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Vredesweek
Ook dit jaar wordt in Apeldoorn de
Vredesweek georganiseerd, van 19 tot
en met 27 september. De werkgroep
Vredesweek Apeldoorn heeft besloten het
landelijk thema voor de Vredesweek te
volgen.

Vrede verbindt verschil
De ambassadrice van de Vrede voor
Apeldoorn 2020 is dit jaar Liesbeth
van Hilten-Matthijsen. Zij schrijft in
het voorwoord van het boekje over de
vredesweek: ‘Sinds de Tweede Wereldoorlog
leven wij in Nederland in vrede en vrijheid.
Daardoor lijkt ‘vrede’ net zo vanzelfsprekend
geworden als een goede gezondheid: je
staat er niet bij stil tot het moment dat je
ziek wordt, of een naaste van je ernstig
ziek is. In 2020 heeft de COVID-pandemie
gemaakt dat de hele wereld zich bewust
moest worden hoe kostbaar goede
gezondheid is, ook letterlijk kostbaar. Samen
zijn we nu verantwoordelijk voor het behoud
van die gezondheid door de maatregelen te
respecteren die virusbesmettingen inperken.
We voelen ons minder veilig.
Maar wat een geluk dat wij leven in
Nederland, waar de gezondheidszorg
voor iedereen toegankelijk is. In heel veel
landen hebben arme mensen geen kans om
in een ziekenhuis te worden opgenomen.
In heel veel landen betekent ‘lock-down’
geen werk, geen geld en sterven van de
honger, of toch maar gaan werken met
het risico te bezwijken aan COVID-19 of
het virus door te geven aan je naasten. “In
vrede met elkaar leven” krijgt een nieuwe
betekenis. Plotseling komen ook verschillen
in onze eigen samenleving scherper in beeld.
Er is een nieuwe tweedeling ontstaan:
er zijn ‘kwetsbare mensen’ (ouderen en
mensen met ziekte of beperking) met wie
‘de anderen’ rekening moeten houden.
Sterke en gezonde (jongere) mensen
nemen maatregelen om die zwakkeren te
beschermen. Dat noemen we solidariteit.
Maar hoe schrijnend hebben wij het bezoekverbod in instellingen en verpleeghuizen
ervaren. Daardoor werd duidelijk dat niet
gevraagd werd: “wat wil je dat ik voor je
doe?” – de maatregelen werden gewoon
genomen. Verschillen worden groter door
niet genoeg te luisteren naar elkaar.
Gingen de protesten in de samenleving
van boeren, verpleegkundigen, leraren en
agenten nog vooral over meer waardering
en betere beloning, sinds de Coronapandemie gaat het ook over discriminatie en
racisme. En er ontstaan nieuwe economische
verschillen tussen degenen die door de
anti-COVID-maatregelen failliet gaan
of hun baan kwijt zijn, en degenen die
‘lijden’ door het verbod op evenementen
en zo. Is er wel enige solidariteit naast de
overheidsmaatregelen? En wie heeft nog
‘vrede’ met zijn eigen situatie?
Er is dus genoeg om samen over te praten
en te denken in de Vredesweek 2020.
“Vrede verbindt verschil” zal allereerst
gaan over de vrede en de solidariteit dicht

bij huis. De organisatie van de Vredesweek
Apeldoorn heeft al jaren aangetoond
dat samenwerking tussen verschillende
levensbeschouwingen en groeperingen in
Apeldoorn goed is. De vredesweek draagt
eraan bij om verschillen samen bespreekbaar
te maken in respect voor de mening van de
ander en met interesse in de oplossingen die
we elkaar kunnen bieden en met compassie
voor alle mensen in de wereld die nog steeds
snakken naar vrede, echte vrede. Namens
het Apeldoorns Beraad van Kerken en de
werkgroep Vredesweek Apeldoorn wens
ik u leerzame en mooie ontmoetingen.
Ik hoop dat zij bij kunnen dragen aan uw
vredesgevoel voor de toekomst’.

daarom ook een vredebewerker zijn. Door
middel van de dialoog wil Sant’Egidio de
vrede helpen beschermen waar ze in gevaar
is en ze helpen opbouwen waar ze verloren
ging. Deze inzet voor vrede en verzoening
gebeurt met de eenvoudige middelen van
het gebed, het meeleven, ontmoeting en
dialoog.

Door de algemene maatregelen i.v.m.
de COVID-19-pandemie zullen de
activiteiten in de Vredesweek beperkt
zijn of in een andere – digitale – vorm
worden aangeboden.
Maandag 21 september:
Inspiratiebijeenkomst,
Vrede verbindt verschil
Tijd: 20.00 uur
Plaats: Het Kruispunt, Zilverschoon 114
Organisatie: de Groene Hoed
In Nederland leven we in een diverse
samenleving: verschillende geloven,
culturen, normen en waarden en idealen.
Het is gemakkelijk om je terug te trekken
in je eigen groep; maar veel interessanter
is het om het gesprek aan te gaan met ‘de
ander’. Hierdoor leer je over jezelf, kunnen
vooroordelen worden weggenomen en
groeit tolerantie. Anne-Maria van Hilst zal in
haar inleiding vertellen over haar ervaringen
in het aangaan van de
(interreligieuze) dialoog, met zijn ups-anddowns.
Aanmelden of informatie vragen bij Hans de
Haan, hans.jdehaan@gmail.com.
Bij opgave uw naw-gegevens,
telefoonnummer en e-mailadres vermelden.
Woensdag 23 september:
Lezing door de heer Zia Reyhani,
Eenheid in verscheidenheid
Tijd ontvangst 19:30 uur, aanvang 20:00 uur
Plaats ACEC-gebouw, Roggestraat 44,
Apeldoorn
‘De vriendschap moet zo intens zijn dat de
vreemdeling zich een vriend en de vijand
zich een ware broeder zal voelen zonder
dat er enig verschiltussen hen bestaat.”
“De aarde is slechts één land waarvan alle
mensen de burgers zijn “.
Kosten Vrijwillige bijdrage
Aanmelden E-mail apeldoorn.bahai@yahoo.
com of tel. 055 533 29 23.
Woensdag 23 september:
Filmavond, The Railway man
Plaats VONC, Drie ranken, Egelantier,
Apeldoorn
Kosten € 4,00. Graag betalen met gepast
(contant) geld.
In Nederland leven we in een diverse
samenleving: verschillende geloven, Een film
die VONC wil plaatsen in het kader van de
Vredesweek.

The Railway Man gaat over de Britse
legerofficier Lomax die tijdens de Tweede
Wereldoorlog gevangen wordt genomen
door de Japanners. Als krijgsgevangene
moet hij werken aan de beruchte Birmaspoorlijn en
overleeft hij slechts ternauwernood de
vreselijke ontberingen. Decennia later
ontdekt Lomax, die inmiddels getrouwd
is met Patti, dat de Japanse vertaler die
verantwoordelijk was voor zijn vreselijke
behandeling nog
steeds in leven is. Hierop besluit hij op
zoek te gaan naar de man die nog steeds
in zijn nachtmerries voorkomt om hem
te confronteren…Een mooie film over de
verwerking van oorlogstrauma’s, liefde,
trouw en verzoening.
Aanmelden: U kunt zich aanmelden of
informatie vragen bij
Hans de Haan, hans.jdehaan@gmail.com.
Bij opgave uw naw-gegevens,
telefoonnummer en e-mailadres vermelden.
Donderdag 24 september:
Lezing bij Odd Fellows,
Gegijzeld door het verleden
Tijd: 20.00 uur, Aanvang 19.30 uur
Plaats: Het Odd Fellowhuis Apeldoorn,
Violierenplein 101
In het kader van de Vredesweek 2020
organiseren de Odd Fellows Apeldoorn
een openbare lezing. In de lezing zal Eljan
de Wijs nader ingaan op de historische
verbinding tussen Nederland en Indonesië.

Voor de Gemeenschap van Sant’Egidio
bestaat de inzet voor vrede en de oecumene
uit vriendschap, gebed en het zoeken naar
wereldwijde eenheid onder de christenen
en andere geloofstradities. In 1986 nodigde
paus Johannes Paulus II vertegenwoordigers
van verschillende religies uit in Assisi
om te bidden voor de vrede. Sinds 1987
heeft de Gemeenschap van Sant’Egidio
deze ontmoeting voortgezet in de
jaarlijkse Internationale Ontmoeting
van Mensen en Godsdiensten. Hierbij
worden honderden vertegenwoordigers
van de wereldgodsdiensten, politieke,
sociaaleconomische en culturele wereld
uitgenodigd om met elkaar in gesprek te
gaan over de brandhaarden en uitdagingen
van deze tijd, en om ‘in de geest van Assisi’
te bidden voor vrede.
Zo heeft deze ontmoeting in 2015
plaatsgevonden in Tirana (Albanië), met het
thema ‘Peace is Always Possible’.
De volgende jaren was de ontmoeting in
Assisi (2016), Münster - Osnabrück (2017),
Bologna (2018), Madrid (2019), dit jaar zou
het in Rome zijn, maar dat is door corona
niet door gegaan.
Elk jaar vindt op 1 januari, de internationale
dag van de Vrede, een vredeswandeling
plaats in vele steden over de hele wereld,
voor Nederland wordt dat al vele jaren in
Apeldoorn gehouden, start om 17.00 uur bij
de Onze Lieve Vrouwe kerk.
Om de vrede het hele jaar door onder de
aandacht te brengen wordt elke tweede
vrijdag van de maand in de dagkapel
gebeden voor de Vrede en kaarsen gebrand
voor landen waar strijd of oorlog is.

