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Colofon

De redactie

Telefoonnummer voor:

Redactie:
Frank Elschot
Ingrid Rutten
Huub Winkeler

Onderweg. Nu het derde nummer van
het blad voor u ligt zijn we al bijna aan
de naam gewend. Hoe vaker we hem
gebruiken des te toepasselijker blijkt hij.
Ook in dit nummer weer. Jezus is herrezen en gaat onderweg. Hij is weer onder
de mensen. En al realiseert niet iedereen
het zich direct, Jezus ontmoet mensen,
spreekt met hen, inspireert hen en staat
hen bij. Dat is in 2013 niet anders dan
2000 jaar geleden. Prachtig toch? Een
verhaal voor alle mensen, maar zeker ook
voor de twaalf apostelen, wiens naam wij
als parochie dragen.
De twaalf apostelen, die een begin maakten aan de verspreiding van het christelijk
geloof over de wereld. Ook zij waren
onderweg. Twaalf apostelen die elk hun
eigen verhaal hadden. Twaalf verhalen
waarvan we in de komende nummers van
Onderweg er steeds eentje uit zullen
lichten. U zult steeds vaker stukjes gaan
herkennen in Onderweg. We willen
graag een herkenbaar blad maken, met
een aantal vaste rubrieken. Dit keer maken we een begin met de rubrieken ‘de
Twaalf Apostelen’ en ‘Heilige plaatsen’.
Ook de omslag zal de komende nummers
‘des Twaalf Apostelen’ zijn,  steeds zetten we een van onze twaalf kerken in de
schijnwerper.
De redactie van Onderweg wenst u veel
leesplezier in Onderweg nummer drie
en heel goede Paasdagen.  Stuurt u ons
vooral uw suggesties en ideeën voor verbeteringen van ons blad. Op deze manier
groeit het parochieblad verder, naar een
steeds herkenbaarder profiel. Net zoals
de twaalf apostelen dat deden in hun
dagen, groeiend maar een steeds herkenbaarder profiel.
Onderweg. Mooi woord eigenlijk.

Jaap van Kranenburg
Nathalie Timmer
Joseph Wissink

Onderweg verschijnt 8 x per jaar

Ziekenzalving, ziekenzegen
en uitvaart
06 103 19 638

Contactgegevens
Parochie HH.
Twaalf Apostelen
Pastoraal Team:
F.G.C.M. Hogenelst, pastoor,
Kerkstraat 9; 7256 AR Keijenborg
Tel. spreekuur: woensdag 13.00-14.00 uur en
donderdag 18.00-19.00 uur. Tel. 0575 461314
Email: f.hogenelst@12apostelen.nl
A. M. ten Klooster, pastor, tel. 0575 46 01 90
Sint Michielsstraat 1; 7255 AP Hengelo (Gld.)
Email: a.tenklooster@@12apostelen.nl
J. van Kranenburg, pastoraal werker,
tel. 06 51 23 03 05
p/a Van Heemstrastraat 4; 7204 GJ Zutphen.
Email: j.vankranenburg@12apostelen.nl

Secretariaat Parochie:
Mieke Degen en Magda van Ommen
Van Heemstrastraat 4, 7204 GJ Zutphen;
Tel.: 0575 711310;
dinsdag t/m vrijdag 9.00-12.00 uur
Email: secretariaat@12apostelen.nl.
Website: www.12apostelen.nl

Assistentie Pastoraal Team:
Diaken V.Th.Th. ten Bruin:
Bremweg 4, 7217 RR Harfsen.
Tel.: 06 18581803;
Email: t.tenbruin@12apostelen.nl
Diaken G.G.M. Oude Groen
Morsmanshof 119; 7271 KC Borculo,
Telefonisch spreekuur voor zieken en ouderen:
Dinsdag 18.30-19.30 uur. Tel.: 0545 272320.
Email: g.oudegroen@12apostelen.nl

Bestuur Parochie
HH. Twaalf Apostelen:

M. te Morsche,
parochiemedewerkster,
Tel.: 06-47116409;
Email: m.temorsche@12apostelen.nl
G.J.A.M. Spekkink-Beunk,

Internet:
Email:

www.12apostelen.nl
redactie@12apostelen.nl

F.G.C.M. Hogenelst, pastoor; voorzitter

Vormgeving:

Repro Design, Zutphen

Mevr. M-C.E. Bonga-Tulleken, secretaris

Druk:

Drukkerij Tesink, Zutphen

J. Uhl, portefeuille personeels- en vrijwilligersbeleid

parochiemedewerkster,

Foto cover:
Kleine foto:

Erfgoed Vierakker
Petrus ontmoet Jezus (5)

H.G.J. Heuver, portefeuille gebouwen

Email: m.storteler@12apostelen.nl

Mr. P.H.A.J. Cremers, vice-voorzitter;
portefeuille begraafplaatsen
G.A.G. Stolwijk RA, penningmeester

T.J.G.M. Lam, portefeuille communicatie

parochiemedewerkster,
Tel.: 0575-461146;
Email: g.spekkink@12apostelen.nl
M.J. Storteler-Wopereis,
Tel.: 0573-453001;
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Onderweg naar Pasen

“Bedankt voor de bloemen...”

Het zal u niet ontgaan zijn. Maandag 11 februari jl. heeft paus Benedictus XVI kerk
en wereld verrast met zijn besluit om terug te treden als paus. Acht jaar na zijn pauskeuze vindt hij dat de tijd gekomen is om het stokje door te geven. Hij voelt dat hij
ouder wordt en dat hij niet meer de kracht heeft om de kerk te leiden in deze moeilijke
en ingewikkelde tijd. Een zowel nederig als moedig besluit. Hij laat daarmee toch zien
dat het om de Kerk gaat en niet om hem.
Hij verklaarde zelf daarover: “Na herhaaldelijk mijn geweten te hebben
onderzocht tegenover God, ben ik tot de
zekerheid gekomen dat mijn krachten,
vanwege mijn hoge leeftijd, niet langer
toereikend zijn voor een juiste uitoefening van het Petrusambt.” Ik moet eerlijk
zeggen… dat was best even schrikken,
want een paus treedt niet af, dat hoort
niet. Onze vorige paus, geplaagd door
ziekte en lijden, wilde van geen wijken
weten. Hij bleef trouw aan zijn roeping,
zelfs – en misschien wel vooral – toen
de hele wereld riep dat het eigenlijk niet
meer kon. Nee, een paus die aftreedt…
dat is wel even wennen. Maar wat óók
wel schrikken was, was de manier waarop
er op dat terugtreden werd gereageerd.
De kranten stonden vol met allerlei
analyses en de één wist het nog beter dan
de ander. Mensen namen de vrijheid om
maar van alles neer te schrijven, meestal
niet gehinderd door enige kennis van
zaken; sensatiebelust en onjuist. Blijkbaar
slechts met één doel voor ogen: afrekenen met deze conservatieve en wereldvreemde paus.
Zijn we dan zo diep gezonken in ons
mooie Nederland? Wat is er gebeurd
met de normen en waarden die een paar
jaar geleden nog zo populair waren? Waar
is het respect gebleven waar we de mond
altijd zo vol van hebben? Is dit dan vrijheid van meningsuiting? Dat je mensen
zo kunt beledigen en hele groepen wegzet

Afwezigheid pastor
Van Kranenburg
Pastor Jaap van Kranenburg is herstellende van een hartaandoening.
Wij wensen hem een voorspoedig
herstel. Bij het drukken van deze
Onderweg was nog niet duidelijk
wanneer pastor Van Kranenburg zijn
werkzaamheden kan hervatten, maar
het herstel zal zeker tot na Pasen
duren.

als een stelletje
idioten? Waar
is ons fatsoen?
Dat kun je met
andere religies
niet ongestraft
doen. Ik vond
het ongepast.
Je zou kunnen zeggen:
misschien is
dat de woestijn
waar wij – als
Nederlandse
katholieken –
momenteel in leven? Iedereen mag van
alles roepen en het gaat niet meer om de
waarheid, want dat is niet interessant.
De media nemen paus, bisschoppen en
priesters onder vuur. De politiek bezuinigt onze katholieke en andere levensbeschouwelijke omroepen weg. Telkens
opnieuw wordt ons gezegd dat het geloof
iets is dat je maar in je eigen tijd moet
doen. Daardoor is het leven van gelovigen
vaak eenzaam, dor en onherbergzaam
geworden; een woestijn. Van alle kanten
loert het gevaar. De grootste verleiding
is dan om onszelf terug te trekken, stil
te houden en niet te reageren. Om het
allemaal maar te laten gebeuren. Om te
wachten tot de storm is gaan liggen en
over te gaan tot de orde van de dag.
En toch... bijna is het Pasen. De
belangrijkste dag van het hele jaar… in
de kerk tenminste! Wij worden uitgenodigd om mét Jezus mee te gaan op weg
naar Jeruzalem, op weg naar Pasen. Maar
eerst zijn we met Hem in de woestijn
en ervaren we ook zelf wat het is om op
de proef gesteld te worden. We merken
hoe er van alle kanten aan ons getrokken
wordt en hoe moeilijk het is om trouw
te blijven aan God en aan ons geloof. We
merken hoe makkelijk het gaat om maar
gewoon toe te geven en niet moeilijk te
doen. Maar om echt vol te kunnen houden is het van groot belang om te zoeken
naar onze verbondenheid met God. Dat
hield ook Jezus op de been. De relatie
met God zal ook ons uiteindelijk kracht

geven trouw te blijven aan onze idealen
en principes, trouw te blijven ook aan ons
geloof.
De dagen voor Pasen zijn we getuige
van het levenseinde van Jezus. Hij is
opgepakt, gemarteld en vermoord, maar
niet alleen Hijzelf… ook zijn idealen, zijn
boodschap, zijn leven. Alles weg. Tenminste, dat dachten zijn leerlingen. Maar dan
blijkt dat dit niet het einde is. Het graf
is open en leeg. Hij is niet hier: Hij leeft!
Dankzij ons doopsel mogen we hopen
en geloven dat de dood niet meer het
laatste woord heeft. Dat laatste woord
is aan God en aan zijn liefde. Het leven
in Godsnaam, blijkt uiteindelijk sterker
dan de dood! Dat leven gunt Hij ons ook.
Want Pasen is geen doodlopende straat.
Het is een doorgang. Iemand sterft aan
een kruis en verrijst op de derde dag:
doorgang... Pasen. We vieren dat ook wij
mogen opstaan om echt en nieuw leven
te vinden.
Als het allemaal goed verloopt, dan
is er misschien ook al een nieuwe Paus.
Wie zal het zeggen? Eén die ons als
gelovigen bij elkaar brengt en houdt, één
die ons voorgaat in geloof en gebed. Eén
die vanaf het plein van de Sint Pieter aan
Kerk en Wereld (Urbi et Orbi) zijn zegen
zal geven... En die verkondigt dat God
liefde is voor iedereen altijd en overal en
die... misschien ook wel zegt: ‘bedankt
voor de bloemen....’ Ik wens u een Zalig
Pasen !!!!
Mede namens de collega-pastores Anton ten
Klooster en Jaap van Kranenburg,
Fred Hogenelst, pastoor

De Lourdesbedevaart:

Er is nog plaats !!!
We gaan van 26 april tot 4 mei a.s. en
we reizen met een comfortabele touringcar. Pastoor Hogenelst begeleidt
de reis. Zie ook het kerstnummer
van ons parochieblad Onderweg De
eerste inschrijvingen zijn al binnen.
Maar er is nog plaats voor pelgrims
voor parochiebedevaart naar Lourdes. Als u graag mee wilt, maar liever
per vliegtuig reist, dan kan dat ook
geregeld worden. In Lourdes sluit u
dan weer aan bij onze groep.
Interesses of vragen?  Bel dan met
mw. Riekje Rijk tel.nr: 06-13182098
of met mw. Willy Hermsen tel.nr:
0575-520845.
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Gezamenlijke Ziekenzalving in de
geloofsgemeenschappen van onze Parochie
In de Bijbel, bij de apostel Jacobus kunnen we lezen: “Is iemand van u ziek, laat
hij de priesters van de geloofsgemeenschap roepen, deze moeten een gebed
bij de zieke uitspreken en de zieke met olie zalven in de naam van de Heer.
En het gelovige gebed zal de zieke redden en de Heer zal hem oprichten, en
als hij zonden heeft begaan zal het hem vergeven worden”. Deze tekst is al
sinds jaar en dag één van de basisteksten waarop de ‘ziekenzalving’, ofwel het
‘Sacrament der Zieken’ ook wel ‘het Heilig Oliesel’ is gebaseerd. Het is dus een
speciaal sacrament voor zieken!
Tot voor enkele jaren werd dit Sacrament
alleen toegediend aan zeer ernstig zieken.
Vaak werd er zelfs gewacht totdat men
stervende was! Maar uit de bovenstaande
Bijbeltekst mag je opmaken dat het
gebed bij de zieken en toediening van
de Heilige Olie, duidelijk bedoeld is als
steun van Godswege. Steun bij het héle
laatste stuk van iemands levensweg en
niet alleen maar op het allerlaatste einde,

wanneer je op sterven na dood zou zijn.
In de Bijbeltekst van Jacobus wordt
gesproken over vergeving én over zalving
die de mens opbeurt en extra kracht
geeft. Als je ouder wordt, kijk je terug op
je leven. Mooie herinneringen en minder
mooie ervaringen spelen dan een rol.
En vooral dat laatste kan zwaar wegen!
Daarom is het goed om je bewust te zijn

van een liefdevolle vergevende God die
ons altijd weer nieuwe kansen geeft; God
die barmhartig is! En ook dát mogen we
vieren bij het ‘Sacrament van de Ziekenzalving’. Voor veel mensen betekent
ouder worden dikwijls ook: dat je moet
leren omgaan met problemen en beperkingen dat ouder worden met zich mee
brengt. Want, zo zegt men: ouderdom
komt met gebreken. Maar ook ervaren
mensen vaker en sterker het verlies van
dierbaren, gevoelens van onmacht en
onrust of zorgen in de familiekring. Ook
dan kan het Sacrament van de Ziekenzalving nét even extra kracht en troost
geven. Daarnaast kan het ook mensen
rust geven, zo van ‘als er eens onverwacht
wat zou gebeuren dan ben ik er tóch al
helemaal klaar voor!’
F.G.C.M. Hogenelst, pastoor

Algemene Ziekenzalving
Op donderdagmorgen 25 april 2013 om 10.00 uur is het mogelijk om in een gezamenlijke Eucharistieviering ten behoeve van “de Vierslag” de Ziekenzalving te
ontvangen (Baak, Vierakker, Steenderen en Olburgen). De viering vindt plaats in de
Sint Willibrorduskerk te Vierakker. Ook als u nog niet weet of u de ziekenzalving
wilt ontvangen, bent u wel van harte welkom in deze eucharistieviering, ook uw
familieleden.

AANMELDINGSSTROOKJE
Naam:

...........................................................................................................

Adres:

...........................................................................................................

Tel.nr.:

...........................................................................................................

Komt naar de Eucharistieviering met (gezamenlijke) Ziekenzalving naar de
Sint Willibrorduskerk op donderdag 25 april 2013 om 10.00 uur te Vierakker.
Wil wel / niet / weet nog niet   –   het Sacrament van de Ziekenzalving ontvangen.
Ik kan wel / niet zelfstandig komen
Ik neem wel / geen familie mee.
Opgeven kan als volgt:
– het aanmeldingsstrookje per post naar uw plaatselijke parochiesecretariaat.
– in de brievenbus van uw plaatselijke parochiesecretariaat. .
– per telefoon opgeven bij uw plaatselijke parochisecretariaat
Als u geen vervoer tot uw beschikking heeft, dan kan vervoer geregeld worden.
U kunt dat middels bovenstaande strook aangeven.

In een aantal Geloofsgemeenschappen is
het al een goed gebruik dat jaarlijks de
mogelijk wordt geboden om dit Sacrament
van de Zieken te ontvangen.
De Geloofsgemeenschappen in Baak,
Olburgen, Steenderen en Vierakker hebben
dit jaar voor het eerst een Eucharistieviering met Gezamenlijke Ziekenzalving
op donderdag 25 april a.s. in de
H. Willibrordkerk te Vierakker.
Zie kader hiernaast. Overige locaties zie
locatiepagina.

Onderweg / Uitgelicht
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De Twaalf Apostelen
In de rubriek “de Twaalf Apostelen” willen we de apostelen onder de aandacht
brengen. In veel kerken en kathedralen treffen we beelden en glasramen aan waar
de twaalf apostelen in zijn afgebeeld, vaak herkenbaar aan de attributen die hij bij
zich had. Maar wie waren ze, waar kwamen ze vandaan, wat dreef hen? Natuurlijk
komen we niet aan heel uitgebreide beschrijvingen toe, daar zijn boeken voor,
maar we willen steeds één van hen specifiek onder de aandacht brengen.
Deze eerste keer gaat het over de apostel Petrus die Simon Petrus genoemd werd.

