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overal geweest
Voor sommige onder ons gaat dat 
misschien op.
Overal geweest! Maar voor de meeste 
onder ons is het een wens om eens 
ergens naar toe te gaan. Dat hoeft niet 
ver te zijn. Ons eigen land kent vele 
mooie plekjes met aardige mensen.
Daar gaat het toch om? Anderen ont-
moeten, gedachten uitwisselen.
7 September was zo’n dag, anderen 
ontmoeten, al heel vroeg in de bus op 
Bedevaart naar Kevelaer. Het is niet 
ver van onze streek vandaan. 
Maar toch gaat men al sinds mensen-
heugenis daar naartoe.
Dan vraag je je toch af, waarom gaan, 
ook parochianen uit onze parochie, 
daar naartoe. Er zijn nog zo veel ande-
re plaatsen om naar toe te trekken.
En dan praat je met elkaar en dan 
hoor je: het is fijn om zo maar met 
andere te zijn, voelen dat je bij elkaar 
hoort, tijdens de reis, in de kerk, het 
bidden van de kruiswegstatie, een 
gesprek over je familie, een hand op 
je schouder.
Dat doet je goed, dat doet elkaar goed.
Iemand zei me, ik ben katholiek  
geworden omdat het geloof zo  
“hartelijk is”.
Die iemand was misschien ook wel 
“overal geweest” en dan kun je je toch 
nergens thuis voelen.
Dat is waarschijnlijk ook de essentie 
van het samen zijn in onze geloofsge-
meenschappen, je thuis voelen en dat 
gevoel moeten we zien te behouden en 
niet: waar moet ik nu heen, ben overal 
geweest.
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over heiligen en helden
Het duurt nog wel even, maar straks is het weer allerheiligen of Feest van alle 
Heiligen, de feestdag waarop alle heiligen van de rooms-Katholieke kerk geza-
menlijk worden vereerd en herdacht. 

Allerheiligen, het is in de oren van veel 
niet-katholieken toch wel een wat achter-
haald begrip. Als “neo-katholiek” en dus 
niet opgevoed met roomse zaken als voor-
spraak en verering, deed het woord heili-
gen mij altijd denken aan kerken die bijna 
net zo vol heiligenbeelden moesten staan 
als nu het Kranenburgse Heiligenbeelden-
museum. Rijen mannen en vrouwen met 
een aureool achter hun hoofd, tronend 
op hun sokkel, hoog boven de hoofden 
van de mensen. Letterlijk opgehemeld. 
Onbereikbaar. Ze werden en worden ons 
‘ter navolging’ aanbevolen. Maar als je die 
heiligenlevens er op naleest, of je hoort 
hun verhaal, dan klinkt dat allemaal zo 
onbereikbaar, die goedheid, die strijdlust, 
het lijden, de volharding. 

Vraag je jongeren van nu wat de betekenis 
is van heiligen, dan krijg je een vragend 
gezicht en na enige tijd komt het woord 
‘held’ of ‘heldin’ bij hen op, iemand met 
wie zij zich identificeren. Want dát is van 
alle tijden en is nu in onze maatschappij 
meer dan ooit belangrijk: de behoefte om 
uit te blinken. 
Om in talent, inspanning, uiterlijk of 
discipline net even anders (of liever: 
beter) te zijn dan de ander. Je onderschei-
den, het lijkt wel van levensbelang. Punt 
is natuurlijk wel dat velen dit verlangen 
herkennen, maar dat slechts weinigen 
het uiteindelijke doel bereiken. Im-
mers, slechts één kan goud winnen, een 

platencontract krijgen of de hoofdrol gaan 
spelen in de nieuwe musical. 

Wanneer ben je nu een held en wanneer 
een heilige? Wat zijn de verschillen?
Het eerste grote verschil is dat het bij een 
held gaat om de eigen persoon. Bij de 
heilige staat de eigen naam en identiteit 
meestal helemaal niet centraal. De heilige 
is soms al overleden en half vergeten voor 
men erachter komt dat er iets bijzonders 
is gebeurd. Terwijl de held de hoofdrol 
speelt in haar of zijn eigen verhaal, heeft 
de heilige hoogstens een bijrol in het 
verhaal dat uiteindelijk maar één hoofd-
persoon kent: God.

