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Vakantie
Middenin de vakantie leest u dit stuk. Of 
we nu zelf op reis gaan of niet, we hebben 
er mee te maken. Op het werk is het vaak 
toch wat rustiger, omdat veel mensen met 
vakantie zijn kom je weer eens aan andere 
dingen toe. Al geldt dat natuurlijk niet 
voor alle beroepen als je b.v. in de horeca 
werkt…
Je gaat op reis en doet nieuwe indrukken 
op. En als je niet reist, zijn er wel anderen 
die met verhalen, filmpjes en foto’s hun 
reiservaringen met je delen. De wereld is 
heel klein geworden en daar kunnen we 
enorm van genieten en geweldig veel van 
leren. In andere landen kom je andere 
culturen tegen. Het ligt er een beetje aan 
hoe ver je reist, en in welke richting, maar 
in veel landen kun je wel een katholieke 
kerk vinden als je op reis gaat. Het mooie 
is, dat je ook als je een taal niet spreekt, je 
de mis toch kunt volgen in dat verre bui-
tenland. Natuurlijk zijn er bepaalde zaken 
anders, maar de hoofdzaak is hetzelfde en 
volg je precies. En je voelt je, ver weg,  een 
klein beetje thuis.
Onderstaande foto is zomaar een kerk in 
het oosten van Sicilië (Catania) die door 
vele toeristen bezocht wordt. Een beeld 
dat wij nauwelijks meer kennen. Prachtig 
toch?! Hebt u ook mooie dingen mee-
gemaakt op reis? Hebt u een mooie foto 
gemaakt, die u met andere parochianen 
wilt delen? Stuur deze in naar Onderweg 
en wij kijken of we er een plaatsje voor 
kunnen vinden!
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Vrede vieren...
dat is de titel van de vredeskrant die ook dit jaar weer hoopvol is verschenen. 
met daarbij de bemoedigende ondertitel: ‘Gelukkig wie vrede sticht.’ en zo 
zal het ook ongetwijfeld moeten zijn, let wel moeten. Want vrede is en blijft, 
letterlijk en figuurlijk een ‘omstreden’ begrip. Ik denk dat er nergens meer 
slachtoffers zijn gevallen dan door de strijd om vrede... en dan is het mooi als je 
hoort: ‘gelukkig wie vrede sticht...’ maar vaak ben je wel eerst een martelaar...   
Wat is dan vrede? Want vrede is ongetwijfeld meer dan alleen maar: de afwezig-
heid van onvrede ofwel oorlog, toch? 

Een internetwoordenboek, snel geraad-
pleegd, zegt: 
Je hebt gezocht op het woord: vrede: (de; 
m en v)
1  toestand van rust: zijn as ruste in vrede 
2  toestand van normale verhoudingen 

tussen staten (tegenstelling: oorlog): 
vrede sluiten

3  goede verstandhouding
4  gewetensrust: ik kan daar (geen) vrede 

mee hebben er mij (niet) mee vereni-
gen. 

Tot zover het woordenboek. Ik voel me in-
tuïtief al gauw thuis bij de vierde: “ik kan 
daar (geen) vrede mee hebben.” 

Want hoe verder we komen in tijd in 
welvaart en ontwikkeling, vrede blijft 
dan een bijzonder moeilijk en nauwelijks 
te bevatten begrip. Oost-West, noord-
zuid, arm-rijk  Ontwikkelingslanden en 
welvaartslanden, noem maar op. Er zijn 
nog genoeg tegenstellingen waar veel 
spanning uit voorkomt.  En helaas niet 
alleen politiek en maatschappelijk maar 
ook cultureel en religieus zijn er spannin-
gen en botsingen. En dan aan de taak om 
er wat over te schrijven in ons parochie-

blad ter voorbereiding op de vredesweek. 
Voorwaar een uitdaging.

Op de journaals zijn de laatste tijd beel-
den over onrust en onlusten in Noord Ko-
rea, Syrië en Istanboel en ook in Egypte 
wil het nog niet echt tot rust komen..  En 
dat zijn de ‘grote dingen’ daarbij blijf 
staan het niet gekende verdriet in families 
en gezinnen om  verkeerd gemaakte keu-
zen om  aangedaan leed en verdriet om 
onuitgesproken excuses en om hopeloos-
heid door het ontbreken van ieder toe-
komst perspectief. En terwijl de crisis nog 
niet echt vermindert, zijn onze Parochiële 
Caritas Instellingen (PCI’s) er meer dan 
druk mee om nood te lenigen en onrust 
en onzekerheid weg te nemen. Vrede, elk 
jaar is er in de kerken specifiek aandacht 
voor. Tien dagen lang, achter elkaar: de 
Vredesweek. Want: Wij 
als Christenen hebben 
iets met vrede. Geen 
zondag gaat voorbij  
zonder de vredesgroet 
aan het begin van de 
viering, geen zondag 
gaat voorbij zonder dat 
wij elkaar in de kerk 
de vrede van Christus 
wensen. Jezus was de 
vrede zelf. Hij heeft dat 
meerdere malen ge-
zegd. Hij was de vrede 
zelf... En daar maakte 
Hij werk van telkens 
weer. 
Het is fantastisch om 
te zien hoe de Paus 
in Brazilië, Rio de 
Janeiro aankomt voor 
de Wereldjongerenda-
gen. Onze Paus, die de 
naam van Franciscus 
aannam om te laten 
zien dat er voor de 
Kerk nog steeds ver-
antwoordelijke taken 
en kansen liggen bij de 
armen en rustelozen. 
Als ons doopsel en ons 
vieren van de liturgie 
niet leidt tot Goed 

Nieuws, tot een Blijde Boodschap, voor 
iedereen, dan heeft het eigenlijk maar 
weinig zin. 

De bekende wens: Vrede En Alle Goeds, 
komt van Franciscus van Assisi, naar wie 
de Argentijnse paus zich heeft genoemd. 
Als wij mensen vrede willen wensen, moe-
ten we zorgen dat er wat goeds voor ze is. 
En dat begint met persoonlijke aandacht 
en respect en zorg voor iedereen, altijd 
overal. De huidige Paus  doet zijn uiterste 
best, en volgens de media lijkt dat toch 
wonderwel te lukken om tijdens zijn aan-
wezigheid, waar dan ook, de vinger op de 
zere plek te leggen en mensen een hoop-
volle en Blijde Boodschap te brengen, Dat 
is nog steeds de moeite waard, Maar dan 
moeten we wel samen de handen uit de 
mouwen steken... 

De Vredesweek is als een katalysator, 
een aanjager. Moge deze week ons weer 
opnieuw moed en energie geven om naar 
onze naasten te gaan en hen vrede te wen-
sen, door hen goeds te brengen.

Fred Hogenelst, pastoor
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Bedevaart naar Kevelaer
Zaterdag 7 september 2013 vindt de jaarlijkse pelgrimstocht 
naar Bedevaartsoord Kevelaer (Duitsland) plaats. Onze parochie, 
HH. Twaalf Apostelen, gaat samen met Apeldoorn op bedevaart. 
Bussen zullen via een aantal geloofsgemeenschappen  deelne-
mers oppikken. Het thema van dit jaar 2013 is: “In geloof gaan 
wij onze weg.” 
Dit thema is genomen uit de 2e brief van Paulus aan de chris-
tenen van Korinthe (2 Kor. 5,7). Dit motto komt overeen met 
het Jaar van het Geloof, dat door Paus emeritus Benedictus is 
uitgeroepen aan de opening van het Tweede Vaticaans Concilie, 
dat 50 jaar geleden plaats vond. Als gelovige mensen zijn wij al-
tijd op en onder weg. Helemaal in Kevelaer kunnen wij dit meer 
beseffen door samen op te trekken en te bidden om bemoedigd 
worden in geloof. Maria, Troosteres der Bedroefden, vragen 
wij daarbij te helpen. Zij is onze Voorspreekster, die dag en alle 
dagen van ons leven. 

Om 9.15 uur vindt de 
Eucharistie plaats in 
de mooie Biechtka-
pel, om 14.00 uur de 
Kruisweg, om 17.30 
uur het afsluitend Lof 
in de Basiliek. Tussen-
door is er gelegenheid 
elkaar te ontmoeten en 
het stadje Kevelaer te 
bezoeken. U kunt zich 
opgeven tot 20 augus-
tus via de plaatselijke 
broedermeesters of het 
secretariaat van uw 
geloofgemeenschap. 
Kosten 24 euro voor 
volwassenen en kinde-
ren tot 16 jaar 10 euro.

“en dit zijn de namen ….”
Exodus

Zes bijeenkomsten over oude wijsheid en moderne kunst

De afbeelding is van: Yosl Bergner, De meisjes van Abu Gosh, 
olieverf op doek, 64x81cm.

EN DIT ZIJN DE NAMEN – oude wijsheid en moderne kunst
Met de woorden ‘en dit zijn de namen’ opent het boek van de 
Uittocht, Exodus. Het is ook de titel die Tommy Wieringa geeft 
aan zijn pas bekroonde roman. Het oude verhaal uit de Bijbel 
lees je haast als de krant vandaag. Het gaat over mensen van alle 
tijden, ook over jou. Het vertelt van onderdrukking en vrij mens 
worden, over de wijsheid van vroedvrouwen tegenover de wijs-
heid van de farao, je roepstem volgen, tegen de stroom ingaan, 
het leven vieren, door de woestijn trekken, oases vinden en wijze 
levenslessen, woorden van waarde. Door het verhaal kom je op 
het spoor van een religieuze zoektocht, verlangen naar zin en 
samenhang, oriëntatie op wat groter is dan jij, de stem van het 
Leven – God – die door alles heen klinkt…

Werkwijze
We bespreken de teksten en kijken naar moderne kunst, die ons 
openen voor onze eigen wereld in het licht van de oude wijsheid. 
Door de kunst ga je anders kijken naar het verhaal en je eigen 
leven, soms als verheldering, soms in contrast, steeds vragen 
oproepend. De kunst is o.a. van Pablo Picasso en Marc Chagall. 
De roman van Tommy Wieringa ‘Dit zijn de namen’ wordt op de 
zesde bijeenkomst besproken.  We gaan er van uit dat deelne-
mers deze roman tijdens de cursus lezen. 

Voor wie?
Ieder die zich wil verdiepen in de waarde van liefde, menselijk en 
gelovig, is van harte welkom. Je hoeft geen kennis van bijbel of 
kunst te hebben; een open geest en belangstelling is genoeg.
Data: maandag 21 oktober, 18  november, 16 december 2013, 13 
januari, 10 februari, 10 maart 2014.
Tijd: 19.30 – 22.00 uur.
Plaats: in één van onze Geloofsgemeenschappen (nog niet 
bekend).
Begeleiding: Pastoraal werker Marga Peters - van Langen.
Kosten: € 15,- voor 6 bijeenkomsten 
Informatie en aanmelding: vóór 1 oktober 2013 bij Marga 
Peters - van Langen, telefoon 06-29405303, 
 e-mail m.peters@12apostelen.nl 

Bijbelavonden 2013-2014
‘Mijn Woord blijft in eeuwigheid’

De afgelopen twee werkjaren hebben we met veel plezier 
gewerkt aan het evangelie volgens Marcus en Lucas. Ook 
zijn delen uit het Oude Testament besproken. De avonden 
vonden plaats in de Mariaschool te Zutphen. Het aanko-
mende jaar gaan we delen uit het evangelie volgens Johan-
nes bespreken, zoals de proloog, Johannes de Doper, de Ik 
ben woorden, de afscheidswoorden van Jezus, enzovoort. 
Ook zullen we verwijzingen naar het Oude Testament 
bespreken. Het beloven weer boeiende avonden te worden. 
We komen samen in de Mariaschool te Zutphen. Alle paro-
chianen van de geloofsgemeenschappen zijn welkom. Voor 
informatie en/of deelnemen kunt u terecht bij Nadja Klor 
(0624261074) of bij Theo ten Bruin (0618581803). De avon-
den starten telkens om 19.30 uur en eindigen om 21.00 uur. 
De avonden vinden eens in de maand plaats, te weten op 
24/9; 22/10;19/11; 17 december 2013 en 28/1; 18/2; 25/3; 
22/4; en 15 mei 2014. Diaken Theo ten Bruin zal de avonden 
verzorgen.
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de contactdag in Baak een terugblik
op dinsdag 11 juni was in “Huize Baak” de jaarlijkse contactdag voor ouderen en alleenstaanden uit het gebied van de 
voormalige Sectie West omvattende Baak, Hengelo, Keijenborg, olburgen, Steenderen en Vierakker
 

Bezoek oriëntalis nijmegen
Zomaar en voor niets een dag naar Ori-
entalis (voorheen: Heilig Landstichting of 
Bijbels openluchtmuseum) in Nijmegen, 
wat een verrassing! Vanuit het pasto-
raal team werden alle vrijwilligers die 
betrokken zijn bij catechese uitgenodigd 
om mee te gaan. Dit in het kader van de 
Impulsdag Catechese. Een dag bedoeld 
om de betrokken vrijwilligers te danken 
voor hun inzet en nieuwe inspiratie te 
geven om hun taken vol enthousiasme uit 
te voeren. 
Om 9 uur ’s ochtends vertrokken wij met 
12 man richting Nijmegen. Daar aange-
komen hebben we eerst genoten van een 
kopje koffie of thee, om vervolgens onder 
leiding van onze enthousiaste en deskun-
dige gids een bezoek te brengen aan de 
verschillende onderdelen van het park. 
Museumpark Oriëntalis biedt een kijkje 
in drie verschillende geloven: het Chris-
tendom, het Jodendom en de Islam. 
Verspreid over het park kun je een goede 
indruk krijgen van deze verschillende 
religies en de tijd waarin deze tot bloei 

kwamen. Zo hebben wij van alles geleerd 
over de gebruiken in de synagoge, het 
leven van Joodse gezinnen in de tijd van 
Christus en hebben we gezien hoe klein 
de hutjes zijn waarin zij leefden. Ook 
hebben we een indruk gekregen van het 
islamitische leven. We hebben uitleg 
gehad over de moskee maar ook voorbeel-
den gezien van de kleurrijke kleding die 
in Oman gedragen wordt, hoe een markt 
(soek) er in oosterse landen uitziet en 
welke geboden de basis vormen van de 
Islam. Ten slotte hebben we ons verdiept 
in het Christendom. We hebben het paleis 
van Pilatus gezien, zijn een authentiek 
Romeins huis binnengegaan en er is ons 
uitleg gegeven over de tijd waarin je als 
Christen niet open voor je geloof uit kon 
komen, maar gedwongen was om door 
middel van geheime ontmoetingen het 
geloof te beleven. 

Natuurlijk was er ook tijd voor ontspan-
ning. Wij hebben een heerlijke lunch 
gekregen in de Romeinse Herberg om 
vervolgens een uurtje vrij rond te lopen. 
Voor sommigen betekende dit wandelen 
door de mooie natuur van het park, voor 
anderen een bezoek aan de tentoonstel-
ling Toen God nog schreef over de drie 
heilige Boeken uit de verschillende reli-
gies: de Tenach, het Nieuwe Testament en 
de Koran. 
Kortom: een dag waarop we veel gezien, 
gehoord en geleerd hebben. Namens alle 
deelnemers bedanken wij graag allen die 
deze dag mogelijk gemaakt hebben.

De dag werd dit jaar voor de veertiende 
keer gehouden. Dat het toentertijd een 
goed voorstel van pastoor Jacobs is 
geweest blijkt wel uit de steeds weer grote 
belangstelling.

Vanaf de eerste keer zijn de bijeenkom-
sten geweest in “Huize Baak”. De stich-
ting hiervan gaat terug tot de veertiende 
eeuw. Na vele verbouwingen en wisselin-
gen van eigenaar is het gebouw geworden 
tot wat het nu is. De huidige eigenaar 
is de Stichting Ellel Ministeries, die als 
uitgangspunt heeft De Bijbel, Gods brief 
aan de mensen. De gebouwen zijn in zijn 
geheel of gedeeltelijk te huur voor allerlei 
activiteiten.

