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Sacramentsdag, wat is dat ook alweer?
(Willem Olierook)

Sacramentsdag in processie naar buiten
gingen en dat daarbij het lichaam
van Christus in de monstrans werd
meegedragen. In vele landen gebeurt
dat ook nu nog. Wij belijden en getuigen
daarbij niets anders dan dat de liefde van
God voor ons mensen, in dat kleine stukje
brood aanwezig is.
Een liefde, die zich in de letterlijke
betekenis van het woord, laat verteren
opdat wij leven zouden hebben in
overvloed.
Als wij dat geloven en ons daartoe
bekennen, dan moeten wij ons ook
afvragen: Leven wij ook naar onze
overtuiging? Brengen wij ook in ons
dagelijks werk de liefde onder de
mensen? Is onze dagelijkse omgang met
collega’s en buren ook een getuigenis van
onze liefde en onze belangstelling voor
de medemens?

Sacramentsdag (in het Latijn Sanctissimi
corporis et sanguinis Christi solemnitas),
ook wel het Hoogfeest van het
Allerheiligst Sacrament genoemd, is een
hoogfeest binnen de Rooms-Katholieke
Kerk. Het feest valt oorspronkelijk op de
tweede donderdag na Pinksteren, maar
wordt in de Nederlandse kerken meestal
gevierd op de zondag erna.

Voorwoord
Sacramentsdag is een feest dat ik zelf niet
goed ken. Ik herinner me wel iets van
vroeger: een processie met een monstrans,
meisjes in witte jurkjes, de uitstelling van
het Heilig Sacrament, het lof.
Het waarom en wat precies weet ik niet
(meer). Daarom ben ik op internet gaan
zoeken om er wat meer van te weten te
komen. Ik kwam daarbij op een site met
preken. Eentje sprak me aan vanwege
een bijzonder verhaal dat erin wordt
aangehaald. Hieronder de volledige
preek.

Beste vrienden,
Van mensen die kritisch zijn tegenover de
Kerk hoor je wel eens de opmerking: “Dat
gaat er bij mij niet in. Hoe kan dat brood
en die wijn in de Eucharistieviering plots
veranderen in vlees en bloed? Ik zou dat
wel willen geloven, maar ik kan het niet,
want ik begrijp het niet.”
Veel van onze tijdgenoten, ook gelovigen,
al zullen ze het misschien niet zo direct
zeggen, redeneren ook zo. Brood en
wijn die in het lichaam en het bloed van
Christus veranderen. Met ons verstand
is dat gewoon niet te begrijpen. Maar
van de andere kant moeten we het
begrijpen, want anders heeft het feest
van vandaag, Sacramentsdag, toch geen
enkele zin, meer zelfs, dan zouden we
bij elke Eucharistieviering ons dit moeten
afvragen.
Daarom zou ik u vandaag een verhaal
willen vertellen zoals het destijds door de
bekende bevrijdingstheoloog Leonardo
Boff werd neergeschreven. Boff noemde
die gelijkenis het “Sacrament van de
sigarettenpeuk”. Dat mag voor jullie
misschien zeer oneerbiedig klinken, maar
laat ons even rustig luisteren naar wat
Leonardo Boff toen heeft neergeschreven:
‘Het was op 11 augustus 1965. Ik weet het
nog goed. Ik zat in mijn kleine studio in
München toen de postbode me om twee
uur in de middag de eerste brief uit mijn
vaderland Brazilië bracht.
Na de lange reis wachtte ik nieuwsgierig
en verlangend naar een eerste bericht
van thuis. Ongeduldig opende ik de
brief. Ze hadden er thuis allemaal aan
meegeschreven, dat kon ik zien en hij was
zo dik, het leek wel een krant.
“Liefste Leonardo, als ge dit leest zijt ge

Sacramentsdag met processie in Irrel

zeker al in München. Deze brief is net als
elke andere brief, en toch verschilt hij van
alle andere brieven. Hij brengt nieuws,
een boodschap die – alleen als we ze met
gelovige ogen bekijken – formidabel
is. God heeft onze familie op de proef
gesteld en vader tot zich geroepen.”
‘De brief ging verder met de woorden van
al mijn zussen en broers en onze tranen
brachten ons allemaal in gedachten
dicht bij elkaar. De volgende dag pas
ontdekte ik in de omslag een teken van
leven van de man die mijn vader was: de
vergeelde peuk van één van zijn sjekkies.
Het was deze laatste sigaret die hij had
gerookt net voor hij aan een hartinfarct
was bezweken. De vrouwelijke intuïtie
van één van mijn zussen had haar ertoe
aangezet om die peuk bij de brief in de
omslag te steken.
Vanaf dat ogenblik was die
sigarettenpeuk voor mij geen gewone
sigarettenpeuk meer. Hij werd voor mij
een sacrament, een levend teken, dat van
het leven van mijn vader spreekt en ook
mijn leven begeleidt. Zijn karakteristieke
kleur, zijn geur en het verbrande uiteinde
maken dat mijn vader in mijn leven nog
steeds aanwezig is.’
Beste vrienden, tot zover deze verkorte
versie van de aantekeningen van
Leonardo Boff. En ik vermoed dat wat
hij hier heeft opgetekend ons allemaal
op één of andere manier heel bekend
voorkomt.
Ook voor ons zijn er tekenen die een
grotere werkelijkheid omvatten dan die,
die we met onze ogen kunnen zien. En
het is juist van die werkelijkheid en van
dat feit dat ook God gebruik maakt.
In Jezus Christus is God één van ons
geworden, opdat wij in de mens Jezus
van Nazareth datgene zouden kunnen

zien, wat anders voor onze ogen en onze
zintuigen verborgen zou zijn gebleven. In
Jezus kunnen wij de oneindige liefde van
God voelen. Wij kunnen zijn nabijheid en
de gemeenschap die hij in de persoon van
Jezus met ons wil vormen ervaren.
In de Eucharistie gebeurt juist hetzelfde.
Als er brood en wijn naar het altaar
wordt gebracht en er bij het Eucharistisch
gebed wordt herhaald hoe Jezus voor zijn
overtuiging werd terechtgesteld en hoe
God Hem uit de dood heeft opgewekt;
als wij voor de communie het brood
breken, het uitdelen en ontvangen, dan
gedenken we niet alleen iets wat 2000
jaar geleden is gebeurd, neen, dan wordt
die gebeurtenis van toen weer levend
en tegenwoordig. De gekruisigde en
verrezen Christus komt zelf levend in ons
midden, met alle liefde, genegenheid en
verzoening die hij aan ons mensen geeft.
Uitwendig zien wij, net als bij de
sigarettenpeuk, alleen brood en wijn.
Maar voor diegenen die verder kijken,
die hun hart laten beroeren, is Jezus zelf
aanwezig. In die uitwendige tekenen van
brood en wijn geeft hij zichzelf, geeft hij
ons zijn leven.
Het moet voor ons nu toch duidelijk
zijn dat wat er toen is gebeurd geen
eenmalig in de tijd begrensd gebeuren
was, en daarom behoort het voor ons
ook niet alleen tot een ver verleden.
Neen, de liefde en de genegenheid die
Jezus Christus in de naam van God aan
ons mensen geeft, blijft voortduren en
geldt ook nog voor ons, vandaag, in deze
turbulente wereld. Die liefde van Christus
geeft ons nieuw leven. Dat vieren we in
de eucharistie en die liefde wordt ons ten
deel in het eucharistische brood.
Ik herinner mij nog de tijd dat wij op

Sacramentsdag is meer dan zo maar een
feestdag of een vroom oud gebruik.
Sacramentsdag is ook de uitdrukking van
een eeuwenoud verlangen. Wij smeken
God dat hij ons met zijn liefde zo zou
mogen vervullen dat niet alleen het brood
en de wijn, maar ook wij allemaal zelf
zouden worden veranderd.
Alleen dan kunnen we ook dat worden
wat we straks mogen ontvangen: het
lichaam van Christus.
Een maatschappij waarin, door onze
houding tegenover elkaar en door de
manier waarop we met elkaar omgaan,
door op elkaar in te spelen en elkaar
achten, iets van de liefde waarmee
God ons bemint levend wordt, dat is
de maatschappij waarnaar wij moeten
streven.
Het levend brood – het lichaam van
Christus, dat we in de viering ontvangen
en het lichaam van Christus dat uit
levende christenen bestaat, zijn direct
en onverbrekelijk met elkaar verbonden.
Christus wil levend onder ons vertoeven
en ook ons allen met zijn liefde
omvormen tot liefdevolle en gelukkige
mensen. Amen

Nawoord
Een prachtige preek, die voor mij weer
eens heel begrijpelijk de betekenis
van Sacramentsdag uitlegt, met daarin
het niet alledaagse voorbeeld van de
sigarettenpeuk.
De oproep om dagelijks ‘de liefde onder
de mensen te brengen’ laat me stilstaan
bij mijn eigen leven en hoe ik het
evangelie in praktijk breng.
Zo heeft Sacramentsdag ook anno 2020
nog steeds – of misschien wel juist daarom
– een waardevolle betekenis.