Het tweede grote verschil tussen helden 
en heiligen is dat het verhaal over de held 
verteld wordt om zijn of haar deugden 
eens goed voor het voetlicht te brengen. 
De kracht, wijsheid of moed van de held 
worden breed uitgemeten en gevierd. 
Maar een heilige kan een zwakke gezond-
heid hebben, niet zo slim, of zelfs angstig 
zijn en tóch voluit heilige. Er is slechts 
één eigenschap waarin alle heiligen zich 
onderscheiden van anderen. En dat is de 
onvoorwaardelijke trouw aan God.
Het laatste verschil zit hem in de gemeen-
schap. Door zijn of haar uitzonderlijke 
deugden, intelligentie, besluitvaardig-
heid en moed staat de held apart van de 

groep. Het is de held tegenover de rest. 
Heiligen zijn daarentegen nooit alleen. Zij 
weten zich namelijk afhankelijk van God 
én van de andere heiligen. Dat betekent 
dat je nooit heilige kunt zijn zonder de 
gemeenschap. Helden hebben geleerd 
alleen op zichzelf te vertrouwen, heiligen 
vertrouwen op God én op de geloofsge-
meenschap.
In die zin kunnen wij allemaal heiligen 
worden en we zijn het eigenlijk ook wel 
een beetje: wij zijn het volk van God en 
horen daarom volgens de apostel Paulus 
tot ‘de gemeenschap van heiligen’. We 
zeggen dat ook zelf elke zondag in de 
geloofsbelijdenis.
Held worden, ach, dat hoeft niet zo nodig, 
vindt u ook niet? Maar zo heilig mogelijk 
leven, proberen te leven zoals Jezus en de 
heiligen ons hebben verteld en voorge-
leefd, ja, dát is natuurlijk mogelijk. Daar 
hoef je geen ‘heilig boontje’ voor te zijn. 
Het is gewoon een kwestie van vertrou-
wen, in jezelf, in Jezus én in elkaar. Dát 
is geloven in de geloofsgemeenschap en 
daar je beste beentje voor te zetten.

Pastor Jaap van Kranenburg
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Parochiebedevaart: ‘In het Voetspoor van Jezus’

Informatie betreffende de cursus:

“en dit zijn de namen ….”
Exodus

Zes bijeenkomsten over oude wijsheid en moderne kunst.

Voor uitgebreide toelichting van de cursus
zie het parochieblad van augustus 2013 of op de website.

Begeleiding: Pastoraal werker Marga Peters - van Langen
Kosten:  € 15,- voor 6 bijeenkomsten [okt, nov, dec, 

jan, febr, mrt.]

Informatie en aanmelding: vóór 7 oktober 2013 
bij Marga Peters - van Langen, telefoon 06-29405303,  
e-mail:  m.peters@12apostelen.nl

Praktische gegevens:
Data:  Maandag 21 oktober, 18 november, 16 december 

2013, 13 januari, 10 februari, 10 maart 2014
Tijd:  19.30 – 22.00 uur
Plaats: Parochiecentrum Christus Koningkerk te Vorden, 

Het Jebbink 8, 7251 BL Vorden

Beste medeparochianen,
 
er zijn van die dingen die je ‘ooit nog eens’ zou willen doen 
in je leven. Iedereen heeft daar wel zijn of haar eigen lijstje 
voor. eén van die dingen die ik regelmatig hoor, is dat men-
sen graag ‘ooit nog eens’ naar het Heilig Land, naar Israël, 
willen gaan. Welnu, het lijkt mij een prachtige kans en 
uitdaging om dat met een groep enthousiaste, betrokken 
mensen/parochianen te doen. Samen op weg, in het spoor 
van Jezus. met mensen die elkaar niet helemaal vreemd 
zijn.

Ik stel u/jullie hierbij in de gelegenheid om met mij in het 
voorjaar van 2014, net na Pasen, zo’n pelgrimsreis/bedevaart te 
maken. Deze Bijbelse reis zal worden verzorgd door touroperator 
DrieTour Reizen. Ik heb daarmee goede ervaringen bij eerder 
gehouden (parochie)reizen naar Israël en Rome. De reisleiding 
onderweg is in handen van mw. mevr. M. Karsten-Vrusch. Zij 
een ervaren en enthousiaste kracht en reisbegeleidster. Voor de 
organisatie en geestelijke begeleiding teken ik zelf.
 
De folder met reisschema, gedetailleerde informatie en ge-
raamde kosten zijn te vinden en te downloaden op onze website: 
www.12apostelen.nl, evenals een aanmeldingsformulier.
U kunt ook een exemplaar aanvragen via het secretariaat in 
Zutphen tel: 0575-711310,
op ma t/m vrijdag van 9 tot 12 uur. Aanmeldingen worden be-
handeld op volgorde van binnenkomst.
 