Al vroeg waren de vrijwilligers op 11 juni 
naar Baak gekomen om de nodige voor-
bereidingen te treffen, versieringen op de 
tafels, broodjes smeren, koffie zetten en 
alles klaarzetten om er een mooie dag van 
te maken voor de ongeveer 90 gasten.
Tegen tien uur werden deze verwelkomt 
met een kopje koffie en gezien het geroe-
zemoes voelden zij zich al snel thuis in de 
boerderij op het landgoed.
Ondertussen werd het altaar aangekleed 
voor de viering van de Eucharistie.
Pastoor Hogenelst, bijgestaan door dia-
ken Theo ten Bruin, zorgde samen met 
leden van het parochiekoor uit Keijenborg 
en organist Ernest Koers voor een mooie 
viering. Vanuit verschillende plaatsen 
samenkomen om de dag te beginnen 
met het vieren van de Eucharistie is een 
waardig begin.

Na de viering was het tijd voor een 
drankje en een gezellig samenzijn.
Theo ten Bruin vertelde over zijn taak als 
diaken. Wat het “diaken-zijn”  voor hem 
persoonlijk betekent en hoe hij in 
de praktijk hieraan invulling geeft.
 
Tijdens de lunch werd een heerlijke kop 
soep geserveerd. Na de broodjes en het 
fruit was gelegenheid om even de benen 
te strekken. Dankbaar werd genoten 
van het zonnetje en de speciale plek die 
“Huize Baak” toch altijd weer is.

’s Middags was een optreden van de groep 
“Buitengewoon” met zang van Anja den 
Bakker en pianobegeleiding van Eelco 
Schuijl.  Een programma met liedjes, 
sfeervol, muzikaal. Men genoot met volle 
teugen.

De dag werd besloten met een Lof. Een 
moment van in dankbaarheid samen bid-
den en zingen alvorens weer huiswaarts 
te keren.
Pastoor Hogenelst sprak over het mooie 
van deze dag en woorden van dank aan 
alle vrijwilligers die deze dag mogelijk 
hadden gemaakt.
Bij de uitgang werden de gasten een roos 
aangeboden om thuis nog even te kunnen 
nagenieten van deze verrassende dag.

Baak 2013, een mooie dag voor allen die 
te gast waren en voor allen die hebben 
meegewerkt om er een mooie dag van te 
maken.
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de apostel andreas
In onze serie over de 12 apostelen is dit keer de apostel andreas aan de beurt. 
andreas was een leerling van Johannes de doper en kwam uit het plaatsje 
Bethsaïda aan het meer van Gennezareth in Galilea. Hij was een broer van Si-
mon Petrus. Johannes de doper wees andreas op de bijzondere figuur die Jezus 
was, en volgens het evangelie van Johannes was andreas de eerste leerling van 
Jezus. In de evangelies horen wij verder weinig over andreas. 

de twaalf 
apostelen

Johannes noemt hem alleen bij de won-
derbare broodvermenigvuldiging (Joh. 
6:8) en wanneer Grieken proberen in 
contact met Jezus te komen (Joh 12:22).
Andreas wordt wel beschouwd als stichter 
en bisschop van de kerk van Byzantium, 
het latere Constantinopel. Volgens de 

overleveringen heeft hij na Pinksteren het 
Evangelie  verkondigd in zuid-Rusland, 
Griekenland en Bulgarije. Volgens de 
Russen is hij naar Armenië en Midden-
Rusland getrokken om de mensen daar 
voor Christus te winnen. Hij is één van de 
patroonheiligen van het Russische Rijk. 

In de Orthodoxe kerk geldt Andreas als de 
stichter van de kerk van Byzantium. An-
dreas heeft Stachys als zijn plaatsbekle-
der aangewezen. Daarmee werd Stachys 
de eerste bisschop van Byzantium. De 
patriarchen van Constantinopel beschou-
wen zichzelf tot op de dag van vandaag 
de opvolgers van Stachus en dus ook van 
Andreas.
St.Andreas is de patroonheilige van o.a. 
Schotland, Rusland en Griekenland. 
Zowel de Rooms Katholieke Kerk als de 
Grieks Orthodoxe Kerk vieren zijn feest 
op 30 november. Telkens als de Paus van 
Rome en de patriarch van Constantino-
pel elkaar ontmoeten heeft dit een grote 
Oecumenische waarde. De eenheid van 
hun beider kerken is sinds het Oosters 
Schisma (scheuring tussen beide kerken) 
van 1054 verbroken, maar wanneer de op-
volgers van de twee broers Petrus en An-
dreas elkaar treffen geeft dat velen hoop 
op hereniging van beide Kerken. Een van 
de 1e baanbrekende aanzetten vond plaats 
op 7 december 1965, Paus Paulus VI en 
patriarch Athenagoras I hieven toen na 
bijna 1000 jaar de wederzijdse banvloe-
ken op.
Andreas zou in Patras of Patara in Grie-
kenland zijn gekruisigd en is de nationale 
patroonheilige van Griekenland. Hij is 
niet aan een kruis genageld maar is, om 
zijn lijden te verlengen, er op vastgebon-
den. Het kruis was opgesteld in de vorm 
van een X. Zo’n kruis heet sindsdien het 
Andreaskruis en zien we bijvoorbeeld 
terug bij een spoorwegovergang.

Nathalie Timmer
Schilderij van Otto van Veen “De Kruisiging van de H. Andreas” St. Andrieskerk te Antwerpen
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magda van ommen: ‘Ik vind het heerlijk 
om tussen de mensen te zijn!’
al bijna dertig jaar is ze actief in de parochie. magda van ommen, wie kent haar 
niet? “Het kloppend hart van het secretariaat van de HH. twaalf apostelen”. 
In de tachtiger jaren van de vorige eeuw begon ze als vrijwilligster in Joppe, 
verzorgde het parochieblad, was lector, hielp mee met de vormselvoorberei-
ding. Haar grote liefde lag en ligt echter bij de administratie, ze heeft de zaken 
graag goed op orde. en dat zie je ook als je haar thuis bezoekt: alles is keurig 
voor elkaar. We zitten op een warme zomeravond in de tuin van het huis van 
magda en haar man eric in epse, en werkelijk: er staat geen grassprietje ver-
keerd. “Ik heb huishoudwetenschappen gestudeerd aan rollecate in deventer”, 
vertelt magda, “maar heb na mijn afstuderen eigenlijk altijd administratief 
werk gedaan. Het geeft me heel veel voldoening als de zaken goed voor elkaar 
zijn. administratie is mijn hobby!” en haar glimmende ogen onderstrepen deze 
boodschap.

In haar lange carrière bij de parochie 
heeft ze veel zien veranderen, heel veel. 
Ze maakte de eerste stappen van de 
automatisering mee, van de kaartenbak 
die door pastoor Grondhuis zelf werd 
bij gehouden, naar Churchaid en later 
Navision. Van samenwerken tussen 
zes parochies, en later twaalf, naar een 
volledige fusie. En Magda ging daarin 
een steeds belangrijkere rol spelen, tot 
de spil van het secretariaat aan de Van 
Heemstrastraat die ze nu is. Vier dagen 
in de week werkt ze voor de parochie, en 
daarnaast doet ze nog vrijwilligerswerk. 
“Dat hoef je niet op te schrijven, dat mag 
geen naam hebben”. Toch maar: Navision 
Joppe, coördinatie verspreiding Onder-
weg Joppe, parochiewacht, rondbrengen 
Onderweg naar de verschillende locaties… 
nee, een naam heeft het inderdaad niet, 
maar het gebeurt wèl allemaal!
Magda is positief over de samenwerking 
tussen de geloofsgemeenschappen. “Ik 
heb het wat dat betreft wel makkelijk” 
zegt ze, “want ik ken natuurlijk heel veel 
mensen. Natuurlijk wordt de afstand gro-
ter, dat is onontkoombaar, maar daardoor 
wordt de beschikbare kennis van mensen 
groter, kunnen locaties van elkaar leren 

en ontstaan nieuwe inspirerende initiatie-
ven zoals de impulsdag liturgie in 2012.” 
Ook de parochiewacht is iets wat op veel 
(ze benadrukt: “niet alle!”) locaties toch 
echt moeilijk te regelen was. Nu is dat 
goed voor elkaar en kunnen nabestaan-

den een uitvaart een stuk ge-
makkelijker regelen. “Ik zie 
en hoor veel” zegt Magda, 
“en ik zie ook hoe zwaar de 
taak van het pastoraal team 
bij tijd en wijle is. Het team 
heeft een taak vanuit het 
bisdom en ik probeer hen 
daarbij zo goed mogelijk te 
ondersteunen, het hen zo 
makkelijk mogelijk te maken 
om hun zware taak uit te 
voeren. 
De nieuwe structuur helpt 
daarbij.”

Als één van de mooie dingen van het 
werken voor de parochie noemt Magda 
dat je er zo veel van leert van het geloof. 
Heel praktische dingen, zoals de reden 
dat er kaarsen gedragen worden als het 
Evangelie wordt voorgelezen: vroeger was 
het vaak donker in de kerken. Maar ook 
meer symbolisch, een voorganger wordt 
zo genoemd, omdat hij voorgaat en, net 
zoals Jezus, het goede voorbeeld geeft. 
Dat is voor Magda trouwens ook direct 
de kern van het katholieke geloof: samen 

vieren. Maar ook: goed leven voor elkaar. 
Dat is onafhankelijk van het feit of die 
ander nu gelovig is of niet, maar het is 
wel geïnspireerd vanuit het eigen geloof. 
Want dat geeft rust en kracht. “Ik houd 
van de rituelen van katholieke kerk. Ik 
voel me thuis bij Maria. Op mijn werk 
brandt altijd een kaarsje bij het Maria 
beeld.”
Over de vraag wat ze de parochie toe-
wenst voor de toekomst moet ze lang 
nadenken. “Saamhorigheid. Ik wens 
iedereen toe over de grenzen van de 
eigen locatie heen te kijken en de kansen 
die zich voordoen om meer van de kerk 
te maken en er meer uit te halen ook te 
grijpen.” Dan sluit ze af: “Weet je, ik heb 
eigenlijk ontzettend leuk werk. Ik vind het 
gewoon heerlijk om tussen de mensen te 
zijn en dat kan door dit werk. Ik hoop het 
nog heel lang te mogen doen!”
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missio Wereldmissiemaand 2013:

GodS Woord 
Kleine Christelijke Gemeenschappen in tanzania
Wereldmissiemaand (oktober) heeft dit jaar als thema: Gods Woord. In de Kleine 
Christelijke Gemeenschappen in Tanzania leest men wekelijks het Woord van God en 
bespreekt men met elkaar hoe dit betrekking heeft op het dagelijkse leven.

tanzania
In Tanzania wordt het behoren tot een godsdienst niet officieel geregistreerd. Men gaat 
uit van ongeveer een derde deel christenen, een derde deel moslims en een derde deel 
aanhangers van traditionele religies.
Er zijn een kleine acht miljoen katholieken in het land. De kern van het kerkelijke leven 
vormen de 20.000 Kleine Christelijke Gemeenschappen. 

Kleine Christelijke Gemeenschappen
In kleine groepen van zo’n 10 tot 15 gezinnen komen mensen bij elkaar om te bidden, 
Gods Woord te delen, te praten over hun zorgen en elkaar te helpen. De groepsleden 
kiezen uit hun midden iemand die leiding geeft. De pastor van de parochie bezoekt de 
groepen regelmatig. Zo houdt hij contact met de mensen en komt hij op de plaatsen 
waar ze wonen, leven en werken.

Samen bidden
Om zes uur ’s ochtends komt in Maua in het noorden van Tanzania de Kleine Christe-
lijke Gemeenschap onder leiding van Cyrill bij elkaar voor het wekelijkse Bijbel – Delen.
Cyrill: “In Maua zijn de mensen arm. Samen bidden wij tot God, zodat wij onze levens-
situatie kunnen verbeteren. En als u de mogelijkheid heeft, ons op een of andere manier 
te ondersteunen – in ons geloof en in onze levensomstandigheden – dan zijn wij daar 
zeer blij mee. Daarom vragen wij u, voor ons te bidden.”

Steun de Kleine Christelijke Gemeenschappen in Tanzania en geef aan de collecte op 
Missiezondag 20 oktober of stort uw bijdrage op rekeningnummer 1566 Missio Wereld-
missiemaand te Den Haag.

Voor meer informatie: www.missio.nl

de Vredesweek 2013 (21 t/m 29 september) staat in het teken van vredesacti-
visme. onder het motto ”act for Peace” vragen minister, Staatssecretaris en 
ambassades van Vrede aandacht voor moedige vredesactivisten in binnen- en 
buitenland. dit jaar geven we bijzondere aandacht aan Syrië.

van Vrede 
(MOV Missie, 

Ontwikkeling 
en Vrede)

Vredesweek 2013

Wat kan jij doen?
Zet een lokale Ambassade van Vrede op in 
jouw dorp of stad.
Kijk op de website voor meer informatie 
http://www.ministerievanvrede.nl/vre-
desweek-2013

Bouwstenen aandragen voor 
Vrede
Je gedragen weten……
Voorwaarde voor vrede is oprechte liefde 
voor je medemens, dat is de basis van 
ons geloof. Daarvoor zouden wij mensen 
van de weg moeten worden. Geen geringe 
vraag of opdracht. Daar is veel moed, ge-
loof en doorzettingsvermogen voor nodig. 
Mensen van de weg laten zich in met God 
en durven eigenbelang los te laten. Met 
de bron van liefde van waaruit mensen 
van de weg durven te leven zijn ze instaat 
het verschil te maken. Zij brengen zichzelf 
mee en hun liefde voor de medemens, de 
natuur en de schepping. Zij koesteren het 
leven zoals het op hun pad komt.
Vrede is tot nu toe een mijlpaal te ver 
gebleken in onze wereld. Nog nooit zijn er 
voldoende mensen de weg gegaan die ons 
brengt bij ons einddoel,“Vrede op aarde”. 
Het is als met het verhaal van de Barm-
hartige Samaritaan, we lopen er met een 
grote boog omheen. Simpelweg omdat 
onze eigen wetten, onze eigen gedachten, 
onze eigen belangen ons steeds weer 
doen beslissen niet de weg van het hart 
maar die van het hoofd te volgen. Mensen 
van de weg worden kan alleen als we het 
lef hebben te kiezen met ons hart en in 
het gezicht van de ander daadwerkelijk 
God willen zien. Er gebeurt iets met je 
als mensen je in liefde willen dragen. Als 
mensen zich daadwerkelijk om je bekom-
meren. Mensen van de weg worden is 
doen als de barmhartige Samaritaan en zo 
een van die pijlers worden die nodig zijn 
om ons vrede te brengen. Vrede gegrond-
vest op liefde en respect.
De pijlers: egoïsme, eigen volk eerst en 
discriminatie moeten, willen we ooit 
vrede krijgen, echt worden afgebroken. 
Dat dit kan, laten mensen van de Weg 
zien. Zij gaan de weg en lopen niet met 
een boog om de problemen heen. Elk 
mens wil gekend worden, elk mens wil 
gezien en gehoord worden, elk mens wil 
gewaardeerd worden. Daarvoor is nodig 
dat wij meer met elkaar willen delen. 

Je kunt het niet alleen, je mag over je 
grenzen heen kijken. Voel de kracht die 
ontstaat als mensen zich verbinden. Dat 
kan zowel positief als negatief zijn. Die 
kracht is sterk. Maar mensen van de Weg 
kiezen voor de kracht van delen. Een 
nieuwe wereld opbouwen waar plaats is 
voor iedereen: dat was de weg die Jezus 
ons voorging. En de Apostelen volgden 
Hem daarin na. Mensen van de Weg laten 
zich raken door wat er onderweg gebeurt. 