[bron: preken.be; schrijver: There Frank]
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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
13 / 14 juni:
Sido Andela		
Overleden fam. Aartsen-Verhey

Voor nieuwe richtlijnen in de samenwerkende parochies H.H. Franciscus en Clara en
Emmaüs zie onder HUIS, blz. 3.
ROOSTER VAN VIERINGEN
13-6
16.30 uur
Oefenviering
19-6
09.00 uur
Heilig Hart van Jezus
05-7
10.00 uur		
12-7
10.00 uur		

Hermens/Dashorst
Hermens
Sebastian/ Dashorst
Hermens/ Dashorst

30 personen
30 personen
100 personen
100 personen

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: 21 juni locatie Hubertus,
28 juni locatie Bonifatius, 5 juli locatie Fab & Seb, 12 juli locatie Maria.
Gedurende de sluiting van de kerk worden er geen bloemstukjes gemaakt,
maar is er gekozen voor het versturen van een kaart aan betreffende persoon.
Op 17 mei jl. is er een kaartje verstuurd naar de heer H. Wolthuis, Eemstraat
te Apeldoorn.
Op 24 mei jl. is er een kaartje verstuurd naar mevrouw Janssen, Asselsestraat
te Apeldoorn en aan mevrouw A. Zonneveld, Schuttersweg te Apeldoorn.
Verder is er geen bericht binnengekomen.
COLLECTE OPBRENGSTEN
Vanwege de kerksluiting is er niet gecollecteerd.
MISINTENTIES
6 / 7 juni:
Annie Spronk-Post
Rob Starink

Maria Aartsen-Verhey
Hendrikus Johannes Aartsen

20 / 21 juni:
Stephan Staijen, overleden ouders, schoonouders en schoonzoon
Gezondheid en voorspoed voor het gezin
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
PAROCHIEKRONIEK
Gedoopt:
Er heeft geen doopplechtigheid plaatsgevonden.
Overleden:
De uitvaartdienst van Ben Harleman heeft plaatsgevonden op 6 mei jl.
in de aula van Crematorium Heidehof.
De uitvaartdienst van Leny Slot-Hemme heeft plaatsgevonden op 12 mei jl.
in de aula van Crematorium Heidehof
De uitvaartdienst van Saakje Boermans heeft plaatsgevonden op 20 mei jl.
in de aula van Crematorium Heidehof
De uitvaartdienst van Leny van der Meer-Geerdink heeft plaatsgevonden op 22 mei jl.
in de OLV kerk.
De uitvaartdienst van Betsie de Brouwer-Nijman heeft plaatsgevonden op 3 juni jl.
in de aula van Crematorium Heidehof.
De uitvaartdienst van Herman Striekwold heeft plaatsgevonden op 6 juni jl.
in de OLV kerk.
DE KLEDINGBANK is inmiddels weer geopend
PRODUCTEN VOOR DE VOEDSELBANK kunnen tijdens openstelling van de kerk, zaterdagmiddag van 13 tot 16 uur, worden gedeponeerd in de kratten achter in de kerk.
Het gaat speciaal om pasta, rijst en houdbare melk.

Maria Johanna Geerdink en overleden familieleden
Saakje Boermans

DE SOOS (op de donderdagmiddag) is tot nader order gesloten!

Parochiecentrum ondergaat metamorfose…
Lang is er over gesproken: “Het parochiecentrum moet worden verbouwd”.
Vele plannen zijn gepresenteerd, aangepast
en toch weer uitgesteld. Maar nu is het er
toch van gekomen. Het parochiecentrum van
de Emmaüsparochie wordt op dit moment
gerenoveerd en ondergaat, door enkele
ingrepen, een metamorfose.
In februari zijn alle contactpersonen van
de werkgroepen bijeengeroepen door de
locatieraad van de parochie en is het plan
ontvouwd om ons voor te bereiden op
de verbouwing van het parochiecentrum.
Opruimen (behouden of afvoeren) en het
huis weer leefbaar en geschikt maken
voor alle werkgroepen die van het
parochiecentrum gebruik willen maken.
Deadline voor deze opruimactie lag in de
week voor Palmpasen. Een groot compliment
aan alle werkgroepen die aan deze oproep
hebben voldaan.

De verbouwing/renovatie
is in 2 fasen opgedeeld.
Fase 1: het gedeelte met de diverse zalen
en trappenhuis;

een soort bouwcommissie besproken en
indien gewenst bijgesteld. Kleine ad hoc
zaken worden, mede door de corona-tijd,
telefonisch besproken en adequaat opgelost.

Fase 2: het huis met kantoren en keuken.
Gerrit Velthuis, lid van de locatieraad en
belast met Onderhoud Gebouwen heeft
in samenwerking met Harrie Huis in ’t
Veld, lid parochiebestuur met Gebouwen
in zijn portefeuille, een goed doordacht
plan gesmeed. Begroting, budgettering,
planning worden op gezette tijden in

De week ná Pasen zijn de werkzaamheden
door aannemer Linthorst gestart en waren
de ruimten van fase 1 een complete
bouwput. De grote zaal wordt aangepakt
op diverse onderdelen, toiletruimten krijgen
nieuw sanitair, en de vloer in de hal zou
opnieuw bekleed worden, maar bij het
weghalen van de oude vloerbedekking
werd een schitterende composietvloer
aangetroffen. Een mooie besparing van
kosten (ook na behandeling van het
composiet). Boven zijn de drie kleine zalen/
kantoorruimten weer tot een ruimte
samengevoegd. Het resultaat is een zaal van
nagenoeg dezelfde afmeting als beneden.
Ideale oefenruimten voor koren liggen in het
verschiet. De oude pantry heeft een nieuwe
functie als muziekarchief voor alle koren
gekregen.
Op iedere verdieping kijken we weer van
voor tot achter door de gang. Een imposante
aanblik.

Binnenkort zal een begin gemaakt worden
met fase 2, het huis met kantoren en
keuken. De houten trap in het huis is
inmiddels al weg uit het huis. In deze fase
is de keuken het grootste project. Allemaal
minutieus gepland en in goed overleg met
de gebruikers van deze ruimten.
De locatieraad heeft in samenspraak met de
bouwcommissie vooral gekeken naar wat
nodig is. Ruimten die geen directe functie
hebben of door gebruikers als ‘niet direct
nodig’ bestempeld, worden vooralsnog niet
aangepakt. Geen onnodige verspilling van
gelden. Wel wordt er gekeken of er naar de
huidige maatstaven kan worden gewerkt
met voldoende eigentijdse ledverlichting.
Kortom, we liggen op koers! Op dit
moment is het niet mogelijk en gewenst
om het parochiecentrum te betreden. De
verbouwing/renovatie zal volgens planning
voor de bouwvak zijn afgerond. We
mogen dan weer gebruik maken van een
parochiecentrum dat toegankelijk is voor
werkgroepen en koren.
Ernst Voogd
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Algemene richtlijnen voor het
opstarten van de publieke vieringen
Drie maanden zijn de kerken op slot
geweest, was er geen open publieke
viering met de feestdagen, tijdens het
weekend en door de week. Langzaam
gaan de kerken weer open, maar heel
voorzichtig.
Deze maand zal in Loenen online de
eucharistieviering te beleven zijn. En we
zijn de geloofsgemeenschap in Loenen
dankbaar dat we hier online toch
verbonden mochten zijn de parochianen
van de Emmaüs en de Franciscus en Clara.
Als pastoresteam zijn we blij dat we weer
met mensen in de kerk samen kunnen
vieren.

Juni
In de maand juni beginnen we met het
opstarten van de publieke liturgische
vieringen, te beginnen met de
doordeweekse vieringen in de kerk in
Apeldoorn en Twello. Er mogen niet
meer dan 30 mensen worden toegelaten.
In eerste instantie zullen we daarom
die mensen uitnodigen die vaak door de
week kwamen. Maar bij dertig mensen
gaat de deur dicht.
De weekendvieringen zijn in juni nog
besloten publieke vieringen. Het zijn
oefenvieringen waar vooral die mensen
worden uitgenodigd die in juli zullen
helpen om de mensen te begeleiden,
wanneer de kerk weer open is voor
100 mensen.

voor een beperkt aantal mensen plek in
de kerk. Dat betekent voor de kerken in
onze Emmaüsparochie en de Franciscus en
Clara parochie per viering: 100 mensen in
Apeldoorn, 100 in Vaassen, 88 in Twello en
50 in Loenen.

Juli
Vanaf juli zijn in onze parochies weer
open publieke weekendvieringen, maar
in een viering kan maar een beperkt
aantal worden toegelaten. In Apeldoorn
kwamen in het weekend tussen de 300
en 400 mensen. In Twello tussen de 150
en de 200. U begrijpt het probleem, niet
iedereen kan gelijk naar dezelfde viering.
Voor de viering zal gereserveerd moeten
worden. Reserveren kan online, wanneer u
daarvoor geen mogelijkheden heeft, kunt
u het parochiesecretariaat bellen tijdens de
openingsuren. Voor telefoonnummer zie
onderaan dit artikel. Via de website en de
online viering bij kerkTV Loenen hoort u
hier meer over. Op dit moment kunt u nog
niet reserveren voor de vieringen in juli.
Wanneer wel hoort u nog.
Augustus
In augustus zullen in Apeldoorn in het
weekend 3 vieringen zijn, in Twello
2 vieringen en in Loenen en Vaassen zal
er dan elk weekend één viering zijn.
Het weekendrooster is nu tot 6 september
ingevuld. Dit rooster komt op de website en
zal verschijnen in de ‘Clara’ en in ‘OpWeg’.

