Parochie
HH. Twaalf
Apostelen
Mei 2013
Jaargang 1 - nummer 4
In dit nummer o.a.

PAUS FRANCISCUS
APOSTEL
JOHANNES
WEEK
NEDERLANDSE
MISSIONARIS
MARGRIET
TE MORSCHE

Onderweg / Informatief

2

Van de redactie

Inhoud:
Jaargang 1 , nr 4
Colofon
2
Van de pastores
3
Zaligverklaring Dora Visser/Dag voor
ouderen en alleenstaanden in Baak 4
De Apostel Johannes
5
Heilige plaatsen: Rome
6
In de spotlight: Margriet te Morsche 7
Week Nederlandse Missionaris/
Mariamaand/Oproep
8
Kruisweg Handschrift van
de Liefde/Kevelaer bedevaart
9
Van de bestuurstafel/Dankbaar/Afscheidsviering Anton ten Klooster 10
Paus Franciscus/
Bijlage Vieringenschema
11
Uit de geloofsgemeenschappen
Baak
12
Borculo
13
Vieringenschema

14

Uit de geloofsgemeenschappen
Hengelo
16
Joppe
17
Keijenborg
18
Lochem
19
Olburgen
20
Ruurlo
21
Steenderen
22
Vierakker
23
Vorden
24
Zutphen
25
Kidz
26
Teenz
27
Erfgoed
28
Verschijningsdatum volgend nummer:

Nr. 5: 17 juni 2013
Inleveren kopij uiterlijk: 27 mei 2013

Wij hebben Pasen achter ons gelaten
en leven toe naar Pinksteren. En dat is
ook voor de redactie van Onderweg
een belangrijk moment. Tien dagen na
Hemelvaart komt de Heilige Geest over
de twaalf Apostelen. Ik zou haast zeggen ‘onze’ twaalf Apostelen. Vanaf dat
moment gingen zij op pad, om in alle talen
het Evangelie te verkondigen en de blijde
boodschap onder de mensen te brengen.
De vergelijking ligt voor de hand. Ook
Onderweg probeert een steentje bij te
dragen aan het verspreiden van de blijde
boodschap. U zult zien dat het blad zich
langzaam die kant op ontwikkelt. Naast
belangrijke organisatorische mededelingen proberen we ook andere dingen toe
te voegen, iets van de blijde boodschap,
wat achtergrond informatie. Zo vindt u
een nieuwe rubriek in dit nummer: ‘In de
spotlight’. Daarin laten we u nader kennis
maken met onze parochiemedewerkster
Margriet te Morsche.
Met spijt hebben we vernomen dat pastor
Anton ten Klooster onze parochie gaat
verlaten om elders de blijde boodschap
uit te dragen. Elders in het blad leest u er
meer over en uiteraard komen we er in het
volgende nummer uitgebreid op terug.
In de voorbereiding van dit vierde nummer is een overleg gehouden tussen de
redactie en de vertegenwoordigers van alle
locatie redacties, om te proberen het blad
nog beter aan te laten sluiten bij de wensen van eenieder. Natuurlijk lukt het nooit
om iedereen volledig tevreden te stellen,
maar we doen wel ons best. We proberen
om wat meer en korte verhalen op te
nemen, wat vaker een gebed of gedicht te
plaatsen en niet té veel informatie op de
locatiepagina’s te zetten.

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:

Wij wensen u veel leesplezier.

Bremweg 4, 7217 RR Harfsen.
Tel.: 06 18581803;
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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:
F.G.C.M. Hogenelst, pastoor; voorzitter
Mr. P.H.A.J. Cremers, vice-voorzitter;

Internet:
Email:

Email: t.tenbruin@12apostelen.nl
Diaken G.G.M. Oude Groen

portefeuille begraafplaatsen
Mevr. M-C.E. Bonga-Tulleken, secretaris
G.A.G. Stolwijk RA, penningmeester
Vacature, portefeuille personeelsen vrijwilligersbeleid

M. te Morsche,
parochiemedewerkster,
Tel.: 06-47116409;
Email: m.temorsche@12apostelen.nl
G.J.A.M. Spekkink-Beunk,
parochiemedewerkster,
Tel.: 0575-461146;
Email: g.spekkink@12apostelen.nl
M.J. Storteler-Wopereis,
parochiemedewerkster,

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

Tel.: 0573-453001;

H.G.J. Heuver, portefeuille gebouwen

Email: m.storteler@12apostelen.nl
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Gezonden worden
Pinksteren is het grote geboortefeest van de Kerk. Het hart van de leerlingen
wordt door Gods Geest in vuur en vlam gezet. Ze worden zo gezuiverd van
alle angst en verlegenheid. Als apostelen van Jezus gaan zij de straat op om te
vertellen wat zij van Hem gehoord, gezien en geleerd hebben. Het is de moeite
waard om die verandering van dichtbij te bekijken…
Tussen Pinksteren en Hemelvaart bidden
we dan ook “Kom, Heilige Geest”. Zo openen we ons hart opdat ook wij de kracht
ontvangen om het geloof door te blijven
geven.
De Heilige Geest stuwt de Kerk nog steeds
voort en stuurt ieder van ons op pad.
Voor mijzelf krijgt dat de komende
maanden heel bijzonder vorm in een
nieuwe benoeming in andere parochies.
Dat betekent dat ik u met pijn in het hart
achter ga laten.

De beginsituatie van het Pinksterverhaal is bepaald niet rooskleurig. Jezus’
leerlingen zitten achter gesloten deuren,
in gebed en wachtend op wat komen gaat.
Hun meester is teruggekeerd naar Zijn
hemelse Vader en ze weten nog niet goed
wat ze nu moeten. Ze trokken immers met
Hem op, Hij was het antwoord op hun
vragen. De gesloten deuren houden ze weg
van de wereld die Jezus veroordeelde en
ook hen nu lijkt te bedreigen. Maar dan,
schijnbaar uit het niets steekt er een storm
op, vult het huis zich met vurige tongen.
Meer nog: niet alleen het huis maar ook
hun harten worden losgemaakt door
de storm en verwarmd door het vuur!
De stormachtige aanwezigheid van de
leerlingen is zichtbaar om hen heen, maar
vooral voelbaar in henzelf. Het vuur van
hun liefde voor Jezus verwarmt hun hart,
de storm drijft hen naar buiten – Jeruzalem en de wereld in. En daar vertellen
ze eenvoudigweg over Hem die ze gezien
hebben met hun eigen ogen en gehoord
hebben met hun eigen oren. Daar begint
het doorgeven - letterlijk ‘traditie’- van het
geloof. Zo begint onze Kerk die tot op de
dag van vandaag het geloof van de leerlingen bewaart en doorgeeft.
Sindsdien is de Geest nooit afwezig geweest. Wel kunnen de deuren van ons hart
soms gesloten zijn. Dan houdt angst ons
binnen en scheidt ons van de wereld waar
we juist onze boodschap, Zijn boodschap,
moeten laten horen.

Maar gezonden worden betekent ook
dat we in beweging moeten komen. Het
is vanuit die overtuiging dat ik priester
werd en mijn opdracht hier aanvaardde.
In hetzelfde vertrouwen wil ik nu verder
gaan. Mijn grootste wens voor de parochie
HH. Twaalf Apostelen is dat ieder van ons
in het geloof van Pinksteren getuigt van
de hoop die in hem of haar leeft. Want
gezonden zijn we allemaal – ik nu elders,
u nog steeds hier.
pastor Anton ten Klooster
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Diocesane fase zaligverklaringsproces
Dorothea Visser afgerond
In het bisschopshuis aan de Maliebaan vond op 27 februari de officiële zitting
plaats ter afsluiting van de diocesane fase van het zaligverklaringsproces van
Dorothea Visser. Tijdens deze sluitingssessie werden onder meer de documenten van het onderzoek naar het leven en de deugden van de Dienares Gods
Dorothea Visser gecontroleerd en de dossiers verzegeld.

Dora Visser

De mystica Dorothea (Dora) Visser (18191876), die vanaf haar twaalfde jaar gedeeltelijk verlamd was, zou eind 1843 voor
het eerst de stigmata hebben ontvangen.
Een speciale tijdelijke rechtbank van het
Aartsbisdom Utrecht zette in september
2005 een eerste stap op weg naar haar
zaligverklaringsproces. Op haar voorspraak was, zo stelde de rechtbank vast,
zes jaar eerder een man die niet meer kon
lopen op onverklaarbare wijze genezen.
Deze bevindingen zijn naar de Heilige
Stoel gestuurd, waar beoordeeld moet
worden of er daadwerkelijk sprake is van
een wonder.
Mgr. dr. S. van Calster, van de kerkelijke
rechtbank ten behoeve van dit zaligverklaringsproces, leidde de zitting in goede
banen. Omdat kardinaal Eijk vanwege het
aftreden van paus Benedictus moest afreizen naar Rome had hij, als aartsbisschop
van Utrecht, hulpbisschop mgr. Hoogenboom aangewezen als zijn gedelegeerde.
Daarnaast waren pastoor drs. M. Schyns
en dr. A. Habets (notarius) aanwezig,
evenals de vice-postulator van het zaligverklaringsproces, dr. W. Hilgeman. Ook
de leden van de historische commissie,
de Stichting Vrienden van Dora Visser
en een aantal mensen uit haar geboorteplaats Gendringen waren naar de zitting
gekomen.

Ontstaansgeschiedenis

Monsigneur Van Calster legde de procedure van de zitting uit, gevolgd door
een relaas over de ontstaansgeschiedenis van het dossier. Hij besloot met de
mededeling dat het werk van de kerkelijke
rechtbank “op een positieve wijze op 27
februari 2013 kon worden afgesloten. Uit
alle getuigenissen van de archieven blijkt
dat zowel tijdens haar leven als bij haar
dood en ook daarna Dora als een heilige
werd beschouwd,” aldus mgr. Van Calster.
Na het afleggen van de eed door de leden
van de rechtbank en de controle plus het
stempelen en ondertekenen van de documenten, werd mgr. Van Calster benoemd
tot ‘porteur’, ‘drager’, van het dossier naar
Rome. Hij zal het dossier aanbieden aan
de apostolisch nuntius in Nederland, die
het vervolgens per diplomatieke post naar
Rome zal brengen. Hierdoor is er geen

risico dat de dossiers bij douanecontrole
geopend worden – het zegel mag immers
alleen in Rome verbroken worden.
Vervolgens werden de dossiers – het
origineel en twee kopieën – ingepakt en
verzegeld. Het origineel blijft in het aartsbisdom. Mgr. Hoogenboom borg dit direct
na de zitting ‘achter slot en grendel’ op.
De twee kopieën gaan naar Rome. Mgr.
Hoogenboom sloot de zitting vervolgens
af met de mededeling dat vice-postulator
dr. Hilgeman per 28 februari is benoemd
tot postulator en wenste hem veel succes
en Gods zegen bij zijn werkzaamheden.

Mgr. Hoogenboom en mevr. Thea Broekhuizen

Nu is het een zaak van wachten op de
eindconclusie die in Rome op grond van
alle verzamelde en gestuurde informatie
wordt genomen.

Dag voor ouderen en alleenstaanden
in Baak
Dinsdag 11 juni 2013
De jaarlijks terugkerende dag voor ouderen en alleenstaanden van de geloofsgemeenschappen in Baak, Hengelo, Keijenborg, Olburgen, Steenderen en Vierakker
wordt dit jaar gehouden op dinsdag 11 juni. Het is alweer voor de 14e keer dat deze
dag wordt georganiseerd voor de parochianen van het oude Sectie West, een voorloper in samenwerking van de huidige Twaalf Apostelen.
Ook deze keer heeft de Stichting Ellel Ministries Nederland de accommodatie van
Huize Baak beschikbaar gesteld en levert daarmee een belangrijk aandeel aan het
welslagen van de dag. Vanzelfsprekend zijn wij hen hiervoor zeer erkentelijk.
De invulling van de dag kan als volgt globaal worden weergegeven:
De gasten worden om ongeveer 10.00 uur verwacht. Zoals een goede katholieke dag
er uit behoort te zien, wordt begonnen met de viering van de H. Eucharistie met
pastoor Hogenelst als celebrant. Voor later in de ochtend wordt een gast uitgenodigd die zal ingaan op een actueel thema. Aansluitend op de lunchpauze, met soep
en broodjes, wordt de namiddag op een buitengewoon ontspannende wijze ingevuld
door een in de regio bekende zangeres, compleet met pianist. Om 16.00 uur wordt
afgesloten met een Lof.
Tussendoor worden de gasten door vrijwilligers van de bezoekersgroepen voorzien
van koffie/ thee, drankjes en hapjes. Daarnaast zal het gezellig zijn, heel gezellig!
Dat weten we van andere jaren en dat is de reden waarom die dag in Baak zo bijzonder is.
Dankzij een bijdrage van de PCI is deelname aan de contactdag gratis. Wel wordt
na afloop een vrijwillige bijdrage gevraagd als tegemoetkoming in de onkosten. Het
vervoer wordt geregeld via de leden van de plaatselijke bezoekersgroepen. Opgave
kan geschieden bij het secretariaat van de eigen geloofsgemeenschap en de leden
van de bezoekersgroep. Deze gaan ook op pad om medeparochianen voor deze dag
uit te nodigen.
De organisatie hoopt dat velen uit de genoemde locaties van de gelegenheid gebruik
zullen maken om op dinsdag 11 juni naar Baak te komen om er samen een onvergetelijke dag van te maken.
Met vriendelijke groet van de werkgroep Ria Tijssen en Joop Klooken.
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De apostel Johannes
In onze rubriek over de Heilige Twaalf Apostelen
wordt dit keer de apostel Johannes besproken.