Videoketting

Vrijdag 25 september:
Gebed voor de vrede
Tijd: 19.30 uur
Plaats: OLV Kerk, (Mariakerk), ingang
Stationsstraat 13
Georganiseerd door de Em-missie groep van
de Emmaüsparochie en Sant’Egidio

De Deventer Dag van de Vrede en de
Apeldoornse Vredesweek nodigen jullie
graag uit om je in de komende weken
digitaal met ons en met elkaar te verbinden
voor vrede via onze videoketting van vrede:
de YouYube Playlist ”Vrede verbindt verschil.’
Alle mensen in deze playlist hebben een
persoonlijke vredesboodschap voor jou in
het kader van het thema van de Vredesweek
van PAX 2020. Zij verbinden zich uit vrede
met elkaar en met jou. Jij kunt ook meedoen
als je wilt (en durft)! In de komende tijd
plaatsen we via deze weg regelmatig een
vredesboodschap voor jou van steeds een
ander persoon… Vrede verbindt verschil!
Vrede! Peace! Shalom! Salaam!
Georganiseerd door de Deventer Dag van
Vrede

Dankzij de vriendschap met de armen
begreep de Gemeenschap van Sant’Egidio
dat de moeder van de armoede vaak de
oorlog is. Wie van de armen houdt, moet

Meer informatie op
www.vredesweekapeldoorn.nl
Facebookpagina: http://www.facebook.com/
VredesweekApeldoorn
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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
De vieringen op de zondagavond 19.00 uur zijn - wegens te weinig deelname - komen te
vervallen!
Zaterdag 12 september 24e zondag door het jaar
16.30 uur
Eucharistieviering voor 100 personen met cantor R. Foppen en
organist F. Kronenberg
Voorganger pastor Sebastian
Zondag 13 september 24e zondag door het jaar
10.00 uur
Eucharistieviering voor 100 personen met enkele leden van het
Gregoriaans koor
Voorganger pastor Sebastian
Dinsdag 15 september
09.00 uur
Eucharistieviering voor 100 personen
Vrijdag 18 september
09.00 uur
Eucharistieviering voor 100 personen
19.30 uur
Gebedsviering Sant’Egidio voor 100 personen
Zaterdag 19 september 25e zondag door het jaar
16.30 uur
Eucharistieviering voor 100 personen met enkele leden van het koor Sostenuto
Voorganger pastor Sebastian
Zondag 20 september 25e zondag door het jaar
10.00 uur
Eucharistieviering voor 100 personen met enkele leden van het koor Lucente
Voorganger pastor Sebastian
Dinsdag 22 september
09.00 uur
Eucharistieviering voor 100 personen
Vrijdag 25 september
09.00 uur
Eucharistieviering
19.30 uur
Gebedsviering Sant’Egidio voor 100 personen
Zaterdag 26 september 26e zondag door het jaar
16.30 uur
Eucharistieviering voor 100 personen met cantor E. Vaassen en
organist L. Huisman
Voorganger pastoor H. Hermens
Zondag 27 september 26e zondag door het jaar
10.00 uur
Eucharistieviering voor 100 personen met enkele leden van het koor Joko Trees
Voorganger pastor Sebastian
Dinsdag 29 september
09.00 uur
Eucharistieviering voor 100 personen
Vrijdag 2 oktober
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.
KINDERDIENST EN CRÈCHE
Er is kinderdienst in het Emmaüshuis. In verband met de coronamaatregelen
verzamelen de kinderen zich in de tuin en blijven de gehele mis in het
Emmaüshuis.
Voor de kleintjes is er crèche 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 11.00 uur mailen
naar receptie@rkapeldoorn.nl.
Voor de komende weken is het rooster: 20 september locatie Teresia;
27 september locatie Hubertus; 4 oktober locatie Bonifatius.
Op 23 augustus jl. is er een bloemetje gegaan naar de familie Nouwens,
Nieuw Zuidzicht, De Roekenhof te Apeldoorn.
Op 30 augustus jl. is er een bloemetje gegaan naar mevrouw C. Koen,
Hofstraat te Apeldoorn.
Op 6 september jl. is er een bloemetje gegaan naar de heer M. Bayens,
Gunninglaan te Apeldoorn.

VOEDSELBANK
Het product voor de inzamelingsactie van de Voedselbank voor de maand september is
wederom 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.
COLLECTE OPBRENGSTEN
Week 34: eigen kerk en diakonie € 311,79.
Week 35: eigen kerk en de herberg € 332,85.

DE SOOS (op de donderdagmiddag) is tot nader order gesloten!
MISINTENTIES, VOOR ZOVER BIJ ONS BEKEND
12 /13 september: Sido Andela, Maria Aartsen-Verhey, overleden familie Aartsen-Verhey,
Hendrikus Johannes Aartsen, Willy de Man-Wagemans.
19 / 20 september: Willy de Man-Wagemans.
PAROCHIEKRONIEK
De volgende doopdiensten staan gepland:
Zondag 11 oktober a.s. om 12.00 uur; voorganger diaken R. Dashorst.
Zondag 18 oktober a.s. om 12.00 uur; voorganger diaken R. Dashorst.
Zondag 8 november a.s. om 12.00 uur; voorganger pastoor H. Hermens.
Overleden:
De afscheidsdienst van Wilhelmina Juliana Maria Man-Wagemans heeft plaatsgevonden
op 3 september jl. in rouwcentrum Rouwenhorst, waarna aansluitend de crematie in het
crematorium van Heidehof.

Kardinaal Simonis 1931-2020
Op 2 september is overleden Adrianus
Johannes kardinaal Simonis, emeritusaartsbisschop van Utrecht. Kardinaal
Simonis is 88 jaar geworden. Hij woonde na
zijn emeritaat enige tijd in het Brabantse
Nieuwkuijk, in Mariapoli Mariënkroon van
de Focolarebeweging. De laatste jaren
woonde hij in een zorgcentrum in Voorhout.
Kardinaal Eijk,
opvolger van
kardinaal Simonis
als aartsbisschop
van Utrecht,
heeft met
droefheid kennis
genomen van het
overlijden van
zijn voorganger.
Volgens kardinaal
Eijk verliest de Kerk
iemand “met een
groot pastoraal hart.” Kardinaal Simonis
begon als aartsbisschop in een moeilijke tijd,
waarin de polarisatie in Nederland zeer sterk
was. “Dat heeft hem er niet van weerhouden
zijn wapenspreuk, ‘Opdat zij U kennen’,
in de afgelopen decennia op vele wijzen
gestalte te geven,” aldus kardinaal Eijk.
Kardinaal Simonis maakte zich grote zorgen
over de toekomst van de Kerk in Nederland,
zorgen die hij in gesprekken en interviews
met grote regelmaat uitte. In zijn boeken
toonde kardinaal Simonis een beschouwende
natuur, die onder meer aan bod kwam in
Op de adem van het leven – gedachten over
het Onze Vader uit 1997. Tien jaar later
verscheen bij gelegenheid van zijn 50-jarig

priesterschap Een hart om te denken,
waarin hij zich tegenover dichter Hans
Bouma uitsprak over diverse theologische,
kerkelijke, ethische en culturele thema’s.
De emeritus aartsbisschop van Utrecht
vierde op uitnodiging van kardinaal Eijk op
18 juni 2017 (Sacramentsdag) zijn 60-jarig
priesterjubileum in Utrecht. Na een H.
Mis in de St. Catharinakathedraal met de
jubilaris als hoofdcelebrant volgde een
drukbezochte receptie in het nabijgelegen
Academiegebouw.
Over het vooruitzicht van de dood was
kardinaal Simonis eerlijk: hij keek niet uit
naar “het nauwe poortje dat ons straks
allen te wachten staat. Het paradijs ligt daar
achter, maar we moeten wel eerst alleen het
avontuur aan.” Adrianus kardinaal Simonis
werd op 26 november 1931 geboren in Lisse.
Op 15 juni 1957 ontving hij het sacrament
van de priesterwijding. Op 30 december 1970
benoemde paus Paulus VI hem tot bisschop
van Rotterdam, de bisschopswijding volgde
op 20 maart 1971. Op 3 december 1983 werd
mgr. Simonis de nieuwe aartsbisschop van
Utrecht en daarmee de 69ste opvolger van
Sint Willibrord. Op 25 mei 1985 creëerde
paus Johannes Paulus II aartsbisschop
Simonis tot kardinaal. Op 26 januari 2008
ging hij met emeritaat.
Velen zullen door de Kardinaal
gevormd zijn en herinneren zich de
voorbereidingsontmoeting en de viering. In
dagblad Trouw staat een uitgebreid verslag
van het leven en het werken van Kardinaal
Simonis. Wij gedenken hem in ons gebed
en danken hem voor zijn warme pastorale
nabijheid.
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“Een leven zonder boeken is onleefbaar”
(Willem Olierook)
Op 19 en 20 september worden er in het
Emmaüshuis boeken verkocht die bij de
verbouwing boven water kwamen. Voor
mij aanleiding om een artikel te wijden aan
‘lezen’.
Bovenstaande uitspraak is van Erasmus en
werd mij aangereikt door een van mijn
zwagers.
Op Facebook had ik namelijk een oproep
geplaatst om foto’s van boekenkasten op
te sturen en ik had ook gevraagd om aan
te geven wat lezen voor betekenis heeft in
iemands leven.