PETRUS
Simon Barjona, de zoon van Jona (of
Johannes) is de eigenlijke naam van
Petrus. Door Jezus werd hij Simon Petrus
genoemd, naar de Griekse vertaling van
de Aramese bijnaam Kefa(s) of rots. Petrus was de broer van Andreas en beiden
waren visser op het moment dat Jezus
hen vroeg Hem te volgen. Hij woonde als
getrouwd man in Kafarnaüm, waar Jezus
de schoonmoeder van Petrus van koorts
genas. Petrus wordt als de belangrijkste
apostel beschouwd, omdat Jezus hem de
sleutels van het Hemelrijk toevertrouwde
en hem aanwees als hoofd van de kerk.
De belangrijke positie van Petrus blijkt
duidelijk in de Handeling der Apostelen,
en ook uit het feit dat Petrus, samen met
Johannes en Jacobus, aanwezig was bij
de gedaanteverandering van Jezus op de
berg Tabor. Jezus liet daar het hemelse
licht schijnen en iets van zijn goddelijke
aard zien. Petrus predikte in Antiochië,
klein Azië en Korinte. De laatste plaats
waar hij predikte was Rome, waar hij een
martelaarsdood stierf.
Uit de evangelies krijgt men de indruk
dat Petrus een spontaan, hartelijk
karakter had, met ook alle fouten
van dien. Zo wilde hij niet dat Jezus
hem de voeten waste, omdat dat
slavenwerk was. Toen Jezus zei dat
ze dan niet langer bij elkaar zouden
horen, wou hij ineens helemaal
gewassen worden. Van de andere
kant hield hij glashard vol Jezus
niet te kennen, toen het hem te
benauwd werd en hij tijdens Jezus’
verhoor door omstanders werd
herkend als een van zijn leerlingen.
Jezus had het hem in de vooravond
nog voorspeld: “Nog vóór de haan
kraait, zul je mij driemaal verloochend hebben” Toen de haan
kraaide, herinnerde Petrus zich
Jezus’ woorden en huilde bitter om
zijn lafhartigheid. Als de leerlingen
na Jezus’ heengaan weer zijn gaan
vissen en Hem herkennen op het
strand, bedenkt Petrus zich geen
moment, springt overboord en
zwemt voor de boten uit naar Jezus

toe. Deze Petrus is de ‘prins der apostelen’ geworden.
In de eerste tien hoofdstukken van het
Bijbelboek ‘Handelingen van de Apostelen’ wordt verteld hoe Jezus’ leerlingen,
en Petrus in het bijzonder, steeds meer
bezield werden door zijn Heilige Geest,
en dus steeds meer op Jezus gingen lijken.
Petrus hield zielsveel van Jezus. Ondanks
zijn goede bedoelingen, lag het initiatief
echter steeds bij Jezus. Heel diepzinnig is
daarom de legende ‘Quo vadis?’ Waarheen
gaat ge? Die over Petrus wordt verteld.
‘Hij is tenslotte in Rome terechtgekomen te midden van eenvoudige mensen.
Tijdens de christenvervolgingen liet Nero
hem oppakken. Hij werd in de gevangenis
toevertrouwd aan de zorg van twee bewakers. Maar Petrus wist deze wachters
tot Christus te bekeren. Nu openden zijn
voormalige bewakers de deuren van de
gevangenis en gaven hem de vrijheid terug. Op uitdrukkelijk aandringen van zijn
medegelovigen nam Petrus de vlucht en
ging op weg om de stad Rome te verlaten.
Maar bij één van de stadspoorten aange-

komen - op die plaats staat nu de Kerk
van Maria Onderweg - kwam hij Jezus
tegen. Hij sprak: “Maar Heer, waar gaat u
heen (Quo vadis)?” Waarop Jezus antwoordde: “Ik ga naar Rome om opnieuw
gekruisigd te worden.” Petrus herhaalde:
“Opnieuw gekruisigd?” “Ja.” Daarop hernam Petrus: “Maar dan ga ik terug, Heer,
om samen met U gekruisigd te worden.”
Daarop steeg de Heer weer ten hemel.
Petrus bleef in tranen achter. Hij ging terug de stad in. Daar werd hij onmiddellijk
gegrepen door Nero’s soldaten. Hij werd
voor de stadhouder geleid. Een van zijn
leerlingen zou later vertellen, dat Petrus’
gelaat straalde van vreugde. De stadhouder zei tot hem: “Dus u bent die man die
er vreugde in vindt om te midden van het
lagere volk te wonen?” Waarop Petrus
ten antwoord gaf: “Mijn enige vreugde
vind ik in het kruis van mijn Heer.”
Omdat hij een vreemdeling was, werd hij
veroordeeld tot de doodstraf aan
het kruis. Toen Petrus geconfronteerd werd met het kruis waaraan
hij zou komen te hangen, zei hij:
“Mijn meester is vanuit de hemel
op aarde neergedaald; vervolgens
is Hij verheven aan het kruis. Mij
heeft hij geroepen om van de aarde
op te gaan naar de hemel. Daarom
wil ik gekruisigd worden met mijn
hoofd naar de aarde en mijn voeten naar de hemel. Kruisig mij dus
met mijn hoofd omlaag, want ik
ben niet waardig om op dezelfde
manier te sterven als mijn meester,
Jezus.” Dat gebeurde. Men draaide
het kruis ondersteboven, zodat
hij met zijn hoofd naar beneden
kwam te hangen en met zijn voeten naar de hemel.’
Het was niet Petrus die vooropging, maar Jezus die de weg wijst.
En Petrus volgt. In alle bescheidenheid en liefde.
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Heilige plaatsen...Jeruzalem
Geschiedenis is het gisteren van vandaag
In deze nieuwe rubriek berichten wij over historische Heilige Christelijke plaatsen. Rond Pasen staat Jeruzalem extra in de belangstelling van vele gelovigen.
De tocht van Jezus met het kruis naar de plaats van zijn kruisiging is nog altijd
te volgen. Gedurende meer dan 4000 jaar bouwden de bewoners hun huizen
op vesting gelijkende muren, die werden uitgebreid met de groei van de bevolking.

De Via Dolorosa of “Weg van de Pijn”is
het traditionele pad, die Jezus nam op
fatale tocht van Zijn veroordeling door
Pontius Pilatus (Mt.27:11-26;Lk. 23:13ff)
naar de Kruisiging (Jn. 19:17-30) op de
Calvarieberg. De route kronkelt zijn weg
van de ruines van de Antonia Burcht tot
de Kerk van het Heilige Graf.
In het gebouw van de Kerk van het Heilige Graf huist zowel de Calvarieberg als
de plaats van het graf van de Wederopstanding van Jezus.
Er zijn zes Christelijke gemeenschappen, die hier bij de dagelijkse verering
betrokken zijn: De Grieks Orthodoxe-,
de Armeense-, de Latijnse (Rooms)
Katholieke-, de Syrisch Ortthodoxe-, de
Koptische -en de Ethiopische Kerk.
Een ander bekende plaats in Jeruzalem is
de “Klaagmuur”. Deze muur, het noordelijke gedeelte, is het enige restant van de
oude Tempel dat is overgebleven.
Vele Orthodoxe Joden en andere gelovigen bezoeken deze plek om te bidden
en om een briefje in de Klaagmuur te
stoppen.
Mannen en vrouwen zijn van elkaar
gescheiden.
Jeruzalem is een boeiende en dynamische
stad met een rijk verleden.

De oude stad is nog steeds grotendeels
ommuurd. De zeven poorten*, die
toegang geven tot de oude stad, zijn in
1538-1542 n. Chr. gebouwd door Sultan
Suleiman de Prachtlievende.
Begin februari hebben wij Israël en Jeruzalem bezocht.Zes van de zeven poorten
zijn nog steeds toegankelijk, voor een
deel ook voor autoverkeer!
De oude stad, met zijn ruim 50 synagogen, meer dan 24 kerken en ongeveer een
dozijn minaretten, is allesbehalve een
museumstad.
De befaamde gouden Rots Koepel is de
heiligste Islamitische plaats in de stad.
Vlak bij de Al-Asqa Moskee ( met de
gouden Koepel) langs de glooiing van
de Olijfberg, ligt de oudste nog steeds
gebruikte begraafplaats in de wereld.
Graven van vier duizend jaar oud rusten
naast moderne graven.

in Bethanië (Mk.11:11,19). Behalve op
Palm Zondag “wandelde Hij iedere dag te
voet naar de stad Jeruzalem”. De weg van
Bethanië leidde ten noorden van de uitgestrekte begraafplaatsen langs de bergkam van de Olijfberg. Pelgrims vermeden
het om dicht bij de graven te komen,
daar zij zich niet wilden verontreinigen
gedurende het heilige feestseizoen.
De Via Dolorosa, is zo bekend door de
Kruisweg van Jezus Christus. Het straatje
is niet veel breder dan een meter of 4,
met veel trappen en treden. Aan beide
kanten winkeltjes als in een bazaar, deels
afgedekt met tentdoek.
Zo te zien is er in ruim 2000 jaar niet zoveel veranderd. Ondanks alle oorlogen en
veroveringen zijn grote delen van de stad
gespaard gebleven dan wel herbouwd.

Jezus verbleef gedurende de Pesach week

Gregoriaans Getijdenkoor St. Jan – Zutphen

Huub Winkeler

Gregoriaanse Getijden in de Goede Week
Met de Palmprocessie, voorafgaand aan de Vespers op Palmzondag, opent het Gregoriaans Getijdenkoor de Lijdensweek met bijzondere vieringen in de verstilde ruimte van
de eeuwenoude St. Janskerk in Zutphen.
In Zutphen worden deze Getijdenvieringen al bijna twee decennia door het jaar heen
gebeden en gezongen, waarvoor de waardering en belangstelling alsmaar groeiende is.
In de dageraad van Paaszaterdag vormt het koor tijdens de Metten en Lauden rond
de driehoekige kandelaar met 15 kaarsen, 14 ongebleekte als symbool van rouw en één
witte als symbool van Christus en Zijn Opstanding, in droefheid en berusting, maar
daarnaast ook vol verwachting over dat wat komen gaat, als het ware de dodenwacht
bij het graf.
Indrukwekkende meditaties op het lijden van Christus in een opeenvolging van Psalmen, klaagzangen en prachtige responsories zijn door de eeuwen heen uit het mooiste
gregoriaans repertoire in deze liturgie samengebracht. Er zijn Latijns-Nederlandse
tekstboekjes beschikbaar waarmee deze vieringen goed te volgen zijn.
De bezoekers kunnen tegen een vergoeding van €.5,- tussen de Metten en Lauden
samen met de koorleden deelnemen aan een feestelijk Paasontbijt in het Parochiecentrum.
Opgave hiervoor uiterlijk 27 maart via tel. 0575 517773.

*De Leeuwen-Poort, De Damascus-poort, de
Zionspoort,de Mest-poort, de Herodes-poort,de
Gouden-poort (gesloten) en de Jaffa-poort.

De Metten op Paaszaterdag beginnen in het vroege morgenuur van 07.00 uur en duren
ca. anderhalf uur, de Lauden beginnen om 09.15 uur en duren ca. een half uur.
De vreugde op Paaszondag begint met de feestelijke intocht onder het zingen van het ‘
Salve festa Dies’ waarmee de plechtige Vespers om 17.00 uur wordt geopend.
Let op : Op Palmzondag verschuift de Vespers in verband met de Jongerendag van het
Aartsbisdom van het gebruikelijke tijdstip van 17.00 uur naar 19.00 uur.
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Een katholieke hoogvlieger
Op het eind van het jaar had ik op mijn verjaardagsfeestje een aantal boekenbonnen gekregen, en op 2 januari besloot deze maar eens te gaan verzilveren in
een boekhandel in Zutphen. Eigenlijk had ik mijn keus al min of meer gemaakt,
maar net toen ik wilde gaan afrekening realiseerde ik me dat de winkel ook nog
een bovenverdieping had.
Toch ook daar nog even kijken, dacht ik.
En daar heb ik geen spijt van gekregen,
want op die bovenverdieping liep ik tegen
een prachtig boek aan: ‘De Geschiedenis van het Christendom’ van de Engelse
kerkhistoricus Diarmaid MacCulloch.
Het is een behoorlijk dikke pil, en MacCulloch beschrijft de 2000 jaar christendom bijzonder kritisch. Als je als modern
mens over de geschiedenis van het christendom leest word je daar niet altijd vrolijk van. We kunnen het vanuit onze tijd
ook maar moeilijk voorstellen hoe het is
om te leven in een samenleving waarin de
kerk tevens wereldlijke macht had. Want
met die wereldlijke macht is een hoop
ellende veroorzaakt. De oorspronkelijke
boodschap van het christelijk geloof is
er in de loop der eeuwen vaak behoorlijk
gecorrumpeerd door geraakt. Hoewel je
natuurlijk moet uitkijken dat je de Middeleeuwer niet met moderne opvattingen
over vrijheid en democratische rechten
de maat neemt, laat de wreedheid die in
die tijd ook door de kerk werd gepleegd
je toch niet makkelijk los. Toch zijn er
in die lange christelijke geschiedenis
ook altijd weer figuren opgestaan die het
onrecht en verval aan de kaak hebben
gesteld. Mensen die de essentie van de
christelijke boodschap weer omhoog
haalden uit de bedorvenheid. Een van
die mensen duikt ook op in MacCullochs
boek: Franciscus van Assisi.

Franciscus van Assisi

Fransiscus leefde in het begin van de

twaalfde eeuw. Hij was de zoon van een
welgestelde koopman, en in zijn jeugdjaren leefde hij als een wildebras, een hedonist zouden we tegenwoordig zeggen. Hij
gaf zijn geld uit aan feesten en kleding.
En leefde erop los. Na een gevangenschap
als gevolg van een veldslag en een daaropvolgende ziekte werd Franciscus een
ander mens; hij begon zich het lot van
melaatsen, de verstotenen van zijn tijd,
aan te trekken. Zijn bekering volgde snel.
Hij trok zich als een kluizenaar terug in
de eenzaamheid en wijdde zich aan de
melaatsen, het herstellen van kerkjes en
aan het gebed. Zelf wilde hij de allerarmste zijn. Hij bedelde zijn dagelijks
voedsel bij elkaar, en deelde dat met
anderen die nog minder hadden dan hij.
Vanaf die tijd werd zijn enige geliefde
‘Vrouwe Armoede’.
In de tijd dat Paus Innocentius het
nodig vond om met wapengeweld het
Heilige Land te bevrijden van de moslims ging Franciscus mee met een van de
kruistochten, maar hij bewandelde een

tegenovergestelde weg: hij ondernam een
vredesmissie naar de sultan van Damiate
en voerde een vreedzame dialoog met de
islam. Hij bracht de God van de nederige
dienstbaarheid, die uitnodigt om in een
geest van vrede en geweldloosheid onder
andere mensen te zijn, hun werk en leven
te delen om zo, te midden van hen, Zijn
aanwezigheid te ontdekken.
Een belangrijke regel van Franciscus in
de omgang met andersdenkenden en
andersgelovigen was o.a. de afwijzing van
woordenstrijd. Armoede, dienstbaarheid,
geweldloosheid zonder wapens, zelfs
zonder het wapen van het woord, gingen
voor hem hand in hand.
Dat je diep in de Middeleeuwen, duizend
jaar voor onze moderne tijd, tot zulke
verlichte en inspirerende ideeēn en daden
kon komen blijf ik fascinerend vinden.
Want ‘gewoon’ was het in die tijd zeker
niet. Integendeel: Fransciscus was een
excentriekeling in zijn dagen, maar waarschijnlijk zou hij dat in onze dagen ook
zijn geweest. Goed dat er telkens weer
van die profeten zijn die het ware christendom weer bovenhalen uit de goede
onderstroom die ondanks al het menselijk falen gelukkig ook altijd is meegereisd in de geschiedenis. Fransiscus; Gods
genade moet met hem zijn geweest, denk
je als gelovige.
Hans Limbeek

Project Schuldhulpmaatje van start
Vorig heeft diaken Leon Everts het
initiatief genomen voor het project
“Schuldhulpmaatje.” Vanuit zijn gelovige
inspiratie om zich voor de zwakkeren
in te zetten, wilde hij iets doen voor de
alsmaar groeiende groep mensen, met
name in Zutphen, die kampen met ernstige financiële problemen. In april 2012
werd daarom een eerste informatieavond
belegd waar gesproken werd over deze
problematiek en over het oprichten van
een Stichting Schuldhulpmaatje Zutphen.
Door middel van een dergelijke stichting zouden gekwalificeerde vrijwilligers
ingezet kunnen worden om mensen met
oplopende schulden en andere financiële
problemen te kunnen helpen. De maatjes
ondersteunen hen in het werken aan een
uitweg uit deze problematiek. Nu is de
oprichting van de Stichting Schuldhulpmaatje Zutphen (SHM Zutphen) een
feit. Deze stichting maakt deel uit van
het landelijk netwerk van Stichtingen
en Werkgroepen Schuldhulpmaatjes. Zij
worden ondersteund door de expertise
van het Landelijk Steunpunt. In de stichting werkt de parochie samen met diverse

protestantse kerkgemeenschappen.
Uiteraard gaat SHM Zutphen niet op
de stoel van de professionele hulpverleners zitten maar zal daar nauw mee
samenwerken. Er hebben zich al een
aantal vrijwilligers gemeld met wie een
intakegesprek gehouden zal worden. Na
gebleken geschiktheid zal de eerste groep
vrijwillige Maatjes een driedaagse training
volgen gegeven door erkende bureaus die
zich inzetten voor schuldhulpverlening.
Waarschijnlijk zal eind maart dan de
daadwerkelijke hulp aan mensen met financiële problemen in Zutphen van start
kunnen gaan.
Wie zich als vrijwilliger in wil zetten voor
dit project kan contact opnemen met
ondergetekende. Ook als u gebruik wilt
maken van de ondersteuning van SHM
Zutphen kunt u hier terecht. Uitgebreidere informatie over het project vindt u
op www.schuldhulpmaatje.nl
Gidie Ritzerveld,
coördinator SHM Zutphen
Meer informatie: g.ritzerveld@chello.nl
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Goede Vrijdag 29 maart 2013 drie uur in de St. Jan Zutphen
Bijzondere Kruisweg met Goede Vrijdag projectkoor

“Handschrift van Liefde” 14 staties van een kruisweg.
Biddend en herdenkend stil staan bij het Lijdensverhaal van Jezus.
Ook dit jaar zal er op Goede Vrijdag een Bijzondere Kruisweg worden verzorgd. Met afbeeldingen van schilderijen van Willem Hesseling en gedichten
van Hans Bouma. Opvallend in deze kruisweg zijn de handen. In 13 van de 14
afbeeldingen spelen de handen een hoofdrol. Soms gebald, soms wijzend, of
juist afhoudend, soms wanhopig of troostend of kwetsbaar. Simon van Cyrene
steekt Jezus de helpende hand toe. De handen zijn de dragers geworden van
het verhaal. De ene mens heeft een hamer in zijn hand en nagelt de hand van
de ander aan het kruis. De Kruisweg laat ons zo naar onze eigen handen kijken.
De schilder Hesseling merkte dat het
getal Drie een belangrijke rol speelde.
Voor de Grieken symboliseert het getal
drie de ‘Volmaaktheid’. In de Christelijke geloofsleer is de drie-eenheid van
de Vader, de Zoon, en de Heilige Geest
essentieel symbool voor de heling. In
het lijdensverhaal van Jezus bleek het
getal ook vele malen voor te komen.
De haan kraait driemaal als Jezus wordt
verloochend door Petrus. Judas die Jezus
verraadt en hiervoor 30 zilverlingen ontvangt. Jezus 33 jaar oud, komt driemaal
ten val op zijn kruisweg naar Golgotha.
Hier zijn drie kruisen opgericht, voor
drie veroordeelden. De kruisweg wordt
gevolgd door een drie uur durende totale
duisternis van het zesde tot het negende
uur. Drie dagen na de graflegging staat
Jezus op uit het graf. Het getal drie was
zodanig bepalend in het lijdensverhaal,
dat daaruit als vanzelf een belangrijk

uitgangspunt voor de compositie van de
schilderijen is ontstaan. Het getal drie
heeft Willem Hesseling bijvoorbeeld
gebruikt voor de uitgangspunten voor de
compositie. Voor de vlakverdeling van de
staties heeft hij drie banen toegepast. De
vertelling is telkens weergegeven in een
diagonaal van rechtsboven naar linksonder. De diagonaal visualiseert actie, die
door de hand rechtsboven – de samenleving - wordt versterkt. Drie kleuren voeren de boventoon. Bruin, groenachtig en
blauw. Bruin is de aardse kleur, die staat
voor de wereld , de maatschappij. Groen,
een mengkleur, verbeeldt de handeling.
Blauw geeft het holistische element weer,
het summum, datgene waar je uiteindelijk heen wilt. Voor het hoofd van Jezus
heeft hij de kleur zwart gebruikt. Zwart
staat symbool voor lijden, maar is ook de
weergaven van ‘totaal’, ‘alles’. De schilder
geeft geen compleet tafereel weer, maar

alleen de sprekende onderdelen, zoals het
hoofd van Jezus, een hand een deel van
het kruis. De laatste drie afbeeldingen –
opnieuw dit fascinerende getal- hebben
een andere opbouw gekregen. Ze verbeelden de drie dagen van sterven, begraven
en opstanding. De schilder heeft meer
wit gebruikt, de kleur die weerkaatst en
teruggeeft. De schilderijen hebben ook
een andere compositie . Deze is gekanteld, de opbouw bestaat uit drie Horizontale Lagen. Er spreekt berusting uit en
er is minder Dynamiek. Bij de kleuropbouw is wit gebruikt, het symbool van de
allerhoogste, de relatie met ‘het al”. In
de eerdere schilderijen is wit toegepast
om de verbondenheid te verbeelden van
Jezus met zijn Vader. De Handen spelen
in deze bijzondere kruisweg een grote rol.
“Handschrift van liefde”
Als werkgroep proberen wij het lijden van
Jezus altijd weer te verbinden met het lijden dat mensen heden ten dage nog altijd
overkomt door toedoen van hun medemensen. We staan in de Veertigdagentijd
niet voor niets nog meer stil bij wat er in
de wereld om ons heen gebeurd.
Kuiswerkwerkgroep: Margriet te
Morsche, Jaap van Kranenburg
en Wil Matti.

