechtigheid plaatsgevonden.
Overleden:
Gerard Jansen is op 25 maart jl. overleden, de begrafenis heeft inmiddels in besloten kring
plaatsgevonden.
De afscheidsdienst van Jacobus Johannes Overzier heeft op 15 april jl. plaatsgevonden, in
besloten kring, in de aula van rouwcentrum Rouwenhorst.
Het afscheid van Albertus Bernardus (Ben) Harleman heeft op 6 mei jl. plaatsgevonden in de
aula van Heidehof te Ugchelen.
Het afscheid van Elizabeth Johanna Helena (Betsie) Wezenberg-Blokvoort heeft op 8 mei jl.
plaatsgevonden in de aula van Heidehof te Ugchelen.

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

PA S TO R P R A AT
Beste parochianen,

Preken voor lege kerken, één cantor en
organist die voor de muziek zorgden.
Het voelde allemaal vreemd en heel
onwerkelijk. Dat is zo voor mij en voor
de leden van het pastoraal team. Wel
was het fijn dat we de vieringen rond
Pasen via internet konden uitzenden. Dit
werd door heel veel parochianen zeer
gewaardeerd. Via deze vieringen werd
er toch ook een zekere verbondenheid
met elkaar gevoeld, ook al was het
dan heel anders vieren dan dat we zo
gewend waren. Als pastoraal team zijn
we de geloofsgemeenschap in Loenen
heel dankbaar voor hun gastvrijheid.
Pasen, ook in de persoonlijke sfeer, was
vreemd. Zo hoorde ik dit ook terug van
verschillende parochianen. Pasen zonder
bezoek van kinderen en kleinkinderen,
thuisblijven, niet naar de kerk kunnen,
niet de communie ontvangen. Het werd
allemaal zeer gemist.

door covid-19. De ernst van het virus,
het wordt steeds duidelijker. Het aantal
mensen dat we hebben moeten begraven
in onze beide parochies, die getroffen
zijn door het coronavirus, wordt meer en
meer. Uitvaarten die alleen in besloten
kring kunnen plaats vinden om besmetting
te voorkomen. Dat betekent, met een
zeer beperkt aantal mensen, maximaal
30, afscheid nemen van je dierbaren.
Veel bekenden en familie kunnen bij
dit afscheid dan ook niet aanwezig zijn.
Het is heel pijnlijk. Ook de ziekenzalving
verloopt anders dan anders. Met
beschermde kleding (handschoenen,
mondkapje, beschermende bril, speciale
schort) word je toegelaten tot de zieke.
En dit pas wanneer hij of zij stervende
is. Het is niet makkelijk om nu naar een
coronapatiënt te gaan, de ziekenzalving
te geven wanneer er om gevraagd
wordt, want ik ken ook mijn angsten op
besmetting en dan denk ik aan al het
verplegend personeel die er elke dag
mee te maken hebben en thuis kinderen,
partners, ouders thuis hebben.

Wat zo’n virus de wereld op zijn kop
kan zetten! De samenleving ontwricht

Het zijn moeilijke tijden, maar vanuit ons
geloof in de Blijde Boodschap hebben we

Pasen 2020 zal ik niet snel vergeten.

veel troost en hoop te bieden. En als kerk
van Jezus Christus gaan we door, ook in
coronatijd. Natuurlijk wel in aangepaste
vorm.

Kerk zijn in coronatijd
De komende tijd zal er elke zondag om
10:00 uur een eucharistieviering zijn in
Loenen die u kunt volgen via de website
van de parochie. Ook op Hemelvaartsdag
21 mei en tweede Pinksterdag 1 juni kunt
u de eucharistieviering volgen om 10:00
uur, via de website van de parochie.
Natuurlijk kunt u de viering ook achteraf
via de website bekijken. Uitvaartvieringen
kunnen weer in de kerk plaatsvinden,
maar wel in besloten kring, met maximaal
30 mensen. Ook hier geldt 1,5 meter
afstand houden.
Vormsel- en eerste communievieringen zijn
tot nader order uitgesteld. U wordt op de
hoogte gehouden via de mail.
Doopvieringen worden eveneens
uitgesteld tot nader order, alleen in geval
van nood kunt u contact op nemen met
het noodnummer van de parochie.

Biechtgelegenheid: U kunt daarvoor een
telefonische afspraak maken met pastor
Sebastian of pastoor Hermens. Tijdens
het biechtgesprek, dat plaats vindt in
de kerk, geldt ook 1,5 meter afstand
houden.
Pastorale gesprekken zullen zoveel
mogelijk telefonisch plaats vinden, u
kunt daarvoor altijd telefonisch contact
opnemen met een van de pastores.
Openstelling Kerken: Op zondag van
14:00 tot 16:00 uur is de kerk in Twello
open en de Mariakapel elke dag van
9:00 tot 17:00 uur. De kerk van Vaassen
is elke dag open van 10:30 tot 15:30 uur.
De Mariakapel in Loenen is open van
9:00 tot 21:00 uur. De kerk in Apeldoorn
is elke zaterdag open van 13:00 tot 16:00
uur.
Wij wensen u en uw dierbaren veel
sterkte toe in deze moeilijke tijd, neem
gerust contact op met een van de
pastores.
Pastoor Hans Hermens,
mede namens uw pastoraal team
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‘De vreugde is verdwenen uit ons hart,
onze reidans is veranderd in rouw’
(Wim Vroom)
We maken op dit moment een wereldwijde crisis door. Volgens Wikipedia
is een crisis een ‘zware noodsituatie
waarbij het functioneren van een
stelsel ernstig verstoord wordt’. De
coronacrisis kan gezien worden als zo’n
zware noodsituatie: naast de vele zieken
en doden wordt het leven van velen
omvergeworpen en zijn we zekerheden
verloren. Ook als gelovigen worden we
op onszelf teruggeworpen, zijn de kerken
(bijna) leeg en is het een grote vraag hoe
we in de ‘anderhalve meter samenleving’
als parochiegemeenschap samen kunnen
vieren, leren en dienen.
Het is zeker niet de eerste zware crisis die
we als mensheid meemaken. Ook in de
Bijbel lezen we vaak van crises en over de
wijzen waarop crises het leven van mensen
en hun band met God op z’n kop kunnen
zetten. Hoe het lijden een plaats te geven
in leven en geloof: op verschillende
manieren komt het aan bod. Er wordt in
de Bijbel heel wat geklaagd, ook tegen
God.
Op deze pagina werp ik graag een blik in
het Bijbelboek Klaagliederen.

Klagen over een verwoest Jeruzalem
Centraal in het boek Klaagliederen
staat de stad Jeruzalem, ook wel Sion
genoemd. Deze stad is sinds eeuwen het
maatschappelijke en religieuze centrum
van het Jodendom. Zo stond in Jeruzalem
de tempel van de Heer, ooit gebouwd door
koning Salomo. Men kon zich gewoon
niet voorstellen dat deze stad en deze
tempel, die toch onder Gods bescherming
zouden staan, ten prooi zouden vallen aan
verwoesting.
Wat onbestaanbaar geacht werd gebeurt
toch. In 587 voor Christus worden de
stad en de tempel verwoest door de
Babyloniërs en een groot deel van de
bevolking wordt gedeporteerd naar
Babel. Onthutste en totaal verslagen
mensen blijven in de puinhopen achter
en schreeuwen hun klacht uit in de
Klaagliederen.

Geeft God redding?

het Hebreeuwse alfabet. Zo beginnen
het eerste, tweede en vierde lied met
het klaagwoord ‘Ach’. Deze manier van
opbouw van de liederen lijkt gebruikt
te worden om de klacht, die eigenlijk
geen maat heeft, toch onder woorden te
kunnen brengen.