Protocol

Zingen

Alle maatregelen gaan uit van de 1,5
meter regel. Hygiëne, handen reinigen
bij binnenkomst van de kerk, bij
verkoudheidsklachten en/of verhoging
thuisblijven, dienen door alle betrokkenen
strikt nageleefd te worden. Wanneer
u de kerk binnenkomt zal u een plaats
worden aangewezen door een van de
gastvrouwen/gastheren.
I.v.m. de 1,5 meter regel is er maar

Bij de vieringen zal geen koor aanwezig
zijn, wel een organist en één cantor.
Tijdens de viering kan er door de mensen in
de kerk niet worden meegezongen. Door
te zingen blijkt dat de afstand waarop je
mensen kunt besmetten beduidend groter is.

Koffiedrinken
Na de viering zal er geen koffie worden
gedronken.

Toiletten
In verband met hygiëne zullen toiletten
gesloten zijn.

Kinderen
Voor de kinderen is in de Emmaüsparochie
vanaf zondag 5 juli een kinderwoorddienst
in het Emmaüshuis. De kinderen worden
bij de hoofdingang opgevangen en zullen
via de tuin naar het Emmaüshuis gaan.
Ze starten dus niet in de kerk en
komen daar ook niet terug. Voor de
kinderbijeenkomsten zullen dezelfde
richtlijnen gelden als op de scholen.

Veiligheid
We starten langzaam op. Ook wij hebben
dit nog nooit zo meegemaakt en proberen
uw kerk zo veilig mogelijk te houden met
de intentie dat wij zo verantwoordelijk
mogelijk samen kunnen vieren.
Het coronavirus geeft veel beperkingen
in hoe we in de samenleving met elkaar
omgaan, dat geldt ook voor samen kerk
zijn. Er valt veel te regelen. We vragen
uw begrip, ook als het wat anders loopt
dan we hadden gedacht. Reserveren
om naar de kerk te gaan, de handen
desinfecteren aan het begin van de viering
en later, wanneer u de communie wilt
gaan ontvangen, nog een keer. Naar een
plaats worden gewezen, niet mee kunnen
zingen, geen koffie na de viering, de wc
op slot, priesters met beschermingskappen,
het blijven merkwaardige regels wanneer
je een gastvrije kerk wil zijn. Maar
we doen dit uit veiligheid voor u, uw
dierbaren en voor ons zelf. Zodat we
samen verantwoordelijk kerk kunnen
zijn en elkaar weer mogen ontmoeten.
Ook al is het met afstand.
Dank u wel.
pastoor Hans Hermens
pastoraal team
tel. nr. secretariaat
Emmaüsparochie 055 526 65 04

Startzondag vervalt
Beste parochianen,
Wij hebben al een aantal jaren met veel
enthousiasme de startzondag in september
in onze Emmaüsparochie gehouden. Eerst
vierden we samen de eucharistie en daarna
kwamen wij samen op het kerkplein
om koffie te drinken, te eten en elkaar
te ontmoeten. Het was altijd een fijne
feestdag voor alle parochianen. Voor dit
jaar hadden wij de startzondag op zondag
20 september 2020 gepland. Het pastorale
team heeft echter besloten om dit jaar
i.v.m. de coronacrisis de startzondag te
laten vervallen. De eucharistieviering
op zondag zal wel doorgaan, rekening
houdend met het protocol. Maar de
bijeenkomst na de viering gaat niet door.
Het pastorale team

Lof op Sacramentsdag
14 juni om 16:30 uur in Loenen
(via internet)
Op de tiende dag na Pinksteren vieren
rooms-katholieken Sacramentsdag, de
instelling van de eucharistie, waarbij
soms ook een processie plaatsvindt.
In verschillende landen is Sacramentsdag een officiële feestdag. De dag wordt
in Nederland de zondag erna gevierd
(sacramentszondag).
Op zondag 14 juni Sacramentsdag wordt
het lof gehouden met uitstelling van het
Heilig Sacrament. Dit vindt plaats om
16.30 uur in de kerk in Loenen.
Het pastorale team nodigt u van
harte uit om Sacramentsdag mee te
vieren via internet.
De uitstelling van het Heilig Sacrament
vindt plaats tijdens het lof. Samen met
het koor zingen we enkele liederen,
we bidden samen enkele psalmen, het
evangelie klinkt, gevolgd door een kort
woordje en er zijn enkele stiltemomenten
waarin wijzelf kunnen bidden en luisteren
naar wat Jezus ons zegt. Na een klein uur
sluiten wij het lof af en ontvangen wij
de zegen met het Allerheiligste. Dat ons
geloof in het Allerheiligste een steun mag
zijn in deze coronacrisis.
Pastor Sebastian

Fons Flierman: “De ander echt willen begrijpen”
(Willem Olierook)
Sinds eind jaren tachtig is Fons werkzaam
in het (katholieke) justitiepastoraat en
vanaf midden vorig jaar is hij als adjuncthoofdaalmoezenier medeverantwoordelijk
voor de organisatie van dit pastoraat. Naast
het adjunct-schap werkt hij nog een dag in
de week in de gevangenis in Grave.
Als redactie van OpWeg hebben we hem
gevraagd te beschrijven wat de kern van zijn
werk is en welke plaats communicatie in het
pastoraat inneemt.

Luisteren
Hoe gaat het met u? In mijn beroep als
gevangenispastor (met alleen mannen)
begin ik iedere kennismaking en ieder
vervolggesprek met deze vraag. De ander
is aan het woord, ik luister en probeer te
begrijpen wat hij mij vertelt.

Vertrouwen
De basis van iedere communicatie is simpel.
Maar deze gesprekken vinden plaats in
een omgeving waarin ieder gesprek zijn
alledaagse karakter mist. Om een eerlijk
en openhartig antwoord op mijn vraag te
krijgen moet ik werken aan vertrouwen.
Want zonder vertrouwensbasis ga je niet
vertellen hoe het met je is, wat er allemaal
gebeurd is en hoe het zover heeft kunnen
komen. Je bent op je hoede. De politie heeft

zelfs door de rechter niet
gedwongen kan worden
om over de inhoud
van mijn gesprekken
verklaringen af te leggen.
Deze gegarandeerde
vertrouwelijkheid is
voor veel van mijn
gesprekspartners een
belangrijk houvast om
van deze vrijplaats
gebruik te maken.

te zeggen heeft. Bij wijze van geestelijke
oefening stel ik me een gesprek voor als een
gesprek tussen drie partijen, waarin de derde
partij, de Ander met een hoofdletter, ook
meepraat, ook een stem heeft. Hij vraagt
mij om goed te luisteren naar wat de ander
te zeggen heeft. Hij komt altijd op voor de
meer kwetsbare persoon. Hij spoort steeds
aan om het niet alleen bij woorden te laten,
om de daad bij het woord te voegen en om
die houding vol te houden.

Kern pastoraat

Pastoraat als een gesprek over je relatie
met God gaat via open vragen die heel
serieus bedoeld zijn. Er komt van alles
naar boven, ook twijfels, vragen en
onzekerheden. En ook de leugen komt
voorbij. De bevrijding komt met het zien,
dat is de kern van het Evangelie: heb
vertrouwen en ga jouw weg. Die weg kan
zwaar zijn, zo hou ik de ander voor, maar
je gaat hem niet alleen. Je gaat die met
Hem die ons in het dagelijks doen en laten
voedt met hoop, kracht en liefde - voor
onszelf en voor de naaste. Dit woord uit
het gevangenispastoraat mag in deze
coronatijd een troostrijk en bemoedigend
woord zijn voor degenen die, net als de
Emmaüsgangers, zijn gaan zien dat Hij met
ons meegaat en ons de weg wijst, een weg
die na Pasen op een andere manier verder
gaat. Een weg die gevangenen soms in de
gevangenis al op het spoor komen.

De mogelijkheid om vrij
te spreken gecombineerd
met mijn inspanningen
om de ander echt te
begrijpen, vormt de
De foto – rechts Fons – is van voor de coronacrisis
kern van mijn pastoraat.
je gewezen op je recht om te zwijgen en je
Net als in de rechtspraak gaat het ook in
advocaat houdt je voor dat je goed moet
het pastoraat om waarheidsvinding, maar
nadenken bij wat je verklaart.
dan anders. De gesprekken met de pastor
monden namelijk niet uit in het oordeel
Beroepsgeheim
van de rechter, maar dragen bij aan het
De gebeurtenissen die tot de
verbeteren van iemands relatie met God.
gevangenhouding hebben geleid, kunnen
En daarbij gaat het in principe altijd ook
om tal van redenen heel heftig geweest
over de relatie met jezelf en met de ander.
zijn. Het kan een enorme last zijn wanneer
Immers: heb God lief en heb je naaste lief als
je met niemand kan delen wat je voelt
jezelf.
en denkt, laat staan wanneer je over
Drie partijen
bepaalde zaken gewetensnood hebt. De
Het gaat zoals gezegd altijd om het goed
wetgever heeft dat erkend, waardoor ik
begrijpen, goed aanvoelen van wat de ander
als geestelijke mijn beroepsgeheim heb en

Als de Emmaüsgangers
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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

De Wielerbaan pakt het anders aan
(Willem Olierook)
Als buren aan De Wielerbaan hebben
wij natuurlijk ook te maken met alle
coronamaatregelen en de nieuwe
‘anderhalve metermaatschappij’. Gelukkig
zijn er altijd mensen die het initiatief nemen
om te zorgen dat er toch ook leuke dingen
gebeuren. Ook zijn we er achter gekomen
dat nog meer voor elkaar klaar staan ons
goed doet.