Van deze bijzondere kruisweg is een prachtig boekje uitgegeven
met de afbeeldingen van Willem Hesseling en gedichten van Hans
Bouma. Wij krijgen het eenmalig voor de speciale prijs van € 3,per boekje. Voor aanvang van de kruisweg kunt u het boekje aanschaffen. De kruisweg begint om drie uur in de St Jan in Zutphen.
Het projectkoor onder leiding van dirigent Jan te Plate en pianist
Frank Sterenborg zal op Goede Vrijdag weer de muzikale ondersteuning verzorgen. In het Parochieel Centrum worden op Goede
Vrijdag de liederen ingestudeerd door het projectkoor.
U kunt zich hiervoor nog aanmelden tot 22 maart bij Margriet te
Morsche. m.temorsche@12apostelen.nl of tel 06-47116409
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Bedevaarten naar Rome en Echternach
Geloof kun je op veel plaatsen vieren: thuis, in de kerk, in het bos… maar er
zijn ook bijzondere geloofsplaatsen. Het aartsbisdom Utrecht organiseert dit
jaar bedevaarten naar twee van die plaatsen: Rome en Echternach.

Echternach

Deze korte pelgrimage voert naar het
graf van de eerste bisschop van Utrecht
en de patroon van de Nederlandse kerkprovincie Sint Willibrord. Het vertrek
is op Tweede Pinksterdag, maandag 20
mei, vanuit een aantal locaties in het
aartsbisdom. Onderweg wordt er op
eigen gelegenheid geluncht. ‘s Middags
is er een viering in de (crypte van de)
OLV kathedraal in Luxemburg stad.
In deze kathedraal staat een beeld van
Maria, troosteres der bedroefden. Na
het diner wonen de pelgrims het Lof bij
in Echternach. De groep overnacht in
Echternach of omgeving. Op dinsdag 21
mei wordt de bekende ‘springprocessie’
gehouden. De pelgrims nemen deel aan
het programma dat in Echternach wordt
aangeboden. De lunch is wederom op
eigen gelegenheid; rond 16.00 uur staat
het vertrek naar Nederland gepland. De
kosten voor deze bedevaart (incl. diner
op maandag en hotelovernachting, excl.
lunches) bedragen € 125 p.p. (op basis van
een tweepersoonskamer).

Rome –
voor mensen van 35 t/m 65 jaar

In Rome, de ‘Eeuwige Stad’ genoemd
gaan vele eeuwen aan je voorbij wanneer
je door de straten loopt. Verleden en heden gaan er hand in hand. Voor de Kerk
is Rome vooral een plaats van pelgrimage:
bovenal naar de graven van de apostelen
Petrus en Paulus, waaroverheen prachtige
basilieken zijn gebouwd. Vele getuigenissen zijn er te zien van ons geloof en
Kerk-zijn, zowel in de ondergrondse catacomben als hoog op de koepel van de St.
Pieter. De paus, opvolger van Sint Petrus,
woont en werkt er en ontvangt jaarlijks
vele pelgrims.

het Aartsbisdom van 20 t/m 25 september 2013. Gekozen is voor een groep in
de leeftijd van 35 t/m 65 jaar. Reden voor
deze leeftijdsgroep is onder meer dat de
deelnemers zeer goed ter been moeten
zijn, want er zal veel worden gelopen
en gebruik worden gemaakt van het
openbaar vervoer. De kosten voor deze
bedevaart bedragen € 699 p.p. (op basis
van een tweepersoonskamer).

Opgave

Voor beide bedevaarten geldt dat u contact op kunt nemen met dhr. Ben Lokate:
030-2361570, lokate@aartsbisdom.nl Ook
kunt u zich direct opgeven via
www.vnbreizen.nl

Paus Benedictus XVI teruggetreden
Volkomen onverwacht maakte paus Benedictus XVI op maandag 11 februari bekend terug te treden. Op deze Wereldziekendag zei hij: “Na herhaaldelijk mijn geweten te hebben onderzocht tegenover God, ben ik tot de
zekerheid gekomen dat mijn krachten,
vanwege mijn hoge leeftijd, niet langer
toereikend zijn voor een juiste uitoefening van het Petrusambt.”
Het Petrusambt, het pausschap, is er voor de
kerk. De paus laat met zijn besluit zien dat
het niet om de persoon van de paus draait,
maar om die taak voor de kerk. Hij voelt zich
daar niet langer sterk genoeg voor en doet
een grote stap terug. Dat is een daad van
nederigheid die ook veel moed vereist. Met
zijn terugtreden zet hij een punt achter een
pontificaat dat hij in 2005 aanvaardde “in een
geest van gehoorzaamheid.” Paus Benedictus
was, anders dan zijn voorganger, niet in de
wieg gelegd om grote massa’s toe te spreken
en met veelzeggende gebaren de wereld voor
zich in te nemen.

De aartsbisschop van Utrecht, kardinaal
Eijk, wil graag in dit Jaar van het Geloof
op bedevaart naar Rome met mensen uit

Het belangrijkste wat de paus de kerk heeft
gegeven is misschien wel zijn driedelige boek
over Jezus. Met een leven van ervaring in
kerk en theologie achter zich, beschreef hij
zijn “persoonlijke zoektocht naar het aangezicht van de Heer.” In de drie boeken brengt
hij moderne kennis en oude inzichten op een
inspirerende wijze samen. De boeken laten
zien dat de paus een diepgelovig en geleerd
man is, een man die zich meer thuis voelt in
zijn studeerkamer dan op het wereldtoneel.
Springprocessie in Echternach
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Van de Bestuurstafel
Een van de belangrijkste punten in de organisatie van onze
parochie is het vrijwilligers werk. Aan de ene kant zijn we trots
en dankbaar voor het vele vrijwilligerswerk dat gedaan wordt.
Anderzijds baart het ook zorgen voor de toekomst. Voldoende
vrijwilligers ‘om de organisatie draaiende te houden’ is immers
noodzakelijk om ook in de toekomst kerk te kunnen zijn met
elkaar. Kerk zijn, met elkaar is niet alleen de kerk van stenen,
geld, faciliteiten en management. Kerk zijn is vooral: gemeenschap zijn en georganiseerd vieren. En ook daarin dan zijn het
de vrijwilligers die het mogelijk maken om die activiteiten op
lokaal niveau te organiseren. Of het nu een kruiswegviering
betreft, een studieavond, of een koorconcert of jeugdactiviteit.
Zolang onze geloofsgemeenschappen voldoende vrijwilligers
hebben die het mogelijk maken om samen te blijven vieren,
zingen en bidden, vormen zij levende gemeenschappen. Vrijwilligers, die goed aanvoelen wat de lokale behoefte en wensen zijn.
Vrijwilligers, die als geen ander weten hoe zij dit als vertrekpunt
kunnen nemen voor de organisatie van activiteiten ten behoeve
van de lokale geloofsgemeenschap, met de zo waardevolle ‘couleur locale’. In iedere locatie is die behoefte anders, gevoed door
traditie, historie en de opbouw van de geloofsgemeenschap:
jong-oud, behoudend-vooruitstrevend.
Het parochiebestuur is zich zeer bewust van de rijkdom aan
lokale initiatieven van lokale vrijwilligers. Het parochiebestuur
vindt het haar taak om dat soort initiatieven te faciliteren. Om
bestuurlijke last bij de lokale geloofsgemeenschappen weg te halen en ruimte te scheppen voor dergelijke initiatieven. Centraal
wat centraal moet, lokaal wat lokaal kan. Natuurlijk ontstaan er
ook steeds meer activiteiten op parochieniveau, bij een kleiner
wordende kerk kan dat niet anders. Ook dat wordt door het
parochiebestuur gefaciliteerd. We streven ernaar met elkaar te
organiseren, van elkaar te leren en elkaar te inspireren.
Beste parochianen, laten we gezond kritisch zijn op de ruimte
die wij elkaar geven, goede initiatieven omarmen en elkaar blijven stimuleren. Dan kunnen lokale en parochiële activiteiten
elkaar versterken en ons helpen samen kerk te zijn.
Jeroen Uhl, aftredend bestuurslid
personeels- en vrijwilligersbeleid

Parochiebestuur zoekt nieuwe
bestuursleden
Zoals u uit de ondertekening van het “Van de Bestuurstafel”
hebt gelezen, zal het parochiebestuur afscheid nemen van haar
bestuurslid Vrijwilligersbeleid, Jeroen Uhl. Helaas moet Jeroen
zijn bestuursfunctie neerleggen door drukke werkzaamheden,
gecombineerd met lokaal vrijwilligerswerk voor de geloofsgemeenschap Borculo en een studie theologie.
Hiermee is per direct een vacature ontstaan voor bestuurslid
personeels- en vrijwilligersbeleid.
Tevens roept het parochiebestuur belangstellende te reageren
voor een tweede vacature. Het parochiebestuur heeft een groot
aantal interessante activiteiten op haar bord en de behoefte aan
een extra bestuurslid is groot.
Belangstellenden kunnen zich richten tot de voorzitter van het
parochiebestuur Pastoor F.G.C.M. Hogenelst of tot ondergetekende.
Piet Hein Cremers, vice voorzitter parochiebestuur
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THEMA TENTOONSTELLING 2013
Heiligenbeeldenmuseum Kranenburg/Vorden

Religieus erfgoed
van Pierre Cuypers
Voor 2013 heeft het Heiligenbeeldenmuseum gekozen voor het thema
religieus erfgoed van Pierre Cuypers,
de architect die van de familie van
Dorth tot Medler de opdracht kreeg
om maar liefst drie kerken te bouwen, op de Kranenburg, in Ruurlo
en Lochem. Het museum is er trots
op dat op de Kranenburg zijn oudst bestaande kerk staat; zeer
bijzonder is daarbij dat Pierre Cuypers vanuit de Kranenburg
de opdracht kreeg via Victor de Stuers van de Wiersse om het
Rijksmuseum te bouwen. Men kan met recht zeggen dat het
Rijksmuseum de opstap was voor de carrière van Pierre Cuypers, die toen nog stadsarchitect te Roermond was. Aanleiding
voor het thema volgend jaar is geweest het aanbod van het parochiebestuur van Netterden om tijdelijk hun prachtige Cuypersbeelden te stallen vanwege een restauratie van de kerk aldaar.
Ook het Rijksmuseum is tijdelijk gesloten geweest en opent
haar deuren weer op 14 april, terwijl de officiële opening van
het seizoen 2013 voor het Heiligenbeeldenmuseum op tweede
Paasdag 1 april is.
Openingstijden 2013: vanaf zondag 21 april t/m donderdag 31 oktober iedere dinsdag, donderdag en zondag van 11.00 tot 17.00
uur, alsmede op 2e Pinksterdag en Gratis Museumdag. Er zijn
dan, buiten de thema-tentoonstelling, ca. 500 heiligenbeelden
opgesteld en er wordt een speciaal voor de thema-tentoonstelling ontwikkeld klankbeeld vertoond.
Informatie ook voor reserveringen van groepen:
VVV-kantoor Vorden, telefoon 0575 – 55 32 22.
Website: www.heiligenbeeldenmuseum.nl
Secretariaat Stichting VKK: Schoneveldsdijk 2, 7251 LE Vorden

Misintenties
Als u misintenties wilt opgeven, kan dat bij het secretariaat van
uw locatie tegen de geldende tarieven. De intenties worden
dan ook, zoals gebruikelijk, tijdens de viering in de kerk genoemd. In sommige kerken van onze parochie ligt bij de ingang
ook een Intentieboek of een Intentieschrift. Hier kunt u, voor
de viering, ook gebedsintenties opschrijven. Daar zijn geen
kosten aan verbonden. De hoeveelheid en inhoud en lengte van
deze gebeden loopt sterk uiteen. Ook worden er vaak namen
van mensen genoemd terwijl er geen intentie-geld voor betaald
is: Een onhandige situatie. Vandaar dat we wel de mooie mogelijkheid blijft bestaan dat mensen in het intentieboek of-schrift
gebeden opschrijven, maar dat ze in een gezamenlijk gebed (bij
de voorbede) worden genoemd en niet langer afzonderlijk worden opgelezen. We bidden dan als extra voorbede: “Voor alles
wat opgeschreven staat in het intentieboek van onze parochie.”
Als u een gebed of intentie graag tijdens de viering genoemd
wilt hebben, dan kunt dat, net als altijd, opgeven bij het secretariaat van uw locatie. De opbrengsten van de misintenties
zijn, ook net als altijd, bestemd voor de instandhouding van de
lokale/plaatselijke kerk en geloofsgemeenschap. Zo blijven we,
in stilte of hardop in gebed met elkaar verbonden.

Onderweg / Uit de Parochie
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Stabat Mater op vrijdag 22 maart
Op vrijdag 22 maart a.s., mag Vierakker/Wichmond zich weer verheugen op een Stabat
Mater concert onder de bezielende leiding van dirigent Hans de Wilde.
Het ongekend succesvolle Stabat Mater-concert van vorig jaar april (een uitverkochte
kerk!), smaakte naar meer. Wij zijn dan ook zeer verheugd dat dirigent Hans de Wilde
en zijn projectkoor weer naar Vierakker willen komen om samen met muzikaal ensemble Ars Floreat en Dennis Vallenduuk achter de continuo vlak voor Pasen wederom een
Stabat Mater-concert te geven. Dit keer niet van Pergolesi, maar van Joseph Rheinberger. Ook het indrukwekkende Membra Jesu nostri van Dietrich Buxtehude wordt
uitgevoerd.
Aanvang 20.00 uur en de entree is € 15,00 per persoon. Kaarten zijn in de voorverkoop te bestellen bij info@demooistekerk.nl en op de volgende verkooppunten:
Sigarenspeciaalzaak Schimmel in Zutphen, Foto Willemien in Vorden, Het Ludgerusgebouw in Vierakker
Verkoop bij de kerk is mogelijk vanaf een half uur voor aanvang van het concert.
Na het concert is het mogelijk om in het naast de kerk gelegen Ludgerusgebouw bij
uitbaters Jos en Gea neer te strijken voor een drankje. Een mooie voorbereiding op de
Goede Week en Pasen.
Van harte aanbevolen!

Bijlage Vieringenschema:
Kerkradio via Internet
U kunt de viering rechtstreeks beluisteren via het internet: www.pvgz.nl. Dit geldt niet alleen voor de reguliere
vieringen. Ook huwelijksvieringen, avondwakes en
uitvaartdiensten zijn hier te beluisteren.
Familieleden en andere belangstellenden die veraf
wonen (bijv. in het buitenland) kunnen er dan toch ‘bij’
zijn. De opnamen beginnen een enkele minuut voor
aanvang van de viering en blijven enkele weken na de
datum nog te beluisteren en te downloaden.

Aanbidding en

Vieringen
door de week

Zutphen: zaterdag 15.00-16.00 uur

Borculo: laatste dinsdag van de
maand, 10.00 uur
Hengelo: donderdag, 9.00 uur
Lochem: 1e donderdag van de
maand, 10.00 uur
Olburgen: 1e vrijdag van de maand,
15.00 uur
Ruurlo: woensdag 20 maart 2013,
10.00 uur
Zutphen: woensdag, 9.00 uur
m.u.v. 3e woensdag van de maand

biechtgelegenheid

Eucharistievieringen
met gezamenlijke
ziekenzalving
Lochem, H. Josephkerk:
donderdag 4 april 2013, 10.00 uur
Vierakker, H. Willibrordkerk:
donderdag 25 april 2013, 10.00 uur
voor de parochianen uit Baak, Olburgen,
Steenderen en Vierakker.
Vorden, Christus Koningkerk: donderdag 18 april 2013, 10.00 uur
Zutphen, IJsselflat: dinsdag 9 april
2013, 10.00 uur.

Rozenkrans bidden
Borculo: woensdag 1 mei 2013,
19.00 uur; A. ten Klooster

BOETEVIERINGEN
Borculo: dinsdag 26 maart 2013,
19.00 uur; F. Hogenelst
Hengelo: maandag 25 maart 2013,
19.00 uur; werkgroep
Ruurlo: dinsdag 26 maart 2013,
19.00 uur; werkgroep
Zutphen: dinsdag 26 maart 2013,
19.00 uur; A. ten Klooster

VIERINGEN PASTOR
VAN KRANENBURG
ONDER VOORBEHOUD
Pastor Jaap van Kranenburg is herstellende van een hartaandoening.
Het is niet bekend wanneer pastor
Van Kranenburg zijn werkzaamheden
kan hervatten.

VIERINGEN IN
VERZORGINGSHUIZEN
Hengelo: De Bleijke, 3e donderdag van de maand, 19.00 uur
Hengelo: De Bleijke, 4e vrijdag
van de maand, Oec.viering, 19.00 uur
Keijenborg: Maria Postel, vrijdagavond 18.30 uur
Zutphen: IJsselflat, 2e dinsdag
van de maand, 10.00 uur
Zutphen: Elisabethkapel, 3e
woensdag van de maand, 10.00 uur

Onderweg / Uit de geloofsgemeenschappen

12

H. Martinus - Baak
Wichmondseweg 17, 7223 LH  Baak; 0575-441291;
martinusbaak@kpnmail.nl
Secretariaat: donderdag 9.00-9.30 uur;
Rekeningnr.: 3045.01.697
Redactie: antoonmentink@chello.nl

Locatieraad

W. Driever, vz, 441736; P. Niks, pm, 441714; J. Roordink,
secr., 442877.

Pastoraatgroep

B. Lamers, 441244; J. Dors, 441948; I. Teunissen, 452865,
infra.teunissen@kpnplanet.nl

Van de locatieraad

Van de Pastoraatsgroep

De locatieraad

Afscheid Simone

Wim Driever is sinds 2010 voorzitter van
de locatieraad. Wim heeft ondanks zijn
ziekte zijn werkzaamheden in de raad
verricht. Omdat de ziekte eind januari
een dramatische wending nam, moest hij
besluiten zijn functie neer te leggen. De
geloofgemeenschap bedankt Wim voor
zijn inzet voor de leefgemeenschap Baak
en wenst de familie Driever sterkte bij
zijn ziekteverloop.

Oranjefonds

Het Oranjefonds organiseert op 16 maart
de Nationale Vrijwilligersdag. Onze
gemeenschap meldde zich voor die dag
aan, om met vrijwilligers in het achterste
deel van de kerk een houten vloer te leggen. In samenwerking met de Stichting
vrienden van de Parel van Baak gaat dit
gebeuren.

Wegwijs/Onderweg

De afgelopen jaren is er een verschil ontstaan tussen de leden- en de Wegwijs/Onderweg-administratie. De gemeenschap
bezorgt aanzienlijk meer exemplaren van
Onderweg dan het kerkleden heeft. Bij
de bezorging van het maartexemplaar
zal raad de adressen informeren waar de
bezorging zal stoppen. De leden van de
geloofgemeenschap blijven de Onderweg
kosteloos ontvangen.