Johannes was de zoon van Zebedeüs en Maria van Salome en een
broer van Jacobus. Net als Jacobus en de apostelen Petrus en
Andreas was Johannes een visser aan het meer van Gennesaret
totdat zij, alle drie, door Jezus werden geroepen om Hem te
volgen. Samen met Andreas was hij eerst leerling van Johannes de Doper. Johannes, Petrus en Jacobus waren de enige drie
apostelen die bij alle belangrijke gebeurtenissen in Jezus’ leven
aanwezig waren. Johannes was de jongste van de apostelen en de
enige die bij Jezus aanwezig was toen hij stierf op Golgota, waar
de stervende Jezus hem aan zijn moeder toevertrouwde.
Na de dood en verrijzenis van Jezus werkte Johannes enige tijd
nauw samen met Petrus in Jeruzalem. Zij verkondigden het
woord van Christus en genazen vele zieken. Met Petrus trok hij
naar Samaria waar Filippus veel mensen tot geloof had gebracht.
Daar aangekomen hielpen zij hem de mensen te bekeren en
legden bij de gelovigen de handen op zodat zij de Heilige Geest
ontvingen. Een van hen, ene Simon de Tovenaar, bood hun geld
om op die wijze de gave Gods te verwerven. Petrus weigerde
echter en stuurde de man weg.
Op een dag riep Petrus alle apostelen bij elkaar en herinnerde hen aan de opdracht van Jezus om alle volkeren
van de wereld te gaan bekeren. Men liet het lot
beslissen wie welke streek voor zijn rekening
zou nemen en Johannes kreeg klein-Azië
toebedeeld. Toen hij dat hoorde, barstte
hij in tranen uit, want de gevaren van de
reis beangstigden hem. Petrus slaagde
erin hem tot bedaren te brengen en
Johannes ging op weg om zijn zware
opdracht te vervullen.
Na een moeizame zeereis waarbij
het schip in een storm terecht
kwam, bereikte Johannes Efeze.
Bij het binnengaan van de stad
kwam generaal Lycomedes hem
tegemoet die op zijn knieën
neerviel en Johannes smeekte
hem om zijn vrouw Cleopatra
te helpen die al zeven dagen
verlamd in haar bed lag. Zonder
aarzeling ging Johannes met
hem mee.Bij het zien van zijn
zieke vrouw begon Lycomedes
echter zo hard te huilen dat hij
overmand door verdriet dood
neerviel. Johannes bad tot God,
raakte Cleopatra’s gezicht aan
en hielp haar te gaan staan. De
omstanders, die op het gehuil van
Lycomedes waren afgekomen,
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waren verbaasd en blij, want zij wisten dat Cleopatra zeven dagen
verlamd was geweest. Cleopatra vroeg naar haar man en Johannes
bracht haar naar de kamer waar Lycomedes op een bed lag. Toen
zij zich realiseerde dat hij van verdriet was gestorven wilde zij niet
langer leven. Johannes nam haar hand en zei “Roep tot hem: “Sta
op en prijs de Heer”” Cleopatra deed dat en meteen stond Lycomedes op. Hij knielde voor Johannes en kuste zijn voeten, maar
die hielp hem overeind en zei: “Kus niet mijn voeten, maar die van
God door wiens kracht jullie zijn opgestaan”. De beide echtelieden
waren overgelukkig en nodigden Johannes en zijn reisgenoten uit
in hun huis.
Ook trok Johannes naar de stad Myrinuse, waar de god Lykos
werd vereerd aan wie jonge mannen werden geofferd. Terwijl
de plechtigheid begon vroeg Johannes aan een man om hem
mee te nemen, zodat hij de god Lykos met eigen ogen kon zien.
Hij beloofde aan de gids in ruil een kostbare parel. De man nam
Johannes mee naar de offerplaats en vroeg om zijn loon. Hij
antwoorde dat hij het later zou krijgen en wachtte tot Lykos uit de
rivier verrees. Toen dat gebeurde herkende Johannes Lykos echter
als een demon en verdreef hem uit de stad. De gids viel in bewondering aan zijn voeten, omdat Johannes machtiger was dan
zijn god, Johannes echter vertelde de man over Christus
de man bekeerde zich en liet zich dopen. Toen zijn
hoofd weer boven water kwam, zei Johannes:
“dit was de kostbare parel die ik je beloofd
had!” Toen de priesters met hun offer
aankwamen, gebood Johannes hun om de
knaap vrij te laten. Even later wekte hij
Mokas, de zoon van een van de priesters
die door een demon in het badhuis was
gewurgd, weer tot leven. Veel mensen
waren Johannes dankbaar voor het
redden van de jongens en lieten zich
dopen. Daarna begaf Johannes zich
naar een plaats waar net een groot
feest ter ere van de god Dionysos
werd gehouden. De apostel richtte
zich tot het volk en verwierp de
heidense rituelen, maar werd door
enkele priesters gegrepen, neergeslagen en vastgebonden. Terwijl hij
op de grond lag, bad Johannes God
om de tempel te laten instorten,
wat onmiddellijk gebeurde. Het
volk was onder de indruk en men
bevrijdde Johannes van zijn boeien.
Er zou nog veel meer te vertellen
zijn over Johannes maar de de volgende keer belichten wij een andere
apostel.
Nathalie Timmer
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Rome,
de eeuwige stad
Afgelopen weken is Rome weer volop
in het nieuws geweest rond het aftreden van Paus Benedictus de XVI en
het aantreden van Paus Franciscus.
De Sint-Pietersbasiliek staat centraal bij al
deze plechtigheden. Rome is echter meer
dan alleen Vaticaanstad met zijn ruim 2,7
miljoen inwoners. Vroeger het centrum
van de Keizerlijke macht en tegenwoordig,
sinds 1871, de hoofdstad van Italië. De
eerste bebouwing van Rome gaat 2500
jaar terug. Rome kent vele beroemde
gebouwen zoals het Colosseum gebouwd
in 70 n.Chr. Dit amfitheater kon tussen de
45.000 en 50.000 toeschouwers herbergen en kan zich, haast 2000 jaar later,
nog steeds vergelijken met de huidige
voetbalstadions. Ook het Pantheon is een
zeer beroemde tempel uit de Romeinse
tijd, gebouwd in het jaar 125. In 609 is
de tempel door de Byzantijnse Keizer
Phoras geschonken aan Paus Bonifatius
IV en heeft het gebouw lang dienst gedaan
als kerk. Juist door het gebruik als kerk
is het gebouw blijven bestaan. Van veel
latere datum is de beroemde Trevifontein,
deze is in de 18e eeuw gebouwd. Ook de
Engelenburcht bij de rivier de Tiber is
een bijzondere plaats. Het is oorspronkelijk in 125 als mausoleum opgericht

en later gewijzigd in een fort. De oude
Sint-Pietersbasliek stond buiten de vestingmuren op de plaats waar vroeger het
Circus van Nero was. In de middeleeuwen
rond 1277 heeft Paus Nicolaas III een
corridor laten bouwen tussen de kerk en
de Engelenburcht. Deze vluchtweg is nog
steeds intact! Volgens de overlevering is
op de plek van het Circus van Nero, de
apostel en eerste Paus, Petrus gekruisigd
en begraven. Deze oude basilica was in
de vijftiende eeuw al meer dan 1100 jaar
oud en bevond zich in een zeer slechte
staat.Voor Paus Julius II werd een nieuwe
kerk ontworpen. De bouw van de SintPieterbasiliek startte in 1506. In daarop
volgende jaren werd het ontwerp door
verschillende architecten aangepast en
werden gedeelten van het gebouw eerst
weer afgebroken. Een van de beroemdste
namen is die van Michelangelo, hij nam
de bouw pro deo over. Uiteindelijk werd
de basiliek op 18 november 1626 ingewijd.
De facade van het gebouw werd in 1637 in
gebruik genomen. De bekende zuilengalerij is door architect Bernini ontworpen.
De grondvorm is een ellips, de zuilengalerij symboliseren de moederlijke armen
van de Katholieke Kerk. Het zicht op de
Sint-Pietersbasiliek, zoals wij deze kennen
van een bezoek, of van de televisie, is pas

in de jaren dertig mogelijk geworden. In
de tijd van dictator Mussolini is opdracht
gegeven om de wirwar van smalle middeleeuwse straten en pleinen te slopen om
ruimte te geven aan de allee zoals deze er
nu ligt. Tijdens het pontificaat van Pius XI
hebben er opgravingen plaats gevonden
onder de Sint-Pietersbasiliek. Daartoe
is een groot gedeelte van het immense
gebouw voorzien van een gigantische
betonnen vloer. De vrijgemaakte ruimte
ligt onder het gedeelte waar de crypten
zijn, het kerkgedeelte waar diverse pauzen
begraven liggen.Uit eigen ervaring kan ik
zeggen, een zeer bijzondere plaats omdat
daar ook het graf van apostel Petrus zich
zou bevinden. Een gedeelte van deze
ondergrondse ruimte (de Vaticaanse Grotten) is te bezoeken, men loopt dan door
een Romeins kerkhof uit het begin van
de jaartelling. De paden tussen de stenen
graven (sarcofagen) is de oorspronkelijke
bestrating uit die tijd. De “hemel” is de
betonnen constructie waar een gedeelte
van de Sint-Pietersbasiliek op rust.
(In een volgend nummer van Onderweg
zullen wij aandacht besteden aan het
interieur en exterieur van de Sint-Pietersbasiliek)
Huub Winkeler
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Margriet te Morsche:

Samen gemeenschap zijn
Een nieuwe rubriek in Onderweg: in de spotlight. In deze
rubriek laten we u nader kennis maken met een van de
medewerkers of vrijwilligers van onze parochie HH. Twaalf
Apostelen. Deze eerste keer is dat Margriet te Morsche.
Ze is al meer dan veertig jaar actief in onze parochie: Margriet te
Morsche. Al ver voor er sprake was van een fusie verhuisde Margriet binnen het gebied van onze parochie van Borculo naar Zutphen en later naar Ruurlo. “MOV, Missie, Ontwikkeling en Vrede,
is de rode draad in mijn werk voor de parochie” vertelt Margriet.
Ze zit aan tafel met een kop thee in haar hand in het sfeervolle
appartement in Ruurlo waar ze met haar echtgenoot Wil Matti
woont. Het MOV werk is ook nu nog een belangrijk deel van haar
werk als parochiemedewerkster.
Het is al ruim 15 jaar geleden dat ze door het bisdom in deze
functie benoemd is. Daarvoor volgde ze eerst een opleiding aan
de pastorale school in Wehl en later de Diocesane Kader Vorming, met als specialisatie Diaconie. Voor die tijd had ze al veel
van de wereld gezien. Als jongere reisde ze naar Chili, Nicaragua
en Bolivia. “Ik voelde, gedreven door mijn geloof, een taak om
naar de medemens te kijken. Ook in dat soort landen”.
Margriet is al 37 jaar werkzaam bij Friesland Campina, van huis

bijvoorbeeld ook de ‘noaber vieringen’ in Borculo: een viering
waarbij iedereen iemand meeneemt, een buurman of een kennis,
dat maakt niet uit. En iets te eten of te drinken, voor de borrel
na afloop. Haar doel: mensen betrekken bij het geloof. “Je moet
samen gemeenschap willen zijn” zegt Margriet, “ook met mensen
die zich niet helemaal thuis voelen in de kerk. Aan de behoefte
aan spiritualiteit ligt het niet. Kijk maar naar ‘the Passion’. Maria
spreekt iedereen aan. We hebben immers allemaal een moeder?”
Margriet is vol van de small christian communities. Ze constateert dat de oprichting van het Eucharistisch Centrum onvermijdelijk was, maar dat niet iedereen zich er direct thuis voelt.
Samen gemeenschap zijn kan wel in de small christian communities, daar kun je je wel snel thuis voelen, en het is dichtbij. Samen
met je groep kun je dan ook weer op geregelde tijden het Eucharistisch Centrum bezoeken, dat dan wel degelijk een belangrijke
functie heeft.
Naast haar drukke werkzaamheden in het onderzoek en de
parochie is Margriet ook nog dichteres. Ze heeft maar liefst drie
bundels laten verschijnen, waarvan vele honderden exemplaren
over de toonbank zijn gegaan. Hieronder vindt u er een van haar
hand.
Margriet te Morsche. Samen gemeenschap zijn. Een veelzijdige
vrouw en een van de drijvende krachten van onze parochie.

Bidden

uit als microbiologisch analist en nu al weer een hele tijd in de
R&D, het onderzoek. En daarnaast werkt ze dus minstens een
dag in de week, met veel voldoening, als vrijwilligster voor de parochie. Vooral bijzondere vieringen zoals de Kruisweg viering op
Goede Vrijdag spreken haar aan, als ze merkt dat mensen geraakt
worden. Ze krijgt er energie van als ze samen met andere vrijwilligers iets voor andere mensen kan betekenen. Bijvoorbeeld bij de
‘brede dak’ bijeenkomsten: jouw dak en mijn dak maken samen
één breed dak: daar kunnen we onder samenkomen. Samen eten
bijvoorbeeld, zoals Margriet al meer dan 20 jaar organiseert voor
alleenstaande ouderen in Zutphen. Ze zou er nog wel veel meer
tijd in willen steken en de vieringen die rond het brede dak worden gehouden uit willen bouwen tot ‘small christian communities’
Margriet steekt veel tijd in andersoortige vieringen. Zoals

Oneindig dankbaar
te leven
verwonderd
om de stille pracht
die me vervult
vol stilte
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Help de missionaire traditie voort te zetten
Steun onze missionarissen!
Missionarissen geven veel. En zij vragen weinig. Zij hebben echter wel onkosten. De Week Nederlandse Missionaris (WNM) biedt daarvoor soms een
bijdrage. Vandaar de jaarlijkse Pinksteractie voor de WNM. Dan wordt de steun
van ons allen gevraagd, steun voor onze missionarissen en missionair werkers!

Mariamaand

We hebben allemaal een missie

Ons inzetten voor kansarme medemensen: dat willen we allemaal. Een leven ten
dienste van de missie is echter voor weinigen weggelegd. Daarom moeten we zuinig
zijn op onze missionarissen. Elke dag
helpen ze anderen, ver van hier. Uit het
oog, maar niet uit het hart. Integendeel,
door de Week Nederlandse Missionaris te
steunen, toont u dat u achter hen staat. Zo
zetten we de missionaire traditie voort.

Zij geven veel en vragen weinig

Een bijdrage voor werk, woning, zorg of
diaconie. Het is niet veel wat missionarissen aan de WNM vragen. Terwijl ze zoveel
geven. Zoals concrete hulp. En tomeloze
energie! Missionarissen ontvangen daarom ook eens in de paar jaar een bijdrage
voor welverdiend verlof. Daarnaast maakt
de WNM de uitzending mogelijk van missionair werkers – jonge mensen die in de
voetsporen van missionarissen treden.
In 2012 gaf de WNM bijvoorbeeld
een bijdrage voor:
• Onderhoud woning - zuster Antonetta
van Winden, Kameroen
• Uitrusting kantoor - broeder Jan
Sjerps, Indonesië
• Koelkast - pater van Bussel, Kenia
• Definitieve terugkeer naar Nederland Father Frans Meulemans
Nieuw WNM-boekje vol bezieling
Tijdens de Pinksteractie is er in de parochies weer een collecte voor de WNM.
Ook verschijnt dan het nieuwe WNMboekje, waarin inspirerende mensen centraal staan. Broeder Jan Heuft (73 jaar)
bijvoorbeeld. Al meer dan veertig jaar zet
hij zich in voor vluchtelingen in Algerije.
Het zijn mensen uit heel Afrika, die hoopten hun heil te vinden in een ander land.
Ze worden echter nergens toegelaten. Nu
bivakkeren ze in Algerije in krotten en
gaan ze gebukt onder armoede en ziekte.
Broeder Jan helpt hen waar hij kan, en
ondanks tegenslag blijft hij vol vuur en
vol liefde voor zijn medemens. Ook leest
u over missionair werker Pritha Belle (27)
in het WNM-boekje. Zij staat in Colom-

bia mensen bij die met geweld van hun
geboortegrond werden verjaagd. Pritha
zet zich met hart en ziel in voor hun recht
op een autonoom bestaan, zoals u kunt
lezen in het inspirerende WNM-boekje
van 2013.

Start campagne:
Pinksteractie 2013!

Zo staan Jan Heuft en Pritha Belle symbool voor de tomeloze energie en bezieling waarmee onze missionarissen zich
inzetten voor anderen. Laten wij ons op
onze beurt sterk maken voor hen! Steun
de Week Nederlandse Missionaris tijdens
de Pinksteractie van 9 t/m 19 mei! Met uw
bijdrage zetten wij samen de missionaire
traditie voort.
U kunt onze missionarissen
steunen door:
• een gift via giro 17.12.11.111, WNM, Den
Haag
• een bijdrage aan de Pinkstercollecte
• bestelling van het WNM-boekje 2013
(€ 15 via giro 17.12.11.111,
WNM, Den Haag, onder vermelding van
‘WNM-boekje’)
• uw omgeving te vragen óók bij te
dragen
Woorden van erkentelijkheid
‘Ik wil u hartelijk danken voor de bijdrage. Het is een bewijs dat de Nederlandse
gelovigen hun missionarissen nauw aan
het hart hebben. Nogmaals hartelijk
dank.’
Pater Ferdinand van Campen, Tanzania

Steun de Week Nederlandse Missionaris!

Mei is in de Katholieke Kerk de Mariamaand. De Romeinen noemden
de meimaand naar de moedergodin
Maia. In de Middeleeuwen ontstond
in Italië het gebruik om de maand
mei toe te wijden aan Maria, de Moeder Gods. Naast tientallen feestdagen
waarop een aspect van of en gebeurtenis uit het leven van Maria wordt
gevierd, heeft de Katholieke Kerk ook
twee maanden aan de Moeder Gods
toegewijd: mei en oktober. De meimaand is bij uitstek de Mariamaand;
oktober is de maand van de Rozenkrans, de eeuwenoude oefening
van het 150 maal herhalen van het
Maria-gebed Het Weesgegroet. . In
de 13e eeuw ontstond in Italië de idee
om de meimaand geheel in het teken
te stellen van de verering van Maria.
Tijdens de Contrareformatie waren
het vooral de jezuïeten en kapucijnen
die vanuit Rome dit gebruik over heel
de Kerk verspreidden.
Maria: de moeder van de Heer, de
moeder ven de Kerk... zo wil Maria
voor alle mensen als een moeder zijn.