Zij dragen de vrede in zich en zij dragen 
de vrede uit. Hun gedrag maakt dat velen 
die zich nu verstoten voelen zich daad-
werkelijk gedragen weten.
Vrede begint in het klein. Kies je eigen 
weg, maar stel eerst de vraag: Gaan wij 
met een grote boog om de problemen 
heen of durven wij ons te laten raken? 
MOV Coördinator

Margriet te Morsche
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Caritas 
werkgroepen, 
wat doen ze en 
wat gebeurd er 
met het geld?
In het vorige nummer van Onderweg hebt u iets kunnen 
lezen over de Parochiële Caritas Instelling (PCI). Het stukje 
was geschreven door onze voorzitter Paul Wentink. Nu 
ben ik aan de beurt: Marijke van der Werf. Ik zorg voor 
de communicatie met de plaatselijke werkgroepen en ben 
bestuurslid bij Caritas. We zijn van plan elke Onderweg iets 
van ons te laten horen. Soms via het bestuur en soms via een 
plaatselijke werkgroep.

Hoe zit dat nou met die plaatselijke werkgroepen?
Sinds de fusie is de naam veranderd van plaatselijke PCI’s 
naar plaatselijke Werkgroepen.
Tijdens de fusie hebben de plaatselijke werkgroepen aan-
gegeven dat zij op basis van het solidariteitsbegrip ook iets 
buiten hun eigen grens willen doen. Dit doen ze door een 
gedeelte van hun eigen budget te doneren aan een regionale 
zaak. Elk jaar wordt in een gezamenlijke vergadering beslist 
welk doel dat zal zijn.

In 2011 is € 4000,- naar de voedselbanken gegaan, waarvan 
€ 3500,- naar de voedselbank in Zutphen voor een nieuwe 
koelwagen en € 500,- naar de voedselbank in Lichtenvoorde. 
In 2012 is er besloten € 5000,- te verdelen over 5 projecten. 
Ieder project kreeg € 1000,-
• Stichting Leergeld. Kinderen uit gezinnen met mini-

male financiële middelen kunnen bijvoorbeeld lid worden 
van een sportclub of muzieklessen volgen.

• Ruimte voor anders zijn. Dit project is actief in heel 
Oost-Gelderland en werkt met een maatjes-systeem voor 
mensen met een psychiatrische beperking. De vrijwilli-
gers hebben aandacht, ze ‘behandelen’ niet, maar hebben 
een luisterend oor.

• Voedselbank Zutphen. Heeft nu ook een uitgiftepunt 
in Lochem en helpen mensen uit Eerbeek , Brummen, 
Vorden en Gorssel.

• Voedselbank Oost Achterhoek.  Zij werken in 5 
gemeenten en hebben 11 uitgiftepunten. O.a. in Borculo, 
Ruurlo, Eibergen en Lichtenvoorde.

• Stichting Naaste. Dit is een interkerkelijk project en 
geeft nazorg aan (ex) gedetineerden in de Achterhoek en 
Stedendriehoek. De vrijwilligers helpen bij de terugkeer 
in de maatschappij.

Eens per half jaar komen de werkgroepen  en het bestuur 
PCI bijeen, de volgende bijeenkomst is maandagavond 
28 oktober 2013 in Vorden. 

Ik hoop dat ik u hiermee wat heb kunnen vertellen over wat 
Caritas en de plaatselijke werkgroepen doen. We zitten niet 
stil zo u ziet, en werken constant aan het verbeteren van de 
levensomstandigheden van mensen die door welke reden 
dan ook in moeilijkheden zijn geraakt.

Marijke van der Werf, communicatie plaatselijke werkgroepen.

Van de bestuurstafel
Communicatie
Wat is dat eigenlijk? Communicatie? Waar heb je verstand van, 
als je communicatie deskundige bent? Het lijkt een modern 
toverwoord. Een slechte communicatie is vaak de verklaring 
voor zaken die niet optimaal lopen. Is dat terecht? Gaat het niet 
meer om de inhoud dan om de manier waarop het ‘verkocht’ 
wordt? De meningen zullen verschillen. Door aandacht te geven 
aan communicatie voeg je eigenlijk niets toe. Je transporteert 
een boodschap van A naar B, niet meer en niet minder. Maar u 
kent de slogan: ‘zonder transport staat alles stil’. En dat geldt 
ook voor de belangrijke boodschappen die we als parochie en 
geloofsgemeenschappen uit willen dragen. Zonder communicatie 
staat alles stil, of mooier eigenlijk: zonder communicatie wordt 
alles stil.

Communicatie speelt een grote rol in de positie van de Rooms 
Katholieke kerk. We kennen mensen in de Nederlandse kerk 
zoals Roderick Vonhögen, die geweldig goed kunnen communi-
ceren. Maar we kennen helaas ook ‘hoge bomen’ die dat een stuk 
minder goed afgaat. Ook hier de vraag: Gaat het om de inhoud, 
of om de manier waarop het verkocht wordt? 
Bij communicatie moet je echter niet alleen denken aan men-
sen voor de camera of de microfoon. Communicatie is iets wat 
we allemaal doen, elke dag. En het is van levensbelang voor 
onze parochie. Communicatie tussen mensen binnen en tussen 
geloofsgemeenschappen. Natuurlijk gaat het om de inhoud van 
ons geloof, om de boodschap. Maar het is wel een boodschap die 
we met elkaar willen delen. Als parochiebestuur ondersteunen 
we graag de communicatie tussen geloofsgemeenschappen, in 
allerlei activiteiten. Samen werken aan de kerk van vandaag en 
die van morgen.

Theo Lam
Portefeuillehouder communicatie

Per 1 september 2013 heeft W.J. kardinaal Eijk 

mevrouw marga Peters-van Langen 
(zie foto omslag)

benoemd als pastoraal werker in de parochie  
HH. Twaalf Apostelen.

Het parochiebestuur en pastoraal team zijn verheugd 
over deze benoeming.

De presentatie van mevrouw Peters-van Langen vindt 
plaats in de Eucharistieviering op vrijdag 6 september 

2013 in de Christus Koningkerk, het Jebbink 8  
te Vorden.

De viering begint om 19.00 uur.

Aansluitend aan de viering is er gelegenheid om kennis 
te maken met mevrouw Peters-van Langen in het naast-

gelegen parochiecentrum.

Wij nodigen u van harte uit voor de viering en receptie. 

De collecteopbrengst is tevens bestemd voor catechese-
projecten in onze parochie.
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maria ten Hemelopneming
maria’s overlijden
In ons geloof is de relatie tussen maria en Jezus heel bijzonder. dat is o.a. dui-
delijk bij de geboorte van Jezus en bij zijn dood, maar zeker ook bij de dood van 
maria. toen maria aan het einde van haar leven gekomen was, verscheen Jezus 
voor haar.

onderscheiding voor twee trouwe dienaren 
in Steenderen
op zondag 23 juni werden er in de geloofsgemeenschap St. Willibrordus te 
Steenderen, twee vrijwilligers gehuldigd. marius Lamers en Bart Schotman zijn 
respectievelijk 40 en 25 jaar actief als acoliet. Vanaf hun eerste heilige commu-
nie begonnen zij als misdienaar en na de basisschool werden zij acoliet.

Al die jaren hebben zij onafgebroken gediend bij eucharistievieringen en andere vierin-
gen zoals woord- en communiediensten, oecumenische vieringen, rouw en trouw en al 
wat zich voordeed. Ze bouwden jaarlijks de prachtige kerststal en maakten (en maken) 
deel uit van het bestuur van de misdienaargroep.
Ze zijn zelf inmiddels getrouwd en beiden vader van  
2 jongens.
Vooral de 40 jaar van Marius is wel heel bijzonder en 
zullen weinigen hem nadoen.
Vanwege dit jubileum kregen zij aan het eind van de 
eucharistieviering, die voorgegaan werd door schei-
dend pastor Anton ten Klooster, de Willibrordplaquette 
met bijbehorende oorkonde en insigne uitgereikt.
Hij deed dit namens aartsbisschop Eijk.
Van de parochianen die in de kerk waren kregen zij 
een Lang zullen ze leven en applaus. Namens de groep 
misdienaars en acolieten kregen zij een waardebon en 
een bos bloemen van de geloofsgemeenschap. Na de 
viering werden Bart en Marius door de aanwezigen 
gefeliciteerd en bedankt. 

Toen Jezus aan haar verscheen, knielde 
Maria en bad :”Gezegend zij uw glorierijke 
naam, o Heer, mijn God, die deze nederige 
dienstmaagd uitkoos om uw geheim toe te 
vertrouwen. Gedenk mij daarom, koning 
van de glorie, want u weet dat ik u met 
heel mijn hart heb liefgehad en dat ik de 
aan mij toevertrouwde schat heb bewaard. 
Bevrijd mij van de macht der duisternis 
opdat Satan mij niet zal aanvallen en ik de 
lelijke geesten niet moet aanschouwen”. 
Jezus antwoordde: ”Toen ik aan het kruis 
hing, is de vorst der duisternis tot mij 
gekomen, maar omdat hij in mij geen en-
kel teken van zijn werk kon vinden, heeft 
hij zich teruggetrokken, overwonnen en 
vertrapt. Ik heb hem gezien en jij zal hem 
ook zien, volgens de algemene wet van 
de mensheid waartoe ook de dood hoort. 
Maar hij zal je geen schade kunnen berok-
kenen omdat er niets van hem in jou is en 
ik zal bij je zijn om je te beschermen. Kom 
dus zonder angst, want de hemelse gast-
heer wacht op je om je de vreugde van het 
paradijs binnen te leiden”. Toen de heer 
dit had gezegd, stond Maria op, strekte 
zich op het bed uit en, God dankend, gaf 
zij de geest. De apostelen zagen haar ziel 
verschijnen en zij was van zo’n klaarte dat 
geen menselijke tong haar kan beschrij-
ven, want zij overtrof de witheid van 
sneeuw en de glans van zilver. Jezus zei 
toen tegen Petrus en de andere apostelen: 
“Sta op en breng het lichaam van Maria, 
mijn welbeminde, naar de oostelijke kant 
van de stad. Daar zullen jullie een nieuw 
graf vinden om het in te leggen. Wacht 
daar tot ik naar jullie kom”. Zodra de Heer 
dit gezegd had, vertrouwde hij de ziel van 
Maria toe aan de aartsengel Michaël, de 
bewaker van het paradijs en de vorst van 
het Hebreeuwse volk. Ook de aartsen-
gel Gabriël ging met hem mee. Meteen 
daarna werd de Heer, samen met al de 
engelen, weer opgenomen in de hemel.

de begrafenis door de apostelen
De drie maagden die in het huis aanwezig 
waren, namen Maria’s lichaam en wasten 
het zoals gebruikelijk was. Maria’s gezicht 
leek op een lelie en van haar lichaam ging 
een wonderzoete geur uit die nergens 
anders te bespeuren valt. De apostelen 
legden het lichaam in een kist en beraad-
slaagden onder elkaar wie de palmtak 
voor de kist zou dragen. Johannes zei te-
gen Petrus: “Jij bent de belangrijkste on-

der de apostelen, jij verdient de palmtak 
te dragen”. Maar Petrus antwoorde: ”Jij 
bent als enige onder ons in maagdelijke 
toestand gebleven en de Heer betoonde 
jou zijn voorkeur, toen hij aan het kruis 
hing heeft hij zijn moeder aan jou toever-
trouwd. Jij moet dus de palmtak dragen 
en ik zal haar eerbiedwaardige lichaam 
tot aan het graf dragen”.

Graflegging en tenhemelopneming
De apostelen droegen het lichaam van 
Maria naar het dal van Josafat zoals 
Jezus hun had opgedragen. Zij legden het 
lichaam in het nieuwe graf, sloten het af 
en zetten zich neer bij de steen. Plotseling 
verscheen Jezus aan hen te midden van 
schitterende engelenscharen en hij zei 
tegen de apostelen: ”Voordat ik opnieuw 
naar mijn Vader ga, vraag ik jullie: wat 
verlangen jullie dat ik doe met Maria, die 
door mijn Vader uit de 12 Stammen van 
Israël werd gekozen opdat ik in haar zou 
verblijven?” Petrus antwoorde namens de 
apostelen: “Heer, u hebt deze onbevlekte 
dienstmaagd tot verblijfplaats gekozen en 

u hebt ons, uw dienaren, uitgekozen om 
uw leer te prediken. Voor het begin der tij-
den hebt u alles beschikt met uw Vader en 
met de Heilige Geest met wie u een god-
delijke en oneindige macht hebt. Het lijkt 
ons, billijk dat Maria’s lichaam uit de dood 
opgewekt wordt en in de hemel wordt bin-
nengeleid, opdat zij net als u kan proeven 
van de overwinning op de dood”. Jezus 
zei: “Het geschiede naar jullie woord”. 
Hij gebood de aartsengel Michaël om de 
heilige ziel van Maria te brengen, terwijl 
de aartsengel Gabriël de steen wegnam die 
het graf afsloot. Jezus sprak: ”Sta op, mijn 
vriendin. Jij die geen smet hebt opgelopen 
door de aanraking van een man, zal in het 
graf ook niet het bederf van het lichaam 
ondergaan”. Maria stond op, en knielde 
neer voor Jezus en bad: “Ik kan u Heer, 
niet genoeg danken voor de weldaden die 
u aan uw dienstmaagd hebt geschonken. 
Verlosser van de wereld en God van Israël, 
uw naam zij gezegend tot in eeuwigheid”.
De heer omhelsde haar en gaf haar over 
aan de engelen om haar in het paradijs te 
dragen. Daarna richtte hij zich opnieuw 
tot de apostelen, omhelsde ook hen en 
zei: “Vrede zij met jullie. Ik zal met jullie 
zijn tot aan het einde der tijden”. Na deze 
woorden werd de heer door een wolk op-
genomen en steeg op ten hemel vergezeld 
van de engelen die Maria meedroegen 
naar het paradijs.

Nathalie Timmer

Op bijgaande foto staat Marius Lamers 
links en Bart Schotman rechts.

De foto is gemaakt door Louis Borgonjen
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Vieringen in 
Verzorgingshuizen
Hengelo: De Bleijke, 3e donder-
dag 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, Elisa-
bethkapel, dinsdag 3 sept. 14.00 uur 
Woord- en Communieviering KBO

Vieringen 
door de week
Borculo: O.L.V. Tenhemelop-
nemingkerk, laatste dinsdag van de 
maand, 10.00 uur.
Lochem: H. Josephkerk, 1e donder-
dag van de maand, 10.00 uur.
Olburgen: H. Willibrordkerk, 
1e vrijdag van de maand, 15.00 uur.
Ruurlo, H. Willibrordkerk, di. 24 
sept., 19.00 uur WCV
Vorden, Christus Koningkerk, 
vr. 6 sept., 19.00 uur Eucharistie 
en donderdag 12 sept., 10.00 uur 
Eucharistie
Zutphen: H. Johannes de Doper-
kerk, woensdag, 9.00 uur.

Kerkradio via 
Internet
U kunt de viering 
rechtstreeks beluis-
teren via het inter-
net: 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) kun-
nen er dan toch ‘bij’ zijn. De opna-
men beginnen een enkele minuut 
voor aanvang van de viering en blij-
ven enkele weken na de datum nog te 
beluisteren en te downloaden.

aanbidding en 
biechtgelegenheid
Zutphen: H. Johannes de Doper-
kerk, 1e zaterdag van de maand, 
15.30 – 16.15 uur

rozenkrans bidden
Keijenborg, H. Johannes de Doper-
kerk, iedere woensdagavond om 
19.00 uur.