Literatuurkringen
Een van de mensen die
reageerden was Theo van Driel.
Hij maakte mij erop attent
dat er in Apeldoorn diverse
literatuurkringen zijn. Hij
was zo vriendelijk om enkele
personen te benaderen met
de vraag of ze daar wat over
wilden schrijven of vertellen.
Hieronder de reacties.

Theo van Driel
In Oosterblokker waar ik pastor
was werd ik geraakt door de
mensen die zich met elkaar
verbonden door het lezen van
literatuur. Een verbondenheid
die soms groter was dan de
kerkdiensten. Daarom ben ik in
Apeldoorn een literatuurkring
begonnen met nog meer succes
dan de kring van toen.
Lezen van literatuur is een
vorm van ontspanning, die meer inspiratie
geeft aan de creatieve geest dan al het
kijkgeweld, omdat het ruimte geeft aan de
verbeelding.
De keuze van boeken zegt iets over iemands
persoonlijkheid, net als de manier waarop
hij of zij daarmee omgaat. Door het samen
te bespreken komen diepere lagen op het
spoor van zowel het gelezene als de lezer.
We kiezen per keer een boek dat door
iedereen wordt gelezen. Er moet wel iets
van zingeving uit het boek kunnen worden
gehaald. Dan volgt een algemene ronde
over iemands eerste indruk, gevolgd door
diepere vragen aan elkaar, bv. Wat het
doet met jou. Er is altijd wel iemand die
zeer gedetailleerde vragen stelt over ene
bepaalde uitdrukking of zin.
Ik las ooit: “Doorgaans wordt er onderscheid
gemaakt tussen literatuur en lectuur.
Schrijvers van lectuur zouden de lezer
slechts ontspanning willen bieden, terwijl
literaire schrijvers juist pogen hun gevoelens
op een artistieke manier naar de lezers te
vertolken.” Maar dit is allemaal subjectief,
want veel hangt ook af van de lezer.
Er is een leuk dun boekje dat de titel
draagt: “God op een Harley”, waarin de
schrijfster, Joan Brady, Jezus laat verschijnen
als motorrijder. De ik-persoon, die veel pijn
en verdriet meedraagt wordt in een café
uitgenodigd om achterop de motor plaats
te nemen. Achterop moet je de bestuurder
niet krampachtig vasthouden, maar jezelf
eraan over geven. Dat verhaal raakte mij
zo dat ik erover preekte. Een oudere dame
huilde na afloop, want voor het eerst had ze
een godsbeeld om zich aan vast te houden
(haar overleden man was tijdens hun
verkeringstijd een stoere motorrijder).

AnneJet Bennink
Sinds mijn jeugd lees ik boeken. Niet alleen
omdat het moest voor de boekenlijst van
de middelbare school, maar omdat ik het
leuk vond. Iedere week ging ik naar de

De boekenkast van zwager Aad

Desiderius Erasmus [Boijmans van
Beuningen-Rotterdam]
bibliotheek om boeken te lenen. Thuis kon
ik me heerlijk inleven in de wereld van dat
boek. Nog steeds leen ik Nederlandstalige
of Engelstalige romans bij de bibliotheek en
waan me in een andere wereld. Gedichten
lees ik zelden.
Ik vind het interessant om te horen wat
anderen uit het boek hebben gehaald. Niet
alleen praat je over het verhaal, maar ook
hoe het is geschreven en welke passages als
heel bijzonder ervaren zijn en waarom.
De literatuurkring van De Groene Hoed, die
in de Doopsgezinde kerk wordt gehouden,
komt eenmaal per twee maanden samen.
Het gelezen boek wordt ingeleid door Theo
van Driel en daarna praten we over inhoud
en schrijfkunst. De gekozen boeken hebben
meestal een raakvlak met zingeving of
geloof, wat een diepere laag in de lezer kan
aanboren.
Aan het eind dragen deelnemers nieuwe
titels voor de volgende bijeenkomst aan en
wordt gezamenlijk een boek gekozen.
Het speciale van de literatuurkring is dat de
boeken in eerste instantie niet mijn keuze
zouden zijn, maar bij het lezen me vaak zeer
hebben geboeid.
Hoewel de literatuurkring impliceert dat
alleen literatuur wordt gelezen, zijn de
gekozen boeken zeer gevarieerd en zeker
niet allemaal onder literatuur te vatten.
Literatuur is voor mij een “als kunst
geschreven boek”. Het kan van een bekende
schrijfster/schrijver uit het verleden zijn, maar
er komen in deze tijd nog altijd schrijfsters/
schrijvers bij die literatuur schrijven.
Al jaren lees ik naast romans ook veel
boeken over spiritualiteit. Een boek dat
indruk op me gemaakt heeft, is een roman
over spiritualiteit: De Celestijnse Belofte van
James Redfield en het vervolg hierop: Het
tiende inzicht. Ik heb een kleine boekenkast,
maar deze twee boeken staan erin.

Ik ben docent Nederlands voor anderstalige
volwassenen, dus taal is naast hobby ook
mijn werk. Met taal bezig zijn doe ik heel
graag. Ik heb ooit meegeschreven aan
een lesboek voor MBO, maar ik heb nooit
de behoefte gehad om zelf een roman te
schrijven. Ik laat me graag meenemen in
andermans werk.

Dorise van Driel
Boeken zijn vanaf een jonge leeftijd voor
mij een ontsnapping van de ´normale´
wereld, of een reisinstrument waarmee
ik meer plekken heb gezien dan mening
mens die wél het vliegtuig neemt. Ik lees
eigenlijk alle soorten boeken, van literatuur
tot jeugdromans en van non-fictie tot
uitgebreide fantasiewerelden. Soms ontdek
ik een reis die mij weinig plezier brengt en
op een ander moment hoop ik nog duizenden-een-bladzijden in het paralleluniversum
te verblijven. Aangezien niet iedereen in de
directe omgeving zo dol is op lezen en ik
graag mijn gedachten op papier wil hebben,
begon ik een eigen blog (*), mijn eigen
pagina op het wereldwijde web.

andermans digitale boekenkasten en te
lezen wat anderen vonden van een bepaald
boek dat ik al gelezen heb of wil gaan lezen.
Daarnaast doe ik zo ook nieuwe inspiratie
op.
Door te lezen verruim je je wereld en een
prachtige uitspraak van Cicero (106-43 v Chr.)
is dan ook: ´Een huis zonder boeken is als
een lichaam zonder ziel´. Het is dan ook niet
voor niets dat de boekenkast het eerste is
wat ik bekijk, als ik voor het eerst bij mensen
op bezoek kom. Geef me een kijkje in je
boekenkast en ik heb het gevoel iemand een
klein stukje te leren kennen.
(*) een blog is een website waar de blogger
regelmatig nieuwe inhoud in de vorm van
berichten plaatst

Reacties op verzoek

Op de basisschool was het al zichtbaar;
ik was een bolleboosje en had als eerste
van mijn jaarlaag de verplichte leeslijn
en later ook alle interessante boeken
uit de schoolbibliotheek uit. Op de
middelbare school werd ik gezien als
een halve bibliothecaresse, want bij mij
moest je terecht voor je literatuurlijst voor
Nederlands, Engels en Duits, zowel voor de
tips, als voor de verbale analyse achteraf.
Toen ik via internet ontdekte dat er meer
jongeren waren die graag lazen en je via
sociale media hierover door kon praten,
opende een nieuwe wereld. Soms las ik
boeken voor een andere website, en tijdens
de coronacrisis ben ik mijn recensies op een
eigen site gaan schrijven. Ik schrijf voor
mezelf, maar vooral ook ter informatie aan
andere lezers. Hierbij ligt het accent wel op
de jonge generatie, maar ook met ouderen
kan ik eindeloos bomen over boeken.

Ik kreeg “wat foto’s binnen van kleine
tot megagrote boekenkasten en ook
toelichtingen op de vragen: “Ik lees om(dat)
…” en “zijn er boeken die je leven of denken
hebben beïnvloed?”
Iemand schreef: “Ik lees om even in een
andere wereld te zijn.”
Mijn zwager Aad droeg ook dit nog aan:
“Eer schept men water met een zeef, dan
wijsheid zonder boeken.” (spreuk boven
winkelpand, Nieuwstraat 3 te Delft)
Een ander meldde mij: “Ik lees, omdat ieder
goed boek mij meeneemt in een boeiend
verhaal of in een prachtig idee, dat mij tot
nadenken kan stemmen en kan inspireren.
Door het lezen of schrijven van verhalen
delen wij daarnaast in Gods scheppingsmacht
en ontdekken wij steeds meer Gods verhaal
dat Hij samen met ons schept. Ook kijk ik
graag films, die in de andere helft van mijn
boekenkast staan.
Een paar boeken in mijn kast die mijn
denken diepgaand hebben beïnvloed zijn
‘De Grote Scheiding’ van C.S. Lewis, ‘Sapiens’
van Yuval Noah Harari, ‘Hoe een klein
rotgodje God vermoordde’ van Guus Kuijer,
‘De wereld van Sofie’ van Jostein Gaarder en
‘Brave New World’ van Aldous Huxley.