Oproep
“Ik zat gevangen en jullie kwamen naar
mij toe”. Aan deze diaconale opdracht uit
Mattheüs 25 wil de Interkerkelijke Stichting NAASTE gestalte geven voor (ex-) gedetineerden in de regio Stedendriehoek/
Achterhoek (www.stichtingnaaste.nl)
Gevraagd: per uiterlijk 1 juli 2013 een
vrijwilligerscoördinator voor de stichting. Taken: begeleiden van vrijwilligers,
intakes van (ex-)gedetineerden voor
bezoek/ begeleiding, coördineren van het
werk in onze noodopvang in Apeldoorn.
Wonende bij voorkeur binnen een straal
van 25 km rond Apeldoorn. We gaan uit
van een tijdbesteding van ongeveer 6 uur
per week. Voor het werk is een vrijwilligersvergoeding beschikbaar.
Nadere informatie bij Hans Segaar,
tel: 06 241 767 18.
Reacties per mail naar bestuur Stichting
NAASTE: stichtingnaaste@xs4all.nl

Onderweg / Uit de parochie
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Kruisweg “Handschrift van liefde”
Aan de Projectgroep Kruisweg en alle medewerkers
van Kruisweg 2013
De combinatie van afbeeldingen, gebeden, gedichten,
de pianomuziek, de mooie liederen en het grote koor.
Het was ook dit jaar weer een heel bijzondere belevenis
en het geheel was in één woord: PRACHTIG.
Een groot compliment voor alle medewerkers
die De Kruisweg 2013 mogelijk hebben gemaakt.
Hartelijk dank voor al jullie werk.
Een Zalig Pasen gewenst,

Deze spontane reactie ontvingen we via de mail. Het is een
vergelijkebare reactie welke we na afloop van diverse parochianen in de kerk in ontvangst mochten nemen. De 8e bijzondere
kruisweg in Zutphen in de St Jan van afgelopen Goede Vrijdag
was weer een succes. Het projectkoor zong voor de 5e keer en
het eerste lustrum was een feit. Bijna 50 koorleden hadden zich
aangemeld en hebben de hele dag hard gewerkt om de 7 liederen
en 2 acclamaties in te studeren. Dirigent Jan te Plate en Pianist
Frank Sterenborg wisten met hun enthousiasme een goede uitvoering te geven aan de zang tijdens deze viering.
De parochianen in de kerk konden wederom genieten maar
ook zelf meezingen. Het blijft namelijk een gezamenlijk gebeuren, een eigentijdse manier van je geloof beleven. De passie, de
stilte rond het lijden vorm gegeven met mooie afbeeldingen van
Willem Hesseling, prachtige gedichten van Hans Bouma en
gebeden van Margriet te Morsche.
De gebeden vormden een brug naar de met zorg uitgekozen
liedteksten, en resulteerde in een mooie eenheid. Was u niet in
de gelegenheid er bij te zijn er zijn nog boekjes te koop. Voor
3 euro zijn de 2 boekjes, één met de afbeeldingen en de gedichten en één met de gebeden en de lied teksten nog te bestellen. U kunt een mailtje sturen aan het parochiesecretariaat:
secretariaat@12apostelen.nl

Foto’s: 1e Lustrum Goede Vrijdag project koor 29 maart 2013

De Jaarlijkse Kevelaer
Bedevaart
Zaterdag 7 september is weer de jaarlijkse Bedevaart naar
Kevelaer (Duitsland). Onze parochie gaat samen met Apeldoorn. Bussen zullen vanaf een aantal locaties de deelnemers meenemen. Het thema dit jaar 2013 is: “In geloof gaan
wij onze weg.” Als gelovigen zijn wij altijd op weg, en helemaal in Kevelaer kunnen wij dit meer beleven door samen
op te trekken en te bidden om bemoediging. Wij vragen dan
aan Maria, Troosteres de Bedroefden, ons daarbij te helpen.
Om 9.15 uur vieren we de Eucharistie in de Biechtkapel,
om 14.00 uur is de Kruisweg en om 17.30 uur het afsluitend Lof in de Maria-basiliek. Tussendoor is er voldoende
gelegenheid om kaarsen op te steken, elkaar te ontmoeten
en Kevelaer te bezoeken. U kunt zich opgeven via de plaatselijke broedermeesters. Kosten 24 euro voor volwassenen en
kinderen tot 16 jaar 10 euro. Later volgt meer informatie via
de broedermeesters van de Bedevaart.
Namens de werkgroep Kevelaer Bedevaart
Theo ten Bruin, diaken
Email: t.tenbruin@12apostelen.nl
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Van de bestuurstafel

Kerk en kerkgebouw
Al generaties lang weten wij niet beter dat
voor het houden van vieringen en andere
kerkelijke bijeenkomsten een kerkgebouw beschikbaar is. Op veel plaatsen
binnen onze geloofsgemeenschap zijn
deze kerken door inspanning van eerdere
generaties tot stand gekomen. Dit meestal
met pastorie en op enkele plaatsen van
oorsprong ook nog met een school of
verenigingsgebouw.
Binnen onze parochie hebben behoorlijk
veel van deze gebouwen in cultureel opzicht een waardering als rijksmonument
of gemeentelijk monument. Elke locatie
doet met vele vrijwilligers haar best om
dit in stand te houden en zo gunstig
mogelijk te exploiteren. Dit gebeurt onder
ander door sommige onderhoudswerkzaamheden in eigen beheer te doen en ik
merk dat er structureel gelet wordt op de
uitgaven. Maar aan veel vaststaande zaken valt niet te ontkomen, zoals energie,
verzekering et cetera. Vooral over energie
inkoop wordt bij regelmatig de aandacht
gevraagd om dit vanuit het parochiebestuur te regelen. Tot nu toe zijn voordelen
beperkt gebleken. Echter in de loop van
dit jaar is het de bedoeling om dit toch
structureel op te pakken.
Bij gebouwen met geoormerkte cultuurhistorische waarde is het vaak mogelijk
om met hulp van subsidie deze in stand
te houden. Want deze waardering is
toegekend omdat er een maatschappelijk
belang is. Menig kerkgebouw en kerktoren is dan ook een in dorp of stad een
belangrijk herkenningspunt.

Vanuit de historie waren onze voorouders
zeker niet bescheiden, want er werd soms
diep in de buidel getast om de toren van
“onze” kerk toch iets hoger te hebben dan
die van de buurt parochie. Dit laatste past
niet meer in ons tijdsbeeld, maar het in
de buidel tasten voor de instandhouding
blijkt toch behoorlijk noodzakelijk. Zo is
de toren van H. Willibrord kerk in Steenderen gerestaureerd. In deze toren bleek
tijdens de uitvoering dat er behoorlijk
veel of om niet te zeggen heel veel ijzerwerk in het metselwerk verborgen was.
Dit ontlokte mij de kreet “IJZERSTERK
MAAR TOCH!”. Want ook dit ijzer gaat
gewoon roesten!
De toren van H. Willibrord kerk in Hengelo staat intussen in de steigers.
In het huidige beleid van overheid zijn
subsidies behoorlijk verminderd of zijn
er zelfs helemaal niet. Inspanning van
velen blijft nodig om onze kerkgebouwen
in stand te houden, zodat we het kerk zijn
kunnen blijven vieren.
Herman Heuver, lid parochiebestuur,
portefeuille gebouwen

Mededeling van het pastoraal
team en het parochiebestuur
Met de nodige spijt moeten wij u melden dat pastor Anton ten Klooster ons gaat
verlaten. Onze bisschop, Kardinaal Eijk, heeft pastor Ten Klooster met ingang van
1 september a.s. benoemd voor de parochies Paus Johannes, met o.a. Houten en
Wijk bij Duurstede, en H. Suitbertus, met o.a. Culemborg en Tiel.
Deze twee parochies gaan pastoraal en bestuurlijk samenwerken en
vanaf 1 september zal pastor Ten Klooster deel gaan uitmaken van een pastoraal
team dat gezamenlijk de pastorale verantwoordelijkheid voor beide parochies zal
gaan dragen. Feitelijk verlaat hij onze parochie al per 1 augustus 2013.
Hoe nu verder?, zult u denken. Bij het schrijven van deze mededeling is dat ook
voor het bestuur en het pastoraal team nog onduidelijk.Wij zijn met het bisdom
in gesprek over een spoedige invulling van de vacature, die door het vertrek van
pastor Ten Klooster zal ontstaan. Wij hebben er goede hoop op dat wij u daar binnenkort meer over kunnen melden.
Wij wensen pastor Ten Klooster natuurlijk het allerbeste.
Een spannend nieuw begin!

Afscheidsviering
van pastor Anton Ten Klooster tijdens
de Zondagmis op 30 juni a.s. om
11.15 uur in de St. Jan in Zutphen.
Na afloop van deze viering wordt
hem een receptie aangeboden
Dat is ook de viering waarin we om
reiszegen bidden voor de jongeren uit
onze parochie die naar de Wereldjongerendagen in Rio de Janeiro gaan.

Dankbaar
Het heeft even geduurd, in iedere geval
veel langer dan ik zelf dacht. Maar: nu is
het zover, ik ben weer aan het werk. Tegen de tijd dat u dit stukje leest zal ik naar
alle waarschijnlijkheid zelfs weer bijna
alle taken hebben opgepakt.
M’n hartbloedvaten zaten nogal verstopt,
zo luidde de wat dreigende diagnose en
daar moest wat aan gedaan worden. Begin februari ben ik behandeld en daarna
kwam de revalidatie. Al met al ben ik
bijna twee maanden volledig uit de running geweest. Maar.. ik ben er weer! En
ik ben dankbaar dat het allemaal zo goed
is verlopen, dankbaar dat ik weer gezond
rondloop, dat ik weer mag werken.
Ook ben ik diep dankbaar voor de grote
hoeveelheid aandacht, liefde, zorg en
verwennerij die ik van zovelen van u
mocht ontvangen. Dankbaar ben ik voor
de constante stroom kaarten met daarop
soms hele verhalen, soms ontroerende
of opbeurende gedachten; brieven (ja,
mensen schrijven nog brieven en dat is
prachtig!); fruitmanden; bezoekjes; telefoontjes, e-mailtjes, sms-jes en bloemen,
heel veel bloemen. Het heeft me allemaal
erg getroffen. Het is ondoenlijk om
iedereen persoonlijk te bedanken, ik zou
dan voorlopig niet meer aan mijn werk
toekomen. Daarom via dit berichtje: heel
veel dank, jullie hebben zeker bijgedragen
aan mijn weer gezond worden!
Pastor Jaap van Kranenburg
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Paus Franciscus “Buona Sera”
Met deze simpele groet verscheen de
zojuist gekozen Paus Franciscus in eenvoudig wit habijt op het balkon van de
Sint-Pieter op 13 maart 2013.(Hij is de
eerste niet-Europese paus sinds de Syriër
Gregorius III (731-741), ook is hij de eerste Jezuïet die Paus is geworden.)
Zijn keuze voor de naam Franciscus is ingegeven door de persoon van Franciscus
van Assisi, de apostel van de armen.
In eenvoud wil hij leven en werken, zijn
keuze voor het eenvoudigere gastenverblijf van de Heilige Stoel is dan ook geen
toeval. Ook de voetwassing op Witte
Donderdag in de jeugdgevangenis Casal
del Marmo in Rome van 12 jonge gevangenen, waaronder twee vrouwelijke
gevangenen en enkele moslims, getuigt
van oog hebben voor ieder mens.

Bijlage
Vieringenschema:
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

Deze Paus is de
eerste Zuid-Amerikaan. Als Kardinaal Bergoglio
was hij actief in
Buones-Aires. Op
17 december 1936
werd Jorge Mario Bergoglio geboren. Zijn
ouders waren in 1929 naar Argentinië
geëmigreerd.De Paus had twee broers en
twee zussen. Alleen zijn zus Maria Elena
is nog in leven. Op 11 maart trad hij toe
tot de orde der Jezuïeten. Zijn priesterwijding vond plaats op 13 december 1969.
Vanaf 28 februari 1998 was hij bisschop
totdat Bergoglio op 21 februari 2001 door
Paus Johannes Paulus II tot kardinaal
werd gecreëerd.
In korte tijd heeft Paus Franciscus veel
mensen voor zich weten te winnen door

Aanbidding en

biechtgelegenheid
Zutphen: zaterdag 15.30-16.15 uur

Vieringen
door de week
Borculo: O.L.V. Tenhemelopnemingkerk, laatste dinsdag van de
maand, 10.00 uur.
Hengelo: H. Willibrordkerk,
donderdag, 9.00 uur.
Lochem: H. Josephkerk, 1e donderdag van de maand, 10.00 uur.
Olburgen: H. Willibrordkerk,
1e vrijdag van de maand, 15.00 uur.
Zutphen: H. Johannes de Doperkerk, woensdag, 9.00 uur; m.u.v.
3e woensdag van de maand.

zijn ongedwongen houding tussen de vele
mensen op het Sint-Pietersplein. Ook zijn
ontmoeting met de vorige Paus Benedictus
XVI was hartverwarmend. Inmiddels heeft
de Paus een commissie van 9 kardinalen
ingesteld die hem van advies moeten dienen om het bestuur van de kerk (de curie)
te hervormen. Deze kardinalen komen uit
verschillende werelddelen. Zijn pontificaat
zou wel eens voor nieuw elan in de kerk
kunnen zorgen.
Huub Winkeler

Rozenkrans bidden
Borculo: O.L.V. Tenhemelopnemingkerk: woensdag 22 mei 2013,
19.00 uur.
Hengelo, parochiecentrum:
dinsdagen in mei, 19.00 uur
Joppe, O.L.V. Tenhemelopnemingkerk: dinsdagen in mei, 19.30 uur
Zutphen, H. Johannes de Doperkerk, dinsdagen in mei, 19.00 uur

Mariavieringen
Borculo: O.L.V. Tenhemelopnemingkerk: Lof: dinsdag 14 mei
2013, 16.30 uur en zondag 26 mei,
19.00 uur
Steenderen, H. Willibrordkerk:
maandag 13 en 27 mei, 19.00 uur
Zutphen, H. Johannes de Doper:
Vesper: zondag 5 en 19 mei, 17.00 uur

Eucharistievieringen
met gezamenlijke
ziekenzalving

Kerkradio via Internet

Borculo, JWAndriessenhuis,
vrijdag 7 juni 2013, 9.30 uur.
Hengelo, H. Willibrordkerk,
donderdag 6 juni 2013, 10.00 uur
Keijenborg, H. Johannes de
Doperkerk: donderdag 16 mei 2013,
10.00 uur.
Ruurlo, H. Willibrordkerk:
woensdag 15 mei 2013, 10.00 uur.

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.
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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

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
Wim Driever overleed op 8 maart 2013.
Wim, geboren op 17 september 1942, was
de laatste 3 jaar voorzitter van de locatieraad. Hij groeide op in de gemeenschap
van Baak, waar hij in 1967 de slagerij van
zijn ouders overnam. Steeds actief betrokken bij de gemeenschap. De kerk heeft
2 keer in een onderbroken periode een
beroep op hem kunnen doen. Het laatste
jaar leed hij aan een bloedziekte waardoor
zijn beenmerg onvoldoende bloedcellen
aanmaakte. Begin februari sloeg dat om
in een acute vorm, waardoor zijn gezondheid op het laatst snel berg-afwaarts
ging. Onder zeer grote belangstelling en
meeleven heeft zijn gezin, de familie en
de Baakse gemeenschap hem begraven.
“Veel geluk” bij het afscheid was zijn manier om goede dag te zeggen. We zullen
hem missen.

Parel van Baak
Op het moment dat u dit leest, ligt de
pleinmarkt achter ons. De Parel van
Baak, opgericht ter ondersteuning van
de instandhouding van het kerkgebouw,
organiseert jaarlijks deze rommelmarkt.
Met steun van de Parel van Baak kan
onze gemeenschap het mooie maar ook
kostbare bezit van de kerk beter in stand
houden. Tot nu toe dragen alleen de leden
van de geloofgemeenschap via kerkbalans
bij in het onderhoud van het gebouw.
Baak is trots op zo’n mooi gebouw en is
ook bereid om aan de instandhouding bij
te dragen. Dat is voor de Parel van Baak
de reden om ook de overige inwoners van
Baak aan te spreken een bijdrage te doen.
Half april is huis aan huis een brief van de
Parel van Baak bezorgd, met het verzoek
een jaarlijkse donatie te doen. Op deze
wijze kunnen ook de overige inwoners
van Baak hun bijdrage doen. Alhoewel
de kerkleden al een bijdrage doen, laat
dit onverlet om ook donateur van de
Parel van Baak te worden. De Martinus

Geloofgemeenschap beveelt dit initiatief
van harte bij u aan.