Bijlage Vieringenschema:

Koorrooster (voor zover bekend)
Baak: Dames- en Herenkoor 25 augustus; 8 – 14 – 28 september
Borculo: Parochiekoor 17 – 24 – 31 augustus ; 15 september
 Stemmig 21 – 28 september
Hengelo: Willibrordkoor 8 – 15 – 22 – 29 september
Joppe: Parochieel Koor 18 – 25 augustus; 1 – 8 – 14 – 29 sept.
Keijenborg: Parochiekoor 25 augustus; 8 – 29 september
 Herenkoor 18 augustus; 15 september
Lochem: Gemengd Koor 25 augustus; 1 – 15 – 22 – 29 sept.
 Marinata 8 september
Vierakker: Kerkkoor alle vieringen
Vorden: Cantemus Domino 25 augustus; 7 september
 Vokate 1 – 29 september
 Dameskoor 12 september
 Gregoriaans Koor 22 september
Zutphen: Schola 18 augustus; 29 september
 Gemengd Koor 25 augustus; 15 september
 Capella St. Jan 1 september
 Dameskoor 3 – 8 september
 Vocal Chords 22 september
 Joy 28 september

Bedankt!
Graag wil ik u allemaal bedanken voor alle e-mails, 
kaarten en attenties bij mijn afscheid van de parochie. 
Ze hebben bijgedragen aan een mooie afronding van een 
mooie tijd in de parochie HH. Twaalf Apostelen. Nog heel 
bijzonder zou ik allen willen danken die zich ingezet heb-
ben voor de afscheidsviering op 30 juni: kosters, jongeren-
koor Vocal Chords en natuurlijk alle misdienaars uit  
de verschillende locaties. Het was een prachtige dag!

U bent natuurlijk van harte welkom bij de presentatie in 
de nieuwe parochie, die is op vrijdag 4 oktober, om  
19.30 uur in de parochiekerk van Onze Lieve Vrouwe  
Tenhemelopneming, Loerikseweg 12, Houten. 

Pastor Anton ten Klooster
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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

Koffie drinken
In de kerk wordt er 1x per maand na de 
dienst koffie of thee gedronken. We doen 
dit voor de gezelligheid, maar zeker ook 
om meer onderling contact tussen de 
parochianen te creëren. In het najaar 
van 2013 wordt koffie geschonken op 8 
september (Ziekenzondag), 13 oktober, 9 
november, 23 november (Ceciliafeest) en 
8 december. U bent van harte welkom!

uitnodiging
In het weekend van 8 september 2013 is 
het Nationale Ziekendag. Naar aanleiding 
hiervan organiseert de bezoekersgroep 
van de geloofsgemeenschap H. Martinus 
te Baak samen met de Zonnebloem op 
zondag 8 september om 9.30 uur een 
viering in de H. Martinuskerk in Baak.
Het zal een viering zijn voor alle parochi-
anen, waar in het bijzonder aandacht zal 
zijn voor zieken en ouderen.Wij willen U 
van harte uitnodigen voor deze viering.
Na de dienst drinken we met elkaar een 
kopje koffie of thee  in de kerk.
Graag tot ziens in de viering van zondag 8 
september.
De Zonnebloem en de bezoekersgroep 
van de geloofsgemeenschap H. Martinus 
te Baak.

misintenties 
Zo. 25/8 Koor. Henk Mokkink, Ouders 
Schotman-Bekken en Fam. Zo. 8/9 koor. 
Fam. Veenhuis-Zents, Herman Hendriks, 
Jan en Gretha Janssen-Bosman. Za. 14/9 
Koor. Ouders van Leussen-Wolbrink, 
Ouders Schooltink-Kroesen Theo en 
Ben, Ouders Roordink-Borgonjen, 
Mevr. Mieke van den Bos-Sesink, Fam. 
Hendriks-Hermsen, Ouders Dashorst-
Brink, Ouders Cornelissen-Brink, Ouders 
Spijkers-Betting. Zo. 22/9 Jgt. Jos Herm-
sen. Za. 28/9 Koor. 

Misintenties voor elk weekend
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. Veenhuis-Zents.

Vanuit de pastoraatsgroep
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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

misintenties
17/8 Gerda Klein Severt – Elsinghorst en 
fam.
24/8 Hein Mensink, Theo en Riek Ver-
heijen
31/8 voor onze zieke parochieanen, Hein 
mensink
8/9 Wilhelmien Krabbenborg-Klein 
Nijenhuis, Marietje Dute-Kasteel, Harry 
Leferink op Reinink, Hettey van Aken-
Beerten, Hein Mensink
14/9 Lien Heutinck-Wieggers, Jan en 
Paul Belterman, Overleden ouders Geer-
ligs en Ottenschot, Hein Mensink
21/9 Truus Dibbelink-Wegdam, Hein 
Mensink

Familieberichten
Op 6 juli is op 70 jarige leeftijd overleden 
Hein Mensink.

Inleveren Kopij
Sluitingsdatum inleveren kopij voor 
Borculo is 5 september, 
monique.uhl@gmail.com

andersoortige  Viering in de HH. 12 apostelen
1e FACEbook viering: Wat ik niet kan zeggen, zing ik.
Zaterdag 28 september 2013 heeft  de Geloofsgemeenschap Borculo  de primeur.
Het koor “Stemmig” nodigt u van harte uit bij de eerste FACEbook viering van de  
HH. 12 Apostelen.

“Wat ik niet kan zeggen, zing ik”
Op de kruispunten in ons leven, of op momenten dat we het moeilijk hebben, staan we 
wat vaker stil bij wat en waarin we geloven. Over je geloof praten doen we niet zo mak-
kelijk.Het is niet altijd eenvoudig onder woorden te brengen waardoor je wordt  geraakt 
in het leven.Maar er zijn in ieder mensenleven momenten waarop we ervaren, dat er 
meer is tussen hemel en aarde. Er is iets wat we  niet onder woorden kunnen brengen.
Wat is er mooier dan dat we daar samen over kunnen zingen en het zo laten resoneren 
in onze harten.

Wij nodigen u van harte uit om mooie teksten, gedichten, symbolen en of gebeden 
te mailen die we in deze eerste FACEbook viering met elkaar kunnen delen. Uit de 
inzendingen die we van u mogen ontvangen gaan we de mooiste teksten zoeken die het 
thema  van de viering 
“Al wat ik wil doen” tot uitdrukking kunnen brengen.

Zingen en geloven met passie.

Het Koor ”Stemmig” zal met  mooie liederen een muzikale bijdrage leveren.
Wij hopen dat u ook de viering wilt meebeleven op zaterdag  28 sept. om 19.00 uur in 
de OLV Tenhemelopneming Borculo. Samen  mooie liederen zingen geeft een gevoel 
van verbondenheid.Wil je  met het koor meezingen  in die speciale viering? of wil je met 
je eigen koor een eigen lied inbrengen?  laat het ons weten!

U kunt uw inzendingen mailen aan m.temorsche@12apostelen.nl 
graag vóór 7 september.

Heeft u  vragen over de opzet van deze eerste FACEbook viering stuur dan ook een 
mailtje of bel  met Margriet te Morsche 06-47116409
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za 17/08  19.30 VELDKAPEL 19.00 uur       18.30 VELDKAPEL 17.00 uur       za 17/08 
 Oogstdankviering Eucharistie       Oogstdankviering Eucharistie   
 J. van Kranenburg F. Zandbelt       J. van Kranenburg F. Zandbelt
             
zo 18/08   9.30 uur 9.30 uur 11.00 uur 9.30 uur 9.30 uur 9.30 uur  10.00 uur 9.30 uur 11.15 uur zo 18/08
20e zo.   WCV Eucharistie WCV WCV WCV Eucharistie  Oec.viering WCV Eucharistie 20e zo.
d. h. jaar   werkgroep H. Pauw, vicaris werkgroep werkgroep werkgroep J. van der Meer  T. ten Bruin werkgroep H. Pauw, vicaris d. h. jaar
 
za 24/08  19.00 uur       19.00 uur 17.00 uur   za 24/08
  WCV       Eucharistie Eucharistie
  J. van Kranenburg       F. Hogenelst F. Hogenelst
             
zo 25/08 9.30 uur  9.30 uur 9.30 uur 11.00 uur 9.30 uur 9.30 uur 9.30 uur   9.30 uur 11.15 uur zo 25/08
21e zo. WCV  Eucharistie WCV Eucharistie WCV Eucharistie WCV   Eucharistie Eucharistie 21e zo.
d. h. jaar werkgroep  F. Hogenelst J. van Kranenburg F. Zandbelt werkgroep F. Zandbelt werkgroep   J. Leisink F. Hogenelst d. h. jaar

za 31/08 19.00 uur 19.00 uur        17.00 uur   za 31/08
 WCV WCV        WCV
 werkgroep T. ten Bruin        W. Matti
             
zo 01/09   9.30 uur 9.30 uur 11.00 uur 9.30 uur 9.30 uur 9.30 uur 9.30 uur 10.00 uur 9.30 uur 11.15 uur zo 01-09
22e zo.   WCV WCV WCV WCV Eucharistie Oec.viering WCV WD Eucharistie Eucharistie 22e zo. 
d. h. jaar   werkgroep werkgroep W. Matti W. Matti F. Hogenelst T. ten Bruin werkgroep fam.werkgroep E. Wassink F. Hogenelst d. h. jaar
  
za 07/09        19.00 uur 19.00 uur 17.00 uur 18.30 Euch.  za 07/09
        Eucharistie WCV WCV Hogenelst  
        J. Hulshof J. van Kranenburg J. van Kranenburg M. Peters
             
zo 08/09 9.30 uur 9.30 uur 9.30 uur 9.30 uur 11.00 uur 9.30 uur 9.30 uur     11.15 Euch. zo 08/09
23e zo. WCV Eucharistie Eucharistie Eucharistie WCV WCV WCV     F. Hogenelst 23e zo.
Ziekenzo. J. van Kranenburg F. Zandbelt F. Hogenelst J. Leisink werkgroep werkgroep werkgroep     M. Peters ziekenzo.

za 14/09 19.00 uur   19.00 Euch.        17.00 uur za 14/09
 Eucharistie   F. Hogenelst        Effataviering 
 F. Zandbelt   M. Peters        werkgroep
             
zo 15/09   9.30 uur 10.00 uur  10.00 Euch. 9.30 uur 9.30 uur  9.30 uur 9.30 uur 10.00 uur 11.15 uur zo 15/09
24e zo.  WCV Oec.viering  F. Hogenelst WCV WCV geen Eucharistie WCV Oec.viering Eucharistie 24e zo.
d. h. jaar  werkgroep T. ten Bruin  160jr. Schutterij werkgroep werkgroep viering J. van der Meer Oude Groen W. Matti J. Hulshof d. h. jaar

za. 21/09  19.00 Euch.     19.00 uur  19.00 uur 17.00 uur   za 21/09
Start  F. Hogenelst     WCV  WCV Eucharistie   start
Vredesweek  M. Peters     J. van Kranenburg  werkgroep F. Hogenelst   Vredesweek
             
zo. 22/09 9.30 uur  9.30 uur 9.30 uur 10.00 uur 9.30 Euch.  9.30 uur   9.30 uur 11.15 uur zo 22/09
25e zo. WCV  Eucharistie WCV Grote Kerk Halle F. Hogenelst  WCV   Eucharistie Eucharistie 25e zo.
d. h. jaar werkgroep  F. Zandbelt J. van Kranenburg Oec.viering M. Peters  werkgroep   J. van der Meer F. Hogenelst d. h. jaar

za 28/09 19.00 uur 19.00 uur        17.00 uur  17.00 uur za 28/09
 Eucharistie Facebookviering        Eucharistie  Kinderviering 
 F. Zandbelt werkgroep        F. Zandbelt  F. Hogenelst
             
zo 29/09   9.30 uur 9.30 uur 11.00 Euch. 9.30 uur 9.30 uur 9.30 uur 9.30 uur  9.30 uur 11.15 uur zo 29/09
26e zo.   WCV WCV F. Hogenelst WCV WCV WCV Eucharistie  WCV Eucharistie 26e zo.
d. h. jaar   T. ten Bruin W. Matti T. ten Bruin werkgroep werkgroep werkgroep F. Hogenelst  werkgroep J. Hulshof d. h. jaar

LEGENDA: Euch.:  Eucharistieviering WD:  Woorddienst EHC:  Eerste H. Communieviering Voor andere vieringen en het koorrooster zie bladzijde 11    

 WCV:  Woord- en Communieviering Oec.viering:  Oecumenische viering        WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN     zie www.12apostelen.nl/vieringen

daG BaaK BorCuLo HenGeLo JoPPe KeIJenBorG LoCHem oLBurGen ruurLo Steenderen VIeraKKer Vorden ZutPHen daG
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za 17/08  19.30 VELDKAPEL 19.00 uur       18.30 VELDKAPEL 17.00 uur       za 17/08 
 Oogstdankviering Eucharistie       Oogstdankviering Eucharistie   
 J. van Kranenburg F. Zandbelt       J. van Kranenburg F. Zandbelt
             
zo 18/08   9.30 uur 9.30 uur 11.00 uur 9.30 uur 9.30 uur 9.30 uur  10.00 uur 9.30 uur 11.15 uur zo 18/08
20e zo.   WCV Eucharistie WCV WCV WCV Eucharistie  Oec.viering WCV Eucharistie 20e zo.
d. h. jaar   werkgroep H. Pauw, vicaris werkgroep werkgroep werkgroep J. van der Meer  T. ten Bruin werkgroep H. Pauw, vicaris d. h. jaar
 
za 24/08  19.00 uur       19.00 uur 17.00 uur   za 24/08
  WCV       Eucharistie Eucharistie
  J. van Kranenburg       F. Hogenelst F. Hogenelst
             
zo 25/08 9.30 uur  9.30 uur 9.30 uur 11.00 uur 9.30 uur 9.30 uur 9.30 uur   9.30 uur 11.15 uur zo 25/08
21e zo. WCV  Eucharistie WCV Eucharistie WCV Eucharistie WCV   Eucharistie Eucharistie 21e zo.
d. h. jaar werkgroep  F. Hogenelst J. van Kranenburg F. Zandbelt werkgroep F. Zandbelt werkgroep   J. Leisink F. Hogenelst d. h. jaar

za 31/08 19.00 uur 19.00 uur        17.00 uur   za 31/08
 WCV WCV        WCV
 werkgroep T. ten Bruin        W. Matti
             
zo 01/09   9.30 uur 9.30 uur 11.00 uur 9.30 uur 9.30 uur 9.30 uur 9.30 uur 10.00 uur 9.30 uur 11.15 uur zo 01-09
22e zo.   WCV WCV WCV WCV Eucharistie Oec.viering WCV WD Eucharistie Eucharistie 22e zo. 
d. h. jaar   werkgroep werkgroep W. Matti W. Matti F. Hogenelst T. ten Bruin werkgroep fam.werkgroep E. Wassink F. Hogenelst d. h. jaar
  
za 07/09        19.00 uur 19.00 uur 17.00 uur 18.30 Euch.  za 07/09
        Eucharistie WCV WCV Hogenelst  
        J. Hulshof J. van Kranenburg J. van Kranenburg M. Peters
             
zo 08/09 9.30 uur 9.30 uur 9.30 uur 9.30 uur 11.00 uur 9.30 uur 9.30 uur     11.15 Euch. zo 08/09
23e zo. WCV Eucharistie Eucharistie Eucharistie WCV WCV WCV     F. Hogenelst 23e zo.
Ziekenzo. J. van Kranenburg F. Zandbelt F. Hogenelst J. Leisink werkgroep werkgroep werkgroep     M. Peters ziekenzo.