Via Facebook en Instagram ben ik onder
meer in contact met andere bloggers, zowel
mensen die ik al jarenlang volg en een
uitgebreid netwerk hebben, als mensen die
net als ik maar een kleine pagina hebben.
Ik vind het heerlijk om te snuffelen door

Ten slotte mijn eigen reden om te lezen:
“Ieder goed boek of elk interessant artikel
doet me als zoeker iets kostbaars vinden.”
Ik herken me dus wel in de uitspraak die
Erasmus 500 jaar geleden deed: “Een leven
zonder boeken is onleefbaar.”
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HUIS

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

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

Kerkbijdragen

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

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.
Voorlopige planning: zondag 11 oktober a.s. om 12.00 uur (diaken R. Dashorst); zondag
18 oktober a.s. om 12.00 uur (diaken R. Dashorst); zondag 8 november a.s. om 12.00 uur
(pastoor H. Hermens).Ouders die hier vragen over hebben kunnen contact opnemen
met het secretariaat van Twello, tel. 0571 274 445 (dinsdag en donderdag).

Open Huis
In de afgelopen editie van OpWeg is er
uitgebreid gesproken over de renovatie
van het parochiecentrum en spraken
wij al over een Open Huis voor de
parochianen van de Emmaüsparochie.
Hierbij willen wij u uitnodigen voor het:
Open Huis op zaterdag 19 september
a.s. tussen 13.00-16.00 uur.
De Locatieraad is trots op het resultaat
en dit willen we u graag laten zien.
Middels een corona-veilige route
nemen we u mee door het hele
parochiecentrum en laten u graag
kennismaken met al het werk dat is
verricht.
Ingang tot de rondleiding in het
parochiecentrum: via de hoofdingang
van de Onze Lieve Vrouwekerk aan de
Hoofdstraat.

Vanaf 2021 samen verder als Sint Franciscusparochie
Begin 2021 zullen de Emmaüsparochie en
de Franciscus en Clara parochie samen een
nieuwe parochie vormen. Deze nieuwe
parochie zal ook een nieuwe naam krijgen.

Na een aantal maanden
noodgedwongen online met
elkaar te vieren willen we
20 september om 10.00 uur in de grote
zaal van het Emmaüshuis weer ‘live’. De
zaal is groot en biedt voldoende ruimte
om ouders op afstand mee te laten doen.
Kinderen hoeven geen afstand te houden.
De schatkist is dit keer gevuld met het
verhaal over Mozes die in Egypte is en

In enkele kerken van de Franciscus en
Clara parochie wordt speciale aandacht
besteed aan het bouwen van een
kerststal, die door veel parochianen
elk jaar trouw wordt bezocht.
Kind en Kerk proberen we verder uit
te breiden vanuit het idee dat wij allen
leerling van Christus zijn en de opdracht
hebben elkaar tot Zijn leerling te
maken.
Om in en door Zijn Geest als gelovige
te blijven groeien.

In het najaar van 2019 hebben we
met de pastoraatsgroepen uit alle
geloofsgemeenschappen gekeken naar
een naam voor de nieuwe parochie. Uit
de ontmoeting met de pastoraatsgroepen
ontstond en klein lijstje van namen.
Uit die paar namen hebben we als pastoraal
team een keuze gemaakt. Bij de gekozen
naam hebben we, als pastoraal team
geprobeerd de naam zoveel mogelijk aan
te passen aan de spiritualiteit waarin we
trachten te werken, daarbij ook gelet op de
speerpunten die wij als parochie hebben:
1. Kind en Kerk. In Kind en Kerk proberen
we het geloof voor de jongsten en tieners
zo beeldend mogelijk tot uitdrukking
te brengen. Ook in het verhalenproject
Godly Play en het voorbereiden van de
kinderen op de initiatie Sacramenten.

K I N D
Meespeelviering over
Mozes, 20 september

AANMELDEN UITVAARTEN
Centraal aanmeldpunt uitvaarten 06 289 283 73

2. Zorg en aandacht voor de kwetsbare
mens wordt o.a. zichtbaar in de
Kledingbank, in de Franciscustafel
en verdere diaconale activiteiten,
doordrongen van het besef dat wij allen
broeders en zusters zijn. Mede vanuit
de zorg en aandacht voor de gehele
Schepping. Dit alles verbonden met
Christus zelf, door gebed, Schrift en
Sacrament.
Nadenkend over de spiritualiteit waarin
wij als parochie, als gelovige mensen, ons

E N

Vanuit deze spiritualiteit hopen we dat
ons geloof daarin vrucht draagt, ter
verheerlijking van God, onze hemelse Vader.
In feite proberen we al jaren vanuit
deze spiritualiteit vorm te geven aan ons
pastoraat.
Kardinaal Eijk heeft de naam Sint Franciscus
toegekend aan de nieuwe parochie. In 2021
zullen we dan samen verder gaan als de Sint
Franciscusparochie.
We bidden om Gods zegen voor onze
nieuwe parochie; Sint Franciscus. Dat we
met elkaar mogen groeien in geloof en
vertrouwen om zo te blijven bouwen aan
het koninkrijk van God in onze streken.
Hartelijke groet,
Pastoor Hans Hermens
namens het pastoraal team

K E R K

zijn volk bevrijdt door de zee. Iedereen
is zo blij dat ze feestvieren met muziek
en dans. Dat kunnen wij ook! Want ook
wij voelen ons weer een beetje vrij nu we
weer met elkaar kunnen vieren.
I.v.m. de corona maatregelen wordt u bij
de hoofdingang opgevangen en gaan we
via de tuin naar het Emmaüshuis.

Kinderen weer ter communie
in de zondagsviering
Begeleiders, pastores en de kinderen
misten het enorm om niet terug te komen
in de kerk voor de communie. In de
vakantieperiode en met het wennen aan
de coronaperikelen hebben we hiervoor
gekozen. We zijn nu heel blij dat we
vanaf september weer terugkomen in
de kerk! We starten nog wel direct in
het Emmaüshuis om extra geloop in de
kerk te voorkomen. Voor de communie
komen we terug en nemen plaats in de
zijbanken. Daar blijven we tot het einde
van de viering.

geloof in Christus willen uitdrukken, is
Franciscus van Assisi voor ons een inspirerend
voorbeeld. In zijn eenvoud, in de aandacht
en zorg voor de gehele Schepping.

Eerste communie en het vormsel
in het najaar 2020
Het Bisdom geeft weer toestemming onder
strikte voorwaarden om vormselvieringen
en eerste communie in te plannen in het
najaar. Ouders van Vormelingen en Eerste
Communicanten hebben inmiddels een brief
gekregen met de mogelijkheden hiervoor.
De beperking van capaciteit op 1,5 meter
maakt dat de tieners toch in twee groepen
vormsel zullen doen op 7 november om

16.30 uur in Apeldoorn en om 19.00 uur in
Twello. Mgr. Hoogenboom zal de vormheer
zijn. De kinderen ontmoetten hem in januari
in Utrecht.
De eerstecommunicanten zullen in kleine
groepjes van maximaal vijf kinderen op
een aantal zaterdagavonden in de 16.30
uur viering in Apeldoorn en de 19.00 uur
viering in Twello hun eerste communie doen.
De viering zal dan iets aangepast worden
zodat het voor jong en oud een goede
eucharistieviering kan zijn.
Het is ‘roeien met de riemen die we
hebben’ maar we zijn erg blij dat we toch
deze mogelijkheden kunnen bieden. Voor
de kinderen zal nog een bijeenkomst
georganiseerd worden door pastoor
Hermens en Mariska Litjes als laatste stap
in de voorbereiding op de sacramenten.
Wanneer ouders liever willen wachten
tot volgend jaar is deze mogelijkheid er
uiteraard ook. Vragen kunt u stellen aan
Mariska Litjes via kindenkerk@rkapeldoorn.nl .
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Vrede in Colombia: wens of werkelijkheid?
(Willem Olierook)

en 135 voormalige FARC-strijders vermoord.
Zijn de akkoorden dan helemaal voor niets
geweest?

Apeldoorner/Matenaar Gerjan Ekenhorst
(1990) is journalist en Latijns-Amerikakenner.
Zijn belangstelling voor Colombia ging over
in een passie met als jongste resultaat het
boek ‘Colombia: Vrede tegen elke prijs’.
Hij gaf me toestemming om uit zijn werk
te citeren (het leest als een thriller) en we
deden een telefonisch interview.

