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Zomer? Zomer! Als u dit leest, is het zomer. Na een lang en koud voorjaar is het
eindelijk mooi weer geworden…… althans
dat hopen we…. want op het moment van
schrijven van dit stukje, begin juni, is het
nog steeds veel kouder dan we vinden dat
het zou moeten zijn.
Hoe dan ook, U weet het allemaal nog
goed, die lange koude winter, die doorliep tot eind mei. Terwijl je wilt dat het
voorjaar wordt en ook vindt dat je er
récht op hebt. Het is toch mei? En altijd
zo geweest?! Maar ach, in de tussentijd
maken we het thuis gezellig. We zoeken
elkaar op, warmen ons aan de kachel, zijn
blij met elke mooie dag en we weten dat
het goed komt.Het weer slaat echt wel om,
de bomen lopen echt wel uit, we gaan de
vogels weer horen en we laten de jas weer
thuis. We weten het zeker.
Nu is bekend dat het weer van invloed is
op de gemoedstoestand. Sommige mensen
hebben bij het korten van de dagen in
het najaar last van depressies. En bijna
iedereen wordt vrolijker als de zon schijnt.
Dat laatste, die zonneschijn, moesten
we dus de eerste maanden van dit jaar
ontberen. Heel af en toe deed me dat even
aan de kerk denken. Het wil maar geen
voorjaar worden in de kerk. Integendeel,
alles wordt minder, ook in dit nummer
van Onderweg wordt er op verschillende
plaatsen over geschreven.
Er is één belangrijk verschil: de komst van
het voorjaar kunnen we niet beïnvloeden,
de toestand van de kerk wel. De kerk zijn
we namelijk zelf. En dus: laten we elkaar
opzoeken in de kerk, ons verwarmen en
blij zijn met elke mooie dag, alle dingen
die wél lukken. Het wordt namelijk zomer.
We weten het zeker!
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Vakantietijd – tijd voor bezinning
Paulus schreef aan de gemeente van Filippi: (…) broeders en zusters, schenk
aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles
wat rein is, beminnelijk en aantrekkelijk, aan al wat deugdzaam is en lof verdient (Fil. 4:8).

Vakantie is een uitgelezen tijd voor bezinning. Even verlost van de drukte van alledag is er tijd om eens goed na te denken
over hoe wij in het licht van ons prachtige
christelijke geloof anderen, onze geliefde
naasten en minder nabije naasten, benaderen. Hoe wij in de kerk bezig zijn voor
en met God en met elkaar. Want hoe wij
met elkaar omgaan én hoe wij tegen de
kerk aankijken, is het uitgangspunt voor
het reilen en zeilen van onze parochie in
de toekomst.
Paulus (zie boven) heeft ons advies. Een
hedendaagse vertaling kunnen zijn: positieve aandacht schenken aan elkaar en
aan je omgeving.

Blauwe lucht, maar óók
donkere wolken…

We kunnen er niet omheen en we kunnen
het niet wegdenken: de hemel boven de
kerk is niet meer zo stralend blauw als
vroeger. Er is bewolking, ook boven onze
geloofsgemeenschap. Minder mensen
bezoeken de wekelijkse vieringen en het
aantal vrijwilligers die de geloofsgemeenschappen vitaal en actief houden, loopt
terug. Het oude en vertrouwde beeld van
de kerk als een vanzelfsprekend onderdeel van ons bestaan begint te vervagen,
zo lijkt het, en daarmee verdwijnt ook
de bijbehorende warmte, beschutting en
geborgenheid.

Sommige vrijwilligers vinden het moeilijker worden om behulpzaam, enthousiast
en gemotiveerd te blijven. Anderen ervaren de regels soms als te streng en voelen
zich daarom minder thuis bij de kerk. Als
steeds mínder vrijwilligers steeds méér
taken moeten uitvoeren, kan het gebeuren dat ook die zwaardere belasting aan
het enthousiasme gaat knagen.
“Ik heb het gevoel dat ik in de kerk alleen
bezig ben met problemen. Daar gaat alle
tijd in zitten en het motiveert me niet”,
zo vertelde een van de vrijwilligers mij
laatst. Zo is het precies. We zijn vaak zó
druk met het oplossen van de problemen
die op ons afkomen dat we te weinig oog
dreigen te hebben voor de essentie van
gelovige zijn, voor waar het echt om gaat
in de kerk: de liefde voor God en de uitwerking daarvan in de liefde en zorg voor
de medemens.

Een positieve benadering heeft
goede Bijbelse papieren

Laten we de vakantietijd gebruiken voor
bezinning, tijd om ons los te maken van
de problemen en na te
denken over hoe het
ánders kan.
Voor velen overheerst
er gelukkig nog altijd
het gevoel dat er in onze
geloofsgemeenschap
iets is van onschatbare
waarde. Wát dat is, kan
voor iedereen verschillend zijn. Laten we op
ontdekkingstocht gaan
naar dat waardevolle en
dat verder uitbouwen.
Ontken de problemen
niet, maar laat je er niet
door uit het veld slaan.
Er is méér in de kerk dan
problemen!
Elke dag kunnen we de
keuze maken hoe we zélf
naar de kerk en ons werk
daarin kijken. Een goede
start is bijvoorbeeld om
elkaar en de kerk vooral
te vertrouwen in plaats van te wantrouwen. Vertel elkaar mooie ervaringen en
positieve verhalen in plaats van alleen
maar op te sommen wat er allemaal mis
is. Gelukkig gebeurt dat ook al veel in
onze parochie maar misschien kan er wel
een positief tandje bij gezet worden. Niet
alleen in de zondagse vieringen, maar op
élke samenkomst, vergadering, overleg,
planning en uitvoering van onze kerkelijke activiteiten zouden we kunnen starten
in een positieve sfeer en dat proberen vast
te houden.
Laten we niet alleen naar de problemen
kijken, maar vooral ook de mogelijkheden
zoeken die er zijn en onze eigen aspiraties, wensen en verlangens daarin een
plek geven. Onze kerk én onze medewerkers in de kerk, wijzelf dus, zijn het
waard. Het blijkt uit veel onderzoeken dat
elke organisatie – dus ook de kerk – die
oog heeft en veel ruimte laat voor de positieve dingen en waar mensen waarderend
en stimulerend met elkaar omgaan, veel
beter functioneert. Bovendien heeft een
positieve benadering goede Bijbelse papieren (zie hierboven). Namens het team
wens ik u een hele fijne vakantie, met veel
ontspanning en vooral: met veel mooie
positieve visioenen over onze parochie.
Jaap van Kranenburg
pastoraal werker
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Parochiereis Lourdes 2013
Het is alweer meer dan een maand geleden dat wij, pelgrims aan de parochiereis naar Lourdes, in alle vroegte bij
de Emmanuelkerk in Zutphen stonden te wachten op onze
bus. Een beetje onwennig stonden we bij elkaar, want de
meeste mensen kenden elkaar nog niet. Wát een verschil
met het afscheid bij diezelfde Emmanuelkerk ruim een
week later. Heel bijzonder om te ervaren dat een groep
verschillende individuen in zo’n korte tijd kan samensmelten tot één hechte groep.
We hebben heel veel meegemaakt in die
negen dagen: de kathedraal van Amiens
bewonderd; een bezoek gebracht aan de
zusters van Lisieux waar we de mis mochten vieren in de crypte van de basiliek;
samen met alle Nederlanders verschillende vieringen meegemaakt in Lourdes
(boeteviering, viering met handoplegging,
mis bij de grot); de eucharistie gevierd
met 20.000 anderen in de ondergrondse
kerk; een stadswandeling door Lourdes;
de lichtprocessie en sacramentsprocessie
gelopen; een excursie door de Pyreneeën;
samen de rozenkrans bidden in de bus; de
inhuldiging van koning Willem-Alexander
gevolgd; het 18-jarig priesterjubileum
van pastoor Hogenelst gevierd; liederen
gezongen in de bus; onze gebeden en
intenties bij Maria gebracht door ze naar

de grot te brengen;
het lichaam van
Bernadette gezien
in Nevers en hier
de eucharistie
gevierd. Dit alles
onder de deskundige begeleiding van pastoor Hogenelst
en Riekje Rijk, die met hun uitleg ervoor
zorgden dat je alles nog dieper ervaart.
Deze reis naar Lourdes was een ervaring
om nooit te vergeten. Je maakt zoveel mee
in relatief korte tijd: samen lachen, samen
zingen, samen bidden, samen vieren, samen koffie drinken, samen eten, kortom:
samen ervaren. Je bent negen dagen lang
samen met anderen je geloof aan het beleven en verdiepen. Dit is iets wat mensen

verbindt. En dat maakt dat waar je eerst
als vreemden met elkaar de bus instapt,
je de bus verlaat met allemaal nieuwe
vrienden. Dat is wat zo’n bedevaart met je
doet! We willen de werkgroep die deze reis
heeft opgezet heel hartelijk danken voor
het plannen, organiseren en uitvoeren van
deze bijzondere bedevaart.
Mede namens de andere pelgrims,
Stefanie Pellemans
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Paulus
Paulus is een van de meeste bekende Apostelen van Jezus. En toch is hij eigenlijk geen ‘echte’ Apostel. Hij sloot zich pas na de dood van Jezus zich aan de
leerlingen van Jezus. Later heeft hij een belangrijk rol gespeeld in de verspreiding van het christendom, met name in het gebied rond de Middellandse Zee.
Hij wordt dan ook, terecht de Apostel Paulus, genoemd. Paulus overleed in
Rome, toen hij ongeveer 65 jaar oud was.
Ten tijde van de kruisiging van Jezus,
heette Paulus, noch Saul en vervolgde hij
de aanhangers van het ‘nieuwe geloof’.
Hij drong verdachte huizen binnen en liet
mannen, vrouwen en kinderen wegslepen
om gevangen gezet te worden. Hij begon
zich meer en meer te realiseren dat het
probleem zich niet tot Jeruzalem beperkte, maar zich verspreide naar andere
steden. Paulus, toen dus nog Saul, vroeg
toestemming om naar Damascus te gaan
om daar korte metten te maken met iedereen die zich volgeling van Jezus noemde.
De reis verliep vlot en ze zagen de muren
van de stad al voor zich, toen plotseling
een fel lichtuit de hemel scheen. Het was
zo fel dat Saul zijn ogen moest afschermen
en op de grond neerviel. Ineens hoorde
hij een stem die zei: “Saul, Saul, waarom
vervolg je mij?” Verschrikt vroeg Saul:
“Wie bent U, Heer?” “Ik ben Jezus die
jij vervolgd”, klonk het. “Maar sta nu op
en ga naar de stad. Daar zal iemand je
zeggen wat je moet doen”. Saul krabbelde
overeind, deed voorzichtig zijn ogen open,

maar zag niets. Hij was blind geworden en
het enige wat hij nog kon uitbrengen, was:
”Breng mij naar Damascus”. In de stad
aangekomen, trok hij zich in een kamer
terug. Hij zag niets, was in de war en
weigerde eten of te drinken. Steeds weer
hoorde hij de stem van Jezus. Hoe kon een
terechtgestelde misdadiger over de dood
heen tegen hem spreken? Had hij zich dan
zo vergist? Was deze Jezus Christus dan
toch de Messias?
In Damascus woonde een gelovige die
Ananias heette en in een visioen de
opdracht had gekregen om Saul op te
zoeken. Ananias wilde dat eigenlijk niet:
“Heer, deze man heeft in Jeruzalem vele
gelovigen kwaad gedaan en hij is hier om
hetzelfde te doen”. Maar Jezus beval hem
:”Ga, want deze man zal mijn naam verkondigen, zowel onder heidenen als onder
de zonen van Israël. Hij zal veel om mij
lijden”. Ananias begaf zich naar het huis
waar Saul verbleef en legde hem de handen op met de woorden: “Saul, de Heer die

De Twaalf
Apostelen
je onderweg naar hier is verschenen, heeft
mij gestuurd. Hij wil dat je opnieuw ziet,
en vervuld wordt van de Heilige Geest”.
Op hetzelfde ogenblik kon Saul weer zien.
Zonder zich nog langer te bedenken, liet
hij zich dopen en begon opnieuw te eten.
Zodra hij op krachten gekomen was, begaf
hij zich naar de synagoge van de stad en
predikte er over Jezus Christus.
Paulus voelde hoe een
steeds grotere kracht
hem bezielde en zonder
zichzelf rust te gunnen, verkondigde hij
het nieuwe geloof aan
al wie het horen wilde.
Hierdoor maakte hij
hoe langer hoe meer
vijanden, moest Damascus ontvluchten en
ging weer naar Jeruzalem. Daar kwam hij in
contact met de leerlingen van Christus die,
vanwege zijn slechte
reputatie, in eerste
instantie niets van hem
wilden weten. Alleen
Barnabas trok zich zijn
lot aan. Uiteindelijk
was hij het die Paulus
bij Petrus en Jakobus
introduceerde en hen
wist te overtuigen van
Paulus’ goede bedoelingen. Pas daarna
was Paulus een van de
Apostelen en begon hij
aan zijn reizen.
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Heilige plaatsen

Rome, de eeuwige stad (2)
In het vorige nummer van Onderweg hebben wij de
ontstaansgeschiedenis de Sint-Pietersbasiliek beschreven. Het immense gebouw, met zijn vele kunstwerken
en kerkschatten verdiend nog een artikel in ons blad. De
monumentale trap leidt naar de ingang van de kerk. Als we
tussen de grote zuilengalerij doorlopen komen we in het
atrium, de voorruimte zoals de meeste vroegchristelijke
kerken deze hadden.
De twee beroemdste deuren van de basiliek zijn daar te zien.
De Bronzen Deur aan de linkerkant, die bij de vroegere basiliek
hoorde en de Heilige deur, die alleen ter gelegenheid van het
Heilig Jaar geopend wordt. Tussen iedere twee zalen is een raam
aangebracht , het grootste venster, de Loggia van de zegening is
heel bekend. Hier verschijnt de Paus om de gelovigen de zegen
Ürbis et Orbis”te geven.
Na deze grandioze entree, is het binnenkomen een grote ervaring.
Het is de grootste kerk van de wereld en dat niet alleen door zijn
afmetingen. Het samengaan van alle architectonische en decoratieve elementen maken deze kerk tot iets groots en machtig.
Zeker als men zich realiseert in welke tijd het gebouw, weliswaar,
in tientallen jaar is gebouwd. De kerk, die uit drie schepen lijkt
te bestaan, is echter opgebouwd uit een schip met aan weerszijde
kapellen die met elkaar in verbinding staan.
Het ontwerp is van Maderno en Bernini.
Om de enorme omvang van de basiliek aan te geven zijn in de
marmeren vloer, in het midden, “gouden “aanduidingen verwerkt
hoe groot andere beroemde kerken eigenlijk zijn.