za 14/09 19.00 uur   19.00 Euch.        17.00 uur za 14/09
 Eucharistie   F. Hogenelst        Effataviering 
 F. Zandbelt   M. Peters        werkgroep
             
zo 15/09   9.30 uur 10.00 uur  10.00 Euch. 9.30 uur 9.30 uur  9.30 uur 9.30 uur 10.00 uur 11.15 uur zo 15/09
24e zo.  WCV Oec.viering  F. Hogenelst WCV WCV geen Eucharistie WCV Oec.viering Eucharistie 24e zo.
d. h. jaar  werkgroep T. ten Bruin  160jr. Schutterij werkgroep werkgroep viering J. van der Meer Oude Groen W. Matti J. Hulshof d. h. jaar

za. 21/09  19.00 Euch.     19.00 uur  19.00 uur 17.00 uur   za 21/09
Start  F. Hogenelst     WCV  WCV Eucharistie   start
Vredesweek  M. Peters     J. van Kranenburg  werkgroep F. Hogenelst   Vredesweek
             
zo. 22/09 9.30 uur  9.30 uur 9.30 uur 10.00 uur 9.30 Euch.  9.30 uur   9.30 uur 11.15 uur zo 22/09
25e zo. WCV  Eucharistie WCV Grote Kerk Halle F. Hogenelst  WCV   Eucharistie Eucharistie 25e zo.
d. h. jaar werkgroep  F. Zandbelt J. van Kranenburg Oec.viering M. Peters  werkgroep   J. van der Meer F. Hogenelst d. h. jaar

za 28/09 19.00 uur 19.00 uur        17.00 uur  17.00 uur za 28/09
 Eucharistie Facebookviering        Eucharistie  Kinderviering 
 F. Zandbelt werkgroep        F. Zandbelt  F. Hogenelst
             
zo 29/09   9.30 uur 9.30 uur 11.00 Euch. 9.30 uur 9.30 uur 9.30 uur 9.30 uur  9.30 uur 11.15 uur zo 29/09
26e zo.   WCV WCV F. Hogenelst WCV WCV WCV Eucharistie  WCV Eucharistie 26e zo.
d. h. jaar   T. ten Bruin W. Matti T. ten Bruin werkgroep werkgroep werkgroep F. Hogenelst  werkgroep J. Hulshof d. h. jaar

LEGENDA: Euch.:  Eucharistieviering WD:  Woorddienst EHC:  Eerste H. Communieviering Voor andere vieringen en het koorrooster zie bladzijde 11    

 WCV:  Woord- en Communieviering Oec.viering:  Oecumenische viering        WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN     zie www.12apostelen.nl/vieringen

daG BaaK BorCuLo HenGeLo JoPPe KeIJenBorG LoCHem oLBurGen ruurLo Steenderen VIeraKKer Vorden ZutPHen daG
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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.

“Ziekenzalving Geloofsgemeenschap Hengelo”
zalving had gedaan en op de terugweg dat 
ernstige verkeersongeluk had. Hiermee 
wilde hij aangeven hoe snel de situatie 
kan veranderen in ons leven. Als je zoiets 
onverwachts overkomt dan is het fijn dat 
je toch goed voorbereid bent door dit 
soort vieringen als vandaag.
Tijdens de zalving noemde de pastoor 
iedereenbij zijn naam en sprak hierbij een 
gebed uit door Zalving op het voorhoofd 
en in de handpalmen.
De namen van onze parochianen zullen 
gearchiveerd worden en bewaard voor 
later.
Iedereen die de ziekenzalving heeft ont-
vangen, kreeg aan het eind van de dienst 
een witte roos met daaraan een herinne-
ringsgedicht. Het gedicht luidde als volgt:

Bedevaart naar Kevelaer 2013
Broederschap van onze Lieve vrouw van 
Kevelaer Zutphen-Apeldoorn en omstreken.
Op zaterdag 7 september zal weer de 
jaarlijkse bedevaart naar Kevelaer worden 
gehouden. (zie ook pag 4)

Aanmelding bij het secretariaat via een 
e-mail: info@willibrordhengelo.nl
of via een briefje in de brievenbus van het 
parochiecentrum.
U wordt verzocht het geld bij aanmelding 
te voldoen. Dit kan in contanten of door 
overmaking op bankrekening. 12 13 92 
570, Ggm. H. Willibrord te Hengelo.

Na aanmelding wordt contact met u opge-
nomen over vertrek en verdere informatie

Vrijwilligersweekend
In het  weekend van 22 en 23 juni  werd 
aandacht geschonken aan de belangeloze 
inzet van heel veel leden van onze geloofs-
gemeenschap.
Op zaterdag 22 juni jl. vertrokken bijna 
vijftig vrijwilligers op de fiets om op een 
ongedwongen wijze het wel en wee met 
elkaar te delen in de prachtige omgeving 
van Hengelo. Op wegen en paadjes waar 
je normaliter nooit komt en de sterke 
wind wapperde door je haren. Daarbij een 
klein buitje om je gedachten los te laten 
en je open te stellen voor al het moois wat 
je tegenkomt.
Elke vrijwilliger is nodig om een levende 
geloofsgemeenschap te zijn en te blijven. 
Het is een levensvoorwaarde voor ons 
bestaan als geloofsgemeenschap. Van 
voorganger tot tuinman. Samen vormen 
we een ononderbroken ketting.
Een geoliede ketting zorgt voor een 
soepele beweging zonder een einde. Het 
uiteinde gaat naadloos over in een nieuw 
begin. Een dankjewel voor de goede zor-
gen en een uitnodiging om dit te blijven 
doen.

Het volgende gedicht is zeer toepasselijk 
voor onze vrijwilligers.

Vrijwilligerswerk

Vrijwilliger zijn...
Is vrijwillig
maar niet vrijblijvend
Is verbonden
Maar niet gebonden
Is onbetaalbaar
maar niet te koop
Is positief denken
is positief doen
Met als enige doel
voor jezelf en de ander
een goed gevoel!

Namens de locatieraad dank je wel!

Op donderdag 6 juni is er een Eucharis-
tieviering geweest in onze kerk. Parochi-
anen uit onze geloofsgemeenschap en el-
ders kregen de gelegenheid het sacrament 
van het Heilig Oliesel te ontvangen.
De sfeervolle kerkelijke viering op deze 
zonnige dag, die werd voorgegaan door 
Pastoor Hogenelst, werd muzikaal onder-
steund door ons gemengd kerkkoor o.l.v. 
Rob Mullink. 26 Mede-gelovigen varië-
rend in leeftijd van 64 tot 92 jaar hebben 
dit sacrament ten volle kunnen beleven.
In de preek ging de Pastoor in op de bete-
kenis van de ziekenzalving en waarom dit 
tegenwoordig mede wegens het priester-
tekort gezamenlijk gaat. Hij sprak ook 
over het feit dat het op deze dag precies 
een jaar geleden was dat hij s’ avonds een 

Na de viering is er nog een hele tijd gezel-
lig wat bij gepraat onder het genot van 
een kop koffie of thee met iets lekkers 
erbij in ons parochiecentrum.

Tot een volgende ziekenzalving: 
Liturgisch Beraad / Bezoekersgroep

Hier ben ik
Hier ben ik, God, met alles wat er is.
Mijn vragen en mijn zoeken, 
mijn twijfels en mijn zorgen.
En ook met mijn dankbaarheid, God,
omdat ik tot hiertoe ben gekomen, hoe dan ook.
En steeds weer heb ik kracht gekregen,
die mij droeg door alles heen.
Steeds weer was er de moed
die mij deed opstaan, als ik was gevallen.
Ik ben gegaan,
over stenen en drempels,
en soms door diepe dalen ook.
Maar soms bleek een steen
een stapsteen te zijn;
de eerste steen van een nieuwe weg.
Ik heb veel verloren onderweg,
veel achtergelaten.
Veel gevonden ook, veel gewonnen.
En nu ik achterom kijk,
blijkt elke weg, elk zijpad,
uit te lopen op die ene weg,
die mij tot hiertoe heeft gebracht, bij U.
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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.

uitnodiging
Op zondag 18 augustus 2013 is er na de 
H. Mis van 9.30 uur, waarin onze vicaris 
Pauw zal voorgaan, een koffie Speciaal in 
de tuin van de pastorie voor onze leden 
van de  geloofsgemeenschap. Het is goed 
om samen stil te staan bij al het goede in 
Joppe en elkaar te ontmoeten. Jan Roes 
zal informatie geven over de financiële 
situatie van onze geloofgemeenschap.  De 
locatieraad nodigt u van harte uit!
Aanvangstijd zaterdagavondviering
Na een grondige evaluatie van de aan-
vangstijden van de vieringen heeft de 
pastoraatsgroep besloten de zaterdag-
avondviering te verplaatsen van 17.00 uur 
naar 19.00 uur.

doopvoorbereiding
Jarenlang was Pien Abeln contactpersoon 
voor de dopen in onze geloofsgemeen-
schap. Zij heeft aangegeven na 20 juli 
2013 om persoonlijke redenen te stop-
pen met deze taak. Pien, mede namens 
al de ouders die je jarenlang hebt mogen 
begeleiden en onze geloofsgemeenschap, 
dank voor jouw inzet en we wensen je veel 
succes met de overige vrijwilligerswerk-
zaamheden voor Joppe.

Vacature
Zoals u kunt lezen is er een vacature voor 
de doopvoorbereiding. Hebt u interesse 
om deze mooie taak te vervullen? Meldt 
u zich dan aan bij het secretariaat Joppe. 
We gaan graag met u in gesprek.

Gezinsviering
Op zondagmorgen 14 juli was er een 
familieviering in onze kerk. Het thema 
was “Zomer”. In een kleurrijke omge-
ving is stilgestaan bij het einde van het 
schooljaar en het begin van de zomerva-
kantie. Een speciaal kinderkoortje gaf het 
geheel een extra vrolijk tintje. In een volle 

kerk hebben wij de boodschap van Jezus 
gehoord: ‘Heb elkaar lief’ en mocht je Zijn 
hulp nodig hebben: ‘Pak Zijn hand’.
De enthousiaste reacties van kinderen, 
ouders en parochianen na de viering 
buiten op het kerkplein en tijdens het 
koffie/limonade drinken in de pastorie 
heeft de werkgroep Familievieringen goed 
gedaan. Dank daarvoor. Vol energie gaat 
de werkgroep verder met het organiseren 
van de volgende familieviering op zondag 
13 oktober 2013 om 9.30 uur. U bent van 
harte welkom. 

ontmoet Jan Wagemans
‘Doe dingen samen’, daar heeft Jan Wage-
mans veel van geleerd. Wat dat voor Jan, 
voorzitter van de Locatieraad betekent 
en meer, leest u op onze site. Ga naar rk-
kerkjoppe.nl/jan
In de rubriek ‘Ontmoet’ maakt u kennis 
met mooie en bijzondere mensen uit onze 
geloofsgemeenschap. Samen vormen we 
de kerk en wat is mooier om elkaar nog 
beter te leren kennen. Hij of zij, geeft het 

stokje door aan een ander en dat gebaar 
verbindt ons met elkaar. De volgende keer 
ontmoet u Willem Achtereekte, voorzit-
ter  Pastoraatsgroep.

Familieberichten
Overleden:  Jacqueline, Johanna, Maria 
Schuttelaar-Hoffschulte, weduwe van 
J.P.A.N. Schuttelaar, in de leeftijd van 99 
jaar.

Gedoopt: Philip Carlos Maria van Voorst 
tot Voorst, zoon van Hiddo Eduard Maria 
van Voorst tot Voorst en Juliane van 
Voorst tot Voorst-Spencer Uebel; 
Jules Etiënne Arthur Marie van Voorst tot 
Voorst, zoon van Thierry Joseph Marie 
van Voorst tot Voorst en Chloé Athene 
van Voorst tot Voorst-Weerkamp; 
Sophie Hendrika de Groot, dochter van 
Rick de Groot en Wilma Haarman; Hade-
wychAmke Rienks, dochter van Willem 
en Barbara Rienks; 
Magalie Josephine Meijerink, dochter van 
Wouter Meijerink en Karin Loeffen
Van harte gefeliciteerd!

Jan Wagemans
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H. Johannes de doper - Keijenborg
Kerkstraat 9, 7256 AR  Keijenborg; 0575-461314, 
Rekeningnr.: 1255.01.102 (algemeen); 
Rekeningnr.: 1255.02.958 (gezinsbijdrage Keijenborg) 
Rekeningnr.: 3747.16.390 (gezinsbijdrage Zelhem)
Redactie: hannieankersmit@hotmail.com

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

Bereikbaarheid Sint Jan 
de doper Keijenborg 
Het parochiesecretariaat is geopend op 
donderdagmorgen van 10.00 – 11.00 uur. 
Telefoon 0575-461314
Ook kunt u uw kind aanmelden voor het 
dopen. De data voor het 2e halfjaar 2013 
zijn zondag 1 september en zondag 8 
december
Voor spoedgevallen bij een overlijden of 
spoedbediening belt u de parochiewacht. 
Telefoon 06 10 31 96 38  

Contactpersoon voor Zelhem: 
De heer J. Waalderbos, Zonnebloemstraat 
43, 7021 ZA Zelhem, tel. 0314-623809
Stichting R.K. Begraafplaats Keijenborg : 
Contactpersoon: 
Mevr. J. Lamers tel. 0575 – 464162
email: 
begraafplaatskeijenborg@hotmail.com

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

Bedevaart Kevelaer 
Zaterdag 7 september  a.s. vindt de jaar-
lijkse pelgrimstocht naar Kevelaer plaats 
met als centraal thema: “In geloof gaan 
wij onze weg”. U kunt zich nog 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. 
De kosten bedragen voor volwassenen  24 
euro  p.p en voor kinderen tot 16 jaar: 10 
euro.

Vrijwilligersdag 2013 Dit jaar zal de vrij-
willigersdag zijn op zondag 29 september. 
Na afloop van de dienst zal er een gezellig 
samenzijn zijn in de tuin van de pastorie. 
Ook staat er een speurtocht in de kerk op 
het programma.  

Jaargedachtenisviering. 
Op zondag 8 september is de jaargedach-
tenis voor Frans van Uum, overleden op 
15-09-2012 in de leeftijd van 80 jaar. 

oecumenische viering 
op zondag 22 september om 10.00 
uur in de Grote Kerk te Halle. 
In de 3e week van september vieren we de 
vrede met de landelijke Vredesweek. Elk 
jaar, ook in de kerken. Op initiatief van 
de Raad van Kerken Halle-Keijenborg-
Zelhem is er op de Vredeszondag in één 
van de aangesloten kerken een gezamen-
lijke, oecumenische dienst. Dit jaar is dit 
op zondag 22 september om 10.00 uur in 
de Grote Kerk te Halle. 
Alle parochianen worden hierbij van 
harte uitgenodigd.  Er is dan geen viering 
in Keijenborg. 

Familieberichten
Gedoopt: Lotte Huis in ’t Veld; Jairo 
Stapelbroek  op 1 september 2013. 
Huwelijk: Op vrijdag 20 september om 
15.00 uur  is de huwelijksviering voor 
het bruidspaar Remco Beulink en Saskia 
Janzen.

Bijlage voor misintenties 
en vieringen
Vanaf uitgave nr.  6 van het parochieblad 
Onderweg zal er een extra bijlage worden 
toegevoegd, waarin de misintenties en de 
vieringen voor Keijenborg zullen worden 
vermeld. 

Kort nieuws uit de 
Locatieraad
Alle drie stoepen van het kerkgebouw 
hebben ’s winters te lijden onder de 
vorst. Door bevriezing barsten de voegen 
los. Vrijwilligers zijn begonnen met het 
herstel van de stoepen. Het streven is dat 

het reparatiewerk voor de winter zal zijn 
afgerond.

