vrijdag 24 juli 2020
49e jaargang, nummer

informatieblad voor katholiek apeldoorn

11
(vierwekennummer)
volgende uitgave
vrijdag 21 augustus 2020

www.emmaus-apeldoorn.nl

kerk pagina 2 | huis pagina 4 | stad pagina 7 | kopij inleveren uiterlijk: woensdag 12 augustus 2020

Een kruidwis met walnoot en blad, bijvoet,
koninginnenkruid, tarwe, rogge, kamille,
duizendblad en klaproos
[Door Els Diederen at li.wikipedia]
Kruidwis en 7 Witte rozen, [van www.symbolischschikken.nl]
Maria met tekst, [van kknews.cc]

Maria ten Hemelopneming: feest voor Kerk en kruiden
(Willem Olierook)
Bij het lezen van de kop heb je misschien
gedacht dat er een typefout in was
geslopen; ‘bruiden’ in plaats van ‘kruiden’,
maar het staat er toch echt goed…

Aanleiding
Tijdens de redactievergadering waarin we
onder andere de inhoud van deze editie
bespraken, vond Ronald Dashorst in een
boekje dat hij bij zich had een tekst die
betrekking had op het zegenen van kruiden
op het feest van Maria ten Hemelopneming
dat wordt gevierd op 15 augustus.
Thuis ben ik op internet gaan zoeken of
ik hier wat meer over kon vinden…

Legende
In ‘De groene kalender’ lees ik:
Volgens een legende overdekten geurende
kruiden het sterfbed van Maria, de moeder
van Jezus. De kruiden werden gebruikt bij
het balsemen van het lichaam: lavendel,
marjolein, hysop, citroenmelisse, basilicum,
rozemarijn en tijm.
Thomas, één van de leerlingen, die de
bijnaam ‘ongelovige’ Thomas kreeg, was
er volgens die legende niet bij toen Maria
stierf. Toen hij later, op de plek waar zij
stierf, deze geuren aantrof, werd hij erdoor
bevangen. Ze herinneren hem aan een beeld
van God: die als goede geur in de ruimte
aanwezig is en de ruimte zoekt maar niet te
vatten is, een geur die de doden bij het leven
bewaart.
Maria die ruimte had gemaakt voor haar
kind, voor God, werd nu zelf opgenomen in
de ruimte van de Eeuwige, wiens goede geur
alles doordrenkt en kan doordringen tot in
je diepste wezen.
Op deze dag worden in de kerkelijke
traditie in katholieke kerken nog

steeds kruidenbundels (‘kruidwis’)
gezegend. Die kruidenbundel bestaat
meestal uit 7 verschillende planten:
twee broodgraansoorten, bijvoorbeeld
tarwe en rogge, twee kruiden met een
geneeskrachtige werking: duizendblad
(Achillea millefolium) en boerenwormkruid
(Tanacetum vulgare) en twee kruiden
waarvan men dacht dat zij het onweer
konden weren: alsem (Artemisia sp.) en
koninginnekruid (Eupatorium cannabium),
ook wel donderkruid genoemd. Met voegde
daarbij ook het geveerde blad van de
walnoot toe, dat uit zeven blaadjes bestaat
en tegen bliksem zou beschermen.
Voor het graan in de kruidenbundel
is een goede reden: deze dag van
“Maria Hemelvaart”, officieel “Maria ten
Hemelopneming’, wordt ook wel “Onze
Lieve Vrouwe halfoogst” genoemd omdat
15 augustus midden in de graanoogst valt.
Men steekt dan enkele korenaren in de
kruidenbundel om later de gezegende
(gewijde) korenaren weer toe te voegen aan
het zaaigoed: want rond 8 september, de
feestdag van Maria Geboorte, wordt met
de zaai van het wintergraan begonnen.
Het is de tijd waarin de bijen en de
bloeiende hei te zien zijn, waarmee
men Maria verbindt, zoals: “Is Maria
Hemelvaart helder en klaar, dan is het
een goed honingjaar” en “Tussen de
Hoge Lieve Vrouw (15 augustus, Maria
Hemel ten opneming) en de Lage Lieve
Vrouw (8 september, Maria Geboorte)
Vrouw zijn de honingbijen weer op schouw.”

Kruidenbundels
In Maastricht in de basiliek van O.L.V. ten
Hemelopneming (ook de officiële naam
van onze Apeldoornse kerk), worden op
15 augustus voor de kruidwis (kroetwesj)
alleen takjes van het boerenwormkruid
gebruikt (Tanacetum vulgare).

De zusters Clarissen van het klooster De Bron
in Nijmegen maken kruidenbundeltjes met
7 kruiden: boerenwormkruid, duizendblad,
citroenmelisse, ijzerhard (of wijnruit),

marjolein, munt en salie, zegenen deze
bundeltjes in de vesper op 15 augustus,
waarna alle zusters en bezoekers een
kruidenbundeltje krijgen.

Recept
Op de site ‘sameneerlijketen.nl’ vond ik het volgende toepasselijke recept:
Ingrediënten
800 g verse kapucijners
750 g verse geitenkaas
2 kroppen sla
200 g zwarte olijven
2 theelepels grof zeezout
7 kruiden:
4 theelepels basilicum
2 eetlepels tijm
2 eetlepel rozemarijn (fijngemalen)
4 theelepels marjolein
2 eetlepels citroenmelisse
4 eetlepels sesamzaad
8 eetlepels hysop
Voor de marinade:
2 eetlepels lavendelknoppen of bloemzaadjes
10 eetlepels olijfolie
4 eetlepels honing
2 eetlepels citroensap
Bereiding
Maak een marinade van de olijfolie, lavendelknoppen, honing en citroensap.
Leg hierin de geitenkaas en laat een nacht in de koelkast intrekken.
Maal basilicum, tijm, rozemarijn, marjolein, citroenmelisse, sesamzaad en het
grove zeezout met elkaar fijn.
Kook de jonge, verse kapucijners in 10 minuten gaar. Pluk de sla in stukken en
meng het met hysop, kapucijners en olijven. Schep het mengsel op 8 borden.
Snijd de geitenkaas in 8 plakken en leg die boven op de salade.
Nodig iemand (of meer personen) uit, heb het samen goed en… eet smakelijk!
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KERK
Onze Lieve Vrouwekerk, Hoofdstraat 18, 7311 KB Apeldoorn

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

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

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

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

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

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

Pastorale zorg: Een pastor van het team is iedere dag van 09.00-20.00 uur bereikbaar op 06 531 543 58 en tevens beschikbaar voor dringende pastorale zorg.
Secretariaat: ma, di, wo, do: 09:00 - 12:00 uur, emmaus@rkapeldoorn.nl , 055 526 65 04