Nog vragen? Bel of mail gerust. Of kom naar de info- en kennis-
makingsmiddag
-  op zondag 6 oktober a.s. 
-  in de parochiezaal van de Christus Koningkerk, het Jebbink 8 

te Vorden 
-  van 17.00  tot 19.00 uur. Vanwege het tijdstip zal er ook ‘n 

kopje soep en ’n broodje zijn. 

Ik hoop van harte dat we er een waardevolle en bijzondere reis 
van kunnen maken ! 
Misschien tot 6 oktober a.s.?  Het is i.v.m. de organisatie handig 
als u even laat weten of u van plan bent te komen. Mail dan naar: 
f.hogenelst@12apostelen.nl 

Fred Hogenelst, pastoor reisleider
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Vakantie in Stresa
deze zomervakantie zijn mijn man en ik met onze 2 doch-
ters op vakantie gegaan naar Italië, naar Lago maggiore, 
het plaatsje Stresa om precies te zijn. op een zaterdag-
avond zou er een processie zijn en het leek ons mooi om 
daar bij te zijn.

Ruim op tijd liepen we naar de oevers van het meer waar een 
eucharistie viering in de open lucht plaats zou vinden. 
Het prachtige beeld stond inmiddels vooraan, de misdienaars 
waren klaar, het koortje was ingezongen en maar liefst 5 geeste-
lijken waren aanwezig om de mis te doen. Om 21.00 uur begon 
de viering en hoewel we er niets van konden verstaan (in het 
Italiaans uiteraard!) konden we het in grote lijnen wel volgen, de 
volgorde was eigenlijk precies hetzelfde als bij ons. De vredes-
wens hebben we de Italianen maar gewoon op z’n Nederlands 
toegewenst!
Nadat de mis was afgelopen werd het Mariabeeld (het was 
inmiddels donker en het beeld was prachtig verlicht) voorzichtig 
naar een bootje gebracht en voorop gezet, In dat bootje namen 
ook de geestelijken plaats net als de speciaal hiervoor uitge-
nodigde burgermeester en politieagent. In de andere bootjes 
namen de parochianen plaats. Vervolgens gingen zij varen over 
het Lago Maggiore, een prachtig en indrukwekkend gezicht!
Toen we terugliepen naar ons hotel zagen we hoe enkele vrou-
wen uit een café kwamen met koffie en gebak voor als iedereen 
weer terug was. Een feestelijke, jaarlijkse gebeurtenis voor alle 
parochianen, voor ons een feestje om het eens mee te mogen 
maken!
    Hermien Vink

Heilige plaatsen

Bedevaartsplaats Santiago de Compostella
Vele (gelovige) bedevaartgangers hebben de lange tocht, 
van circa 2500 km, te voet, per fiets en soms te paard, al 
gemaakt. elk jaar gaan veel mensen, met verschillende 
motieven, op pad. ook parochianen uit onze parochie 
hebben deze bedevaart gemaakt. Waarom trekt juist 
deze, noordelijk gelegen plaats in Spanje, zoveel bezoe-
kers?

De oorsprong ligt bij de legende dat het graf van de apostel 
Jakobus zich hier zou bevinden. Nadat hij in Palestina is 
onthoofd zou zijn stoffelijk overschot in een boot zijn gelegd. 
Deze boot bereikte uiteindelijk de Galicische kust. Zijn lichaam 
werd begraven aan de voet van de berg Libredon. Over dat graf 
verrees later een machtige basiliek. Jakobus is de patroon-
heilige van Spanje en in het bijzonder van Galicie en Santiago 
de Compostella. 25 juli is een kerkelijke feestdag van deze 
apostel die dan ook met veel feestelijkheden wordt gevierd. Op 
24 juli vond een zeer ernstige treinramp plaats vlak voor het 
station van Santiago de Compostella. Zoals nu bekend waren 
er meer dan 78 dodelijke slachtoffers te betreuren naast de 
vele honderden gewonden. Genoemde feestelijkheden werden 
dan ook afgelast. Officieel heet de stad Santiago, er zijn echter 
meer steden die dezelfde naam dragen in Spanje. Santiago, 
dat Sint Jakobus betekent (Sant-Iago) kent dan de toevoeging 
Compostella, deze kan meer gezien worden als een bijnaam. 
Waarschijnlijk verwijst de naam naar een begraafplaats, denk 
hierbij aan het woord compost. De stad telt circa 100.000 in-
woners waarvan ruim een derde student is. De provincie, waar 
Santiago de Compostella ligt, is La Coruna.