De vrienden van de Parel van Baak

Op zondag 23 juni is er om 14.00 uur een
concert van Celtic Wind. Ze spelen Ierse
muziek en het belooft een geweldige middag te worden.
De Stichting Vrienden van de Parel van
Baak geven ook deze zomer weer rondleidingen, en wel in de maanden mei t/m
september op de donderdagmiddag van
13.30 tot 16.30 uur.

Vloer profaan deel
Martinuskerk
Vorig jaar januari zijn de kerkbanken van
Baak verhuisd naar de St. Jan in Zutphen.
Wat overbleef is een grote ruimte met
de houten vlonders waarop voorheen de
banken stonden. Voor toekomstig hergebruik van de ruimte is het noodzakelijk
de vlonders te verwijderen. Eind 2012
gebeurde dat met hulp van enkele oudingezetenen van Baak. Op de verlaagde
estrikvloer die eronder te voorschijn
kwam hebben vrijwilligers in het kader
van NLdoet-aktie een nieuwe houten
vloer gelegd op zaterdag 16 maart. De
nieuwe vloer ligt gelijk aan de tegels. Het
maken van verdere plannen voor deze
ruimte gaat eind april gebeuren onder
leiding van een architect. Vervolgens zal
de locatieraad deze gaan bespreken met
het parochiebestuur, om ze daarna in te
dienen bij de Welstandcommissie van de
gemeente Bronckhorst.

Van de Pastoraatsgroep
Heilig Vormsel

Op zaterdagavond 25 mei zullen 29
kinderen het Heilig Vormsel ontvangen
in Baak. Deze kinderen komen uit de
geloofsgemeenschappen van Vierakker,
Steenderen, Zutphen en Baak. De Vormheer is Vicaris Pauw.

Dopen Gijs Offenberg

Op zondag 2 juni wordt Gijs Offenberg
gedoopt, zoon van August en Ronella.

Dag op Huize Baak voor ouderen
en alleenstaanden

Op dinsdag 11 juni zal de jaarlijkse dag
voor ouderen en alleenstaanden weer
worden georganiseerd voor de deelnemende geloofsgemeenschappen. Er zullen
uitnodigingen bezorgd worden. Mocht
u geen uitnodiging ontvangen hebben
en wel belangstelling hebben voor deze
dag, dan kunt u contact opnemen met de
bezoekersgroep, contactpersoon Ingrid
Schooltink, 0575-441915.

Oogstdankviering bij de Veldkapel
in Baak
Elk jaar wordt er bij de veldkapel tussen
Baak en Wichmond een Oogstdankviering georganiseerd. De Oogstdankviering
wordt dit jaar gehouden op zaterdag 17
augustus om 19.30 uur.

Familieberichten
Op 8 maart is Wim Driever overleden
op 70-jarige leeftijd en op 14 maart Joke
Reijmer-Baltussen op 60-jarige leeftijd.

Misintenties
Zo. 5/5 Fam. Veenhuis-Zents, Jgt. Dien
Mokkink-Wenting, Jan en Gretha Janssen-Bosman. Za.11/5 Ouders van Leussen-Wolbrink, Ouders Roordink-Borgonjen, Ouders Dashorst-Brink,Ouders
Schotman-Bekken en fam. Za.18/5 Fam.
Veenhuis-Zents, Ouders CornelissenBrink, Ouders Spijkers-Betting, Ben te
Stroet. Za. 25/5 Anthonius Hermanus
Driever. Zo. 2/6 Fam. te Stroet, Fam.
Veenhuis-Zents, Ouders Mentink-Jansen
en fam. Jan en Gretha Janssen-Bosman.
Za. 8/6 Ouders van Leussen-SchooltinkBosman, Fam. Veenhuis-Zents, Wim
Teunissen. Zo. 16/6 Ouders van LeussenWolbrink, Ouders Schooltink-Kroesen,
Theo en Ben, Herman Hendriks, Ouders
Dashorst-Brink, Ouders CornelissenBrink, Jgt. Marijke Hebben. Zo. 23/6
Fam. Veenhuis-Zents.

Misintenties voor elk weekend

Henk Alofs, Mevr. Salebrink, Bert
Schooltink, Mevr. Janssen-Bosman, Wim
Driever, Joke Reijmer-Baltussen.

Misintenties eenmaal per maand

Mevr. Hebben-Smit, Teun en Marie
Eliesen-Hendriks, Ouders van LeussenSchooltink-Bosman, Fam. Van Ree-ten
Broek, Ouders Driever-Masselink, Dicky
Herfkens, Fam. Van den Bos–Sesink,
Dhr. Jan van Langen, Fam. Heijtink,
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

Gezamenlijk koffie
drinken
Na de Woord- en Communieviering van
zondag 5 mei is er gelegenheid koffie te
drinken in het KJ gebouw. U bent hiervoor van harte uitgenodigd.
Elke laatste dinsdag van de maand is er
om 10.00 uur een Ouderenviering.
Na afloop van de viering is er gelegenheid
om samen een kop koffie te drinken in het
KJ gebouw.

Stille Tocht 4 mei
Evenals vorige jaren organiseert de Stichting Nationale Feest- en Herdenkingsdagen Borculo op zaterdag 4 mei weer
haar jaarlijkse Stille Tocht met Herdenkingsbijeenkomst. De tocht begint dit jaar
om 19.15 uur bij onze R.K. Kerk. Op die
avond is onze Kerk voor alle deelnemers
aan de stille tocht opengesteld en wordt
de gelegenheid geboden om eventueel ‘n
kaarsje aan te steken! Bij het luiden van
de kerkklokken gaat de stoet langs de graven op de Katholieke Begraafplaats. Op
ons kerkhof ligt ook een mede-parochiaan, die tijdens de Tweede Wereldoorlog
is omgekomen. Het betreft de Borculose
verzetsman A.J.W.H. Schmitz, geboren te
Lonneker, 29 december 1903, heldhaftig
gevallen bij de bevrijding van het vaderland op Pasen 1 april 1945 bij boerderij
Hesselink.
Vervolgens gaat de tocht langs de oorlogsmonumenten aan de Burgemeester
Bloemersstraat, in het Cycloonpark en
eindigt rond 20.00 uur bij de graven van
de RAF-piloten op de Deugenweerd. Aansluitend is in de Protestantse Joriskerk
een herdenkingsbijeenkomst.

Vrijdag 21 juni, ...
kerkennacht.
U leest het goed, in de avonduren stel-

len we de kerk open voor iedereen die
belangstelling heeft. En onze kerk is niet
de enige kerk waar men terecht kan, ook
in de Joriskerk is van alles te beleven. De
moeite waard om daar ook eens binnen
te lopen.
De kerkennacht is een soort museumnacht voor kerken. Iedereen kan
vrijblijvend binnenlopen. Om de sfeer te
snuiven, om het gebouw te bezichtigen,
te bidden. Wat bieden wij de geïnteresseerde bezoeker: een kleine verzameling
liturgische gewaden en voorwerpen. Er
is de mogelijkheid tot een rondleiding.
Er zal muziek zijn en de film over de
verbouwing zal getoond worden. Voor de
jongeren is een informatieve speurtocht
in de kerk. En er zullen enkele kraampjes
zijn van maatschappelijke organisaties

Vormsel
Op zondag 26 mei vindt in Ruurlo om
09.30 het Vormsel plaats onder begeleiding van Kardinaal Eijk. In totaal zullen
18 kinderen uit de diverse parochiegemeentes Ruurlo, Borculo, Keijenborg en
Hengelo hieraan deelnemen. De kinderen
hebben met diverse activiteiten van het
project in Vuur en Vlam zich uitgebreid
voorbereid op deze belangrijke stap.
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Misintenties
Zo. 12/5: Liene Heutinck – Wieggers,
overleden fam. Geerligs en Ottenschot
Herman en Annie v.d. Berg – Savenije,
overleden ouders Elschot – Spekschoor,
Mina Jansen – ten Bras Toon Wolterink,
Harry Leferinck op Reinink, Dora Baks –
Helmers (jaargedachtenis), Gerda Klein
Severt - Elsinghorst en fam.
Za.18/5: Herman en Annie v. d. Berg
– Savenije, Wim Mulder (jaargedachtenis), Theo Spliethof, Truus Dibbelink
– Wegdam, Anneke v. d. Wurp (jaargedachtenis), overleden ouders Luttikholt
Garstenveld
Za. 25/5: Riek en Theo Verheijen, Truus
en Wim Eilers, Herman en Annie v.d.
Berg – Savenije
Za. 1/6: Liene Heutinck – Wieggers, Herman en Annie v.d. Berg – Savenije, Theo
Spliethof, Annie Leusink – Neijenhuis
(jaargedachtenis)
Zo. 9/6: Fam. Pelgrum, overleden ouders
Hulzink – Spekschoor, Herman en Annie
v.d. Berg – Savenije
Za. 15/6: Theo Jansen, Wim Vreman,
Gerda Klein Severt Elsinghorst en fam.
Theo Liebrand, Harry Leferink op Reinink,
Herman en Annie v.d. Berg – Savenije
Za. 22/6: Overleden fam. Geerligs en
Ottenschot, Herman en Annie v.d. Berg
– Savenije Overleden ouders Elschot –
Spekschoor, Henk de Vries (jaargedachtenis)

Familieberichten
Op 27 februari is Gerhardus Anthonius
Wolterink overleden op 84-jarige leeftijd.
Op 21 maart is Maria Everdina Dute –
Kasteel overleden op 84-jarige leeftijd.

Doop
Op 17 februari 2013 is in de Mattheuskerk in Eibergen gedoopt,Sven Cornelis
Ligtenberg zoon van Michel Ligtenberg en
Adriana Kuppens.

Inleveren Kopij
Sluitingsdatum inleveren
kopij voor Borculo is
27 mei,
monique.uhl@gmail.com

Onderweg / Vieringenschema
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DAG

BAAK

BORCULO	

HENGELO	

JOPPE	

KEIJENBORG

LOCHEM	O

za 04/05			
19.00 uur			
19.00 uur		
Dodenher-			
Remigiuskerk			
Dodenherdenking		
denking			
Dodenherdenking			
W. Matti		
													
zo 05/05
9.30 uur
9.30 uur
9.30 uur
9.30 uur
11.00 uur
9.30 uur
6e zo. van
WCV
WCV
WCV
Eucharistie
WCV
WCV
Pasen
werkgroep
J. van Kranenburg
werkgroep
A. ten Klooster
J. van Kranenburg
werkgroep

wo 08/05			
19.00 uur										
			
Eucharistie		
viering							
			
F. Hogenelst		
in Hengelo						

do 09/05
9.30 uur		
10.00 uur
9.30 uur				
HemelEucharistie
geen
De Bleijke
Eucharistie		
geen
vaartsdag
A. ten Klooster
viering
werkgroep
J. Leisink		
viering
													
za 11/05
19.00 uur						
Eucharistie						
F. Zandbelt						

zo 12/05		
9.30 uur
9.30 uur
9.30 uur
11.00 uur
9.30 uur			
7e zo. van		 Eucharistie
WCV
Eucharistie
Eucharistie
WCV			
Pasen		
F. Hogenelst
T. ten Bruin
J. Leisink
F. Zandbelt
J. van Kranenburg			
													
za 18/05
19.00 uur
19.00 uur					
Eucharistie
Eucharistie					
F. Hogenelst
F. Zandbelt					

zo 19/05			
9.30 uur
9.30 uur
11.00 uur
9.30 uur		
Pink-			
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie		
steren			
F. Hogenelst
A. ten Klooster
E. Wassink
J. van der Meer		
													
ma 20/05												
2e Pink-												
sterdag												
za 25/05

19.00 uur
19.00 uur											
Vormselviering
WCV					
Vicaris Pauw
werkgroep					
													
zo 26/05			
Vormsel Ruurlo
9.30 uur
Vormsel Ruurlo
9.30 uur
H. Drie		
Vormsel
9.30 uur WCV
Eucharistie
11.00 EHC
EHC
eenheid		
in Ruurlo
werkgroep
F. Zandbelt
F. Hogenelst
A. ten Klooster

za 01/06		
19.00 uur							
		
WCV							
		
T. ten Bruin							
													
zo 02/06
9.30 uur		
10.00 uur
9.30 uur
11.00 uur
9.30 uur
SacraWCV		 EHC
WCV
WCV
WCV
mentsdag
T. ten Bruin		
A. ten Klooster
werkgroep
T. ten Bruin
werkgroep
za 08/06

19.00 uur							
WCV							
J. van Kranenburg							
													
zo 09/06		
9.30 uur
9.30 uur
9.30 uur
11.00 uur
9.30 uur
10e zo.		
WCV
WCV
Eucharistie
WCV
WCV
d. h. jaar		
werkgroep
J. van Kranenburg
J. Leisink
J. van Kranenburg
werkgroep

za 15/06		
19.00 Euch.		
17.00 uur			
		
Terugkomviering		Eucharistie			
		
F. Hogenelst		
F. Hogenelst			
													
zo 16/06
9.30 uur		
9.30 uur		
11.00 uur
9.30 uur		
11e zo.
Eucharistie		WCV		WCV
Openluchtviering		
d. h. jaar
F. Hogenelst		
werkgroep		
werkgroep
werkgroep		
za 22/06

19.00 uur
19.00 uur			
17.00 KERMIS					
WCV
Eucharistie			Eucharistie			
werkgroep
F. Zandbelt			
F. Hogenelst					
													
zo 23/06			
9.30 uur
9.30 uur		
9.30 uur
12e zo.			Eucharistie
WCV		 WCV
d. h. jaar			
F. Hogenelst
werkgroep		
werkgroep
LEGENDA:

Euch.:
WCV:

Eucharistieviering
Woord- en Communieviering

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

Onderweg / Vieringenschema
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VIERAKKER	

VORDEN	

ZUTPHEN	DAG

		
19.00 Dorpskerk
19.00 uur
17.00 uur
19.00 uur		
za 04/05
		
J. van Kranenburg
Eucharistie
Eucharistie
Dodenherdenking
Dodenher		
Dodenherdenking
A. ten Klooster
A. ten Klooster
werkgroep		
denking
													
9.30 uur
9.30 uur		
10.00 uur		
11.15 uur
zo 05/05
WCV
WCV		 WD		
Eucharistie
6e zo. van
werkgroep
werkgroep		
werkgroep		
A. ten Klooster
Pasen

										
wo 08/05
							
						

				
9.30 uur			
9.30 uur
11.15 uur
do 09/05
viering
WCV
viering
viering
Eucharistie
Eucharistie
Hemelin Baak
J. van Kranenburg
in Baak
in Baak
J. van der Meer
F. Hogenelst
vaart
													
19.00 uur
19.00 uur		
17.00 uur		
17.00 uur
za 11/05
						
Eucharistie
Eucharistie		
Eucharistie		
Effataviering
A. ten Klooster
F. Hogenelst		
F. Hogenelst		
werkgroep

			
9.30 uur		
9.30 uur
11.15 uur
zo 12/05
			
WCV		
WCV
Eucharistie
7e zo. van
			
werkgroep		
werkgroep
A. ten Klooster
Pasen
													
19.00 Euch.			
17.00 uur			
za 18/05
					
A. ten Klooster			
Eucharistie
T. ten Bruin			
A. ten Klooster			

		
9.30 uur
9.30 uur
10.00 uur
10.00 uur
11.15 uur
zo 19/05
		
WCV
WCV
WD
Oec.viering
Eucharistie
Pink		
G. Oude Groen
W. Matti
werkgroep
J. van Kranenburg
F. Hogenelst
steren
													
												
11.15 uur
ma 20/05
												
Eucharistie
2e Pink												
A. ten Klooster
sterdag

											
za 25/05
					 Vormsel		Vormsel
Vormsel		Vormsel
in Baak		
in Baak
in Baak		
in Baak
													
9.30 uur
9.30 uur
9.30 uur
10.00 uur
9.30 uur
11.15 uur
zo 26/05
WCV
Vormselviering
WCV
WCV
Eucharistie
Eucharistie
H. Drie
werkgroep
Kardinaal Eijk
werkgroep
werkgroep
J. van der Meer
F. Zandbelt
eenheid

							
19.00 uur
17.00 uur
18.30 uur		
za 01/06
							
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
							
F. Hogenelst
F. Hogenelst
A. ten Klooster		
													
9.30 uur
9.30 uur		
10.00 uur		
11.15 uur
zo 02/06
WCV
WCV		 WD		
Eucharistie
Sacrawerkgroep
werkgroep		
werkgroep		
F. Hogenelst
mentsdag

							
19.00 uur		
17.00 uur		
17.00 uur
za 08/06
							Eucharistie		Eucharistie		
Effataviering
							
F. Hogenelst		
F. Hogenelst		
J. van Kranenburg
													
9.30 uur		
9.30 uur		
9.30 uur
11.15 uur
zo 09/06
Eucharistie		
WCV		 Eucharistie
Eucharistie
10e zo.
F. Hogenelst		
G. Oude Groen		
F. Zandbelt
F. Hogenelst
d. h. jaar

19.00 uur		
19.00 uur				
za 15/06
			
WCV		Eucharistie			
J. van Kranenburg		
F. Zandbelt				
													
		
9.30 uur		
9.30 uur
9.30 uur
11.15 uur
zo 16/06
		WCV		WCV
WCV
Eucharistie
11e zo.
		