In Klaagliederen klinkt een diepgaand
gevoel door dat God zich van de mensen
in Sion heeft afgekeerd. Hier en daar
wordt de verwoesting ook aan God zelf
toegeschreven. Maar belangrijker dan de
schuld- vraag is de vraag of er erkenning
is van alle ellende en of God zich weer
als redder wil laten zien. Vooral in het
derde lied, niet voor niets in het midden
van de Klaagliederen en ook het langste
lied, komt de relatie met God uitgebreid
aan de orde. Heel voorzichtig wordt
daar geopperd dat er toch nog hoop is.
Is die hoop dan toch een blijk van Gods
aanwezigheid?

Woorden schieten tekort
Eigenlijk schieten in de Klaagliederen
woorden te kort om de verbijstering
en het gigantische leed dat ondergaan
wordt te beklagen. De tragedie omvat
eigenlijk alles wat menselijk is: armoede en
verwoesting, de dood van familieleden en
geliefden, de deportatie van volksgenoten,
de manier van geloven en het uiten van
geloven, het lichamelijke en geestelijke
heil van de mensen. Dit alles krijgt in
Klaagliederen alle ruimte voor klacht
en geween. Telkens weer wordt in
verschillende bewoordingen die totale
verbijstering beschreven.
Die eens paradijselijke spijzen aten,
vind je nu verstard in de straten,
die vertrouwd zijn met purper
hebben mesthopen omhelsd. (4,5)

Klacht over de stad
Vooral in het eerste lied komt het verval
en de verwoesting van de stad aan de
orde. Er klink heimwee door naar de stad
die eens zo mooi en fier was, maar die
nu naakt is achtergelaten. Wat de klager
zo verbijstert, is dat niemand zich meer
om de stad bekommert, dat er niemand
is die troost biedt. Dat er geen troost is,
is belangrijker dan de vraag wie er schuld
zou hebben aan de verwoesting. Alle
vijanden lachen om de verwoeste stad
en ook van God wordt geen mededogen
ervaren.
Nu kan ik alleen nog maar wenen,
één grote tranenvloed,
en er is geen mens om mij te troosten
en mij aan het leven terug te geven.
Mijn kinderen verkommeren,
want oppermachtig is de vijand.
(...) De Heer riep de volken rondom
tegen Sion ten strijde te trekken,
zij behandelen haar als oud vuil. (1,16-17)

Klacht over het persoonlijk leven
Uitgebreid wordt geklaagd over het
persoonlijke leed dat de achtergebleven
inwoners van Jeruzalem is overkomen.
Op vele manieren wordt dit beschreven,
zoals hoe kinderen slachtoffer zijn van alle
geweld en honger.
Verblind door tranen zijn mijn ogen
mijn binnenste gloeit, ik ben gebroken,
vanwege mijn volk dat ten onder gaat;
de zuigelingen en de kinderen
zij kwijnen weg, zomaar op straat.
‹Waar is eten, waar is drinken?’
vragen zij,
terwijl zij uitgeteerd liggen te sterven
in de schoot van hun moeders. (2,11-12)

Klacht over het verlies van
religieuze gewoonten
De tempel van Jeruzalem was het hart van
het religieuze leven. De schok is enorm
als ook deze tempel verwoest wordt en
de vormgeving van het geloof plotseling
wegvalt. Ook de priesters, altijd op handen
gedragen, moeten delen in de diepe
ellende.

Ach, hoe eenzaam zit zij terneer,
onze fiere stad, vrouwe Jeruzalem;
als een weduwe is zij geworden. (1,1)
Onrein is haar kleed,
met bloed besmeurd,
wie had zo’n droevige afloop verwacht?
Wat is zij diep gezonken
en niemand die haar troost:
‘Heer, zie toch mijn ellende,
de vijand triomfeert.’(1,9)

Eens schitterden hier
de vorsten van de stad,
blozend als rode robijnen,
hun gewaden witter dan melk,
als helder lazuur hun gestalte.
Zwarter dan roet zijn ze nu,
geen mens op straat
die ze nog herkent,
vel over been zijn ze geworden,
als hout zo droog en dor. (4, 7-8)

Vijf liederen

Van waar komt hulp?

Zoals de titel Klaagliederen al laat zien is
het een verzameling van ‘liederen’, vijf in
getal. Op een bijzondere manier zijn die
liederen vormgegeven. Opvallend is, dat
vier van de vijf liederen steeds 22 regels
kennen (alleen het derde lied kent er 66)
en dat de regels in de vier eerste liederen
een alfabetische volgorde kennen: elke
regel begint met de volgende letter van

Met name de liederen twee en vier zijn
verstoken van alle hoop. Maar in de
andere liederen wordt zo nu en dan
gezocht naar tekenen van hoop. Maar er
zijn weinig tekenen. De volken rondom,
waarmee ooit vriendschap gesloten
was, laten het helemaal afweten. En de
overwinnaars: zij lachen om alles wat zij
hebben aangericht.

Ik roep om hulp, ik schreeuwde het uit,
maar hij versmaadt mijn bede. (...)
En toch... toch blijf ik hopen.
Is dat geen geschenk van God?
Uw goedertierendhied, Heer,
houdt niet op,
nieuw zijn uw gunstbewijzen,
iedere morgen, groot is uw trouw.
‹Ik ben van de Heer›,
zegt mijn ziel in mij
en daarom hoop ik op hem. (...)
Want niet voor altijd
verstoot de Eeuwige,
wanneer hij diep heeft bedroefd,
ontfermt hij zich ook,
groot is zijn goedertierenheid.
(3, 8.21-24.32)

Een heilvolle klacht?
Het lezen Klaagliederen, en het tot je
door laten dringen van wat er allemaal
aan de orde komt, is niet makkelijk.
Bij het bestuderen van het boek heb
ik mij vaker afgevraagd hoe het kan
dat zo’n geschrift in de Bijbel terecht
is gekomen. Want uitzicht uit het
lijden wordt nauwelijks geboden.
Maar de waarde van deze liederen
kan zijn dat ze woorden geven aan
uitzichtloze situaties waarin mensen
terecht kunnen komen, zoals bij
die verwoesting van Jeruzalem. De
woorden uit Klaagliederen kunnen
helpen om woorden te geven aan het
onbeschrijfelijke leed dat mensen en
volken kan overkomen. Leed waar
zicht op een uitkomst ontbreekt. In
Klaagliederen wordt recht gedaan
aan die klacht. Daarbij wordt de
zoektocht naar mogelijkheden om
God te kunnen vertrouwen niet
losgelaten. Al ondergaat ook dit
vertrouwen een grote beproeving. Die
beproeving wordt in Klaagliederen op
een indrukwekkende manier onder
woorden gebracht.
Gij zult ons toch niet
voorgoed vergeten,
ons verlaten tot in lengte van dagen?
Breng ons weer terug bij u, o Heer,
wij keren terug tot u.
Vernieuw onze dagen,
laat alles weer als vroeger zijn.
Gij hebt ons in uw gramschap
toch niet geheel en al verworpen?

Slot van Klaagliederen.
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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
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

Kerkbijdragen

: NL40 INGB 0000 9418 49 t.n.v. RK Emmaüsparochie

Het parochiebestuur vergadert maandelijks.

Website

: www.emmaus-apeldoorn.nl

Parochiekerk

: Onze Lieve Vrouwekerk, Hoofdstraat 18, 7311 KB Apeldoorn

EMMAÜSPAROCHIE APELDOORN
Adres

: Emmaüshuis, Stationsstraat 13, 7311 NL Apeldoorn

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

PASTORAATSGROEP EMMAÜSPAROCHIE APELDOORN
“Zien en horen wat onder de parochianen leeft” is onze opdracht.
emmaus.apeldoorn.pgroep@gmail.com

DOOPVIERINGEN
Doopvieringen vinden doorgaans een keer per maand op ’n vastgestelde zondag plaats.
Voorlopig zijn de doopvieringen stopgezet. Ouders die hier vragen over hebben kunnen
contact opnemen met het secretariaat van Twello, telefoon 0571 27 44 45 (dinsdag en
donderdag).