Kerkhof

De raad zal voor uitvaart en begraven
een folder maken om de gemeenschap
en begrafenisondernemers te informeren over de mogelijkheden en gang van
zaken met betrekking tot de uitvaart en
begraven op het kerkhof. Achter op het
afgescheiden deel van het kerkhof zal de
raad met de vrijwilligers van de Parel van
Baak een buxushaag aanleggen. Achter de
heg komen ruimtes voor een composthoop voor groenafval en voor grond en
begrafenismateriaal.

Nadat Simone van Westering begon als
contactpersoon tussen kerk en school,
is ze uitgegroeid tot een zeer actieve
vrijwilligster. Ze was actief bij/in: MOV,
Eerste Heilige Communie, Bezoekersgroep, Familievieringgroep, Misdienaars
en Acolieten en Pastoraatsgroep. Helaas
moest Simone eind november stoppen
met dit werk dat ze met veel liefde voor
de kerk heeft gedaan. De pastoraatgroep
bedankt haar namens de gehele geloofsgemeenschap H. Martinus voor haar
inzet. Simone enorm bedankt!

Geen viering

In het weekend van 27 en 28 april zal er
in de H. Martinus geen viering zijn. Wilt
u een viering bijwonen in dit weekend,
dan kunt u met behulp van het vieringenschema op de middenpagina’s van deze
Onderweg uw keuze bepalen.

Kapel en plaquette ingezegend
De Baakse kerkhofkapel en de plaquette
voor het ongedoopte kind werden zondagochtend 27 januari ingezegend door
pastor Anton ten Klooster na een kleine
plechtigheid in de kapel.
De plaquette is bedoeld als erkenning en
verzachting voor het leed van ouders over
hun doodgeboren kinderen en voor het
onbegrepen verdriet van ouders na een
miskraam.

Algemene Ziekenzalving
De geloofsgemeenschappen Baak,
Vierakker, Steenderen en Olburgen houden op donderdagmorgen 25 april 2013
om 10.00 uur in de Sint Willibrorduskerk
te Vierakker, een gezamenlijke Eucharistieviering. U kunt daar desgevraagd de
Ziekenzalving ontvangen.

Wilt u gebruik maken van de zalving dan
kunt u zich daar voor opgeven via het
aanmeldformulier achter in de kerk of
telefonisch bij Ingrid Schooltink:
0575 44 19 15

Palm Pasen kinderviering
in Vierakker
Alle kinderen van de geloofsgemeenschappen Baak, Olburgen, Steenderen
en Vierakker, zijn welkom tijdens de kinderviering in Vierakker. Op Palmzondag,
zondag 24 maart, zal er om 10.00 uur een
woorddienst gehouden worden in de kerk
te Vierakker. (zie pag. 23)

De vrienden van de parel
van Baak
Op zondag 28 april is weer de jaarlijkse
pleinmarkt. Het begint om 10.00 en
eindigt om 15.00 uur. Nadere informatie
hierover volgt nog.

Familieberichten
Op 14 februari is Gretha Janssen-Bosman
overleden op 91-jarige leeftijd.

Misintenties
Za.16/3 Ouders Roordink-Borgonjen,
Ouders Dashorst-Brink, Jan en Will
Schutte-Bosman, Ouders CornelissenBrink, Ouders Spijkers-Betting, Fam.
Veenhuis-Zents. Zo.31/3 Fam. VeenhuisZents, Herman Hendriks, Leden en
overleden leden K.B.O. IJselsenioren,
Wim Teunissen, Ben te Stroet, Marijke
Hebben. Za. 6/4 Fam. Koekkoek, Annie
v.d. Bos, Fam. Veenhuis-Zents, Jan Roordink, Jan Snelder en overl. fam. Zo. 14/4
Ouders Dashorst-Brink, Ouders Cornelissen-Brink, Ouders Schotman-Bekken
en fam., Ben te Stroet. Za. 20/4 Ouders
Schooltink-Kroesen -Theo en Ben, Anneke Sesink, Fam. Veenhuis-Zents, Jan en
Will Schutte-Bosman, Marijke Hebben.  
Zo. 5/5 Fam. Veenhuis-Zents,  Misintenties voor elk weekend Appie Besseling,  Henk Alofs,  Mevr. Salebrink, Bert
Schooltink, Mevr. Janssen-Bosman
Misintenties voor eenmaal per maand
Mevr. Hebben – Smit, Teun en Marie
Eliesen–Hendriks , Ouders van Leussen–
Schooltink-Bosman,  Fam. Van Ree–ten
Broek , Ouders Driever – Masselink,
Mevr. Dicky Herfkens, Fam. van den
Bos–Sesink , Dhr. Jan van Langen,  Fam.
Heijtink, Mevr. Mulder-Geurts,  Fam.
Teunissen-Schooltink, Theodorus Jansen
en Jos, Bernardus Theodorus Boshoven
en fam., Jos Hermsen

Onderweg / Uit de geloofsgemeenschappen
Onze Lieve Vrouw
Tenhemelopneming - Borculo
Steenstraat 26, 7271 BP Borculo; 0545-271383;
info@parochie-borculo.nl;
Secretariaat: woensdag 10.00-11.30 uur.
Rekeningnr.: Rabo 3091.19.510 (algemeen); Rabo 3091.05.439
(kerkbijdragen);
Redactie: monique.uhl@gmail.com

Locatieraad

J. Verwoolde, geb., 271761; B. ten Brinke, secr., 273194;
C. Erinkveld, pm., 482241.

Pastoraatgroep

J. Uhl, vz., 275853; A. Franck, 473360; R. ten Thije, 272361;
pastoraat@parochie-borculo.nl

25 jarig Jubileum
We hebben een jubilaris in ons midden:
Antoon Donderwinkel. De afgelopen 25
jaar heeft hij de organisatie in handen
gehad van ons jaarlijkse misdienaars uitstapje. Dankzij collectes en een bijdrage
vanuit onze Parochie zijn veel Cultuur- en
Pretparken bezocht. Met een team van
chauffeurs/begeleiders gaan we jaarlijks
aan het einde van de zomervakantie op
pad. Tijdens de uitjestapjes werd er volop
door Antoon meegedaan, een spelletje
of achtbanen niets was hem te dol. Met
zijn bijna 80 jaar wil Antoon het iets
rustiger aan gaan doen met zijn activiteiten voor de jongeren. Ter gelegenheid
van zijn 25 jarig jubileum gaan we dit jaar
de Efteling bezoeken en wel op zaterdag
31 augustus. Oud misdienaars die Anton
een warm hart toe dragen kunnen (tegen
een geringe eigen bijdrage) ook nog mee.
Opgave van de oud misdienaars graag per
mail voor 1 mei 2013 bij
marionhilhorst@hotmail.com.

Kardinaal Eijk in Borculo
Op 20 januari vierde Kardinaal Eijk samen met de parochie een Eucharistieviering. Hij deed dit op uitnodiging van de
misdienaren- en acolietengroep. Diverse
leden van deze groep hebben Kardinaal
Eijk in het verleden geassisteerd op de

diocesane jongerendag “Passion” in Zutphen. Voor de Kardinaal was dit reden
voor een tegenbezoek. De Kardinaal
werd na de feestelijke Eucharistieviering
toegesproken door een van de acolieten,
die hem hartelijk bedankte voor zijn
komst.

Meditatieviering
Goede Vrijdag
Op Vrijdagavond 29 maart a.s. om 19.00
uur is er een Goede Vrijdag meditatieviering in onze kerk. Wij nodigen u van
harte uit hieraan deel te nemen.
Hem gedenken wij op deze dag en al die
honderden of duizenden, die net als Hij
vernederd, geslagen en gekruisigd werden. Zij die zijn weg gingen, de weg van
de mens die de weg van het licht koos en
door wilde gaan.
Het koor Stemmig zal hierin voorgaan.
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Misintenties
Zo. 24 / 3: Herman en Annie van de Berg
Savenije, Truus Dibbelink – Wegdam,
Gerardus Broekhof (jaargedachtenis)
Do. 28 / 3: Theo en Riek Verheijen, Wim
en Truus Eilers, voor de zieke parochianen
Za. 30 / 3: Fam. Rombouts
Zo. 31 / 3: Kees van Heijnsbergen, Herman en Annie van de Berg – Savenije,
Gerda Klein-Severt – Elsinghorst, Toon
Spekschoor en Fam. Ben Lubbers, Wilhelmien Krabbenborg – Kl. Nijenhuis,
Wim L’Amie, Antoon Rasing, Truus Dibbelink – Wegdam, Herman Beerten.
Za. 6 / 4: Herman en Annie van de Berg –
Savenije, Fam. Pelgrum.
Overleden ouders Hulzink – Spekschoor,
Hugo en Martin, Gerardus Broekhof
Zo 14 / 4: Liene Huitink – Wieggers,
Fam Rombouts, Kees van Heijnsbergen,
Overleden fam. Geerligs en Ottenschot,
Herman en Annie van de Berg – Savenije
Za. 20 / 4: Antoon Rasing, Herman en
Annie van de Berg – Savenije.
Zo. 28 / 4: Overleden ouders Elschot –
Spekschoor, Overleden ouders Donderwinkel – Schutten, Herman Beerten,
Herman en Annie van de Berg Savenije.
Zo 5 / 5: Herman en Annie van de Berg
– Savenije, Fam. Pelgrum, Overleden ouders Hulzink – Spekschoor, Wilhelmien
Krabbenborg – Kl. Nijenhuis (jaargedachtenis)

Opbrengst Kerstmarkt
De Kerstmarkt Voor Anderen heeft een
groot bedrag opgeleverd: te weten
€ 1.342,07.
Anne Haselberg uit Borculo en Nicky te
sla uit Geesteren zijn twee jonge mensen
die zich vrijwillig gaan inzetten om ontwikkelingswerk te doen op verschillende
gebieden.

Koren
Het Parochiekoor zingt op 24, 28 en 30
maart, en 6, 20 en 28 april en 5 mei
Het koor Stemmig zingt op 29 maart
(19 u) en 31 maart

Familieberichten
Op 10 Febr. 2013 is tijdens een Eucharistieviering gedoopt, Elisa Spekenbrink,
dochter van Lindalva de Souza Teixeira
en Mauricio Spekenbrink.

Inleveren Kopij
Sluitingsdatum inleveren kopij voor Borculo is 8 april, monique.uhl@gmail.com

Onderweg / Vieringenschema
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DAG
za 16/03

BAAK

BORCULO	

HENGELO	

JOPPE	

KEIJENBORG

LOCHEM	O

19.00 uur			
17.00 uur				
Eucharistie			
WCV				
F. Hogenelst
T. ten Bruin

zo 17/03
9.30 uur
5e zo.		WCV
40dagen
werkgroep

9.30 uur
11.00 uur
Eucharistie		WCV
A. ten Klooster
werkgroep

9.30 uur
WCV
werkgroep

za 23/03										
										

zo 24/03
zie
9.30 uur
9.30 uur
9.30 uur
11.00 uur
9.30 uur
PalmVierakker
Eucharistie
WCV
Eucharistie
Eucharistie
WCV
zondag
E. Wassink
T. ten Bruin
F. Hogenelst
J. van der Meer
werkgroep
												
do 28/03

Witte
Donderdag

zie
Olburgen

19.00 Euch.
G. Simons
G. Oude Groen

19.00 Euch.
A. ten Klooster
T. ten Bruin

19.00 uur
Eucharistie
F. Zandbelt

zie
Hengelo

19.00 uur
Eucharistie
J. van  der Meer

vr 29/03
15.00 uur
15.00 uur
15.00 uur
Goede		Kruisweg
Kruisweg
Kruisweg						
Vrijdag
werkgroep
werkgroep
werkgroep
												

													

19.00 uur
WD
T. ten Bruin

19.00 uur
WD
werkgroep

zie
Keijenborg

19.00 uur
WD
werkgroep

19.00 uur
GV Liturgie
F. Hogenelst

zie
Vorden

za 30/03												
Stille												
Zaterdag
zie		zie			zie
Vierakker		 Keijenborg			
Vorden
		
22.00 Euch.		
19.30 uur
19.00 Euch.					
F. Hogenelst
Eucharistie
F. Hogenelst
G. Oude Groen
A. ten Klooster
T. ten Bruin
zo 31/03
Pasen

9.30 uur
9.30 uur
10.30 uur
9.30 uur
11.00 uur
9.30 uur
WCV
WCV
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
WCV
T. ten Bruin
G. Oude Groen
E. Wassink
F. Zandbelt
A. ten Klooster
werkgroep
												

ma 01/04
9.30 De Bleijke
Tweede			
WCV									
Paasdag			
T. ten Bruin									
za 06/04

19.00 uur
Euchariste
A. ten Klooster

19.00 uur								
WCV								
G. Oude Groen

zo 07/04
2e zo. van 			
Pasen

9.30 uur
WCV
T. ten Bruin

9.30 uur
Eucharistie
J. Leisink

11.00 uur
WCV
T. ten Bruijn

9.30 uur
WCV
werkgroep

za 13/04								
zo 14/04
3e zo. van
Pasen
za 20/04

9.30 uur
WCV
werkgroep

9.30 uur
EHC
F. Hogenelst

9.30 uur
Eucharistie
A. ten Klooster

9.30 uur
WCV
werkgroep

19.00 uur
WCV
J. v. Kranenburg ?

19.00 uur
WCV
werkgroep

19.00 uur
Noaberviering
Oec. werkgroep

17.00 uur								
Eucharistie								
F. Zandbelt

zo 21/04
4e zo. van
Pasen

9.30 uur
WCV
W. Matti

11.00 uur
Eucharistie
A. ten Klooster

11.00 uur
Eucharistie
A. ten Klooster

9.30 uur
Eucharistie
F. Zandbelt

9.30 uur
WCV
J. v. Kranenburg ?

za 27/04							
							
zo 28/04
5e zo. van
Pasen

geen
viering

9.30 Euch.
G. Simons
G. Oude Groen

za 04/05			
Dodenherdenking

zo 05/05
Bevrijdingsdag

9.30 uur
WCV
werkgroep

LEGENDA:

Euch.:
WCV:

9.30 uur
WCV
J. v. Kranenburg ?

Eucharistieviering
Woord- en Communieviering

9.30 uur
Eucharistie
A. ten Klooster

9.30 uur
Eucharistie
J. Leisink

11.00 uur
WCV
werkgroep

19.00 uur			
Remigiuskerk
Dodenherdenking
9.30 uur
WCV
werkgroep

9.30 uur
Eucharistie
A. ten Klooster

11.00 uur
WCV
J. v. Kranenburg ?

9.30 uur
WCV
werkgroep

19.00 uur		
W. Matti
Dodenherdenking
9.30 uur
WCV
werkgroep

WD:
Woorddienst
EHC: Eerste H. Communieviering
Oec.viering: Oecumenische viering			
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STEENDEREN	

VIERAKKER	

VORDEN	

ZUTPHEN	DAG

				
19.00 uur					
za 16/03
				
Eucharistie				
A. ten Klooster
9.30 uur
9.30 uur
WCV		WCV
T. ten Bruin
werkgroep

9.30 uur
Eucharistie
F. Hogenelst

9.30 uur
WCV
werkgroep

11.15 uur
Eucharistie
F. Hogenelst

zo 17/03
5e zo.
40dagen

										
17.00 uur		
17.00 uur
za 23/03
										
Eucharistie		
Kinderviering		
A. ten Klooster
F. Hogenelst
zie
Steenderen

9.30 uur
9.30 uur
10.00 uur
9.30 uur
11.15 PASSION
WCV
Eucharistie
Familieviering
WCV
Eucharistie
werkgroep
H. Pauw
werkgroep
werkgroep
W. Eijk / H. Pauw
												
19.00 uur Vesper
19.00 uur
Eucharistie
F. Hogenelst

zie
Borculo

zie
Olburgen

zie
Olburgen

zie
Lochem

19.00 uur
Eucharistie
E. Wassink

15.00 uur
15.00 Kruisweg
						Kruisweg		
F. Hogenelst
werkgroep
A. ten Klooster
												
Werkgroep Kruisweg

zo 24/03
Palmzondag
do 28/03

Witte
Donderdag

vr 29/03
Goede
Vrijdag

													

zie
Steenderen

19.00 uur
WD
werkgroep

19.00 uur
GV Liturgie
A. ten Klooster

zie
Baak

19.00 uur
WD
W. Matti

19.00 uur
GV Liturgie
F. Zandbelt

												
7.00 Metten
za 30/03
												
Stille
9.15 Lauden
zie
zie
zie				
Zaterdag
Vierakker
Borculo
Vierakker			17.00 uur Vesper
					
22.00 uur
20.00 uur
22.00 Euch.
Eucharistie
Eucharistie
A. ten Klooster
F. Zandbelt
J. van der Meer
T. ten Bruin

9.30 uur
9.30 uur
9.30 uur
10.00 uur
9.30 uur
11.15 uur
WCV
Eucharistie
Eucharistie
WCV
Eucharistie
Eucharistie
werkgroep
F. Hogenelst
A. ten Klooster
werkgroep
J. van der Meer
F. Hogenelst
												

zo 31/03
Pasen

11.15 uur
									
Eucharistie
									
F. Zandbelt

ma 01/04
Tweede
Paasdag

								
17.00 uur
								
Eucharistie
F. Hogenelst
9.30 uur
WCV
werkgroep

9.30 uur
Eucharistie
F. Hogenelst

								
19.00 uur
Eucharistie
F. Zandbelt

18.30 uur		
za 06/04
Eucharistie		
F. Hogenelst

9.30 uur
WCV
G. Oude Groen

10.00 uur
11.15 Euch
WD		 F. Hogenelst
werkgroep
R. Wolthers

19.00 uur
Eucharistie
F. Hogenelst

17.00 uur		
17.00 uur
Eucharistie
Effataviering
F. Hogenelst
J. v. Kranenburg ?

9.30 uur
WCV			
W. Matti

10.00 uur
Oec. viering
werkgroep

9.30 uur
Eucharistie
J. van der Meer

11.15 uur
Eucharistie
F. Zandbelt

								
17.00 uur
								
Kinderviering
F. Hogenelst
9.30 uur
WCV
werkgroep

							
19.00 uur
							
Eucharistie
F. Zandbelt

9.30 uur
WCV
werkgroep

9.30 uur
WCV
werkgroep

19.00 uur
Eucharistie
A. ten Klooster

19.00 uur
WCV
G. Oude Groen

9.30 Euch.
A. ten Klooster
T. ten Bruin

9.30 uur
Eucharistie
F. Hogenelst

9.30 uur
WCV
werkgroep

19.00 Dorpskerk
J. v. Kranenburg ?
Dodenherdenking

19.00 uur
Eucharistie
A. ten Klooster

za 13/04

zo 14/04
3e zo. van
Pasen
za 20/04

zo 21/04
4e zo. van
Pasen

17.00 uur			
za 27/04
Eucharistie			
F. Zandbelt
9.30 uur
WCV
werkgroep

		

11.15 Euch.
F. Hogenelst
T. ten Bruin

zo 07/04
2e zo. van
Pasen

17.00 uur
Eucharistie
A. ten Klooster

11.15 uur
Eucharistie
A. ten Klooster

19.00 uur		
Dodenherdenking
werkgroep

9.30 uur
10.00 uur
11.15 uur
WCV		
WD		Eucharistie
werkgroep
werkgroep
A. ten Klooster

Voor andere vieringen zie bladzijde 11 		WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN zie www.12apostelen.nl/vieringen

zo 28/04
5e zo. van
Pasen
za 04/05

Dodenherdenking

zo 05/05
Bevrijdingsdag

Onderweg / Uit de geloofsgemeenschappen
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H. Willibrord - Hengelo
Spalstraat 38; 7255 AD  Hengelo (Gld.); 0575-461275;
info@willibrordhengelo.nl; www.willibrordhengelo.nl
secretariaat: woensdag 15.00-17.00 uur.
Rekeningnr.: 1213.92.570; 1195.38.857 (kerkbijdragen);
1684.62.303 (torenrestauratie).
Redactie: louise50@live.nl

Locatieraad/pastoraatgroep

F. Geurtsen, vz., 462945; E. Gerritsen, secr., 461004;
R. Lankhorst, pm., 465621;
H. Roes, 461061; B. Ariaens, 467646;
A. Schabbink, 462570.