LI T U RG I S CH E V I E R I N G E N
Zondag 26 juli
10.00 uur
Dinsdag 28 juli
09.00 uur
Vrijdag 31 juli
09.00 uur
19.30 uur
Zondag 2 augustus
10.00 uur
19.00 uur
Dinsdag 4 augustus
09.00 uur
Vrijdag 7 augustus
09.00 uur
19.30 uur
Zaterdag 8 augustus
16.30 uur
Zondag 9 augustus
10.00 uur
19.00 uur
Dinsdag 11 augustus
09.00 uur
Vrijdag 14 augustus
09.00 uur
19.30 uur
Zaterdag 15 augustus
16.30 uur
Zondag 16 augustus
10.00 uur
19.00 uur

17e zondag door het jaar
Eucharistieviering voor 100 personen met cantor en organist
Voorgangers pastoor H. Hermens en diaken R. Dashorst
Eucharistieviering voor 100 personen
Eucharistieviering voor 100 personen
Gebedsviering Sant’Egidio voor 100 personen
18e zondag door het jaar
Eucharistieviering voor 100 personen met cantor en organist
Voorganger pastoor H. Hermens
Eucharistieviering voor 100 personen met cantor en organist
Voorganger pastor Sebastian
Eucharistieviering voor 100 personen
Eucharistieviering
Gebedsviering Sant’Egidio voor 100 personen
19e zondag door het jaar
Eucharistieviering voor 100 personen met cantor en organist
Voorganger pastor Sebastian
19e zondag door het jaar
Eucharistieviering voor 100 personen met cantor en organist
Voorganger pastor Sebastian
Eucharistieviering voor 100 personen met cantor en organist
Voorganger pastoor H. Hermens
Eucharistieviering voor 100 personen
Eucharistieviering voor 100 personen
Gebedsviering Sant’Egidio voor 100 personen
20e zondag door het jaar
Eucharistieviering voor 100 personen met cantor en organist
Voorganger pastoor H. Hermens
20e zondag door het jaar
Eucharistieviering voor 100 personen met cantor en organist
Voorganger pastoor H. Hermens
Eucharistieviering voor 100 personen met cantor en organist
Voorganger pastor Sebastian

Dinsdag 18 augustus
09.00 uur
Eucharistieviering voor 100 personen
Vrijdag 21augustus
09.00 uur
Eucharistieviering voor 100 personen
19.30 uur
Gebedsviering Sant’Egidio voor 100 personen

BIECHTGELEGENHEID elke vrijdag na de viering van 09.00 uur in de O.L. Vrouwekerk,
na telefonisch overleg.

ROZENKRANSGEBED is nog niet opgestart.
De SOOS (op donderdagmiddag) is tot nader order gesloten!
KINDERDIENST EN CRÈCHE
Vanaf juli zijn we weer gestart met de kinderdienst in het Emmaüshuis.
I.v.m de coronamaatregelen verzamelen de kinderen zich in de tuin en
blijven de gehele mis in het Emmaüshuis.
De kinderdienst zal in de vakantieperiode juli/augustus doorgaan.
Er is géén vakantiestop.
Voor de kleintjes wordt geprobeerd ook in de vakantie voor opvang
te zorgen in het Emmaüshuis.
KERKTAXI
Voor parochianen die niet zelfstandig naar de kerk kunnen reizen,
is er de vervoersdienst verzorgd door vrijwilligers. Voor info en aanmelding:
emmaus@rkapeldoorn.nl of tel. 055 526 65 00.

BLOEMETJE VAN DE WEEK
Hiervoor is een rooster samengesteld door de bezoekgroepen. Aan hen is
gevraagd om aan het secretariaat een naam en adres door te geven van
iemand die ziek is. Dit graag uiterlijk op woensdag vóór 12.00 uur mailen
naar receptie@rkapeldoorn.nl.
Voor de komende weken is het rooster: 2 augustus locatie Teresia; 9 augustus
locatie Hubertus; 16 augustus locatie Bonifatius, 23 augustus locatie Fab. & Seb.
Op 12 juli jl. is er een bloemetje gegaan naar Ben en Cita Pol, Cantatestraat te
Apeldoorn.
Op 19 juli jl. is er een bloemetje gegaan naar mevrouw Koenders,
huize Mandala, Sportlaan te Apeldoorn.
VOEDSELBANK
Het product voor de inzamelingsactie van de Voedselbank voor de maand juli is pakken
lang houdbare melk.
Voor de maand augustus graag broodbeleg: jam, pasta, hagelslag, etc. géén pindakaas.
U kunt het product in de bekende kratten achter in de kerk deponeren. Namens de
voedselbank hartelijk dank.
COLLECTEOPBRENGSTEN
Er is nog geen opgave van de collecteopbrengsten binnengekomen.
MISINTENTIES
Voor zover bij ons bekend
11 / 12 juli:
Sido Andela, Maria Aartsen-Verhey, overleden familie Aartsen-Verhey, Hendrikus Johannes
Aartsen, Elizabeth Johanna Helena Wezenberg-Blokvoort, Wil Leerkes-Pelgröm, Lia Pouleijn,
Louis Heinsman, Annie Schrijvers, Willem Flierman, Marie Flierman uit dankbaarheid
vanwege haar 100e verjaardag
18/19 juli:
Joop Dölle en Lies Dölle-van Dantzig, Louis Heinsman, Joop Niekus, Henriëtte Niekus,
Peter Veraar,
26 /27 juli:
Elizabeth Johanna Helena Wezenberg-Blokvoort, Peter Veraar
1 / 2 augustus:
Annie Spronk-Post, Maria Johanna Geerdink en overleden familieleden, Peter Veraar
8 / 9 augustus:
Sido Andela, Stephan Staijen, overleden ouders, schoonouders en schoonzoon, Gezondheid
en voorspoed voor het gezin, Maria Aartsen-Verhey, overleden familie Aartsen-Verhey,
Hendrikus Johannes Aartsen, Elizabeth Johanna Helena Wezenberg-Blokvoort
PAROCHIEKRONIEK
Gedoopt:
Er heeft geen doopplechtigheid plaatsgevonden.
Overleden:
De afscheidsdienst van Louis Heinsman heeft plaatsgevonden op 3 juli jl. in de O.L.
Vrouwekerk.
De afscheidsdienst van Peter Veraar heeft plaatsgevonden op 16 juli in de O.L. Vrouwekerk.
Louis Heinsman
Louis is opgegroeid in Apeldoorn als oudste in een gezin van 6 kinderen. Na zijn lagere
school ging hij naar de ambachtsschool waar hij onder andere leerde marmer en sierschrift
schilderen. Al vroeg begon hij te werken als schilder. Graag mocht hij altijd vertellen over
zijn vak. Tijdens zijn militaire dienst zat hij bij de grenadiers en hier is hij altijd trots op
geweest. Als kind had Louis een sterke band met zijn jongste zusje en het is voor hem een
zware klap geweest toen zij voor hun ouderlijk huis dodelijk verongelukte. Ook ingrijpend
zijn de oorlogsjaren geweest. Maar het geluk lachte hem toe toen hij Mony leerde
kennen. Samen kregen ze 3 kinderen en hij werd ook nog eens een trotse grootvader van
7 kleinkinderen, een rol die hij met verve heeft vervuld. Louis is altijd een harde werker
geweest. Helaas werd hij om gezondheidsredenen rond zijn 40e afgekeurd. Troost vond
hij toen bij zijn duiven die zijn grote hobby waren. Maar ook mocht hij graag timmeren
en spullen opknappen. Helaas kwam er een einde aan het geluk van Louis en Mony door
haar overlijden in 2009. Louis kwam alleen te staan en het gemis is altijd enorm geweest.
Na haar overlijden ging zijn gezondheid geleidelijk aan achteruit. In de laatste week van
zijn leven hier op aarde verslechterde zijn gezondheid en enkele dagen nadat Louis de
laatste sacramenten mocht ontvangen overleed hij. Op 3 juli hebben wij in de Onze Lieve
Vrouwekerk afscheid genomen in het vertrouwen dat Louis nu opgenomen mag worden in
het eeuwige licht van Gods liefde.
Gerard van de Braak
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Kerkdienst in de grot waar Maria op Jezus wachtte