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)

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.

AANMELDEN UITVAARTEN
Centraal aanmeldpunt uitvaarten 06 289 283 73

Laudato Si’-week
Paus Franciscus heeft recent in een
videoboodschap katholieke gemeenschappen over de hele wereld uitgenodigd
om van 16 tot 24 mei 2020 de Laudato Si’week te vieren. Dit met het oog op de vijfde
verjaardag van de encycliek Laudato Si’
over de zorg voor de armen, de schepping
en de aarde als ons gemeenschappelijk
huis.
In zijn videoboodschap richt paus Franciscus
zich tot katholieke gemeenschappen over
de hele wereld. “Wat voor wereld willen
we nalaten aan hen die na ons komen,
aan kinderen die opgroeien?” vraagt hij
in de video. De paus herhaalt verder zijn
dringende oproep om te reageren op de
ecologische crisis: “De schreeuw van de
aarde en de schreeuw van de armen kan niet
doorgaan”, zegt hij. “Laten we zorgen voor
de schepping, een geschenk van onze goede
Schepper God. Laten we samen de Week van
Laudato Si’ vieren.”
De videoboodschap is te vinden op: https://
www.youtube.com/watch?v=Ji1YpDcHncY
De visie van onderlinge verbondenheid van
Laudato Si’ is juist nu bijzonder actueel.
De mondiale crisis die wij nu meemaken,
raakt allen en kan alleen opgelost worden
door samen te werken en te delen. Het
thema van de Laudato Si’-Week is dan ook
“Alles is verbonden”. Deze tijd laat zien
dat alle mensen met elkaar verbonden zijn
en dat schepping, gezondheid, maar ook
gerechtigheid en een nieuwe toekomst
met elkaar samenhangen. Deze tijd biedt
bovendien ongekende mogelijkheden om
keuzes te maken die voorheen ondenkbaar
waren.
Katholieke gemeenschappen die mee willen
doen met het initiatief, vinden tips en
suggesties op https://laudatoSiweek.org/
Ook katholiekleven.nl, het videokanaal van
de Nederlandse Bisschoppenconferentie,
besteedt in 2020 speciale aandacht aan
vijf jaar Laudato Si’. In een nieuwe podcast
vertelt Krijn Pansters van het Franciscaans
Studiecentrum over duurzaamheid en de
morele bekering die volgens hem nodig

een grote verscheidenheid aan gaven
en kwaliteiten, die allen dezelfde
samenstelling en aangeboren aard delen,
en allen lijden aan dezelfde soort angsten
en verlangens.

is om duurzaamheid duurzaam te maken.
“Dat klinkt misschien wat cryptisch. Maar
duurzaamheid is volgens het woordenboek
niet alleen zorg voor het milieu, maar ook:
iets blijvend maken. Jouw deugd kan net als
hardhout heel duurzaam zijn: blijvend en
standvastig.”

Er moet veel veranderen in onze wereld
en hoewel dit voor Covid-19 al duidelijk
was, richt de pandemie de schijnwerper
op gevoelige kwesties en schept ruimte
om de huidige manieren van leven
opnieuw te bezien. Er zijn nieuwe
en rechtvaardige socio-economische
systemen nodig, naast positieve waarden
die het goede stimuleren. De mensheid
moet leren delen, eenvoudiger te leven,
samen te werken en een wereld te
scheppen die vrij is van conflict; en de
planeet moet de kans krijgen om te
helen. De lijst is lang, maar alles hangt
met elkaar samen. De paus laat in zijn
videoboodschap en in de encycliek deze
samenhang overduidelijk zien en roept op
om nu in actie te komen. Laten wij deze
lessen liggen dan is het wachten op de
volgende pandemie, die misschien nog
destructiever is.

Geloof in afgescheidenheid heeft tot
verdeeldheid zaaiende onrechtvaardige
systemen geleid en een ‘ieder voor
zich’ -mentaliteit, een wijdverbreide
aanvaarding dat de man/vrouw van
nature egoïstisch, hebzuchtig is en
gedreven wordt door genotzucht. In deze
coronatijd komen wij dramatisch tot het
inzicht dat dit niet zo verder kan, dat wij
hierdoor de aarde ziek hebben gemaakt
en daardoor ook zelf ziek zijn geworden.
Het moet heel anders, met respect voor
elkaar, met verantwoordelijkheid en zorg
voor elkaar, voor de kwetsbaren onder
ons, de ouderen, de zieken en de armen
op de eerste plaats. Als er een omslag
komt van denken in nieuwe systemen,
gebaseerd op samen delen en zorg voor
onze aarde dan kunnen wij bouwen
aan een nieuwe wereld die gezonder is,
waarin de aarde en ook wij als mensen
kunnen helen. Dit zal gebeuren als wij
vanuit liefde en in verbondenheid met
elkaar en met de aarde ons hiervoor
inzetten. Dat is ons geloof, maar dat is
ook ons vertrouwen in de toekomst, dat
wij willen doorgeven aan jongeren, aan
ouderen, aan zieken, de mannen en de
vrouwen van onze tijd. Moge de Heer ons
helpen en ons hart te vergroten. Moge
Hij Zijn Geest over ons uitstorten en ons
de drager van deze boodschap maken. De
verrijzenis van Jezus is het zaad, de kracht
in ons om een nieuwe wereld te dromen
en deze wereld te laten verrijzen.
Ronald Dashorst

Al het leven hangt samen, is één geheel.
De wezenlijkste stap in het proces van
vernieuwing, voor ons en de planeet, is
voor de mensheid om zichzelf als één
te zien, en vanuit dit besef systemen te
ontwerpen en manieren van leven die
de ervaring van eenheid, verbondenheid
aankweken en versterken. De mensheid
is één familie, één groep en heel divers.
Wij bestaan uit unieke individuen met
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Week Nederlandse Missionarissen

Voedselbank Apeldoorn

Het belang van missie

Nu we in deze nare coronacrisis zitten
is bij een aantal kerken het inzamelen
van voedsel noodgedwongen gestopt
omdat er geen vieringen meer gehouden
worden. Dat mist de Voedselbank enorm,
nu nog meer dan anders!

Elke dag opnieuw gaan honderden
Nederlandse missionarissen en missionair
werkers wereldwijd de strijd aan tegen
onrecht en armoede. Hierbij kunnen zij
rekenen op financiële steun van de Week
Nederlandse Missionaris (WNM) zodat zij
zich kunnen blijven inzetten voor de meest
kwetsbaren. Gesterkt door deze uiting van
solidariteit, zetten zij zich met overgave in
voor anderen. De steun van donateurs is
daarbij onmisbaar. In de jaarlijkse campagne
rond Pinksteren wordt het missiewerk onder
de aandacht gebracht bij de Nederlandse
parochies en belangstellenden.
Vanuit hun geloof en het vertrouwen in de
ander werken de missionarissen en missionair
werkers voor mensen in de dagelijkse
strijd om te overleven. Missionarissen en
missiewerkers geloven in de kracht van
kwetsbare mensen in de gemeenschap
waarin zij leven. Dat geeft hoop, kracht en
moed om hun eigen situatie te veranderen.
Vanuit deze gedacht hebben we vorig jaar
het werk gesteund van missionaris zuster
Willy van Mer in Kameroen en Jet Nauta,
missiewerker in Mexico.

Pinksteractie 2020
Dit jaar is het thema van de actie “Geloven
in de ander. Samen één missie”. Zo willen we
broeder Jan Heuft, missionaris in Algerije, en

Colinda Janssen, missionair werker in Liberia
centraal stellen.
Broeder Jan zet zich in voor vluchtelingen
die in Algerije zijn gestrand. Zo zorgt
hij ervoor dat de kinderen naar school
kunnen. Colinda steunt moeders met jonge
kinderen, die vaak ondervoed zijn of andere
gezondheidsproblemen hebben.