Kort nieuws uit de 
Pastoraatgroep
Om kerk en school wat nauwer bij elkaar 
te betrekken heeft de Pastoraatgroep in 
mei contact opgenomen met de Sint Ber-
nardusschool. De bedoeling is dat de kerk 
wordt betrokken in de catecheselessen die 
de kinderen op school krijgen. Concrete 
plannen moeten nog worden uitgewerkt 
in het nieuwe schooljaar.

Catecheselessen op de  
St. Bernardusschool
in de periode na de zomervakantie 
tot aan de herfstvakantie

Het schooljaar is weer begonnen. Dat is 
weer even wennen. Sommige kinderen 
hebben liever vrij om te kunnen spelen, 
andere kinderen vinden het juist prettig 
om weer naar school te gaan. Het ritme 
van een schooldag en kunnen spelen met 
klasgenootjes doet hen goed.
We hopen met elkaar een ritme te vinden 
waarin voldoende ruimte is voor de 
kinderen om zowel te leren als te spelen. 
Spel speelt immers een grote rol in het 
leven en de ontwikkeling van kinderen. 
Hoe en op wat voor manier gaan de 
kinderen ontdekken tijden de komende 
lessen godsdienst/levenschouwing met 
als onderwerp ‘Spel’.
Waar kinderen samen spelen, leren ze 
rekening houden met anderen. Bovendien 
moeten ze het eens worden over de regels. 
We laten hen nadenken over hun eigen 
spel. Op die manier leren ze zichzelf en 
hun klasgenoten beter kennen.
Net als in het echte leven kun je in een 
spel winnen of verliezen. Waarom de één 
wel, de ander niet? Dat is een levens-
vraag. Een spel is een veilige manier om 
met de teleurstelling van verlies te leren 
omgaan.
Samen spelen betekent soms ook buiten-
sluiten. Wat dat betekent en welke oplos-
singen er zijn, onderzoeken de kinderen 
met het Bijbelverhaal van Zacheüs.
In spel doen kinderen volwassenen na. In 
hun eindeloze fantasie verwerken ze hun 
diepste wensen. Het spel van kinderen is 
symbolisch voor wie ze zijn; in spel is im-
mers alles mogelijk.
Doen alsof is een vorm van spel waarmee 
kinderen zich leren verplaatsen in situa-
ties en gevoelens van andere mensen.
Met spel hopen we de saamhorigheid in 
het nieuwe schooljaar te versterken.

Namens het team van de St. Bernardus-
school 
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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 
L. Doornbos, 280910; Th. van Huijstee, 258442; 
C. Heringa, 253697.

Het Gemengd koor 

Het Gemengd koor van de St. Josephkerk 
is een verrassend koor, klein in aantal, 
divers in zangtalent, met een enthousiaste 
dirigent en vooral niet te vergeten een or-
ganist die speelt als in een hemelse band. 
Dat klinkt misschien wat overdreven 
enthousiast, maar dat zijn we wel met zijn 
allen. Het is niet eenvoudig ons koor in 
enkele woorden te vatten. Namen noemen 
en kwaliteiten beschrijven levert altijd 
commentaar. Je doet dan immers iemand 
tekort en dat wil ik absoluut niet. Zeker is 
dat we samen een sterk geheel vormen en 
er staan als het moet. Elke dinsdagavond 
repeteren we van 20.00 uur tot 22.00 uur 
in onze kerk. Vele zon- en feestdagen 

luisteren we de vieringen op en zo nu en 
dan ook rouw- en trouwdiensten. Op ons 
repertoire staan Gregoriaans, meerstem-
mig, Nederlandstalig en diverse missen, 
kortom een aardige afwisseling van oude, 
nieuwe en gevarieerde muzieksoorten. 
Het verrassende aan ons koor is, dat we 
damesstemmen tekortkomen. Vaak is het 
andersom en zijn de heren in de minder-
heid. Dus mochten er dames zijn die 
graag zingen? Ze zijn van harte welkom. 
Want ook voor ons koor geldt: het kan 
altijd beter. 

Tot slot wil ik graag nog de volgende 
gedachteoprisping kwijt. Koren in onze 
parochie worden alsmaar kleiner. Wat te 
denken over samenwerking? Uitwisselen 
van leden? Gezamenlijke optredens? Een 
projectkoor speciaal voor onze parochie? 
Ik laat me graag verrassen. Als Gemengd 
koor hopen we op een zonnige muzikale 
toekomst. Misschien ook iets voor u? U 
wordt met open armen ontvangen.
Namens ons koor, Alowie Stijnenbosch

digitaal liederenbord
De plannen onze oude liederenbord 
te vervangen door een digitaal exem-
plaar heeft opnieuw een aantal reacties 
opgeleverd. Een aantal trouwe en met 
onze geloofsgemeenschap zeer betrokken 
kerkgangers vraagt zich af of het plaat-
sen van een digitaal liederenbord wel zo 
noodzakelijk is. In een brief aan de redac-
tie van onze locatiepagina worden enkele 
bezwaren opgesomd. Zo vindt men onder 
andere de kosten van € 2000,- niet in 
verhouding staan tot het aantal keren dat 

het bord gebruikt wordt. Er zijn immers 
hooguit 15 eucharistievieringen in een 
jaar. Voor het probleem dat het huidige 
liederenbord niet voor iedereen goed 
afleesbaar is, worden enkele eenvoudige 
oplossingen aangedragen. Verder wordt 
opgemerkt dat de kosters er geen moeite 
mee hebben om de vijf à zes keer per jaar 
dat zij dienst hebben de liednummers op 
het oude bord aan te brengen. Ook vraagt 
men zich af of een digitaal liederenbord 
het interieur van de kerk werkelijk zal 
verfraaien en of een dergelijk bord bij 
wisselend lichtinval wel goed afleesbaar 
is.
Ook uw reactie, suggestie of wens met 
betrekking tot een digitaal liederenbord is 
uiteraard van harte welkom. U kunt hier-
voor contact opnemen met de heer Piet 
Witteman, lid van de Commissie Beheer 
en Onderhoud St. Josephkerk Lochem, 
telefoon 0573 - 459929 of e-mail: witte-
man.kaptein@kpnmail.nl. Op de eerstvol-
gende vergadering van de locatieraad en 
pastoraatgroep op maandag 9 september 
a.s. komen alle reacties ter sprake en zal 
besloten worden hoe verder te gaan. We 
houden u op de hoogte.

oecumenische viering

Tijdens de oecumenische viering in het 
openluchttheater van Lochem op 16 juni 
jl. zijn door de aanwezigen gebeden uitge-
schreven op stukjes stof. Aan de achterzij-
de van de kerk, bij de ingang van de paro-
chiezaal, hebben de aaneengeregen lapjes 
als een gebedslint aan de muur gehangen. 
Zoals een brandende kaars na verloop van 
tijd zichzelf dooft, zo vervagen de teksten 
aan het lint door weer en wind. Uitein-
delijk zijn ze niet meer leesbaar, maar de 
wensen en gebeden zullen dan hopelijk in 
ieders hart zijn opgeslagen.
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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 ont-
vangen? Geef dan je mailadres door aan 
Trees Jansen, jansenmts@planet.nl 

Voor de komende periode staan de vol-
gende activiteiten op het programma:
6 september: Wandeling in Dieren
21 oktober: Filmavond (locatie Kraantje 

Lek)
11 november Kunst met wasco (locatie 

Kraantje Lek)
Voor meer info zie onze digitale nieuws-
brief. De eerstvolgende nieuwsbrief 
verschijnt  ± 20 augustus.

misdienaars: 
Denise en Rianne: 
25 augustus, 1 september

Collectanten
25 augustus: Theo van Aalst, 1 september: 
Theo Damen, 8 september: Jan Baars, 15 
september: Joost Langenhof, 21 septem-
ber: Johan Willemsen, 29 september: Jan 
den Hartog

Lectoren
25 augustus: Annie Steentjes, 1 septem-
ber: Thea Lebbink, 21 september: Roland 
Jansen

Kosters
25 augustus: Cilia Langenhof, 1 septem-
ber: Betsie Verhoeven, 6 september: Theo 
van Aalst, 8 september: Jan Baars, 15 sep-
tember: Joost Langenhof, 21 september: 
Cilia Langenhof, 29 september: Betsie 
Verhoeven

Bloemversiering
10 augustus – 23 augustus: Yvonne, 24 
augustus – 6 september: Thea en Gerda, 
7 september – 20 september: Riky en Ma-
rietje, 21 september – 4 oktober: Betsie 
en Nicole

dames- en herenkoor
Repetities: 27 augustus, 3 september,  
10 september, 17 september

Gezongen vieringen: 15 september,  
21 september

Intenties
25 augustus: Willemien Horstink-Groot 
Koerkamp, Overleden ouders Gerritsen-
Reulink, Jan Egging en Marietje Egging-
Houtman, Riet Willemsen-Böhmer
1 september: Gerard Lebbink, Herman 
Pasman, Iete Gosselink, Ton Gosselink, 
Overleden familie Beijer-Kleinstapel, Jan 
Egging en Marietje Egging-Houtman
8 september: Bertus Metze
15 september: Gradus en Dinie Baars, 
Bernard Beijer, Herman Pasman, Joke 
Gosselink, Overleden ouders Gerritsen-
Reulink
21 september: de heer en mevrouw van 
Halen- Abbink, Gradus en Riek Bremer, 
Theo Bremer, Riet Willemsen-Böhmer
29 september: Liesbeth Sielias, Her-
man Pasman

Sluitingsdata inleveren kopij 
voor Olburgen/Rha: (uiterlijk 20.00 uur)
nummer 7: 2 september 2013; 
nummer 8: 13 oktober 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 (kerkbij-
drage).
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.
H. Keurentjes, 0575-556757

oproep 
Enige tijd geleden is het Parochie Nieuws 
vervangen door het parochieblad Onder-
weg. Hierdoor wordt er wel enig lokaal 
nieuws gemist zoals de roosters voor de 
dienstdoende vrijwilligers, nieuws uit de 
werkgroepen, opbrengst van collectes 
enz. Dit is de reden dat de Lokatieraad 
heeft besloten om een Nieuwsbrief uit te 
geven. Deze kunt u digitaal ontvangen 
door ons uw e-mailadres door te geven. 

De Nieuwsbrief zal ook in een papieren 
versie achterin de kerk liggen. 
Het e-mailadres is: rkkerkruurlo@live.nl
Op de website van de Parochie Twaalf 
Apostelen, Geloofsgemeenschap Ruurlo, 
zal de Nieuwsbrief eveneens geplaatst 
worden.

misintenties 
24 - 25 augustus Rikie Mombarg-v.d. 
Hoven, 31 augustus-1 september Johan 

v.d.Berg, 7 - 8 sep-
tember Ilse Welp-
Markovski Lies 
Kasteel-Hofman 
Jaargedachtenis 
Elisabeth Kasteel-
Jansen, 14-15 
september Ouders 
Gotink-Eggink en 
zoon Herman, 
21- 22 september 
Jan Jongmans 
Rikie Mombarg-
v.d. Hoven.

Vrijwilligersochtend 
Zondag 2 Juni om 9.30 uur was de start 
van een ochtend die in het teken stond 
van de St. Willibrordus-vrijwilliger. De 
kerk was zeer goed bezet en vrijwilligers 
gingen voor in een Woord- en Commu-
nieviering. Na afloop werd het samenzijn 
voortgezet in de Keizerskroon waar de 
koffie met pillewegge klaar stond. De sfeer 
was erg gezellig en het werd gewaardeerd 
om op deze manier andere kerk-vrijwil-
ligers te ontmoeten. Er was ook tijd in-
geruimd voor de werkgroepen om zich te 
presenteren. In een drie-minutenpraatje 
verwoordde de coordinator van de betref-
fende werkgroep wat de werkzaamheden 
inhielden. Deze keer konden twintig van 
de zesendertig werkgroepen aan bod ko-
men. Op een volgende vrijwilligersbijeen-
komst zullen de andere werkgroepen zich 
kunnen presenteren. Er werd afscheid ge-
nomen van Andre Huitema als lid van de 
Achterwacht. Andre heeft de Achterwacht 
opgericht en vele jaren meegewerkt. Hij 
werd bedankt door Harry Kasteel met 
mooie woorden en mooie bloemen. Anton 
Giesen is de opvolger van Andre Huitema 
en hij werd dan ook welkom geheten. Ook 
werd afscheid genomen van Wim Jans-
sen, lid van de Pastoraatsgroep en actief 
voor de M.O.V. (Missie Ontwikkeling en 
Vrede). Frans Helmink, voorzitter van de 

Pastoraatsgroep bedankte Wim en bood 
een bloemetje aan. Marijke Klein Gun-
newiek werd in het zonnetje gezet voor 
het vele werk dat zij verricht heeft voor 
nieuwe misdienaars- en acolietenkleding.
Jos Schooltink, secretaris van de Loca-
tieraad overhandigde op feestelijke wijze 
het eerste exemplaar van de nieuwe 
informatiegids aan Annie Kasteel, onze 
redactrice. U hebt reeds bij de vorige On-
derweg deze informatiegids ontvangen. 
De ochtend werd afgesloten met koffie en 
een broodje.

nieuws van het 
collectantencollege. 
Het doet ons genoegen u mee te kunnen 
delen dat wij erin zijn geslaagd om twee 
vacante plaatsen in ons college op te 
kunnen opvullen. Dhr. Franz Strotmann 
en vervolgens mw. Gonnie Aagten heb-
ben  wij bereid gevonden zich hiervoor 
beschikbaar te stellen. Wij zijn hen zeer 
erkentelijk voor hun bereidwilligheid, 
toe te treden tot onze werkgroep. Wij 
bereiden ons voor op een vruchtbare 
samenwerking met hen en hopen dat zij 
zich spoedig in ons college thuis zullen 
voelen. Namens het collectantencollege, 
W, J, Huitink contactpersoon.

misdienaarsuitje 
Op zaterdag 13 juli zijn we een middag 
naar het klimbos geweest met alle mis-
dienaars. Toen we aankwamen werden 
we allemaal gemeten om te zien welke 
route of je mocht volgen. Daarna kregen 
we instructies over hoe het allemaal ging 
en konden we beginnen. Je kon er van 
alles doen, maar het bungee jumpen en de 
tokkelbaan waren het leukst. We moch-
ten niet alleen, daarom zijn er enkele 
moeders mee gegaan. Na het klimbos zijn 
we met z’n allen naar Ilse en Loes gegaan, 
en hebben daar onze buik rond gegeten 
met pannenkoeken en een ijsje. Het was 
een hele gezellige en leuke middag! Floris, 
Jennifer, Ilse, Sybe en Loes.
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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.

toch gebeurt er wat . . . . .
Augustus, over het algemeen een 
rustige maand.

Veel mensen hebben nu vakantie, blijven 
lekker thuis of trekken er op uit.
Maakt niet uit, als je maar even wat 
anders doet dan de andere weken van 
het jaar. Binnen onze parochie is het 
rustig in de zomertijd, maar toch gebeurt 
er het één en ander, op 17 augustus, de 
Oogstdankviering in de Veldkapel tussen 
Baak en Wichmond, een echte aanrader. 
Deze veldkapel is gebouwd in oorlogstijd, 
in1942. In die tijd werden er bij de kapel 
regelmatig vieringen in de openlucht 
gehouden. Maar ook na de oorlog bleef 
het 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 tot de 
LTO en heeft de viering een oecumenisch 
karakter gekregen, waarbij mensen uit de 
naaste omgeving, maar ook uit de wijde 
regio van harte welkom zijn. 