Parochiële Caritas: in
beeld zijn en blijven
Armoede neemt toe. De vraag doet zich
dan ook voor op welke wijze de PCI
hierop adequaat kan blijven inspringen.
Niemand vraagt gemakkelijk om hulp,
zeker wanneer je de hand moet ophouden
voor een materiële bijdrage. Het is dus
van belang dat de toegankelijkheid van de
PCI wordt verbeterd, waarbij de privacy
van de hulpverlener en de hulpvrager
gewaarborgd blijft.

Signaleren:

Bij afhandeling van aanvragen bij de
overheid zijn de traagheid, waaronder de
voorschotten en de altijd aanwezige bureaucratie kunnen problemen ontstaan en
hierin kan de PCI/diaconie het gewenste
vangnet zijn.

Torenrestauratie:
noodzakelijk om te
overleven
Volgens planning van de architect en de
aannemer zal in april met de restauratie
begonnen worden. De aannemer heeft
ongeveer vier maanden nodig om al
het werk te kunnen uitvoeren. Als de
restauratie klaar is, dan voldoet het kerkgebouw weer aan alle bouwtechnische
eisen. Financieel moeten we ook aan een
aantal voorwaarden voldoen. De Locatieraad/ Pastoraatsgroep en de werkgroep
torenrestauratie hebben daarom besloten
om naast andere acties ook nog een extra
financiële actie te houden om gelden in
te zamelen voor de restauratie. Wanneer
u dit artikel leest, dan hebt u hierover
al de benodigde informatie ontvangen.
Via een inschrijfkaart kunt u aangeven,
hoe u een gift beschikbaar wilt stellen
voor deze restauratie. Deze inschrijfkaart
komt de vrijwilliger van onze geloofsgemeenschap weer bij u ophalen. U ziet op
de foto’s hoe slecht het binnenwerk van
de toren is. Willen we ons kerkgebouw
bruikbaar houden voor de toekomst, dan
moeten we nu er wat aan doen. Dat kost
ongeveer € 280.000. In het verleden zijn
binnen de parochie gelden gereserveerd
voor deze restauratie. Bovendien heeft
de overheid subsidie beschikbaar gesteld,
omdat ons gebouw een rijksmonument is.

Zelfredzaamheid

Onze geloofsgemeenschap moet
€ 50.000 bijeenbrengen. Gelukkig hebben externe fondsen netto ongeveer
€ 25.000 toegezegd. Enkele parochianen
hebben a l € 2.200 aan giften overgemaakt. De verkoop van leien, placemats,
kaarten en de gehouden acties hebben, na
aftrek van de kosten voor de vervaardiging, ongeveer € 2.000 opgebracht.
We moeten dus nog ruim € 21.000 bijeen
brengen. Dat is in deze tijd een heel
bedrag. Als we allemaal meedoen, is dat
€ 35 per gezin, maar dat zal niet voor
iedereen mogelijk zijn. Als u echter meer
financiële middelen kunt missen, dan
hoeft een ander gezin minder te betalen.
Samen moet het toch mogelijk zijn om
een groot gedeelte van deze € 21.000 nu
via deze actie bijeen te brengen. Het is de
bedoeling om dit jaar nog meer acties te
houden. We hopen dan enige reserve te
hebben voor toekomstig onderhoud voor
kerkgebouw en pastorie. Bankrekening
van de torenrestauratie: 1684.62.303 t.n.v.
RK Geloofsgemeenschap H.Willibrord.

Het uitgangspunt van het dragen en het
nemen van eigen verantwoordelijkheid is
een normaal gegeven. Maar bij een terugtrekkende overheid zien we dat mensen
tussen de wal en het schip vallen. Ook in
deze situaties is een rol weggelegd voor
de PCI en de diaconieën.

Een publiek gezicht in Kerk en
samenleving

De PCI is een eigentijdse organisatie en
niet meer onzichtbaar. De parochie is
haar bondgenoot om enerzijds via collectes de PCI-kas te vullen en anderzijds
een belangrijke signaalfunctie voor het
werk van de PCI. De PCI en de parochie
ondersteunen elkaar bij hun gezamenlijke
opdracht:
• Dat mensen en instanties je kunnen
vinden en bereiken als de nood hoog is
en een laatste vangnet dringend noodzakelijk is.
• Je stem laten horen daar waar gaten in
het vangnet van de overheid te groot
zijn.
• Daadwerkelijk getuigen van je motivatie om vanuit het Evangelie en de
daarbij behorende christelijke waarden
gelovig te behandelen.

Fundament

In de ogen van God zijn we elkaars
naaste en elkaars gelijke; kwetsbaar en
sterk. Hierin ligt het fundament van het
werk van de Caritas en de diaconie in de
geloofsgemeenschap. Voor onze geloofsgemeenschap is Yvonne Huitink de
contactpersoon van de PCI.
Tel. 0575 - 463143
Dit artikel is gebaseerd op een artikel
van Ina van de Bunt-Koster, diocesaan
diaconaal werker

Onderweg / Uit de geloofsgemeenschappen
Onze Lieve Vrouw
Tenhemelopneming - Joppe
Joppelaan 71 a, 7215 AD Joppe; 0575-494221;  
rkkerkjoppe@hetnet.nl; www.rkkerkjoppe.nl.
Secretariaat: maandag en donderdag 9.30-11.30 uur.
Rekeningnr.: 3223.03.001, Redactie: c.schoutsen4@kpn.nl

Locatieraad

J. Wagenmans, vz., 493396; L. Hesselink, secr., 492699;
J. Roes, pm., 490711; W. Noordman, 492627;
W. Achtereekte, 0614892816.

Pastoraatgroep

W. Achtereekte, vz., 0614892816; B. Haarman, 431400;
C. Tenholter, 492392; G. Wijnands, 0653227452,
A. Wijffels, 490752.

In geval van bediening of uitvaart kunt u
de achterwacht bellen. Telefoonnummers
staan op het antwoordapparaat: tel. 0575494221. Contactpersoon dopen, avondwake: mw. P. Abeln tel. 0575-493445
Aanvraag Parochiebezoek – thuiscommunie: aanvraag naar het secretariaat of naar
mw. M. Geurtsen tel. 0575-494317

Vastenactie
De vastenactie staat dit jaar in het teken
van Honduras. Wij roepen u op elke week
2 euro in de vasten bus achter in de kerk
te doneren als iets extra’s dat u bespaart
op de wekelijkse uitgaven.
Van harte aanbevolen door de pastoraatsgroep en werkgroep MOV Joppe.
We hopen dat velen meedoen met kleine
stapjes een groot resultaat te behalen.

Koffie-ochtend
Op woensdag 13 maart a.s. is er weer een
koffie-ochtend voor ouderen in de pastorie. De vorige keer hebben we gekeken
naar een schitterende film over het leven
van Hildegard von Bingen.
De komende koffie-ochtend hopen we
weer velen van u te mogen ontmoeten.
Dit keer een open gesprek, geen vast
thema. We maken er een gezellige mor-

gen van. U bent van harte welkom. Om
10.00 uur is de koffie klaar.
We vinden het fijn als we weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen. Graag
een telefoontje naar: Mariet van Koppen:
0575-490139 of Puck Vork: 0575-490500
Tot ziens op de 13e maart

Palmzondag
Zondag 24 maart om 09.30 uur Eucharistieviering met medewerking van het
Parochieel Koor. In deze Eucharistieviering worden palmtakken gezegend en
uitgedeeld en wordt het Lijdensverhaal
gelezen. Voorganger F. Zandbelt, em.priester

Witte donderdag
Donderdag 28 maart om 19.00 uur is er
een Eucharistieviering voorganger is F.
Zandbelt, em.-priester. Met medewerking
van het Parochieel Koor.

Goede Vrijdag
Vrijdag 29 maart om 15.00 uur zal er een
kruisweg worden gehouden in onze eigen
kerk in Joppe met een eigen voorganger en deelname van de leden van ons
Parochieel Koor. 19.00 uur Woorddienst
voorganger Pien Abeln. Met medewerking van het Parochieel Koor.

Paaszaterdag
De Paaswake zal worden gehouden op
Zaterdag 30 maart om 19.30 uur, voorganger A. ten Klooster, Pastor. Met medewerking van het Parochieel Koor.

Hoogfeest van Pasen
(verrijzenis van de Heer)
Zondag 31 maart om 09.30 uur is er een
Eucharistieviering met medewerking van
het Parochieel Koor en voorganger F.
Zandbelt, em.-priester.
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Eerste Heilige Communie
Tijdens de woord- en communieviering
van zondag 14 april 2013 om 9.30 uur
worden de communicantjes van de geloofsgemeenschappen Joppe en Lochem
gepresenteerd. De voorbereidingen op de
Eerste Heilige Communie zijn al in volle
gang. Op zondag 26 mei 2013 om 9.30
uur ontvangen zij, in de H. Josephkerk te
Lochem, de Eerste Heilige Communie.
Wij wensen alle communicantjes, ouders
en begeleiders een goede voorbereiding
en prachtig communiefeest.

Heilig Vormsel
Tijdens de H. Mis van zaterdag 2 maart
2013 18.30 uur in de Christus Koningkerk
te Vorden zal Joska Haarman het Heilig
Vormsel ontvangen. Vormheer is rector
P. Kuipers van het Ariënsinstituut. Wij
wensen Joska een goede voorbereiding en
prachtig feest b.g.v. dit vormsel.

Gezinsviering
Velen van u leven in de veronderstelling
dat er op Paaszaterdag weer een gezinsviering zal zijn. Helaas, zoals u ongetwijfeld heeft gehoord, kan er geen sprake
meer zijn van een gezinsviering indien er
later op de avond een Paaswake is. Wij
proberen volgend jaar met Palmpasen een
gezinsviering te organiseren. Wij wensen
alle kinderen en ouders een zalig Pasen.
Werkgroep gezinsviering Joppe

Paaswens
De Heer is waarlijk opgestaan!
Aan het Paasfeest is een voorbereiding
voorafgegaan, de zgn. veertigdagentijd. In
de laatste week voorafgaand aan Pasen,
de zgn. Goede Week wordt het lijden
en sterven Christus herdacht. Wij gaan
samen deze Goede Week in, beginnend
met Witte Donderdag en uitmondend
in Het Hoogfeest van Pasen. Laten wij
hopen dat het Licht van Pasen ons mag
inspireren, energie geven en steunen in
het leven van alledag.
De Pastoraatsgroep en Locatieraad wensen u een Zalig Pasen.

Familieberichten:
Overleden: Roeland Hesselink echtgenoot van L.S. Hesselink-Robail in de
leeftijd 60 jaar.

Kopij Parochieblad onderweg
Kopijdatum voor het volgende parochieblad is 8 april 2013 graag kopij inleveren
uiterlijk voor vrijdag 5 april 2013.

Onderweg / Uit de geloofsgemeenschappen
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H. Johannes de Doper - Keijenborg
Kerkstraat 9, 7256 AR  Keijenborg; 0575-461314,
Rekeningnr.: 1255.01.102 (algemeen);
Rekeningnr.: 1255.02.958 (gezinsbijdrage Keijenborg)
Rekeningnr.: 3747.16.390 (gezinsbijdrage Zelhem)
Redactie: hannieankersmit@hotmail.com

Locatieraad/pastoraatgroep

W. Besselink, vz., 461355; J. Roeling, 0314-641739;
R. Besselink, 462882; I. van Erp, 470911;
H. Limbeek, 0314-641546

Bereikbaarheid Sint Jan de Doper
Keijenborg

Het parochiesecretariaat is geopend op
donderdagmorgen van 10.00 – 11.00 uur.
Telefoon 0575-461314
Ook kunt u uw kind aanmelden voor
het dopen. De datum voor het eerste
halfjaar 2013 is zondag 28 april.
Voor spoedgevallen bij een overlijden of
spoedbediening belt u de parochiewacht.
Telefoon 06 10 31 96 38  

Stichting R.K. Begraafplaats
Keijenborg :

Contactpersoon : Mevr. J. Lamers
tel. 0575 – 464162 of email :
begraafplaatskeijenborg@hotmail.com

Parochiële Caritas Instelling:

Secretariaat: Jan Niesink , Koldeweiweg
13, 7256 AV Keijenborg. tel. 0575 – 463002

Vieringen Goede Week/
Pasen
Witte Donderdag 28/03 19.00 u Eucharistieviering in Hengelo !  Goede Vrijdag
19.00 u. Herdenking Lijden; Paaszaterdag
19.00 u.Paaswake, 1e Paasdag 11.00 u.
Hoogfeest van Pasen

Vastenaktie
In de vorige’’ONDERWEG’’ hebt u al
kunnen lezen wat ons project is:’’voor migranten in Honduras’’. Jaarlijks verlaten
honderd duizenden mensen de armoede
en uitzichtloosheid in hun land om een
nieuwe toekomst te zoeken in de VS.
Ze willen daar voor hun gezin en familie
een betere toekomst vinden. Hun droom
wordt meestal een drama… Ze vallen in
handen van misdadigers, worden berooid,
opgepakt, raken gewond en worden
teruggezonden.
Campagneproject: het werk van zusters
Scalabrininas. Zij trekken zicht het lot
van de migranten en achtergebleven

gezinnen aan. Zij zetten zich iedere dag
in voor deze mensen. Vastenaktie steunt
dit werk. Helpt u ook mee? Dat kan via
de collecte. De vastenzakjes worden aan
huis opgehaald. Mocht u niet thuis zijn,
er staat een bus achter in de kerk. Kan
ook via een machtigingskaart. Zit aan het
vastenzakje.
Werkgroep MOV

Muurschildering kerk
Het betreft de muurschildering rechts
voor in de kerk: de aanbidding van de
3 Koningen, met Maria en de engelen.
Deze voorstelling heb ik in klein formaat
na laten schilderen door een iconen schilderes uit Zutphen: een mooie Keijenborgse herinnering aan de wand met
de kerst. Misschien ook een idee voor
andere belangstellenden?
Kijk dan op: www.nicolehuijs-karrer.nl
Nicole woont aan de Spittaalstraat 88
te Zutphen. Ik hoop dat ik anderen een
plezier doe met deze informatie.
Elly Mentink, Nootdorp

Acolieten/misdienaars
Zo 24/03: Bart Compas en Silke Hermans
Za 30/03: Denise Rondeel, Tina Kemp,
Fabiënne Rondeel en Quinty Seesing
Zo 31/03: Bart Compas, Hylke Hermans
en Silke Hermans
Zo 14/04: Desley Seesing en Quinty
Seesing; zo 21/04: Denise Rondeel en
Patty Kemp

Jaargedachtenisviering:
Zondag 12 mei: Miene Jansen, Marian
Rabelink-Stapelbroek, Harry Klooken,
Jan te Stroet, Maria Niesink, Han Khaij
Hiap

Familieberichten
Overleden: Op 2 februari 2013 is overleden
Gerard Massop in de leeftijd van 72 jaar.

Misintenties
Vr. 22/3 Maria Postel; Henk Jansen
Zo.24/3 .Parochiekoor. Maria Niesink,
Riek Bergervoet-Mentink, ouders JansenSpan, Riek Besselink-Hoenderboom,
Hentje Hermsen, Wilhelmus Joh. Jansen,
echtpaar Hendriks-Willemsen, Bernard
en Theo Goossens, Bart en Rikie Ankersmid, Joop Menting, fam AnkersmitBerendsen, Luci Hilderink-Wensink, Annie Scholten-Hoenink, fam van Uum-van
Ditshuizen, Karel Kok, Henk Hendriks,
Gerard Massop, Jan Heuskes en Annelies,
Za 30/3. Rejoice. echtpaar Schutten-Jansen, Bertha Hilderink-Willemsen, Henk
Jansen, familie Rondeel-Ankersmit
Zo 31/3. Herenkoor. Maria Niesink, Bart
te Stroet, ouders Jansen-Span, Riet Salebrink-Weverink,Jaargedachtenis ouders
Berendsen-van Lier, Maria Johanna Sloot,
Ingrid Sasse, ouders Hoenink-Willemsen,
Karin Leenen-Egberts, Jan Mentink, Jo
Kraayvanger, Marie-José en Ans, Henk
Kumeling, Carel en Truus Roording-Reulink, fam Kumeling-Reulink, Jan en Stien
Besselink-Geurts, Annie Scholten-Hoenink, Bertie Goossens, ouders SiemesWenting, Harrie Seesing, Bennie Sessink,
ouders Weverink-Meijer, ouders NiesinkVolman, Gerard Massop, Chris Peters
Vr 5/4. Maria Postel. Gerard Smeenk en
dochter Liesbeth,
Zo. 7/4. Parochiekoor. Maria Niesink,
Marie en Bart te Stroet-Besseling, Riet
Salebrink-Weverink, Gerard Miltenburg,
echtpaar Willink-Stapelbroek, Jaargedachtenis Miene Jansen, fam WissinkLoskamp, Gerard Massop, Ben Ankersmit,
Zo. 14/4. Maria Niesink,  jaargedachtenis
Anna Hendriks-Willemsen, Bart en Rikie
Ankersmid, Jo Kraayvanger, Marie-José
en Ans, Henny Geurts en overleden fam,
Bertha Hilderink-Willemsen, Gerard
Massop,
Zo. 21/4. Rejoice. Maria Niesink, Riek
Besselink-Hoenderboom, Reind en Riek
Beening-Woerts, Echtpaar HendriksWillemsen, ouders te Stroet-Evers, Luci
Hilderink-Wensink, Theo Niesink, Bertie
Goossens, Annie Scholten-Hoenink,
Henk Hendriks,
Zo. 28/4. Herenkoor. Maria Niesink,
Bernard en Theo Goossens, Jan Mentink,
Jo Kraayvanger, Marie-José en Ans, Jan en
Stien Besselink-Geurts, Bertha HilderinkWillemsen, Teun Mullink,
Vr. 3/5. Maria Postel. Gerard Smeenk en
dochter Liesbeth, Henk Jansen,
Zo. 5/5. Volkszang. Maria Niesink,
Riet Salebrink-Weverink, echtpaar
Willink-Stapelbroek, echtpaar HendriksWillemsen, ouders Wim en Marietje
Limbeek-Nijenhuis, Bertus Leenen, Henk
Kumeling, Carel en Truus Roording-Reulink, fam Wissink-Loskamp,

Onderweg / Uit de geloofsgemeenschappen
H. Joseph - Lochem
Nieuweweg 18, 7241 ET Lochem; 0573-251457,
rkkerklochem@hetnet.nl
Secretariaat: dinsdag en donderdag 8.45-11.45 uur.
Rekeningnr.: 33.66.26.193 (algemeen en intenties)
Rekeningnr.: 5327.37.407 of 25.63.407 (kerkbalans)
Redactie: gtevaarwerk@planet.nl

Locatieraad

A. Schilderinck, vz., 251115; G. te Vaarwerk, secr., 254134;
F. Wildemors, pm., 256242.

Pastoraatgroep

A. Kusters, 256784; L. Doornbos, 280910;
Th. van Huijstee, 258442; C. Heringa, 253697.

Afscheid van Onder Ons
In en na de Eucharistieviering op zondag
10 februari jl. hebben we stilgestaan bij
het verdwijnen van ons ‘oude’ parochieblad Onder Ons. Waarschijnlijk door de
in overvloed gevallen hoeveelheid sneeuw
was de opkomst enigszins teleurstellend,
maar de aanwezigen waren niet voor niets
gekomen. In zijn overweging ging pastor
A. ten Klooster in op de woorden van
Jesaja ‘Hier ben ik Heer, zend mij en ik
zal gaan als U mij leidt’. Er zijn verschillende manieren om de opdracht van God
te ervaren en op pad te gaan. Luisteren
naar de stem van God kan tot uiting komen in vrijwilligerswerk zoals de bereidheid mee te werken aan een parochieblad.
Dat levert niet alleen verrijking en mooie
ervaringen op, maar is ook relevant voor
de samenleving.