G. Oude Groen		
J. van Kranenburg
werkgroep
F. Hogenelst
d. h. jaar

					
17.00 uur			
za 22/06
			
		Eucharistie
					
F. Zandbelt			
													
9.30 uur
9.30 uur
9.30 uur		
9.30 uur
11.15 uur
zo 23/06
WCV
WCV
Eucharistie		Eucharistie
EHC
12e zo.
werkgroep
werkgroep
A. ten Klooster		
F. Zandbelt
A. ten Klooster
d. h. jaar

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

2 mei 2013

Het Achterhoeks
Planetarium Olthof
een stukje hemel op aarde.

Locatieraad/pastoraatgroep

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

Restauratie van de toren is begonnen
De restauratie is begonnen. De bouwkosten van ongeveer € 285.000 zijn financieel gedekt. De laatste financiële actie
heeft ruim € 17.500 opgebracht. Nog
belangrijker is het, dat dit door 425 gezinnen of alleenstaanden bijeen is gebracht.
Uit de resultaten van de vorig jaar gehouden enquête was duidelijk naar voren
gekomen, dat een grote meerderheid van
de parochianen van mening was, dat onze
Willibrordkerk open moest blijven. Dat
heeft u hiermee bewezen. Alle 42 medewerkers aan de kerkbalans hebben ook nu
weer hun wijk voor hun rekening genomen. We bedanken hen voor hun inzet.
Op dit moment kunnen we globaal het
volgende overzicht maken:
- opbrengst financiële actie ruim € 17.500
- subsidie externe fondsen € 25.000
- via extra hoge schenking van enkele
parochianen, giften van niet-parochianen,
verkoop van leien, placemats, foto’s en
bloemstukken is € 35.000 ontvangen.

Achter zijn huis aan de Hoogstraat 29, net
buiten Toldijk, bouwde Henk Olthof (†
juni 2010) vijfendertig jaar lang aan zijn
kijkdoos over sterren en planeten. “Een
uit de hand gelopen hobby”, noemde hij
het zelf.

Samen hebben we dus ruim voldaan aan
de voorwaarde om het streefbedrag van
€ 50.000 bijeen te brengen. Op 4 april
is de restauratie van start gegaan met
het opbouwen van de steigers. De totale
bouwactiviteiten zullen ruim vier maanden in beslag nemen. We zullen dus al die
tijd wel enige hinder ondervinden bij het
gebruik van de kerk. Tijdens begrafenissen en andere activiteiten door de week
zullen de bouwactiviteiten stil liggen.
Architect Boerman uit Steenderen en
aannemer Dijkhof uit Klarenbeek zullen
ervoor zorgen, dat na de restauratie de
toren weer aan de eisen voldoet. Namens
onze geloofsgemeenschap zullen Jan
Jansen en Herman Gosselink het contact
onderhouden met de architect en de aannemer. De werkgroep torenrestauratie
heeft besloten om ten behoeve van de
restauratie geen bijzondere activiteiten
meer te organiseren.
Wij bedanken eenieder voor zijn/haar
steun en betrokkenheid. Fantastisch!!!

Nog voor de tijd dat de wereld door de
moderne communicatiemiddelen zoals
het internet ontsloten werd, verdiepte
Henk Olthof zich al in mechanica,
elektronica en vooral astronomie. Hij
ontwikkelde zich tot een verdienstelijke
amateurastronoom. De bibliotheek van
Zutphen en de Vereniging van amateurastronomen waren hierbij zijn bakens.
Tijdens een rondleiding van ongeveer 1
½ uur zult u onder de indruk raken van
wat deze veelzijdige en gepassioneerde
autodidact realiseerde: bijzondere bouwwerken met als hoogtepunten een replica
van het Planetarium van Eise Eisinga, een
in de wereld mogelijk unieke aardglobe
met een doorsnede van 5 meter, een sterrenhemel met 2.488 sterren en een grote
Newtontelescoop.
Meer informatie:
www.achterhoeksplanetarium.nl
Vanuit Hengelo gaan wij, bij goed weer,
gezamenlijk op de fiets naar Toldijk. Op
verzoek zorgen wij voor vervoer per auto.
Eigen bijdrage: € 5,00 per persoon.
Gaarne aanmelden vóór 29 april 2013.
Vertrek: Ons Huis
Tijd: 18.30 uur
Terugkomst ± 21.15 uur

Rozenkrans bidden:
Ook in onze Willibrord Geloofsgemeenschap bidden we in de meimaand gezamenlijk de Rozenkrans.
Elke dinsdagavond om 19.00 uur in het
parochiecentrum.

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.schoutsen@kpnplanet.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.

Van de Pastoraatsgroep:
Mijn naam is Anne Wijffels-de Wolf en ik
ben 38 jaar oud. Getrouwd met Thomas
en moeder van 4 kinderen. Twee dochters
van bijna 10 en bijna 4 en twee zonen
van 8 en bijna 6. Naast de zorg voor mijn
gezin werk ik 12 uur in de week als audiologieassistent in Apeldoorn.
Nadat mijn oudste dochter Eva haar
communie had gedaan wilde zij graag
misdienaar worden. Zo raakte ook ikzelf
meer betrokken bij de parochie. Vanuit de
organisatie van de kinderkerstviering ben
ik doorgerold naar de pastoraatsgroep. Ik
richt mij vooral op de zaken die betrekking hebben op kinderen, zoals de Eerste
Heilige Communie en het Heilig Vormsel.
En hoe mooi zou het zijn als er af en toe
eens een oecumenische kinderviering zou
zijn?
Ik ben nu sinds januari officieel lid van
de pastoraatsgroep en ik vind het fijn om
een zinvolle bijdrage te kunnen leveren
binnen de Geloofsgemeenschap.

In gesprek met Stijn
Kuipers

een nieuwe generatie klaar staat. Het
stopt niet, het gaat door! Samen met
Maurice hebben we Joska en Eva kunnen
helpen en zij kunnen nu weer verder als
misdienaar. Dat is zinvol en zo geven we
de traditie door.”
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Ziekenzalving:
Zoals u weet hebben we een aantal jaren
de gezamenlijke ziekenzalving georganiseerd op de woensdag na Pinksteren.
Helaas hebben wij moeten constateren
dat vorig jaar de belangstelling hiervoor
gering was. Daarom hebben we besloten
dit jaar de ziekenzalving over te slaan.
Wij hopen dan dat er volgend jaar weer
genoeg aanmeldingen zullen zijn voor
deze eucharistieviering met gezamenlijke
ziekenzalving. Natuurlijk blijft er de mogelijkheid om een persoonlijke ziekenzalving aan te vragen via de werkgroep
huisbezoek. (tel. 0575-494317) Hopelijk
heeft u begrip voor dit besluit.
Werkgroep gezamenlijke ziekenzalving.

Oproep

Wat zou je zeggen tot jonge mensen?
“Je moet zelf ervaren hoe het is om
bewustzijn van het geloof te verkrijgen.
Door misdienaar te worden word je aan
het denken gezet. En je maakt je dienstbaar voor iets dat groter is dan het geheel.
Door klein te beginnen vergroot je je wereldbeeld. Nu staat het geloof dichterbij
en je houdt het niet op afstand.”

Afscheid

In de dienst van 9 mei, Hemelvaart zal
Stijn de laatste keer de mis dienen en
nemen we afscheid van Stijn.
Stijn, we zijn je reuze dankbaar voor
de wijze waarop je misdienaar was en
voor het overdragen van de kennis op de
jongeren. We wensen je veel succes met je
examens en toekomst en weet je, je bent
altijd welkom! DANK JE WEL!

- misdienaar te Joppe –

Heilig Vormsel

“de kerk wordt iets meer jouw kerk”
In verband met het afscheid van Stijn als
misdienaar heeft de redactie met Stijn gesproken. Stijn is ruim 10 jaar misdienaar.
Grote eer
Wanneer ben je misdienaar geworden?
Stijn: “Destijds hebben Marcel en Marijke
Wermers me gevraagd. Ze belden op. Ik
vind het een hele grote eer dat ze me gevraagd hebben.” Stijn vindt het nog steeds
bijzonder om misdienaar te zijn omdat er
tegenwoordig veel individualisme is. “Je
doet het voor anderen en de kerk en dat
geeft een goed gevoel. Daarnaast geeft
het een stukje rust. Alles gaat volgens een
vast stramien en daardoor geeft het een
soort meditatie”, aldus Stijn.
“Ik vind het ook grappig dat er al weer

Zaterdag 2 maart 2013 heb ik het Heilig
Vormsel ontvangen in de
Christus Koningkerk in Vorden.
We waren met 34 kinderen uit de geloofgemeenschappen St. Joseph Lochem,
Christus Koning/H. Antonius van Padua
Vorden en Onze Lieve Vrouw Ten Hemelopneming Joppe. We werden gevormd
door rector Kuipers.
Tijdens de voorbereidingen zijn wij ook
met een bus naar Utrecht geweest om
rector Kuipers te ontmoeten in het Ariens
instituut bij de Kathedraal.
Als aandenken aan het vormsel kregen
we een sleutelhanger in de vorm van een
kruis met daarin een duif. De duif is het
symbool van de Heilige Geest.
Joska Haarman

Koffie-ochtend
Op woensdag 8 mei 2013 is er weer een
koffie-ochtend voor ouderen in de
pastorie.
We hebben de film “Habemus Papam”
gevonden en die willen we u graag laten
zien. Het is een Italiaanse film en gaat
over de verkiezing van een nieuwe Paus.
Natuurlijk best actueel, nu er net een
nieuwe Paus benoemd is. Als in de film de
nieuwe Paus gekozen is, beseft hij opeens
dat het echt is en duikt even onder in
Rome. De Paus is zoek……Een mooie film
met lach momenten en… om over na te
denken. Een film, die u zeker moet zien!!
U bent dan ook weer van harte welkom.
Het zou wel eens druk kunnen worden,
daarom willen graag van tevoren een telefoontje om te weten op hoeveel mensen
we kunnen rekenen.
Om 10.00 uur is de koffie klaar.
Tot ziens op 8 mei 2013 !
Mariet van Koppen: 0575-490139 ;
Puck Vork: 0575-490500

Huwelijksaankondiging
26 april: Ruud Dijkman en Miriam van
Schooten in deze viering wordt gedoopt
Sven Dijkman zoon van Ruud Dijkman en
Miriam van Schooten.

Kopij Parochieblad
Onderweg
Kopijdatum voor het volgende parochieblad is uiterlijk vrijdag 24 mei 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

Sessink, ouders Weverink-Meijer, ouders
Niesink-Volman, Antoon Peters, Annie
Besselink-Wessels
Vr 7/6 Maria Postel. Gerard Smeenk en
dochter Liesbeth
Zo 9/6. Herenkoor. Maria Niesink, JGD
Maria Berendina Nieuwenhuis, ouders
Hoenink-Willemsen, Jo Kraayvanger,
Marie-José en Ans, fam van Uum-van
Ditshuizen, Bertha Hilderink-Willemsen,
Henk Hendriks, Ben Ankersmit, ouders
Tankink-Roelvink en Tonnie, Annie
Besselink-Wessels

Ziekenzalving
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 data voor het 2e halfjaar 2013
zijn zondag 1 september en zondag 8
december.
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, email:
begraafplaatskeijenborg@hotmail.com
Parochiële Caritas Instelling:
Secretariaat: Jan Niesink , Koldeweiweg
13, 7256 AV Keijenborg.
tel. 0575 – 463002

Stichting R.K. Begraafplaats
Keijenborg

De begraafplaats in Keijenborg heeft in de
afgelopen jaren een aanzienlijke opknapbeurt ondergaan. Mede door aanleg en
onderhoud van nieuwe beplanting en het
vergroten van de toegankelijkheid door
de bestrating, kunnen wij als bestuur hier
erg tevreden over zijn.
Het gedeelte rondom de kinderbegraafplaats was hierbij nog niet inbegrepen.
Graag willen we ook dit gedeelte een
verzorgd aanzien geven zodat alles een
waardig geheel vormt.
Binnenkort zullen hiervoor de werkzaamheden starten.

Misintenties
Vr. 3/5. Maria Postel. Gerard Smeenk en
dochter Liesbeth
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 RoordingReulink, fam Wissink-Loskamp, JGD
Herman Berentsen, Riet Wissink-Berentsen, Johanna Meeuwissen-Eppink, Lei
Stapelbroek-Driessen, Annie BesselinkWessels
Zo 12/5. Jaargedachtenisviering. Parochiekoor. Bart en Rikie Ankersmid, Joop
Menting, Jo Kraayvanger Marie-José en
Ans, fam van Uum-van Ditshuizen, Aleida
Siemes, Bertha Hilderink-Willemsen,
ouders Weverink-Meijer, ouders NiesinkVolman, Ben Ankersmit, ouders en fam
Hermans-Hofstede, Bernard Branderhorst, Herman en Annie BolwienderCornelissen, Wim en Ingrid Beulink en
fam, Lei Stapelbroek-Driessen, Annie
Besselink-Wessels, ouders/grootouders
Braam-Roordink
Zo 19/5. Parochiekoor. Maria Niesink,
ouders Jansen-Span, Bennie en Nettie
Besselink-Wicherink, Maria Johanna
Sloot, Reind en Riek Beening-Woerts,
echtp. Hendriks-Willemsen, Henk Kumeling, Carel en Truus Roording-Reulink,
fam Kumeling-Reulink, Ingrid Sasse,
Karin Leenen-Egberts, Luci HilderinkWensink, Jan en Stien Besselink-Geurts,
Bertie Goossens, ouders Siemes-Wenting,
Bertha Hilderink-Willemsen, Thea Mentink-Masselink, ouders Scholten-Brunsveld, Annie Scholten-Hoenink, Bennie
Sessink, Karel Kok, fam Lohschelder-Pastors, Wim en Ingrid Beulink en fam, fam
Berentsen-Hermsen, Lei StapelbroekDriessen, Annie Besselink-Wessels
Zo 26/5. 1e Communie. Maria Niesink,
Wim en Riek Besselink-Hoenderboom en
overleden kinderen, Hendrik Klooken,
Bernard en Theo Goossens, Jan Mentink,
Bernard Ankersmit, Jo Kraayvanger, Marie-José en Ans, ouders Reulink-Peters en
Henk, Herman Tankink, Lei StapelbroekDriessen, Annie Besselink-Wessels
Zo 2/6. Rejoice. Maria Niesink, echtpaar Willink-Stapelbroek, Albertus en
Maria Sueters-Messink, Jan en Annie
Grobben-Ankersmit, echtpaar HendriksWillemsen, ouders Johan en Jo Hendriks-

Op donderdag 16 mei is er om 10.00 uur
een Eucharistieviering met ziekenzalving
in de kerk. Opgave via het secretariaat of
bij de leden van de bezoekersgroep.