Persoonlijke noot
Het lukt me om Gerjan telefonisch te laten
toelichten waar zijn fascinatie met LatijnsAmerika in het algemeen en Colombia in het
bijzonder vandaan komt.
De interesse van Gerjan voor dit werelddeel
begint al in 2008 als hij – pas 17 jaar – met
een groepsreis van de organisatie ‘Samen’
er een aantal landen bezoekt. Hij besluit
daarna Latijns-Amerikastudies te gaan
studeren in Leiden. Dat hield ook in veel
lezen en dan is het onvermijdelijk dat je
niet op het conflict in Colombia stuit. Gerjan
studeert af op de FARC-en-het-conflict (hoe
heette je afstudeeropdracht?).
Hij wil er meer over schrijven, niet op een
academische manier, maar als journalist.
Inmiddels is hij zeven keer in Zuid-Amerika
geweest.

Geschiedenis
In 2016 sloten de FARC en de Colombiaanse
regering een akkoord. Na 52 jaar besloot
de FARC de wapens in te leveren en de
Colombiaanse regering stond toe dat
de FARC zich politiek zou organiseren.
We mogen dit akkoord gerust historisch
noemen. Vijf jaar hiervoor had niemand
gedacht dat dit zou kunnen gebeuren. In de
volksmond is dit het ‘vredesakkoord’ gaan
heten.
De Colombiaanse staat is nooit erg sterk
geweest. Al sinds de onafhankelijkheid
van Spanje in 1819 had het centrale gezag
moeite met het bereiken van afgelegen
gebieden. Bovendien was het daar niet in
geïnteresseerd. Het idee dat de overheid
er voor de burgers is, heeft nooit echt
wortel geschoten in Latijns-Amerika en
Colombia.
De Colombiaanse overheid was in grote
delen van het land praktisch afwezig. Veel
basisvoorzieningen zijn er nooit geweest.
Mensen zijn altijd op zoek naar stabiliteit in
hun leven. Uiteindelijk wil iedere ouder eten
voor zijn kinderen hebben. Als de centrale
overheid tekortschiet in het scheppen van
de randvoorwaarden hiervoor, komen er
andere ‘informele’ overheden die deze
rollen proberen over te nemen. Een gebied
zonder leiding werkt immers niet. Zie hier de
opkomst en het succes van de FARC.
Na ruim een halve eeuw strijd en een
complex conflict is het ook nu nog de vraag
of ‘Vrede in Colombia’ werkelijkheid is of
nog steeds een wens …

Verzamelde verhalen
Gerjan spreekt politici, komt tussen
huilende oud-guerrillastrijders te staan en
bezoekt een re-incorporatiekamp van de
FARC. Bovendien gaat hij in gesprek met
Tanja Nijmeijer, in een poging de nieuwe
‘vrede’ beter te begrijpen. Dit zijn enkele
fragmenten uit gesprekken (Ik=Gerjan).
… Ik heb geen afspraak met Buenaventura
Lasso, de burgemeester van Chaparral, maar
na anderhalf uur wachten heeft hij wel even
tijd voor me. Hij is een vijftiger die geen blad
voor de mond neemt.
‘Wat leuk dat er vanuit Nederland interesse

Als ik Gerjan vraag naar de relatie met het
thema ‘bevrijding’, dan geeft hij aan dat dit
in Colombia nog steeds een belangrijk begrip
is dat teruggaat naar de tijd dat Spanje de
onderdrukker was. Maar ook de FARC en
de ELN – een andere guerrillabeweging –
hebben strijd gevoerd om bevrijding van
het volk, of in ieder geval een deel ervan, te
bewerkstelligen. Het begrip ‘bevrijding’ is er
nog steeds actueel.
De overhandiging van het eerste exemplaar aan Nanne Timmer (Universiteit Leiden).
[Deze foto is genomen voor de coronacrisis.]
is. Het gebeurt niet zo vaak dat buitenlandse
journalisten hier komen.’
‘Accepteerden de mensen zomaar dat een
stelletje guerrillero’s de macht hier even
overnamen,’ vraag ik aan de burgemeester.
Het eerlijke antwoord: ‘Voor een groot
deel wel. Niet iedereen staat juichend in de
straat, maar uiteindelijk zijn mensen gebaat
bij een stabiele overheid. En voor sommige
regio’s kon de FARC dat beter bieden dan
de Colombiaanse staat. De FARC begon niet
gewelddadig,’ vervolgt de burgemeester.
‘In het begin deden ze veel dingen voor
de mensen. Veel inwoners voelden zich
gerespecteerd en beschermd door de
FARC. Ze hebben lang veel aanzien kunnen
genieten.’ …
… Zodra ik weer terug ben in het huis waar
ik slaap, spreek ik César. Hij is een vriend van
de vrouw waarbij ik een kamer huur.
César is niet sceptisch over de ‘vrede’, zoals
veel Colombianen dat wel zijn. Toch ziet hij
veel problemen: de corruptie van de politiek
en de weinige garanties die oud-strijders
hebben. Hij eindigt zijn verhaal. ‘De vrede is
als een zak aardappelen. Er zitten er veel in.
Je moet ze langzaam pellen en koken.’ …

Is er werkelijk vrede?
De voorwaarde voor politieke deelname
was het einde van het conflict. De FARC
beloofde te re-integreren in zogeheten reincorporatiekampen. Dit zijn kleine dorpen,
waar de voormalige strijders onderwijs
krijgen, cursussen volgen of een vak leren.
Sommigen worden boer, anderen leggen
zich toe op het maken van kleding of
worden timmerman.
De woede over het vermeende onrecht is de
belangrijkste reden waarom de Colombianen
de akkoorden per referendum afwezen.
Grote delen van de bevolking willen dat de
oud-strijders gestraft worden. Volgens hen
komt de FARC er veel te makkelijk vanaf.
Voormalig president Santos loodste de
akkoorden met wat kleine aanpassingen
alsnog door het parlement, maar 51
procent van de stemmers wees ze af in het
referendum van 2016.
‘Colombia ontwaakt in vrede,’ sprak oudpresident Santos in 2016, nadat hij de
akkoorden met de FARC ondertekende. Toch
zijn er sindsdien meer dan 700 sociale leiders

Ik vraag Gerjan naar een persoonlijke
invulling van ‘bevrijding’ en hij antwoordt
dat zijn keuze om na de studie de
journalistiek in te gaan en dit boek te willen
schrijven, ook niet zonder mentale strijd is
geweest. Gelukkig heeft hij geen moment
spijt gehad van zijn niet direct voor de hand
liggende keuze.

Spannend boek
Ik heb het boek inmiddels gelezen.
Het is zeker niet alleen een analyse van
het conflict geworden, maar het zijn
vooral de verhalen van de mensen die
daar – meestal zonder dat ze er zelf om
hebben gevraagd – in het conflict terecht
zijn gekomen. De verhalen zijn soms
ontroerend, dan weer op het bizarre af
en Gerjan heeft mij als lezer weten mee
te laten kijken en voelen in een cultuur en
een samenleving die zo compleet anders
is dan de onze. Maar dat maakt het wel
superspannend om te lezen …
Op 14 juni jl. is Gerjan in De Drie Ranken
geïnterviewd door zijn oud-leraar
Nederlands (De Heemgaard) Arie Nagel.
Op YOUTUBE.COM is dit gesprek terug te
beluisteren/kijken.

B E S T U U R
Beste parochianen,
Het zijn en blijven spannende tijden. Na
een bijzondere zomer, waarin velen op een
andere manier dan anders vakantie hebben
gevierd, wordt het steeds duidelijker dat
het coronavirus nog steeds aanwezig is en
wellicht nog veel langer blijft. Dit beperkt
ons in het ‘zorgeloos’ samen vieren en het
verder vooruit kijken in de toekomst. Tóch
is het fijn om te zien en horen dat we er
als samenwerkende parochies samen het
beste van maken. Er zijn na een periode van
afstand nu weer vieringen, die op een zo
veilig mogelijke manier plaats vinden. Ook
blijven we wel degelijk met de toekomst
bezig en worden plannen gemaakt om
invulling te geven aan de nieuw te vormen
parochie waarin Franciscus en Clara en
Emmaüs samen verder gaan. Onder meer

op het gebied van communicatie beginnen
de plannen steeds verder vorm te krijgen.
Er wordt gewerkt aan een gezamenlijke
communicatielijn, waarmee we binnen de
gehele grote parochie via verschillende
kanalen met elkaar in contact willen blijven.
Dan gaat het om een nieuw parochieblad
waarin we zullen proberen het beste van de
Clara en de Op Weg terug te laten komen.
Maar ook om een gezamenlijke nieuwe
website, een app en wellicht nog meer.
In de zomer is ook de verbouwing van het
Emmaüshuis in Apeldoorn afgerond. Veel
dank aan de vrijwilligers die hieraan hebben
bijgedragen!