Zoals eerder gezegd is Santiago de Compostella een van de be-
langrijkste Christelijke bedevaartsoorden. Hier eindigt de voet-
tocht uit heel Europa, bekend onder de naam de Camino de 
Santiago, de weg naar Santiago. De pelgrims zijn herkenbaar 
aan de Sint-Jakobsschelp, het teken van de heilige Jakobus. 
Het teken van de schelp wordt met de “sluiting” van de schelp 
naar boven gedragen. (Bij Shell, de oliemaatschappij, is dat 
omgekeerd!). Langs de Galicische kust wordt dit dier gekweekt 
en als delicatesse in de restaurants geserveerd.

In 1985 werd een deel van de stad, met zijn vele bezienswaar-
digheden, door UNESCO tot werelderfgoed verklaard.
De kathedraal is in de barokstijl van de 18e eeuw opgetrokken.
De beroemde voorgevel wordt Obradoiro genoemd, dat bete-
kent: Gouden werk. De Plaza del Obradoiro is het hart van de 
stad, de kathedraal staat richting het oosten,  naar het westen 
toe staat het el Palacio del Rajoy, het bisschoppelijk paleis uit 
de 18e eeuw, thans in gebruik als gemeentehuis. In het noor-
den is het bekende el Hostal del los Reyes Catolicos, dat nu een 
vijfsterrenhotel is.(een parador,staatshotel) en in het zuiden 
staat het el Colegio del San Geronimo, een rectoraat.

In Spanje en Frankrijk starten verschillende routes naar 
Santiago de Compostella. (De pelgrimshandleiding in het 
vijfde boek van de Codex Calixtinus uit de 12e eeuw noemt 
vier pelgrimswegen in Frankrijk.) Deze routes worden nog 
steeds gevolgd. Alleen al uit dit gegeven blijkt de eeuwenlange 
belangstelling voor de pelgrimage. De pelgrim en de moderne 
bedevaartganger zullen steeds op reis blijven gaan. Zeker in de 

afgelopen vijftien, twintig jaar is de interesse, om de tocht naar San-
tiago te maken, enorm toegenomen. Een ieder staat andere doelen 
voor ogen. Het moet een mooie maar bijzonder zware tocht zijn.

Huub Winkeler 

Ingezonden reacties op het verzoek van de redactie om uw  
vakantiefoto’s en ervaringen in te sturen.
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de twaalf 
apostelen

In onze rubriek over de Heilige twaalf apostelen worden deze keer 3 apostelen 
besproken. over alle apostelen is niet altijd even veel bekend. Wij brengen 
onder uw aandacht: tomas, Filippus en Bartolomeüs.

Bartolomeus
Filippus was degene die hem introdu-
ceerde bij Jezus. Na Jezus’ hemelvaart 
predikte hij in Indië, Armenië en Meso-
potamie hij vond de marteldood doordat 
men zijn huid van zijn lichaam trok. Een 
bekende afbeelding van Bartolomeus 
bevind zich in de Sixtijnse kapel in Rome. 
Michelangelo heeft hem afgebeeld in het 
laatste oordeel. 

Er zijn verschillende relikwieën bekend 
van Bartolomeus. Zo bevindt zijn schedel 
zich in de Dom van Frankfurt. Ook zijn er 
Relieken van de heilige in de Sint Bartho-
lomeus kerk in Geraardsbergen in België.

tomas, Filippus en Bartolomeüs

tomas
Over apostel Tomas is niet veel bekend in 
de bijbel wordt hij slechts een paar keer 
genoemd. Tomas is vooral bekend als 
“ongelovig”. Hij komt voor in het verhaal 
over het laatste avondmaal. Jezus vertelt 
daar dat hij een plaats zal voorbereiden 
voor zij discipelen en dan terug zou ko-
men. “jullie kennen de weg waar ik heen 
ga” Tomas is degene die de beroemde uit-
spraak van Jezus ontlokt door te zeggen: 
“wij weten niet eens waar u naar toe gaat 
Heer, hoe zouden wij dan de weg daar 
naartoe kunnen weten?”
Jezus antwoord met: “ik ben de weg, de 
waarheid en het leven niemand komt tot 
de vader dan door mij!”
Tomas was niet aanwezig toen de 
opgestane Jezus voor zijn leerlingen 
verscheen. Tomas zou het pas kunnen 
geloven dat Jezus echt was opgestaan 
als hij zijn vinger in Jezus’ wonden zou 
kunnen leggen. Hij zei: “Alleen als ik de 
wonden van de spijkers in zijn handen zie 
en met mijn vingers kan voelen, en als ik 
mijn hand in zijn zij kan leggen, zal ik het 
geloven.” Een week later verscheen Jezus 
weer; ditmaal was Tomas er wel bij. Jezus 
zei tegen hem: “Leg je vingers hier en 
kijk naar mijn handen, en leg je hand in 
mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar 
geloof.” Tomas antwoordde: “Mijn Heer, 
mijn God!” Jezus zei tegen hem: “Omdat 
je me gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn 
zij die niet zien en toch geloven.”