De Voedselbank krijgt namelijk iedere
week nieuwe klanten en is bijna door
de basisproducten heen. In de media
ziet u vast heel veel acties voor de
Voedselbanken. Deze zijn landelijk
georganiseerd en grotendeels gericht
op voedselbanken die noodgedwongen
gesloten zijn of die hun uitgifte drastisch
moesten aanpassen.
Voedselbank Apeldoorn kan gelukkig,
natuurlijk met aangescherpte richtlijnen,
nog steeds openblijven, mede dankzij het
winkelconcept waar wij vanaf vorig jaar
mee werken.

We lopen samen op!
Als Emmaüsparochie lopen we samen op en
willen graag bijdragen: dichtbij, maar ook
ver weg. En daar is de Pinksteractie precies
bedoelt. I.v.m. de corona crisis zijn er geen
vieringen tijdens Pinksteren, en daarmee
ook geen collectes tijdens de vieringen.
U kunt wel geven door:
• uw bijdrage te storten op rekening
NL80 RABO 0105 2420 63 t.n.v.
Emmaüsparochie Apeldoorn,
ovv Pinksteractie 2020
• uw bijdrage te storten via de website
www.weeknederlandsemissionaris.nl/
steun-en-doneer/

Zij doen hierbij graag een beroep op u
omdat zij ook de komende weken de

Evenals vorige Pinksteracties hopen we
opnieuw op een mooie opbrengst. Samen
kunnen we veel doen! Wij danken u alvast
voor uw bijdrage.

ruim 270 huishoudens een gezond pakket
willen geven. Als u bijvoorbeeld via een
hulpactie producten voor ons kunt (blijven)
inzamelen, dan kunnen wij onze klanten
blijven steunen. Er dreigt een tekort aan
basisproducten als pasta, rijst en houdbare
melk, het gaat echt alleen om deze drie
producten!
Wij willen vragen om deze producten in te
leveren tijdens de openstelling van de kerk,
op zaterdagmiddag van 13:00 tot 16:00 uur,
in de kratten achter in de kerk. Verder kunt
u de voedselbank ondersteunen door een
financiële donatie via de website.
Namens de klanten voor wie deze onzekere
crisistijd extra moeilijk is, alvast heel veel
dank!
Ronald Dashorst

Kennisgeving over ruimen van graven
Het Bestuur van de R.K. Begraafplaatsen
Apeldoorn is voornemens om, in
de tweede helft van 2020, op de
begraafplaats Arnhemseweg een aantal
graven te gaan ruimen.

Namens de werkgroep Em-missie onze
hartelijke dank,
Rens, Luce, Marianne en Ronald

Het betreft graven gelegen in de rijen:
82 – 84 - 86 – 88 - 90 - 92 - 94 – 96 - 98

Colinda
Janssen

Jan Heuft

K I N D
De heilige Geest
Ik ben blij dat het
Emmaüshuis wordt
verbouwd. Ik hoop dat we
dadelijk een frisse ruimte
terug zullen krijgen om met de kinderen te
vieren en onze activiteiten uit te voeren.
Toen de verbouwing werd aangekondigd,
dacht ik ‘’Waar gaan we dan met de
kinderen heen?”
Alle kinderdiensten en andere activiteiten
een aantal weken stilleggen vond ik geen
optie. Raken we de groep kinderen die
zich nu verbonden voelen met de kerk
en elkaar niet kwijt? Gelukkig werd er
zonder morren aangegeven dat we in de
sacristie onze kinderdienst konden doen
en onze ‘buurman’ Philadwars stelde

Op het publicatiebord bij de ingang
van de begraafplaats is een lijst van de
te ruimen graven opgehangen. Mocht
u als nabestaande vragen hebben
over een van de te ruimen graven,
dan kunt u contact opnemen met de
beheerder van de begraafplaats of
het algemene telefoonnummer van de
R.K. Begraafplaatsen Apeldoorn. De
contactgegevens staan vermeld op het
publicatiebord.
Van alle te ruimen graven zijn de

E N

grafrechten verlopen en is er door de
rechthebbende een afstandsverklaring voor
het graf en het grafmonument afgegeven.
Mocht er desondanks behoefte zijn om
het grafmonument alsnog te behouden
dan dienen wij dat zo spoedig mogelijk
te vernemen. Ook daarvoor verwijzen wij
naar de contactgegevens op het hierboven
aangehaalde publicatiebord.
Het Bestuur van de R.K. Begraafplaatsen
Apeldoorn

K E R K

zijn ruimte beschikbaar om de eerste
communiebijeenkomsten te laten doorgaan.
Maar toen kwam corona. En alles werd
stilgelegd. Wat had ik me druk gemaakt over
een aantal weken, terwijl dit maanden gaat
duren.

online en zal verder opgepakt worden in
het najaar. Althans dat is het huidige plan.
In deze onzekere tijden kan het ook zomaar
weer anders worden. Ouders worden direct
geïnformeerd via mail en whatsapp.

De zorg de groep kinderen waar we mee
werken kwijt te raken, heb ik nog steeds.
Ik maak regelmatig filmpjes van verhalen,
verzin prijsvragen, maak online lessen en
probeer via whatsappoproepen contact te
houden. De reacties daarop zijn leuk en
bemoedigend en ik krijg enthousiaste foto’s
binnen. Maar ik zie ook dat zeker niet ieder
kind hieraan meedoet. Ze zijn afhankelijk
van hun ouders. En waar leggen zij de
prioriteit? Er is immers zo veel te doen! Ik
ben me bewust dat er veel op ze afkomt.

Voor de vormelingen is in maart de
vormselviering niet doorgegaan.
Er is nog geen nieuwe datum vastgesteld.

Vormelingen

Vieren thuis
We weten niet hoelang dit allemaal nog
gaat duren. We gaan er een beetje vanuit
dat ook kerken tot 1 september niet open
mogen gaan. Net als bij evenementen zitten
we met veel mensen bij elkaar.
We zullen naar creatieve ‘oplossingen’
moeten blijven zoeken. Ondertussen film
ik door in mijn ‘opnamestudio’ thuis.
Ik voel me deze tijd wel een beetje als de
leerlingen van Jezus die binnen zaten in de
kamer. De belofte van een helper was hun
gedaan. Jezus was het zelf komen vertellen.
Toch blijven ze bang voor de toekomst.
Wat zal het gaan brengen? Ik herken me
in die gevoelens. Krijgen we de kinderen
weer enthousiast om mee te doen?
Maar ik vertrouw erop dat zal gebeuren
wat ook met het Pinksterfeest gebeurde.
Dat de heilige Geest ons zal helpen!

Communievieringen
Het pastoresteam heeft besloten dat de
eerste communievieringen in Apeldoorn
en Twello niet door zullen gaan in juni.
De voorbereiding van de kinderen gebeurt

6 t/m12 jaar: Op www.kinderwoorddienst.
nl staat elke zondag een nieuwe miniviering
voor kinderen online. Het evangelie van
de zondag wordt hierin gevolgd.
De viering duurt ongeveer 20-30 minuten.
2 t/m 6 jaar: Op
www.devuurplaatsapeldoorn.nl/hetkleinevuur
staan enkele meespeelvieringen voor peuters
en kleuters online. Het mosterdzaadje,
Noach en Pinksteren. De viering lijkt op de
meespeelviering zoals we deze ook in het
Emmaüshuis doen.