Maria in Magdoche bij nieuwe kerk

Sporen van Jezus in Libanon
(Paul Orth)

Phoenicië
Tijdens een van onze reizen doorkruisten
mijn eega en ik Syrië, toen daar alles nog
pais en vree was. (Niet helemaal waar,
want er braken net in die tijd onlusten
uit in Homs). Wij waren geïnteresseerd in
resten uit de oudheid en werden wat dit
betreft in dit land niet teleurgesteld. Het
lag in de bedoeling ook tegelijk Baälbek
in Libanon te bezoeken, omdat dit slechts
een klein uitstapje over de grens zou
betekenen. Baälbek is een stad uit de 9e
eeuw v.Chr., met een grote verzameling
tempeloverblijfselen uit opeenvolgende
godsdienstperioden. Er was echter zoveel
cultuur te bezien in Syrië, dat wij deze
Libanese stad uit de oudheid moesten laten
zitten. In de jaren daarna heerste er zoveel
oorlogstumult in Libanon, dat plannen voor
een reis daarheen naar de achtergrond
verdwenen. De laatste jaren is de situatie
er echter zo verbeterd, dat wij eind 2019
alsnog een reis naar dit land durfden te
ondernemen. Libanon, of Phoenicië zoals
het vroeger heette, het land waarvan de
bevolking sinds de vroegste tijden handel
dreef met alle andere volkeren rond de
Middellandse zee. Het is ook het eerste land
na Palestina waarheen Jezus zijn schreden
richtte.

die bekend staat onder de naam Shouf. Het
hout uit de bossen van toen moet op grote
schaal zijn verhandeld aan andere volkeren.
De Egyptenaren waren in 2700 v Chr. reeds
belangrijke afnemers van dit bijzondere hout
uit Phoenicië. Naast de ceders van 30, 40 m
hoogte, waren er bij sommige exemplaren
voorstellingen van Jezus te zien, meestal in
het hout van dode bomen. Jezus aan het
kruis en het gelaat van Christus springen
hierbij direct in het oog. Later realiseerde
ik mij, dat de voorstellingen zo echt en
gedetailleerd waren, dat de mens hierbij
vast een handje moet hebben geholpen.
Niettemin lieten die voorstellingen van een
lijdende Christus niet na grote indruk op me
te maken.
Vermeldenswaard is ook de vallei van
Sainte Kadisha, waar kloosters, hermitages
en grotten waren te zien. In dit gebied
wonen de Maronieten, Christenen met een
andere interpretatie van het geloof dan de
katholieke. Een klooster bij Boucharré droeg
de naam Deir Mar Lisha, de naam van de
profeet Eliza uit het Oude Testament, die
na de profeet Elia kwam. Dit klooster is in
1644 gesticht en bleef bestaan tot de dood
van de laatste heremiet in 1992. Thans is het
een bezienswaardigheid, alleen open voor
toeristen.

Sidon
Landinwaarts, hoog boven de stad Sidon,
verheft zich thans een nieuwe, katholieke
kerk, tot stand gekomen door schenkingen
van o.a. paus Johannes Paulus II. Op het
plein daarvoor een meer dan levensgroot
beeld van Maria en verder iets lager, deels
onder dit plein, de grot waar Maria vertoefd
moet hebben, wachtend op de terugkomst
van Jezus. In de grot, die nu is ingericht
als kapel, was op het moment dat wij er
waren, juist een H. Mis aan de gang. Het is
nu een bedevaartsoord, en wat voor één!
Nauwelijks voor te stellen. …Een plaats waar
Jezus moet hebben gestaan toen hij zijn
moeder kwam ophalen... zo realiseerde ik
mij op dat moment. Ik nam me toen voor,
thuis op te zoeken wat hierover in het
Nieuwe Testament geschreven staat. En hier
is dan het resultaat:

Mattheüs
Bij Mattheüs hoofdstuk 15; 21- 29 en
Marcus hoofdstuk 7; 24-30 lezen we al dat
Jezus naar de streek van Tyrus en Sidon
trok. In het huis waar hij verblijft wordt hij
lastiggevallen door een Helleense vrouw van
Syro-Fenicische afkomst. Zij smeekt hem de
duivel uit haar dochter te verdrijven. Jezus
antwoordt: ‘Laat eerst de kinderen verzadigd
worden. Het is niet goed het brood dat voor

Magdoche
Bij aankomst op de luchthaven van Beiroet
werden wij opgewacht door onze gidschauffeur van die week, Kifah. Hij nam
eerst nog eens met ons het reisprogramma
door. Twee punten hierin intrigeerden
ons bijzonder. De plaats Magdoche waar
Maria, de moeder van Jezus, in een grot
op haar zoon bleef wachten, terwijl Hij
in Sidon, zoals in menig ander plaats, de
mensen ontvankelijk maakte voor ‘de blijde
boodschap’. (Het was Joodse vrouwen
toentertijd namelijk niet toegestaan deze
stad te betreden). Het tweede was Kana
of Kanaän, het dorpje waar Jezus tijdens
een bruiloft water in wijn veranderde.
Wat dit laatste betreft wachtte ons
een teleurstelling. De plaats lag in het
grensgebied met Israël en de spanningen
daar waren de laatste tijd zo opgelopen, dat
een bezoek hieraan alleen met een speciaal
permit geoorloofd was. Dus voor gewone
toeristen al helemaal taboe.

Beeld van Maria op het kerkplein in Magdoche

Marcus
Marcus hoofdstuk 7: 31- 37: Jezus begaf zich
uit de streek van Tyrus over Sidon naar het
meer van Galilea in het grensgebied van
Phoenicië (Libanon) en Palestina (Israël). Men
bracht een doofstomme bij Jezus. Deze nam
hem buiten de kring, stak hem de vingers
in de oren, raakte zijn tong met speeksel
aan, sloeg zijn ogen op ten hemel en sprak:
‘Effeta’ (=ga open) en terstond kon de man
horen en spreken.