Aan het einde van de mooie viering kreeg
Anne Marie Kusters de gelegenheid om
de oud-medewerkers namens de locatieraad en de pastoraatgroep te bedanken.
“Onder Ons was altijd eenvoudig en snel
in de krantenbak te vinden. Het blad
was niet mooi, maar zeer herkenbaar
met de opvallend gele kleur en de fraaie
afbeelding van onze kerk op de omslag.
Dat elke keer weer zo’n 60 mensen bezig
waren om het blad te maken en bij de parochianen thuis te bezorgen, realiseerde
je je niet. Hoewel de computer de mens

steeds meer werk uit handen heeft genomen, bleef het maken van het blad toch
gewoon mensenwerk: een klein maar zeer
trouw redactieteam moest uit de aangeleverde kopij een keuze maken, de teksten
overdenken, bespreken en waar nodig
inkorten en soms moest er een overweging voor de openingspagina worden
geschreven. Vervolgens, als de redactie er
uit was, werd het geheel uitgetypt, gekopieerd, tot een handzaam blad gevouwen
en er moesten pakketjes gemaakt worden
voor de bezorgers. En ten slotte zorgde
een omvangrijke bezorgploeg ervoor dat
Onder Ons in meer dan 600 brievenbussen terechtkwam.”
Anne Marie: “Nu de fusie van de twaalf
geloofsgemeenschappen een feit is, gaan
we verder met het nieuwe parochieblad
Onderweg, een blad niet alleen voor
de Lochemse geloofsgemeenschap,
maar voor alle parochianen van de HH.
Twaalf Apostelen. Onderweg is een fraai
magazine: mooi papier, mooi drukwerk
en voorzien van talrijke kleurenfoto’s.
Een nieuwe, enthousiaste redactie vult
gemiddeld elke acht weken het blad met
voor u interessante informatie. En deze
redactie staat open voor verbeteringen.
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Uw inbreng is dus van harte welkom. Aan
de plichtsgetrouwe groep vrijwilligers die
zich sinds jaar en dag met Onder Ons
heeft beziggehouden, is de locatieraad /
pastoraatgroep veel dank verschuldigd.
Met de inzet en toewijding van alle
medewerkers van Onder Ons wordt
zichtbaar waar onze geloofsgemeenschap
op zijn sterkst is: samen de schouders
zetten onder een klus die te klaren is.
Helaas is het door de omvang van de
groep onmogelijk elke medewerker de
gebruikelijke en welverdiende attentie te
overhandigen. Onze dank willen wij graag
laten vergezellen met een royale keuze
aan taarten bij de koffie na afloop van de
viering. Daarbij is iedereen welkom, ook
degenen die niet bijgedragen hebben aan
Onder Ons.”

Uitnodiging
De bezoekersgroep nodigt iedereen uit
die zich in een moeilijke periode van
ziekte of slechte gezondheid door de
ziekenzalving wil laten steunen. Ook
degene die zich, om welke reden dan ook,
wil laten steunen door deze zalving is
welkom.
De ziekenzalving vindt plaats op donderdag 4 april 2013, tijdens de Eerstedonderdag-van-de-maandviering, aanvang
10.00 uur. U kunt ook terecht op vrijdag
12 april om 10.30 uur in Zorgcentrum
Tusselerhof en op dezelfde dag om 15.30
uur in Woonzorgcentrum De Hoge Weide. Alle vieringen worden door Pastoor
F. Hogenelst verzorgd. Na elke viering
is er een gezellig samenzijn om elkaar te
ontmoeten en even na te praten.
Iedereen is welkom in de viering. Wilt
u deelnemen aan de ziekenzalving, dan
kunt u zich opgeven bij het secretariaat,
telefoon 0573-251457 of bij de ziekenbezoekersgroep, telefoon 0573-280265 of
06-22219920. Inez Pels

Eerste Heilige Communie
In de Eucharistieviering op zondag 26
mei (9.30 uur) reikt pastor A. ten Klooster de Eerste Heilige Communie uit aan
elf kinderen uit de geloofsgemeenschappen van Joppe en Lochem. De voorbereiding voor dit feest is intussen begonnen. Net als bij de voorbereiding van de
kinderen trekken ook de ouders van de
communiekantjes uit Joppe en Lochem
samen op. De kinderen stellen zich aan
de geloofsgemeenschappen voor op 24
maart in Lochem en op 14 april in Joppe.
We hopen op een fijne en goede voorbereiding waarbij de kinderen zich
opgenomen en thuis mogen voelen in de
geloofsgemeenschap van de HH. Twaalf
Apostelen.
De Communievoorbereidingsgroep

Onderweg / Uit de geloofsgemeenschappen
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H. Willibrord - Olburgen
Olburgseweg 4; 7225 NB  Olburgen, 0575-451279,
bgg 0575-451454.
Rekeningnr.: 1489.00.313
Redactie: jansenmts@planet.nl

Locatieraad/pastoraatgroep

J. den Hartog, vz., 452815; A. Gerritsen, 450950;
A. Pasman, 451261.

Misdienaren

28 maart: Denise en Rianne, 27 april:
Denise en Richard

Collectanten

17-3: Erna Bosch, 28-3: Joost Langenhof,
31-3: Jan den Hartog, 7-4: Theo van Aalst,
14-4: Jan Baars, 2-4: Theo Damen, 27-4:
Johan Willemsen, 5-5: Erna Bosch

Lectoren

17-3: Cilia Langenhof, 28-3: Anny Steentjes, 14-4: Anke Pasman, 27-4: Roland
Jansen

Kosters

Kerkdeurcollecte
Op de vierde zondag van Pasen wordt er
aandacht besteed aan Roepingenzondag.
Na deze viering is er een kerkdeurcollecte
voor dit doel.

het eveneens handig om te weten of je
kunt rijden. Aanmelden bij voorkeur per
mail: olburgen_zuidafrika@hotmail.com
of noteer je gegevens even op een briefje
en gooi dit in de brievenbus van Roggeland 4.

Activiteiten voor vrouwen

Avondwandeling

Via het uitgeven van een nieuwsbrief
willen we onze activiteiten onder de aandacht brengen. De 1e nieuwsbrief is als
papieren versie uitgegeven, de volgende
nieuwsbrieven gaan via de mail. Wil je
op de hoogte blijven van onze activiteiten, geef dan je mailadres door aan Trees
Jansen, jansenmts@planet.nl

maandag 22 april.
Dit keer gaan we wandelen rondom kasteel Hackfort in Vorden. We vertrekken
om 18.00 uur met de auto vanaf Kraantje
Lek.
Kosten: de autokosten worden gedeeld en
consumpties zijn voor eigen rekening.
Opgeven bij: Trees Jansen, Capellegoedweg 1, Olburgen. Tel. 0575-452324 (bereikbaar tussen 18.00 en 19.00 uur) e-mail:
jansenmts@planet.nl
Natuurlijk mag je ook een briefje door de
brievenbus doen.

Sterrenwacht:
vrijdagmiddag 22 maart.
Een weekje later dan de landelijke sterrenkijkdagen gaan we ’s middags naar het
Planetarium in Toldijk. Henk Olthof is
in 1972 begonnen met de bouw van zijn
astronomisch levenswerk n.l. een draaiend bolplanetarium met 2844 sterren
van de noordelijke en zuidelijke hemel,
een replica van het wereldberoemde
Eise Eisinga Planetarium te Franeker.
Via de toegangspoort begint de reis over
de Aarde, door de tijd, naar verleden en
toekomst, naar sterren en planeten. Henk
Olthof noemde het zelf ‘een uit de hand
gelopen hobby’. Henk Olthof overleed
in 2010 maar dankzij de inzet van een
aantal vrijwilligers kunnen we nog steeds
genieten van zijn ‘hobby’.
De entree is € 4,50 euro per persoon,
maximaal aantal deelnemers is 10 personen. Na afloop van het bezoek aan het
Planetarium kunnen we eventueel, voor
eigen rekening, nog een kopje koffie /
thee drinken bij Den Bremer. De kosten
van vervoer worden gedeeld door het
aantal personen die meegaan.
Wil je mee, geef je dan op bij Liesbeth
Sielias. Voor het gezamenlijk vervoer is

Paashoutjes
Ook dit jaar weer voortzetting van een
Olburgse traditie, ook al is het groepje
misdienaars behoorlijk geslonken! De
paashoutjes zijn gebrand en gewijd in de
tijd van Pasen. De misdienaars gaan ze 12
april rondbrengen. Ze verzamelen zich
om 18.15 uur met hun fiets bij De Bron,
zodat de routes verdeeld kunnen worden.
Vanaf die tijd kunt u ze dus aan uw deur
verwachten. Als ze de houtjes op hebben
zullen ze zich bij Thea Lebbink verzamelen voor wat lekkers en om ‘de buit’ te
tellen. Want dat is wel het spannendste
van deze avond; Wat hebben de mensen over voor de houtjes?? Kunnen de
misdienaars er leuk van op stap?? Bewaar
de houtjes, zo hoog mogelijk in het huis.
Dan bent u het best beschermd tegen
onweer, blikseminslag en vuur. Dat wordt
tenminste al sinds jaar en dag beweerd.
Namens de misdienaars bij voorbaat dank
voor uw gift.
Thea Lebbink

17-3: Jan Baars, 28-3: Joost Langenhof, 313: Cilia Langenhof, 5-4: Betsie Verhoeven,
7-4: Betsie Verhoeven, 14-4: Jan Baars,
21-4: Joost Langenhof, 27-4: Cilia Langenhof, 2-5: Joost Langenhof, 5-5: Betsie
Verhoeven

Bloemversiering

9 –22mrt: Yvonne en Liesbeth, 23mrt–
5apr: Diny en Leonie, 6–19apr: Thea en
Gerda, 20 apr– 3mei: Riky en Marietje,
4–17 mei: Diny en Leonie

Dames- en herenkoor

Repetitie: 19 maart, 2 april, 9 april, 16
april, 23 april, 7 mei
Gezongen vieringen: 28 maart, 31 maart,
21 april, 5 mei

Intenties
17/3: Overleden ouders Gerritsen-Reulink, Herman Pasman
28/3: Ton Gosselink, Gradus en Riek
Bremer, Theo Bremer, Bernard Beijer,
Jan Egging en Marietje Egging-Houtman,
Riet Willemsen-Böhmer
31/3: Overleden ouders te Braake-Gosselink, Herman Pasman, Joke Gosselink,
Gradus en Dinie Baars, Hendrikus Baars
7/4: Overleden ouders Gerritsen-Reulink,
Bertus Metze, Annie Gosselink-Pasman
en Albert Gosselink, Overleden familie
Beijer-Kleinstapel, 14/4 Herman Pasman,
Riet Willemsen-Böhmer, 21/4: Gradus en
Dinie Baars, Bernard Beijer, Gradus en
Riek Bremer, Theo Bremer, Willemien
te Braake, 27/4: Willemien HorstinkGroot Koerkamp, Jan Egging en Marietje
Egging-Houtman, Herman Pasman, Ton
Gosselink, 5/5: Gradus en Riek Bremer,
Theo Bremer, Trees Damen-Giesen, Joke
Gosselink, Overleden familie BeijerKleinstapel, Bernard Beijer, Overleden
ouders Gerritsen-Reulink

Sluitingsdata inleveren kopij

voor Olburgen/Rha: (uiterlijk 20.00 uur)
7 april 2013, 26 mei 2013. E-mailadres: jansenmts@planet.nl

Onderweg / Uit de geloofsgemeenschappen
H. Willibrord – Ruurlo
Groenloseweg 1; 7261 AM  Ruurlo; 0573-451456;
rkkerkruurlo@live.nl
Secretariaat: dinsdag 9.30-11.00 uur
Rekeningnr.: 3567.50.396 of  Giro 2465958 (kerkbijdrage).
Redactie: f.kasteel@hetnet.nl

Locatieraad

I. Peterse, vz., 461494; J. Schooltink, secr., 452013;
T. Radstaak, pm., 453045, T. Arink, 452823.

Pastoraatgroep

F. Helmink, 06-38912177; R. Bettink, 06-25455913.

Van de bestuurstafel.
De lokatieraad heeft in haar samenstelling een wijziging ondergaan. De heer
Joop Brundel, portefeuillehouder beheer
en onderhoud van de gebouwen, heeft
afscheid genomen. Hij heeft vele jaren
deze functie met passie uitgevoerd en
wij danken hem hartelijk voor deze grote
inzet. Er is een opvolger gevonden in
de persoon van Tonnie Arink, architekt.
Tonnie heeft inmiddels enkele vergaderingen van de lokatieraad bijgewoond
en de taken van Joop overgenomen. Wij
wensen hem veel succes toe. Door het parochiebestuur van de HH. Twaalf Apostelen is een vrijwilligersbeleid ontwikkeld. Hierin wordt duidelijk gesteld dat
het werk van de vrijwilligers beschouwd
moet worden als het fundament onder
een huis en dat de kerk zonder inzet van
vele vrijwilligers niet meer denkbaar is in
onze geloofsgemeenschappen. Willibrordus heeft vele werkgroepen die allemaal
bemand worden door vrijwilligers. Het
is belangrijk dat er binnen de werkgroep
een goede band bestaat maar ook buiten
de eigen werkgroep moet men elkaar
leren kennen en weten wat die ander
doet. Om dit zichtbaar te maken heeft
de locatieraad besloten een bijeenkomst
te organiseren op zondag 2 Juni 2013.
Daarna zal tijdens een gezellig samenzijn
gelegenheid worden geboden aan de coördinatoren van de werkgroepen om hun
activiteiten te presenteren. Ook wordt
er gewerkt aan een informatiegids voor
alle leden van onze geloofsgemeenschap.
Deze behoefte is ontstaan doordat ons
eigen parochieblad niet meer verschijnt,
zo ook informatie over werkgroepen, namen, adressen en telefoonnummers. De
gids zal in Juni 2013 worden uitgegeven.
Namens de lokatieraad Ineke Peterse

Palmpasenviering.
Uitnodiging voor kinderen en ouders en
andere belangstellenden op zondag 24

maart 2013 om 9.30 uur in de St. Willibrorduskerk. m.m.v. het Kinderkoor “
Sing a Song “ Wil je weten wat de betekenis is van de palmpasenstok? Kom dan
met je versierde palmpasenstok naar de
kerk! Tijdens de viering hoor je dit, en op
het eind krijg je dan een (brood)haantje
op je palmpasenstok. Ook kinderen uit
de bovenbouw zijn van harte welkom, jullie krijgen natuurlijk ook een broodhaantje! Hopelijk tot zondag 24 maart 2013!
Werkgroep kinderliturgie.

Bijzondere door de
weekse viering.
In het teken van Pasen is er een viering
voor senioren op Woensdagmorgen 20
maart om 10.00 uur, in de Willibrorduskerk. Tijdens de viering zal Pastoor
Hogenelst de palm wijden. Het koor
zorgt voor goede stemming met mooie
oude liederen, iedereen is welkom. Na de
viering is er koffie drinken. Vrijwilligers
zijn voor vervoer beschikbaar. Werkgroep
senioren.

Sam’s kledingactie,
mensen in nood.
De kledinginzameling wordt dit voorjaar
gehouden op vrijdagavond 5 april van
19.00-20.00 uur en zaterdagochtend 6
april van 10.00-11.00 uur. U kunt dan uw
goede, nog draagbare kleding, schoeisel
en huishoudtextiel in gesloten plastic
zakken afgeven bij de parochiezaal van de
St. Willibrorduskerk (ingang tegenover de
school). Bij school De Veldhoek, Kapersweg 6 kan dit alléén op zaterdagochtend.
De opbrengst van de ingezamelde kleding
gaat naar de projecten van Cordaid
Mensen in Nood. Al een aantal jaar
steunt Sam’s het Droogte Cyclus Project
in Kenia. In dit project wordt de lokale
bevolking geleerd om zich te wapenen
tegen de droogte.
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De man op de ezel
Miriam en haar vader zijn op weg naar
Jeruzalem. De vader gaat gebukt onder
zware schuldgevoelens en Miriam moet
hem bij ‘die rabbi’ brengen. Dan ontmoet
Miriam ‘die rabbi’, Jezus en wordt ze
meegezogen in het verhaal van de laatste
week van Jezus. Met dit video-project
neem ik de kinderen van groep zeven
ieder jaar mee op weg naar Pasen. Het
is een heel indringende en ook bevrijdend manier om het verhaal van Pasen
te kunnen meevoelen. Ieder jaar weer
merk ik dat dit project niet alleen de
kinderen van school, maar vooral ook ons
als gemeente heel veel te bieden heeft.
Want het biedt vooral aan mensen die
van het leven geleerd hebben veel stof
tot nadenken. Graag wil ik met u het
verhaal van ‘de man op de ezel’ met u
behandelen. Videobeelden afgewisseld
met gesprek over wat we gezien hebben.
Datum: Woensdag 20 maart Tijd: 20
uur Plaats: “De Wingerd”, Ruurloseweg 1
in Barchem. Inlichtingen: Lilian BeeksVergroesen 0573-452845
Email rozenquartz.beeks@planet.nl

Familiebericht.
Op 14-01-2013 overleed de Hr. Mulling
in de leeftijd van 69 jaar. De crematie
plechtigheid vond op 19-01 plaats in het
crematorium te Dieren. De Hr. Mulling
heeft veel gedaan als voorzitter van het
schoolbestuur, de verbouwing van de
school en de braderie voor de kerk. Dat
hij ruste in vrede.