In de “Voragine’s Legenda Aurea”  wordt 
het beeld bevestigd van Tomas de onge-
lovige apostel. Tomas was wederom niet 
aanwezig op de begrafenis van Maria, 
hij kwam te laat. Nadat de discipelen 
getuigen waren van de hemelvaart van 
Maria geloofde Tomas hen niet.  Pas 
toen Maria’s gordel uit de hemel in zijn 

handen viel realiseerde hij zich dat zij 
echt met lichaam en ziel in de hemel was 
opgenomen. Voor de orthodoxe kerk is de 
gordel van Maria een belangrijk relikwie. 
Het bevind zich in een Griekenland in een 
klooster.  Enige jaren geleden (november 
2011) is dit relikwie enige dagen uitge-
leend aan de Russisch-orthodoxe kerk. De 
gordel was te bezichtigen in Moskou waar 
mensen uren in de rij stonden voor een 
bezoek.
Tomas heeft het evangelie gepredikt in 
India.

Filippus
Over deze apostel is erg weinig bekend, 
hij moet niet verward worden met 
Filippus uit de Handelingen! Hij wordt 
genoemd in de synoptische Evangeliën, 
(Mattheus, Marcus en Lucas) en in het 
Evangelie volgens Johannes. Hij is het die 
tijdens het Laatste Avondmaal aan Jezus 
vraagt de Heer te tonen waarop Jezus 
hem antwoordt: “wie mij gezien heeft, 
heeft de heer gezien” na  Jezus hemel-
vaart verkondigt hij het evangelie daarna 
wordt hij niet meer genoemd in de Bijbel.
Filippus stierf de kruisdood aan een 
T-vormig kruis. Hij verkondigde het evan-
gelie in Griekenland en het Nabije Oosten 
samen met Bartholomeus.  In een tempel 
die gewijd was aan slangenverering 
doodde hij de reuzenslang en genas de 
slangenbeten door gebed. De Priester en 
de gouverneur van de stad zorgde dat Fi-
lippus en Bartolomeus werden gekruisigd. 
Toen zij een aardbeving stopten tijdens 
hun kruisiging door gebed, eiste het volk 
hun vrijlating. Iedereen wist te ontsnap-
pen met uitzondering van Filippus, de 
priester en de gouverneur.



In de regio Vorden hebben zich al 
een aantal mensen opgegeven, in 
en rondom Zutphen vinden op dit 
moment met een aantal belangstel-
lenden voorbereidende gesprekken 
plaats. Het ziet er dus naar uit dat 
binnenkort de eerste groepen van 
start kunnen gaan! Wel zoeken we 
nog uitbreiding van het aantal deel-
nemers voor beide groepjes. 
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Eerste groepen binnenkort van start 
misschien vindt u het fijn om met anderen over uw levenservaringen te praten, 

vooral met mensen die ook een christelijke achtergrond hebben. 
misschien bent u een trouwe kerkganger, en zou u zich wat meer willen ver-

diepen in de verbinding tussen de geloofsverhalen die daar klinken en uw 
eigen leven. 

misschien hebt u een streng gelovige opvoeding gehad, die u los hebt gelaten 
en vraagt u zich nu af wat u er nog mee kunt. 

misschien komt u bijna nooit in de kerk, maar voelt u zich wel gelovig en hebt u 
er behoefte aan om daar met anderen mee bezig te zijn. 

misschien bent u helemaal wel niet zo bezig met het geloof, maar zoekt u mo-
gelijkheden om uw leven meer kwaliteit te geven. 

misschien ben je jongvolwassen en vraag je je af wat God kan betekenen in 
jouw dagelijks leven, of mis je de ‘beleving’ van je geloof en wil je daar met 
leeftijdgenoten over praten. 

misschien bent u inmiddels gaan behoren tot de ‘senioren’ in de kerk en mist 
u de gesprekken en gezelligheid die u vroeger als vrijwilliger had met uw 
collega’s.

misschien zoekt u ideeën om uw geloof méér in de praktijk te brengen in uw 
dagelijks leven. 