Lucas
In Lucas hoofdstuk 4: 24- 30: Jezus treedt
op in Nazareth in de synagoge. Naast
bewondering ontmoet Hij echter ook veel
ongeloof en afgunst. ‘Geen profeet wordt
aanvaard in zijn eigen vaderstad’ zegt Jezus
dan en haalt vervolgens de profeet Elia aan:
‘Toen de hemel drie jaar en zes maanden
gesloten bleef en er hongersnood uitbrak
over het hele land waren er veel weduwen in
Israël. Toch werd Elia tot niemand van haar
gezonden dan tot een weduwe in Sarepta. In
het gebied van Sidon’. In Lucas hoofdstuk 4:
31- 37: Jezus ging naar Kafarnaüm in Galilea.
Hij trad er tijdens de sabbat (religieuze
rustdag) voor de mensen als leraar op en
zij waren buiten zichzelf van verbazing
over zijn leer, omdat Hij sprak met gezag.
Jezus geneest dan ook nog een man in de
synagoge, die door een onreine geest was
bezeten. Dan beschrijven zowel Mattheus
(hoofdstuk 11; 20 -23) als Lucas (hoofdstuk
10: 13 -15) bijna met dezelfde woorden
de verzuchting van Jezus over de houding
van vele Joden, die niet open blijken te
staan voor zijn leer. ‘Wee u Chórazin, wee u
Betsaïda – Tyrus en Sidon zouden reeds lang
in zak en as zich bekeerd hebben, indien
bij hen de wonderen waren gebeurd, die
bij u hebben plaats gevonden. Het lot van
Tyrus en Sidon zal beter te dragen zijn op de
oordeelsdag dan dat van u’.

Johannes

De volgende ochtend begonnen we met
een bezoek aan Jounieh (Harissa) aan de
noordkant van Beiroet. Je kunt daar met een
kabelbaan- en lift naar het heiligdom van
Onze Lieve Vrouw van Libanon op 650 m
hoogte met een heel moderne, futuristisch
ogende kathedraal, speciaal gebouwd voor
het bezoek van paus Johannes Paulus II aan
het land. Het meest imposant is echter het
tientallen meters hoge, witte Mariabeeld
voor de kathedraal, dat opvallend boven de
omgeving uittorent.

Shouf
Heel indrukwekkend is het landschap van het
cederwoud, in het noordoosten. Vrijwel het
hele berggebied moet in het verre verleden
bedekt geweest zijn met cederbossen, een
restant hiervan is nog te bezien in de streek

Jezus in cederboom in het Shoufgebergte

de kinderen bestemd is aan de honden te
geven’. De vrouw antwoordt: ‘Jawel Heer, de
honden eten immers onder de tafel van de
kruimels van de kinderen’. Dan antwoordt
Jezus: ‘Ga heen, de duivel heeft uw dochter
verlaten’. In de toelichting blijkt Jezus met –
kinderen - het uitverkoren volk, de Joden, te
bedoelen. ‘Doch de heidenen (‘honden’) zijn
niet uitgesloten van mijn rijk’.

De nieuwe kerk op een berg - Magdoche

Tenslotte nog de bruiloft in Kanaän, in het
grensgebied van Phoenicië en Palestina.
Johannes beschrijft in H1; 1 – 12, de
wonderbare verandering van water in wijn
door Jezus tijdens een bruiloft te Kana in
Galilea. Maria was hiervoor uitgenodigd
evenals Jezus en zijn leerlingen.
Deze plaats moet nu dan gelegen zijn in
het gebied van Libanon. Om die te kunnen
bezoeken zullen wij nog een keer terug
moeten, wanneer de rust in dit gebied is
weergekeerd.
Misschien is uw belangstelling voor Libanon
intussen gewekt. De Christelijke kerk is er
van oudsher al aanwezig. Een groot deel
van de bevolking is Christen. Uit enkele
schriftlezingen mogen we aannemen, dat
Jezus een zwak had voor de mensen in dit
gebied. Misschien voor u een aanleiding om
zelf ook eens een kijkje te gaan nemen.

vrijdag 24 juli 2020

4

HUIS

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

Parochiebestuur Emmaüs en H.H. Franciscus en Clara
Pastoor drs. J.H.T.M. (Hans) Hermens : voorzitter
M.B. (Maarten) Heere
: vice-voorzitter
Vacature
: secretaris
H.P.M. (Eric) Krukkert
: penningmeester
T.G. (Trees) Hendriks-Ganzevles
: bestuurslid
Drs. H.J.H.J. (Berry) van den Hout
: bestuurslid
H.H. (Harrie) Huis in ’t Veld
: bestuurslid

Kerkbijdragen

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

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

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)

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

VERTROUWENSPERSOON
Mevrouw Aafke Gussenhoven kan vertrouwelijk worden geraadpleegd
aangaande alle integriteitsvraagstukken binnen de Emmaüsparochie,
zowel in materiële als in immateriële zin.
Zij is bereikbaar via 06 122 628 64.

DOOPVIERINGEN
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).

AANMELDEN UITVAARTEN
Centraal aanmeldpunt uitvaarten 06 289 283 73

Uitbreiding Urnenheuvels
Op de RK Begraafplaats aan de Oude
Beekbergerweg is in 2013 is de eerste
urnenheuvel in gebruik genomen. In 2020
zijn er 17 nissen bezet en zijn er nog 3
nissen beschikbaar. Er is veel belangstelling
voor de urnennissen, daarom heeft het
bestuur besloten een tweede heuvel aan te
leggen. We zijn met professionals en onze
vrijwilligers aan de slag gegaan om een
tweede heuvel te realiseren, daarin zijn 18
nissen geplaatst, waarvan er alweer twee
gereserveerd zijn. De heuvels zijn mooi
beplant en zien er goed uit. Omdat het
niet zo bekend is in Apeldoorn dat er ook
plaats is voor urnen, willen wij u graag laten
zien wat er aan de Oude Beekbergerweg
gerealiseerd is.
Namens R.K. Begraafplaatsen Apeldoorn,
Dirk de Boer, waarnemend beheerder

K I N D

E N
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Eerste communie en
vormsel voorlopig niet
Tot nu toe is er nog geen
besluit genomen of de
communicanten die in juni
hun eerste communie zouden
doen en de vormelingen die in maart
gevormd zouden worden in het najaar
dit wel kunnen doen. Er is nog te weinig
capaciteit op 1,5 meter om de vieringen
met het aantal mensen dat wil komen te
ontvangen binnen de gestelde richtlijnen.
We krijgen regelmatig verzoeken voor privécommunievieringen. Daar is met 60 kinderen
die de eerste communie gaan doen in de
Emmaüs- en Franciscus en Clara parochie
geen beginnen aan. Daarbij vinden we als
pastoresteam ook dat eerste communie doen
geen privé feestje is maar een sacrament
dat serieus genomen moet worden en in
de gemeenschap hoort plaats te vinden.
Dit maakt dat we als pastoresteam besloten
hebben niet op deze aanvragen in te gaan.
We houden ons aan het coronaprotocol van
het Bisdom daarin.