Misintenties.
Zo. 17/3 Ouders Geurtsen – te Veluwe,
Pastoor Veer, Willem Grotenhuis. Zo.
24/3 Ouders Geerligs–Gasseling. Zo.
31/3 Eef Bouwmeester, Maria Besselink, Trudy Bokkers–Markslag, Ouders
Gotink-Eggink en zoon, Herman Ilse
Welp–Markovski, Fam.Vaanhold, Rikie
Mombarg-v.d.Hoven, Johan van de Berg,
Joep Aagten, Bennie Dolphijn en dochter
Cornelia, Ouders Kasteel-Jansen, Lies
Kasteel-Hofman, Ouders Freriks-van
Ampting, Ouders Wiegerinck-Kock en
zoon Jos, Rudi Kasteel, Piet Vergroessen.
Zo. 7/4 Johan van de Berg, Uit dankbaarheid. Za. 13/4 Ilse Welp–Markovski,
Theo Borkus, Piet Vergroessen. Zo. 21/4
Ouders Gotink–Eggink en zoon Herman,
Rikie Mombarg v.d.Hoven Jaargedachtenis, Johan v.d.Berg. Za. 27/4 Trudy
Bokkers-Markslag. Za 4/5 Jaargedachtenis
Engelina Aagten–te Vruchte, Jaargedachtenis Eef Bouwmeester Maria Besselink,
Annie Grevink–Aagten, Alphons Besselink, Johan v.d.Berg, Lies Kasteel–Hofman.

Onderweg / Uit de geloofsgemeenschappen
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H. Willibrord - Steenderen
Postbus 16, 7220 AA  Steenderen; Bronkhorsterweg 2, 7221
AC Steenderen, 0575-451223
Secretariaat: 1e en 3e maandag v.d. maand 9.30-10.30 uur;
of M. Schut, 0575-452101
Rekeningnr.: 1489.91.939
Redactie: mariaschotman@gmail.com

Locatieraad

T. van der Weijden, vz., Y. van der Wiel, secr., 451285;
y.wiel@chello.nl, N. Verheul, pm.,
H. Langenhof, gebouwen.

Pastoraatgroep

A. Alberink, M. Steemers, M. Schut, secr. 452101,
mariaschut@kpnmail.nl; A. Willemsen, M. Schotman, vz.

Voorwoord:
Er wordt volop gewerkt aan het jubileumboek, fijn dat we een aantal positieve
reacties kregen na de oproep om foto’s,
artikelen, verhalen etc. door te geven.
Het ziet er naar uit dat de actie kerkbalans redelijk goed loopt. De bijdrages zijn
tot nu toe wat minder, maar we hopen
dat mensen waar de envelop is blijven
liggen, deze alsnog bij het Kerspel of één
van de bestuursleden in de brievenbus
willen doen.
Pasen is een feest in de lente. Het is een
feest dat in het christendom wordt gevierd dat Jezus is opgestaan uit de dood.
Hier in Nederland en andere landen
met een Germaanse oorsprong is het
feest gecombineerd met het Germaanse
Ostara feest. Vandaar dat het in Engeland
Eastern heet, en in Duitsland Ostern.
Voor  Pasen gevierd wordt gaan we ons
eerst bezinnen tijdens de Goede Week.  
Zoals bekend kunt u zich opgeven voor
de sobere maaltijd op Goede Vrijdag,
waarna gelegenheid is om de viering in
de kerk bij te wonen. Ik wens u allen een
zalig Pasen.
Trudi van der Weijden.
(voorzitter locatieraad)

Het gebeurde in en
rondom de kerk…
Zo rond 1943  werd een (toen nog) jonge
parochiaan door zijn moeder naar de
kerk gestuurd: “je moet nog biechten ga
gauw, kan nog net”. Hij  ging achterin
de kerk zitten wachten tot de pastoor
kwam, want biechten moest je.  Als je
niet ging biechten en wel ter communie
ging beging je een grote zonde. Tot 18.00
uur wachtte de jongen toen plotseling de
donkere stem van de smid door de kerk
klonk: “Is daar nog iemand?” en boem!!!!
De deur ging dicht en op slot. Wat nu,
dacht de jongen, wat moet ik toch doen!
Zal ik de klok luiden of kijken of ik door

een raampje in de sacristie kan klimmen.
Hij besloot tot het laatste, klom op de
bidstoel, vervolgens met één voet op de
bovenste rand van het schilderij dat daarnaast hing, zette zich af en ja hoor, het
schilderij knalde naar beneden. Maar de
jongen kon zich door het raampje naar
buiten wurmen. Toch wel erg hoog maar
een weg terug was er niet dus liet hij zich
maar vallen. De jongen was ook misdienaar en moest dus op zondag dienen. Met
lood in zijn schoenen ging hij de kerk
binnen en vond daar de pater die helemaal van slag was. De pater riep: “Er is
ingebroken, we moeten naar de politie”.
De jongen besloot toen het hele verhaal
maar “op te biechten”.

Koffieochtend.
Op zondag 7 april, na het voorstellen van
de vomelingen, is er gelegenheid om koffie te drinken in het Kerspel. U bent hier
allen van harte voor uitgenodigd.

Vormselvoorbereiding
Op dinsdag 26 februari is de groep
vormelingen uit Baak, Steenderen en
Vierakker begonnen met de eerste les van
de voorbereiding op hun vormsel. Leiders
waren
pastor Anton ten Klooster, Jan Marijnissen en Thea Lebbink . De
voorbereidingen hebben
steeds plaats in het Kerspel. Uit Steenderen zijn er
12 vormelingen, uit Baak/
Toldijk 2 en uit Vierakker
4. Olburgen heeft er dit
jaar geen. Op woensdag 27
maart hebben de vormelingen eerst een Pesachviering
en gaan aansluitend naar
Apeldoorn waar de oliën
gewijd worden tijdens de
chrismaviering. De kinderen
worden op 25 mei met deze
olie getekend.

Op zondag 7 april stellen de vormelingen
zich voor aan de parochianen in de kerk
van Steenderen. Op zaterdag 13 april
nemen ze deel aan de vormelingendag in
Zutphen.

Palm Pasen kinderviering
in Vierakker
Alle kinderen van de Vierslag, dit zijn de
geloofsgemeenschappen Baak, Olburgen,
Steenderen en Vierakker, zijn welkom
tijdens de kinderviering in Vierakker.
Op Palmzondag, zondag 24 maart, zal er
om 10.00 uur een woorddienst gehouden
worden in de kerk te Vierakker.
(Zie pg 23)

Vastenmaaltijd.
Op Goede Vrijdag 29 maart om 17.30
uur wordt weer de inmiddels traditionele sobere vastenmaaltijd gehouden in
het Kerspel. Graag tijdig opgeven bij
Joke Jansen, tel. 451658 of Trudi van der
Weijden, tel. 451626. De kosten bedragen
€ 5 per persoon. Na aftrek van de kosten
voor de bereiding van de maaltijd gaat de
opbrengst naar het vastenactieproject van
Honduras.

Israëlreis.
Drie parochianen hebben van 14 tot 23
februari een pelgrimsreis naar het Heilige
Land gemaakt onder leiding van onze
oud-pastoor Zweers en pastoor Ambting van Doetinchem. Het was een hele
indrukwekkende reis in de voetsporen
van Jezus.

Van Nazareth via Bethlehem naar
Jeruzalem.
We bezochten onder andere de berg van
de zaligsprekingen, de plek van de wonderbare broodvermenigvuldiging, Kana
van het wijnwonder, we hernieuwden
onze doopbeloften in de Jordaan, vierden
de eucharistie in Bethlehem en liepen de
Kruisweg in Jeruzalem.

Onderweg / Uit de geloofsgemeenschappen
H. Willibrord - Vierakker
Vierakkersestraatweg 31, 7233 SE Vierakker, 0575-441286,  
info@demooistekerk.nl; www.demooistekerk.nl
Secretariaat: donderdag 10.00-12.00 uur.
Rekeningnr.: 3664.17.029; Giro 856562;
Rekeningnr.: 3274.65.948 (restauratie)
Redactie: redactie@demooistekerk.nl
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Stabat Mater:
22 maart om 20.00 uur
Kaarten à € 15,00 verkrijgbaar via info@
demooistekerk.nl;
Voor meer informatie: www.demooistekerk.nl

Locatieraad

Seniorensoos

Pastoraatgroep

Dinsdagmiddag, 26 maart, vertelt de
heer B. Godtschalk uit Vorden over de
offshore industrie; 23 april kunnen de
senioren zich vermaken met Oudhollandse spelen.

C. Bonga, vz., pm., 441261; M. Gründemann, secr., 555559;
R. Hermsen, 520870; J. Marijnissen, 441276.
E. Hendriks, 463570; M. Roording, 0630727690; J. Tijssen,
441743; M. Bakker, 0314-840061

Oecumene in Vierakker/
Wichmond 2013
In onze dorpen is op vele terreinen,
zoals sportclubs en verenigingsleven een
prima onderlinge samenwerking, zonder
onderscheid des geloofs. Zelfs de school
is een interconfessionele basisschool.
Ook de kerken hebben twee keer een
oecumenische viering met de basisschool
en de opening van de feestweek gebeurt
in een oecumenische openluchtviering.
In een nog niet ver verleden werden deze
kerkdiensten met medewerking van mensen die in het oecumenisch beraad zaten
voorbereid. De laatste jaren is het oecumenisch beraad een beetje een slapende
club geworden, waarin geen stuurman- of
vrouw meer aan het roer staat. Graag willen we dit beraad nieuw leven in blazen
en vragen dan ook mensen uit onze geloofsgemeenschap om mee te denken en
mee voor te bereiden op het gebied van
oecumene. Spreekt u dit aan meldt dit
dan bij de locatieraad of pastoraatsgroep.
Wat dominee Gerritsen begon en frater
Broekman een warm hart toe droeg kan
best een hernieuwde injectie gebruiken.

Noaberhulp
In de periode van 25 februari tot 5 maart
2013 kan de Protestantse Gemeente in
Wichmond geen gebruik maken van
haar kerkgebouw. Ons is gevraagd of
onze kerk gebruikt zou mogen worden
als uitwijkmogelijkheid voor een eventuele uitvaart. Met toestemming van het
pastoresteam hebben wij positief op dit
verzoek gereageerd.

Vastenaktie, “Kitale”
Zoals u weet is met de vastentijd ook
weer onze vastenaktie voor Kitale begonnen. Bij deze uitgave van Onderweg
ook de enveloppen voor deze Aktie.
Wij hopen dat ze voor Pasen weer goed
gevuld opgehaald kunnen worden door

de bezorgers van het blad. Verder zit
hierbij een brief van Bea. Het is fijn dat
ze persoonlijk zo betrokken is met onze
Parochie. Niet alleen heeft ze hier gewoond maar ook haar 2 kinderen zijn in
onze kerk gedoopt. We doen dus al meer
dan 15 jaar mee met de Aktie voor Kitale.
We wensen u een goede 40 dagentijd toe
in de aanloop naar het feest van Pasen.
Vriedelijke groet de M.O.V. Vierakker/
Wichmond.

Begraafplaats
Wilt u kerststukjes die nog op de graven
staan vóór eind maart verwijderen?

Palm Pasen kinderviering
in Vierakker
Alle kinderen van de Vierslag, dit zijn de
geloofsgemeenschappen Baak, Olburgen,
Steenderen en Vierakker, zijn welkom
tijdens de kinderviering in Vierakker. Op
Palmzondag, zondag 24 maart, zal er om
10.00 uur een woorddienst gehouden
worden in de kerk te Vierakker. De kinderen kunnen zelf thuis de palmpaasstok
versieren.
Zij die nog geen versierde Palmpaasstok
hebben, kunnen er tijdens de kindernevendienst een maken. Wel graag zelf
het houten kruis meenemen. Als je thuis
al een volledig versierde Palmpaasstok
gemaakt hebt, kun je die meebrengen en
in plaats van de kindernevendienst in de
kerk blijven en naar het grote verhaal van
Jezus, dat door en voor kinderen verteld
wordt, luisteren. Na de viering gaan we
met de Palmpaasstokken achter de ezel
aan het dorp in. Na afloop is er iets lekkers.

Vrijwilligersuitje
Zaterdag, 11 mei van 10.00 tot 14.00 uur
Reserveert u vast de datum.

Oecumenische
Vrouwengroep
Vierakker-Wichmond
Woensdagavond, 20 maart, laat Hilde
Hissink de mogelijkheden zien van een
groepsreisje voor de dames; 10 april is er
een lezing over uilen; donderdag 18 april
is het jaarlijkse dagje uit. Deze keer naar
Delft.

Vesperviering ter gelegenheid van de sterfdag
van de heilige Ludger
Dinsdag 26 maart om 19.00 uur.
Omdat in de Vierakkerse kerk sinds vorig
jaar een reliek van de heilige Ludger
wordt bewaard is het gepast hem, juist
op die dag, door middel van een vesperdienst, te gedenken. Daarbij is 19.00
uur, als de avond nét gevallen is, en velen
openstaan voor rust en bezinning een
mooi moment van de dag.
Oorspronkelijk waren vespers een onderdeel van het getijdengebed, dat voornamelijk in kloosters door de monniken/
kanunniken werd gebeden en gezongen.
De bedoeling is om op deze manier een
dialoog tussen God en de mens, als ook
tussen mensen onderling te laten plaatsvinden.
U bent allen hiervoor van harte uitgenodigd in de St. Willibrorduskerk in
Vierakker.
Ná de vesperviering is er voor iedereen
een kopje koffie.
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Christus Koning / H. Antonius
van Padua - Vorden
Het Jebbink 8, 7251 BL  Vorden; 0575-551735,
parochievorden@tiscalimail.nl
Secretariaat: dinsdag 9.00-12.00; donderdag 9.00-10.30.
Rekeningnr.: 1551.00.300 of 3664.63.667 (kerkbijdrage);
1551.00.904 (misintenties e.a.).
Redactie: cjklijn1970@kpnmail.nl

Locatieraad

H. Winkeler, vz., 553292; H. Peters, secr., 520452; P. Zents,
pm., 556723.

Pastoraatgroep

A. Heuveling, secr., 552267; T. Rutting, 553527; A. Wentink,
0573-401564; C. Fransen, 552322; H. van Heugten, 554241.

Verandering en
Vernieuwing
Dat zijn woorden die bij het voorjaar
horen, maar ook onderdeel zijn van onze
geloofsgemeenschap, onze parochie en
onze Christelijke Wereldkerk.
Voor Pasen wordt de keuze van een
nieuwe Paus verwacht, in onze kerk
toch altijd een belangrijke gebeurtenis.
Wij mogen hopen dat daarmee weer een
nieuwe tijd zal aanbreken.
Op zondag 17 februari is diaken Jan van
Heugten samen met Vicaris Pauw en
Diaken Peters voorgegaan in de Petrus en
Pauluskerk in Ulft.
Voor Jan was dat zijn start in de Verrijzenisparochie. Het was een bijzondere
dienst die opgeluisterd werd door 3 koren
uit genoemde parochie.
Nogmaals wensen wij Jan veel vreugde en
wijsheid in zijn nieuwe functie.
Zondag 17 maart zal ons koor Vokate
zingen tijdens de woord- en communieviering.
Het is dan een bijzondere dag voor
Vokate vanwege het 20 jarig bestaan van
dit gemengd koor. Zij zullen er dan ook
een dag met de nodige festiviteiten van
maken.
Voor u een mooie gelegenheid om het
koor weer te horen zingen.
Dit nummer van Onderweg staat in het
teken van Pasen.
Een bijzondere periode, met veel vieringen, breekt weer aan.
Namens de Pastoraatsgroep en Locatieraad, Huub Winkeler

Voorbereidingen op Het
Heilig Vormsel
Op 2 maart om 18.30 uur is er vormselviering in onze kerk. Dan worden de
kinderen van de geloofsgemeenschappen
Vorden, Joppe en Lochem gevormd.
Hier ging natuurlijk een voorbereidingsavond aan vooraf.

De eerste ouder-kind avond was in
Vorden en het was fijn om zoveel ouders
en kinderen te mogen begroeten, vanuit
onze geloofsgemeenschap waren alle
kinderen aanwezig. Nadat iedereen eerst
koffie of thee gedronken had, heette Joop
Oudsen iedereen van harte welkom in
onze Christus Koning Kerk, waarna een
voorstelrondje volgde.
Op een flap-over had Joop een kronkelige
weg getekend, deze weg staat symbool
voor onze levensweg van geboorte tot de
dood.Deze getekende weg werd gebruikt
om te praten over de 7 sacramenten in
onze kerk, met speciale aandacht voor
de 3 sacramenten van inwijding namelijk;
doopsel, eucharistie (1e Heilige Communie) en Vormsel.
Hierna hebben we een kaarsje aangestoken bij Maria, om haar te vragen om ons
te helpen bij de voorbereiding.
Daarna gingen de kinderen een puzzel maken, waarbij de woorden die niet
met de Heilig Geest te maken hadden
moesten worden doorgestreept. De
beginletters van de overgebleven woorden vormden samen de zin: “De Heilige
Geest woont in je hart als Liefde”. Toen
iedereen dat gedaan had hebben de jongeren nog een stamboom van de familie
ingevuld. Hierna hebben de ouders een
kaartje gekregen waarop ze konden
invullen, wat zij hun kinderen zouden
willen meegeven voor op hun verdere
“levenspad”; dit kaartje werd vervolgens
in een rugzak gestopt als “bagage voor
onderweg”. Tot slot werd door een van
de ouders een gebed voorgelezen. Er
volgden nog enkele mededelingen waarna
iedereen weer naar huis kon gaan. We
kunnen met een goed gevoel terug kijken
op een geslaagde avond.

De tweede ouder-kind avond vond in
Lochem plaats met onder andere een
puzzeltocht door de kerk. Op zaterdag 16
februari zijn we naar Utrecht gegaan met
de bus, een uitgebreid verslag hierover
vindt u op de jeugdpagina van ons parochieblad.
Astrid Wentink

Enquète
Bij het vorig nummer van Onderweg
ontving u een formulier met de vraag om
uw mening te geven over de tijden van
de vieringen. Wel of niet op zaterdagavond of alleen op zondagmorgen. Het
is natuurlijk duidelijk dat de mening van
de parochianen vragen, niet betekent dat
dan de wens van de meeste mensen ook
uitgevoerd kan worden. We hebben te
maken met 12 geloofsgemeenschappen
en maar twee priesters en enkele diakens.
Daarnaast zijn er de emeriti die vieringen
verzorgen, maar zij zijn niet voor niets
met pensioen en wij mogen hen niet te
zwaar belasten. Dat geldt ook voor de (
kleine ) groep vrijwilligers die voorgaat
in de Woord-en- Communievieringen.
Een rooster maken voor 12 gemeenschappen, waarin een evenwicht bestaat tussen
Eucharistievieringen en andere vieringen,
blijft een hels karwei. In het volgend
nummer zal wellicht iets gemeld worden
over de uitslag van de enquète. Een nieuw
rooster gaat pas in na de zomervakantie.

Misintenties
In Onderweg treft u voor Vorden geen
misintenties aan. Voor degenen die toch
graag op de hoogte blijven, zullen vanaf
de eerste zaterdag van de maand de
intenties voor één maand op een los vel
achter in de kerk liggen. Opgeven van
intenties kan tot de laatste dinsdag van
de maand.Ook een opgave van de vieringen in Vorden met vermelding van lezers,
kosters, misdienaars etc en belangrijke
adressen vindt u op dit vel.

Sam’s kledingactie van
Cordaid Mensen in Nood
Op zaterdag 13 april is er weer een kledinginzameling. Een goede gelegenheid om
eens door alle kasten te gaan en opruiming te houden.
U kunt uw kleding, schoenen en huishoudtextiel, in goed gesloten plastic
zakken, brengen bij de Christus Koningkerk in Vorden of bij de Antoniuskerk
(Heiligenbeeldenmuseum) in Kranenburg
tussen 9.30 en 11.30 uur. De opbrengst is
voor de projecten van Cordaid Mensen
in Nood.
Bij voorbaat dank
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Taizéviering
Op zondag 17 maart vindt er in de Martinuskerk, Kerkplein 1 in Warnsveld een
oecumenisch avondgebed in de sfeer van
Taizé plaats. De dienst begint om 19.00
uur en duurt tot ongeveer 20.00 uur.