De binnenkant van de koepel van de St. Pieter

De Notre Dame in Parijs, de St.Pauls uit Londen en de Dom in
Keulen, als voorbeeld, deze kerken komen iets verder dan halverwege! Na binnenkomst ziet men direct aan de rechterkant de
Pieteitskapel met de Piëta van Micheangelo, beroemdste werken.
De koepel, die gemeten tot de lantaarn, die in het midden hangt,
120 meter hoog is. Hieronder staat de bronzen baldakijn met de
vier prachtige gedraaide zuilen. Ook dit ontwerp is van Bernini.
Aan beide zijkanten van het middenschip bevinden zich vele
kapellen, daar vinden we ook de Sacrestie en de beroemde Schat
van St.Petrus, die in de schatkamer bewaard wordt. Deze ruimte
is rijk aan kunstwerken en juwelen van onschatbare waarde, geschenken van duizenden gelovigen. Via een kleine, onopvallende
deur, komen we via een trappenhuis in de koepel van Micheangelo. Een mooi gezicht op het interieur van de kerk is dan mogelijk,
maar men kan ook genieten van het uitzicht op Rome.
Men staat dan naast de koepel achter de balustrade met de beroemde beelden van de apostelen. Het complexe Vaticaan omvat
vele gebouwen zoals het Vaticaans Paleis, de Vaticaanse Musea
en natuurlijk de Sixtijnse Kapel. De kapel is vernoemd naat Paus
Sixtus IV die opdracht gaf voor de bouw.
Het architectonisch ontwerp is van Giovanne de Dolci. In deze
kapel worden de conclaves en bijzondere ceremonies gehouden.
Onlangs nog in gebruik bij het verkiezen van Paus Franciscus.
Wereldberoemd zijn de fresco’s van Micheangelo. Daarnaast
zijn de panelen, aan de zijkant, door vele beroemde kunstenaars
geschilderd.
Het bezoeken van het Vaticaancomplex is zeer de moeite waard,
veel mensen hebben dat al gedaan en nog veel gelovigen en toeristen zullen nog volgen.
Huub Winkeler

De Pietà’ van Michelangelo
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“Je mag zijn wat je
verlangd hebt te zijn: priester”
Anton ten Klooster:
Pastor Anton ten Klooster gaat onze
parochie op 1 september verlaten na hier
4 jaar werkzaam te zijn geweest. Niet zo
heel lang misschien, maar het is toch een
periode, zijn eerste benoeming immers,
die erg belangrijk voor hem is geweest.
“Hier heb ik mijn eerste glorie momenten meegemaakt, maar ook mijn eerste
confrontaties,” zegt hij, “hier ben ik de
priester geworden die ik nu ben. Vicevoorzitter Piet-Hein Cremers vertelde bij
mijn eerste H. Mis: “De bisschop wijdt je
tot priester, maar de mensen maken je
priester”. Ik heb ervaren dat hij dat goed
zag. Wat ik hier geleerd heb, zal ik mijn
verdere leven meenemen.” Op de vraag
of hij de HH. Twaalf Apostelen als eerste
parochie niet wat groot vond geeft hij aan
dat zijn nieuwe werkgebied nóg groter zal
zijn. Twee parochies, de Paus Johannes
XXIII parochie in de Kromme Rijnstreek
en de H. Suitbertus daar naast gelegen,
ten zuiden van de Lek. Samen hebben ze
17 geloofsgemeenschappen, en Anton gaat
daar werken in een team van 2 priesters,
1 diaken, 1 pastoraal werker en 3 pastoraal werksters. Groot is relatief….
“Weet je” zegt hij glimlachend, “er wordt
vaak gesproken over de goede oude tijd,
met veel priesters, volle kerken en een
centrale plaats van de katholieke kerk in
de gemeenschap. Maar ik ken de katholieke kerk niet anders dan zij nu is. En
daar voel ik me goed bij.” Anton is niet
zijn hele leven katholiek geweest. Hij is
geboren in een reformatorisch gezin in
Hardenberg. Toen Anton een jonge puber
was, sprak de strenge kerk van ‘enkel het
woord’ en ‘strakke witte muren’ hem niet
langer aan. “Ik vond de kerk een overbodig instituut, we kunnen problemen
immers ook wetenschappelijk oplossen.”
Toen hij wat ouder werd, zo’n jaar of 17,
werd hij echter toch weer nieuwsgierig:
“Als God niet bestaat, wil ik het weten. En
als Hij wel bestaat trouwens ook!” Tijdens
een schoolreis naar Rome bezocht hij de
St. Maria Majore. Daar voelde hij zich op
een bijzondere manier thuis. Hij raakte
in gesprek met een Dominicaner monnik, Jan den Brabandere. Anton raakte
geboeid en het liet hem niet meer los. In
zijn eindexamenjaar werd hij gevormd
en deed hij de H. communie. Vervolgens
bracht hij een oriënterend bezoek aan het
Ariënskonvikt in Utrecht, alwaar de rector

hem op het hart drukte vooral de tijd te
nemen voor zijn beslissing. Dat deed hij
en hij vertrok voor een ‘tussenjaar’ naar
Canada, een periode die belangrijk zou
blijken voor zijn beslissing om priester
te willen worden. Terug in Nederland
vertrok hij in augustus 2003 naar Utrecht
om theologie te studeren en de priesteropleiding te volgen. In 2009 studeerde hij
af en in september van dit jaar vierden we
zijn komst met een Eucharistieviering in
de Christus
Koning kerk
in Vorden.
Op de vraag
wat hij nu
echt moeilijk
of vervelend
vond in deze
eerste vier
jaar moet hij
lang nadenken. “Wat
ik jammer
vind” zegt
hij, “is als
mensen in
hokjes gaan
denken.
Sommigen
vinden mij
conservatief.
Het gevolg
is, dat het in
gesprekken
dan vervolgens over de veronderstelde persoon gaat
en niet meer over de inhoud. Het ‘hokje’
overheerst en de échte dialoog komt niet
van de grond.” Hoogtepunten waren er
vele, maar wat er echt bovenuit sprong
waren de priesterwijding in Utrecht én
de eerste eucharistieviering in Hengelo.
Prachtig, vooral ook dankzij de inspanningen van de collega’s in het team.
Anton: “je mag zijn wat je verlangd hebt
te zijn: priester.”
Als je praat over de afgelopen vier jaar in
de katholiek kerk, kunnen de schandalen
waarin de kerk verwikkeld is natuurlijk
niet onbesproken blijven. In één van de
eerste weken dat het schandaal in volle
omvang duidelijk begon te worden, moest
hij uitgerekend preken over de overspelige vrouw uit het Johannes evangelie:‘Wie
zonder zonde is, werpe de eerste steen’.

Anton: “Dat ging tegen mijn gevoel in.
Liever dacht ik aan een ander Schriftwoord: ‘het zou beter zijn dat hij met een
molensteen om zijn nek in zee geworpen
zou worden.’ Maar het Evangelie leerde
me iets anders. Er moet met kracht tegen
misbruik opgetreden worden; en waar nodig moeten priesters uit hun ambt gezet
worden. Zo moet er beslist veel gebeuren,
maar steniging, letterlijk of figuurlijk, is
niet het juiste antwoord”. Veel kwam sa-

men, boosheid, verdriet, ongeloof, geloof,
evangelie. Het team heeft besloten boete
te doen door letterlijk en figuurlijk door
het stof te gaan. Voor de kerk. “Er gebeurt
iets met je als je die beweging, in woord
en daad, maakt. Het is verdrietig, maar ik
ben er trots op dat wij als team dat teken
gesteld hebben.”
En zo spraken wij nog een uurtje door.
Over herinneringen, de toekomst, de
plaats van het Evangelie in de vieringen,
het Tweede Vaticaans Concilie en zo
verder. Genoeg om over na te denken
en te veel om op te schrijven. Anton ten
Klooster wilde priester zijn, en dat is hij
geworden. In en door onze parochie. We
hopen hem nog eens terug te zien in onze
parochie en wensen hem veel succes en
goeds in zijn nieuwe werkgebied en op
zijn levenspad als priester.

Onderweg / Algemeen
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Fairsterk je kerk!
Het MOV staat voor MissieOntwikkeling en vrede en is één van de Diaconale
werkgroepen uit onze Parochie HH. 12 Apostelen. Er zijn drie aandachtsgebieden
waar we aandacht voor vragen en ditmaal willen we dat doen voor Fairtrade.
Ons streven is om van de Parochie HH 12 Apostelen een Faitrade-parochie te
maken.

O van Ontwikkeling.

Als MOV vinden wij het belangrijk dat
we een bijdrage leveren aan de kansen
en ontwikkeling van mensen die het door
de slechte leefomstandigheden waarin ze
verkeren dagelijks weer moeten zoeken
om staande te blijven. (armoede, oorlogen, geen werk, geen opleiding, geen
gezondheidszorg) We vinden het belangrijk dat mensen kansen krijgen om op
een humane manier zelf een bestaan te
kunnen opbouwen. Onderwijs en gezondheidszorg zijn van groot belang. Maar wat
nog meer tot de verbeelding spreekt is dat
mensen zelf in hun bestaan kunnen voorzien en zo zelf hun onderwijs en gezondheidszorg kunnen organiseren. Daarvoor
is het nodig dat ze een eerlijk loon krijgen
voor het zware werk dat ze vaak moeten
doen. Koffie plukken, katoen verbouwen,
bananen oogsten, het is zwaar en intensieve arbeid, vaak onder klimatologische
niet aangename omstandigheden. Als ze
een goed salaris - uurloon zouden ontvangen dan zouden ze niet meer afhankelijk
hoeven te zijn van hulp. Niemand houd
graag een hand op om met de giften van
anderen te kunnen overleven.

Nog maar al te vaak worden kinderen, jongeren en volwassene uitgebuit.
Onlangs waren het de textielarbeiders in
Bangladesh die bedolven raakten door het
instorten van het gebouw waarin ze onder
slechte omstandigheden moesten werken.
Ruim 400 honderd arbeiders, voornamelijk vrouwen hebben het niet overleefd.
Goedkope kleding heeft een prijskaartje,
dat bijdraagt aan deze gevolgen dat mogen we nooit vergeten. We zijn medeverantwoordelijk door de keuzes die we
maken.
Daarom vragen wij als MOV, aan alle
Christeren om mee te denken over hoe
we aan deze omstandigheden beetje bij
beetje een einde kunnen maken. Het
Fairtradekeurmerk is een stap in de goede
richting. Al tientallen jaren ondersteunen
we het werk van Solidaridad om deze
ontwikkeling te bevorderen De O van
Ontwikkeling is bij Solidaridad in meer
dan goede handen.
We willen er zeker van zijn dat we producten kopen waarvoor geen kinderarbeid is gebruikt. We vinden het niet meer
dan Christelijk dat er fatsoenlijk loon en
veilige omstandigheden zijn voor
hen die het werk verrichten.
Er zijn al vele producten met
zo’n Fairtradelabel, het is aan
ons steeds weer een keuze te
maken bij de inkopen die we
wekelijks doen.
Maar ook als parochie zouden
we die keus kunnen maken.
Fairtrade koffie, thee schenken
na afloop van de vieringen en op
al onze bijeenkomsten zou wat
het MOV betreft toch mogelijk
moeten zijn. We roepen alle
locatieraden en pastoraatsgroepen, alsmede u als parochianen
op om in uw eigen gemeenschap,
die keuze voor Fairtrade ook
daadwerkelijk te realiseren.
Onze vraag is, willen wij als
parochie HH 12 Apostelen een
Fairtrade parochie worden? Als
MOV zouden we dat natuurlijk graag realiseren en van
harte toejuichen.Maar wilt u als
parochiaan dat ook? Gaan we
ervoor?Niet op alle 12 locaties
hebben we een MOV werkgroep

of vertegenwoordiger, maar wel zijn er in
alle 12 gemeenschappen, gelovige parochianen die van harte het MOV en hun
gedachtegoed een warm hart toe dragen.
Help mee! www.fairtradekerken.nl
In de Fairtradeweek in oktober op onze
MOV Fairtrademarkt zondag 27 oktober zullen we daar zeker aandacht voor
vragen.Maar waarom wachten als we als
christenen nu die keus al kunnen maken.
Het zou mooi zijn dat er al gemeenschappen zijn die zich bereid verklaren mee te
doen. Zo weten we van de Gemeenschap
Vorden dat die al een Fairtrade kerk is en
ook in Vierakker in het Ludgerusgebouw
schenkt men Fairtrade Koffie en thee.
Wie volgt of is ook al zover? Laat het ons
weten.
Namens de MOV van HH 12 Apostelen
Coördinator MOV Margriet te Morsche
Meer info en vragen of belangstelling om
mee te werken
m.temorsche@12apostelen.nl

Effata:
Ga open!
Vieringen, waarin het verdiepen van
de ervaring van God in ons leven
centraal staat.
Elke tweede zaterdag van de maand
om 17.00 uur in de St. Jan Zutphen

Komende Effata-vieringen
2013:
8 juni
10 augustus
12 oktober
14 december

13 juli
14 september
9 november

Voor meer informatie:
vankranenburg@12apostelen.nl
g.spekkink@12apostelen.nl

Onderweg / Uit de parochie

Het parochiebestuur nodigt u uit voor het afscheid van

pastor Anton ten Klooster,
op zondag 30 juni 2013 om 11.15 uur
in de Eucharistieviering in de St. Janskerk,
Nieuwstadskerksteeg te Zutphen.
Na de viering is er in het Parochieel Centrum Mariaschool (PCM) gelegenheid om afscheid te nemen
van pastor Ten Klooster.
De collecteopbrengst is tevens bestemd voor het
jongerenwerk in onze parochie.

Van de bestuurstafel

Zondagsvieringen
Graag wil ik U via deze weg informeren over het tijdstip
van de zondagse vieringen.

De St. Jan de Doper te Zutphen is vanaf 1 januari 2012 aangewezen als het Eucharistisch centrum van de parochie. Daarom
wordt in die kerk elke zondag de H. Mis opgedragen. Om het
mogelijk te maken dat de priester die deze H. Mis opdraagt op
dezelfde dag ook nog in een andere geloofsgemeenschap van
onze parochie de H. Mis opdraagt, zijn vanaf 1 januari 2012 de
begintijdstippen van de zondagse vieringen parochiebreed aangepast. In Zutphen begint de H. Mis daarom vrij laat, op de andere locaties begint de viering sindsdien eerder dan gebruikelijk
was. In Keijenborg was men al gewend dat de viering op zondag
laat begint. We hebben afgesproken na een jaar te evalueren hoe
deze tijdstippen bevallen. Het parochiebestuur heeft deze evaluatie inmiddels gehouden en daarbij aan alle locatieraden en pastoraatsgroepen gevraagd hoe de ervaringen in 2012 waren. Uit
de evaluatie bleek dat de locatie in Zutphen niet geheel gelukkig
is met het late begintijdstip van de zondagse H. Mis, maar dat
men geen beter alternatief wist. De andere 11 locaties gaven aan
dat men tevreden tot zeer tevreden was met de huidige situatie.
Op basis van deze evaluatie heeft het parochiebestuur besloten
om de tijdstippen van de zondagse vieringen op dit moment niet
te wijzigen. De situatie blijft dus dat in Zutphen iedere zondag de
H. Mis wordt opgedragen om 11.15 uur. De zondagse vieringen
op de andere locaties beginnen om 09.30 uur, behalve in Keijenborg waar die viering om 11.00 uur begint.
Namens het parochiebestuur
P.H.A.J. Cremers, vice-voorzitter

Vespers
Maria ten Hemelopneming
Ieder jaar op 15 augustus viert de kerk het belangrijkste
Mariafeest van het kerkelijk jaar.Op dit hoogfeest van Maria
ten Hemelopneming is er daarom op donderdag-avond 15
augustus om 19.00 uur een bijzondere Mariavespers gezongen door het Gregoriaans Getijdenkoor St. Jan.U wordt van
harte uitgenodigd dit mee te vieren.