Vakantietijd
Vakantie is een tijd van rust en even uit de
sleur. De dingen die je normaal doet even
niet te hoeven doen kan heel louterend zijn
en maakt dat je na een paar weken zin

De crèche wordt gehouden in de
Pronkkamer.
kerk gedurende de zomerperiode. Na de
zomer zal gekeken worden of er binnen de
coronarichtlijnen weer wat mogelijk is.

hebt om de boel weer op te pakken.
Ook voor Kind en Kerk breekt de vakantie
aan. Veel dingen gaan op een lager pitje,
maar door de coronabreak hebben we geen
zin om te stoppen.
Ook verwachten we dat veel mensen
hun vakantie thuis zullen vieren.
Daarom besloten we toch een programma
te maken voor de zomer.

Kinderdienst en crèche gaat door
Tijdens de schoolvakantie zal er elke
zondag kinderdienst en crèche zijn in
het Emmaüshuis.
De kinderen kunnen via het tuinhek aan
de voorkant van de kerk naar de tuin en
zo naar het Emmaüshuis.
In de vernieuwde zaal vieren we onze
kinderdienst. We komen niet terug in de

Speurtocht voor tieners
Op 2 augustus 14.00 uur organiseren Erna en
David Rabelink een speurtocht voor tieners.
Lijkt je het leuk om mee te gaan? Stuur dan
een appje naar Mariska Litjes 06-123 103 99.
Het team Kind en Kerk hoopt dus deze
zomer veel kinderen nog te ontmoeten!
En wie tussendoor ertussenuit gaat wensen
wij een hele fijne vakantie toe!
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Wij worden gezonden
Dit is uw zending
Vroeger hoorden we aan het eind van de
viering de laatste woorden zeggen: ‘Ite
missa est’; de woorden waarmee de diaken
van oudsher aankondigt dat de mis ten
einde is en dat we worden uitgezonden, op
weg gezonden. Tegenwoordig zeggen wij:
‘Gaat allen heen in vrede’. Maar letterlijk
staat er: ‘Dit is uw zending, uw missie’. Wat
wij hebben gehoord, hebben ervaren en
samen beleden, wat wij hebben ontvangen
in de eucharistie, gaan we voortzetten. De
eucharistie is het begin, de duw in de rug om
zelf steeds meer eucharistische mensen te
worden, om ons leven als een dankzegging
te beleven en vorm te geven. Wij zijn heel
blij dat we op dit moment weer samen
kunnen vieren, na zo’n lange tijd waarin
wij elkaar nauwelijks konden ontmoeten.
Het is zo mooi om de bekende gezichten
weer te zien in de banken. Wij mogen weer
samen komen rond het Woord van God, het
gebed en het delen van het Brood. Door
in de viering samen te komen worden wij
veranderd, worden wij omgevormd om
steeds meer te worden als Jezus zelf, in wie
de liefde van God zo zichtbaar is geworden.
Het gaat bij de laatste woorden van de
viering om een missie, een zending, voor ons
persoonlijk en voor ons als parochie.

Onze missie
In het pastoresteam zijn wij al maanden
aan het nadenken over onze missie als
geloofsgemeenschap, als wij volgend
jaar samen verder gaan als één nieuwe
parochie, waarin de Franciscus en Clara en

geboden heb’.
Een opdracht die in alle eeuwen van het
christendom, vanaf de eerste kerk, zoals
die in de Handelingen van de apostelen
beschreven is, vorm heeft gekregen en
die in deze tijd nog steeds actueel is en
noodzakelijk. De werkwoorden in die
zending vallen op: Ga, maak, doop en leer’.
Woorden die wij als missie zien voor nu en
voor de nieuwe parochie.
We worden door Jezus aangespoord om
te gaan, op weg te gaan, naar buiten te
treden, om weg te trekken zoals Abraham is
weggetrokken uit zijn bekende omgeving,
het land van zijn ouders. Hij is gegaan naar
het land dat God hem zal wijzen.

Wij worden gezonden

de Emmaüsparochie zullen opgaan. Daarbij
helpen de woorden die paus Franciscus heeft
geschreven in zijn aansporingsbrief met de
naam ‘De Vreugde van het Evangelie. Hij
begint zijn brief met de zendingsopdracht
van Jezus zelf:
‘Ga, en maakt alle volkeren tot leerlingen;
doop hen in de naam van de Vader, de Zoon
en de heilige Geest,
en leer hun alles onderhouden wat Ik jullie

Op deze weg worden wij ook gezonden,
gezonden om buiten onze gebaande paden
te treden, om uit onze veilige bubbel
te stappen, om verder te kijken dan het
vertrouwde en het op onszelf gericht zijn.
Wij worden gezonden om ons te verbinden
met onze naasten; onze naaste parochianen,
maar ook de naasten, de onbekende arme en
kwetsbare medemensen. In dit proces horen
wij de woorden die Jezus zegt tegen de
leerlingen die gezonden worden. Jezus zegt:
‘Weest niet bang’, Weest niet bevreesd’. De
Heer laat zijn leerlingen nooit in de steek.
Integendeel, wie zijn leven aan het evangelie
besteedt, ontvangt de vertroosting van de
Heer, vooral wanneer hij moeilijkheden en
beproevingen ondervindt.
We moeten op weg gaan, anderen tegemoet
treden in het licht van het Evangelie, we

moeten het Evangelie verkondigen in woord
en daad. Maar voordat wij dat kunnen doen
is het van belang dat wij eerst ons zelf laten
raken door de liefde van God, door de liefde
van Jezus in wie die liefde op aarde vorm
heeft gekregen. We mogen ons daarbij
afvragen hoe onze persoonlijke relatie is met
Jezus. Durven wij ons te laten raken door
zijn liefde?
Als wij in gebed zijn, als wij lezen uit de
Schrift, als wij mediteren voor een icoon van
Jezus, Maria of een andere heilige, durven
wij ons daar met heel ons hart en onze ziel
aan over te geven, daar vol van te worden?
Durven wij vanuit dat gevoel ons geloof
ook woorden te geven? Durven wij erop
te vertrouwen dat waar ons hart vol van is,
onze mond overstroomt?
Wij worden door Jezus geroepen om zijn
volgelingen te zijn, om in zijn Geest er te zijn
voor elkaar, dienend nabij, met zorg voor
de eenzame mens, de arme, de vluchteling,
de dakloze, de oudere in een zorginstelling,
het gezin dat in deze coronatijd niet meer
rond kan komen. Wij worden geroepen om
er op uit te gaan en uit te zien naar waar
nood is, waar pijn is en onrecht, om ons
daar met heel ons hart aan te verbinden en
te doen wat gedaan moet worden. En dan
hoeven wij niet bang te zijn, want Jezus
zal ons de weg wijzen en laten weten wat
we moeten doen, want wij doen het in
zijn Geest, met zijn liefde. Wij doen het als
geloofsgemeenschap in verbondenheid met
elkaar.
Diaken Ronald Dashorst
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De doopvont tegenwoordig te midden
van de gemeenschap!
(Huub Ummels)
Na de liturgische vernieuwing kreeg ook
het dopen een meer prominente plek in de
kerk. De doop vindt nu plaats te midden
van de kerkgemeenschap in de dagkerk en
niet zoals vroeger in een hoekje achter in de
kerk.
Tot 1977 stond de vont op de plek waar nu
het retabel van het medelijden van Maria
staat in het voorportaal. De zandstenen
balustrade en het smeedijzeren hek is
alles wat nog aan de vroegere doopkapel
herinnert. Toch was de westkant vanaf de
middeleeuwen de traditionele plek voor
de vont. De nog niet in de gemeenschap
van Christenen opgenomen dopeling, die
voor het heilig sacrament van de doop nog
als heiden werd gezien, mocht volgens
opvattingen in het verleden de gewijde
ruimte (nog niet) betreden. Gelukkig wordt
daar tegenwoordig wat anders over gedacht.
De plaats van de vont is tegenwoordig
op de scheiding van de dagkerk met de