Welkom bij kinderkerk de LichtBoot!
6 t/m 12 jaar: Op 3ranken.nl/lichtbootonline
is een LichtBoot-viering mee te maken.
Kinderen kunnen meedoen met de liedjes
en het doe-moment.
In de begeleidende brief die online staat lees
je wat je nodig hebt voor de viering. Lees die
eerst even door, zet alles klaar en start dan
de film. Tijdens de LichtBoot kun je de film
even stilzetten bij een opdracht: Alle Hens
aan Dek, De Zeilen en Voor Anker. En zing
maar gezellig mee met de liedjes.
Mariska Litjes
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Het triomfkruis en de triomfboog
Triomfboog en triomfkruis
De afscheiding die de pilaren met de boog
tussen het huidige liturgisch centrum en
het vroegere priesterkoor vormen, nu de
dagkerk, wordt de triomfboog genoemd.
Hoog aan het gewelf direct erachter hangt
het zo genoemde triomfkruis, stevig met
een stalen strop bevestigd aan een gebint
in de kap boven het gewelf. Toch hangt
dit kruis in onze kerk er nog maar sinds
eind jaren zeventig van de vorige eeuw
en dan pas na grondige restauratie door
mevrouw M. Asberg-Huigen. Net als een
aantal andere inventarisstukken is ook
het triomfkruis afkomstig uit de Johannes
de Doperkerk van Mijdrecht-Wilnis. Ook
al zag het er toen wat anders uit dan
nu. Oorspronkelijk werd het kruis, dat in
1879 werd vervaardigd in het atelier van
Friedrich Wilhelm Mengelberg te Utrecht,
geflankeerd door beelden van Maria en
Johannes, maar deze beide beelden zijn in
Mijdrecht achtergebleven.

Kruisbeeld
Het oorspronkelijk gepolychromeerde
kruisbeeld is voordat het in onze kerk werd

opgehangen geheel afgeloogd omdat de
polychromie, de verschillende gekleurde
verflagen, onherstelbaar bleken te zijn
beschadigd. Bovendien waren op de plek
waar vroeger de beide flankerende beelden
aan het kruishout waren aangebracht, lege
plekken ontstaan, terwijl aan het overige
kruishout zo genoemde hogels, dat zijn uit
hout gesneden bladachtige versieringen,
zijn aangebracht. Het front van het in
dezelfde tijd gedemonteerde orgel, dat van
de koorzolder van de kerk, bood uitkomst.
Aan dat front bevonden zich vrijwel
dezelfde hogels en die vulden de lege
plekken op.

Lijdende Christus
Het triomfkruis, de hoogte is zo’n drie
en een halve meter, is een crucifix dat
mansgroot de lijdende Christus uitbeeldt.
Christus met de doornenkroon, de
lendendoek op de linker heup geknoopt,
de beide voeten over elkaar aan het kruis
genageld. In de oorspronkelijke situatie
in Mijdrecht waren aan de uiteinden
van de kruisbalken, in zogenoemde
vierpassen, een soort schilden, de symbolen
afgebeeld van de
vier evangelisten,
geïnspireerd door
de visioenen in
Ezechiël 1:1-14. En
op Johannes 4:2
en 6-8. De eerste
grote christelijke
theoloog. Een van
die oorspronkelijke
evangelistenborden
is in onze kerk
hergebruikt om er
de ringleiding voor
slechthorenden mee
aan te geven op een
van de pilaren bij het
liturgisch centrum.

I.N.R.I.

Kruisbeeld in Mijdrecht-Wilnis met de beide frankerende beelden
Maria en Johannes

Het Latijnse opschrift
op het bord dat
boven het hoofd
van Jezus aan
het kruishout is
bevestigd bevat
de letters INRI. Dit
zijn de beginletters
van de woorden:
‘Iezus Nazarenus,
Rex Iudaeorum’
(Jezus van Nazareth,
de Koning van
de Joden), welke
tekst ontleend
is aan Johannes
19:19.
De Romeinse
landvoogd Pilatus,

Mariakerk Apeldoorn, triomfkruis
die Jezus tot de kruisdood veroordeelde,
liet het opschrift gelijktijdig in het Latijn,
Grieks en het Hebreeuws op het kruis
aanbrengen.

Traditie
Triomfkruisen vormen een traditie die
teruggaat op de late middeleeuwen
toen dergelijke kruisen vaak op een
doksaal, een stenen of houten afscheiding
stonden, als een strikt fysieke scheiding
tussen enerzijds het ‘gewone’ kerkvolk
en het domein van de geestelijken, het
priesterkoor. Ook kwam het voor dat
een dergelijk kruis op een triomf- of

apostelbalk stond, ook in die situatie
meestal geflankeerd door beelden van
Maria en de apostel Johannes. Toen
vooral in de negentiende eeuw de meeste
doksalen uit de kerken werden verwijderd,
kwam er een vervanging in de vorm
van de communiebank. Het bekendste
voorbeeld van het lot van zo’n doksaal is
de verkoop van het monumentale doksaal
uit de St. Jan in Den Bosch naar Engeland.
Het rumoer dat daardoor ontstond was
de aanleiding voor de instelling van de
monumentenzorg in ons land.
Huub Ummels

Vakantiegeld Samen Delen
Veel mensen zijn in deze tijd van het jaar
bezig met de vraag waar zij deze zomer
naartoe op vakantie gaan. Maar er zijn
ook veel mensen die daar alleen maar van
kunnen dromen. Voor hen is een vakantie
simpelweg onbetaalbaar.
Dit jaar wordt voor de negende keer
de actie Vakantiegeld Samen Delen
gehouden. Ook onze kerk doet dit keer
weer mee, samen met meer dan twintig
andere kerken in Apeldoorn.
Met deze actie vragen we aandacht voor
de grote verschillen in inkomen onder

de inwoners van Apeldoorn. En we nodigen
mensen die het financieel goed hebben uit
om een deel van hun vakantiegeld te delen
met wie weinig hebben.
In Apeldoorn groeit 6,7% van de kinderen
op in armoede. Meer dan 7.000 inwoners
leeft onder de armoedegrens. Oorzaken zijn
verschillend: verlies van werk, werkenden
met een laag inkomen, mensen met een
lichamelijke of psychische beperking,
ouderen die geen of weinig pensioen
hebben en mensen die door een stapeling
aan gebeurtenissen in de schulden terecht
zijn gekomen.

De actie Vakantiegeld Samen Delen wil een
verschil maken voor deze mensen. Als kerken
geloven we in delen. In 2019 bracht de actie
€ 97.054,18 op. Dit bedrag kon in zijn geheel
worden uitgedeeld aan 596 huishoudens,
van wie de aanvraag voldeed aan de criteria
van de actie.
Bij deze OpWeg vindt u een folder
waarin alle informatie te lezen is over
zowel giften als aanvragen.
Alle informatie staat ook op de website:
www.vakantiegeldsamendelenapeldoorn.nl
Aanvragen en giften zijn welkom.
Giften kunnen worden overgemaakt

op rekeningnummer
NL69 RABO 0373 7402 98 t.n.v.
de Diaconie Protestantse Gemeente
Apeldoorn o.v.v. Vakantiegeld Samen
Delen. Het aantal aanvragen stijgt ieder
jaar. Daarom hopen we dat ook het
bedrag aan giften stijgt. Helpt u mee?
Diaken Theo van Driel
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BESTUUR
Beste parochianen,
Op een zonnige lenteochtend, Koningsdag
(in deze coronatijd ‘woningsdag’) begin
ik dit stukje “Van de bestuurstafel” te
schrijven. Het is zonder twijfel een van de
meest bijzondere en indringende periodes
die ik tot nu toe heb meegemaakt. Met een
veelheid aan elementen die zo met elkaar
in contrast zijn. Het mooie weer, de natuur
die tot bloei komt, het frisse groen van de
bomen tegen een vredige hemelsblauwe
lucht.
En daartegenover het leed en de stress
waarover je leest in kranten en op internet.
En het verdriet dat zo ineens heel snel
dichterbij komt als mensen die je zelf kent,
of waar je van houdt, getroffen worden
door dat verschrikkelijke virus en moeten