9

Mededeling van het Pastoraal Team en
het Parochiebestuur van de Parochie
Geachte parochianen,

We zijn blij dat onze bisschop, kardinaal Eijk, ons al zo snel na
het vertrek van pastor ten Klooster heeft laten weten, dat hij
pastoraal werkster

Mevrouw M.J.B. Peters – Van Langen
heeft benoemd tot lid van ons pastoraal team. Zij is dit moment
werkzaam in de St. Paulusparochie (Groenlo en omgeving).
Vanaf 1 september zal zij ons pastoraal team komen versterken
en gaan werken vanuit het profiel catechese.
Als bestuur en pastoraal team hebben wij kennis met haar kunnen maken en hebben alle vertrouwen in een vruchtbare samenwerking. De Presentatieviering zal worden gehouden op vrijdag
6 september. Nader informatie volgt.
Het Parochiebestuur en het Pastoraal team

Oogstdankviering 2013 bij de
Veldkapel in Baak
Elk jaar wordt er bij de veldkapel aan de Vordenseweg,
tussen Baak en Wichmond een Oogstdankviering georganiseerd. De veldkapel is gebouwd in oorlogstijd, in 1942.
In die tijd werden er bij de kapel regelmatig vieringen in
de open lucht gehouden. Maar ook na de oorlog bleef dit
monument een plek van gebed en bezinning.
Sinds het midden van de jaren tachtig organiseerde de kring
Graafschap van de ABTB er jaarlijks een oogstdankviering.
Inmiddels is de ABTB gefuseerd met LTO Noord en heeft de
viering een oecumenisch karakter gekregen.
Het thema dit jaar is: Verantwoordelijkheid voor allen.
Boeren en tuinders werken dag in dag uit met de Schepping. Het
is wonderlijk welke mogelijkheden onze aarde allemaal biedt
en welke nieuwe mogelijkheden er steeds weer ontdekt worden.
Tegelijkertijd staan ze vaak voor dilemma’s: wat kan wel en wat
kan niet? Hoe ver ga ik, in het ‘bewerken’ van gewas en verrijken
van de bodem? Waar ligt de grens tussen meewerken aan Gods
Schepping en het uitbuiten van de aarde? Het wordt de boeren
en tuinders in deze keuzes niet eenvoudig gemaakt.
Daarmee ligt er een grote verantwoordelijkheid op de schouders
van boeren: elke dag staan ze voor de keuze hoe ze hiermee om
willen gaan en welke keuzes ze hierin maken. Als consument
staan we vaak nauwelijks stil bij deze verantwoordelijkheid.
Boeren en consumenten kunnen elkaar echter vinden, wanneer
zij gezamenlijk zorg willen dragen voor een goed product aan de
ene kant en een goede prijs aan de andere kant. Ook kunnen ze
elkaar vinden, wanneer zij gezamenlijk de verantwoordelijkheid
voor de Schepping willen dragen, waarbij zowel boeren als consumenten keuzes maken die leiden tot duurzaamheid en behoud
van de Schepping.
Voorgangers zijn ds. van Zoelen en pastoraal werker J. van
Kranenburg. Muzikale medewerking wordt verleend door muziekvereniging “Nieuw Leven” uit Steenderen. Bij slecht weer zal
worden uitgeweken naar de St. Martinuskerk in Baak.

De Oogstdankviering wordt dit jaar gehouden op zaterdag
17 augustus om 19.30 uur.

Onderweg / Uit de Parochie
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Het heeft de Koningin behaagd…

Dat hoorde Goof Bus van Trees Beltman
die hem onder valse voorwendsels in een
net pak op het gemeentehuis in Lochem
had kunnen afleveren. De verrassing kon
niet groter zijn. Een paar jaar geleden
spraken we gekscherend: “Die Goof Bus,
die zou een lintje verdienen.” Dan moet
er echter nog iemand opstaan die ervoor
zorgt dat de aanvraag uitvoerig gemotiveerd en ondersteund door meerdere partijen op de juiste tijd en op de goede plaats
terecht komt. Op 26 april was het zo ver.
Goof is een vrijwilliger met een groot
hart. Hij doet veel voor onze parochie, en
in het bijzonder voor de geloofsgemeenschap Lochem, voor tafeltje-dek-je, voor
DOS, voor het SOL, en voor gevangenen
in de penitentiaire inrichting in Zutphen.
In onze parochie kennen we Goof als
degene die Navision aan de praat kreeg,
als degene die onbaatzuchtig zijn kennis
inzet(te) voor alle geloofsgemeenschappen
in onze parochie en als degene die wars is
van status en prestige. Hij ruimt de oude
kranten op, werkt mee in de tuin, is een
belangrijke spil bij de bezorging van Onderweg, staat klaar als er iets gerepareerd
moet worden, is van ganser harte koster,
kortom: hij kijkt om zich heen en ziet waar
hij nodig is.
Goof, van harte proficiat namens de geloofsgemeenschap Lochem, het bestuur en
het pastoraal team! Dankjewel Els dat je
Goof van harte steunde, met een liefde en
kracht die niet altijd zo zichtbaar is voor
de buitenwereld.

Ook Agnes Hakvoort heeft een lange
staat van dienst in de kerk. Al in 1982
kwam zij bij de bloemversiergroep, iets
dat ze tot op vandaag (dus al meer dan 30
jaar!) met veel plezier doet. Daarnaast was
zij 10 jaar de spil in de kindernevendienst.
Ze is vooral bekend geworden door haar
grote betrokkenheid als vicevoorzitter van
het parochiebestuur in Keijenborg, van
2000-2009. Vooral die laatste jaren, bij
de voorbereidingen van de fusie naar de
HH. Twaalf Apostelen waren turbulente
jaren. Ze stond pal voor ‘haar’ gemeenschap, terwijl ze daarnaast zeer loyaal was
aan die nieuwe organisatie van de gefuseerde parochie. Nog steeds zien we Agnes
betrokken bij de Keijenborgse kerkgemeenschap, niet alleen als meelevend lid:
sinds 2008 is Agnes actief als vrijwilligeruitvaartvoorganger in de parochie. Ook
buiten de kerk was en is Agnes actief in de
gemeenschap. Zo was zij lange tijd lid van
de ouderraad van de peuterspeelzaal, lid
van het schoolbestuur van basisschool St.
Bernardus en voorzitter van de ouderenvereniging St. Ludgercollege. Agnes ‘zou
het rustiger aan gaan doen’ na de intensieve jaren in het bestuur van de Keijenborgse kerk, maar als je de krant leest
blijkt daar nog maar weinig van. Stichting
Hulpdienst Hengelo-Keijenborg, Bezoek
en Oppasservice Ouderen en Vrijwillige
Palliatieve Terminale Zorg hebben haar
warme belangstelling en actieve betrokkenheid.
Namens de geloofsgemeenschap Keijenborg, het bestuur en het pastoraal team:
van harte proficiat!

Joop Klooken is een begrip in de Willibrorduskerk in Hengelo. Niemand die
hem niét kent! Heb je een vraag, dan weet
Joop het antwoord. Moet er iets gedaan
worden, Joop zorgt ervoor. De duizendpoot was van 1998 tot 2006 vicevoorzitter van het parochiebestuur en daarnaast
ook bestuurslid van de sectie West (een
samenwerkings-verband van zes parochies, die later zijn opgegaan in de HH.
Twaalf Apostelen). In diezelfde tijd was
Joop voorzitter van de plaatselijke Raad
van Kerken en heeft in die hoedanigheid
veel bijgedragen aan de nog steeds goed
draaiende oecumene. Toen de kerk in
2003 gerestaureerd moest worden, was
hij een van de initiatiefnemers. Hij was
redacteur van het parochienieuws en nog
steeds doet Joop een deel van de administratie en zorgt hij er mede voor dat Onderweg overal op tijd in de brievenbussen
ligt. Naast deze bestuurlijke en administratieve taken drukt Joop al jarenlang een
groot stempel op de pastorale zijde van de
Hengelose geloofsgemeenschap. Zo was
hij lid van de ‘werkgroep pastoraat’, de
voorloper van de pastoraatsgroep, neemt
hij deel aan de bedevaarten naar Kevelaar,
organiseert hij mede de jaarlijkse dag voor
ouderen en alleenstaanden in Huize Baak,
is immer aanwezig op de donderdagochtend-inloop in het parochiecentrum en
bestaat zijn bijdrage in de liturgie door
voorganger te zijn bij de avondwake en
het maken van de wekelijkse voorbede.
Ach, de lijst is lang niet compleet, en dan
is er ook nog van alles wat Joop buiten de
geloofsgemeenschap doet.
Joop, namens de geloofsgemeenschap
Hengelo, het bestuur en het pastoraal
team: van harte proficiat!

Onderweg / Wereldwijd
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Parochiële Caritas Instelling
Doelstelling PCI:
“Het vanuit christelijk overtuiging gestalte geven aan de opdracht van de kerk
om dienstbaar te zijn aan de parochiële samenleving door aandacht te schenken
aan de concrete noden en behoeften van personen en groepen van personen en
daardoor bij te dragen aan het bevorderen van de sociale rechtvaardigheid.”
(volgens algemeen reglement voor het bestuur van een PCI)
Zoals u weet zijn de parochiegrenzen
in het Bisdom in beweging. Dit heeft
geleid tot het samengaan van alle twaalf
parochies in het parochieverband Graafschap/Zutphen in één nieuwe parochie
HH Twaalf Apostelen. Omdat volgens
kerkelijk recht één parochie maar één
PCI kan hebben, zijn de bestaande PCI’en
samengevoegd tot één nieuwe PCI, met
een centraal bestuur.
In maart 2011 is het decreet van de bisschop ontvangen waarin dit geregeld is.
Er is nu één PCI bestuur dat ( met
terugwerkende kracht ) per 1 januari
2011 benoemd is voor onze parochie,
en daar onder functioneren de lokale
Caritas-werkgroepen. De leden van de
werkgroepen worden overigens door het
PCI-bestuur benoemd.

Bijlage
Vieringenschema:
Vieringen
door de week
Borculo: O.L.V. Tenhemelopnemingkerk, laatste dinsdag van de
maand, 10.00 uur.
Hengelo: H. Willibrordkerk,
donderdag, 9.00 uur tot 1 augustus.
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.

Aanbidding en

biechtgelegenheid
Zutphen: zaterdag 15.30-16.15 uur
in de maand augustus géén aanbidding en biechtgelegenheid

Deze caritasgroepen blijven functioneren zoals ze
altijd al doen.
Zij zetten
zich in voor
de mensen
en groepen
mensen in
hun eigen
gemeenschap die een
(financieel) steuntje kunnen gebruiken,
zoals bij activiteiten voor zieken, bejaarden en alleenstaanden. Belangrijker nog
is dat zij oor en oog hebben voor de nood
in hun eigen gemeenschap en handelend
optreden.

Het PCI bestuur maakt het financieel
mogelijk dat deze groepen kunnen functioneren en heeft tevens het beheer over de
gronden en de financiële middelen die in
het bezit zijn van de PCI.
In het PCI bestuur zitten:
Paul Wentink – voorzitter, Laren
vacature– secretaris,
Gerard Bloemenkamp, penningmeester
Bennie Mentink – lid, Keijenborg
Marijke van der Werf – contactpersoon
lokale werkgroepen, Zutphen
Het PCI bestuur zal zich inzetten om de
komende jaren de werkwijze in de diverse
caritasgroepen te stroomlijnen en een
goede communicatie met de caritasgroepen en met het parochiebestuur te onderhouden zodat de zorg voor de medemens
in onze eigen gemeenschap is gewaarborgd. Daarnaast zal het PCI bestuur de
gronden en de gelden op basis van een
aandachtig financieel beleid op goede
wijze moeten beheren zodat de caritasgroepen gefaciliteerd kunnen worden.
Namens de PCI HH 12 Apostelen
Paul Wentink
Email: pci@12apostelen.nl

Rozenkrans bidden
Keijenborg, H. Johannes de Doperkerk, iedere woensdagavond om
19.00 uur.

Vieringen b.g.v. Maria
Tenhemelopneming op
donderdag 15 augustus
Borculo, O.L.V. Tenhemelopnemingkerk: 19.00 uur; eucharistie.
Joppe, O.L.V. Tenhemelopnemingkerk: 19.00 uur; eucharistie.
Keijenborg, H. Johannes de Doperkerk: 19.00 uur; Woord- en Communieviering

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

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

Onderweg / Uit de geloofsgemeenschappen
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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
Ontvangen post

Een groep verontruste katholieken
schreef een brief over de gang van zaken
in de Nederlandse kerkprovincie. Op internet kunt u de brief lezen onder http://
www.professoerenmanifest. Ook achter in
de kerk kunt u de brief lezen.

Samenwerking in de
geloofgemeenschap

Pastoraatsgroep en locatieraad hebben
onderling de communicatie met elkaar
afgestemd. Afgesproken is om eens in de
6 weken gezamenlijk met elkaar te vergaderen. Komende maanden zal de locatieraad met de werkgroepen de 2-jaarlijkse
voortgangsbespreking houden.

Oogstdankviering bij de
Veldkapel
De Oogstdankviering wordt dit jaar gehouden op zaterdag 17 augustus om 19.30
uur. Voor uitgebreide informatie zie het
artikel in het algemene gedeelte van dit
blad.

Parel van Baak
Op 23 juni verzorgt het “Podium Boak”
een optreden in de tuin van de Martinuskerk in Baak. Ditmaal komt een Nederlandse groep Ierse muziek spelen en dat
wordt dus zeker een zeer gezellige boel.
‘Celtic Wind’ is een Nederlandse band,
die zeer gevarieerde Ierse muziek op het
repertoire heeft. Traditionele Ierse liedjes
die we kennen van o.a. de Dubliners en
mooie ballades wisselen elkaar af. De
muziek zal zowel oud als jong aanspreken.
Bij mooi weer zal het optreden buiten in
de kerktuin plaatsvinden vanaf 14:00 uur.
Van 3 mei tot met 12 mei organiseerde
kunst10daagse Bronckhorst een kunstroute. In het profane deel van de kerk
schilderden Jose Spiek en Wim van Osch

zeer realistische dieren en portretten. Ze
lieten hun werk zien aan ruim 750 bezoekers. Deze zomer is Jose Spiek in de kerk
nog te zien op de donderdagmiddagen
van 13:30 tot 16:30 uur.

Van de Pastoraatsgroep
Lief en Leed boek bij Maria

In onze Martinus-kerk is het een goed gebruik om een kaars op te steken bij Maria.
Een gelovige neemt een kaars, ontsteekt
deze bij Maria en bidt enige tijd voor
steun voor een familielid, voor troost in
moeilijke tijden of uit dankbaarheid. Bij
Maria ligt vanaf heden een Lief en Leed
boek. In dit Lief en Leed boek kan een
gelovige zijn gebeden opschrijven, plezierige dingen of droevige gebeurtenissen.
Na afloop van het gebed en het noteren
in het Lief en Leed boek blijft de opgestoken kaars nog enige tijd branden om
het gebed als het ware te onderstrepen en
levend te houden. Door uw gebeden op
te schrijven kunnen deze gedeeld worden
met andere gelovigen.