Acolieten/misdienaars
Zo 12 mei Bart Compas en Silke Hermans; zo 19 mei Desley Seesing en Quinty
Seesing; zo 26 mei Denise Rondeel en
Patty Kemp; za 22 juni Bart Compas,
Desley Seesing en Quinty Seesing

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

Familieberichten
Overleden: Op 21 februari 2013 Riet
Wissink-Berentsen 61 jaar. Op 24 februari
2013 Johanna Maria Bernh. MeeuwissenEppink 87 jaar. Op 10 maart 2013 Aleida
Theodora Stapelbroek-Driessen 95 jaar.
Op 1 april 2013 Annie Besselink-Wessels
87 jaar.
Dopen: Op 21 april 2013 zijn gedoopt
Eelco van Erp en Romée Dikker

1e Heilige Communie 2013
Op zondag 26 mei 2013 om 11.00 uur
doen onderstaande kinderen hun 1e
Heilige Communie. Dit is een bijzondere
dag voor hen. Ze zijn al druk bezig met
de voorbereidingen.De Communicantjes
vinden het erg spannend, maar zijn heel
enthousiast. Op zondag 28 april 2013 om
11.00 uur willen deze Communicantjes
zich aan de Parochie gaan voorstellen.
Communicantjes:
Bram Schoenaker, Nadia Goossens,Britt
Besselink, Olivier Spieker, Koen Hermans, Ricardo Waenink, Maj Wenting,
Ryan Besselink, Noa Winkelman,Storm
Berendsen, Marloes Masselink, Tirza
Scheffer, Maud Schennink

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
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de kloosterlingen als de dorpsbewoners
lopen voortdurend het risico om in het
geweld tussen deze twee gewond te raken.
Bij de discussie na het zien van de film
staat psalm 82 centraal: ‘Hoe lang nog
oordeelt u onrechtvaardig en kiest u partij
voor wie kwaad doen?’
Belangstellenden zijn van harte welkom.
Voor meer informatie over de gespreksgroep ‘Geloven Nu’ en de bijeenkomsten
in mei en juni kunt u terecht bij
Gerrit Kemna,
e-mail: kemnaoao@compuserve.com.

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

Je hebt soms van die vieringen
Ja, soms heb je van die vieringen in de
kerk waarvan je je bij thuiskomst nauwelijks iets meer kunt herinneren. Weinig
indruk gemaakt – het zij zo – jammer
dan – volgende keer beter, toch? Maar
soms heb je ook vieringen die je bijblijven, die je “gepakt” hebben, die je geraakt
hebben, die je vooral ook geroerd hebben.
Wel, zo’n viering hadden wij op de Eerste
Paasdag in onze St. Josephkerk. In die
Woord- en Communieviering werd in een
fantastische sfeer een viering “neergezet”
die klonk als een klok. Die viering zat
liturgisch gezien m.i. perfect in elkaar, alles klopte gewoon! In een heel goede sfeer
was het genieten dus waarin we met het
koor en de voorgangers Ied van Holstein
en Greetje Wübbels terug konden keren
naar basisgevoelens van ons geloof. Zo
werden de Paaskaars en het doopwater
uit de Paaswake in Vorden binnengebracht opdat ze gebruikt kunnen worden
in Lochemse vieringen. Een mooi mo-

ment! Maar de woorden ter overweging
van de voorganger(s) sneden nog dieper
bij me. Ze namen ons mee o.m. naar de
vrouwen bij het lege graf van Jezus op de
derde dag na diens dood. Na de aanvankelijke shock gaan ook de vrouwen op
weg, onderweg naar Galilea, een passage
naar elders dus! Niet bij de pakken neerzitten, nee: Gewoon op pad gaan! Zijn
woorden / gedachten / ideeën / gevoelens
meenemend in het hart in het geloof dat
leven sterker is dan de dood. De boodschap was en is heel eenvoudig! Gewoon
doen zoals Hij, Jezus dus! Maar dan moet
je dus heeeeeeel veel franje wegdenken
en schrappen om terug te keren naar die
heel eenvoudige kern van het verhaal en
van ons geloof. (En laat die nieuwe Paus
op die Paasmorgen nou precies hetzelfde
zeggen…) Tja, soms heb je dus ook van
die vieringen waarvan je nog dagen later
weet wat er gebeurde… Deze ervaring (en
ook van menig koffiedrinker na afloop!)
wilde ik gewoon graag even met u delen.
Dick Beltman

Geloven nu
De leden van de gespreksgroep ‘Geloven
Nu’ komen maandelijks op een maandagavond bij elkaar in de parochiezaal om
te discussiëren over actuele thema’s. Op
de bijeenkomsten van 27 mei en 17 juni
wordt gekeken naar en gediscussieerd
over de film ‘Des hommes et des dieux’
(Over mensen en goden) van regisseur
Xavier Beauvois. De film is gebaseerd op
het waar gebeurde verhaal van een zevental Franse Trappisten die in 1996 vanuit
hun klooster bij het plaatsje Tibhirine in
Algerije worden ontvoerd. Rode draad in
de film is de vraag of de kloostergemeenschap moet blijven of vertrekken. Het
dagelijkse leven van de dorpelingen en de
gemeenschap van Tibhirine speelt zich
af tussen de terroristen in de bergen en
de militairen op het vlakke land. Zowel

Liederenbord
We leven in een digitale wereld. Overal
om ons heen worden digitale middelen
ingezet om met elkaar te communiceren
en informatie door te geven. Ook in onze
geloofsgemeenschap is het gebruik van de
computer, van internet en e-mail intussen
gemeengoed. Bij deze ontwikkeling past
ook ons oude liederenbord in te ruilen
voor een digitaal exemplaar. Bovendien
is het huidige liederenbord op afstand
niet altijd goed afleesbaar. Een digitaal
liederenbord lost dit euvel op en zal het
interieur van de kerk verfraaien. Echter
voor de kosten van een dergelijk bord (ca
€ 2000,-) ontbreken ons de financiële
middelen binnen de gestelde kaders. Om
de benodigde gelden bij elkaar te krijgen
doen we een beroep op u een vrijwillige
bijdrage te storten op rekeningnummer
33.66.26.193 t.n.v. RK Geloofsgemeenschap St. Joseph Lochem onder vermelding van ‘bijdrage digitaal liederenbord’.
Wij houden u op de hoogte.

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.

Kosters
27 april: Cilia Langenhof, 2 mei: Joost
Langenhof, 5 mei: Betsie Verhoeven, 11
mei: Jan Baars, 18 mei: Joost Langenhof,
26 mei: Cilia Langenhof, 2 juni: Betsie
Verhoeven, 7 juni: Theo Damen, 9 juni:
Jan Baars, 15 juni: Joost Langenhof, 23
juni: Cilia Langenhof

Bloemversiering
20 april – 3 mei: Riky en Marietje, 4 mei
– 17 mei: Diny en Leonie, 18 mei – 31
mei: Betsie en Nicole, 1 juni – 14 juni:
Yvonne en Liesbeth, 15 juni – 28 juni:
Thea en Gerda

Opbrengst collecte’s
Vastenactie
€
(inclusief MOV 9 maart €
Syrië 31 maart
€

295,35
18,50)
62,55

Bloemengeld
De collecte voor de bloemenkas heeft
€ 372,00 opgebracht. Collectanten en
gevers: hartelijk dank.
Groeten M. Lebbink.

Sam’s Kledingactie
In de kleine kernen, waaronder dus ook
Olburgen, wordt GEEN kledingactie meer
gehouden. De kosten voor het ophalen
van kleding, schoeisel etc. zijn te hoog.
Natuurlijk kunt u uw gebruikte kleding
inleveren in de ‘Motstraat’ in Steenderen
bij de Coop.

Activiteiten voor
vrouwen
Wil jij ook de digitale nieuwsbrief ontvangen? Geef dan je mailadres door aan
Trees Jansen, jansenmts@planet.nl

Kunstwandelroute
Maandag 13 mei.

Al een aantal jaren een vast onderdeel van
ons programma. Op landgoed Enghuizen
in Hummelo wordt dit evenement jaarlijks gehouden tussen Pasen en Pinksteren, dit jaar dus van 1 april t/m 20 mei.
Meer dan dertig kunstenaars hebben hun
werk in de vrije natuur opgesteld. Verder
doen dit jaar leerlingen mee van de Lans
en cliënten van Fatima. Na afloop van de
route drinken we een bakje koffie bij De
Gouden Karper in Hummelo. Vertrek om
18.00 uur vanaf Kraantje Lek.
Kosten: de autokosten worden gedeeld,
de consumpties zijn voor eigen rekening.
Opgeven vóór 10 mei a.s. bij: Trees

Jansen, Capellegoedweg 1, Olburgen. Tel.
0575-452324 (bereikbaar tussen 18.00
en 19.00 uur) e-mail: jansenmts@planet.
nl. Laat ook even weten of je wilt rijden.
Natuurlijk mag je ook een briefje door de
brievenbus doen.

Dames- en herenkoor

Fietsroute: 1 juni: voor meer info zie

Intenties

onze volgende nieuwsbrief.

Misdienaars
27 april: Denise en Richard, 11 mei:
Rianne en William, 18 mei: Richard en
Rianne, 9 juni: Denise en Marjolein

Collectanten
27 april: Johan Willemsen, 5 mei: Erna
Bosch, 11 mei: Theo van Aalst, 18 mei:
Joost Langenhof en Jan den Hartog, 26
mei: Theo Damen, 2 juni: Johan Willemsen, 9 juni: Jan Baars, 15 juni: Erna
Bosch, 23 juni: Jan den Hartog

Lectoren
27 april: Roland Jansen, 11 mei: Thea
Lebbink, 18 mei: Cilia Langenhof, 9 juni:
Anke Pasman, 15 juni: Anny Steentjes

Repetitie: 7 mei, 14 mei, 21 mei, 4 juni, 11
juni, 18 juni
Gezongen vieringen: 5 mei, 18 mei, 2 juni,
15 juni

27 april: Willemien Horstink-Groot
Koerkamp, Jan Egging en Marietje
Egging-Houtman, Herman Pasman, Ton
Gosselink
5 mei: Gradus en Riek Bremer, Theo
Bremer, Trees Damen-Giesen, Joke Gosselink, Overleden familie Beijer-Kleinstapel, Bernard Beijer, Overleden ouders
Gerritsen-Reulink
11 mei: Gerard Lebbink, Overleden familie Lebbink-Snelder, Herman Pasman,
Ton Gosselink, Gradus en Dinie Baars,
Jan Egging en Marietje Egging-Houtman
18 mei: Willy Wigman-Reijers, Overleden
ouders Wigman-Giesen, Willemien Horstink-Groot Koerkamp, Gradus en Riek
Bremer, Theo Bremer, Overleden ouders
Te Braake-Gosselink, Ton Gosselink, Riet
Willemsen-Böhmer
26 mei: Bertus Metze, Herman Pasman,
Overleden ouders Gerritsen-Reulink
2 juni: Bernard Beijer, Robert Vallen,
Joke Gosselink, Antoon Gosselink en
Truus Gosselink-Steverink, Overleden
familie Beijer-Kleinstapel
9 juni: Herman Pasman
15 juni: Gradus en Dinie Baars, Gradus en
Riek Bremer, Theo Bremer
23 juni: Herman Pasman, Overleden
ouders Gerritsen-Reulink

Inleveren kopij
Sluitingsdata voor Olburgen/Rha:
(uiterlijk 20.00 uur)
26 mei 2013,
19 juli 2013,
1 september 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.

Informatiegids
Er wordt hard gewerkt aan de nieuwe informatiegids. De gids geeft een overzicht
van alle werkgroepen en de activiteiten
die deze werkgroepen ontplooien. De contactpersonen van elke werkgroep kunt u
vinden in een aparte bijgevoegde lijst. Het
is voor u nu eenvoudig wie wat doet en
hoe deze persoon bereikbaar is. De gids
wordt met het juni nummer bij u bezorgd.

Vrijwilligersbijeenkomst

maken” qua geloofsstappen. Wat ze dan
later hier mee gaan doen weet verder nog
niemand. Maar wat wij als begeleiders
wel weten is dat we een stukje mochten
meelopen en dat is heel erg mooi en waardevol om te doen. In totaal zijn we met
15 kinderen enthousiast begonnen aan
“hun” weg naar het Vormsel toe. Deze zal
gehouden worden op zondag 26 mei in de
St. Willibrordus kerk te Ruurlo. We hebben een informatie, meditatie- en kindouderavond gehouden en gewerkt uit het
boek “in vuur en vlam”. Als u dit leest zijn
we ook op 13 april voor het eerst naar de
Vormelingendag in Zutphen geweest. Hoe
dat was zullen wij u de volgende editie
vertellen!

21
Reiring Ida van Lanen-Groot Zevert
25 en 26 mei Trudie Bokkers-Markslag
Piet Vergroessen Hans Lieven en dochter
Ineke Ida van Lanen-Groot Zevert
1 en 2 juni Johan van de Berg Herman ter
Bogt
8 en 9 juni Ilse Welp-Markovski Ida van
Lanen-Groot Zevert
15 en 16 juni Vaderdag
Ouders Gotink-Eggink en zoon Herman
Rikie Mombarg-v.d.Hoven Jaargedachtenis Theodorus Kasteel Jaargedachtenis
Lies Kasteel-Hofman Ida van LanenGroot Zevert
22 en 23 juni Truus Vaanhold-Borkus
Piet Vergroessen Hans Lieven en dochter
Ineke

Senioren Eucharistie
Viering
Ter voorbereiding op het Hoogfeest van
Pinksteren en het ontvangen van het
sacrament het Heilige Oliesel is er woensdagmorgen 15 mei een Eucharistieviering
om 10.00 uur in de Willibrordus kerk,
voorganger is Pastoor Hogenelst. Iedereen uit de parochie kan hierbij aanwezig
zijn. Het koor luistert de viering op met
prachtige liederen. U bent van harte welkom. Voor vervoer kan worden gezorgd.

Zondag 5 mei
bevrijdingsdag
In het rooster staat vermeld dat op deze
zondag een Woord- en Communieviering
is met samenzang. Dit is echter gewijzigd
in een viering met medewerking van het
koor “De Medeklinkers” uit Zieuwent. Na
afloop is er koffiedrinken.

Zondag 2 juni 2013 worden alle vrijwilligers met partners uitgenodigd voor
de zondagsviering met aansluitend een
gezellige bijeenkomst in de Keizerskroon.
Tijdens deze bijeenkomst zullen verschillende coördinatoren van werkgroepen
een 3-minutenpraatje houden over de
werkzaamheden van hun groep. Noteer
deze datum alvast in uw agenda. Een
uitnodiging volgt.

Website
Op de website van onze parochie,
www.12apostelen.nl, heeft elke Geloofsgemeenschap een eigen pagina. Neem
gerust een kijkje.

Vormselgroep RuurloHengelo-Borculo
Ook dit jaar is het gelukt om een groep
kinderen enthousiast te krijgen om Vormsel te gaan doen. Eerst is het nog wel:
wat is dat dan, wat doe je dan en waarom
zou ik dat doen? Maar als je dan met
elkaar aan de praat gaat over de weg die
je samen met je ouders bent opgegaan,
dan willen kinderen deze weg ook wel “af-

Misintenties
11 en 12 mei/Moederdag Ilse WelpMarkovski Rikie Mombarg-v.d.Hoven
Elisabeth Kasteel-Jansen Lies KasteelHofman Ouders Freriks-van Ampting Ida
van Lanen-Groot Zevert Aleida EugelinkReiring Jaargedachtenis Leo Beuting
18 en 19 mei/Pinksteren Eef Bouwmeester Jan Jongmans Ouders Gotink-Eggink
en zoon Herman Joep Aagten Johan van
den Berg Ouders Kasteel-Jansen Lies
Kasteel-Hofman Ouders Freriks-van
Ampting Rudi Kasteel Ouders Wiegerinck-Kock en zoon Jos Daat Besselink Overleden fam. Besselink Aleida Eugelink-

Misdienaars
Na jaren van afwezigheid kunnen we ze
weer zien in de kerk: MISDIENAARS!!
We hebben al een groepje van vier, misschien worden dat er wel meer. Ze worden
opgeleid door Richard Klein Gunnewiek.
Maar...U hebt het misschien al gezien...
hun kleding... veel te kort. Hier wordt aan
gewerkt om zowel voor de Misdienaars als
de Acolieten nieuwe Superplies te maken.
Een naaister heeft zich al aangemeld. Wij
houden u op de hoogte.