vechten voor hun leven. De pijn van de
afstand en eenzaamheid, niet meer bij elkaar
in de buurt durven of mogen komen. In
gedachten ben ik bij hen. Gelukkig zien we
in deze tijd ook heel veel positieve, solidaire
en vriendelijke gebaren: initiatieven van
mensen om elkaar bij te staan, om er voor
elkaar te zijn, de ander op te vrolijken, te
helpen en oprechte aandacht te schenken.
Namens het parochiebestuur van de
samenwerkende parochies Emmaüs en
Franciscus en Clara wens ik ieder van u,
in zijn of haar eigen omgeving, heel veel
sterkte en liefde van Onze Lieve Heer. Met
zijn allen hopen wij dat wij elkaar weer snel
mogen ontmoeten, gezond en wel.
In deze tijd is het zoals wij allemaal ervaren
niet mogelijk om veilig bij elkaar te komen,

het risico van besmetting ligt nog steeds op
de loer. Daarom zijn er nu geen vieringen.
Wij zijn blij dat het pastoraal team in
onze kerk in Loenen toch elke week via
internet een viering verzorgt. Dank aan het
team en aan de ondersteuning door onze
parochianen aldaar!
Ook voor bestuursvergaderingen komen
wij nu niet bij elkaar, ook wij blijven in
deze situatie thuis. Om toch te kunnen
vergaderen maken wij gebruik van het
internet. Afgelopen maand is de vergadering
doorgegaan via computers en tablets. Wij
spraken onder andere over de huidige
situatie en wat er nog mogelijk is, maar
ook over de voorbereidingen van de fusie
tussen onze beide parochies. Deze gaan
onverminderd door, waarbij wij ons écht

wel realiseren dat wij nog de nodige
ontmoetingen zullen moeten hebben met
velen (zodra dit weer kan) om toe te groeien
naar het gevoel van één nieuwe parochie.
Hartelijke groet, namens het
parochiebestuur van de samenwerkende
parochies Emmaüs en de HH Franciscus en
Clara,
Maarten Heere

P.S. herhaalde oproep: wij zoeken nog een
nieuwe secretaris voor ons parochiebestuur.
Neem bij interesse aub contact met mij
op via maarten.heere@gmail.com of met
pastoor Hans Hermens via hermensh@
hotmail.com

SANT’EGIDIO
santegidioapeldoorn@gmail.com | www.santegidio.nl | www.santegidio.org | www.santegidio.be

Franciscustafel

Kledingbank

Zoals elke maandag komen onze gasten
van de Franciscustafel om 17:00 uur een
warme maaltijd afhalen bij de pastorie
van de Onze lieve Vrouwekerk. Wij zien
hierbij steeds meer mensen, nieuwe
gezichten. De gasten zijn heel blij met
de maaltijden, die we aanvullen met
fruit, salade en nutridrink. Afgelopen
maandag heeft Maître Deux gekookt.
Een heerlijke maaltijd van rijst, doperwten en kip-kerriesaus. Hiervan hebben
wij 60 maaltijden afgegeven.
De meeste mensen nemen de maaltijd
mee, enkele gasten eten het ter plaatse
op, ook een gelegenheid om een praatje
te maken.

Door de nieuwe maatregelen willen wij
ook de Kledingbank weer langzaam
openen. Zowel vrijwilligers als gasten staan
te popelen om weer te beginnen. Wij
denken deze weken na hoe we dat stap
voor stap kunnen doen in de anderhalve
meter samenleving. Hoe we veilig kleding
in ontvangst kunnen nemen en hoe wij
gasten binnen kunnen laten om kleding
uit te zoeken. Tot nu toe hebben we alleen
individueel mensen toegelaten die via een
organisatie waren doorgestuurd. Maar
vanaf eind mei willen wij meer mensen
kunnen helpen, maar dan alleen mensen
met een pasje van de voedselbank of
verwijsbrief van een organisatie. Maximaal

vijf personen in de winkel. Wij vertrouwen
erop dat het dan voor zowel de gasten als
de vrijwilligers veilig is. Het inleveren van
de kleding moeten wij nog uitstellen tot
begin juni.

Generatietuin
Woensdag 6 mei zijn wij weer begonnen
met de Generatietuin. Nu de scholen weer
opengaan leek dat weer verantwoord. De
kinderen waren heel blij dat ze weer in de
tuin konden werken. We begonnen met
het onkruid verwijderen en harken. Daarna
sla-, andijvie- en spitskoolplantjes in de
tuin zetten en bloemen zaaien. Na water
geven hebben de kinderen geholpen met
stenen opruimen en het met de kruiwagen

afvoeren. Na een ijsje of wat drinken nog
even zeepbellen blazen en voetballen was
de middag alweer voorbij. Een leuk begin
van een nieuw seizoen waarin wij weer
veel heerlijke groente kunnen oogsten
en veel kunnen leren van hoe alles groeit
en bloeit en welke dieren er in de tuin
rondkruipen en rondvliegen.

Gebed
Het is nog steeds niet mogelijk om samen
te komen voor het gebed in de kerk. Wel
wordt er net als de viering die we kunnen
zien vanuit Loenen op zondagmorgen
ook het gebed van Sant’Egidio gestreamd
vanuit de Mozes en Aaronkerk in
Amsterdam.

STAD
Kopij voor de volgende OpWeg graag inleveren uiterlijk woensdag 3 juni 2020
per e-mail aan receptie@rkapeldoorn.nl

DE DRIE RANKEN
Voor informatie: http://www.3ranken.nl/

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

H U B E R T U S
Werkgroep Welzijn/Ziekenbezoek

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

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. Het MFC is
tot eind mei gesloten.

ONZE LI EVE V ROU W E
Gebedsgroep de Parel is tot nader bericht
stopgezet.

T E R E S I A
Bezorging OpWeg Osseveld
N.a.v. de herhaalde oproep in de
vorige OpWeg hebben de heer
en mevrouw Smale aangegeven
voortaan bij betreffende
adressen OpWeg te bezorgen.
Hartelijk dank!

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.

KERKDIENSTEN
ELDERS
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.
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“Selfie voor de ander”
(Willem Olierook)
“Selfie voor de ander”, onder dat motto heb ik medeparochianen en ook leden van de Protestante Gemeente
Apeldoorn (PGA) via Facebook uitgenodigd om wat van
zich te laten horen.
In deze tijd waarin de coronacrisis ons nog steeds

confronteert met maatregelen waardoor we elkaar niet in
het weekend in de kerkgebouwen kunnen ontmoeten, is
het goed dat we toch in verbinding blijven.

om mensen op te roepen om een selfie te maken en te
laten weten hoe het gaat, wat je zoal wel en niet kunt
doen en hoe we naar de toekomst kijken.

Gelukkig leven we dan óók in de tijd dat informeren en
communiceren nog nooit zo makkelijk was.
Bij de redactie van Drieklank – het blad van
geloofsgemeenschap De Drie Ranken – ontstond het idee

Hieronder de reacties die soms heel kort en direct zijn
en bij anderen weer een mooi inkijkje geven in hun
dagelijkse doen en laten. Iedereen die een bijdrage heeft
geleverd nogmaals hartelijk dank.

Carla

Lini

Ook al moeten Jan en ik de deur
uit voor ons werk, toch hebben ook
wij tijd over. Die wordt gevuld met
veel wandelen met onze hond Mila,
genieten van het prachtige voorjaar
en van onze tuin, lezen en tv kijken.