Afscheid
In de viering van 12 en 13 september nemen
we afscheid van Ivan Kantoci, die zich vele

jaren als pastoraal werker voor de parochie
heeft ingezet. Hij stond als pastoraal
werker tussen de mensen en was altijd op
zoek naar verbinding. Veel parochianen
hebben in moeilijke tijden op hem kunnen
leunen. Vanuit zijn geloof kreeg hij de
kracht zijn medemensen in moeilijke tijden
bij te staan. Dit alles is niet voldoende in
woorden of gebaren uit te drukken en
in de afscheidsviering zal hieraan zeker
aandacht besteed worden. Ook zijn we
dank verschuldigd aan Christien die hem
ondersteunde. Veel dank Ivan, en het ga
jullie goed!

Vacature
In de vorige Clara schreef ik al over het
afscheid van Ferry Leeflang, wiens verhuizing
heeft geleid tot een vacature in het
parochiebestuur.

Graag vraag ik hiervoor nogmaals uw
aandacht! Wij hebben juist nu, met het
oog op de toekomst van onze nieuwe
grote parochie, collega-bestuursleden
nodig die hun steentje willen bijdragen
en willen meebesturen en -bouwen. Dus
hierbij een herhaalde oproep: neem
contact met ons op als je je wilt inzetten
voor die nieuwe toekomst waar we ons
samen sterk voor willen maken. Eerdere
bestuurservaring is welkom, maar
geen vereiste. Energie, enthousiasme
en betrokkenheid zijn belangrijke
ingrediënten waarmee we samen als
bestuur vooruit kunnen.
Hartelijke groet, namens het
parochiebestuur van de samenwerkende
parochies Emmaüs en Franciscus en Clara,
Maarten Heere
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Het voormalige hoogaltaar uit 1909,
een pronkstuk in onze kerk (deel 1)
(Huub Ummels)
Het prachtige oude hoogaltaar dat zich in de
absis van het koor bevindt, is nog altijd een
blikvanger als men de kerk betreedt.
Helaas is het als gevolg van de liturgische
vernieuwing niet meer als zodanig in
gebruik. Het is zoals zoveel in onze kerk een
schepping van het atelier Mengelberg uit
Utrecht. Dat geldt althans voor het retabel,
de opbouw zegmaar. De altaartombe is
ouder en dateert uit 1902. Het geheel
mag als een absoluut hoogtepunt in onze
kerk worden beschouwd. Dit neogotische
altaar blinkt vooral uit door de rijkdom
aan houtsnijkunst, de gepolychromeerde
beeldengroepen en het lofwerk op en aan
dit vleugelaltaar.

Historische voorbeelden
De voorbeelden voor dit en vergelijkbare
altaren in ons bisdom vindt men aan de
Neder-Rijn, in het aangrenzende Duitse
gebied. Het Bernulphusgilde uit Utrecht,
min of meer verantwoordelijk voor de
kerkelijke kunst in die tijd in het aartsbisdom
Utrecht, realiseerde zich dat Gelderland en
het gebied van de Neder-Rijn aan het eind
van de middeleeuwen een nauw verwant
cultuurgebied vormden. Het gilde bezocht
in de eerste zomer van haar bestaan in
1869 de kerken van Xanten en Calcar. In die

Hoogaltaar_pasen_1950

steden was men zo gelukkig geweest de
kostbare altaren te behouden, die daar vóór
de reformatie onder Nederlandse invloed
of zelfs door Nederlandse meesters waren
vervaardigd. Hier vonden de gildeleden de
voorbeelden. Al lijkt op het eerste gezicht
het werk van kunstenaars zoals Mengelberg
van weinig eigen creativiteit te getuigen,
toch hebben deze op de historische
voorbeelden geïnspireerde ideeën tot
fijnzinnige resultaten geleid, zoals onder
andere bij de door Mengelberg vervaardigde
altaren in de Onze Lieve Vrouwekerk.
Alhoewel dit altaar zijn vroegere functie
verloren heeft als gevolg van de liturgische
vernieuwing, beantwoordt het geheel aan
de liturgische voorschriften die voorheen
golden. Ook al wordt er niet meer aan
gevierd. Dat een dergelijk altaar ook een
tabernakel bevat ter bewaring van het
Heilig Sacrament bracht uitkomst en is
daarmee niet buiten gebruik geraakt. In het
tabernakel wordt namelijk het Allerheiligste
bewaard - de geconsecreerde hosties, het
lichaam van Christus, Bij middeleeuwse
altaren was veelal sprake van een aparte
sacrament nis of apart sacramentshuisje opzij
van het altaar. Ook wordt in het tabernakel
de zogenoemde Heilige reserve bewaard,
het Eucharistisch Brood, en de Heilige
Olie, bestemd voor zieken en stervenden.
Een ander element aan dit altaar is de

zogenoemde ’expositietroon’ aangebracht
bovenop het tabernakel. Gewoonlijk wordt
hierin een neogotisch koperen kruisbeeld
getoond, maar waarin ook het Allerheiligste
in de zogenoemde ’monstrans’ ter
aanbidding kan worden uitgestald.

Verdwenen beelden en pinakels
Vroeger stonden bovenop het retabel nog
een drietal gotische pinakels met daarin
beelden in nissen. In de middelste, deze
stond bovenop de expositietroon, zal
ongetwijfeld Maria de patrones van de kerk
zijn afgebeeld geweest. Helaas zijn deze
pinakels op last van Pastoor-deken Van
Beurden omstreeks 1920 verwijderd omdat
ze deels het zicht op de gebrandschilderde
koorramen wegnamen. Van die situatie zijn
er alleen maar wat onscherpe afbeeldingen
bekend. Ook waar de beelden en pinakels
zijn gebleven is niet meer te achterhalen.
Een en ander betekent wel dat het kenmerk

Hoogaltaar met pinakel bekroning afb.ca.1915

van de gotiek, het streven naar omhoog
door het accentueren van de verticale lijn
er niet meer is en nu de horizontale het
altaar kenmerkt. Dat blijkt eveneens uit
de afmetingen. De hoogte van het altaar
bedraagt ongeveer vijf meter, terwijl de
breedte meer dan zes en een halve meter is.

Belangwekkende afbeeldingen
Dit prachtige altaar kent vele
belangwekkende afbeeldingen en teksten
en bestaat behalve uit het retabel met
het tabernakel en de expositietroon,
uit de twee vleugels met elk tweetal
nieuwtestamentische voorstellingen. Onder
de beide vleugels de zogenoemde ’predella’
het deel waarin ook het tabernakel is
opgenomen en tenslotte de altaartombe,
de feitelijke altaartafel bestaande uit een
zwart marmeren blad met een zandstenen
onderbouw. Maar daarop zal nader in de
volgende aflevering worden ingegaan.

vrijdag 11 september 2020

7

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

Sant’Egidio te Rome

Sant’Egidio/Sint Gilles de Eremiet
Maandag 1 september was het 1300 jaar
geleden dat de heilige Egidius, Sant’Egidio
stierf. Dat gebeurde in het jaar 720 in het
klooster dat hij in het zuiden van Frankrijk
had gesticht. Daar werd hij begraven en zijn
graf is sinds de Middeleeuwen een belangrijk
bedevaartsoord voor heel Europa. Sindsdien
wordt Egidius beschouwd als een beschermer
van pelgrims, zozeer zelfs dat veel kerken
aan hem gewijd zijn in heel Europa. Kerken
van Sant Gilles, Sint Egidius of Sant’Egidio
zijn te vinden op de oude pelgrimswegen:
van Frankrijk tot Duitsland; van Polen tot
Italië. De kerk van Sant’Egidio in Rome ligt
op het kruispunt van de oude Via Aurelia die
de stad met Noord-Europa verbond, met de
Via Francigena, vlakbij de oude haven die
langs de Via della Lungara naar het graf van
Petrus leidde, op de heuvel van het Vaticaan.

St. Gilles du Gard - abdijkerk [foto Bruno Trouillet]
Geest, heeft de Gemeenschap in Rome in
de eerste jaren van haar bestaan het kerkje
van Sant’Egidio toegewezen gekregen om
samen te komen voor het lezen uit de Schrift
en te bidden. Het vervallen kerkje, in de
armenwijk Trastevere aan de Tiber, is door
de jongeren opgeknapt. Het is het centrum
geworden van de wereldwijde Gemeenschap
die zich naar het voorbeeld van de Heilige
Egidius, die leefde in navolging van Jezus, in
blijft zetten voor de armen, de kwetsbaren
in de stad en de wereld en voor de vrede.
In deze tijd willen wij de heilige uit een
ver verleden in het licht zetten. De tijd
waarin we leven wordt gekenmerkt door de
wereldwijde pandemie, die ervoor zorgt dat
steeds meer mensen arm en ziek worden en
geconfronteerd worden met een onzekere
toekomst. In deze context beschouwen we

Er zijn niet veel bronnen over het leven
van Egidius: hij was een rijke jongeman die
van ver kwam, uit Griekenland, en die op
zoek ging naar God. De bronnen spreken
over een teruggetrokken persoonlijkheid,
die roem en eer schuwde, maar die dankzij
zijn gebed een machtige voorspreker werd.
Zijn reisgenoten zijn de armen: bedelaars,
zieken, schipbreukelingen, bezetenen, ter
dood veroordeelden. En dan is er nog de
hinde, die hij met zijn hand beschermt.
De hinde is het weerloze wezen dat het
slachtoffer dreigt te worden van de jager (in
dit geval de koning), en is zo een symbool
van de natuur die bedreigd wordt door de
hebberigheid en de vernietigingskracht van
de mens.