Goede band
Twintig jaar geleden werd de oude
wielerbaan van de Adelaar verbouwd tot
een woningencomplex. Samen aan/met
iets nieuw beginnen schept een band. Die
band is in de loop der jaren steeds sterker
geworden. Er is weinig verloop, wat wel
aangeeft dat men er met plezier woont.
Het uitbreken van het coronavirus heeft
natuurlijk ook voor ons als buurt gevolgen.
Nadat vanuit de regering het verzoek ‘blijf

zoveel mogelijk binnen’ was gegeven,
veranderde er ook voor ons het een en
ander. We zagen elkaar minder en het
gezellig samen aan de buurttafel op het
grasveld zitten hield ook op.
Gelukkig is er dan Claudia, die leuke dingen
bedenkt om elkaar toch te zien en om
plezier te hebben.

Anti-corona estafette
De door haar bedachte ‘anti-corona
estafette’ haalde zelfs De Stentor (zie foto;
met dank aan fotograaf Kevin Hagens).
Een week lang werden er ’s middags door
jeugd en volwassenen rondjes gelopen,
waarbij ‘het stokje’ figuurlijk werd
doorgegeven als de loper weer achter
de eigen voordeur verdween. Een extra
uitdaging was om de tijd van de vorige
dag telkens weer te verbeteren. Onder
veel gejuich en met meppen op potten en
pannen werden de lopers aangespoord om
te proberen nog sneller te zijn.

Bingo

Helpen

De week daarop had dezelfde buurvrouw
Claudia een bingo georganiseerd. Iedereen
die meedeed legde een aardigheidje voor de
deur en bij een volle kaart mocht de winnaar
langs om iets uitzoeken. Claudia riep op
het binnenterrein de nummers op. Boven
hadden we de deuren open en aankruisen
maar. Bij een valse bingo moest een liedje
worden gezongen. Grote hilariteit.

Ook bij het boodschappen doen van de
bewoners komt regelmatig de vraag voorbij
of er nog iets voor een ander kan worden
meegenomen. In deze tijden groeien
saamhorigheid en behulpzaamheid.
Er wordt extra veel geklust en elkaar helpen
met gereedschap of het aanbieden van
containers gebeurt nog meer dan voorheen.
De ladders, elektrische zagen en hoge
drukspuiten gaan van buur tot buur.
Ook boeken en tijdschriften schuiven
figuurlijk De Wielerbaan over, omdat
bijna iedereen ‘tijd over heeft’.

Buurtapp
Natuurlijk hebben we ook onze buurtapp,
zodat iedereen op de hoogte gebracht
kan worden van bij voorbeeld het (anders)
vieren van verjaardagen. Onlangs zelfs
twee vijftigjarigen, die zich dit heel anders
hadden voorgesteld. Maar via de app
kunnen we mooi afspreken hoe laat we de
jarige vanachter onze Franse balkons gaan
toezingen. Als amateur-bierbrouwer zorg
ik dan dat er ook wat lekkers kan worden
ingeschonken om te proosten.

Koningsdag werd woningsdag
Met Koningsdag wilden we allerlei
spelletjes doen; wel met handschoenen
aan en met inachtneming van de
anderhalve meterregel. Er zou een
verkleedwedstrijd zijn voor de kinderen
met prijsjes voor de leukste uitdossingen.
Uiteindelijk hebben we er toch maar van
afgezien vanwege het te hoge risico.
Ook dat getuigt van betrokkenheid bij
en rekening houden met elkaar. Dus
ook voor ons werd Koningsdag dit jaar
woningsdag.

Etentje
Met onze wederzijdse buren hebben
we twee keer per jaar een etentje bij
een van ons thuis. We ‘prikken’ dan een
land en moeten dan een voor-, hoofden nagerecht maken. Vaak komen er
verrassende gerechten op tafel. Ook
worden die avonden gebruikt om weer
eens goed bij te praten, waarbij ook
serieuzere onderwerpen niet worden
geschuwd.
Helaas kan het dit voorjaar niet
doorgaan en we kunnen alleen maar
hopen dat we deze mooie traditie in het
najaar wel kunnen voortzetten. En zo
niet dan verzint Claudia wel weer wat …

(Foto: Kevin Hagens)

(dit artikel is met toestemming
overgenomen uit ZICHT055, het
maandblad van Protestante Gemeente
Apeldoorn)
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Een dienende kerk in coronatijd
“Ik kan niet tegen onrecht en zie armoede,
uitsluiting en afschrijven van mensen als
onrecht en wil daar tegen vechten.
Met het inspirerende voorbeeld van Jezus,
die aan de rand van de samenleving, zieken,
melaatsen en verschoppelingen laat zien dat
ze erbij horen, dat zij ook meetellen, omdat
zij ook kinderen zijn van dezelfde God en
Vader, wil ik mij net als Hij inzetten voor
mensen die vaak niet meer meetellen of niet
gezien worden. De ontmoeting met deze
mensen raakt mij diep, ik voel mij verbonden

met hen, en wil hen zien als broers en zussen
waar ik voor op wil komen, waar ik zorg
voor wil dragen, die ik weer in hun eigen
kracht wil zetten omdat zijn dat waard zijn.”
Dat schreef diaken Ronald Dashorst mij,
toen ik vroeg wat hem inspireerde in zijn
werk voor mensen aan de rafelrand van de
samenleving.
Tijdens de coronacrisis viel de ontmoeting
met mensen weg; het gebed, de vieringen,
vergaderingen en andere bijeenkomsten
werden stopgezet, de nabijheid en
het menselijke contact zoals een hand
schudden of een knuffel geven mag/
kan niet meer. Maaltijden in de pastorie
van de Franciscustafel, het dak- en
thuislozen restaurant werden stopgezet, de
Kledingbank werd gesloten, het Straatteam
ging niet meer met de bakfiets op pad, de
maaltijden met jongeren in de Herberg zijn
gestopt en de ontmoetingen met ouderen in
Saint Marie zijn afgelast.
Wat kan er dan nog wel, vraag je jezelf
dan af. En dan blijkt er heel wat creativiteit
mogelijk. Samen met fotograaf Jan Cees
Wouters reed ik onlangs langs de pastorie
waar vrijwilligers de hele coronatijd zijn
doorgegaan met maaltijden uitdelen aan
wie dat nodig hebben. Het raakte mij dat
ondanks de gesloten kerk het diaconale
werk door is blijven gaan in deze tijd.
Samen met Ronald Dashorst was ik de
afgelopen periode betrokken geraakt bij
de maandelijkse maaltijden in de Herberg
met zwerfjongeren. Deze maaltijden zijn

K I N D
Kind en kerk op weg
naar het nieuwe normaal
Voorzichtig kruipt Nederland
weer uit zijn lockdown en
moeten we wennen aan het
‘nieuwe normaal.’ Eerlijk gezegd voelt het
vooral ‘nieuw’ en minder ‘normaal’ maar
het is zo als het is en we zoeken de ruimte
binnen de ruimte die ons gegeven wordt om
weer met elkaar te gaan vieren.
Ik heb heel erg de kinderen gemist!
Mijn werk op de scholen hield half maart
op. Geen Bijbelverhalen meer en mooie
verwonderingsgesprekken. Ze voedden me
altijd en dat mis je dan. Alles in de parochie
rondom communie, vormsel, bijbellessen,
kinderdiensten ging niet meer door. Het is
gelukt om contact te houden via filmpjes
met verhalen. Maar het staat niet in
verhouding met offline contact.
Ook de vrijwilligers uit de kind en kerkgroep
hoor ik zeggen dat ze de kinderen en de
activiteiten missen.
Daarom zoeken we naar wegen om toch
weer te beginnen binnen de richtlijnen
zoals ze door het RIVM, het protocol van het
bisdom en de regering worden gegeven.
Hoe gaat dat eruit zien voor kinderdienst en
crèche vanaf 1 juli
De grote zaal in het Emmaüshuis is eind
juni klaar en dat geeft ons de mogelijkheid
om te starten met de kinderdienst. Ook de
Pronkkamer is beschikbaar voor de crèche.
Wanneer de kerk de deuren weer opent
op zondagochtend zal alleen via de
hoofdingang naar binnen kunnen worden
gegaan.
De kinderen zullen daar opvangen worden
en gaan direct door naar het Emmaüshuis.
De kinderen starten hun kinderdienst
in hun eigen ruimte. Ze komen dus niet
zoals voorheen in de kerk (dat geeft de
mogelijkheid ook echt 100 mensen de mis
mee te laten vieren en we beperkten zo de
contactmomenten en respecteren de 1,5
meter)
De kinderen komen ook niet meer terug

ontstaan na een contact met het JIP om met
jongeren deel te nemen aan het fotoproject
‘De Ongeziene gezien’. Zwerfjongeren
werden gevraagd om foto’s te maken
van hun leefwereld. Via dit contact is
Sant’Egidio kerstpakketten gaan maken
voor de jongeren. Later zijn zij met Kerst een
Pizzaparty gaan organiseren in de Herberg,
dat hebben zij een aantal jaren gedaan. De
vraag van de jongeren ontstond om vaker bij
elkaar te komen. Om samen te koken en te
eten. Dat hebben zij samen met Outreachteam van Stimenz en de Herberg opgepakt
en zijn dat gaan organiseren. Het is heel

E N

Theo van Driel

Het wonder van Fatima
In de mei maand ontvingen de kinderen een
filmpje met het verhaal over het wonder van
Fatima.
Maria verschijnt aan drie herderskinderen
en vraagt ze te bidden voor de vrede met de
rozenkrans.
De opdracht was ‘schrijf een gebed voor
Maria en de vrede’. De kinderen die
meededen kregen een stripboekbijbel over
het leven van Jezus of een kinderkleurbijbel.
Alle 15 bijbels die ik had besteld vlogen de
deur uit. Daarvoor ontving ik mooie gebeden
en foto’s. Het is moeilijk kiezen maar ik deel
met u het gebed van Veronica die vertelde in
een filmpje over haar rozenkrans uit Lourdes
en van Andronikos.