Misschien is dan de ontmoeting in een 
Kleine Kerk Gemeenschap iets voor u/ 
jou. In zo’n kleine groep kunnen levens- 
en geloofservaringen uitgewisseld wor-
den. Er kunnen heel verschillende dingen 
aan de orde komen, bijvoorbeeld: -wat 
telt echt in mijn leven  –hoe kan ik Gods 
liefde dieper ervaren -hoe kan ik beter 
in het nu leven en meer van het leven 
genieten – wat betekent Jezus concreet 
in mijn leven. – hoe kan ik een positie-
vere houding jegens mezelf en anderen 
ontwikkelen – hoe ga je in de praktijk van 
alle dag om met mijn geloof -  hoe besef ik 
intenser het leven van alle dag 

Gespreksgroep, eetgroep, 
wandelgroep, doé-groep
Ook in de manier waarop de uitwisse-
ling van geloof en leven plaats vindt, is 
veel variatie mogelijk. De meest voorko-
mende vorm is de gespreksgroep die om 
beurten bij een van de deelnemers thuis 

2gether!
2gether is een moderne manier van schrijven van together oftewel samen. In dit 
geval het is het de naam van een nieuw koor in de parochie 12 apostelen ontstaan 
door het samengaan van Vocal Motion uit Steenderen en Rejoice uit Keijenborg. 
De koren zijn samengegaan omdat bij beide koren het leden aantal terugliep en 
het steeds moeilijker werd met een klein groepje de vieringen te verzorgen. Nu is 
2gether weer een grote enthousiaste groep mensen die samen repeteren en vierin-
gen verzorgen in om en om Steenderen en Keijenborg. Uiteraard zijn er nog altijd 
nieuwe leden welkom! Dus heb je zin om te (leren) zingen, KOM BIJ 2GETHER. 
Meer informatie kun je vinden op www.koor2gether.com, stuur een mail naar
nieuweleden@koor2gether.com of bel naar Ans Uenk (0575) 451462, Monique 
Fokkink (0575) 556741 of Inge van Erp (0575) 470911.

bij elkaar komt. Maar ook bij elkaar de 
maaltijd gebruiken, een wandeling maken 
of ondertussen iets maken behoort tot de 
mogelijkheden.

Hebt u belangstelling? Wilt u meer we-
ten? Wilt u eerst een gesprek met een van 
de begeleiders? 
Neem dan contact op met pastor Jaap 
van Kranenburg (06-51230305), e-mail 
j.vankranenburg@12apostelen.nl
of een van de parochiemedewerkers:
Margriet te Morsche (06-47116409); 

e-mail: m.temorsche@12apostelen.nl
Gerry Spekkink (0575-461146); 
e-mail: g.spekkink@12apostelen.nl
Marian Storteler (0573-453001); 
e-mail: m.storteler@12apostelen.nl
In het volgende nummer van ONDER-
WEG méér over de Kleine Kerk Gemeen-
schappen in de HH Twaalf Apostelen.
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met moed, Beleid en trouw
Over het nieuwe Pastoraal Beleidsplan van onze Parochie

oecumenische oogstdankviering
Graag kijken we nog even terug op de oogstdankviering, op zaterdag 17 au-
gustus, bij de Veldkapel tussen Baak en Wichmond. Het weer was ons gunstig 
gezind: een heerlijke temperatuur en een mooie avond. Heel bijzonder om zo 
bij elkaar te zijn in de wijde ruimte van Gods schepping. 

Ik hoor het onze ouders nog wel zeggen, vroeger, als we voor een moeilijke klus 
stonden en hen vroegen: Hoe moet dat dan...? “met moed, beleid en trouw”, 
was het antwoord. en dan kon je aan het werk. moed; soms wat aarzelend, 
was er wel. trouw; daar konden we ons wel wat bij voorstellen. maar Beleid... ? 
Vaak betekende het: ga niet onbezonnen te werk; denk eerst na, bezint eer ge 
begint... dat soort uitspraken hoorden daarbij. 

Tegenwoordig is beleid een bekend 
begrip, we kunnen niet meer zonder. Als 
je echt wat wilt doen of wilt bereiken, 
dan moet je eerst een goed doortimmerd 
plan maken, alle facetten meenemen, 
mogelijkheden afwegen en zelfs vooraf de 
te verwachten moeilijkheden inschatten. 
Maar in welke sector we ook werkzaam 
zijn, het is nog steeds “bezint eer ge be-
gint”. En beleidsplannen helpen ons om 
dingen te doen en mogelijk te maken, om 
verandering in gang te zetten en zelfs om 
nieuwe dingen te bedenken. 