Een tijd als deze heb ik in mijn 75 jarig
bestaan niet meegemaakt. Rampen als
de watersnood in 1953, de Hongaarse
opstand in 1956 en latere rampen raakten
me enorm, maar waren toch ver van
mijn bed. De Coronacrisis is wereldwijd
en daarom zo desastreus, omdat het
voor de hele wereld veranderingen zal
meebrengen op economisch gebied.
Natuurlijk hoop ik dat alle goede dingen,
die spontaan ontstaan om elkaar te
ondersteunen blijvend zijn.
Ik ben sinds vorig jaar alleenstaand en,
geloof me, dan is alleen zijn echt alleen.
Niemand om even van gedachten te
wisselen bij alles, wat je hoort, ziet en
leest. Want dat zijn de dingen, die ik nu
wel erg veel doe, radio, televisie, kranten,
boeken. Ik mis het nuttig bezig zijn. Dat
zat wel heel erg in mijn calvinistische
opvoeding, nuttig bezig zijn!!
En nu zit ik qua leeftijd ook nog in de
risicogroep, waar niet zo gauw een
beroep op wordt gedaan. Ik compenseer

We vertragen met z’n allen, waardoor
er zomaar tijd is voor een praatje als je
iemand tegenkomt.
De bezinning duurt dit jaar langer dan
de 40-dagentijd, misschien helemaal
niet zo verkeerd?! Als we maar bezield
raken en daarna weer in beweging
komen.

Vincent
Ik heb getwijfeld over wat er op mijn
selfie zou moeten staan, behalve
ikzelf dan, natuurlijk. Wordt het de
boekenkast? Wordt het het schilderij
met dat buitenlands mediterraan
landschap? Toen besefte ik dat beide
beelden hetzelfde willen zeggen:
‘I want to be free!’, ik wil eruit, onder
de mensen, onder vrienden, onder
de 3Rankenaren. Bezig met voor mij
inspirerende activiteiten, werken aan
een mooie wereld. En ja, in boeken
duik je in een andere wereld. Op dit
moment verblijf ik in het hoofd van
een jonge arme Ierse immigrante in
het Amerika van 1908. De paardentrams vliegen haar om de oren en wat
is het leven hard! Het schilderij is een
verre blik op een mogelijke vakantie,
een smachtend vooruitzicht naar een
reis die hopelijk snel weer ondernomen
mag worden Lekker weg in een tent,
in de natuur en genietend van alles
wat zo anders lijkt.
Vanwege de mooie kleuren en de

sfeer toch maar gekozen om voor het
landschap van Cinque Terre te gaan
staan, in de oksel van Italië. Nog nooit
geweest, maar je moet iets hebben om
naar uit te kijken!

dat een beetje, door veel kaartjes te
versturen en minstens eens per dag
iemand te bellen, die ouder en eenzamer
is dan ik. Maar genieten mag ook, eindje
fietsen, wandelen, lang lezen! Aanraders
om te lezen: “De Bourgondiërs” door Bart
van Loo en “Het Hoge Nest” door Roxane
van Iperen. Kortom, ik verveel me niet en
heb geen zorgen om mezelf, maar wel
voor de jongere generatie.

Marjolein
Mijn naam is Marjolein Ribbink. Ik ben
beheerder van de Facebookpagina en
-groep van de Emmaüsparochie. Sociale
media is voor mij erg belangrijk tijdens
deze coronacrisis. Het verbindt maar je
blijft ook op veilige afstand in contact
met elkaar. Dat persoonlijke contact mis ik
het meeste. Niet naar iemand toe kunnen
gaan, zoals je gewend bent. Ook niet naar
de kerk, terwijl je het nu nog meer nodig
hebt dan anders. Gelukkig zit geloof
in jezelf en thuis kun je ook kerk zijn.
Online de kerkviering volgen. De diverse
mooie teksten ter bemoediging lezen op
website of Facebook. Dit helpt mij om
geestelijk ook bestand te zijn tegen deze
vervelende tijd. Gelukkig hebben we hier

Douwe

Elvira

“De vakantie geheel anders
ingevuld …”

In coronatijd is er enerzijds veel maar ook
weer niet zo veel veranderd voor mij.
Inderdaad zijn er geen koorrepetities en
vieringen in de kerk, die mis ik zeer, maar
we houden in de Lucente-app veel contact
met elkaar. We zijn niet overgegaan tot
online repetities, dat is niet zo mijn ding,
maar ik
hoop dat er toch gauw weer een vorm
van repetitie mogelijk is. Zowaar kom
ik deze periode aan lezen toe en ben ik
bezig in “Het boek Bob”, van Dirk van
der Goten (Sant’Egidio België), wat ik van
Ronald Dashorst heb geleend.
Bijna dagelijks lees ik de overdenkingen
op de Facebookpagina van Emmaüs.
Al diverse malen ben ik in de kerk tijdens
de openingstijden een kaarsje gaan
opsteken. De rust en de stilte in de kerk
zijn dan heel bijzonder. Op zondag volg ik
meestal (een deel) van de viering op TV.

nog enige bewegingsvrijheid en worden
de maatregelen iets soepeler.
Ik wens iedereen alle goeds en hopelijk
ontmoeten we elkaar snel weer.

Ook volg ik Sant’Egidio in Italië, daar heb
ik tijdens de Rome reis van de parochie een
aantal jaren terug Zeger Polhuijs ontmoet,
priesterstudent van Sant’Egideo, en omdat ik
sinds een jaar Italiaans studeer, is het leuk en
leerzaam de ‘posts’ van hem in het Italiaans
te lezen. Dat probeer ik zoveel mogelijk te
doen om het Italiaans te oefenen en
toevallig heb ik naast Zeger ook nog een
aantal andere contacten op Facebook die in
Italië wonen, dus interessant en
leerzaam.
Verder gaat het leven, lijkt wel, gewoon
door, ik ben gezond, dus kan ik nog steeds
ondersteuning bieden aan de groep Syriërs
die ik begeleid met hun administratie en
al hun vragen, alsmede ondersteun ik nog
iemand anders als contactpersoon van
Philadelphia. Daarnaast ga ik wekelijks naar
mijn demente moeder, die in Eindhoven

woont, en die sinds de coronacrisis slechts
geringe thuiszorg heeft en dus meer zorg
nodig heeft. Dus zie ik al met al nog
redelijk wat mensen, gelukkig wel, want
ik houd van mensen om me heen.
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Saskia

Ingrid

Werkzaam op een woning op het
terrein de Hartenberg Wekerom.
Er wonen zes bewoners met een
moeilijk verstaanbaar gedrag.
Omdat er vanwege het coronavirus een
aantal maatregelen zijn genomen zoals
geen dagbesteding en geen bezoek
van verwanten is hun dagelijkse leven
behoorlijk veranderd.
Als begeleider van deze woning
probeer ik, zonder bescherming,
bescherming te geven en toch
duidelijkheid en veiligheid te creëren.
Het zijn pittige dagen. Ik werk met een
sterk team.
Samen komen we deze tijd door.
Dit wil ik graag delen met jullie.
Omdat de zorg nu in deze crisistijd
zwaar is, maar ook bijzonder fijn.
Ik voel dat mijn bewoners mijn
aanwezigheid hard nodig hebben. Ik
wil er voor ze zijn.

Een tijd van verplicht stilstaan en
bezinning. Een tijd van werken in het
ziekenhuis. Waar niets meer is zoals
het was. Invallen op de corona-afdeling
of werken op mijn eigen geriatrie. Tijd
van verdriet waarin onze patiënten van
ziekenhuis waarin ze bezoek mogen
ontvangen naar een verpleeghuis
moeten. Waar hen gedwongen
eenzaamheid te wachten staat.

Van twee weken drukte en plezier
naar twee weken het huis voor mij
alleen.
Corona. Gemis aan nabijheid.
Genieten van vogels die fluiten en
bloemen die bloeien in eigen tuin.
Prachtige zonsondergangen.
Mooie gesprekken met mensen die
er toedoen op kleine afstand van
elkaar.

Wat een intens onbegrijpelijk verdriet.
Werken wat mij wel op de been houdt.
Het geeft structuur, afleiding en een
doel in het leven en mijn bestaan.
Corona. Ook een tijd van alleen. Nee,
niet eenzaam maar wel alleen.