In juni wordt er proefgedraaid in de kerk
met 30 personen in de doordeweekse
vieringen. Er zullen in juni nog geen
kinderactiviteiten zijn op de zondag.

De eerste communievieringen die gepland
waren in juni gaan niet door.
Of dit in het najaar gepland kan worden
is maar zeer de vraag. Alles zal afhangen
van de ontwikkeling van het virus. Zelf
verwachten we dat de kinderen pas in 2021
hun vormsel en eerste communie zullen
kunnen doen. Richtlijnen vanuit het bisdom
zijn hierin leidend.

De afgelopen periode heeft mij er diep van
doordrongen dat het wezen van de kerk
niet alleen in het vieren zit, maar misschien
juist en vooral gezocht moet worden in het
omzien naar de naaste.

K E R K

in de kerk om te vertellen wat ze hebben
gedaan.
Dat is uiteraard heel erg jammer, maar voor
nu is dit de keuze die we hebben gemaakt
om alles zo goed mogelijk door te laten
gaan en de gegeven ruimte te benutten.
De kinderdienst zal uitgebreid worden met
elementen uit de liturgie. Op deze manier
zal het nog meer een dienst worden dan
voorheen met vaste rituelen. We houden ons
aan de richtlijnen die ook op scholen worden
gehandhaafd.
We zitten nog met een ruimtebeperking in
het Emmaüshuis, omdat de tweede fase van
de verbouw dan in gang is.

Eerste communie en het vormsel

mooi om samen met jongeren een gezonde
maaltijd te koken en te eten aan een tafel.
Om in een ontspannen sfeer elkaar te
ontmoeten. Als de Herberg weer opengaat,
kunnen deze maaltijden hopelijk weer
opgepakt worden.

€ 150,00 voor Kind en Kerk. Erna’s actie
loopt nog! Als u een setje wilt, mail dan
naar kindenkerk@rkapeldoorn.nl.
Erna dank je wel voor dit mooie initiatief!

Mooi initiatief!
Normaal gesproken wordt er in de
eucharistieviering gecollecteerd voor de
parochie en goede doelen. Deze inkomsten
zijn enorm teruggelopen. Ook de ‘kind en
kerk-pot’ heeft daar last van.
Hoe leuk is het dan als onze ‘kind en kerker’
Erna Rabelink iets heeft bedacht om geld te
verdienen en dit te geven aan Kind en Kerk
en Sant’Egidio.
Erna kocht lichtjes bij ‘s Heeren Loo. Deze
zijn door bewoners gemaakt. Ze maakte een
deal met ’s Heeren Loo, zodat ook zij wat
verdienen voor hun cliënten en verkocht de
lichtjes aan diverse mensen voor € 10,00 per
setje. Hiermee werd 300 euro opgehaald.
Waarvan € 150,00 voor Sant’Egidio en

Mama Maria
We bidden graag voor uw dat we altijd
vrede hebben in ons leven.
Speciaal voor deze dagen met het
coronavirus
dat het niet leuk is in deze tijd.
Wij bidden voor u
en dat we gezond en fit blijven.
Amen
(van Veronica)
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Het koorgedeelte, voorheen het belangrijkste deel van de kerk
(Huub Ummels)
Staande met de rug naar het transept, ter
hoogte van de triomfboog, heeft men de
beste blik op het hoogkoor, het achterste
deel van de kerk aan de Stationsstraat zijde
(foto’s 1 en 2). Eigenlijk moet je zeggen
het voormalige hoogkoor, meestal het
priesterkoor genoemd.
Tot de jaren zestig was dit het liturgische
centrum van de kerk, Nu is het de ”dagkerk”
omdat hier de dagelijkse Eucharistievieringen
plaatsvinden. In deze ruimte worden ook
wel huwelijken ingezegend, doop- vesperen gebedsdiensten enz. gehouden. Om de
dagkerk te realiseren moest zelfs een deel
van de vloer worden uitgebroken. Vandaar
ook de rode Heugafelt tegels in de dagkerk.
Dat met dat uitbreken van de vloer een
prachtig mozaïek werd vernield nam men
destijds voor lief.
Het voormalige priesterkoor eindigt in
de z.g. absis, de meerhoekige sluiting
achter het oude hoogaltaar met zijn vijf

gebrandschilderde ramen. Er is heel veel te
zien in dit koorgedeelte van de kerk. Zoveel
zelfs dat het in meerdere afleveringen
zal worden beschreven. Traditioneel was
in de westerse bouwkunst, tot aan de
liturgische vernieuwing, het hoogkoor in
het kerkgebouw de plek waar zich het
hoofdaltaar bevond. Ook de nevenaltaren
vonden er in aparte kapellen een plek.
Dwalend met de ogen langs de pilaren
en muren valt op dat de architectuur van
dit koorgedeelte toch anders is dan die
in het schipgedeelte. Hier geen pilaren
met kapitelen, maar pijlers die zonder dat
element helemaal doorlopen tot in de
gewelven. Ook geen roodbruine bakstenen
gewelven, maar gewelven van geelachtige
ijsselsteentjes. Gewelven die in de beide
zijbeuken niet als kruisribgewelven, maar
met veel rijkere zo genoemde stergewelven
zijn uitgevoerd. Kortom, alles wijst erop dat
dit in het verleden het voornaamste deel
van ons kerkgebouw was, maar ook dat dit
deel door een andere architect, hier zelfs een
tweetal, is ontworpen dan het schip van de
kerk. Voor deze uitbreiding uit 1901/1902
waren Joseph T.H.J. Cuypers en Jan Stuyt
verantwoordelijk. Wat ook opvalt in het
koor is dat waar het schipgedeelte van de
kerk aan de buitenzijde steunberen kent, in
het koor bij de buitengevels van de beide
koortraveeën sprake is van slechts kleine
muurverdikkingen, de zogenoemde lisenen.
Niet dat er geen steunberen aanwezig zijn,
maar hier bevinden ze zich binnen in de kerk
in de vorm van zware muurdammen tussen
de traveeën van het koor.

Het Nieuwe Jeruzalem
Het koor is het meest oostelijk deel van ons
kerkgebouw. In de richting waar ’s morgens
de zon opkomt en waar Jezus Christus wordt
gezien als het ‘Licht van de Wereld, de Zon
der Gerechtigheid’ (Johannes 8, 12; Mal.
3,20). De richting ook van Jeruzalem, Dit
wordt oriëntering genoemd. Vandaar ook
dat onderaan in de vijf gebrandschilderde

men boven de scheibogen naar de zijbeuken
aan de noordzijde achtereenvolgens van
links naar rechts:
- Hoe een engel water en brood brengt
aan de profeet Elia;
- Hoe Melgizedek brood en wijn offert;
- Hoe Abraham op het punt staat zijn
zoon Isaäk te offeren;
- Hoe Abel door zijn broer Kaïn wordt
gedood.
Aan de zuidzijde, de kant van het
parochiehuis:
- Hoe Jozef door zijn broeders wordt
verkocht;
- Hoe het bloed van het paaslam vrijwaart
voor de verderfengel;
- Hoe Noach een dankoffer opdraagt na
de zondvloed;
- Hoe Joshua en Kaleb een druiventros
meebrengen uit het beloofde land.

Heiligen
vensters in het koor, de stadspoorten van
het Hemelse Jeruzalem zijn afgebeeld.
Daarheen wil dit kerkgebouw en alles wat
daarin gevierd, gezegd of gezongen wordt,
de gelovigen leiden. Vanouds is er het besef
geweest dat een kerkgebouw meer is dan
alleen maar ”een dak boven wat hoofden”.
Het kerkgebouw probeert te herinneren
aan Gods bedoeling om ”samen te wonen”
met de mensen en het wil daarmee een
voorproef zijn van dat ”Hemels Jeruzalem”,
waarnaar wij onderweg zijn en waarvan
het Bijbelboek der Openbaring ons een
schets tracht te geven. Dat zal een ”stadzonder-tempel” zijn, ”want God de Heer, de
Albeheerser, is haar tempel” (Openb.21.22)

Oudtestamentische schilderingen
Maar in het koor valt nog veel meer
te zien, zoals een aantal geschilderde
oudtestamentische voorstellingen.
Voorstellingen die reeds in de oudchristelijke
basilieken in verband gebracht werden met
het ene en definitieve nieuwtestamentische
Offer van Jezus’ Lichaam en Bloed. Zo ziet

In de spitsbogige nissen direct boven deze
schilderingen, zijn heiligen afgebeeld. Dat
zijn: Thomas van Aquino - Juliana – Philippus
– Johanna - Elisabeth – Theodora – Tarcisius Agnes en Aloysius aan de Noordzijde en aan
de Zuidzijde: Isodorus – Johannes de Doper
– Jozef – Antonius – Lidwina – Paus Pius X –
Paschalis – Clara en Stanislas. Het is maar een
greep uit de ”honderdvierenveertigduizend
getekenden” en uit de menigte die niemand
tellen kan. Bepaalde voorkeuren van de
schenkers van de schilderingen zullen
ongetwijfeld een rol hebben gespeeld.
Ze zijn aangebracht zoals de meeste
schilderingen in onze kerk tijdens het
pastoraat van pastoor-deken P. van Beurden.
Achter het orgel in het koorgedeelte links
bevindt zich nog de enige oorspronkelijke
biechtstoel die de kerk rijk is. Deze
doet tevens dienst als garderobe voor
de koorzangers en -zangeressen. Aan
de overzijde, in de zijuitgang naar de
Stationsstraat, bevindt zich de devotiekapel
met het icoon van Onze Lieve Vrouw van
Altijddurende Bijstand.