Bedevaart Kevelaer
En  niet te vergeten, de bedevaart naar 
Kevelaer. Deze wordt dit jaar gehouden 
op zaterdag 7 september. 
(zie ook pagina 4)
Opgave uiterlijk 12 augustus bij: 
Maria Schut (452101), Trudy vd Weijden 
(451626).

experiment
 minder banken beschikbaar

U maakt het wekelijks mee dat de voor-
ganger op het priesterkoor voorgaat. Dan 
komen er een hele serie (bijna) lege ban-
ken en verder naar achter zijn de banken 
iets gevulder. Het lijkt alsof het veiliger is 
om niet zover naar voren te zitten.
De voorganger moet met zijn/haar ogen 
een hele ruimte overbruggen voor er 
oogcontact gemaakt kan worden. We zijn 
in de kerk om samen te vieren, maar zo 
is er veel afstand. Daar willen we wat aan 
doen. Maar wat? We kunnen de voorgan-
ger dichter bij de mensen brengen door 

het altaar naar voren te plaatsen, maar de 
mensen kunnen ook dichter bij het altaar 
komen. Dit laatste is de meest simpele 
oplossing.
We gaan als proef de achterste banken 
afsluiten, zodat de mensen die altijd ach-
terin zitten iets naar voren komen, maar 
ze zitten dan nog steeds achteraan.
Wij hopen dat u begrip kunt opbrengen 
voor dit experiment. 

Jubileumcommissie.
In augustus 2014 vieren we het 150 jarig 
bestaan van onze kerk en geloofsgemeen-
schap. Dit moet gevierd worden! Er zullen 
dan activiteiten georganiseerd worden 
en daarvoor zijn we op zoek naar enthou-
siaste mensen die mooie ideeën hebben 
en goed kunnen organiseren. Bent u zo 
iemand of kent u iemand, laat dit dan 
weten aan Maria Schotman 451618, 
mariaschotman@gmail.com.

Familieberichten
Overleden: 
Pastor Jan Braam op 17 juni op 83 jarige 
leeftijd. Pastor Braam heeft in de jaren 
90 een aantal jaren het pastoraat in onze 
geloofsgemeenschap op zich genomen. 
Daar kwam in 1994 een abrupt einde aan 
door een hersenbloeding die hem aan de 
rolstoel kluisterde. Zijn spraak functi-
oneerde niet meer en hij was halfzijdig 
verlamd.
Wilhelmus Antonius Geurts  op 25 juni op 
78-jarige leeftijd.
Bernardus Johannes Wilhelmus Maria 
Roelofs op 6 juli op 76-jarige leeftijd.
Maria Hendrika Jacoba Geurts-Gosselink 
op 14 juli op 90-jarige leeftijd.
Gedoopt: 
Op 30 juni  Jonna Maria van der Wiel

Koffiedrinken 
Zondag 1 september
Zondag 6 oktober
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H. Willibrord - Vierakker
Vierakkersestraatweg 31, 7233 SE Vierakker, 0575-441286,  
info@demooistekerk.nl; www.demooistekerk.nl 
Secretariaat: donderdag 10.00-12.00 uur.
Rekeningnr.: 3664.17.029; Giro 856562; 
Rekeningnr.: 3274.65.948 (restauratie)
Redactie: redactie@demooistekerk.nl 

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

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

openstelling tijdens de 
zomermaanden
Dinsdag- en donderdagmiddag van 13.30 
tot 16.00 uur
Rondleiders zijn aanwezig om u alles over 
de kerk te vertellen.
 

oecumenische viering aan 
het begin van de feestweek
De oecumenische viering aan het 
begin van de feestweek is op zondag 
18 augustus en wordt dit jaar gehou-
den bij de Hervormde Kerk; bij mooi 
weer is de viering buiten.

Vrijwilligersuitje: 
groot succes
Het vrijwilligersuitje op zaterdag, 11 
mei, was een groot succes. Maar liefst 30 
vrijwilligers hadden zich aangemeld voor 
de koffie/thee met beroemde –en inder-
daad verrukkelijke- appeltaart bij het 
Volkshuis. Ook de rondleiding door de St. 
Walburgiskerk en de Librije en de afslui-
ting in het Ludgerusgebouw werden zeer 
gewaardeerd. Algemene conclusie: “Leuk! 
We kijken uit naar het volgende uitje.”

30 juni kwamen de misdienaars/acolieten 
bij elkaar om samen het jaar gezellig af te 
sluiten. Om 3 uur werden ze bij Free-
wheel in Vorden verwacht. De groep werd 
verdeeld in een rood en zwart team.
Met teamvlag, bandana’s, rugzak en 
kompas volgden de teams een route van 4 
kilometer om een van de vijf amuletten te 
bemachtigen. Onderweg moesten er ver-
schillende opdrachten uitgevoerd worden. 
Zo bleek de rode groep onverwachts toch 
wel erg goed vuur te kunnen maken met 
behulp van een magnesiumstick. Al snel 
was hun vuurtje warm genoeg om een 
fluitketel met water te laten fluiten.
Als laatste proef moest er van een toren 
met blokken door de twee teams per beurt 
één blokje weggenomen worden. Dit 
blokje moest daarna bovenop de stapel 
gelegd worden. Samenwerking was hier 
zeker nodig want de toren werd zo hoog 
dat de jongere kinderen er zelfs niet meer 
bij konden om hun blokje erop te leg-
gen. Het was een ontzettend spannende 
eindstrijd die uiteindelijk door team rood 
gewonnen werd. Nadat zij de medailles in 
ontvangst hadden genomen werd de dag 
afgesloten met een barbecue in de tuin 
van familie Holtslag.

Laatste kindernevendienst 
van het seizoen

Van de voorganger in de kerk kregen de 
kinderen een brief. In de brief stond het 
verhaal van Meindert het paard. Hij wilde 
graag eens een dagje op stap en stuurde 
in de envelop foto’s van zijn uitstapje. Aan 
de hand van de foto’s liepen de kinderen 
een speurtocht om Meindert te vinden. 
Onderweg waren er korte opdrachtjes; 
dierenplaatjes raden, vlinders vangen 
in een net. En gelukkig werd Meindert 
uiteindelijk gevonden in de struiken bij 
het Mariakapelletje. Samen met Meindert 
gingen de kinderen terug naar de kerk 
waar de kerkgangers al buiten aan de kof-
fie met lekkers zaten.

Pleinmarkt
15 september van 11.00 tot 15.00 uur

Een gezellig jaarlijks terugkerend gebeu-
ren met voor ieder, jong en oud, wat wils. 
De opbrengst is voor de restauratie/het 
onderhoud van de kerk.
Hebt u nog spullen die geschikt zijn, bel 
dan met Herman Haggeman (telefoon: 
0575-441943); hij komt dan de spullen bij 
u halen.

openstelling tijdens de 
open monumentendagen: 
14 en 15 september
De kerk is open van 11.00 tot 16.00 
uur. Rondleiders zijn aanwezig.

uitje misdienaars/acolieten
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Christus Koning / H. antonius  
van Padua - Vorden
Het Jebbink 8, 7251 BL  Vorden; 0575-551735, 
parochievorden@tiscalimail.nl
Secretariaat: dinsdag 9.00-12.00; donderdag 9.00-10.30.
Rekeningnr.: 1551.00.300 of 3664.63.667 (kerkbijdrage); 
1551.00.904 (misintenties e.a.).
Redactie: cjklijn1970@kpnmail.nl

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

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

De vakanties van velen zijn al voorbij of 
naderen hun einde en het seizoen gaat 
weer van start met allerlei activiteiten en 
vergaderingen. Het gaan en komen van 
voorgangers en inpassing van o.a. een 
doopdienst hebben geleid tot nogal wat 
aanpassingen in het vieringenrooster voor 
de laatste vier maanden van het jaar. Met 
enige souplesse van alle mogelijke voor-
gangers en koren is dit goed opgelost.
Na het te verwachten vertrek van onze 
pastor Anton ten Klooster mochten we al 
spoedig het bericht ontvangen dat Marga 
Peters-van Langen als pastoraal werkster 
in onze parochie is benoemd. Wij willen 
haar van harte welkom heten. De presen-
tatieviering zal op 6 september in onze 
kerk plaatsvinden. Zondag 15 september 
wordt ook in onze kerk de jaarlijkse Start-
dienst van de Raad van Kerken gehouden 
en wij rekenen op een grote opkomst.
In de maanden september  e.v. is ook aan-
dacht voor het nieuwe pastorale beleids-
plan “Mensen van de weg” . Wij komen 
daar bij u afzonderlijk op terug om u ook 
de kans te geven daarover uw mening te 
uiten. 

Namens de lokatieraad en 
pastoraatsgroep,
Ton Rutting

In memoriam
Jos Cuppers  
werd geboren op 3 augustus 1936 en 
trouwde in 1962 met Annie Besselink. 
Uit hun huwelijk werden twee dochters 
en een zoon geboren. Jos werkte voor het 
familie-aannemersbedrijf. Hij was een 
echte familieman, omringde zijn vrouw 
en kinderen met alle zorgzaamheid die in 
hem was, stond altijd voor hen klaar. Hij 
had een krachtig postuur, was een sterke 
persoonlijkheid en leefde intensief. 
De laatste jaren genoot hij intensief van 
zijn huis en tuin en van fietsen in de 
omgeving. De afgelopen maanden werden 
zwaar door zijn ziekte, zijn krachten 

namen af, maar mentaal bleef hij sterk. 
Omringd door liefde en zorg is hij op 8 
juni 2013 overleden. De uitvaartdienst 
vond plaats op 13 juni in de Christus Ko-
ningkerk in Vorden, waarna de crematie 
in de Omarming te Zutphen.
Moge hij rusten in vrede.

In memoriam
Margaret Meade Taylor
Geboren op 27 januari 1948, overleden op 
4 juni 2013
 Het was voor dochter Katalinka aangrij-
pend, om haar moeder dood aan te tref-
fen, op een leeftijd dat menigeen pas aan 
zijn of haar pensioen begint en daar nog 
jarenlang van hoopt te genieten.
Margaret was diep religieus, in de zin 
van dat het leven niet zomaar op toeval 
berust, maar in haar hart voelde zij, dat 
het leven een diepe zin heeft.
Ze is jarenlang het organisatorische mid-
delpunt geweest van zowel het heiligen-
beeldenmuseum, als van de Parochiege-
meenschap in Vorden-Kranenburg.
Er verscheen geen brochure of misboekje 
of zij had er de hand in gehad, met een 
toewijding, die een gedrevenheid liet zien; 
een passie voor ‘ietjes’ en puntjes. 
Door haar werk in de parochie had zij 
een vriendenkring om zich heen verza-
meld. Wat haar diepste beweegreden kan 
zijn geweest om zich uit die kring los te 
weken en naar Doetinchem te verhuizen, 
blijft een vraag. Wellicht heeft zij de pijn 
van een afscheid van haar vrienden en 
bekenden in Vorden hierdoor wat willen 
verzachten.
We wensen Katalinka en Nataschja veel 
sterkte.

In memoriam
Annie Berends Bolwiender
Geboren op 5 mei 1927 te Drempt, overle-
den te Lochem op 22 juli 2013
Annie was een plichtsgetrouw leergierige 
vrouw, nam van haar ouders het werk-

zame, het zorgzame, de eerlijkheid en 
zuinigheid over. In de zware oorlogsjaren 
deelden ze het schaarse eten via voedsel-
pakketten met broers, die in Duitsland 
waren geïnterneerd.
Op de Dremptse kermis ontmoette ze 
haar eerste en enige liefde: Herman 
Berends. 53 Jaar deelden ze samen lief en 
leed. Kinderen en kleinkinderen, die er 
kwamen, maakten hun droomwens waar. 
Ze voelde zich het allerbest als de hele 
familie bij elkaar was. Annie was heel 
gastvrij: er was altijd een bed gespreid en 
een plaats aan tafel vrij.
Met de jaren kwamen er lichamelijke 
beperkingen, maar haar wilskracht, 
bescheidenheid en humor maakten haar 
bijzonder geliefd en een graag geziene 
medebewoonster in Lochem. 
We wensen de familie sterkte bij dit 
verlies.

“Startzondag Kinderkoor 
Vorden”

Op 15 september zou het erg fijn zijn als 
heel het dorp Vorden zou komen. 
Welkom bij het luisteren naar een 
groooooooooooooooot kinderkoor! 

Op die dag in september, het is dan 
zondag, starten alle kerken in Vorden met 
een nieuw programma. 
De kerken hebben het daarom “START-
ZONDAG” genoemd. Deze gezamenlijke 
kerken zouden het heel erg fijn vinden als 
er op die dag een kinderkoor zou kunnen 
zingen.

Zing je ook mee in het 
“STARTZONDAG KINDER-
KOOR VORDEN” ?

Een hele mooie oefen CD ligt voor je klaar 
en die krijg je gratis! 
Als de mensen op zondag 15 september 
het “Startzondag Kinderkoor Vorden” 
deze liedjes horen zingen, nou ........ dan 
gaan ze zeker helemaal uit hun dak!

Deze Startzondag zal worden gevierd in 
de Christus Koning Kerk in Vorden en 
begint om 10:00 uur. 
Geef je zo spoedig mogelijk op bij on-
derstaande emailadressen en je krijgt de 
oefen CD en tekstbladen.
                          
froling@hethoge.nl
hebbink@hethoge.nl 
p.piersma@planet.nl
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emmanuel / H. Johannes de doper - 
Zutphen
Tengnagelshoek 10a, 7201 NE Zutphen, 0575-527080,  
info@stjan-emmanuel.com
Secretariaat: dinsdag 9.00-11.00 uur.
Rekeningnr.: Giro 887463
t.n.v. RK GG St. Jan Emmanuel
Redactie: scpellemans@hotmail.com

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

Pastoraatgroep
vacatures 

We hebben met de uitreiking van de Wil-
librordplaquette door pastoor Hogenelst 
aan onze koster Bertus Oosterhuis weer 
een vrijwilliger in het zonnetje mogen 
zetten.  Bertus is al zeer vele jaren HET 
gezicht van de St. Jan. Wat Bertus in 
zijn dankwoord terecht opmerkte is dat 
we veel enthousiaste vrijwilligers heb-
ben. Velen van hen zijn ouder dan 70 
jaar en er zijn er al heel wat die -net als 
Bertus- tegen de gezegende leeftijd van 
80 jaar aanlopen. Als we een levende 
geloofsgemeenschap willen blijven zullen 
we aan verjonging van het vrijwilligers-
bestand moeten toekomen. De vele taken 
die er binnen de geloofsgemeenschap 
moeten worden vervuld, zowel praktisch 
als spiritueel, worden lichter als ze over 
veel handen en hoofden kunnen worden 
verdeeld. Ik nodig u allen uit om eens te 
komen informeren wat u (regelmatig of 
incidenteel) aan al die werkzaamheden 
kunt bijdragen. 

Met het vertrek van pastor Anton ten 
Klooster hebben we niet alleen een be-
trokken, enthousiaste priester verloren, 
maar is ook de samenstelling van het pas-
toraal team gewijzigd. Vanaf 1 september 
2013 hebben wij nog maar 1 priester in 
onze parochie, pastoor Fred Hogenelst. 
Het zal u niet verbazen dat dit consequen-
ties heeft voor de vieringen in onze gehele 
HH. Twaalf Apostelen parochie en zo ook 
in Zutphen. Met dit bericht willen we u 
wijzen op de veranderingen per 1 septem-
ber 2013.

De eucharistieviering op de woensdag-
ochtend in de St. Jan blijft doorgaan 
en wordt zelfs wekelijks. De tijd wordt 
verschoven naar 9.30u. Deze vieringen 
zullen in principe worden voorgegaan 
door pastoor Hogenelst. 