Vormselviering 25 mei in
Baak.
Op zaterdagavond 25 mei 2013 kwamen
velen naar de H. Martinuskerk in Baak
voor de viering van het ontvangen van het
vormsel door 25 kinderen uit de geloofsgemeenschappen Baak (2), Steenderen
(12), Vierakker (4) en Zutphen (11).
Het was koud in de kerk, maar de sfeer
was warm. Het koor, samengesteld uit
koorleden van Baak, Steenderen en
Vierakker zong onder leiding van Ron
Holtslag uit Vierakker. De ouders hadden twee bomen met papieren vlammen
gemaakt met de namen van de kinderen erop. De bloemengroep van Baak
had sfeervolle bloemstukken gemaakt.
Kortom het zag er feestelijk uit. Ook de
kinderen zagen er feestelijk uit en de
voorgangers, vicaris Pauw en pastoor

Hogenelst, ook in hun rode gewaad. De
lezing over de zaligsprekingen werd door
vicaris Pauw aangegrepen om een link te
leggen tussen de toespraak van de nieuwe
paus Franciscus en de nieuwe koning
Willem Alexander. Ook zij hadden iets te
zeggen tegen de gelovigen en het volk, net
als Jezus in Zijn tijd. De vicaris sprak in
begrijpelijke taal. De kinderen spraken
vol overtuiging hun geloofsbelijdenis
uit, waarna hun ouders hen de handen
oplegden en ze de zegen kregen. Daarna
kregen ze één voor één de zalving onder
het uitspreken door de vormheer van de
tekst: “N., ontvang het zegel van de heilige Geest, de gave Gods.” De vormeling
antwoordde dan: “Amen”.
Tijdens dit gebeuren was er geen muziek
zodat iedereen kon horen wat er gezegd
werd. Aan het eind van de viering zegende
de vicaris de kruisjes uit Bethlehem in
Israël die de kinderen als aandenken
kregen. Een bijzonder geschenk. Na de
groepsfoto gingen de vormelingen naar
huis om feest te vieren.
Veel mensen zijn druk geweest om dit
gebeuren voor te bereiden. Samen lukt er
veel. Dank aan iedereen die op de één of
andere manier heeft bijgedragen aan deze
viering.

Misintenties
Za. 22/6 Koor. Fam. Veenhuis-Zents. Za.
29/6 Koor.Jgt. Wim Mentink, Fam. Hendriks-Hermsen, Theodorus Jansen en Jos
.Zo. 7/7 Koor. Jgt. Joop v.d. Bos, Jan en
Gretha Janssen-Bosman. Za. 13/7 Koor.
Fam. Koekkoek, Jgt. Theodora Johanna
Driever-Masselink, Ouders DashorstBrink, Jan en Will Schutte-Bosman, Fam.
Jansen-Vermeulen en uit dankbaarheid,
Ouders Cornelissen-Brink. Zo 21/7 Ouders Roordink-Borgonjen. Za. 27/7Koor.
Zo. 4/8 Koor.Jgt. Henk Mentink, Marijke
Hebben, Jan en Gretha Janssen-Bosman.
Za 10/8 Koor.Jgt. Bertus Heijtink, Jgt.
Fam Jansen-Vermeulen, Ouders Cornelissen-Brink. Za. 17/8 Ouders DashorstBrink.

Misintenties voor elk weekend

Henk Alofs, Mevr. Salebrink, Bert
Schooltink, Mevr. Janssen-Bosman, Wim
Driever, Joke Reijmer-Baltussen.
Misintenties voor eenmaal per maand
Mevr. Hebben–Smit, Teun en Marie
Eliesen–Hendriks, Ouders van Leussen–
Schooltink-Bosman, Fam. Van Ree–ten
Broek, Ouders Driever–Masselink, Dicky
Herfkens, Fam. van den Bos–Sesink, Dhr.
Jan van Langen, Fam. Heijtink, Fam.
Teunissen-Schooltink, Bernardus Theodorus Boshoven en fam., Jos Hermsen,
Dien Mokkink-Wenting, Fam. VeenhuisZents.
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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

Eerste Heilige Communie
Op zondag 19 april hebben 8 kinderen
de Eerste Heilige Communie gedaan. Dit
waren: Sanne Baks, Lieke Brokers, Duco
Kors, Danniel Mensink, Milan Pardijs,
Micky Peters, Tijn Schuppert, Iza Venhoven. Het was een mooie rijke viering.

Vormsel
Op zondag 26 mei jl. is er in de H. Willibrordkerk in Ruurlo het H. Vormsel
toegediend aan 18 kinderen uit de parochies Borculo, Hengelo (gld), Keyenborg
en Ruurlo.
Hoewel de buitentemperatuur te wensen
overliet, was het in de kerk lekker warm.
Mede door de mooie versiering in de kleuren van het vuur: rood, geel en oranje.
De vormheer Kardinaal Eijk ging voor in
deze viering samen met diaken Th. ten
Bruin wat toch een speciaal tintje gaf aan
deze dag. Het koor @seven uit Ruurlo
verleende hun muzikale medewerking.
Het was een erg mooie viering waarin de
Kardinaal vertelde over het zaad wat in je
hart is geplant tijdens je doop en dat nu
tijdens het Vormsel meer en meer is gaan
bloeien. Net zoals in de lente de bomen en
bloemen weer tot leven komen.

Eerste Heilige Communie

Wij willen alle vormelingen hartelijk
feliciteren met het ontvangen van het H.
Vormsel. Voor Borculo zijn dit: Bart Luttikholt, Veerle Uhl, Britt Sollman, Marit
Oude Maatman en Siebren Hilhorst.
Namens de Vormselvoorbereidingsgroep,
Nathalie van Workum en Marion Hilhorst
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spelletje of een wandeling en om half 3
kwam “Frits oet Gelster” met prachtige eigen geschreven gedichten in de streektaal
over zaken uit het dagelijks leven. In de
pauze werd er nog een drankje geserveerd
en om half 5 gingen we weer in optocht
naar de kerk voor het Marialof door Pastoor Hogenelst. Jammer genoeg kon hij
er vanwege drukke werkzaamheden niet
de hele dag bij zijn, maar geweldig dat
hij 2 keer op één dag naar Borculo komt
om onze dag te doen slagen. Het was een
geweldige dag! Ook het koor had er veel
werk van gemaakt. Ze hadden speciaal
een boekje gemaakt zodat we alles konden meebidden en zingen. Jammer dat
er niet meer mensen meedoen aan zo’n
geweldige dag. Er zijn toch veel meer RK
senioren in Borculo dan de ongeveer 40
die er waren?
Kortom het was een geweldige dag georganiseerd door Willy Lubbers en Jan
ten Thije van de Caritas. Voor herhaling
vatbaar volgend jaar mei? Namens alle
deelnemers hartelijk bedankt!

Koffie drinken

Een deelneemster.

Na de viering van zondag 21 juli en
zondag 11 augustus is er gelegenheid koffie te drinken in het KJ gebouw. U bent
hiervoor van harte uitgenodigd.

Vieringen door de week

Bezinningsdag
Op dinsdag 14 mei was de bezinningsdag
voor senioren in Borculo. Om 10 uur ‘smorgens begonnen we met een Eucharistieviering door Pastoor Hogenelst, die
ons Geestelijk voedsel mee gaf voor de
verdere dag. Daarna gingen we in optocht
naar C.R. Peters waar we genoten van de
koffie met cake of koek geserveerd door
mensen van de Caritasgroep. Hierna
werd er een borreltje gedronken en toen
kwamen de tongen goed los.
Het is geweldig om op zo’n dag mensen te ontmoeten die je lang niet gezien
hebt. Daarna konden we aanschuiven
aan de feestelijk
gedekte tafel met
eigengemaakte
menukaartjes en
hebben we genoten
van een heerlijke
3 gangen maaltijd
met groentesoep,
rollade met bijlagen en aardbeienbavarois na. Wat
gezellig om met
zoveel mensen samen te eten en wat
kan Gerda Peters
lekker koken.
Hierna was het tijd
voor een dutje, een

Iedere laatste dinsdag van de maand is
in onze kerk om 10.00 uur een viering. U
bent van harte welkom.

Misintenties
Za 29/6: Herman en Annie v.d. Berg-Savenije, Gerardus Broekhof Gert Venderbosch (jaargedachtenis).
zo 7/7: David Veltman Theo Krukkert
(jaargedachtenis).
za 13/7: Lien Heutinck-Wieggers, Anton
Rassing (jaargedachtenis), overleden
fam. Geerligs en Ottenschot.
zo 4/8: Wilhelmien Krabbenborg-Kl.
Nijenhuis, Gerard Jansen
do 15/8: Theo en Riek Verheijen, Harrie
Hendricksen, Ben Lubbers
za 17/8: Lien Heutinck-Wieggers, Wim
Vreman, Overleden fam. Geerligs en Ottenschot

Overlijdensberichten
Op 15 april is op 78-jarige leeftijd overleden: Hetty van Aken – Beerten.

Doop
Op 12 mei is gedoopt Mimi Maria Bette
Rog, dochter van Hans Rog en Ellen
Zanderink.

Inleveren Kopij
Sluitingsdatum inleveren kopij voor Borculo is 23 juli, monique.uhl@gmail.com

Onderweg / Vieringenschema
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DAG

BAAK

BORCULO	

HENGELO	

JOPPE	

KEIJENBORG

LOCHEM	O

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
													
za 29/06
19.00 Euch.
19.00 uur					
HH Petrus
A. ten Klooster
Slotviering					
en Paulus
T. ten Bruin
werkgroep					
													
zo 30/06			
9.30 uur
9.30 uur
11.00 uur
9.30 uur		
13e zo.			 WCV
WCV
WCV
Eucharistie		
d. h. jaar			
werkgroep
T. ten Bruin
werkgroep
J. van der Meer		
													
za 06/07					
19.00 uur			
					
WCV			
					
Werkgroep			
													
zo 07/07
9.30 uur
9.30 uur
9.30 uur
9.30 uur		
9.30 uur
14e zo.
WCV
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie		
Eucharistie
d. h. jaar
werkgroep
A. ten Klooster
F. Zandbelt
J. Leisink		
F. Hogenelst
													
za 13/07
19.00 uur
19.00 uur								
Eucharistie
Eucharistie								
F. Hogenelst
F. Zandbelt								
													
zo. 14/07			
9.30 uur
9.30 uur
11.00 uur
9.30 uur
15e zo.			 WCV
WCV
WCV
WCV
d. h. jaar			
werkgroep
werkgroep
T. ten Bruin
werkgroep
													
za. 20/07				19.00 uur				
				Eucharistie				
				
F. Zandbelt				
													
zo 21/07
9.30 uur
9.30 uur
9.30 uur		
11.00 uur
9.30 uur
16e zo.
WCV
WCV
Eucharistie		Eucharistie
WCV
d. h. jaar
G. Oude Groen
werkgroep
J. Leisink		
F. Hogenelst
werkgroep
													
za 27/07
19.00 uur
19.00 uur					
WCV
Eucharistie					
T. ten Bruin
F. Hogenelst					
													
zo. 28/07			
9.30 uur
9.30 uur
11.00 uur
9.30 uur		
17e zo.			WCV
WCV
WCV
Eucharistie		
d. j. jaar			
T. ten Bruin
M. Storteler
werkgroep
F. Hogenelst		
													
za. 03/08								
								
								
													
zo. 04/08
9.30 uur
9.30 uur
9.30 uur
9.30 uur
11.00 uur
9.30 uur
18e zo.
WCV
WCV
WCV
WCV
WCV
WCV
d. h. jaar
W. Matti
T. ten Bruin
J. van Kranenburg
werkgroep
J. van Kranenburg
werkgroep
													
za. 10/08
19.00 uur									
WCV									
J. van Kranenburg									
													
zo. 11/08		
9.30 uur
9.30 uur
9.30 uur
11.00 uur
9.30 uur			
19e zo.		
WCV
WCV
Eucharistie
WCV
Eucharistie
d. h. jaar		
werkgroep
G. Oude Groen
J. Leisink
G. Oude Groen
F. Zandbelt			
													
za 17/08
19.30 VELDKAPEL
19.00 uur							
Oogstdankviering
Eucharistie							
J. van Kranenburg
F. Zandbelt							
													
zo 18/08			
9.30 uur
9.30 uur
11.00 uur
9.30 uur
20e zo.			
WCV
Eucharistie
WCV
WCV
d. h. jaar			
werkgroep
H. Pauw
werkgroep
werkgroep
LEGENDA:

Euch.:
WCV:

Eucharistieviering
Woord- en Communieviering

WD:
Woorddienst
EHC: Eerste H. Communieviering
Oec.viering: Oecumenische viering			
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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
													
19.00 uur			
17.00 Euch.			
za 29/06
Eucharistie			
A. ten Klooster			
HH. Petrus
F. Hogenelst			
T. ten Bruin			
en Paulus
													
		
9.30 uur
9.30 uur		
9.30 uur
11.15 Euch.
zo 30/06
		 Slotviering
Eucharistie		Eucharistie
F. Hogenelst
13e zo.
		
W. Matti
F. Hogenelst		
E. Wassink
afscheid A.t.Klooster d. h. jaar
													
			
19.00 uur
19.00 uur
17.00 uur
18.30 uur		
za 06/07
			 Eucharistie
WCV
Eucharistie
Eucharistie
			
A. ten Klooster
werkgroep
F. Hogenelst
F. Hogenelst		
													
9.30 uur			
10.00 uur		
11.15 uur
zo 07/07
WCV			
WD		
Eucharistie
14e zo.
werkgroep			
werkgroep		
F. Zandbelt
d. h. jaar
													
								
17.00 uur		
17.00 uur
za 13/07
								
Eucharistie		
Effataviering
								
F. Hogenelst		
werkgroep
													
9.30 uur
9.30 uur
9.30 uur		
9.30 uur
11.15 uur
za 14/07
WCV
Eucharistie
WCV		 WCV
Eucharistie
15e zo.
T. ten Bruin
F. Hogenelst
M. Storteler		
werkgroep
F. Hogenelst
d. h. jaar
													
				19.00 uur
19.00 uur				
za 20/07
				 WCV
Eucharistie				
				
G. Oude Groen
F. Hogenelst
													
9.30 uur			
9.30 uur
9.30 uur
11.15 uur
zo 20/07
WCV			Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
16e zo.
werkgroep			
F. Hogenelst
J. van der Meer
E. Wassink
d. h. jaar
													
19.00 uur			
17.00 uur			
za 27/07
					 Eucharistie			Eucharistie			
F. Zandbelt			
F. Zandbelt
													
		
9.30 uur
9.30 uur		
9.30 uur
11.15 uur
zo 28/07
		WCV
WCV		WCV
Eucharistie
17e zo.
		
werkgroep
werkgroep		
werkgroep
F. Hogenelst
d. h. jaar
													
								
19.00 uur
19.00 uur
17.00 uur
18.30 uur		
za 03/08
								
WCV
WCV
WCV
WCV		
								
J. van Kranenburg
T. ten Bruin
J. van Kranenburg
werkgroep
													
9.30 uur					
11.15 uur
zo 04/08
WCV					
Eucharistie
18e zo.
werkgroep					
Kardinaal Eijk
d. h.
													
									
17.00 uur		
17.00 uur
za 10/08
									
Eucharistie		
Effataviering
									
F. Zandbelt		
werkgroep
													
			
9.30 uur		
9.30 uur
11.15 uur
zo 11/08
geen viering
geen viering
WCV		
WCV
Eucharistie
19e zo.
			
werkgroep		
J. van Kranenburg
F. Zandbelt
d. h. jaar
													
							
19.30 VELDKAPEL
17.00 uur			
za 17/08
							
Oogstdankviering
Eucharistie			
							
J. van Kranenburg
F. Zandbelt
													
9.30 uur
9.30 uur		
10.00 uur
9.30 uur
11.15 uur
zo 18/08
WCV
Eucharistie		 Oec. Viering
WCV
Eucharistie
20e zo.
werkgroep
J. van der Meer		
T. ten Bruin
werkgroep
H. Pauw
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

Locatieraad/pastoraatgroep

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

Vormselviering op 26 mei 2013
Na een goede en gezellige voorbereiding
van acht bijeenkomsten was het 26 mei
dan zover.
Achttien Vormelingen uit Hengelo,
Ruurlo, Borculo en Keijenborg ontvingen
het Heilig Vormsel van Kardinaal Eyck in
de mooi versierde H.Willibrorduskerk in
Ruurlo.