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.

Meimaand Mariamaand/
bloeimaand
Terwijl ik dit voorwoord schrijf hoor ik
dat het weer kan sneeuwen, maar als u dit
leest is het hopelijk toch voorjaar geworden, veel bloemen en planten die zijn
gaan bloeien. Planten, die dikwijls aan de
voeten van Maria afgebeeld werden, zijn
de zogenaamde Mariaplanten. Al deze
planten onderscheiden zich door hun
geneeskrachtige eigenschappen of lekkere geur. Ook kleine, laag-bij-de-grond
groeiende plantjes werden gerekend tot
de Maria-planten, omdat ze door hun
bescheiden groei de Nederigheid van
Maria symboliseerden. Nederigheid werd
in de middeleeuwen gezien als de wortel,
waaruit alle andere deugden voortkwamen! Prachtig zijn de luiken, panelen en
schilderijen, waarop Maria op een zodenbankje zit met het Christuskind op schoot
voor een haag van rode en witte rozen.
De, voor de kerk, drukke tijd is bijna ten
einde, Hemelvaart en Pinksteren, en dan
een paar maanden wat rustiger tijden.
Onze kerk wordt weer open gesteld, ik
ben blij dat het allemaal zo soepel loopt.
Altijd is er iemand die de deuren opent en
tegen de avond weer afsluit. Vaak zitten
’s zomers mensen op het bankje voor de
kerk die binnen hebben gekeken en dan
vertellen dat ze de kerk zo mooi vinden.
De ploeg die onderhoud pleegt aan de
kerktuin is weer begonnen met de grote
voorjaarsklus. Dat neemt niet weg dat alle
andere vrijwilligers ook druk zijn met de
taken die ze op zich hebben genomen. We
kunnen echt trots zijn op alle mensen die
zich voor onze H.Willibrordkerk inzetten.
Een aantal mensen is bezig met het schrijven en opsporen van gegevens voor het
jubileumboek. Heeft u nog foto’s of ander
materiaal waarvan u denkt dat het voor
de schrijvers en daardoor voor onze parochianen interessant is om te weten, wilt u
dan contact opnemen: tel. 451626. Ik kan
u verzekeren dat het een mooi en makke-

lijk te lezen exemplaar gaat worden.
Trudi van der Weijden.

Restauratie
H.Willibrordkerk bijna
voltooid
Op 30 augustus 2012 werd begonnen
met de herstelwerkzaamheden van het
voegwerk van de kerk en toren
waarbij de hele toren in de steigers werd gezet. Vele bedrijven
zijn er mee bezig geweest van
aannemer B.Schotman Restauratie tot bliksemafleider, steigerbouw, voegwerk, houtherstel, leibedekking, ijzerwerk en
schildersbedrijf Aalderink uit
Steenderen. Henk Langenhof
heeft zich ongelooflijk veel
uren beschikbaar gesteld om
de organisatie in goede banen
te leiden en hij kan er u alles
over vertellen. Helaas waren er
wat tegenvallers, normaal bij
een oud gebouw.
Dankzij een donatie van een overleden
parochiaan was er ook een meevaller.
Ook mogen wij onze vrijwilligers niet
vergeten. Onder aanvoering van Henk
hebben zij veel werk verricht. Zoveel werk
dat daardoor een bedrag van € 6500 werd
uitgespaard. Geweldig. Hulde aan alle
vrijwilligers!!!!
Niet onvermeld mag blijven dat Herman
Heuver de “gebouwenman” van de HH
12 Apostelen het hele proces goed heeft
begeleid. Ondanks de positieve berichten
is het spijtig om te moeten zeggen dat er
een tekort is.
Wij hopen dan ook dat vele mensen regelmatig een duit in het restauratiefonds
zullen doen. Alle munten ( en briefjes)
zijn welkom. Achter in de kerk hangt een
“bus“ voor uw goede gaven. Laten we met
zijn allen trots zijn op onze opgeknapte
kerk. Zo kunnen we er nog jaren tegenaan. En zeg nou zelf…..wat is Steenderen

zonder de grote maar ook de klein maar
fijne toren?
Het rekeningnummer van het restauratiefonds is 148991939 o.v.v. restauratiefonds. Wij hopen dat velen die het kerkgebouw als monument van Steenderen een
warm hart toedragen, hun steentje willen
bijdragen.

Vastenmaaltijd en
opbrengst vastenactie
Op Goede Vrijdag is weer de traditionele
vastenmaaltijd gehouden, georganiseerd
door de plaatselijke MOV. Er waren
ongeveer 25 parochianen die voor € 5 een
heerlijke vegetarische maaltijd kregen
voorgeschoteld, klaargemaakt door de
voorzitter van de locatieraad en lid van
het MOV, Trudy van der Weijden. Ieder
liet zich de rijst met vissaus en/of groentesaus goed smaken en het was ondertussen ook nog erg gezellig. De opbrengst
van de actie is voor het vastenproject voor
Honduras. De totale opbrengst van de
vastenactie is: € 1491,56. Dank aan alle
gevers.

Familieberichten.
Op 14 maart is op 60-jarige leeftijd mevrouw Joke Reijmer-Baltussen overleden.
Op 4 april is op 42-jarige leeftijd Gé Herlfterkamp overleden.

Koffiedrinken
Op de zondagen 12 mei en 9 juni kunt u
na de viering van 9.30 uur een kopje koffie drinken in het Kerspel.

Voorstellen vormelingen
Op 7 april hebben de 18 vormelingen zich
voorgesteld en verteld wat ze later willen
worden. Dit in het kader van hun ‘droom’
voor hun toekomst. Diaken Oude Groen
ging met hen in gesprek. De kinderen
hadden zelf de voorbeden gemaakt en
baden die ook voor.
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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

Locatieraad

C. Bonga, vz., pm., 441261; M. Gründemann, secr., 555559;
R. Hermsen, 520870; J. Marijnissen, 441276.

Pastoraatgroep

E. Hendriks, 463570; M. Roording, 0630727690;
J. Tijssen, 441743; M. Bakker, 0314-840061

Perikelen met de klimaatbeheersing in de kerk
De laatste tijd heeft de klimaatbeheersing
in de kerk voor de nodige hoofdbrekens
gezorgd. De temperatuur liet zich van
een wel heel wisselvallige kant zien.
Bij tijd en wijle was het echt behoorlijk
koud, andere keren weer veel te warm.
Nog niet zó warm dat de winterjassen
uitgetrokken konden worden, maar toch
“te aangenaam warm” zoals een kerkganger opmerkte. Na veel bezoekjes van
de leverancier van de klimaatbeheersing
en de installateur is het probleem van de
temperatuur nu opgelost. Aan het andere
euvel, het lawaai, wordt gewerkt. Wij
vragen uw begrip voor het ongemak.

Openstelling tijdens
Hemelvaartsdag
Van 11.00 tot 16.00 uur
Vrijwilligersuitje: 11 mei
van 10.00 tot 14.00 uur
In het vorige nummer van Onderweg
kondigden wij het al aan: ons vrijwilligersuitje op zaterdag 11 mei. Met dit vrijwilligersuitje willen wij alle vrijwilligers die
zich door het hele jaar heen inzetten om
onze geloofsgemeenschap levend(ig) te
houden, bedanken voor hun inzet. Een
mooi voorbeeld van de inzet van een grote
schare vrijwilligers was te zien tijdens
het Paasweekend: de tuinlieden hadden
gezorgd dat de begraafplaats en de tuin
rondom de kerk er piekfijn uitzagen, de
schoonmaakploeg maakte de kerk schoon,
de bloemengroep verzorgde de bloemversiering in de kerk, en voor de vieringen
waren koorleden, organist, lectoren en
lectrices, misdienaars en acolieten, klokkenluiders en collectanten en de kosteres
present. Hen, maar ook al die andere

vrijwilligers die op andere momenten zich
inzetten voor onze geloofsgemeenschap
willen wij graag met dit uitje bedanken.
Alle vrijwilligers krijgen een uitnodiging in de bus met informatie over het
programma, maar nu alvast een tipje
van de sluier. Wij zien u graag op deze
zaterdag om 10.00 uur in het Volkshuis in
Zutphen voor koffie/thee én de beroemde
en door onze koningin geroemde appeltaart. Daarna volgt een programmapunt
dat wij nog even geheimhouden. Dan
is het terug naar Vierakker waar in het
Ludgerusgebouw een lunch klaar staat.
Wij verheugen ons op een grote opkomst.
Meldt u uzelf wel aan! Aanmelding kan
tot zaterdag 4 mei via info@demooistekerk.nl, via de telefoon van onze geloofsgemeenschap (0575-441286) of bij leden
van de locatieraad.

Openstellingen weer van
start
Mei: het begin van de openstellingen.
Vanaf 1 mei zijn op dinsdag- en donderdagmiddagen van 13.30 tot 16.00 uur
rondleiders aanwezig om u, indien u dat
wenst, in de kerk rond te leiden en alles
over de kerk en haar geschiedenis te
vertellen. U kunt natuurlijk ook op eigen
houtje de kerk bekijken.
Lijkt het u wel wat om ook af en toe
bezoekers van de kerk te ontvangen? Dat
kan! U bent van harte welkom om onze
enthousiaste groep van rondleiders te
versterken.
Belt u dan gerust met het parochiesecretariaat (0575-441261) of een van de
rondleiders. U kunt u ook opgeven via
info@demooistekerk.nl

Pleinmarkt
In september is weer de jaarlijkse Pleinmarkt. Heeft u nog spullen waar u afstand
van wilt doen maar die nog bruikbaar zijn
voor de Pleinmarkt, wilt u dan contact
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opnemen met de heer H. (Herman)
Haggeman (telefoon: 0575-441943). Hij
maakt dan een afspraak om deze bij u op
te halen.

Dodenherdenking 4 mei
Wichmond-Vierakker
“Vrijheid wereldwijd, vrijheid
spreek je af”
Op 4 en 5 mei staan we er in Nederland
bij stil dat de vrijheid waarin wij leven,
niet vanzelfsprekend is. Op 4 mei herdenken we diegenen die met hun leven
betaalden voor onze vrijheid.
Het Nationaal Comité 4 en 5 mei hanteert
het thema: Vrijheid Wereldwijd.
Dit jaar ligt daarbij het accent op vrijheid
spreek je af. Vrijheid Wereldwijd is veelomvattend. Daarom kiest het Nationaal
Comité ervoor om juist dichtbij te beginnen.
Vrijheid krijgt vorm – praktisch en juridisch – in afspraken, regels en verdragen.
“Verdragen van vrijheid” heeft een dubbele betekenis. Ten eerste verwijzen
verdragen naar afspraken die op papier
met handtekeningen zijn bezegeld. Ten
tweede duidt het werkwoord verdragen
erop dat vrijheid letterlijk door mensen
verdragen of ondergaan moet worden,
omdat zij zich aan de gemaakte afspraken
dienen te houden. Verdragen brengen
vrede en vrijheid, maar betekenen ook
beteugeling, matiging en onthouding. Vrij
zijn doe je nooit alleen maar samen. En
daar zijn afspraken voor nodig.
Vrijheid spreek je af.
In Wichmond is er net als de afgelopen
jaren een herdenking op de begraafplaats
en in de Protestantse Kerk. Vanaf 19.30
uur komen we samen bij de Protestantse
Kerk, Dorpsstraat 16, om vandaar in stille
tocht naar de algemene begraafplaats
aan de Baakseweg te lopen. Daar is om
20.00 uur een korte herdenking, waarbij
een krans zal worden gelegd namens de
gemeente Bronckhorst. Verschillende
verenigingen uit Wichmond en Vierakker
zullen bloemen leggen op de 13 oorlogsgraven. Natuurlijk is er voor iedereen
de gelegenheid om ook zelf bloemen te
leggen.
Na afloop van de herdenking op de
begraafplaats is er een korte herdenkingsbijeenkomst in de Protestantse Kerk.
Het thema Vrijheid Wereldwijd, vrijheid
spreek je af zal ook in de herdenking
terugkomen.
Na afloop bent u allen van harte welkom
voor een kop koffie of thee in Withmundi.
Het 4 mei comité Wichmond-Vierakker
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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.

Van de pastoraatsgroep
en locatieraad
Bij een terugblik op de maand maart die
volledig in de Vastenperiode viel zou je
geen feestelijkheden verwachten maar
toch waren die feestmomenten er volop!
Al op 2 maart konden we in een bomvolle kerk de viering van het H. Vormsel
gestalte geven samen met kinderen uit
Joppe en Lochem. Een groot feest dus.
Twee weken later al weer feest: ons koor
Vokate bestond 20 jaar en dat werd ook
feestelijk onder grote belangstelling
gevierd. Bovendien kon in deze viering
aandacht worden besteed aan de verkiezing van onze nieuwe paus Franciscus.
Weer een week later: Palmpasen, met
name voor de kinderen een hoogtepunt
in deze koude vastenperiode. En aan het
eind van de maand de Paaswake (samen
met Lochem) en het Hoogfeest van Pasen
zelf. De afgelopen periode is veel overleg
geweest over de planning van allerlei
vieringen in de toekomst. Na een gehouden enquete in de geloofsgemeenschap
is besloten om de zaterdagviering op de
eerste zaterdag van de maand om 18.30
uur ook in de toekomst te handhaven.
Een ruime meerderheid was hiervoor.
Groot voordeel van deze viering is dat
er meestal een priester beschikbaar is,
die nadien ook tijd heeft parochianen
persoonlijk te ontmoeten. Ook is besloten
om de maandelijkse viering in De Wehme
met ingang van 1 april te beëindigen en
te vervangen door een driemaandelijkse
viering in onze kerk voor alle verpleeg- en
verzorgingslocaties. Het bleek organisatorisch steeds moeilijker te realiseren vooral
door veranderingen in zorgaanbod en
geestelijke verzorging. Onze gemeenschap
zal haar best doen de nieuwe vieringen zo
goed mogelijk voor te bereiden en speciaal aandacht te besteden aan het vervoer
van de ouderen en gehandicapten.
Ook de geloofsbeleving in kleinere groepen vroeg en kreeg aandacht. Binnenkort
gaan het pastoraal team met een aantal

betrokken parochianen in gesprek en hopen we ook een begin te maken met zgn.
kleine geloofsgemeenschappen, waarover
op de laatste parochieavond uitvoerig is
gesproken met pastor Jaap van Kranenburg. Er is weer genoeg te doen als wij
van Pasen op weg gaan naar Pinksteren.
Moge het Pinkstervuur ons verwarmen en
nieuwe energie geven!
Ton Rutting

In Vuur en Vlam
Na weken van voorbereiding zijn op
2 maart in een overvolle Christus Koning
kerk 34 kinderen uit de geloofsgemeenschappen Joppe, Lochem en Vorden
gevormd.
Uit onze geloofsgemeenschap waren dat
Sander van Duin, Douwe Lichtenberg,
Nathan Mugge, Niels Koolen, Lot Meijer,
Paulina Zents, Marieke Havekes, Ruud
van der Linden en Annelot van Rossum.
De vormheer was Rector P. Kuipers
(rector Ariënsinstituut te Utrecht) en de
uitstekende muzikale medewerking was
van Vokate.
Tijdens de preek maakte de vormheer een
foto van de overvolle kerk met zijn mobiel
om deze dan vervolgens na de viering
op facebook te
zetten. Op deze
manier legde hij
de mooie vergelijking tussen
de Heilige Geest
en de provider
die je nodig hebt
voor het internet, De Heilig
Geest is Gods
eigen bijzondere
provider, Hij is
er altijd voor je!
Door Het Heilig
Vormsel vernieuw je eigenlijk
je abonnement
met God, de

kinderen kregen dan ook aan het eind van
de viering een simkaartje met een mooie
tekst om over na te denken mee naar huis.
Zowel ouders als de vormelingen hernieuwden de doopbelofte, daarna vond de
gezamenlijke handoplegging plaats en de
zalving met chrisma.
De dienst werd besloten met het aanbieden van de felicitaties en een cadeau dat
Joop Oudsen namens de vormselvoorbereidingsgroep aanbood; iedere vormeling
ontving als blijvende herinnering een duif
aan een sleutelhanger.
We kunnen terug kijken op een bijzondere viering waarin we met kinderen
van drie geloofsgemeenschappen samen
kwamen en die ons, zeker niet in de laatste plaats door de enthousiaste leiding
van Vormheer P.Kuipers, nog lang zal bij
blijven.