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

Kledingbank
Na een stop van 11 weken is de Kledingbank
zaterdag 23 mei weer open gegaan voor
uitgifte. Vanwege de coronavoorschriften
kunnen wij maar 3 gasten tegelijk in de
winkel ontvangen, daarom mogen alleen
mensen met een pasje van de voedselbank
of een verwijsbrief van een instantie bij ons
kleding uitzoeken.
U hebt ons veel in handen gegeven om te
delen met onze gasten en het was fijn om
dit te doen. We hebben kennis gemaakt met
mensen die we eerder nog niet zagen, zij
waren verrast en gingen blij de deur uit met
de kleding en linnengoed.
Voor het inleveren van kleding en
linnengoed zijn we elke maandag open van
9:30 tot 15:00 uur open, we zouden vooral
graag herenschoenen ontvangen.
Namens onze gasten veel dank!

Straatteam
Mondkapjes
Het naaiatelier is gevraagd om 150
mondkapjes te maken voor de gasten van
de Franciscustafel in Amsterdam. Met deze
mondkapjes is het voor de dak- en thuisloze
vrienden mogelijk om met het openbaar
vervoer te reizen. De mondkapjes zijn zo
gemaakt dat ze weer uitgewassen kunnen
worden. In de Kledingbank, thuis en bij
GGNet zijn dames bezig om de mondkapjes
te maken. Zo kunnen wij verbonden zijn met
de Gemeenschap in Amsterdam.

Na een lange coronastop zal ook in deze
tijd het straatteam weer uitrijden. We
gaan in deze maanden fruit, koffie, thee
en brood brengen naar de vrienden van de
straat. Er is nog een vraag naar Nutridrink,
de aansterkdrank die de mensen aan de
bakfiets graag ontvangen.

Franciscustafel
Ook in deze tijd hebben wij maaltijden
aan de deur van de pastorie afgegeven.
Deze maaltijden werden door eigen koks
bereid, waarbij verschillende mensen zijn

betrokken om aardappels te schillen, bonen
te punten en eieren te koken. Hartelijk
dank voor deze samenwerking om voor
de gasten van de Franciscustafel weer
een goede en heerlijke warme maaltijd te
bereiden.
In verband met de verbouwing van
de keuken zal de komende maand de
maaltijdvoorziening anders verlopen. We
serveren buiten aan de bakfiets maaltijden
die cateraar Maitre Deux zal bereiden.

De vreugde van het Evangelie
‘De vreugde van het Evangelie vult het
hart en het hele leven van allen die Jezus
ontmoeten’.
Met deze woorden begint paus
Franciscus zijn apostolische brief met de
naam ‘Evangelii gaudium’, de Vreugde

van het Evangelie. In deze tijd van
coronabeperkingen zijn wij begonnen met
het lezen van de exhortatie van de paus.
Het is goed om elkaar te ontmoeten en met
elkaar te spreken over de Blijde Boodschap
die wij met elkaar delen als christenen. Dat
kan nu niet in levende lijve, maar wel met
een video verbinding.

Gebed
Op vrijdag avond zal het gebed weer
gehouden worden in de Onze Lieve
Vrouwekerk. Na een lange tijd waarin
het gebed alleen via internet gevolgd
kon worden vanuit Amsterdam en Rome,
willen we in Apeldoorn ook weer de draad
oppakken om samen de Schrift te lezen
en samen te bidden rond het icoon van
Christus.
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“Selfie voor de ander” (deel 2)
nauwelijks in het weekend in de kerkgebouwen kunnen
ontmoeten, is het goed dat we toch in verbinding blijven.

(Willem Olierook)
“Selfie voor de ander”, onder dat motto heb ik wegens
groot succes nogmaals mede-parochianen 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 of

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

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.
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.

Amal

Ernst Paul

Ik ben Amal Slewa. Ik ben ... jaar. Grappig,
maar ik heb zeker 20 jaar lang nooit
anderen mijn leeftijd verteld.
Ik kom uit Irak en ik ben 11 jaar hier in
Nederland. Ik ben getrouwd met een
Irakese man, hij heet Wael, en wij hebben
2 kinderen: Veronica (7 jaar) en Frans (4
jaar).
Ik vind Nederland een heel mooi en
leuk en veilig land. Ik ben heel blij hier,
speciaal in de Mariakerk. Sorry, maar ik
ga niet Onze Lieve Vrouwekerk zeggen,
want toen ik de eerste keer naar de kerk
ben gekomen was het nog de Mariakerk.
Ik vind het bij de kerk heel leuk en ik
ben heel blij met alle kennissen bij de
kerk, want ik ben bij de pastoriegroep
en bij de bijbelles voor kinderen en soms
maak ik schoon bij de kerk en ook ben ik
vrijwilliger bij Sant’Egido-activiteiten bij
de kerk, dat vind ik belangrijk. Ik wil in
de toekomst mijn kinderen ook blijven
helpen bij de kerk, want het is mijn kerk.
Iedereen vindt deze coronatijd moeilijk,
maar als wij geloof hebben in God dan
moeten wij erop vertrouwen dat als het
wat beter gaat, wij misschien niet naar de

Mijn naam is Ernst Paul Niessen.
Ik ben sinds december 2018 bij de
Emmaüsparochie en daar voel ik mij
helemaal thuis. Ik ben particulier beveiliger
bij de brigade Veluwe van de Koninklijke
Marechaussee in Het Loo en daarnaast
instructeur bedrijfshulpverlening. Naar ik
hoop worden de BHV-trainingen in juni
weer opgestart - zij het met drastische
aanpassingen. Ik ben getrouwd en heb
twee kinderen. Mijn ouders leven nog,
maar hun gezondheid is broos. Ik ben
dankbaar dat ik hen nog heb. Wij zijn allen
gezond. Om dat zo te houden draag ik
naast de rozenkrans ook de Wonderdadige
Medaille. De heilige Moeder beschermt mij.
kerk kunnen gaan als vroeger, maar we
wel hulp kunnen vragen aan elkaar.
Ik bid dat deze tijd zorgt dat we willen
gaan nadenken wat er met ons gebeurt
en we God dankzeggen omdat Hij met
ons was en is.
Ik hoop dat we allemaal gezond blijven
en dat de genade van Jezus Christus met
ons zal zijn.
(geredigeerd door Willem Olierook)

Virginie
Hallo, mijn naam is Virginie van
Kempen en ik ben begin december
2019 in Apeldoorn komen wonen. Voor
mij zijn er wel wat dingen veranderd
door de Coronamaatregelen. Ik leerde
net een aantal mensen kennen in
Apeldoorn en dat is even gestopt. Het
zingen in het koor Lucente, vrijwilliger
bij de pastoraats- en emissiegroep,
alles is gestopt. Ik mis het om naar de
eucharistieviering te gaan en ik ben ook
in de kerk een kaarsje gaan op steken.
De stilte ervaren in de kerk en in stilte
bidden. Thuis lees ik graag in de Bijbel en
bid ik tot onze Vader.
Ik heb zeer regelmatig de
eucharistievieringen die met livestreaming
werden uitgezonden, gevolgd en dit voelt
niet hetzelfde, maar het is heel mooi dat
het gedaan wordt. Ik ben iedere dag in
mijn atelier te vinden waar ik schilder
en teken en mezelf creatief kan uiten. Ik
maak portretten die ik in opdracht teken.
Het is wel een leuke bijkomstigheid dat
mijn echtgenoot nu al ruim 2 maanden
iedere dag thuis werkt. Normaal is hij 2 a
3 dagen naar het buitenland. En nu zit hij
boven in zijn mooie kantoor te Skypen.

De coronatijd valt mij erg zwaar.
Ik hield van de vanzelfsprekendheden in
mijn leven — het oude normaal. Ik wil het
terug. Ik mis de heilige mis, de communie,
het koffiemomentje en de contacten. Ik
bid dagelijks de rozenkrans om troost en
zegen.