Familieberichten
Overleden 20-6-2013: Wilhelmus Reini-
rus Kanters, 87 jaar; 1-7-2013: Euphemia 
Francisca Hoogland-Obdeijn, 88 jaar. 
Gedoopt 28-7-2013: Alicia Diana 
Vaccoro, dochter van Nina en Alberto 
Vaccoro, zusje van Alexy Vaccoro; Felicia 
Faustina Baarslag, dochter van Michel en 
Maria Baarslag.
Huwelijk 5-10-2013: Gijs de Bont en 
Stefanie Pellemans
 

misintenties
18/8: overleden heer Leereveld; overle-
den ouders Colee-de Bruijn; Iwan Vedral; 
Tiny Bartels-Hecker; overleden ouders 
Pans-van Leur; Sofia Johanna Pusch; 
Yvonne Lankheet-Blok. 25/8: fam. Bisse-
ling; fam. Hendriks; Geert Bisseling; Sofia 
Johanna Pusch; Gerhardus Johannes 
Bonenkamp. 1/9: Sofia Johanna Pusch. 
8/9: Sofia Johanna Pusch. 15/9: overle-
den ouders Colee- de Bruijn; Iwan Vedral; 
Hendrikus Gerhardus Johannes Wien-
tjes; Tiny Bartels-Hecker; Sofia Johanna 
Pusch. 22/9: Sofia Johanna Pusch. 29/9: 
Sofia Johanna Pusch. 6/10: fam. Bisse-
ling; fam. Hendriks; Geert Bisseling; Sofia 
Johanna Pusch. 13/10: Sofia Johanna 
Pusch. 20/10: Gerhardus Wilhelmus 
Jansen en Maria Jansen-Snelder; Gerard 
Jansen; overleden ouders Colee-de 
Bruijn; Iwan Vedral; Hendrikus Gerhar-
dus Johannes Wientjes; Tiny Bartels-
Hecker; Sofia Johanna Pusch. 

Interessante website: 
www.geloveninzutphen.nl 

Taizéviering: zondag 22 september van 
19.00-20.00u, Martinukerk Warnsveld.

Kerkdiensten Gelre Ziekenhuis 
(10.30u)

18/8: pastor R. Baauw; 25/8: pastor Th. 
ten Bruin; 1/9: ds. K. Bentveld; 8/9: pas-
tor R. Rijk; 15/9: dhr. H. Vriend; 22/9: 
pastor H. Heling; 29/9: dhr. H. Dijkman.

Kerkdiensten Vredeskapel-GGnet
(10.30u)

18/8: L. van Wijk (avondmaal); 25/8: G. 
Pols; 1/9: S. Nijland; 8/9: C. Terlouw; 
15/9: R. Rijk; 22/9: L. van Wijk; 29/9: G. 
Spekkink (communieviering).

middagpauzediensten 
(donderdag, 12.15-12.30u)

22/8: ds. G.W. van der Burg; 29/8: pastor 
V.T.T. ten Bruin; 5/9: ds. S. Sluis;12/9: 
ds. W. Stolte; 19/9: ds. D. van Doorn; 
26/9: ds. S.A. Meijer.

onderscheiding van het Bisdom voor Bertus oosterhuis

Met vriendelijke groet, Ben van der Krab-
ben, secretaris.

Wijzigingen vieringen vanaf september 2013
De vieringen in de Kapel van het ver-
zorgingscentrum St. Elisabeth (iedere 
3e woensdag van de maand) komen te 
vervallen. (Deze verschuiven in feite naar 
de St. Jan) 
De aanbidding van het Allerheiligste met 
mogelijkheid  tot biechtgesprek vindt 
plaats  iedere 1e zaterdag van de maand 
van 15.30u tot 16.15u.
We hopen dat ook deze aangepaste tijden 
mensen stimuleren tot samen bidden en 
vieren.

Koren & lectoren
18/8: Schola – J. Kunen; 25/8: Gemengd 
koor – L. Broer van Dijk; 1/9: Capella St. 
Jan; 8/9: Dameskoor – A. Kunen; 15/9: 
Gemengd koor – M. Kroeze; 22/9: The 
Vocal Chords; 29/9: Schola – R. van Veen 
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de vlag hijsen!
Bij onze Nieuwstadskerk, de St. Jan is het goed 
gebruik dat de vlag uitgehangen wordt op de daar-
voor bestemde momenten. Maar dat vraagt toch 
wel enige inspanning want dat gebeurt natuurlijk 
vanuit de toren. Nu heeft deze toren zijn eigen 
uitdagingen want de toegangsdeur vanuit de kerk 
heeft een hoogte van circa 1,30 m. Dus met gebukte 
nederigheid laat deze toren zich betreden. Het 
begint dan met een natuurstenen spiltrap welke 
aan het einde overgaat in een ladder. Als je dit hebt 
bereikt ben je op het niveau van de gewelven. Een 
prachtig uitzicht van bovenaf gezien, worden de 
gewelven ook wel olifant ruggen genoemd. Vervol-
gens is er een goed begaanbaar looppad welke via 
een deur toegang geeft tot de eerste torenzolder. 
Hier aangekomen moeten er nog een vijftal stevige 
ladders beklommen worden om op de “vlag” zolder 
aan te komen Deze ladders hebben een klimhoogte 
van circa 6/7 meter. Dat is toch elke keer ruim de 
goothoogte van een gezinswoning. Ondertussen is 
de klokkenzolder met zijn indrukwekkende bron-
zen klokken ook gepasseerd. De bereikte hoogte is 
intussen 40 meter.

De vlaggenstok wordt via een torenluik naar buiten 
gestoken, stevig verankerd en vervolgens wordt de 
vlag er aan bevestigd. Nu kan de vlag fier wappe-
ren. En uiteraard wordt aan het eind van dag de 
vlag weer gestreken, de mast binnengehaald en het 
torenluik weer aangebracht.
Maar ruim een jaar geleden had ik contact met 
“onze” koster Bertus die toch al bijna 80 jaar is, die 
vertelde dat hij en zijn “vlagmaatje” het niet meer 
zagen zitten om deze inspanning nog regelmatig te 
doen. Sindsdien is er niet meer gevlagd wel is nog 
een uitzondering gemaakt voor de troonswisseling 
op 30 april jl., toen mocht ik mee en heb het als 
een belevenis ervaren.
Voor het beeld en de beleving vanuit de stad 
Zutphen is op veel plekken de vlag van de St. Jan 
te zien, en ook de vlaggen op enkele andere torens. 
Wat mij nog interessanter lijkt is om te vlaggen 
van de top van de toren. Deze toren heeft aan de 
bovenzijde een prachtige opengewerkte lantaarn. 
Daar zou naar mijn idee prima de mogelijkheid 
zijn om te vlaggen. Dit gebeurt ook bij de Wal-
burgtoren. Om bij de lantaarn van de torentop te 
komen moet je nog wel even doorklimmen tot een 
hoogte van 60 meter.

‘de Spirituele 
Commissie’ bij het 
eucharistisch Centrum 
HH. twaalf apostelen
Vanaf januari 2012 is de St. Jan in 
Zutphen het Eucharistisch Centrum van 
onze Parochie HH. Twaalf Apostelen. Het 
is daarmee een plek waar iedere zondag 
op een vast tijdstip de eucharistie wordt 
gevierd. Naast een Eucharistisch Centrum 
wil een aantal enthousiaste parochianen 
er voor zorgen dat de St. Jan óók een 
inspirerend en spiritueel centrum voor 
ons allen wordt, waar wij samen kun-
nen komen om elkaar te ontmoeten, ons 
geloof te verdiepen en verbindingen te 
leggen tussen de geloofsgemeenschappen. 
Begin dit jaar is daartoe een commissie 
gevormd bestaande uit leden van diverse 
geloofsgemeenschappen in onze parochie 
aangevuld met enkele leden van het Breed 
Parochieel Team. Deze “Spirituele Com-
missie” bestaat uit: Paulien Broer van Dijk 
(Geloofs Gemeenschap Zutphen), Joop 
Oudsen (GG Vorden), Willem Achtereekte 
(GG Joppe), Marian Storteler (parochie-
medewerkster), Günther Oude Groen (di-
aken) en pastoor Fred Hogenelst. Na een 
aantal avonden brainstormen zijn wij tot 
de conclusie gekomen dat praten prima is 
maar nog belangrijker is het om dingen te 
gaan DOEN! 

Eén van de initiatieven van de Commissie 
betreft de maandelijkse organisatie van 
een eucharistieviering in de St. Jan. Het 
zou prachtig zijn als één keer in de maand 
de zang en liturgie in onze Sint Janskerk 
wordt verzorgd door een koor uit een van 
onze twaalf geloofsgemeenschappen sa-
men met dirigent en organist. Tevens den-
ken we aan mogelijke deelname van een 
lector en misdienaars. Als alle twaalf ge-
loofsgemeenschappen willen deelnemen, 
dan is er voor elke geloofsgemeenschap 
één keer per jaar de kans om een zondagse 
eucharistieviering in de St. Jan muzikaal 
te ondersteunen. Zo wordt het Eucharis-
tisch Centrum mede bijgestaan door de 
locaties en hebben de koren een kans om 
ook in een andere dan de plaatselijke kerk 
te zingen. We hopen dat hiermee ook de 
dwarsverbanden in onze Parochie gaan 
groeien. De lokale pastoraatgroepen en de 
koren zullen binnenkort worden geïnfor-
meerd en uitgenodigd.
Naast bovenstaand initiatief is onze com-
missie ook volop bezig met de organisatie 
van een grote Kerstsamenzang in de St. 
Jan op zondagmiddag 22 december 2013 
om 15.00 uur. Nadere berichten volgen!

De Spirituele Commissie

Is dit alles een wensdroom of kan het 
werkelijkheid worden?
Om het vlaggen te continueren wordt er 
in eerste instantie gezocht naar men-
sen met een vitaal lichaam en geest. Uit 
veiligheidsoverwegingen moeten dit per 
gebeurtenis minimaal 2 personen zijn. 

Wie biedt zich aan?

Maar misschien zijn er ook andere 
mogelijkheden! In de zeilsport wordt 

gewerkt met elektrische aandrijvingen 
en zeilen welke zich binnen in de mast 
oprollen. Bij de vlaggen bedrijven heb ik 
deze ontwikkeling (nog) niet aangetrof-
fen. Vast een uitdaging, maar wie kan en 
wil helpen met ideeën en oplossingen om 
dit voor de toekomst op de toren van onze 
Nieuwstadskerk St. Johannes Doper te 
realiseren?

Reacties graag aan Herman Heuver, 
h.heuver@planet.nl
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3 miljoen mensen 
   bij de 
Slotviering WJD!
De kranten stonden er vol van: 
de wereldjongerendagen zijn een 
groot succes geweest met als grote 
klapper de slotviering waar maar 
liefst drie miljoen mensen aanwezig 
waren. 

De paus werkte in zijn homilie tijdens de WJD-slotmis het 
thema van deze editie van de Wereldjongerendagen uit: ‘Ga, 
en maak alle volkeren tot leerling.’ Die tekst komt uit het 
Mattheüs-evangelie (28,19), waarin Jezus na zijn verrijzenis 
de elf apostelen de opdracht geeft om te missioneren en te 
dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. 
“Ga, wees niet bang en dien!” Dat zijn de drie elementen van 
de missionaire opdracht die iedere gedoopte heeft ontvan-
gen, aldus paus Franciscus. 

Met deze grandioze 
viering op het vier ki-
lometer lange strand 
van Copacabana zijn de 
Wereldjongerendagen 
in Rio de Janeiro of-
ficieel afgesloten. De 
meeste Nederlandse 
WJD-pelgrims verbleven 
na de slotviering nog een 
laatste nacht in de stad, 
om op 29 juli door te reizen naar het bekende Braziliaanse 
Mariabedevaartsoord Aparecida. Op 31 juli zijn de pelgrims 
teruggekeerd. Helaas net te laat voor de sluitingsdatum van 
ONDERWEG. Op de site van Jong Katholiek vonden we deze 
foto die de redactie de indruk gaf dat de pelgrims uit onze 
parochie niet zo heel veel te lijden hebben gehad van de nat-
tigheid die de WJD dagen hebben geteisterd…

Aan het einde van de slotmis maakte paus Franciscus de 
locatie van de volgende editie van de Wereldjongerendagen 
bekend. Die zullen in 2016 plaatsvinden in de Poolse stad 
Krakau.

Voor meer informatie: zie de website www.jongaartsbisdom.nl
Planning Bisdomjongerenactiviteiten
2013-2014

WJD-reünie 29 september 2013
Openingsfeest  6 oktober 2013
Kloosterweekend 18-20 oktober 2013
Kerstbijeenkomst 15 december 2013
Vormingsweekenden Data nog onbekend
Carnaval 2 maart 2014
Diocesane impulsdag voor begeleiders 15 maart 2014
Stille Omgang 22 maart 2014
Vormelingendag vicariaat Arnhem 5 april 2014
Passion 13 april 2014
Vormelingendag vicariaat Utrecht 10 mei 2014
Tarcisiusdag (diocesane misdienaarsdag) 24 mei 2014
Vormelingendag vicariaat Devente Nog in bespreking
Tuinfeest 15 juni 2014
Katholieke Jongerendag 21-22 juni 2014
Zomerkampen: één kinderkamp en twee tienerkampen

Misdienaarsdag
Net als vorig jaar, was er ook dit jaar een dag voor alle 
misdienaars van het bisdom. Uit alle hoeken kwamen ze 
naar Utrecht. Er was ook een groep van onze parochie, 
met mis-
dienaars 
uit Baak en 
Hengelo. 

Ze deden 
zo goed hun 
best, dat ze 
aan het eind 
van de dag de 
eerste prijs 
wonnen!

Eerste H. Communie
In de vorige Onderweg stonden foto’s van veel communie-
feesten. Op 23 juni waren de kinderen in Zutphen aan de 
beurt. In de Mis lazen we het verhaal over Jezus’ laatste 
avondmaal met zijn vrienden. Iedere keer als we in de kerk 
de Mis vieren, eten wij ook samen met Jezus.
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de St. Willibrorduskerk in Steenderen
In 2014 viert de geloofsgemeenschap Steenderen dat 150 jaar 
geleden, in 1864, de St. Willibrorduskerk werd ingezegend. Voor 
die tijd kerkte men in Baak of Drempt.
De St. Willibrorduskerk is een éénbeukig gebouw met een iets 
smaller, halfrond gesloten koor en een slanke toren in 4 geledin-
gen met een ingesnoerde naaldspits.
Het priesterkoor is voorzien van prachtige gebrandschilderde 
ramen met afbeeldingen uit het leven van Jezus.
Het huidige interieur is na een flinke versobering tijdens de 
‘Beeldenstorm’ van 1960 in 1977 door pastoor Rigter weer ‘aan-
gekleed’ en in 1989 opgefleurd met fris schilderwerk. De kerk 
is licht en knus, plezierig om te vertoeven. Het vele onderhoud 
wordt verricht door een groot aantal vrijwilligers die in 2009 het 
hele interieur wederom met nieuw schilderwerk hebben opge-
knapt.

Pastoor alphons ariëns.
Sterk verbonden met de geschiedenis van de geloofsgemeen-
schap Steenderen is Alphons Ariëns. Hij was van 1901 tot 1908 
pastoor in Steenderen en vierde er zijn zilveren priesterjubi-
leum. In de kerk zijn nog een rozenkrans en een stoel van hem 
aanwezig. Ook hangt er een vaandel van het Kruisverbond, een 
door Ariëns opgerichte vereniging tegen drankmisbruik. Ook 
buiten op het kerkplein worden we aan Ariëns herinnerd, bij het 
monument dat na de oorlog is opgericht als dank voor behoud in 
oorlogsgeweld.

monumentje voor ongedoopte kinderen.
Kinderen die sterven leiden tot groot verdriet en we hebben er 
behoefte aan om gestorven kinderen te herdenken. Anno 2013 
is op veel begraafplaatsen ook een gedenk-
plaats voor ongedoopte kinderen. Het 
eerste monumentje dat in het aartsbisdom 
Utrecht werd opgericht, ontstond in 1997 in 
het kerkhof van de St. Willibrorduskerk in 
Steenderen.

     Onserfgoed