apsis van het hoogkoor. Een plek ook met
de scheidingsmuur van hoogkoor en de
naastgelegen St. Jozefkapel. Dat moest
ook wel om er de smeedijzeren (hijs)
kraan aan te kunnen bevestigen, die het
zware koperen deksel van de vont moet
tillen om het uit zwart marmer bestaande
doopbekken te kunnen gebruiken. Het
doopbekken zelf bestaat uit twee van
elkaar gescheiden bekkens. Een met het
doopwater en het tweede, om nadat de
dopeling is gedoopt het wijwater, naar een
oud gebruik, via een afvoer naar het zand
in de kruipruimte onder de kerkvloer te
laten lopen. Het fraaie koperen deksel is
uitgevoerd als een neogotische torenspits
inclusief de daarop aangebrachte leien,
hogels en kruisbloem. Een knap staaltje
van geelgieters en koperslagerswerk.
Aan de onderzijde van het deksel zijn de
woorden gegraveerd: “Ik doop u in de naam
des Vaders en des Zoons en des Heiligen
Geestes”. Vermoedelijk is het deksel destijds
vervaardigd door het destijds bekende
atelier Brom in Utrecht in samenwerking
met het atelier voor kerkelijke kunst van de

familie Mengelberg eveneens uit Utrecht.
Het geheel is in 1920 gemaakt naar ontwerp
van Hans Mengelberg. De fraai ingekleurde
ontwerptekening wordt in het archief van de
parochie bewaard.
Bij de vont naar boven kijkend, zien we net
voor de vijf grote gebrandschilderde ramen
van het koor, grote muurschilderingen die
taferelen uit het oude testament verbeelden.
Aan de noordzijde de mannaregen en
boven de doopvont Mozes met de koperen
slang. Beide verhalen die de schilderingen
uitbeelden spelen zich af in de woestijn
tijdens de uittocht van het Joodse Volk uit
Egypte. Manna was het voedsel dat God
vanuit de Hemel als regen liet neerdalen
voor de hongerende Israëlieten. Omdat de
Israëlieten zich tegen God en tegen Mozes
hadden gekeerd en klaagden waarom zij uit
Egypte waren gegaan. Bovendien hadden
zij tijdens hun tocht te maken met giftige
slangen. Daarop bad Mozes tot God en deze
gebood hem een koperen slang te maken.
Een slang die aan een houten paal gehangen
moest worden. En zo deed Mozes. De

mensen die waren gebeten waren ten dode
opgeschreven, maar als zij naar de koperen
slang zouden kijken zouden ze weer beter
worden. Een parallel is er te trekken met
Jezus Christus, die voor ons naar de aarde
werd gezonden. Ook hij werd aan een paal
(kruishout) gehangen. Als wij naar hem
kijken en hem navolgen kunnen wij het
eeuwig leven verwerven.
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De Onze Lieve Vrouwekerk kiest voor eerlijke handel
“Waar komt uw kleding vandaan?”, die
vraag legde de werkgroep Em-missie u voor
in het vorige nummer van OpWeg, vanwege
de actie van Solidaridad t.b.v. duurzame
kledingproductie. Een initiatief dat heel
dicht bij de initiatieven ligt, die door de
werkgroep Fairtrade in de gemeente
Apeldoorn worden ontwikkeld.
Terwijl het bedrijfsleven in Nederland een
steunpakket kreeg tijdens de coronacrisis
dreigden sommige modeketens hun
afspraken niet na te komen door reeds
bestelde containers met kleding, die klaar
stonden om verscheept te worden, zomaar
te annuleren. Door tussenkomst van
organisaties voor eerlijke handel, beloofde
één van de ketens toch haar afspraken
na te komen. Gelukkig zijn er inmiddels
enkele zaken in Apeldoorn die Fairtrade
kleding verkopen en zodoende aan boeren,
arbeiders en handelaren een eerlijke prijs
garanderen. Fairtrade staat voor ‘eerlijke

handel’ en grote kans dat u daarbij niet in de
eerste plaats aan kleding denkt.
Onderzoek van RTV Apeldoorn liet zien dat
consumenten bij Fairtrade vooral denken
aan koffie, thee, suiker en chocolade.
Grote kans dat onze lezers daar ook aan
denken. De O.L. Vrouwekerk is sinds kort
een “groene kerk”, d.w.z. dat ze bijzondere
aandacht heeft voor duurzaamheid in kerk
en samenleving. Daarnaast voert ze een
zorgvuldig inkoopbeleid als het gaat om
het product waar we elke zondag buiten
coronatijd voor in de rij staan: koffie en thee.
Heeft u er wel eens bij stil gestaan waar uw
koffie en thee vandaan komt, die u drinkt
tijdens vergaderingen en koorrepetities?
Al jarenlang is het beleid dat er uitsluitend
Fairtrade koffie en thee wordt geschonken.
Een vanzelfsprekende zaak, die laat zien
dat geloven alles te maken heeft met ons
dagelijks handelen. De werkgroep Fairtrade,
die zich inspant om van Apeldoorn een

Fairtradegemeente te maken, is er trots op
dat de O.L. Vrouwekerk op die manier haar
nekt uitsteekt als voorbeeld voor andere
kerken in onze woonplaats. Zoals boeren
hier een eerlijke prijs verdienen voor hun
gewassen, zo is het ook voor hen die elders
moeten leven van de opbrengst van koffieen theeplantages.
Dat brengt ons bij de vraag wat u zelf
kunt doen om bij te dragen aan die
omstandigheden. Het beste is om uzelf
die vraag te stellen als u tijdens het doen
van uw dagelijkse boodschappen voor
het schap in de supermarkt staat. Het
Fairtradekeurmerk treft u o.a. aan op
bananen, koffie, thee, chocolade, rijst en
vele andere producten. Daarnaast schenken
veel horecagelegenheden ook Fairtrade
koffie. En wist u dat er zelfs Fairtrade
bloemen bestaan? Zo kunnen we allemaal
ons steentje bijdragen aan een betere
samenleving.
De werkgroep Em-missie heeft zich van
harte achter de Fairtradegedachte gesteld
en zal daarom ook jaarlijks een activiteit
organiseren om dat onder de aandacht te
brengen.
Zo helpen we samen om van Apeldoorn
een Fairtradegemeente te maken.
Wilt u daar meer over weten of zich

aanmelden als vrijwilliger kijk dan op www.
Fairtradegemeenten.nl, op Faceboek onder
“Fairtradegemeente Apeldoorn” of mail
naar fairtradeapeldoorn@gmail.com
Wilt u meer weten over de werkgroep Emmissie of heeft u vragen, mail dan naar:
emmaus.apeldoorn.emmissie@gmail.com
Diaken Theo van Driel,
voorzitter werkgroep Fairtrade Apeldoorn