In het Boek der Wonderen zijn vele gebeden
bewaard gebleven die de armen tot de
heilige richtte. Een daarvan luidt als volgt:
“Egidius, dienaar Gods, bevrijder van de
gevangenen, kracht van de zwakken, haven
voor hen die de zee opgaan, toevluchtsoord
voor al wie in de storm zit, kom ons te
hulp!”.

Naamdag 1 september
Maandag 1 september is een feestelijk
eucharistieviering gehouden op het plein
van Santa Maria in Trastevere in Rome.
Kardinaal Matteo Zuppi, aartsbisschop
van Bologna en titularis van de kerk van
Sant’Egidio, ging daarin voor. Hij beschreef
in zijn preek de Gemeenschap op beeldende
wijze: ‘Sant’Egidio is een huis, waar velen
samen komen als familie, als broeders en
zusters, die bruggen bouwen over de kloven

St. Gilles
en muren van verdeeldheid en afscheiding.
Sant’Egidio is een boom, waar velen kunnen
schuilen, waar zij veilig kunnen bouwen
aan een betere toekomst voor iedereen.
Sant’Egidio is het antwoord op deze
tijd, waarin we opgeroepen worden een
gemeenschap te zijn, verbonden met elkaar,
zorg te dragen voor elkaar. Sant’Egidio is een
gemeenschap die bescherming biedt voor
iedereen in nood. Sant’Egidio is het symbool
voor de hoop, de wonderen van het geloof,
de liefde, de genezing en de vrede’.
In naam van de heilige wil de gemeenschap
nog meer hoop betekenen voor kwetsbaren,
zieken, armen, gevangenen, voor vluchtelingen en voor al wie de stormen van het
leven trotseren. De heilige Egidius helpt ons
om dichtbij de mensen te staan die hulp
nodig hebben.

Egidius is het symbool van de bescherming
van kwetsbare mensen in de samenleving,
van de armen, van de vluchtelingen en de
zieken. Veel wonderverhalen over hem staan
opgetekend in een Liber Miraculorum. Dat
getuigt ervan dat zijn naam, die in heel
Europa bekend is, werd ingeroepen in de
meest wanhopige situaties, dat wil zeggen,
toen alle hoop op redding vervlogen leek.
Hij is de heilige van de hopeloze gevallen! In
de Middeleeuwen waren het vooral ter dood
veroordeelden die zich tot hem wendden om
hun leven te redden.
Met het verstrijken van de eeuwen
vervaagde de faam van de heilige Egidius.
Maar vele kerken die zijn naam dragen,
blijven aan hem herinneren. Het klooster
in Zuid-Frankrijk waar hij woonde en
waar zijn lichaam rust, werd grotendeels
verwoest tijdens de godsdienstoorlogen
tussen katholieken en protestanten. Zo
verminderde geleidelijk aan de herinnering
aan hem.

Op 1 september herdachten wij de heilige
van precies 1300 jaar geleden. Die heilige
die ook een inspirerend voorbeeld was
voor een andere heilige, Sint Franciscus,
naar wie onze parochie in het nieuwe jaar
vernoemd zal worden. Een heilige die ook
de huidige paus heeft geïnspireerd om
zijn naam te dragen. De paus naar wie
het dak- en thuislozenrestaurant in de
pastorie is vernoemd, de Franciscustafel, de
gastvrije tafel voor de armen en kwetsbare
medemensen van onze stad.

La Comunità di Sant’Egidio
Aan deze heilige heeft de Gemeenschap van
Sant’Egidio haar naam ontleend. Door het
toeval. Of noem het de hand van de heilige

de 1300ste verjaardag van de dood van de
heilige, wiens naam de Gemeenschap draagt,
als een betekenisvolle datum. De heiligen
zijn getuige van het feit dat alles kan
veranderen met geloof. Zij vechten met de
blote handen tegen het kwaad, de ellende
en het geweld, zozeer zelfs dat - volgens de
traditie - Egidius zijn hand liet doorboren
door een pijl en zo een hinde beschermde.
Op muurschilderingen wordt Egidius
afgebeeld terwijl hij een boek vast houdt
en is getroffen door een pijl van degene die
de natuur geweld aan doet. De hand van de
heilige beschermt het boek van het Woord
van God en beschermt de hinde, de arme,
het leven, de natuur.
Het Boek opent het hart en beweegt de
hand om te helpen, te troosten en te bidden.
We voelen de behoefte om in deze moeilijke
tijden met meer kracht te bidden.

Sant’Egidio te Rome

Diaken Ronald Dashorst
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STAD
vreselijke behandeling nog steeds in leven
is. Hierop besluit hij op zoek te gaan naar
de man die nog steeds in zijn nachtmerries
voorkomt om hem te confronteren...
Een mooie film over de verwerking
van oorlogstrauma’s, liefde, trouw en
verzoening. toegang € 4,00 (graag
gepast geld). Aanmelden verplicht via
vonc@3ranken.nl

Kopij voor de volgende OpWeg graag inleveren uiterlijk woensdag 23 september 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

Donderdag 17 en 24 september om 19.30 uur

Het Open Vuur voor alle leeftijden

Voor iedereen die ruimte zoekt voor stilte
en reflectie. Je mag er gewoon zijn, je hoeft

even niets. Iedere week een ander thema,
met inspiratie vanuit diverse achtergronden.
Rustige muziek, luistermuziek en beelden
die korte teksten ondersteunen. Nadien kun
je elkaar ontmoeten en wat drinken bij de
bar. Deze Open Vuren plannen we 6x op
een donderdagavond van 19.30-20.00 uur,
met een kwartier vooraf en een kwartier na
afloop voor degenen die een half uur wat
aan de korte kant vinden.
Woensdag 23 september 19.30 uur VONC

film The railwayman

Een film in het kader van de Vredesweek.
The Railway man gaat over de Britse
legerofficier Lomax die tijdens de Tweede
Wereldoorlog gevangen wordt genomen
door de Japanners. Als krijgsgevangene moet
hij werken aan de beruchte Birma-spoorlijn
en overleeft
hij slechts
ternauwernood
de vreselijke
ontberingen.
Decennia later
ontdekt Lomax,
die inmiddels
getrouwd is
met Patti, dat
de Japanse
vertaler die
verantwoordelijk
was voor zijn

H U B E R T U S
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.

Als Werkgroep Welzijn Hubertusgemeenschap kunnen en willen wij niet de
verantwoordelijkheid op ons nemen, dat
een bezoeker op een van onze activiteiten
ziek zou worden. Gezondheid gaat boven
alles en gaat ons zeer ter harte. Het is
spijtig te moeten zeggen, want het doet
ons heel veel pijn, maar we houden ons aan
de richtlijnen van het RIVM. We hopen u
eind december - of zo mogelijk eerder - een
positiever geluid te laten horen. Mocht u
eventueel vragen hebben dan kunt u altijd
contact opnemen met de voorzitter, Gerard
Tiemessen, tel. 055 521 39 28 of 06 306 117
25. Graag tot ziens en blijf gezond.

T E R E S I A
Nieuwe tijdelijke bezorger gevonden!
De heer en mevrouw Smale hebben laten
weten dat zij tijdelijk OpWeg zullen
bezorgen bij de adressen Dennenkamp,
Deventerstraat, E. Hillesumplantsoen,
Gooiland, Mergelland en Ommeland.
Hartelijk dank voor uw inzet!!

Werkgroep Welzijn
Hubertusgemeenschap
De Werkgroep Welzijn ziet tot en met
december 2020 af van het organiseren
van activiteiten. In de uitgave van juni
van OpWeg hadden wij aangegeven,
dat wij gezien de nog steeds onzekere
toestand aangaande het Coronavirus
geen activiteiten zouden organiseren tot
september. Helaas moeten we opnieuw
uw begrip vragen voor het feit dat wij nog
steeds geen nieuwe activiteiten kunnen
ontplooien, want het virus is nog steeds
onder ons. Juist voor onze ouderen kan het
virus immers fatale gevolgen hebben, als
men besmet raakt.

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.

Algemene Richtlijnen voor Publieke Vieringen
De kerken in onze parochies zijn weer
open. Het coronavirus zorgt voor veel
onzekerheden, ook als het gaat om
vieringen.

Protocol
Alle maatregelen gaan uit van de
1½ meterregel. 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 1½ meterregel is er altijd nog
maar voor een beperkt aantal mensen
plek in de kerk. Dat betekent voor de
kerken in onze Emmaüsparochie en de
Franciscus en Claraparochie per viering:
100 mensen in Apeldoorn, 100 in Vaassen,
88 in Twello en 50 in Loenen.
Voor de viering zal nog altijd gereserveerd
moeten worden
Reserveren kan online via de website van
de parochie:
www.franciscusenclara.com of
www.emmaus-apeldoorn.nl
Wanneer u daarvoor geen mogelijkheden
heeft, kunt u het parochiesecretariaat
bellen tijdens de openingsuren. Voor
telefoonnummers, zie hieronder.