Kardinaal Eyck legde tijdens de preek nog
aan de Vormelingen uit wat het Vormsel
betekent en wenste hen allen succes op
hun levenspad.

Eerste H.
Communieproject
Feestelijke viering Eerste Heilige
Communie

Op zondagmorgen 2 juni j.l. was het
een drukte van belang in onze kerk. Er
waren heel veel mensen naar de Eerste
H. Communie viering gekomen. De kerk
was prachtig versierd. Negen kinderen
uit onze geloofsgemeenschap mochten op
deze ochtend de Eerste Heilige Communie in ontvangst nemen. Het was een hele
mooie viering, waarin pastor Anton ten
Klooster voorging. De kinderen verzorgden zelf een groot deel van de viering; zij
zongen liedjes en lazen diverse stukjes
voor.

De voorbereiding van het Vormsel, in
vuur en vlam, was zowel in de eigen
geloofsgemeenschap als ook een aantal
gezamenlijke bijeenkomsten uitgevoerd.
We zijn naar Ruurlo geweest en hebben
daar samen een meditatieavond gehad
en in Borculo waren we uitgenodigd voor
een ouder-kind avond. Ook zijn we samen
naar de Vormseldag in Zutphen geweest,
afsluitend met een gezamenlijke maaltijd
in ons parochiecentrum. In onze eigen
kerk hebben de Vormelingen zich voorgesteld en aan deze viering meegewerkt.
Maar zondag 26 mei was het eindelijk
zover, ´s morgens om 9.00 uur werden
we verwacht in de H. Willibrorduskerk
te Ruurlo, buiten werden we al verwelkomt door ballonnen en binnen waren er
prachtige ballonnenbogen in de kleuren
van vuur en vlam.

Zo’n groot feest moet natuurlijk goed
voorbereid worden. Op zeven middagen kwamen de communicantjes in het
parochiecentrum bij elkaar om zich voor
te bereiden op deze belangrijke gebeurtenis. Zij maakten een rondleiding door de
kerk en kregen verschillende bijbelverhalen te horen. Regelmatig oefenden de
kinderen hoe ze op een goede manier de
hostie in ontvangst nemen. We praatten
samen over het onderwerp “bidden” en
de kinderen leerden het “Onze Vader”. Op
een speelse manier werden de kinderen
vertrouwd maken met de kerk en haar
gebruiken en ze waren dan ook regelmatig in de kerk zelf te vinden. Op school
leerden de juffen hen de liedjes, die ze
tijdens de viering zongen.
Het Eerste Communieproject is een
gebeuren dat de parochie, de school, de
ouders en kinderen samen dragen. Er zijn
ouders die helpen tijdens de catecheselessen voor de kinderen. Anderen zorgen
voor de versiering in de kerk en er zijn
ook ouders die helpen met het maken van
de boekjes.
Samen hebben ze er een geweldig feest
van gemaakt; een feest met betekenis,
vooral. Het maakte weer eens duidelijk
dat we samen een levendige geloofsgemeenschap vormen.
De kinderen die dit jaar de Eerste H Communie hebben ontvangen zijn:
Amber Arendsen
Félice van Basten Batenburg
Daan van Bentum
Isa Jolij
Babet ten Kate
Lisa Olthof
Jason Sterkeboer
Jochem Wansink
Milan Wansink

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: willie.lenselink@planet.nl

Locatieraad

J. Wagenmans, vz., 493396; L. Hesselink-Robail, 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.

Koffie-ochtend
Ook in de vakantietijd is er op woensdag
17 juli a.s weer een koffie-ochtend voor
ouderen in de pastorie.
De vorige keer hebben we gekeken naar
de heel bijzondere film over het kiezen
van een nieuwe paus met alle verwikkelingen daarom heen en welke gevolgen
dit kan hebben voor deze nieuwgekozen
paus.
De komende koffie-ochtend hopen we
weer velen van u te mogen ontmoeten.
Dit keer een open gesprek. We maken
er een gezellige morgen van. U bent van
harte welkom en om 10.00 uur is de koffie
klaar.
We vinden het fijn als we weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen. Graag
een telefoontje naar :
Mariet van Koppen: 0575-490139 of
Puck Vork: 0575-490500

Tot ziens op de 17e juli !

Vakantiewens
De vakantieperiode breekt weer aan, voor
velen een uitgelezen moment van bijtanken. Geniet van deze mooie periode en wij
wensen u allen veel plezier en behouden
terugkomst. Mocht u niet op vakantie
gaan dan ook goede zomermaanden gewenst in deze prachtige omgeving.
De Pastoraatsgroep en Locatieraad wensen u allen een fijne vakantie!

Vrijwilligersbrunch
Zondag 26 mei ’13 aansluitend aan de
H.Mis hebben wij de jaarlijkse brunch
voor de vrijwilligers gehad. Buiten was
het fris en binnen in de tent was het aangenaam en gezellig.
Willem Achtereekte, voorzitter van de
Pastoraatsgroep dankte iedereen voor zijn
en haar inzet waardoor wij samen de geloofsgemeenschap Joppe vormen. Ieders
bijdrage groot en klein is van essentieel
belang. Verder refereerde Willem aan het

vertrek van pastor Anton ten Klooster en
het positieve nieuws is dat Marga Peeters,
ons pastorale team komt versterken. We
zien naar haar kennismaking uit en haar
presentatie is 6 september a.s.
Van pastor Ten Klooster gaan we binnen
kort afscheid nemen en daarover wordt
nog gecommuniceerd.
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Eerste Heilige Communie.
Na een enthousiaste voorbereiding en
twee hele mooie presentatievieringen was
het dan zover. Op zondag 26 mei hebben
zeven kinderen van onze parochie hun
Eerste Heilige communie gedaan. Samen
met de communicanten uit Lochem
hebben we een hele mooie en feestelijke
viering gehad. Pastor Anton ten Klooster
ging voor en het geheel werd opgeluisterd
door een speciaal kinderkoortje. Iedereen zag er prachtig uit en had een taakje;
lezen, een kaars aansteken of bloemen
brengen bij Maria. Kortom… het was een
fijne dag!
Namens de geloofsgemeenschap willen we Jolien Koerhuis, Belle Mes, Rosa
Groenevelt, Ward Geers, Antoine de
Valck, Olivier Zernitz en Wouter Wijffels
heel hartelijk feliciteren! Uiteraard feliciteren we ook de kinderen van de geloofsgemeenschap uit Lochem, te weten Pieter
Damaschek, Roel ten Pas en Jade Pijnen.

Joppe 150 jaar jong!
Over een aantal jaren bestaat de kerk Joppe 150 jaar. Daar willen we aandacht aan
geven in een aantal vormen. Begin augustus zullen we hierover brainstormen.
Onder het genot van een hapje en een
drankje werd de samenkomst voortgezet.

Felicitatie
De examens zijn weer achter de rug. Voor
diegenen die geslaagd zijn: van harte
proficiat. Voor diegene die nog een herexamen voor de boeg hebben: heel veel
succes gewenst. Voor diegenen die helaas
gezakt zijn: sterkte en kop op! Er voor
blijven gaan!

Gezinsviering
Op zondag 14 juli 2013 zal er om 9.30
uur een gezinsviering zijn in onze kerk
met het thema “Zomer”. In een kleurrijke
omgeving zullen wij ook stil staan bij het
naderende einde van het schooljaar en
begin van de vakantie. (Klein-)Kinderen,
ouders, opa’s en oma’s, verdere familie,
buren, vrienden en natuurlijk parochianen: van harte welkom!

Brunch
Op zondag 18 augustus 2013 is er, na de
H. Mis van 9.30 waarin vicaris Pauw zal
voorgaan, een brunch. Wij nodigen alle
leden van onze geloofsgemeenschap Joppe van harte uit en hopen u in de mooie
pastorietuin te ontmoeten. Welkom! De
locatieraad.

Aanvraag Parochiebezoek
– thuiscommunie:
aanvraag naar het secretariaat of naar
mw. M. Geurtsen tel. 0575-494317.

Familieberichten:
overleden: Jacoba, Johanna, Maria SchutWienholts, Weduwe van Hermanus, Jacobus, Johannus Schut op de leeftijd van 79
jaar. Elisabeth Johanna van Wiggen, op
de leeftijd van 80 jaar. Johannes Antonius Jozef Scheepmaker, echtgenoot van
Maria Elisabeth Scheepmaker-van Zal op
de leeftijd van 86 jaar. Petrus Franciscus
Hendrikus van der Poel, echtgenoot van
mevr. Van der Poel op de leeftijd van 67
jaar. Hendrikus Gerhardus Harkema,
echtgenoot van Maria Mechtilda Leonarda Harkema-Thien in de leeftijd van
71 jaar.

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

Parochiesecretariaat gesloten
in de schoolvakantie
Het parochiesecretariaat is van maandag
22 juli t/m woensdag 28 augustus gesloten. De misintenties kunnen opgegeven
worden per briefje (€ 10,00 p.st., brievenbus zijdeur pastorie ), deze worden dan
wel gelezen in de betreffende weekendviering.

Meer perspectief voor
migranten in Honduras
Opbrengst Vastenaktie 2013 is voorlopig
€ 1.792,= We weten nog niet wat de rechtstreekse acceptgiro’s hebben opgebracht.
We zijn dankbaar dat elk jaar opnieuw de
vrijwilligers op pad gaan om de zakjes op
te halen. En dit keer was dat een zware
klus met die zeer koude wind.
Hartelijk dank voor jullie inzet! U allen
bedankt voor uw bijdrage.
Werkgroep MOV

Mariaviering
Op woensdag 15 augustus, Maria ten
Hemelopneming, zal er om 19.00 uur
een Mariaviering zijn met als voorganger
diaken ten Bruin en medewerking van
het Parochiekoor. Iedereen uit het gehele
parochieverband is hierbij van harte
welkom.

Bedevaart Kevelaer
Zaterdag 7 september a.s. vindt de
jaarlijkse pelgrimstocht naar Kevelaer
plaats met als centraal thema: “In geloof
gaan wij onze weg”. U kunt zich opgeven
bij de plaatselijke contactpersonen Willy
Niesink en Dini Compas. Achterin de kerk
hangt een poster met de contactgegevens.
We reizen per bus en vertrekken vroeg in
de ochtend vanaf de kerk in Keijenborg.
Kosten zijn voor volwassenen 24 euro p.p
en voor kinderen tot 16 jaar: 10 euro.

Achterhoekse
Wandelvierdaagse door
Keijenborg
Ook dit jaar kwam de Achterhoekse Wandelvierdaagse op Hemelvaartsdag weer
door Keijenborg. Zoals elk jaar kregen de
wandelaars een lekker hapje aangeboden
van de kerk. Ook kregen de wandelaars
(en andere belangstellenden) de mogelijkheid aangeboden om de kerk te bezichtigen en kennis op te doen van het interieur
en de kerkelijke kunst middels informatieve teksten die her en der in de kerk
waren opgehangen. Uiteraard was er ook
de gelegenheid om een kaars op te steken
in de Mariakapel. Veel wandelaars uitten
hun enthousiasme over dit aanbod. Het
was kortom weer een geslaagde ochtend.

Jaargedachtenisviering.
Op zondag 28 juli zullen worden herdacht: Grada Jansen-Span 86 j.; Jan
Heuskes 84 j.; Marietje Limbeek-Nijenhuis 85 j.; Truus Roordink-Reulink 83 j.;
Riek Lurvink-Heuskes 94 j.

Familieberichten
Overleden: Op 11-04-2013 Gerard Weverink, 53 jaar; op 13-04-2013 Leonie
Sessink, 28 j. ; op 11 mei 2013 Lies
Aaldering-Sloot, 91 jaar;
Geboren: op 20 mei 2013 Lotte, dochter
van Sjoerd en Debbie Huis in ’t Veld.

Misintenties.
Zo 16/6 Parochiekoor. Maria Niesink,
Marie en Bart te Stroet-Besseling, echtpaar
Hendriks-Willemsen, Bertus Leenen, familie
Ankersmit-Berendsen, Theo Niesink, Bertie
Gossens, Jan Siemes, Henk Jansen, Bennie
Sessink, Herman en Annie Bolwiender-Cornelissen, Wim en Ingrid Beulink en familie,
Annie Besselink-Wessels, Gradus Hofstede,
Gerard Weverink, Leonie Sessink, Lies

Aalderink-Sloot, Gerard Massop
Za 22/6 17u Kermis Rejoice. Maria Niesink,
Riek Besselink-Hoenderboom, Reind en
Riek Beening-Woerts, Bernard en Theo
Goossens, Joop Menting, Luci HilderinkWensink, Jan en Stien Besselink-Geurts,
Bertha Hilderink-Willemsen, Henk Jansen,
Ben Ankersmit, Henk en Wilbert Berendsen, Bertus Berentsen, Wilfred Tolkamp en
familie, Gerard Weverink, Leonie Sessink,
Bernard Rondeel, Lies Aalderink-Sloot,
ouders Winkelman-Stapelbroek en Annelies, Henk te Stroet, Vincent Niesink, Minie
Schennink-Ottink, Harry Baakman
Zo 30/6 Herenkoor. Maria Niesink, ouders
Jansen-Span, echtpaar Hendriks-Willemsen, Bart en Rikie Ankersmid, Jan Mentink,
Annie Scholten-Hoenink, Lies AalderinkSloot,
Vrij 5/7 Maria Postel. Gerard Smeenk en
dochter Liesbeth,
Za 6/7 19u (zondag rommelmarkt!)
Parochiekoor. Hentje Hermsen, Gerard
Miltenburg, echtpaar Willink-Stapelbroek,
ouders Berendsen-van Lier, Bart en Rikie
Ankersmid, Henk Kumeling, Carel en Truus
Roording-Reulink, Lies Aaldering-Sloot,
Maria Niesink, Bertha Hilderink-Willemsen,
Zo 14/7 Volkszang + orgel. Maria Niesink,
echtpaar Hendriks-Willemsen, ouders Gerrit en Betsie Gerritsen-Lukassen, ouders
Wim en Marietje Limbeek-Nijenhuis,
Karin Leenen-Egberts, Karel Kok, familie
Berentsen-Kersten, Gradus Hofstede, Lies
Aaldering-Sloot,
Zo 21/7 Volkszang +orgel. Maria Niesink,
Riek Besselink-Hoenderboom, Willem
Hermsen, Reind en Riek Beening-Woerts,
jaargedachtenis Diny Te Stroet-Evers, Jan
Mentink, Luci Hilderink-Wensink, Jan en
Stien Besselink-Geurts, familie van Uumvan Ditshuizen, ouders Siemes-Wenting,
Annie Scholten-Hoenink, Jan Heuskes
en Annelies, Lies Aaldering-Sloot, Minie
Schennink-Ottink
Zo 28/7Parochiekoor. Jaargedachtenisviering voor Grada Jansen-Span, Jan Heuskes, Marietje Limbeek-Nijenhuis, Truus
Roording-Reulink, Riek Lurvink-Heuskes;
Misintenties: Maria Niesink, Bart te Stroet,
echtpaar Hendriks-Willemsen, Bernard en
Theo Goossens, familie Ankersmit-Berendsen, Henk Kumeling, Carel en Truus Roording-Reulink, Bertha Hilderink-Willemsen,
Ben Ankersmit, ouders Scholten-Brunsveld
Vrij 2/8 Maria Postel. Gerard Smeenk en
dochter Liesbeth,
Zo 4/8. Volkszang+orgel. Maria Niesink,
echtpaar Willink-Stapelbroek, Joop Menting, Theo Niesink, Gerard Massop
Zo 11/8. Stille Viering. Maria Niesink, echtpaar Hendriks-Willemsen, jaargedachtenis
Jan Te Stroet, Henk Kumeling, Carel en
Truus Roording-Reulink, Bertha Hilderink-Willemsen, Henk Hendriks, ouders
Weverink-Meijer, ouders Niesink-Volman,
Bernard Rondeel,

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

Locatieraad

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

Pastoraatgroep

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

Oproep

Vrijwilligersdag

Zoals u wellicht weet bestaat de locatieleiding van onze geloofsgemeenschap uit
een drie personen tellende locatieraad en
een pastoraatgroep waarin vier personen
zitting hebben. Hoewel de leden van de
locatieleiding de werkzaamheden vaak
voor lange tijd op zich nemen, gaat het
niet om een ‘taak voor het leven’. We
ontkomen er daarom niet aan af en toe op
zoek te gaan naar een vrijwilliger die het
werk van een vertrekkend lid wil overnemen. Binnenkort zullen we afscheid
nemen van Anne Marie Kusters.