Hilde
Ons gezin (vader, moeder, twee kinderen
(7 en 5 jaar) ging voor de coronacrisis
iedere zondag naar de kerk. Op zich
al een bijzondere gebeurtenis in deze
huidige tijd. We deden dit bewust omdat
we God de eer willen geven die Hij
verdient. Mijn zoon verdiepte zich met
interesse in de communievoorbereiding
en toen brak COVID-19 uit.
De eerste twee zondagen keken we naar
de Heilige mis op de landelijke televisie,
uitgezonden door KRO-NCRV. Poeh, wat
was dat omschakelen. Op zichzelf mooie
vieringen maar de Latijnse onderdelen
spraken ons niet aan.
Via vrienden werden wij getipt op
de digitale parochie via www.onlinemis.
nl en sindsdien reserveren wij iedere
zondagochtend een ‘kerkbank’ op de
computer. Het is de Heilige mis waarbij
wij van de bank af actief meedoen met
andere gezinnen uit het hele land. De

dienst wordt begeleid met mooie zang,
die ook voor de kinderen toegankelijk is.
Ik zal de Paasnacht 2020 niet snel
meer vergeten. Starend naar een
computerscherm je doopbeloften
vernieuwen en je werkelijk opnieuw aan
God toewijden. We mogen dan misschien
niet meer naar onze kerk kunnen maar
niets weerhoudt er ons ervan om samen
te bidden. Juist in deze tijd is deze
verbondenheid in gebed belangrijker dan
ooit. En onze zoon, die doet zijn eerste
Heilige Communie gewoon zodra dat
weer kan...

Theo
Het is heel gezellig om iedere dag samen
te zijn. We kunnen op deze manier wel
goed wennen in ons nieuwe huis nu we
nergens naartoe gaan.
Bij mijn familie en vrienden heeft
gelukkig niemand corona gehad. Helaas
moet ik nu ook langer wachten op hulp
uit het ziekenhuis. Een nieuwe heup
krijgen zal nog even moeten wachten.
Toch voel ik me gezegend voor alle liefde
en gezondheid.

Selfie voor een ander
“Ik hou niet van selfies” schreef ik aan
Willem Olierook, maar beloofde toch wat
te sturen.
De laatste week voor de lockdown liep
ik collecte in mijn eigen straat en heb
zodoende bijna al mijn buren gesproken
en kwam bij een enkeling zelfs binnen
voor de koffie. Dat gaf een bijzondere
verbondenheid, die doorging toen we
noodgedwongen meer thuis moesten
blijven. Tijdens de Paasdagen kwamen
we op het idee om alle mensen in de

straat een
boekenlegger
met een
Paaswens
en een paar
paaseitjes
te bezorgen. Zomaar een kleinigheid,
die leidde tot contact met buren die
we soms alleen van gezicht kenden. De
grote zegen van deze tijd is de warmte
die mensen elkaar doorgeven, ook op
afstand. Laten we meer naar elkaar
omkijken.

Ernst
Thuiswerken van achter een bureau! Dat is al
tien weken de werkwijze waarop ik invulling
geef aan mijn werk.
Voor een buitendienstfunctie als senior
Adviseur Praktijkleren van het SBB een hele
aanpassing. We zijn het niet gewend (geen
zitvlees!!). We leren weer nieuwe dingen,
zoals vergaderen en presenteren via onlinetoepassingen.
Ook social distancing (afstand houden) is en

blijft voor mij moeilijk, maar ik wil niemand
in gevaar brengen. Het kan nu even niet!
Heb ik dan helemaal niets te doen….?? Als
vrijwilliger van de werkgroep Open Kerk
mag ik met regelmaat op zaterdag in de
kerk aanwezig zijn.
Het geeft voldoening om met mensen te
spreken over hun ervaringen in deze tijd of
andere zaken.
Als locatieraad, die ik mag voorzitten, zijn
we druk bezig met de aangekondigde

versoepeling van de lockdown in de
kerken. Het bisdom heeft een aantal
protocollen uitgeschreven die we in de
Onze Lieve Vrouwekerk moeten gaan
inpassen. We willen op 1 juli op een
verantwoorde en veilige wijze telkens 100
parochianen (niet meer!!) de gelegenheid
geven om een viering bij te wonen. Hoe
en wat? Dat laten we zo gauw mogelijk
weten via OpWeg, de website en de
sociale media.
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STAD
Kopij voor de volgende OpWeg graag inleveren uiterlijk woensdag 24 juni 2020
per e-mail aan receptie@rkapeldoorn.nl

O NZ E LI EVE VR O UWE
Gebedsgroep de Parel is tot nader bericht
stopgezet.

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

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

Bereikbaarheid Pastoraat en Diaconaat
– Op werkdagen van 09.30-11.30 uur is
een predikant en/of zijn mensen uit het
pastoraat/diaconaat aanwezig in de kerk,
tel. 533 25 39.
– Het pastorale telefoonnummer
06 – 177 011 22 is altijd bereikbaar in
geval van ziekte, ziekenhuisopname of
als u behoefte heeft aan een gesprek.
– Het tijdelijke diaconale telefoonnummer
06 – 824 847 49 kan gebeld worden voor
praktische hulpvragen, zoals boodschappen halen of een klusje doen. Dit nummer
is primair bedoeld voor leden van De Drie
Ranken.

Opening door de week
De huidige maatregelen bieden gelukkig
ruimte om u door de week te ontvangen.
Elke werkdag is er tussen 09.30-11.30
uur ruimte om binnen te wandelen, een
kaarsje te branden, een gesprek te voeren
of om koffie te drinken. Ook hierbij
geldt dat de RIVM-richtlijnen die staan
vermeld bij de ingang en de adviezen
van de beheerder altijd dienen te worden
opgevolgd. Twee mensen vanuit pastoraat/
diaconaat bieden graag een luisterend oor
maar ook kunt u elkaar weer ontmoeten.
Vooralsnog zijn er tien bezoekers tegelijk
van harte welkom. Het is waardevol zo
steeds meer mensen die we lange tijd
niet spraken/zagen weer te ontmoeten en
wat voelt het vertrouwd weer een poos
in stilte en rust je ziel wat te laten varen.
Komen er meer bezoekers dan zal aan
degenen die het eerst kwamen gevraagd
worden om plaats te maken voor anderen.
In de avonden is er mogelijkheid voor
(kleine) groepen om te vergaderen of bij
elkaar te komen voor een kleine viering
of pastoraal gesprek. Hiervoor moet
altijd een afspraak gemaakt te worden.
Er zijn alleen beheerders aanwezig als
er activiteiten staan ingepland. Voor alle
grote activiteiten zoals filmavonden,
koorrepetities e.d. kijken we pas na de
zomervakantie of daar weer ruimte voor
is. We zijn blij dat we op deze manier
voorzichtig de ontmoeting weer op gang
kunnen brengen!

Stalen platen in kerktoren geplaatst

Inrichting kerkzaal

Ondanks zijn hoogtevrees klom Ed van Gent
op 14 mei via de steigers langs de toren
omhoog om te helpen bij het bevestigen
van vier grote roestvrijstalen platen van
ruim vijfentwintig kilo per stuk. Hij is al
vanaf het begin betrokken geweest bij de
vernieuwbouw van De Drie Ranken. Dit
was letterlijk een hoogtepunt voor hem. Hij
heeft het concept voor deze platen in de
toren bedacht en de Apeldoornse architect
Lars Courage heeft het ontwerp uitgewerkt.
Omdat de constructie van de toren niet is
berekend op kerkklokken, heeft Ed gekeken
naar mogelijkheden om iets met licht te
doen. Hiervoor heeft hij zich laten inspireren
door de tekst uit Matteüs 5 waarin staat
dat wij ons licht niet onder de korenmaat
moeten plaatsen. De kerktoren zal nu een
baken van licht in de wijk worden. Overdag
weerkaatsen de platen het zonlicht en ‘s
nachts worden ze verlicht door ledlampjes.
Die verlichting wordt in de maand juni
aangebracht. Dit licht zal corresponderen
met het licht achter de aandachtswand
in de kerkzaal. Het kerkelijk jaar kent zes
liturgische kleuren: rood, groen, paars,
(zwart), oudroze en wit. Het is de bedoeling
dat de kop van de toren deze kleuren laat
zien, afhankelijk van de periode van het
kerkelijk jaar. Als er geen hoogtijdagen
zijn, is de kleur groen. Die kleur verwijst
naar hoop, groei en toekomst. Hiermee
geeft de toren symbolisch aan dat wij als
geloofsgemeenschap niet alleen met elkaar
het geloof willen beleven, maar ook een
kerk willen zijn die naar buiten is gericht, als
een Huis van Ontmoeting.

Helaas de komende tijd een aangepaste
opstelling van de stoelen vanwege de
‘anderhalve meter’ dus we kunnen nog niet
van de definitieve opstelling van de kerkzaal
genieten. Maar op de foto is te zien dat
de inrichting van de kerkzaal gestaag is
gevorderd en prachtig wordt.

Inzamelen voedselbank weer van start
Een moeilijke tijd is aangebroken voor
iedereen, ook voor de voedselbank. De
coronacrisis maakt het nog moeilijker voor
de huidige klanten van de voedselbank die
(tijdelijk) niet in hun eigen levensonderhoud
kunnen voorzien. Ook merken we dat
meer mensen onze hulp nu juist extra hard
nodig hebben. Ruim anderhalf jaar hebben
we als geloofsgemeenschap vanwege de
vernieuwbouw niet mee kunnen doen,
maar wat voelt het goed dat we nu weer
ruimte hebben voor de kratten van de
voedselbank. Vanaf dinsdag 2 juni kunt u
op werkdagen tussen 09.30 - 11.30 uur uw
bijdrage inleveren in de kratten in de hal
van de kerk. De producten voor juni zijn
houdbare melk, pasta en rijst. Bent u niet in
de gelegenheid uw bijdrage langs te (laten)
brengen, ook giften zijn welkom. U kunt via
www.voedselbank.nl een donatie doen. Fijn
dat we weer op u mogen rekenen.