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

Kledingbank
Wij worden nog steeds overladen met
een stroom van kleding en zijn heel blij
met de goede kwaliteit van alles wat
gebracht wordt. Daar kunnen wij weer
mensen blij mee maken die financieel in de
knel zijn geraakt ook in deze coronatijd.
Vluchtelingen van het AZC hebben de weg
naar de kledingbank weer gevonden. In
verband met de coronamaatregelen blijft
de scheiding van inbreng en uitgifte, alsook
de aanpassing van de openingstijden,
behouden:
Inleveren: maandag van 9.30 tot 15.00 uur
Halen: zaterdag van 9.30 tot 15.00 uur

Generatietuin
Elke vrijdagmiddag is het weer een vreugde
om met de kinderen van de basisschool de
tuin in te gaan. Er zijn nieuwe kinderen
bij gekomen en gelukkig ook nieuwe
vrijwilligers die mee willen helpen. Er
komen nu elke week tussen de 10 en de 15
kinderen om te werken in hun eigen tuintje.
Ze zaaien, planten, wieden het onkruid,
geven water als dat nodig is en verwonderen

juli is door wethouder Maarten Vierssen
en vertegenwoordigers van IVN en de
Lions Club het informatiebord van het
insectenhotel en de groenstrook onthuld.
Het was een korte plechtigheid en een
gezellig samenzijn.

Aardappelen rooien

zich over hoe alles groeit en bloeit en over
alle beestjes die in de tuin rondkruipen of
vliegen. Met kaarten van de IVN ontdekken
zij welke hommel daar op de zonnebloem
zit, of welke vlinder daar vliegt. We hebben
vlinderhuisjes gemaakt van melkpakken.
De kinderen hebben ze mooi beplakt met
bloemen en blaadjes en opgehangen aan het
hek. Nu maar wachten tot de vlinders er hun
intrek zullen nemen.

Als er groente geoogst kan worden in de
Generatietuin nemen de kinderen hun sla,
bietjes en andijvie mee naar huis. Vrijdag 10
juli was het tijd om met de kinderen in de
tuin aardappelen te gaan rooien. Geweldig
om te zien hoe enthousiast de kinderen met
de handen in de grond zaten te wroeten om
aardappelen te vinden en die trotse ogen
terwijl ze lieten zien hoe groot hun vondst is.
We hebben samen heel wat kilo’s
aardappelen uit de grond gehaald. Een heel
mooie opbrengst.
Het was een feest, voor de kinderen
een geweldige ervaring. De gerooide
aardappelen zijn aan het einde van de

Officiële opening Groenstrook
Bij de Kledingbank zijn verschillende lijnen
samengekomen om een Groenstrook of Ecospot te realiseren. Ronald Duin van de IVN
kwam vorig jaar kijken bij de Generatietuin
en zag het parkeerterrein. Hij zij: ‘Het doet
mij pijn om zoveel stenen te zien’. Daar is nu
verandering in aangebracht. Tweehonderd
vierkante meter stenen zijn verwijderd,
wit zand is weggegraven en zestig kuub
zwarte grond ervoor in de plaats gekomen.
Bloemen zijn ingezaaid en door de Lions
Club is een insectenhotel geplaatst. Op 3

middag met elkaar gedeeld, trots brachten
de kinderen hun rijke oogst naar huis.
Zij leren om te spitten, te harken, stenen en
onkruid te verwijderen en water te geven.
Zij leren respect voor de natuur. Zij leren de
vreugde van het oogsten en het samen delen
met elkaar. Dat zijn mooie ervaringen die zij
niet snel zullen vergeten.

Franciscustafel
De hele coronaperiode zijn wij doorgegaan
met maaltijden uitreiken aan de deur van de
pastorie, daar ontvangen wij tussen de 50
en 60 gasten. De laatste weken heeft Maitre
Deux voor maaltijden gezorgd, omdat de
keuken in de pastorie niet beschikbaar was.
Vanaf 20 juli kunnen wij weer zelf gaan
koken in een gloednieuwe keuken. De nieuw
ingerichte keuken met geschikte apparatuur
zal dankbaar gebruikt worden om weer
gezonde en heerlijke maaltijden te bereiden
voor onze dak- en thuisloze vrienden.
Voorlopig blijven wij wel afhaalmaaltijden
bereiden en gaan langzaam weer gasten
ontvangen in de splinternieuwe zaal, waar
de Franciscustafel weer een gastvrije ruimte
zal zijn. De vrienden van de straat en de
vrijwilligers kijken daar naar uit.

Straatteam
Het Straatteam gaat alweer een paar weken
op pad met de bakfiets om koffie, brood,
vers fruit en flesjes water en Nutridrink uit
te delen voor onze vrienden van de straat.
Elke week ontmoeten wij veel gasten
bij Omnizorg, op het marktplein, in het
Oranjepark en bij het station.
[Foto’s boven en onder: Nazdar]

Zomerstop
1 augustus is de laatste uitgifte van de
Kledingbank, daarna gesloten tot 29
augustus.
3 augustus is de laatste Franciscustafel en op
7 augustus het laatste gebed en de laatste
rit van het Straateam voor de Zomerstop. 28
augustus pakken wij de draad weer op met
om 19.30 weer het eerste gebed te houden
en met het Straatteam op pad te gaan.
31 augustus openen wij weer de deuren van
de pastorie voor de Franciscustafel.
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STAD
Kopij voor de volgende OpWeg graag inleveren uiterlijk woensdag 12 augustus 2020
per e-mail aan receptie@rkapeldoorn.nl

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

Bezorging OpWeg in de
Emmanuelgemeenschap
Onze oproep voor een nieuwe bezorger
van OpWeg heeft succes gehad; mevrouw
Bekker heeft aangeboden OpWeg te
bezorgen voor het wijkje in de Gaarden.
Deze wijk is tijdelijk door mevrouw Bon
bezorgd, veel dank daarvoor! Marry van
Weerdenburg.

H U B E R T U S

ONZE LIEV E V ROUW E
Gebedsgroep de Parel is tot nader bericht
stopgezet.

T E R E S I A
Bezorger OpWeg
(m/v) gezocht
Wie wil tijdelijk OpWeg bezorgen
op de volgende adressen: 1x
Dennenkamp, 3x Deventerstraat,
3x Etty Hillesumplantsoen, 6x
Gooiland, 2x Mergelland, 1x Ommeland,
totaal 16 exemplaren. Wellicht één van u
van de genoemde adressen? Bent u
degene die dat wil doen? Dan graag een
berichtje aan Cita Pol 055 366 19 23 (graag
tussen 18-19 uur) of s.a.pol-vandenberg@
online.nl. Alvast bedankt!