Het rooster van vieringen komt op de
website en zal verschijnen in de ‘Clara’
(zie pagina 23) en in ‘Op Weg”.
Reserveren via de website kan maximaal
5 dagen voor aanvang van de viering.
Vanaf het weekend van 12/13 september
zullen in Apeldoorn weer 2 vieringen zijn,
in Twello 2 vieringen en in Vaassen en
Loenen elk weekend 1 viering.

Telefonisch reserveren
Indien reserveren via de website niet lukt,
kunt u telefonisch reserveren:
Centraal secretariaat Franciscus en Clara
0571 27 44 45
H. Martinus Twello			
0571 27 22 20, 06 26 36 59 62 of 0571 27 69 82
H. Antonius Abt Loenen			
0313 65 37 67
H. Martinus Vaassen			
0578 57 58 17 of 0578 57 23 52
Centraal secr. Emmaüs			
055 526 65 04

Allerzielen
Allerzielen vieren, zoals gebruikelijk was,
met een volle kerk en een groot koor, is nu
niet mogelijk. Allerzielen zullen we anders
moeten invullen. Momenteel zijn wij nog
bezig om te kijken hoe wij deze dag vorm
gaan geven. U zult er meer over horen en
lezen tijdens de mededelingen in de kerk en
op de website van de parochie.

Zingen
Bij de vieringen zal geen koor aanwezig
zijn, wel een organist en maximaal
4 cantors. 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
In de Emmaüsparochie zijn de
kinderwoorddiensten in het Emmaüshuis.
De kinderen kunnen via de tuin naar het
Emmaüshuis en komen onder begeleiding
terug in de kerk bij de communie.
In de Franciscus en Clara parochie wordt
gekeken hoe er voor kinderen binnen de
regels weer een programma gemaakt kan
worden.

Doopvieringen
Er zijn weer doopvieringen gepland. I.v.m.
de huidige omstandigheden kunnen er niet
meer dan 25 mensen per doopkind aanwezig
zijn.

Voor meer informatie kunt u bellen met
het secretariaat op dinsdag en donderdag
0571 27 44 45.

Veiligheid
We 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 wil 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
namens het pastoraal team
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WIJ BIDDEN

Mededeling
Aartsbisdom Utrecht

Gebed op vredeszondag
God van alle mensen,
dat wij allen hier en op alle andere
plaatsen op deze aarde
ons verbonden mogen weten in Uw
grenzeloze verlangen naar vrede

De in OpWeg nummer 13 aangekondigde
Youth Pilgrimage Nederland (YPNED)
op 31 oktober 2020, wordt vanwege de
huidige beperkingen in verband met het
coronavirus uitgesteld.
Meer informatie vindt u op de
Facebookpagina van Youth Pilgrimage
Nederland.

dat wij allen zo verschillend als wij zijn
ons verbonden mogen weten
in Uw Geest van aanhoudende en
volhoudende adem
om zo vanuit Uw grenzeloze
bewogenheid in beweging te komen
naar U en naar elkaar

ademt op Uw lieve aarde

dat wij er zo mogen zijn voor elkaar
ons verbonden wetende met alles wat

zo bidden wij in Vredesnaam.
Moge het zo zijn!

E V E N

S T I L S T A A N

AANDACHT
We hebben elkaar nodig dat is toch zonneklaar
want mensen willen warmte en aandacht voor elkaar
waarom niet even praten? waarom geen lieve lach?
zo zorg je voor een lichtpunt ook op een donkere dag
zo laat je een lichtje schijnen bij mensen die in stilte
kwijnen
iemand die naar je luistert, iemand die met je praat
dat is nu juist datgene waar ‘t bij mensen om gaat.

BIJBELROOSTER

Kledingbank in coronatijd

Bijbelrooster jaar A

De kledingbank in Zuid is weer open, alleen voor mensen met een pasje van de
voedselbank of met een verwijsbrief van een instantie.
Zaterdag van 9.30 tot 15.00 uur kunnen mensen weer komen om kleding uit te zoeken.
Omdat wij vanwege de veiligheidsmaatregelen maar weinig mensen in de winkel
kunnen toelaten beperken wij ons tot mensen met een pasje of verwijsbrief. Brengen
van goede, schone kleding en linnengoed alleen op maandag van 9.30 tot 15.00 uur.
Zo proberen wij weer mensen die financieel moeilijk zitten te helpen in deze tijd.

13 september 2020 Vier en twintigste zondag door het jaar
Sir. 27,30-28,7 Ps. 103 Rom. 14,7-9 Mt. 18,21-35
20 september 2020 Vijf en twintigste zondag door het jaar
Jes. 55,6-9 Ps. 145 Fil. 1,20c-24.27a Mt. 20,1-16a (Vredeszondag)
27 september 2020 Zes en twintigste zondag door het jaar
Ez. 18,25-28 Ps. 25 Fil. 2,1-11 of 1-5 Mt. 21,28-32

KERKDIENSTEN
Vieringen H. Martinuskerk Twello
Zaterdag 12 september
24e zondag door het jaar
(afscheidsdienst pastor I. Kantoci)
19.00 uur Eucharistieviering
met 88 personen
Voorgangers pastoor H. Hermens,
pastor Sebastian, pastor I. Kantoci,
pastor W. Vroom, diaken
R. Dashorst, jongerenwerker /
catecheet M. Litjes.
Zondag 13 september
24e zondag door het jaar
(afscheidsdienst pastor I. Kantoci)
10.00 uur Eucharistieviering
met 88 personen
Voorgangers pastoor H. Hermens,
pastor I. Kantoci, pastor W. Vroom,
diaken R. Dashorst, jongerenwerker / catecheet M. Litjes.
Maandag 14 september
(Kruisverheffing)
09.00 uur Eucharistieviering
met 88 personen
Voorganger pastoor H. Hermens
Woensdag 16 september
09.00 uur Eucharistieviering
met 88 personen
Donderdag 17 september
09.00 uur Eucharistieviering
met 88 personen
Zaterdag 19 september
25e zondag door het jaar
19.00 uur Eucharistieviering
met 88 personen
Voorganger pastoor H. Hermens
Zondag 20 september
25e zondag door het jaar (vredesdienst)
10.00 uur Oecumenische vredesdienst
met 88 personen

Woensdag 23 september
09.00 uur Eucharistieviering
met 88 personen
Donderdag 24 september
09.00 uur Eucharistieviering
met 88 personen
Zaterdag 26 september
26e zondag door het jaar
19.00 uur Eucharistieviering
met 88 personen
Voorganger pastor Sebastian
Zondag 27 september
26e zondag door het jaar
10.00 uur Eucharistieviering
met 88 personen
Voorganger pastoor H. Hermens
Woensdag 30 september
09.00 uur Eucharistieviering
met 88 personen
Donderdag 1 oktober
09.00 uur Eucharistieviering
met 88 personen

Vieringen H. Martinuskerk Vaassen
Zaterdag 12 september
24e zondag door het jaar
(afscheidsdienst pastor I. Kantoci)
19.00 uur Eucharistieviering in Twello
met 88 personen
Zondag 13 september
24e zondag door het jaar
(afscheidsdienst pastor I. Kantoci)
10.00 uur Eucharistieviering in Twello
met 88 personen
Zaterdag 19 september
25e zondag door het jaar
18.30 uur Gebedsviering met 100 personen
Voorganger pastor W. Vroom
Zondag 27 september
26e zondag door het jaar

ELDERS

10.00 uur Gebedsviering met 100 personen
Voorganger diaken R. Dashorst
			

Vieringen H. Antonius Abt Loenen

Zaterdag 12 september
24e zondag door het jaar
(afscheidsdienst pastor I. Kantoci)
19.00 uur Eucharistieviering in Twello
met 88 personen
Zondag 13 september
24e zondag door het jaar
(afscheidsdienst pastor I. Kantoci)
10.00 uur Eucharistieviering in Twello
met 88 personen
Zondag 20 september
25e zondag door het jaar
10.00 uur Eucharistieviering
met 50 personen
Voorganger pastoor H. Hermens
Zaterdag 26 september
26e zondag door het jaar
19.00 uur Eucharistieviering
met 50 personen
Voorganger diaken R. Dashorst

Vieringen De Drie Ranken Apeldoorn
Het zal duidelijk zijn dat alle vieringen
in De Drie Ranken afhangen van de
ontwikkelingen ten aanzien van corona.
Actuele info op www.3ranken.nl.
13 september
09.30 uur ds. G.A.J. van der Maas,
afscheid vertrekkende
ambtsdragers en bevestigen
nieuwe ambtsdragers
20 september
09.30 uur ds. A.A. Wijlhuizen,
Startzondag
27 september

09.30 uur ds. A.A. Wijlhuizen en mevr.
M. Litjes, Open Kring Viering,
m.m.v. Pur Sang
09.30 uur ds. G.A.J. van der Maas, 		
De LichtBoot, kinderkerk voor
de basisschoolleeftijd
N.B. Met ingang van 1 november
beginnen de vieringen om 10.00 uur.

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 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.
In de verzorgingshuizen in Apeldoorn
kunnen nog geen vieringen worden
gehouden.
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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