Locatieraad

Middagpauzediensten:

Pastoraatgroep

iedere donderdag van 12.15u – 12.30u
in de Evangelisch Lutherse kerk
(Beukerstraat 10).

B. Wessels, vz., 520318; G. de Bont, pm., 842598;
B. van der Krabben, secr., 529137;
H. Heuver, gebouwen, 521620.
A.-M. Reuvers, 0638440647; M.-J. Kupers, 543100  
pg.zutphen@gmail.com

Dankwoord voor de
achterwacht
Geloofsgemeenschap Zutphen is op een
andere manier haar bereikbaarheid gaan
regelen. Voor een aantal oude getrouwen
onder de achterwachten was dat een
moment om met hun taak te stoppen.
Wij zeggen u dank voor de vele jaren van
trouwe dienst. Het nieuwe schema voor
de achterwachten hebben we weer kunnen vullen. Ook dank aan hen die zich
er weer voor gaan inzetten. Op andere
plekken zijn we hard toe aan versterking
en/of verjonging. Ga eens bij uzelf na of u
niet een paar uurtjes over hebt die u met
ons kunt invullen. Voorbeelden: versterking van het secretariaat, pastoraatsgroep, speciale vieringen, kinderdiensten,
misdienaars, onderhoud begraafplaats,
conciërge PCM etc. Met vriendelijke
groet, namens de locatieraad, Ben van der
Krabben (secretaris).

Doopvieringen
Enige keren per jaar is er de mogelijkheid
om kinderen te laten dopen in de eucharistieviering in de St. Jan op een zondag
om 11.15 uur. Aan de doopviering gaat een
avond van voorbereiding vooraf. Geeft
u zich s.v.p. tijdig op voor deelname aan
de voorbereiding en doopviering bij het
parochiesecretariaat, tel.  527080 op
dinsdag van 9.00–11.00 uur of per email:
info@stjan-emmanuel.com. De eerstkomende doopviering vindt plaats op
zondag 2 juni. De voorbereidingsavond
hiervoor vindt plaats op dinsdag 23 april
in Parochiecentrum Mariaschool (PCM),
Tengnagelshoek 6 te Zutphen en begint
om 20.00 uur.

Stichting Vrienden van de kerk
Sint Jan de Doper en haar orgels
zoekt vrijwilligers als kerkwacht
Van mei t/m oktober is de Sint Jan op
donderdagmiddag (13.30u-16.00u) en op
zaterdagmiddag (13.00u-15.00u) geopend

voor belangstellende bezoekers. Om bezoekers de nodige informatie te verstrekken en desgewenst rond te leiden zijn
er tijdens de openingsuren kerkwachten
aanwezig. Zij verzorgen ook de opening
en sluiting van de kerk. Als het u iets lijkt
om over de rijke historie van deze kerk te
vertellen, meldt u dan aan als vrijwilliger.
Uiteraard hoort er een stukje scholing
bij om e.e.a. aan de bezoekers te kunnen
uitleggen. Belangstellenden kunnen zich
wenden tot de coördinator kerkwachten
Loe van der Hoeven, telefoon 0575-571316
of per email: l.vdhoeven@hccnet.nl.

Kinderviering Palmpasen
Ook dit jaar wordt Palmpasen weer gevierd in de kinderviering. Zijn jullie ook
benieuwd of het ezeltje er dit jaar weer
bij is? Neem dan allemaal jullie versierde
Palmpasenstok mee en kom op zaterdag
23 maart om 16.45 uur naar de Sint Jan in
Zutphen.

Koren & lectoren
17/3: Capella St. Jan – M. Kroeze;
23/3: Joy!; 24/3: The Vocal Chords;
28/3: Schola – A. Kunen; 29/3: Gemengd
Koor – R. van Veen; 30/3: The Vocal
Chords – M. Kroeze; 31/3: Capella St. Jan
– J. Kunen; 1/4: L. de Vries; 7/4: Gemengd
Koor – L. Broer van Dijk; 14/4: Capella
St. Jan – A. Kunen; 20/4: Joy!; 21/4:The
Vocal Chords 28/4: Schola – J. Kunen.  

Diensten in het Gelre
Ziekenhuis (10.30 uur)
24/3: pastor H. Heling;
31/3: ds. K. Bentveld (Pasen);
7/4: frater T. Oostveen;
14/4: ds. W. Stolte;
21/4: pastor R. Rijk;
28/4: pastor J. Stolte.

KBO activiteitenkalender
19/3, 14.00u: samen paasversieringen maken; 26/3, 14.00u: Diny Hiddink vertelt
over Paasgebruiken en komt met oude
verhalen uit de Achterhoek; 2/4, 14.00u:
De tuinen van de Familie Vennegoor; 9/4,
14.00u: presentatie van de TSN Thuiszorg uit Apeldoorn; 16/4, 14.00u: inloopmiddag (bestuur tot 15.30u aanwezig);
18/4, 14.00u: Autotocht naar Museumboerderij De Kribbe (Wilp). Bel of mail
Annie. Tel: 524885, annierood@12move.nl;
23/4, 14.00u: bezoek aan het Zutphens archief. Wegens beperkte deelname opgave
bij Hanneke Geurtsen (tel. 522954); 24/4,
8.45u: Treinreis naar Delft. Samenkomst
om 8.45u in de NS Stationshal. Vooraf
aanmelden bij Lya Berntsen, tel: 516015;
30/4: Koninginnedag, geen bijeenkomst.
Secretariaat KBO: A.F.A. Loderus,
Heeckerenlaan 16, 7203 BC Zutphen.
E-mail: info@kboZutphen.nl
Gratis parkeren naast de kerk op 12, 26
mrt, 23 april, 7 mei en 22 mei.

Familieberichten
Overledenen: 27/1: Antonius Johannes
Graafmans, 80 jaar; 1/2: Maria Cristina
Cornelia van der Velde-van Gerwen, 97
jaar; 4/2: Sofia Johanna Pusch, 80 jaar; 5/2:
Jacqueline Brigitte Gilhuis-Floor, 37 jaar;
10/2: Bernadine Louise Lansman, 93 jaar;
11/2: Petrus Wilhelmus Maria Dessing, 87
jaar.

Misintenties
Zo 17/3: Overleden ouders Colee-de
Bruijn; Iwan Vedral; Hendrikus Johannes Gerhardus Wientjes; Tiny BartelsHecker; Jacqueline Brigitte GilhuisFloor; Petrus Wilhelmus Maria Dessing;
Bernadine Louise Maria Lansman. Zo
24/3: Anne Sophie Frankemölle. Zo 31/3:
Reint Maria Kip; Familie Bisseling en
Fam. Hendriks; Geert Bisseling. Zo 14/4:
Gerhardus Suijkerbuijk. Zo 21/4: Overleden ouders Colee-de Bruijn; Iwan Vedral;
Tiny Bartels-Hecker. Zo 28/4: Hendrikus
Gerhardus Johannes Wientjes. Zo 5/5:
overleden heer Leereveld.
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Op weg naar Emmaüs
Kun jij dit Paasverhaal afmaken? Gebruik hiervoor de woorden in het blok onderin!
Als je het niet zeker weet, kun je het hele verhaal opzoeken in de Bijbel:
Lucas 24:13-16, 28-31.
“Er waren twee leerlingen van Jezus. Ze waren op weg naar een dorp dat ______
heette, dat twaalf kilometer van Jeruzalem ligt. Ze praatten met elkaar over alles
wat daar gebeurd was. Terwijl ze met elkaar aan het praten waren, kwam _____
zelf bij hen en hij ____ met hen mee. Maar ze zagen niet dat Hij het was.
Toen ze in het dorp kwamen, deed Jezus alsof hij verder ging. Maar ze vroegen
hem: “Blijf bij ons, want het is bijna ______ en de ___ is al voorbij.” Dus ging Hij
naar binnen om bij hen te blijven.
Toen hij aan ______ was met hen, nam hij ______ en dankte ___. Hij brak het en
gaf het aan de leerlingen. Toen werden hun ____ geopend en ze herkenden Hem –
en Hij verdween uit hun zicht.

Misdienaar
van de maand
Hoe heet je?
Mijn naam is Julia Zaarbelink en ik
ben 11 jaar.
Waar ben je misdienaar?
In de Willibrordkerk in Hengelo, en
ik ben hiermee begonnen nadat ik
zelf de communie had gedaan.
Wat zijn je hobby’s?
Mijn hobby’s zijn karate, op de WII
en ik ben ook creatief.
Wat is je lievelingseten?
Ik eet het liefst pizza en spaghetti
bolognese.
Wat vind je leuk aan misdienen?
Nou, dat ik de pastoor kan helpen
om alles klaar te zetten. Doordat er
nu weer meer misdienaars bijkomen,
zijn we met een grotere groep. Zo
kunnen we samen de kerk blijven
steunen. Maar natuurlijk ook ons
jaarlijkse uitje en ons kraampje op
de kerstmarkt.
Groetjes, Julia!

brood – dag – Emmaüs – avond – ogen – Jezus – God – tafel – liep

Bakken en bidden
In de kerk wordt het verhaal verteld
van Pasen. Maar je kunt ook het verhaal
vertellen én gelijk heerlijke schuimpjes maken! Misschien kun je er in de
Paasvakantie wel een paar maken? Dat
kun je het beste voor het slapen gaan
doen…
Dit heb je nodig: 1 kopje (wal)noten,
1 tl azijn, 3 eiwitten, 1 snufje zout,
170g suiker, sterke plastic zak, mengkom, (schilders)tape, bakpapier, de
Bijbel.
*Verwarm de oven voor op 150 graden,
het is belangrijk dat je dit meteen
doet! Doe de noten in de plastic zak.
Sla ze stuk met een deegroller of de
bodem van een pan. Want toen Jezus
gearresteerd werd, sloegen de Romeinse soldaten Hem (Joh. 19:1-3)
*Ruik eens aan de azijn… en doe één
theelepel in een mengkom. Jezus had
dorst aan het kruis, en kreeg azijn te
drinken (Joh. 19:28-30)
*Doe de eiwitten bij de azijn… uit
eieren worden nieuwe kippen geboren…
eieren herinneren ons aan het leven. En
Jezus gaf zijn leven omdat Hij ons een
heel mooi nieuw leven wilde geven (Joh.
10:10-11)
*Doe wat zout op je hand en proef het,
doe daarna een beetje in de kom. Als
we huilen, zijn onze tranen zout. En
Jezus’ vrienden moesten huilen toen hij
stierf. (Luc. 23:27)
Tot nu toe zijn de ingrediënten niet erg
lekker! Maar nu…

*Doe de suiker bij de andere ingrediënten. Het is een verdrietig verhaal maar
ook zoet… want Jezus stierf omdat hij
van ons houdt. Hij wil dat we bij Hem
horen (Joh. 3:16)
*Klop de ingrediënten met een mixer,
ongeveer 10 minuten, tot het mengsel
wat stijver wordt. De witte kleur is de
kleur van Pasen. Die dragen de voorgangers. Wit is een kleur van schone
dingen. God maakt ons ook schoon van
binnen als we spijt hebben van onze
fouten (Joh. 3: 1-13).
*Voeg de gebroken noten in het mengsel. Dat doe je door niet te kloppen
maar door voorzichtig alles om te
scheppen. Maak met een theelepel
hoopjes op het bakpapier. De hoopjes
lijken op het graf waarin Jezus begraven werd (Mt. 27:57-60).
*Als je al het mengsel in hoopjes op het
bakpapier hebt gedaan, doe het dan in
de oven en doe de oven meteen UIT.
Doe de oven dicht met schilderstape.
Ook het graf van Jezus werd dichtgedaan met een zegel (Mt. 27:65-66)
*Ga nu… slapen! Misschien vind je het
wel jammer om die lekkere schuimpjes
in de oven te laten. Ook Jezus vrienden
waren verdrietig toen Hij in het graf
was. (Joh. 16:20+22)
*De volgende morgen… open de oven en
neem een schuimpje. Bijt er eens in. Ze
zijn hol van binnen! Op de morgen van
Pasen kwamen Jezus’ vrienden bij het
graf… het was open en leeg (Mt. 28:1-9)
Jezus is opgestaan! Zalig Pasen!
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Vormelingendag “Connected!” Jongerenagenda
Alle vormelingen die dit seizoen (20122013) gevormd zijn of gevormd worden,
zijn op zaterdag 13 april 2013 van harte
welkom in Zutphen. De dag begint met
een Eucharistieviering in de St. Janskerk in Zutphen met vicaris Pauw als
celebrant. Hierna vindt de lunch plaats
in het Stedelijk (middelbare school) en
wordt het programma voortgezet met
actieve en interessante workshops. Ook
voor begeleiders zijn er inspirerende
workshops.
Het thema van deze vormelingendag is
“Connected.” Hoe groot de wereld ook
is, hoe ver sommigen ook wonen, we
zijn op één of andere manier toch met
elkaar verbonden. Veel van het voedsel
dat je eet en van de spullen die je gebruikt, wordt in andere landen gemaakt.
En via internet kun je makkelijk contact

maken met mensen over de hele wereld.
Desondanks ben je toch het meest
verbonden met de mensen in je naaste
omgeving: je familie en vrienden, want
met deze mensen heb je regelmatig en
intensief contact. Verder heb je ook
een band met God. Toen je klein was,
werd je gedoopt. Daarna heb je je Eerste Communie gedaan en nu ben je bezig
met het vormsel. Het vormsel maakt je
band met God nog sterker. Tijdens de
vormelingendag ontmoet je vele andere
vormelingen en ontdek je hoe je met
elkaar en met God verbonden bent.
Waar moet je aan denken? Streetdance, chatten met God, chocolade
proeven en nog meer leuke én inspirerende activiteiten. Meer informatie bij
je vormselbegeleider, pastor Anton ten
Klooster op www.yougle.nl

YouCat for You
Bijeenkomsten over de kern van het
katholieke geloof. YouTube-filmpjes,
gezellig samenzijn en lezen uit de jongerencatechismus YouCat… en stel ook
je eigen vragen over hoe het nou zit.
Voor jongeren van 16-30 jaar,
Van Heemstrastraat 4, Zutphen.
Om 19u30 - op 9 april en 14 mei.
TeenerTime
Voor tieners (12-16 jaar), toffe bijeenkomsten op 12 april en 24 mei.
Lees er meer over op
www.teenertimezutphen.nl
Misdienaarsdag aartsbisdom Utrecht
Je hoort er nog meer over, maar zet
22 juni maar vast in je agenda!
Meer info over alle bovenstaande activiteiten bij pastor Anton ten Klooster.

Dagje Utrecht met de vormelingen
Op zaterdag 2 maart werden 34 kinderen uit de geloofsgemeenschappen
Joppe. Lochem, en Vorden gevormd.
Als deel van de voorbereiding werd ook
een bezoek gebracht aan de vormheer,
rector Kuipers. Vroeg op de zaterdagmorgen stond er een ruime bus klaar bij
de kerk in Lochem om eerst deze kinderen en daarna de kinderen uit Vorden
op te halen. Na uitgezwaaid te zijn door
de ouders (dit gaf wel echt een soort
schoolreisje-gevoel) vervolgden wij
onze reis. Zo kwamen we om ongeveer
10.45 uur bij het Ariëns Instituut,
waar wij gastvrij werden ontvangen met
ranja, thee en koffie. Eerst vertelde
rector Kuipers over zichzelf, waar hij
vandaan kwam en dat hij van jongs af
aan altijd al priester wilde worden.
Mede aan de hand van prachtige foto’s
vertelde hij daarna over het ontstaan
van de kerk in Nederland, over Willibrord, over Ariëns en het Ariëns
Instituut en nog veel meer. Daarna
gaf hij natuurlijk uitleg over het Heilig
Vormsel en wat dat eigenlijk betekent.
Hij vertelde niet alleen, hij stelde ook
veel vragen en het was opvallend hoe
goed de kinderen de vragen konden beantwoorden en hoe goed ze meededen,
daar mogen we best trots op zijn.
Na de gezamenlijke lunch, gingen we
naar beneden waar zich een kleine

kapel bevindt. Daar gaf pastor Anton
ten Klooster, die ook met ons mee was,
ons uitleg over o.a. het tabernakel en
missaal . Daarna gingen we op weg naar
de St. Catharinakathedraal. Rector
Kuipers kon ook hier boeiend vertellen over de kerk, over de zetel van de
bisschop, de reliekschrijn en over St.
Catharina. Hierna gingen we nog samen
met rector Kuipers naar het Domplein
waar we nog wat uitleg kregen. Toen
was het tijd om afscheid te nemen van
pastor Kuipers en traden we- in de vorm
van een speurtocht in de voetenstap-

pen van sint Willibrord. Dit is een hele
leuke manier om de oude binnenstad van
Utrecht een beetje te leren kennen en
door het invullen van een vragenlijst
leer je ook nog iets van de geschiedenis
van de kerk. De kinderen vonden dit ook
allemaal erg leuk en boeiend. Om 15.00
uur was het toch echt tijd om onze bus
weer op te zoeken en richting huis te
gaan. In de bus kregen we allemaal nog
een zakje chips en een pakje drinken.
We kunnen denk ik terug kijken op een
zeer geslaagd en leerzaam dagje in
onze bisschopsstad!
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Ons erfgoed: de twaalf mooie kerken die de parochie HH. Twaalf Apostelen rijk is. Op deze pagina
laten we u elke keer een stukje van dat erfgoed
zien. Dit keer de H. Willibrord uit Vierakker, de
mooiste kerk uit Gelderland. Over deze kerk is
heel veel te vertellen. Te veel om dat op één pagina
te doen. U moet eigenlijk zelf komen kijken.
Toch een paar details eruit gehaald: de vloer en
de kroonluchters.
In de vloertegels zijn zeven dieren afgebeeld. Deze dieren
staan symbool voor de zeven hoofdzonden. De adelaar, die op
eenzame hoogte in de lucht vliegt en op alles en iedereen neerkijkt, staat voor hoogmoed. Het everzwijn staat voor onmatigheid. Heerlijk al die eikels, kastanjes en knollen: hoe meer,
hoe beter! De slak staat natuurlijk voor traagheid. Waarom
rennen als je er ook in een lager tempo komt? De egel: gramschap; de vos: list en de wolf: nijd.  Als laatste de kikker,  die
staat voor onkuisheid! In de het paarseizoen treffen wij ze
regelmatig boven op elkaar aan, elkaar enthousiast omarmend
alsof hun leven er van afhangt. De hoofdzonden zijn afgebeeld
in vloertegelsom ze vertrappen, er boven op te staan.
De rechtgeaarde gelovige, moet ze ontstijgen, moet streven
naar het hogere.
In de kroonluchters vindt u de tekst van de acht zaligheden.
U kent ze vast wel, wij citeren er één: Zalig zijn de zuiveren
van hart, want zij zullen God zien. De kroonluchters met de
uitspraken van Jezus die hij doet in zijn bergrede volgens het
Evangelie van Matteüs hangen als lichtend voorbeeld boven
ons hoofd.
Vloertegels en lampen: één en al symboliek. De kerk van
Vierakker staat er vol mee! Van harte welkom om eens te
komen kijken!
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