In memoriam
Maandag 8 april is in alle rust ingeslapen
Siny Hommel. Zij werd geboren op 23
september 1939 in Oud-Vossemeer in
Zeeland in een gezin met twee oudere
zussen en een jongere broer. Ze trouwde
met Cees Hommel en woonde samen
met hem 35 jaar in Hoevelaken. Daarna
verhuisden ze naar Kranenburg. Na het
overlijden van Cees ging ze naar Vorden
en was actief bij het Dameskoor en Cantemus Domino.
Ze was een lieve en zorgzame moeder en
oma, zeker na het overlijden van haar
schoondochter was ze een grote steun
voor haar kinderen en kleinkinderen.
Haar eigen ziekte heeft ze stil en dapper
gedragen onder het motto, niet klagen
maar dragen. En dan zette ze haar smalle
schoudertjes er weer onder. De huisarts
noemde haar: een stille strijdster. Ze
wilde de regie graag in eigen hand houden
en heeft voor de uitvaartviering zelf de
liederen gekozen.
Dat zij moge rusten in vrede.
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Emmanuel / H. Johannes de Doper Zutphen
Tengnagelshoek 10a, 7201 NE Zutphen, 0575-527080,
info@stjan-emmanuel.com
Secretariaat: dinsdag 9.00-11.00 uur.
Rekeningnr.: Giro 887463
t.n.v. RK GG St. Jan Emmanuel
Redactie: scpellemans@hotmail.com

Locatieraad

B. Wessels, vz., 520318; R. Biezeman, pm., 785879;
B. van der Krabben, secr., 529137;
H. Heuver, gebouwen, 521620.

Pastoraatgroep

A.-M. Reuvers, 0638440647; M.-J. Kupers, 543100
pg.zutphen@gmail.com

Bericht van de Locatieraad
Op zijn verzoek hebben we afscheid
moeten nemen van onze penningmeester Gijs de Bont. We zijn Gijs veel dank
verschuldigd voor zijn inzet de afgelopen
jaren en hopen dat hij in een andere
functie nog veel zal betekenen binnen de
geloofsgemeenschap. Het parochiebestuur heeft inmiddels ingestemd met zijn
vertrek. We zijn blij dat we door Gijs in
de gelegenheid werden gesteld om in alle
rust naar een opvolger te gaan zoeken.
We hebben hem gevonden in de persoon
van Rob Biezeman. We wensen Rob veel
succes en plezier toe in zijn functie van
penningmeester van de Locatieraad. Het
parochiebestuur heeft zijn benoeming
geaccepteerd.
Namens de locatieraad, Ben van der
Krabben (secretaris).

Meimaand Mariamaand
Elke dinsdagavond in mei wordt de
rozenkrans gebeden in de St. Janskerk
te Zutphen om 19.00 uur. Als u bloemen
mee wilt brengen, zijn deze hartelijk
welkom.

Vormselviering
De vormelingen van Zutphen worden niet
op 12 mei in Zutphen gevormd maar op
25 mei om 19.00 uur in Baak.

Radio Kerkplein weer in
de lucht
Elke zondagmorgen kunt u afstemmen op
de zender van de lokale omroep ‘Berkelstroom’ en dan hoort u de uitzending van
de kerken in Zutphen, Warnsveld, en Eefde. Helaas hebben wij van 16 december
2012 tot 10 maart 2013 geen gelegenheid
gehad onze programma’s uit te zenden.
Dit in verband met de verhuizing van de
studio in de Laarstraat naar een andere

locatie. We vinden het heel vervelend dat
we de laatste tijd niets voor u konden uitzenden. We hopen echter dat u opnieuw
wilt afstemmen op onze uitzendingen.
W.Stolte, voorzitter van de stichting
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Familieberichten
Overleden op 10 februari 2013 : Dorothea
Helena Maria Messing-Beuseker.
Bereiden zich voor op hun huwelijk op
14 juni: Bram Roebers en Marina Ruysch.

Misintenties
5/5: overleden heer Leereveld, ouders
Van Zuylen Bekhuis, Gerrit Degen, Mimi
Degen-Polman; 12/5: overleden heer
Leereveld, Gerhardus Wilhelmus Jansen
en Maria Jansen-Snelder, Gerard Jansen,
Gerhardus Suijkerbuijk, overleden ouders
Pans-van Leur; 19/5: overleden ouders
Colee-de Bruyn, Iwan Vedral, Hendrikus Gerhardus Johannes Wientjes, Tiny
Bartels-Hecker; 26/5: overleden heer
Leereveld; 2/6: familie Bisseling en
familie Hendriks, Geert Bisseling; 9/6:
Gerhardus Suijkerbuijk, overleden ouders
Bouwman-Baakman, Oscar te Loo; 16/6:
overleden ouders Colee-de Bruyn, Iwan
Vedral, Hendrikus Gerhardus Johannes
Wientjes, Tiny Bartels-Hecker.

Taizéviering
Radio Kerkplein is een gevarieerd programma van gesprekken en muziek, elke
zondag op de kabel 93.1, radio via FM
106.1 of berkelstroom.nl met de volgende onderwerpen: 10.02 uur: kerkelijk
nieuws; 10.08 uur: kinderverhaal; 10.20
uur: geestelijke muziek; 10.45 uur: Plusminus: een overdenking, gedicht of kort
verhaal; 11.02 uur: kerkelijk nieuws; 11.08
uur: klassieke muziek; 11.20 uur: gesprek
over een actueel onderwerp; 12.02 uur:
kerkdienst. De programma’s zijn nog tot
een week na uitzending te beluisteren op
www.B-FM.nl.

Koren & lectoren
5/5: Gemengd koor – R. van Veen; 12/5:
The Vocal Chords & Joy! – eigen lector;
19/5: Capella St. Jan – L. Broer van Dijk;
26/5: Gemengd koor – L. de Vries; 2/6:
Schola – M. Kroeze; 9/6: Dameskoor –
J. Kunen; 16/6: Capella St. Jan –
R. van Veen; 23/6: Joy! – eigen lector
(Eerste Heilige Communie).

Op zondag 26 mei 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.

Kerkdiensten Gelre
Ziekenhuis (10.30 uur)
5/5: pastor P. Frijters; 12/5: pastor R.
Baauw; 19/5: pastor R. Rijk (Pinksteren);
26/5: ds. A. van der Bunt; 2/6: pastor H.
Hase; 9/6: ds. K. Bentveld; 16/6: pastor
P. Frijters; 23/6: pastor E. Teunissen.

Kerkdiensten
Vredeskapel-GGNet
(10.30 uur)

5/5: M. van de Velde; 12/5: P. den Dulk;
19/5: L. van Wijk; 26/5: G. Spekkink
(communieviering); 2/6: C. Terlouw; 9/6:
R. Baauw; 16/6: S. Nijland; 23/6: L. van
Wijk (avondmaal).

Kerktaxi

Middagpauzediensten

U kunt op vrijdag voorafgaande aan de
eerste en vierde zondag van de maand een
kerktaxi regelen. Het betreft alleen het
vervoer voor de viering van 11.15u in de
St. Jan. Wilt u een taxi bestellen of wilt u
zich aanmelden als chauffeur? Dan kunt
u contact opnemen met Ria Geerts tussen
18.30-19.30u, tel: 52 24 29.

(donderdag, 12.15-12.30u)
2/5: ds. S. Sluis; 9/5: geen dienst ivm
Hemelvaart; 16/5: ds. G.W. van der Brug;
23/5: ds. W. Stolte; 30/5: pastor G. Pols;
6/6: ds. M. Terwel-Hamster; 13/6: ds.
D. van Alphen-Ubbens; 20/6: ds. D. van
Doorn; 27/6: ds. R.G. den Hartog.

Onderweg / Kidz
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De gaven van de Heilige Geest
De Heilige Geest is de helper van God. Hij helpt ons om goede mensen te zijn,
zoals Jezus het geleerd heeft. De duif is het speciale teken van de Geest. Met dit
knutselwerkje zie je hoe Hij ons helpt.
Je hebt alleen een papieren bord, geel
papier, lijm een stukje lint en stiften
nodig. Teken eerst de vorm op het bord
zoals op het plaatje.
Met de twee randen van het bord, maak
je vleugels aan het lijf van de duif. Nu
kun je het mooi versieren! Knip nu zeven
vlammen uit het papier. Daar schrijf je
de volgen woorden op: wijsheid, verstand, inzicht, sterkte, kennis, eerbied
voor God, liefde voor God. Hang de vlammen aan de duif. Nu heb je een prachtige afbeelding van de Heilige Geest!

Vormelingen op pad
De vormelingen van Baak, Olburgen, Zutphen, Steenderen en Vierakker hebben
zich samen voorbereid op het ontvangen van dit sacrament van de Heilige Geest.
Ze hebben zelfs gezien hoe kardinaal Eijk het chrisma wijdde waarmee ze
gezalfd worden! Daarvoor hielden ze een echte joodse Paasmaaltijd – net zoals
Jezus dat deed met zijn vrienden bij het laatste avondmaal. Ze waren ook met
veel vormelingen uit de parochie op de vormelingendag op zaterdag 13 april.

Onderweg / Teenz
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Spirit in action

Five Franciscus Facts

Met Pinksteren lezen we het verhaal over de leerlingen van
Jezus. Ze waren bij elkaar, maar toen kwam de Heilige Geest
en alles veranderde! Wat dan precies? Verbind de juiste zinnen met elkaar en je ziet wat de Geest doet!

Hij is onze nieuwe paus: Franciscus. Maar wie is hij en wat
is precies zijn taak?

• De paus heet officieel ook

De leerlingen voor Pinksteren
Bang om over Jezus te vertellen. . .
Wisten niet goed wat ze moesten zeggen. . .

•

Sloten zich op in huis. ..
Blijven dicht bij elkaar. ..

•
De leerlingen na Pinksteren!
...maar gaan nu naar buiten toe
...de leerlingen vertellen van Spanje tot India over Jezus
...ze spreken in alle talen
...ze vertellen iedereen over wat ze geleerd hebben van Jezus

•
•

“dienaar van de dienaren.”
Hij is dan wel de belangrijkste kerkleider, maar
hij is er om alle gelovige
mensen te helpen.
Hij noemt zichzelf het
liefst “bisschop van Rome.”
Dat is de stad waar hij
woont en van waaruit hij
leiding geeft aan de wereldwijde kerk.
Paus Franciscus is de 265e
opvolger van de apostel
Petrus. Die was de eerste
paus, door Jezus zelf aangesteld om herder te zijn.
De paus heeft maar één
long en kan daarom niet zo heel erg goed zingen. Dat doet
hij dan ook niet!
Het is voor het eerst in meer dan duizend jaar dat de paus
niet uit Europa komt. Paus Franciscus is geboren en getogen in Argentinië.

Passion 2013!
Net als vorig jaar organiseerde het
bisdom dit jaar de jongerenbijeenkomst Passion (Palmpasen) bij ons in
de parochie. De dag begon met een
eucharistieviering in de St. Jan met
als hoofdcelebrant kardinaal Eijk. Na
de mis vertrokken de jongeren naar
Het Stedelijk waar ze na de lunch een
workshop konden volgen.
Je kon kiezen uit drie varianten: de
eerste workshop werd geleid door
kardinaal Eijk en ging over het jaar
van het geloof. Uiteraard werd er
ook gevraagd hoe de kardinaal het
conclaaf beleefd had en hij heeft
hier dan ook uitgebreid over verteld.
De tweede workshop ging over de gemeenschap van Shalom. Deze gemeenschap is naar Nederland gekomen
om hier te missioneren. In Brazilië
organiseren ze verschillende festivals
zoals het Hallelujafestival en daar
komen 1,17 miljoen bezoekers op af.
De derde workshop bestond uit zang.
Het ging over talent en hoe het te
gebruiken. Deze workshop werd geleid
door een zanger van religieuze liederen. Op eigentijdse wijze probeerde
hij jongeren bewust te maken van de
kracht van zang en muziek tijdens
vieringen en persoonlijk gebed.

Ook werd er een gezamenlijk lied
ingestudeerd.
Ter afsluiting was er uitstelling van
het allerheiligste met aanbidding en
de nieuwe liedjes. Aansluitend was er
gelegenheid tot biechten. Biechten
is een beetje in verval geraakt onder
jongeren, maar bij de bisdomactiviteiten wordt er wel de nodige aandacht aan besteed. Er wordt alle tijd
genomen om je uit te leggen hoe het
werkt. Het is niet verplicht, maar je
wordt er ook niet raar op aangekeken als je wel gaat biechten. Sterker
nog, je zult erachter komen dat er
veel meer jongeren zijn die wel eens
biechten en ook wel eens hun ervaringen in een persoonlijk gesprek met
andere jongeren willen delen.
Natuurlijk konden we niet naar huis
voordat we gegeten hadden dus weer
terug in de school stond er een buffet klaar met shoarma en kebab (en
uiteraard voldoende alternatieven
de vegetariërs). Kortom een heel
geslaagde dag en een echte aanrader
voor alle jongeren. Kom ook naar de
bisdomactiviteiten, je vindt ze op
www.yougle.nl
Bram Becker

Onderweg / Erfgoed
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In de rubriek Ons erfgoed staat deze keer de St. Josephkerk in Lochem centraal. Voor het huidige kerkgebouw
met zijn 24 meter hoge toren werd op zondag 2 februari
1958, de feestdag van Maria Lichtmis, door de toenmalige pastoor M. Jorna O.F.M. de eerste steen gelegd. Op
26 augustus van dat jaar werd de kerk officieel ingewijd
door Zijne Hoogwaardige Excellentie Mgr. B.J. Alferink,
aartsbisschop van Utrecht. In de Mariamaand mei richten
we onze blik op de Maria- en doopkapel.

Mariakapel

Al vrij snel na de inwijding van de kerk heeft pastoor Jorna het
initiatief genomen om in de doopkapel een Mariakapel in te
richten. Net als de glas-in-loodramen heeft medeparochiaan
Henk Carlier de Mariakapel ontworpen. In het mozaïek van de
Maria-afbeelding zijn door parochianen ingezamelde scherven
van porselein verwerkt. In 2011 is de Mariakapel gerenoveerd.
De heer en mevrouw Witteman hebben samen met een aantal
andere parochianen vele uren arbeid gestoken in schoonmaak,
reparatie, schilderwerk, aankleding en nieuwe verlichting van de
kapel. Ook de doopkapel werd opnieuw ingericht door de doopvont naar voren te plaatsen en door bevestiging van een nieuwe,
stemmige voorhang. Het geheel ademt thans een sfeervolle,
warme en intieme sfeer. Na de renovatie heeft pastoor F. Hogenelst de Mariakapel opnieuw ingewijd.

De glas-in-loodramen

Over de glas-in-loodramen schreef de maker, de heer Henk Carlier, destijds het volgende. Het antieke, geblazen handwerkglas
is prachtig en de grote hoeveelheid kleuren maken het mogelijk
een onvoorstelbaar gamma te bereiken. De motieven hebben allemaal betrekking op het doopritueel: het geloof, de geboden, het
doopwater en de symboliek daarvan met waterlelies, de zegening
van het water, herten bij de bron, vissen, zon, maan, sterren,
kaarslicht, Christus op het water lopend die Petrus de hand reikt,
een priesterhand op het voorhoofd van een dopeling en de slang
en duif als symbolen van de onderwereld en de H. Geest. De kleuren
zijn in een bepaalde harmonie gezet,
zodat het geheel een goede sfeer
geeft in de kapel en toch niet al te
druk en rommelig lijkt.

erfgoed
Ons