Ook het ‘kerkbedrijf’, heeft baat bij een 
dergelijk beleidsplan. Daarom hebben 
uw pastoresteam en het parochiebestuur 
de noodzaak gevoeld en erkend om een 
nieuw beleidsplan te maken. Het oude 
plan “God is dichterbij dan je denkt” was 
ons motto voor de periode 2010-2015. 
Dat menen en geloven we nog steeds. De 
eerste stappen op die weg werden gezet 
door onze naamgevers, de heilige twaalf 
apostelen. Het heeft zijn looptijd bijna 
gehad en we hebben veel daaruit in de 
voorbije jaren kunnen waarmaken. Dat 
sterkte ons in ons werk en gaf ons moed 
om, trouw aan de Bijbelse oproep, werk te 
maken van ons geloof. Op die weg willen 
wij verder gaan en u graag meenemen. 
Want we kunnen niet voldaan achter-
over leunen. Ondanks de grote inzet van 
vrijwilligers, parochiebestuur, pastoraal 
team en breed parochieel team, worden er 
minder doopsels, communies, vormsels 
en huwelijken gevierd. De kerkgangers 
vergrijzen en zijn met steeds minder. Ook 
de bijdragen aan de kerk door deelname 
aan de Actie Kerkbalans en het vrijwil-
ligerswerk staan onder druk. Die krimp 
gaat sneller dan we in 2010 konden 
voorzien. 

Ondertussen blijkt het in de geloofsge-
meenschappen moeilijker om pastoraats-
groepen en locatieraden bemenst te krij-
gen. Met dit alles in het achterhoofd zijn 
we voor een nieuw beleidsplan aan het 
werk gegaan. We hebben het oude plan 
goed geëvalueerd, we hebben alle locatie-
raden en pastoraatsgroepen uitgenodigd 
en gehoord over wat zij voor de toekomst 

van onze parochie belangrijk vinden en 
we hebben een begeleider van buiten ge-
vraagd om met ons dit alles in goede ba-
nen te leiden. Het conceptbeleidsplan dat 
daaruit is voortgekomen, is ons antwoord 
op de uitdagingen waar we voor staan. 
Een realistisch antwoord, want we weten 
dat vroeger voorbij is en niet meer terug 
komt. Maar ook een positief antwoord: we 
willen niet enkel zorgvuldig omgaan met 
de terugloop in het kerkelijk leven maar 
we willen ook de aanwezige energie inzet-
ten om op nieuwe en creatieve manieren 
mensen mee te nemen op de weg van het 
geloof. Dit alles in het vertrouwen dat 
Gods Geest ons leidt. 

Zo willen we verder gaan; onderweg met 
elkaar en met Hem. 

Ondertussen is het plan aan de pasto-
raatsgroepen en locatieraden van alle 
twaalf locaties gepresenteerd en bespro-
ken. Het heet: “Mensen van de weg”. Nu 
gaan leden van het Pastoraal Team en van 
het Parochiebestuur alle locaties langs 
om dit plan toe te lichten en te spreken 
over de uitwerking ervan. Alle locaties 
hebben daarvoor al data gereserveerd. 
We hopen dat wij samen met u en met 
dit nieuwe plan nieuwe wegen kunnen 
gaan om met elkaar ook in de toekomst 
Katholiek Leven en geloof in onze regio 
mogelijk te maken. Dit alles natuurlijk, zo 
hopen en bidden we, onder de Zegen van 
onze God: Hij was en is altijd met mensen 
onderweg...

Mede namens pastoraal team en paro-
chiebestuur, Fred Hogenelst, pastoor

Veel mensen waren gekomen en we 
werden verwelkomd met de muziek van 
‘Nieuw Leven’ uit Steenderen. Boven 
verwachting was de opkomst en bijzonder 
blij waren we met alle goede gaven die 
aangebracht werden voor de oogstdank-
tafel, bestemd voor de Voedselbank in 
Zutphen. De collecte die eveneens voor 
de Voedselbank 
was bestemd 
en die werd 
ingezameld (en 
geteld!) door 
de broertjes 
Wouter en 
Jochem bracht 
het prachtige 
bedrag op van 
€ 410,-. Na 
afloop was er 
koffie en thee 
met ‘oogstdank-
bollen’. 
We waren er al-
lemaal gelukkig 
mee om de vie-

ring in oecumenisch verband te houden. 
We hopen dat er weer nieuwe initiatieven 
zullen komen, want velen zouden dat 
heel graag willen. Dank aan ieder die een 
bijdrage leverde of er gewoon was.