H U B E R T U S

gedaan en betekend. Gerard, maar ook zijn
echtgenote Tonny, waren zeer betrokken bij
de Werkgroep en stonden altijd klaar om
naast de bestuurlijke taken ook hand- en
spandiensten te verrichten. We zijn hem daar
zeer dankbaar voor. Wat zullen we Gerard
missen. Hij zal zeker willen dat we in zijn
geest door zullen gaan met het werk wat wij
doen, want hij was bijzonder blij en trots op
het werk dat de Welzijn doet. We hopen dat
Tonny, hun kinderen en kleinkinderen kracht
en sterkte zullen vinden om dit grote verlies
te dragen. Wij zullen Gerard niet vergeten en
hopen dat zijn vrouw de Werkgroep Welzijn
zal blijven steunen nadat het verdriet wat
dragelijker zal zijn geworden.
Nu de regels omtrent het virus wat
versoepeld zijn denken wij ook al samen met
de mensen van het “Hof van Afscheid” weer
vooruit. Dit houdt in dat wij binnenkort een
vergadering zullen hebben met de leden van
de Werkgroep Welzijn, en zullen bekijken
wat wij weer kunnen betekenen voor de
ouderen van onze groep. Zo denken wij
om eventueel in de 2de helft van juli een
inloopmiddag te houden voor onze ouderen
in het “HOF VAN AFSCHEID” waar voldoende
ruimte is om met de voorschriften, zoals die
dan gelden, rekening te houden. U krijgt van
de Werkgroep te zijner tijd een uitnodiging
om hieraan deel te nemen. U hoort dan ook
de invulling van deze middag. Wij hopen dat
u zich net als wij verheugen op een weerzien
met elkaar. Graag tot ziens. Blijf gezond.
Gerard Tiemessen

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.

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

Werkgroep Welzijn
Hubertusgemeenschap
De Werkgroep Welzijn overweegt om
voorzichtig weer activiteiten in te gaan
plannen voor de rest van het jaar 2020.
Na een fantastisch Open Huis op 19 februari
was de Werkgroep Welzijn al volop bezig om
de volgende activiteit, een Eucharistieviering
te organiseren voor 19 maart 2020.
Toen werden we allemaal overvallen door
de Corona-crisis. Dit hield in dat er geen
enkele bijeenkomst meer mocht worden
gehouden en iedereen werd gevraagd om
zoveel mogelijk thuis te blijven. Dit was een
forse tegenvaller. Het zag er ook allemaal
heel beangstigend uit. Zoveel mensen die
ziek waren of werden. Ook overleden er veel
mensen aan deze verschrikkelijke ziekte.
De meeste angst werd wel veroorzaakt
door het feit dat het besmettelijk was en
overgedragen kon worden zonder dat
iemand nog maar de minste symptomen
had. Ook onze Werkgroep Welzijn is hard
getroffen door dit Corona-virus want onze
2de secretaris, Gerard Jansen, zelfs jarenlang
onze 1e secretaris, is besmet geraakt door het
virus en is na ca. 10 dagen ziekenhuisopname
op 25 maart overleden. Hij werd op 31 maart
begraven op de Natuurbegraafplaats in Assel
bij de H. Geestkapel. Helaas kon hij vanwege
het Coronavirus slechts in kleine kring
begraven worden. Wel heeft Pater Dominiek
Deraeve de afscheidsgebeden kunnen doen.
Gerard Jansen was al sinds 2005 verbonden
aan de Werkgroep en heeft heel veel

Door alle Coronamaatregelen kunnen wij
voorlopig geen activiteiten aanbieden.
Wij zijn ons ervan bewust dat voor de
doelgroep, mensen van 75 jaar en ouder,
het nog wel eens lang kan gaan duren.
Om een activiteit te organiseren met
anderhalve meter tussen onze gasten heb
je veel ruimte nodig. Helaas biedt Don
Bosco hiervoor niet genoeg ruimte. Ook
mogen er nog niet veel mensen in een
gebouw samenkomen.
Maar de cijfers zijn licht positief op het
moment van schrijven. Daar houden we
ons aan vast.
Als de omstandigheden het weer
toelaten zullen wij u weer een
uitnodiging sturen.
Wij wensen u veel gezondheid toe en
houdt hoop en goede moed.
Mocht u toch nog vragen of
opmerkingen hebben dan kunt u contact
opnemen met Marjolein Ribbink:
Tel. 055 367 07 98.
Werkgroep Teresia Activiteiten 75+

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.
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OECUMENE
Als een goede buur
Eind mei trok ik de deur van de Herberg
achter me dicht. Een intensieve periode
tijdens de coronacrisis zat erop, een nieuwe
(tijdelijke) medewerkster gaat het van
mij overnemen. Het was stil de afgelopen
periode sinds half maart en toch ook weer
niet. Stil omdat de inloopplek gesloten was
en de vrijwilligers er niet waren.
De Herberg fungeert als postadres voor
mensen, die zich anders niet in kunnen
schrijven. Sommigen vinden na verloop van
tijd eigen woonruimte, anderen melden zich
juist in deze tijd aan. En dat was nou precies
de reden dat het helemaal niet stil was. De
bel gaat, ik maak een praatje en overhandig
de post aan de bezoek(st)er of laat hem of
haar op veilige afstand binnen voor een
gesprek.
Als iemand lang niets laat horen pak ik de
telefoon of stuur een mailtje: ik heb je lange
tijd niet gezien, waar was je? Soms is het
contact heel vluchtig: een vraag hoe het gaat
en elkaar een fijne dag wensen. Op andere
momenten is het intensiever en worden de
gesprekken veel persoonlijker. Dan zijn er
even tranen of een vrolijke lach. Met een
enkeling is er zelfs contact via facebook.
En deze laatste week raak ik ontroerd van de
lieve woorden van bezoekers die dankbaar
waren dat ik er was deze periode. “Jammer
dat ik je geen hand kan geven”, zeggen
sommige mensen, maar deze coronacrisis

heeft ons dichter bij elkaar gebracht. Het
voelt alsof we goede buren van elkaar zijn
geworden en daarom vroeg ik één van hen
of hij het goed vond dat er een foto werd
gemaakt voor boven deze column.
Dat gevoel van goede buren zijn ervaar
ik ook tijdens mijn werk in de thuiszorg.

KERKDIENSTEN

Deze periode maakt dat veel mensen
verstoken zijn van contact met anderen.
Bij veel cliënten zijn de medewerk(st)ers
van de thuiszorg de enige naasten die over
de vloer komen. Je wordt daardoor nog
vertrouwder dan anders. Mensen willen
hun verhaal kwijt over hun onzekerheden
of over wat ze meemaken. Familieleden

WIJ BIDDEN

ELDERS

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

H. Geestkapel te Assel
Hoera! Ingaande 7 juni a.s. zijn er weer vieringen in de H Geestkapel. Vanwege het
coronagevaar wel met de nodige restricties. We volgen natuurlijk het door de overheid
opgelegde protocol:

vragen of je de boodschappen kunt doen
of even kunt helpen met het installeren
van de smartphone. We worden helden
genoemd, maar eigenlijk zijn we gewoon
goede buren, die we allemaal kunnen zijn
voor elkaar.

Houd mij in leven,
wees Gij mijn redding
steeds weer zoeken mijn ogen naar U.
Omdat Gij zijt zoals Gij zijt,
zie naar mij om en wees mij genadig,
want op U wacht ik een leven lang.

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, tussen 14.00 en 16.00 uur op
telefoonnummer 055 505 16 87. 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.
Hans Bosch

E V E N

S T I L S T A A N

BIJBELROOSTER
Bijbelrooster jaar A
14 juni Feest van het H. Sacrament
Deut. 8,2-3 +14b-16a; Ps. 147 B; 1 Kor. 10,16-17 Joh. 6, 51-58
21 juni 12e zondag door het jaar
Jer. 20,10-13; Ps. 69; Rom. 5,12-15; Mt. 10,26-33.
28 juni 13e zondag door het jaar
2 Kon. 4,8-11 + 14-16a; Ps. 89; Rom. 6,3-4.8-11; Mt. 10,37- 42

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

S ervice vinden wij vanzelfsprekend
• 3 jaar garantie
• aan huis advies en verkoop
• levering op afspraak
• gratis bezorgen en afvoeren
• eigen technische dienst
• uitgebreide uitleg

Informatieblad OpWeg met een oplage van ruim 4.000 stuks in de regio
Apeldoorn, is een uitstekend medium voor uw boodschap of aanbieding.
Voor meer informatie bel of schrijf naar:
F. Spallek, De Zeis 53, 7335 KE Apeldoorn, tel. 055 - 542 64 24.

055 - 312 56 89
dag en nacht

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

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
bijdragen van lezers. Jaarlijks wordt een acceptgiro
verspreid waarmee een vrijwillige bijdrage kan
worden overgemaakt.
Men hoeft natuurlijk niet op deze acceptgiro
te wachten, spontane bijdragen zijn ook zeer
welkom op rekening: 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
Opmaak
E* D.SIGN te Barneveld (www.e-ster.biz)
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Vellendrukkerij BDU - Barneveld