Noteert u alvast in uw agenda: de vrijwilligersdag 2013 wordt gehouden op
zondag 22 september aansluitend aan de
eucharistieviering van 9.30 uur. De plaats
waar de dag gehouden wordt, is nog even
geheim. Wel kunnen we alvast verklappen
dat deze per fiets bereikbaar is. Hopelijk
werkt het weer die dag een beetje mee
en kunnen we er een even geslaagde en
gezellige dag van maken als in 2011 in
Gelselaar.

Anne Marie vertelt: “Sinds mijn deelname aan het bestuur van de geloofsgemeenschap in Lochem heb ik al heel wat
mensen zien vertrekken. Steeds konden
we gelukkig nieuwe mensen vinden.
Vrijwel iedereen die nu deel uitmaakt van
de leiding is ooit persoonlijk gevraagd.
Dit keer willen we het graag anders doen.
Hebt u tijd voor een bestuursfunctie in
onze Lochemse geloofsgemeenschap? Als
u aarzelt, bent u van harte welkom om
eens een keer mee te draaien. Het is geen
tijdrovende klus. De werkzaamheden
worden onderling goed verdeeld. Het is
ook denkbaar dat u iemand kent die u
geschikt vindt. Die mag u zelf benaderen,
maar u kunt ook alleen een naam doorgeven. Wij kennen niet alle talenten in onze
geloofsgemeenschap en laten ons graag
door u adviseren.”

In het vorige nummer van Onderweg
hebben we u bericht over de plannen ons
oude liederenbord te vervangen door
een digitaal exemplaar. Om het daarvoor
benodigde bedrag van € 2000,- bij elkaar
te krijgen deden we een beroep op u een
vrijwillige bijdrage te storten.
Uit enkele reacties op het artikel is gebleken dat er op het gebied van digitale
liederenborden meer mogelijkheden
zijn dan we aanvankelijk dachten. Om
een voor onze kerk best passend bord
te realiseren, willen wij u vragen naar
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suggesties en wensen met betrekking tot
de uitvoering van het digitale bord en de
meest geschikte plaats in de kerk. U kunt
hiervoor contact opnemen met Piet Witteman, lid van de Commissie Beheer & Onderhoud St. Josephkerk Lochem, telefoon
0573 - 459929 of e-mail: HYPERLINK
“mailto:witteman.kaptein@kpnmail.nl”
witteman.kaptein@kpnmail.nl.
Een vrijwillige bijdrage kunt u storten op
rekeningnummer 33.66.26.193 t.n.v. RK
Geloofsgemeenschap St. Joseph Lochem
onder vermelding van ‘bijdrage digitaal
liederenbord’. Bij voorbaat heel veel dank.

Digitaal liederenbord

Muziekvespers in de St.
Gudulakerk in Lochem
Sinds 2005 kent de St. Gudulakerk een
traditie van muziekvespers op de zondagavond. Korte meditatieve vieringen voor
hen die zoeken naar stilte, schoonheid, inspiratie en troost. Voor rusteloze pelgrims
of voor thuisblijvers, stille genieters. Klassieke muziek is een belangrijk bestanddeel van deze vorm van vieren. Ze stamt
uit alle eeuwen en verschillende sferen.
Vóór, tijdens of na de vespers is er de
mogelijkheid om een kaarsje te branden
voor persoonlijke intenties.
Het programma voor de komende periode ziet er als volgt uit. Zondag 30 juni
(19.00 uur): Evensong. Capella Gudula,
het vocale visitekaartje van de St. Gudulakerk, voert werken uit van Lupo, Sheperd
en Byrd. En zondag 28 juli (19.00 uur):
Els Dijkerman, klavecimbel. De cantor organist van de St. Gudulakerk bespeelt de
klavecimbel. Bijzondere kalme en kabbelende barokmuziek voor klavecimbel is als
balsem voor de ziel. Voor meer informatie
kunt u contact opnemen met Els Dijkerman, e-mail elsdijkerman@gmail.com.

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.

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

Stadswandeling op 6
september 2013:
voor meer info zie onze volgende nieuwsbrief die ± 20 augustus uitkomt.

Lieve vrienden en/of
familie,
Evenals vorig jaar wil ik me weer inzetten
voor een goed doel om via wandelvierdaagsen en Kennedy marsen hiervoor
geld bij elkaar te lopen. Vorig jaar heb
ik mijn email netwerk niet ingeseind
hierover. Ik kreeg daar van mensen die er
achter kwamen commentaar op.
Welke wandelvierdaagsen ga ik lopen?
30 mei t/m 2 juni: Almere; 4 juni t/m
7 juni: Barchem; 19 juni t/m 22juni:
Laren en 22 oktober t/m 25 oktober:
Raalte. Allemaal 4x40 km.
Kennedy marsen: 5 en 6 april: Klarenbeek; 18 en 19 augustus: Melderslo en 8
en 9 september: Waalwijk.
Het doel dit jaar:
International Campaign for Tibet
Zoals jullie wel weten worden daar de
mensenrechten met voeten getreden. De
Chinese regering onderdrukt de Tibetaanse taal, cultuur en religie. Vreedzaam
protest wordt niet gedoogd. Vele mensen
worden gevangen genomen en gemarteld
of ze verdwijnen spoorloos. Monniken
en nonnen steken zichzelf in brand en
er vluchten vele Tibetanen naar India en
Nepal.
• ICT zet zich in voor een vreedzame
oplossing voor Tibet via een dialoog
tussen vertegenwoordigers van de Dalai
Lama en de Chinese regering
• ICT lobbyt voor politieke steun, mo-

biliseert het publiek en informeert de
media.
• ICT monitort de mensenrechtensituatie in Tibet en publiceert rapporten,
zoekt steun voor de Tibetaanse vluchtelingen in Nepal en verkrijgt economische hulp voor de Tibetanen.
• ICT is erin geslaagd om Tibet hoog op
de politieke agenda te houden.
Daar wil ik voor lopen. Willen jullie me
helpen? Jullie bijdrage kun je storten op
giro 4223 t.n.v. ICT Amsterdam o.v.v.
sponsorloop Dieta of een envelop in de
brievenbus.
Heel hartelijk dank, Dieta Onderwaater.

Misdienaars:
Denise en Rianne: 29 juni, 27 juli

Collectanten
29 juni: Theo van Aalst, 7 juli: Jan Baars,
14 juli: Theo Damen, 21 juli: Jan den
Hartog, 27 juli: Johan Willemsen, 4
augustus: Erna Bosch, 18 augustus: Joost
Langenhof

Lectoren
29 juni: Thea Lebbink, 14 juli: Cilia Langenhof, 27 juli: Anke Pasman

Kosters
29 juni: Betsie Verhoeven, 5 juli: Theo
van Aalst, 7 juli: Jan Baars, 14 juli: Joost
Langenhof, 21 juli: Cilia Langenhof, 27
juli: Betsie Verhoeven, 2 augustus: Theo
Damen, 4 augustus: Jan Baars, 18 augustus: Joost Langenhof

Bloemversiering
15 juni – 28 juni: Thea en Gerda, 29 juni
– 12 juli: Riky en Marietje, 13 juli – 26
juli: Betsie en Nicole, 27 juli – 9 augustus:
Diny en Leonie, 10 augustus – 23 augustus: Yvonne

Dames- en herenkoor
Repetitie: de eerstvolgende repetitiee na
de zomervakantie is: 27 augustus
Gezongen vieringen: 29 juni

Intenties
29/6: Bernard Beijer, Riet WillemsenBöhmer, Willemien Horstink-Groot
Koerkamp, Ton Gosselink, Jan Egging
en Marietje Egging-Houtman, Overleden
familie Sesink-Peters, Liesbeth Sielias
7/7: Bertus Metze, Herman Pasman, Joke
Gosselink, Overleden familie BeijerKleinstapel
14/7: Gradus en Dinie Baars, Overleden
ouders Gerritsen-Reulink
21/7: Herman Pasman, Liesbeth Sielias
27/7: Willemien Horstink-Groot Koerkamp, Gradus en Riek Bremer, Theo
Bremer, Ton Gosselink, Jan Egging en
Marietje Egging-Houtman, Riet Willemsen-Böhmer
4/8: Annie Gosselink-Pasman en Albert Gosselink, Herman Pasman, Joke
Gosselink, Overleden ouders GerritsenReulink, Antoon Gosselink en Truus
Gosselink-Steverink, Overleden familie
Beijer-Kleinstapel
18/8: Gradus en Dinie Baars, Jo te
Braake, Overleden familie Sesink-Peters,
Herman Pasman, Robert Vallen, Liesbeth
Sielias
Sluitingsdata inleveren kopij voor
Olburgen/Rha: (uiterlijk 20.00 uur)
Let op: i.v.m. vakantieperiode:
18 juli 2013.
E-mailadres: jansenmts@planet.nl
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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.

Kleding Misdienaars en
Acolieten
Onze Gemeenschap is erg blij met de
komst van een groep Misdienaars. Het
zijn er al vijf in totaal. De kleding gaf
moeilijkheden. Er moest steeds weer
geleend worden. Maar nu kunnen zowel
de Misdienaars als de Acolieten pronken
in prachtige nieuwe togen en superplies,
zowel in rood als in zwart. Het is een verrijking voor de verzorging van onze vieringen. Marijke Klein Gunnewiek, moeder
van twee Misdienaars heeft zowel inkoop
van de stof als het maakwerk fantastisch
uitgevoerd. Wij zijn haar heel veel dank
verschuldigd.

Kevelear 2013
Op zaterdag 23 maart waren ter voorbereiding van het bedevaart jaar 2013
vele broedermeesters (bedevaartbegeleiders) voor een jaarvergadering bijeen.
Een vergadering voor aanvang van het
bedevaartseizoen, waar informatie wordt
gegeven, materialen worden verstrekt
voor de promotie in eigen plaats, vragen
worden beantwoord en er ook onderling
contacten kunnen worden gelegd. Op de
eerste zaterdag van september (7-9-2013)
staat weer de jaarlijkse bedevaart naar
Kevelaer op het rooster voor de parochie
Sint Ludger en de geloofsgemeenschap
St Willibrordus te Ruurlo. Het thema
voor 2013 luidt: ‘In geloof gaan wij onze
weg’.Noteert u alvast 7 september in uw
agenda. De aanmelding voor de bedevaart
is mogelijk tot en met het weekend 10/11
augustus bij uw plaatselijke contactpersoon of secretariaat. De deelname kosten
voor 2013 bedragen €22,50 Wij hopen op
een grote deelname en een prachtige dag
in Kevelaer.

De Commissie Inspiratie en Ontmoeting neemt afscheid

De commissie Inspiratie en Ontmoeting
heeft op woensdag 10 april haar laat-

ste avond verzorgd in de Sprankel over
een onderwerp wat zowel Inspireert als
mensen elkaar doet ontmoeten. Jarenlang
bestond de commissie onder de naam
“Vorming en Toerusting” en vormde zij
een gezamenlijke activiteit van de Raad
van Kerken van Barchem en Ruurlo. Met
elkaar werkten samen leden van de R.K.
Kerkgemeenschap St. Willibrordus, de
Hervormde Gemeente Barchem en de
Protestantse Gemeente Ruurlo-Barchem.
We laten het doek zakken, het was
heerlijk om te doen, maar het is tijd voor
nieuwe dingen.

Misintenties
Zo 30/6. Ben Besseling Ida van LanenGroot Zevert Truus Wenneker-Kosse
Za 6/7.Johan v.d.Berg Zo 14/7. Ouders
Gotink-Eggink en zoon Herman Ida van
Lanen-Groot Zevert Ilse Welp-Markovski
Theodorus Kasteel Lies Kasteel-Hofman
Za 20/7. Rikie Mombarg v.d.Hoven Zo
28/7. juli Ida van Lanen-Groot Zevert za
3/8. Johan v.d.Berg Anne-Mieke Scholten-Velthuis Ida van Lanen-Groot Zevert
Zo 18/8. Johan Vaanhold Maria Besselink
Annie Grevink-Aagten Ouders Gotink
Eggink en zoon Herman Ilse WelpMarkovski Johan v.d.Berg Ida van Lanen
Groot-Zevert
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was de Vormheer in Ruurlo. Meerdere
groepen waren druk in de weer om het
buiten de kerk ook feestelijk te laten zijn.
Dit dmv ballonbogen. In de kerk had de
versiergroep haar werk ook prachtig in
orde en de dames van de bloemen hadden de kleuren van de bloemstukken ook
helemaal aangepast aan de viering. Om
9 uur arriveerde de kardinaal met zijn
ceremoniaris. Van harte welkom geheten door onze voorzitter Ineke Peterse,
stond de pillewegge en een kop koffie al
klaar. De 18 kinderen waren ondertussen
ook met hun ouders gearriveerd en de
kerk stroomde gezellig vol. Vol verwachting uitkijkend naar hoe de viering zou
verlopen en wat de kardinaal aan de
kinderen mee wilde geven in zijn overweging. De keuze die de ouders voor hen
gemaakt hadden om het kind destijds te
laten dopen, maar de keuze van het kind
nu, om verder te gaan op de weg van het
geloof. Gesterkt met de Heilige Geest.
Woorden ook gesproken in gewone taal
die de kinderen goed konden volgen en
de kern hiervan, welke bagage wil jij mee
nemen op jouw pad van het leven? Al met
al hebben we een prachtige viering gehad,
naderhand heerlijk warme koffie/thee
of fris met een snee krentenbrood erbij.
Lijf, leden en geest gevuld met alles wat je
nodig hebt. Wat wil je nog meer voor zo’n
bijzondere zondag.