Wegens gezondheidsproblemen heeft
de heer Sijtsma aangegeven te stoppen
met de bezorging van OpWeg.
Namens de Emmaüsparochie heel veel
dank voor uw jarenlange trouwe bezorging
van OpWeg en veel goeds toegewenst!
Enkele adressen van deze wijk worden
overgenomen door de heer Van den Broek,
waarvoor dank!
Ik zoek dus nu nog een bezorger die 14
exemplaren wil bezorgen aan Malrove (9x)
en Salomonszegel (5x), het bezorgen kost
u slechts een half uurtje per keer.
Bent u degene die dat wil doen?
Dan graag een berichtje aan Cita Pol
055 366 19 23 (graag tussen 18-19 uur) of
s.a.pol-vandenberg@online.nl. Alvast bedankt!

VICTOR
Bijbelgroep “Victor”

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.

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.

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.

S T I L S T A A N

Als je barmhartig bent, laat dan je linkerhand niet weten
wat je rechter doet, opdat je barmhartigheid in het verborgene gebeurt;
en je Vader, die in het verborgene ziet, zal het je lonen.
Jezus in Matteüs 6,3-4

BIJBELROOSTER
Bijbelrooster jaar A
26 juli 2020 Zeventiende zondag door het jaar
1 Kon. 3,5.7-12; Ps. 119; Rom. 8,28-30; Mt. 13,44-52 of 44-46
02 augustus 2020 Achttiende zondag door het jaar
Jes. 55,1-3 Ps. 145 Rom. 8,35.37-39 Mt. 14,13-21
09 augustus 2020 Negentiende zondag door het jaar
1 Kon. 19,9a + 11-13a; Ps. 85; Rom. 9,1-5; Mt. 14,22-33
15 augustus 2020 Maria Tenhemelopneming
Apok. 11,19a; 12,1-6a + 10ab; Ps. 45; 1 Kor. 15,20-26; Luc. 1,39-56
16 augustus 2020 Twintigste zondag door het jaar
Jes. 56,1.6-7; Ps. 67; Rom. 11,13-15 + 29-32; Mt. 15,21-28

Nog een bezorger OpWeg (m/v) gezocht

Werkgroep Welzijn/Ziekenbezoek

Stilteruimte St. Hubertus
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Toch ff zingen
Na kleine repetities in de tuin van de dirigent ging Novum Canticum eindelijk samen
buiten zingen bij het Bospaviljoen ’t Leesten. Het was fijn om weer met elkaar mooie
muziek te maken, maar wel op afstand. De sfeer en het geluid was prima!
Wil je vanaf september met ons meedoen? Mail dan naar: mailnaar@novumcanticum.nl.

KERKDIENSTEN

ELDERS

H. MARTINUSKERK TWELLO

H. MARTINUSKERK VAASSEN

Zondag 26 juli
17e zondag door het jaar
10.00 uur Eucharistieviering
met 88 personen
Voorganger pastor Sebastian
Woensdag 29 juli
09.00 uur Eucharistieviering
met 88 personen
Donderdag 30 juli
09.00 uur Eucharistieviering
met 88 personen
Zaterdag 1 augustus
18e zondag door het jaar
19.00 uur Eucharistieviering
met 88 personen
Voorganger pastor Sebastian
Zondag 2 augustus
18e zondag door het jaar
10.00 uur Eucharistieviering
met 88 personen
Voorganger pastor Sebastian
Woensdag 5 augustus
09.00 uur Eucharistieviering
met 88 personen
Donderdag 6 augustus
(Gedaanteverandering van de Heer)
09.00 uur Eucharistieviering
met 88 personen
Voorganger pastor H. Hermens
Zaterdag 8 augustus
19e zondag door het jaar
19.00 uur Eucharistieviering
met 88 personen
Voorganger pastoor H. Hermens
Zondag 9 augustus
19e zondag door het jaar
10.00 uur Eucharistieviering
met 88 personen
Voorganger pastoor H. Hermens
Woensdag 12 augustus
09.00 uur Eucharistieviering
met 88 personen
Donderdag 13 augustus
09.00 uur Eucharistieviering
met 88 personen
Zaterdag 15 augustus
20e zondag door het jaar
19.00 uur Eucharistieviering
met 88 personen
Voorganger pastor Sebastian
Zondag 16 augustus
20e zondag door het jaar
10.00 uur Eucharistieviering
met 88 personen
Voorganger pastor Sebastian
Woensdag 19 augustus
09.00 uur Eucharistieviering
met 88 personen
Donderdag 20 augustus
09.00 uur Eucharistieviering
met 88 personen

Zaterdag 25 juli 17e zondag door het jaar
18.30 uur Gebedsviering met 100 personen
Voorganger pastor W. Vroom
Zondag 2 augustus 18e zondag door het jaar
10.00 uur Gebedsviering met 100 personen
Voorganger pastor I. Kantoci
Zaterdag 8 augustus
19e zondag door het jaar
18.30 uur Gebedsviering met 100 personen
Voorganger pastor I. Kantoci
Zaterdag 15 augustus
20e zondag door het jaar
18.30 uur Eucharistieviering
met 100 personen
Voorganger pastoor H. Hermens

H. ANTONIUS ABT LOENEN
Zondag 26 juli 17e zondag door het jaar
10.00 uur Gebedsviering met 50 personen
Voorgangers pastor W. Vroom
en A. v.d. Werff
Zaterdag 1 augustus
18e zondag door het jaar
19.00 uur Eucharistieviering
met 50 personen
Voorganger pastoor H. Hermens
Zondag 9 augustus 19e zondag door het jaar
10.00 uur Gebedsviering met 50 personen
Voorganger pastor I. Kantoci
Zaterdag 15 augustus
20e zondag door het jaar
19.00 uur Gebedsviering met 50 personen
Voorganger pastor I. Kantoci
en A. v.d. Werff
In de verzorgingshuizen in Apeldoorn kunnen
nog geen vieringen worden gehouden.

H. Geestkapel Assel
Er zijn weer vieringen in de H Geestkapel.
Vanwege het coronagevaar wel met de
nodige restricties. We volgen natuurlijk het
door de overheid opgelegde protocol.
Dus 1,50 meter onderlinge afstand, handen
wassen bij het binnengaan van de kapel
en heeft U gezondheidsklachten, blijf dan
lekker thuis en geniet van de vieringen op tv
of internet.
Als U naar de kapel wil komen dient U zich
wel van tevoren aan te melden, want er
mogen voorlopig maar 30 personen bij een
viering aanwezig zijn.
Opgave kan bij ondergetekende, Hans
Bosch, telefonisch tussen 14.00 en 16.00 uur
op telefoonnummer 055- 505 1687. Mocht
het aantal aanmeldingen het maximum
overschrijden hoort U dat meteen en kunnen
we samen voor een andere keer afspreken.
Overige gedragsregels hoort U bij
binnenkomst in de kapel.
We zien U graag weer terug.

vrijdag 24 juli 2020
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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)
Druk
Vellendrukkerij BDU - Barneveld