Kerk voelt ondanks alle mooie
filmpjes en beelden extra ver weg.
Misschien wel juist daardoor. Je ziet
wat je mist. Waar je niet bij bent. En
doorgaat, terwijl ik stilgezet ben.

Extra benadrukt door het feit dat mijn
bijna volwassen kinderen maar deels
bij mij wonen.

Corona, jou ga ik zeker niet missen.

Simon

Willem

Bij deze de selfie van rosa mystica. Ja,
wij zijn heel erg actief op mediagebied
wat ik zo’n beetje allemaal regel. We
doen al een tijdje ‘GoToMeeting’,
dat we elkaar toch kunnen zien en
spreken. Het varieert met leeftijden.
De oudste is al meer dan 80 jaar oud.
We bidden met elkaar de rozenkrans,
de barmhartigheid en het Onze Vader
en onze intenties. De groep bestaat
gemiddeld rond dertig mensen, die
allemaal ‘GoToMeeting’ hebben
geïnstalleerd op de telefoon of tablet,
iPad of laptop. Het gaat allemaal voor
iedereen op afstand met deze app, die
je gratis kunt installeren om met ons
mee te kunnen doen, dus we dagen
mensen uit om online te bidden met
rosa mystica. We hebben ook veel lol en
zo blijven wij als rosa mysticagroep met
elkaar verbonden, maar we kijken er
graag naar uit om weer gewoon in de
kerk te kunnen zitten, want dat is een
gemis.

Zoals je op de foto kunt zien, zit ik
lekker buiten een boek te lezen. Lezen
was altijd al een liefhebberij, maar nu
mijn andere grote hobby, tennis, de
afgelopen twee maanden niet mogelijk
was, is nu het verslinden van boeken
nummer 1.
Als je dit leest hoop ik weer op de baan
te staan met onder andere Douwe de
Jong, bij velen wel bekend als ‘dirigent
van Pur Sang’, maar ook is hij een
fervent en geducht tennisspeler.
Gelukkig is het schrijven voor OpWeg,
ZICHT055 en Drieklank wel gebleven.
Hoewel vis-a-vis interviewen niet aan
de orde is, zijn er gelukkig andere
mogelijkheden om kopij te verzamelen
en artikelen samen te stellen.

Miranda

Robert

Niet zomaar ergens op
bezoek, niet kunnen
sporten in de sportschool,
geen koorrepetities,
gezellige dingen buiten de
deur doen en ga nog maar
even door.

Daar ik al sinds jaar en dag een
dagritme aanhoud geïnspireerd op het
klooster en sowieso al voornamelijk
thuis werk, verandert er eigenlijk voor
mij niet zo heel veel in deze tijd.
De Mis volg ik nu op televisie, maar ik
mis de kerk, de communie, het koor
en het cantorschap natuurlijk wel heel
erg, waardoor het allemaal toch heel
anders is. Het dagritme structureert de
dag, gedragen door het getijdengebed,
en zorgt ervoor dat ik de uren besteed
aan gebed, eigen werk, inspirerende
boeken, films en (muziek)video’s,
ontspanning en ook stilte.
Mijn voornaamste raad is dan ook
om je dag goed en zinvol te blijven
besteden, dicht bij God, in het
vertrouwen dat Hij ook hieruit iets
moois en goeds zal laten ontstaan.

Op een gegeven moment
ontvingen wij van mijn
ouders het bericht dat
een broer/zwager en voor
mij oom was overleden.
Dit hield in geen afscheid
nemen zoals wij dat
gewend zijn, er niet naar
toe kunnen gaan. Toch
maar even naar mijn ouders gegaan en
op de dag van het afscheid samen naar
het afscheid gekeken via de moderne
technieken…, en voor hem een kaars
gebrand. Dit alles uiteraard met de
nodige afstand. Verder probeer ik ze
bij te staan in de dagelijkse dingen,
daar het momenteel niet in hun
mogelijkheden ligt. Dit alles met in het
achterhoofd de 1,5 meter afstand.
Ook op mijn werkvlak heeft het
wel degelijk invloed, momenteel
werkzaam in 2 kleine betrekkingen,
bij de een hoef ik momenteel niet
zoveel te werken, omdat een aantal
afdelingen gesloten zijn, en bij de

Verlangen naar een wij. In welke zin
dan ook.

andere is het doel vooral om Corona
buiten de deur proberen te houden.
Tijdens mijn werkzaamheden zie ik
dat de bewoners al weken eigenlijk
opgesloten zijn, geen bezoek mogen
ontvangen etc. Ze willen zo graag een
praatje met je maken en dat moet dan
allemaal op afstand van elkaar….
Ik ben blij dat ik ze op deze manier
toch nog iets aandacht kan/mag
schenken. We moeten er het beste van
maken.
Ik houd mij vast aan mijn geloof, en
heb het vertrouwen dat wij hier met
ons allen goed uitkomen, sterker dan
ooit!

Wat het volgen van vieringen betreft,
doe ik dat – ook veel vaker dan
eerder – via internet. Ik vind het
boeiend om verschillende preken
(RK en PKN) over eenzelfde thema te
beluisteren. Ook waardeer ik zeer de
inspirerende bijdragen van de pastores
op de Facebookpagina van onze
Emmaüsparochie.
Als iemand die graag mag knuffelen
is het lastig en soms zelfs verdrietig
om de anderhalve meterregel te
respecteren. Helaas zal dat voorlopig
nog wel blijven, maar dan is er in ieder
geval iets om naar uit te kijken.
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WIJ BIDDEN
Kom, Heilige Geest,
vervul de harten van uw gelovigen
en ontsteek in hen het vuur van uw liefde.
Zend uw Geest uit en alles zal herschapen
worden.
En Gij zult het aanschijn van de aarde
vernieuwen.
Laat ons bidden
God, Gij hebt de harten van de gelovigen
door de verlichting van de Heilige Geest
onderwezen:
geef dat wij door die Heilige Geest
de ware wijsheid mogen bezitten,
en ons altijd over zijn vertroosting verblijden.
Door Christus onze Heer. Amen

E V E N

S T I L S T A A N

Pinksteren
Wat altijd is geweest, het waaien
van de Geest
gebeurt aan ons vandaag.
Dat vuur van het begin, wij
ademen het in,
Gods woord dat antwoord vraagt.
Die in de stilte sprak, het noodlot
onderbrak
en nieuwe wegen baande.
Hij is nog niet verstomd, hij zwaait
ons toe en komt
en zegt: Ik ben uw Vader.

BIJBELROOSTER
Bijbelrooster jaar A
17 mei 2020 Zesde zondag van Pasen
Hand. 8,5-8 + 14-17; Ps. 66; 1 Petr. 3,15-18; Joh. 14,15-21
21 mei 2020 Hemelvaart van de Heer
Hand. 1,1-11; Ps. 47; Ef. 1,17-23; Mt. 28,16-20
24 mei Zevende zondag van Pasen
Hand. 1,12-14; Ps. 27; 1 Petr. 4,13-16; Joh. 17,1-11a
31 mei Hoogfeest van Pinksteren
Hand. 2,1-11; Ps. 104; 1 Kor. 12,3b-7 + 12-13; Joh. 20,19-23
7 juni 2020 Feest van de H. Drie-eenheid
Ex. 34,4b-6 + 8-9; Dan. 3; 2 Kor. 13,11-13; Joh. 3,16-18

055 - 312 56 89
dag en nacht

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

www.mooi-afscheid.nl
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Vrijwillige bijdrage
Het uitgeven van OpWeg kost geld. Het blad kan
dan ook alleen maar blijven verschijnen dankzij
bijdragen van lezers. Jaarlijks wordt een acceptgiro
verspreid waarmee een vrijwillige bijdrage kan
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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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