Heggen knippen
Wij hebben heggen rondom de kerk en
het kerkhof en die worden binnenkort
evenals voorgaande jaren weer flink
gesnoeid. Dat is een klus die we niet zo
maar eventjes klaren, daarvoor hebben
we mensen nodig die wat tijd beschikbaar
willen stellen. Het jaarlijks terug kerende
festijn van heggen knippen is voor deze
zomer gepland in het weekend van week
29, op vrijdag middag en zaterdagmorgen 19 en 20 juli 2013. Wie komt ons
helpen? Laat het even weten. Fried
Storteler tel. 0573-453001 Johan Gotink
tel. 0573-45328

Familieberichten

Informatiegids

Mw. A.M.C. Van Veen-Maas is overleden
op 16-4-2013. Uitvaartplechtigheid en
begraven op ons kerkhof op 22-4-2013
Hr. Ribbers is overleden op 15 Mei. De
uitvaartplechtigheid en begrafenis heeft
in Beltrum plaats gevonden. Mw. C.M.G.
Wenneker-Kosse is overleden op 15-52013. Uitvaartplechtigheid en begraven
op ons kerkhof op 21-5-2013

De informatiegids is gereed en bijgevoegd
bij deze uitgave van Onderweg. Wij hopen
dat u hierin voldoende informatie vindt
en dat u bij vragen de juiste contactpersoon kunt vinden.

Vormsel 26 mei 2013
Het was vanmorgen vroeg dag, ook een
spannende dag, want de kardinaal zelf

Seniorenviering
Aan zestig personen is de zalving toegediend. Veel meer dan normaal. De mensen vanaf 75 jaar zijn persoonlijk uitgenodigd. En dat is op prijs gesteld. Het was
een mooie viering met daarna een gezellig
samenzijn met koffie en krentenbol.

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;
yoninavanderwiel@gmail.com, N. Verheul, pm.,
H. Langenhof, gebouwen.

Pastoraatgroep

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

Zomertijd, een
kleurentijd
De zomertijd schittert door de volheid van
kleuren, de uitgroei van planten en dieren
en bomen. De verhalen over God en zijn
volk, over Jezus en zijn weg worden in de
liturgie gelezen, en veel heiligen en martelaren – hun kleur is bloedrood – bevolken
de kerkelijke kalender. Zomertijd: in de
kerk is de kleur groen.
De grote kerkelijke feestdagen als Pasen
en Pinksteren liggen achter ons. De
paaskaars is gedoofd en wordt alleen bij
bijzondere gelegenheden als doop, huwelijk en uitvaart ontstoken. Ook tijdens het
vormsel op 25 mei in Baak brandde de
paaskaars. Een sfeervolle viering in een
bomvolle kerk.
In de maand mei is Maria vereerd in de
Mariavieringen. Ons koor Vocal Motion
zingt nu samen met het Keijenborgse
koor Rejoice wat veel meer volume en
mooie klanken oplevert. Zij zingen de ene
maand in onze kerk, de andere in Keijenborg. Het gemengd koor zingt bijna wekelijks. Onze tuinvrijwilligers zijn regelmatig in de weer om het rondom de kerk
netjes te houden. De bezoekgroep houdt
contact met mensen die dit nodig hebben.
De locatieraad vergadert maandelijks en
de pastoraatsgroep iets minder vaak. Al
met al zijn er veel mensen druk met het
draaiende houden van onze geloofsgemeenschap, en dit zijn ze nog niet eens
allemaal. Nu komt de ‘komkommertijd’ er
weer aan, de vakantietijd waarin zo min
mogelijk vergaderd wordt en waarin vaak
weinig georganiseerd wordt. Daarom is
het ook dat deze ‘Onderweg’ een langere
tijd bestrijkt. Maar voor het vakantie is,
is er op zondag 23 juni nog een bijzondere viering met voorganger pastor ten
Klooster. Op 30 juni nemen we afscheid
van hem in de viering in Zutphen. Het
samenstellen van het jubileumboek over
onze parochie gaat ook gewoon door want
dat moet op tijd af.

Mocht u nog verhalen weten of foto’s hebben, dan horen we dat graag.
U kunt bellen met Trudy van der Weijden,
tel. 451626.

Ziekenzalving
Het is alweer enige tijd geleden, op
donderdag 25 april, dat in Vierakker de
gezamenlijke ziekenzalving plaatsvond.
Het was een mooie, persoonlijke viering
waarin 11 mensen de ziekenzalving ontvingen, waarvan 2 uit Steenderen.

Evangeliekaarsen
Onze kerkgangers is het vast al opgevallen. De misdienaars en acolieten
gebruiken bij het evangelie niet meer de
kaarsen op de wiebelende standaards
maar lantaarns op lange stokken die ze
op de grond kunnen laten rusten tijdens
het evangelie. Een hele vooruitgang want
het gevaar van struikelen over de toog bij
het afdalen van de trap en het in balans

houden van de kaarsen behoort nu tot het
verleden.
Er zijn robuuste standaards gemaakt waar
de lantaarns in rusten als ze niet gebruikt
worden.

Familieberichten
Op 27 april is op 98 jarige leeftijd
overleden mevrouw Johanna Christina
Elisabeth Bijvank-Hagdorn. Op 2 mei is
ze na de uitvaartviering begraven op de
begraafplaats van onze kerk.

Koffiedrinken
Op de zondagen 14 juli en 11 augustus is
er koffiedrinken na de viering.

Installatie dominee van
Zoelen
Op zondag 21 april werd de nieuwe dominee beroepen in de NH kerk. Een aantal
mensen van onze geloofsgemeenschap
woonden de viering bij. Ook wij heetten
haar welkom en spraken de hoop uit dat
er een mooie oecumenische samenwerking mocht groeien.

Vormsel
Op 25 mei kregen 12 kinderen uit onze
geloofsgemeenschap de zalving met de
Geest tijdens de vormselviering in Baak.
Vicaris Pauw ging hierin voor als vormheer.
De kinderen die gevormd zijn zijn: Tessa
Achterkamp, Jarkko Beulenkamp, Lynn
van Drunen, Cliff Geurts, Noa Geverinck,
Robbin Goossens, Demi Kleij, Mees Masselink, Eline Veenhuis, Aliesja Verheij,
Mette Westerink en Jort Wichman.

Onderweg / Uit de geloofsgemeenschappen
H. Willibrord - Vierakker
Vierakkersestraatweg 31, 7233 SE Vierakker, 0575-441286,
info@demooistekerk.nl; www.demooistekerk.nl
Secretariaat: donderdag 10.00-12.00 uur.
Rekeningnr.: 3664.17.029; Giro 856562;
Rekeningnr.: 3274.65.948 (restauratie)
Redactie: redactie@demooistekerk.nl

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

Pastoraatsgroep
Vierakker
Michiel Bakker: voorzitter, coördinatie.
Elly Hendriks: notulen, doorsturen
email en aanspreekpunt catechese.
Jan Tijssen: aanspreekpunt gemeenschapsopbouw.
Michel Roording: aanspreekpunt
diaconie
Jan Marijnissen: vertegenwoordiger
van uit locatieraad en aanspreekpunt
liturgie.
Hier onder stellen de huidige leden van
de pastoraatsgroep van Vierakker zich
kort voor.
Michiel Bakker: Na wat omzwervingen
via ondermeer Dublin en Utrecht woon
ik sinds 2008 weer in de Achterhoek,
inmiddels met vrouw en drie kinderen
van 2,6 en 7 jaar in Hoog-Keppel. Na het
bezoeken van vele vieringen in de diverse
kerken in de regio, koos ik er bewust voor
om me aan te sluiten bij de geloofsgemeenschap in Vierakker. De mogelijkheden voor de kinderen, het warme welkom
en het “gevoel” bij de geloofsgemeenschap en kerk gaven daar bij de doorslag.
Afgelopen jaar ben ik dan ook van harte
in gegaan op het verzoek deel uit te gaan
maken van de pastoraatsgroep.
Elly Hendriks: Ik ben gehuwd en
heb 2 kinderen. We wonen 14 jaar in
Wichmond. De reden dat ik in de in de
pastoraatsgroep zit is dat ik graag een actieve bijdrage wil leveren aan het in stand
houden van onze geloofsgemeenschap.
Zelf houd ik me graag bezig met de viering met jongeren zoals de gezinsviering
met Kerst en de Eerste H. Communie.
Binnen de pastoraatsgroep ben ik onder
meer het aanspreekpunt voor het taakveld
catechese.
Jan Tijssen: Ik ben geboren en getogen
in Wichmond. Na mijnhuwelijk in 1972

zijn we in Vierakker gaan wonen in de
voormalige Sint Willibrordusschool.
In 1990 ben ik benoemd tot lid van het
kerkbestuur tot 2000 waar ik de functie
heb vervuld van vice-voorzitter. In 2004
ben ik toegetreden tot de toenmalige parochieraad en in 2007 is deze omgedoopt
tot pastoraatsgroep, waar ik nu nog steeds
in functioneer als aanspreekpunt inzake
gemeenschapsopbouw en coördinator van
de bezoekersgroep.
Michel Roording: Op mijn 12e jaar ben ik
in Vierakker komen wonen. Toen men de
kerk ging renoveren, ging ik vaker naar
de kerk. Ik werd gevraagd om te helpen
en heb ja gezegd. Eerst collecteren, toen
lector en nu ook lid van de pastoraatsgroep. Binnen de pastoraatsgroep ben ik
het eerste aanspreekpunt voor zaken op
het gebied van de diaconie.
Jan Marijnissen: Namens de locatieraad
ben ik contactpersoon tussen de locatieraad en de pastoraatsgroepen ben ik
steeds aanwezig bij de vergaderingen van
allebei de raden.
Ik was de laatste directeur van de R.K.
St.Willibrordusschool in Vierakker.
Daarna volgde de fusie met de christelijke
basisschool De Klimop in Wichmond tot
één interconfessionele basisschool De
Garve.
Graag houd ik me bezig met liturgie en
woorddiensten en maak deel uit van de
bezoekersgroep en de avondwakegroep.
Mede door dit werk hoop ik te kunnen
bijdragen aan het voortbestaan van onze
locatie en onze prachtige kerk.

Uitje misdienaars/
acolieten 30 juni
Op 30 juni staat er voor de groep misdienaars/acolieten een gezellig uitje op het
programma. We zijn erg blij dat er in onze
kleine geloofsgemeenschap nog altijd jongeren te vinden zijn die na hun eerste hei-
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lige communie misdienaar willen worden.
Op het moment hebben we een groep van
10 jongeren waarbij het verschil in leeftijd
tussen de oudste en jongste 11 jaar is. We
hebben een activiteit die voor zowel jong
als oud geschikt is. Om drie uur verzamelen we bij de kerk. Daar vandaan vertrekken we naar een locatie in Vorden voor
een sportieve activiteit. De dag sluiten we
af met een barbecue.

Kindernevendiensten
De zomervakantie staat al weer voor de
deur. De kindernevendienst heeft een fijn
jaar achter de rug.
Op de adventszondagen werkten we,met
behulp van een kerstproject, toe naar
Kerst. Op kerstavond was er een familieviering met kerstspel door de kinderen.
De palmpasenviering was dit jaar voor het
eerst met Baak en Steenderen samen. De
oudere kinderen speelden het lijdensverhaal na terwijl de jongste kinderen hun
palmpaasstok konden versieren. Doordat
het een zeer koude dag was kon de optocht met het ezeltje helaas niet doorgaan. Wij hopen volgend jaar op beter
weer zodat we de kinderen van de kerk in
Wichmond weer tegemoet kunnen lopen.
Op elke eerste en derde zondag van het
jaar waren er kindernevendiensten.
De kinderen luisterden naar de verhalen
uit de bijbel, er werd samen gebeden en
natuurlijk gepraat. Veel thema’s kwamen
aan bod: de Goede Herder, Pinksteren (de
H. Geest), anders zijn, de vijgenboom etc.
Ook mochten de knutselwerkjes natuurlijk niet ontbreken. Zo maakten we oa:
een herdersstaf, houten kerstster, pinksterduif, druif stempelen van aardappel,
versierde vaas etc.
Op zondag 7 juli sluiten we, tijdens de
Woorddienst van 10 uur, het seizoen af
met een leuke activiteit.
Vanaf zondag 1 september gaat ook de
kindernevendienst weer van start. Elke
eerste en derde zondag van de maand
is er tijdens de dienst voor de kinderen
een kindernevendienst. Alle kinderen
t/m Groep 8 zijn van harte welkom. Ook
kinderen van de andere geloofsgemeenschappen zijn natuurlijk welkom. Aanmelden van tevoren is niet nodig.

Capella St. Jan in
Vierakker
Zondag 7 juli worden de gezangen tijdens
de woorddienst verzorgd door Capella St.
Jan uit Zutphen.

Onderweg / Uit de geloofsgemeenschappen

24

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.

Toekomst en verleden
Het feest van Pinksteren is al weer gepasseerd, voor vele, een extra vrije dag waar
de politiek nog wel eens aan zou gaan tornen. Voor anderen toch weer een moment
van bezinning.
De essentie was toch: al spreken we toch
een verschillende taal, we kunnen elkaar
toch allemaal verstaan!
Misschien een simpele redernering, het
zou ons toch geweldig helpen in deze
wereld als het zo zou werken.
In het recente verleden werd de wereld,
op verschillende continenten, verscheird
door oorlogen.
Nu, volgens de geleerden, is het op de
wereld, circa de laatste 20 jaar nog nooit
zo “rustig”geweest.
De overvloed van media geven je echter
het idee dat de halve aardbol in brand
staat.
Het verleden lijkt dan een rustigere
periode, terwijl de toekomst er een lijkt te
worden van grote onrust.
De werkelijkheid lijkt meer omgekeerd.
De huidige conflicten en brandhaarden
mogen niet onderschat worden, het lijken
meer veenbranden te worden. Vandaag
Stockholm en Istanboel, morgen…….

veel ouder met als vroeg begin de mooie
H. Antoniuskerk in de Kranenburg.
Gelukkige bewaard gebleven in de vorm
van het H. Beeldenmuseum met hulp van
vele vrijwilligers.
Vrijwilligers, die onze geloofsgemeenschap ook zoveel kent, en daar mogen we
zeer dankbaar voor zijn.
Vele verschillende mensen en elkaar toch
verstaan.
Huub Winkeler
Namens Locatieraad en Pastoraatsgroep

Doopvieringen
De eerstvolgende doopviering in Vorden
is op 13 oktober. Aan deze viering gaat
een voorbereiding vooraf, daarom is het
belangrijk om op tijd te melden dat u
hieraan wilt deelnemen. U kunt zich
opgeven kan bij het secretariaat,
tel. 0575 551735 of via email:
parochievorden@tiscalimail.nl

Zomertijd
Hoewel het weer in de maand mei ons
deed denken dat het herfst was, staat de
zomervakantie toch echt voor de deur.
Dat betekent dat er minder vergaderingen
zijn , maar ook dat de koren soms in een
kleinere bezetting de vieringen zullen
opluisteren. Misschien wordt er dan
verwacht dat de aanwezigen wat meer
meezingen.
Het parochiesecretariaat zal wel steeds
bemand zijn, dus u kunt altijd terecht met
uw boodschappen en/of vragen.
Wij wensen een ieder een mooie vakantie
en vanaf eind augustus pakken we de
draad weer op. Het volgende nummer
van Onderweg krijgt u in de week van 12
augustus in de bus.

Radio-uitzending
“Kerk Centraal”
Onder deze naam verzorgen de Achterhoekse Kerken iedere week een radioprogramma. Elke woensdagavond, van
18:00 uur – 19:00 uur, is Kerk Centraal te
beluisteren. Het programma wordt uitgezonden door de lokale zender Achterhoek
FM te Vorden.
Men kan ons op de volgende frequenties
ontvangen: Fm 104.9, Fm 106.7, Fm
107.9, glasvezel 106.8, kabel 93.1

Uitzendschema:
Datum
03-07-2013
10-07-2013
17-07-2013
24-07-2013
31-07-2013

Een toch heeft het veel te maken met
contact maken en contact houden.

Overdenking			
Presentatie/gedicht
Dhr. J. Kolkman, Ria
Brummelman/Iet van Ingen
Dhr. J.H. Leijenhorst
Piet Piersma
Dhr. B. Hartelman, Ria
Brummelman/Iet van Ingen
Dhr. C. Weeda
Piet Piersma
Dhr. T. Rutting, Ria
Brummelman/Iet van Ingen

Zoals u kunt lezen, worden de uitzendingen door twee presentatoren voorbereid.
Bij ziekte of vakantie is dit beslist te
weinig! Wij zijn op zoek naar meerdere
personen die dit duo wil versterken. Interesse, neem dan contact op het secretariaat.

Daarvoor zou iedereen moeten gaan. Ook
in onze Katholieke wereld blijkt dat niet
altijd even gemakkelijk te zijn. Verschillende stromingen en denkrichtingen
zitten elkaar in de weg.
Verschillende talen en elkaar toch kunnen
verstaan!
Geen gemakkelijke opgave, maar wel een
waar we voor moeten gaan.

Reacties op een uitzending per post naar:
Kerk Centraal, Postbus 115,
7250 AC Vorden.
(De datum van de uitzending graag vermelden s.v.p.)
Bellen n.a.v. de uitzending kan tot een
kwartier na de uitzending en wel op het
volgende tel.nr. 0575-556560.

Toekomst en verleden, ons kerkgebouw
de Christus Koningkerk bestaat in april
2014 50 jaar. Dat is een moment waar wij
als geloofsgemeenschap zeker aandacht
aan gaan besteden.
De oorspronkelijke parochie is uiteraard
H. Beeldenmuseum

Onderweg / Uit de geloofsgemeenschappen
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
vacatures

Bericht van de
Locatieraad
Je krijgt soms van die vragen die gemakkelijk gesteld worden. Echter om er een
antwoord op te geven moet je je wel
bedenken of het in een later stadium misschien niet tegen je gebruikt gaat worden.
Het wel en wee van de geloofsgemeenschap St. Jan - Emmanuel hangt af van
vele factoren.Daarom zal er dit najaar in
oktober een informatie avond voor alle
leden van de Geloofsgemeenschap en in
het bijzonder alle vrijwilligers gehouden
worden.
Hier zal nieuws van de Parochie 12Apostelen en in het bijzonder de financiële
stand van zaken van de Geloofsgemeenschap St. Jan – Emmanuel en andere
ontwikkelingen en / of visies betreffende
onze eigen geloofsgemeenschap aan de
orde komen. In een volgende “Onderweg”
zal de datum vastgesteld worden.
Berry Wessels (Voorzitter).

Koren
23/6: Joy! (EersteHeiligeCommunie);
30/6: The Vocal Chords; 14/7: Capella St.
Jan;28/7: Vocal Chords;18/8: Schola.7/7,
21/7, 4/8, 11/8: geenkoor

Familieberichten
Overleden: 17 maart 2013: Catharina
Cornelia Maria Wajer, (91 jaar); 11 april
2013: Catharina Cornelia Johanna van
der Heuvel-Janse (75 jaar); 15 april 2013:
AleidaTheresiaDijkman (84 jaar); 15 april
2013: EngelinaAleidaZwakhoven-Oldenhave (64 jaar); 22 april 2013: Hermanus
Johannes Geerdink (79 jaar); 5 mei 2013:
HendrikusTheodorusJoling (88 jaar).
Gedoopt: 2 juni 2013:Phileine Eva Maria
ter Bogt, dochter van Patrick ter Bogt en
Femke Jansen; Xavi Rafael Loor, zoon van
Chris en Yvonne Loor, broertje van EsmayLoor; Jasper Huub Benjamin Linthorst,
zoon van Werner en Sabina Linthorst,

broertje van Jochem, Vera en Tessa; Roosmarijn Elisabeth Maria Nooren, dochter
van Berry en Diana Nooren, zusje van
Anna-Isabella. 9 juni 2013:Torre Dirks,
zoon van Paul en Mercedes Dirks; Cadet
BwimanaNdanimanga, dochter van Pascal
Ndanimanga en Maria Nkeshimana. 14 juli
2013: Melody Johanna Schrijver, dochter
van Benny Schrijver en Melissa Jansen,
broertje van Jaycee en Benny. 28 juli 2013:
Alice Diana Vaccaro, dochter van Alberto
en Nina Vaccaro-Palkina, zusje van Alexy.
Getrouwd:14 juni 2013: Bram Roebers
en Marina Ruysch

Misintenties
23/6:Gerda de Jong van Halteren; Sofia
Johanna Pusch. 30/6:R. Horvath; Sofia
Johanna Pusch. 7/7: Gerhardus Wilhelmus Jansen en Maria Jansen-Snelder;
Gerard Jansen; overleden familie LeisinkVeenhuis; Sofia Johanna Pusch. 14/7:
Gerhardus Suijkerbuijk; Sofia Johanna
Pusch. 21/7: overleden ouders Colee-de
Bruijn; Iwan Vedral; Hendrikus Gerhardus Johannes Wientjes; Tiny Bartels Hecker; familie Bisseling; familie Hendriks;
Geert Bisseling; Sofia Johanna Pusch.
28/7:Sofia Johanna Pusch. 4/8:overleden heer Leereveld; Sofia Johanna
Pusch. 11/8:Gerhardus Suijkerbuijk;
Sofia Johanna Pusch. 18/8:overleden
heer Leerveld; overleden ouders Colee-de
Bruijn; Iwan Vedral; Tiny Bartels-Hecker;
overleden ouders Pans-van Leur; Sofia
Johanna Pusch.

Kerkdiensten Gelre
Ziekenhuis
(10.30u)
23/6: pastor E. Teunissen; 30/6: pastor
Th. Ten Bruin; 7/7: ds. A. van der Bunt;
14/7: pastor R. Rijk; 21/7: pastor G. Pols;
28/7: pastor P. Frijters; 4/8: pastor J.
Stolte; 11/8: frater T. Oostveen; 18/8:
pastor R. Baauw.
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Kerkdiensten
Vredeskapel-GGNet
(10.30u)
23/6: L. van Wijk (avondmaal); 30/6: R.
Rijk; 7/7: M. van de Meer; 14/7: P. den
Dulk (communieviering); 21/7: L. van
Wijk; 28/7: S. Nijland; 4/11: M. van de
Velde; 11/8: G. Spekkink; 18/8: L. van
Wijk (avondmaal)

Middagpauzediensten
(donderdag, 12.15-12.30u)
27/6: ds. R.G. den Hartog; 4/7: Ds. C.
Bochanen; 11/7: pastor mw. G. Pols; 18/7:
pastor V.T.T. ten Bruin; 25/7: ds. G.W.
van der Brug; 1/8: mv. ds. D. van AlphenUbbens; 8/8: ds. W. Stolte; 15/8: T. van
Oostveen (ovb).

En de muziek gaat door.....
Wat waren we in mineur bij het Gemengd
Koor, vanwege het vertrek van dirigent
Léon van Dijk. De herfst van 2012 was
heel stil; we hadden weinig noten op onze
zang. Het voortbestaan van het koor liep
gevaar. Een paar leden zegden op maar de
anderen namen het besluit alle registers
open te trekken om het koor in stand te
houden. Daarvoor is echter een dirigent
onontbeerlijk…
Diverse mensen zijn benaderd, oproepen
geplaatst, maar helaas, niemand zag zich
geroepen ons koor te gaan leiden.
Met de medewerking van de Locatieraad
kwam de naam van Ron Holtslag in beeld.
Deze bleek bereid ons voor tijdelijk uit de
brand te helpen. En daar zijn we allemaal
zeer blij mee.
Na een wat schuchtere herstart zit er nu
weer volop muziek in het koor. Iedereen,
van sopraan, alt, tenor en bas tot aan de
dirigent toe, is enthousiast en dat is in
presentatie en geluid heel goed te merken.
Durf en volume zijn toegenomen en er is
zelfs een aantal nieuwe leden.
Enthousiasme en kwaliteit werken aanstekelijk. Koorleden van Vierakker willen
ook meedoen en de parochianen laten
waarderende geluiden horen.
Dirigent Ron Holtslag lijkt er ook steeds
meer plezier in te krijgen en heeft (nog)
geen einddatum voor zijn diensten aangegeven.
We blijven zoeken naar een permanente
oplossing maar we zijn zo blij met Ron
Holtslag als dirigent dat we stiekem
hopen dat hij er voor onbepaalde tijd zal
zijn. Iedereen zal het beamen: We zingen
weer het hoogste lied.
Namens het Gemengd Koor St. Jan,
Lambert Kouwenberg (secretaris)
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Eerste Heilige Communie
In de maanden mei en juni ontvangen veel kinderen de Eerste Heilige Communie.
Dat is een groot feest! Want je gaat nóg meer bij de kerk van Jezus horen. Je
ontvangt voor het eerst een heel speciaal stukje brood. Dat is het Lichaam van Jezus. Want Jezus wil graag bij je zijn. Misschien weten papa en mama nog iets van
hun communiefeest? De volgende dingen zijn belangrijk bij de Communie:

Misdienaar
van de maand

Hostie – het speciale brood in de kerk
Priester – hij werkt in de kerk en leidt de viering van de Eerste Communie
Evangelieboek – in dit boek staan verhalen over Jezus, daar lezen we er één van
Communicantje – woord voor een jongen of meisje die de Eerste Communie ontvangt
Vrijwilligers – mensen die in hun vrije tijd helpen in de kerk, zij leggen veel uit
over de Communie

Hoe heet je?
Nigel Menting

Kun jij een mooie zin of verhaal maken met deze woorden? Misschien zie je ook wel
een paar dingen op de foto’s staan!

Hoe oud ben je?
11 jaar
Waar ben je misdienaar?
In de Sint Jan in Zutphen
Wat zijn je hobby’s?
Voetballen, viool spelen en mountain
biken
Wat eet je het liefst?
Pizza en American pancakes
Wat vind je leuk aan misdienen?
Dat ik de pastor mag helpen en een
bijdrage mag leveren aan de viering.
Borculo
Hengelo
Keijenborg
Lochem

Onderweg / Teenz
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Wereldjongerendagen@home
Komende zomer vinden in Rio de Janeiro de Wereldjongerendagen (WJD) plaats. Dit is het grootste jongerenevenement
ter wereld. Kon je daar niet bij zijn? Was het net iets te ver
weg? Had je niet zoveel vrije dagen? Dan kun je de WJD nu
tóch meebeleven tijdens WJD@home! Dit is het landelijke
thuisblijversprogramma, gegoten in een weekend, waarbij je
samen met andere jongeren de WJD real-time kunt volgen.
WJD@home vindt plaats tijdens het slotweekend van de
WJD, van donderdagavond 25 t/m zondagavond 28 juli 2013.
WJD@home vindt plaats op het Stanislascollege, Westplantsoen 71 in Delft. Deze locatie is goed bereikbaar met het
openbaar vervoer. Deelnemen aan WJD@home kost inclusief
overnachtingen en maaltijden €125,Deelname staat open
voor alle jongeren van 16 t/m 30 jaar die graag de WJD
sfeer in Nederland willen beleven.
Aanmelden kan tot 1 juli via www.jongkatholiek.nl/wjd
Als je vragen hebt, kun je die mailen naar Fredi:
Fredi@jongkatholiek.nl

Vormsel
In het weekend van 25 en 26 mei hebben tieners uit onze
parochie het sacrament van het Vormsel ontvangen. Het
woord ‘vormsel’ komt van het Latijnse ‘confirmatio’. Misschien
denk je nu aan een Engels woord: confirmation. Inderdaad!
Het Vormsel is een confirmation, bevestiging van je geloof.
In de viering bevestigen de vormelingen dat ze inderdaad bij
de kerk willen horen. Gefeliciteerd allemaal!

Tienerkampen
Voor tieners die houden van een uitdaging, zijn er de tienerkampen. Na het spetterende tienerkamp van 2012 in Hoog Elten (Duitsland) organiseert het Aartsbisdom
Utrecht van 10-16 en 16-22 augustus 2013 weer twee tienerkampen in dit prachtige gebied. Hoofdleiding pastoor Zweers: “We kamperen in tenten en iedereen
mag zelf koken. We hebben een sportdag en een hindernisbaan, we doen spellen
in het bos. Er is ook een uitdagende trektocht waarbij we in het bos overnachten.
En houd je van boogschieten? Dan kom je helemaal aan je trekken want daar hoort
een echt spannend spel bij! Tijdens het kamp vertellen we ook aan de hand van een
Bijbelverhaal van het leven met God. Er gaat een jonge pastor mee voor de eigen
vieringen op kamp. Je hoeft echt geen sportman of sportvrouw te zijn; als je houdt
van uitdaging en doorzetten is dit kamp wat voor jou.”
Voor wie? Tieners van 12 t/m 15 jaar
(je zit op de middelbare school tijdens
opgeven)
Wanneer? 10-16 en 16-22 augustus
Hoeveel? 135 euro
Aanmelden www.yougle.nl of bij mij,
pastoor Gerben Zweers
Ridderstraat 198 4101 BK Culemborg
0345-512660 of
g.zweers@suitbertusparochie.nl
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De St. Janskerk in Zutphen
Bent u wel eens in de Johannes de Doperkerk (oftewel St. Janskerk) in Zutphen geweest? Dan hebt u waarschijnlijk de glas-inlood-ramen gezien evenals het neogotische Maria-altaar uit 1897
en het Timpeorgel uit 1818. Maar de St. Jan heeft nog veel meer
te bieden. Bijzondere details die op het eerste oog wellicht niet
opvallen, maar zeker de moeite van het vertellen waard zijn.
Wist u bijvoorbeeld dat:
• Er in de St. Jan een chronogram (tekst waarin een datum verborgen zit) te vinden is? Op het grote klokkenluik in de toren
is de volgende tekst te lezen: “kom en aansChoUW Weer UW
VernieUWD kerkgeboUW, heer sChepper, besChUt en help
beWaren onze sint janskerk nog VeLe jaren”. De hoofdletters
hebben Romeinse cijferwaarden die opgeteld het getal 1999
vormen. Ook beslaat de hele zin uit 19 woorden en 99 letters.
Deze beide verwijzingen naar het getal 1999 slaan op het jaar
waarin de restauratie van het middenschip gereed kwam.
• Boven de zijdeur van de St. Janskerk (aan de kant van de zuidbeuk) een beeldje van Johannes de Doper te zien is? Deze is na
voltooiing van de restauratie in 2004 aan de kerk geschonken
door de architect.
• Boven het Maria-altaar een gewelfschildering uit 1410 te bewonderen is? Deze beeldt het Laatste Oordeel uit, met Christus
als Majestas Domini. Deze schildering is ontdekt door vrijwilligers die als ‘bikker’ aan de slag gingen tijdens de restauratie
van de zuidbeuk.
Dit zijn slechts enkele voorbeelden van wat de St. Jan aan bijzonderheden in huis heeft. Wilt u meer informatie? Van 11 mei
t/m 26 oktober is de St. Jan iedere donderdagmiddag (13.3016.00 uur) en zaterdagmiddag (13.00-15.00 uur) te bezoeken. Er
staan kerkwachten klaar om u alles over dit bijzondere gebouw
te vertellen. U bent van harte welkom!
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