Pastor Jaap van Kranenburg en ds. Fini 
van Zoelen 
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‘Ik voel dat ik dit werk moet doen’
Marga Peters-van Langen: Een vrouw met een roeping
In een gemoedelijke boerderij in Baak wonen marga en Berrie Peters en hun 
zoon Jelle. Voor ze naar Baak kwamen, woonde het gezin een tijdje in een 
rijtjeshuis in Brummen. maar ze wilden graag vrij wonen. Luxe of gemak vinden 
ze niet zo belangrijk, maar vrijheid, leefruimte in en om het huis, daar hechten 
ze aan. en daar genieten ze van, al sinds 1992. op een warme nazomeravond in 
september vertelt marga haar indrukwekkend levensverhaal. 

Over ambitie, tegenslagen, successen, 
uitdagingen en roeping. Dat laatste, roe-
ping, is een rode draad in haar leven. Net 
zoals Fatima, de instelling voor mensen 
met een verstandelijke en/of meervoudige 
handicap in Nieuw-Wehl. Ze heeft daar in 
diverse functies, 28 jaar gewerkt. En daar 
woont ook Wilma, waarmee ze al 30 jaar 
vriendin is.
Marga van Langen is in Vorden geboren 
en ging in Kranenburg naar de lagere 
school en kerk. “Maar het geloof heb ik 
van thuis meegekregen” aldus Marga. 
“Dat kan niet in een paar weken vorm-
sel voorbereiding. Toen niet en nu niet. 
En dat vertel ik ouders graag. Uit eigen 
ervaring.” Er zijn meerdere wegen die 
naar Rome leiden, er zijn meerdere wegen 
die naar het pastoraat leiden. Voor Marga 
was dat een weg met uitdagingen. Na de 
basisschool ging ze eerst naar de huis-
houdschool en volgde ze een kinder- en 
jeugdopleiding in Zutphen. Als zeventien 
jarig meisje kwam ze als leerling verpleeg-
kundige bij Fatima terecht. Eerst een paar 
jaar intern. Later leerde ze Berrie ken-
nen met wie ze in 1982 trouwde. Marga 
maakte haar opleiding af en groeide door 
tot afdelingshoofd. Wonende in Baak 
rolde Marga ‘bij toeval’ de parochie in: 
kindernevendiensten, parochieraad, paro-
chiebestuur, van het een kwam het ander. 
En daar begon haar roeping. Marga ging 
twee jaar naar de Pastorale School, werd 
geschoold vrijwilliger en kreeg in 1995 de 
functie van pastoraal medewerkster bij 
Fatima. Maar ze was nog niet waar ze zijn 
wilde en ging theologie en levensbeschou-
wing studeren aan de Fontys Hogeschool 
in Hengelo. Er volgden zeven tropenjaren: 
gezin, baan, stages, en… elke avond stude-
ren. “Waarom?” vroegen vrienden. “Om-
dat ik voel dat ik dit moet doen.” Dankzij 
haar doorzettingsvermogen, flexibiliteit 
en inzet studeerde Marga af in 2003. “En” 
zo onderstreept ze “dankzij Berrie. Hij 
gaf me de ruimte.” “Als jij dit wilt, dan 
gaan wij dit doen.” Berrie zijn werkrooster 
werd aan het studieschema van Marga 
aangepast. Niet een keer, maar jarenlang. 
Het is prachtig om te horen hoe deze twee 

mensen dat samen vertellen.
Tot 2008 werkte Marga daar in het 
categoriaal pastoraat in Fatima. Op de 
vraag hoe mensen met een verstandelijke 
handicap hun geloof beleven zegt Marga: 
“Ik kan God misschien niet brengen. Maar 
we kunnen wel samen God ervaren. Ik 
heb wat dat betreft veel van de mensen 
daar geleerd. Met of zonder beperking, 
de mens begrijpt niet alles. Soms moet je 
dingen gewoon ervaren.”
In 2007 voelde Marga dat het tijd was 
voor een volgende stap. In 
een periode dat veel men-
sen het pastoraat verlieten, 
meldde zij zich aan bij het 
bisdom voor een baan in 
de parochie. Zo kwam ze 
in februari 2008 in het pa-
rochieverband Noord Oost 
Achterhoek in Groenlo en 
omgeving terecht. Ze kreeg 
bijna 9 maanden de tijd om 
Fatima los te laten, hoewel 
dat natuurlijk nooit echt 
lukt kon ze op deze manier 
toch op een geleidelijke 
manier afscheid nemen en 
haar roeping naar de paro-
chie volgen. 

Presentatieviering pastoraal werker 
marga Peters-van Langen

In de ruim vijf jaar die ze er gewerkt heeft, 
heeft Marga zich sterk ontwikkeld in het 
pastoraal werk, én meegeholpen aan de 
ontwikkeling van de parochie. Ze had het 
er naar haar zin en voelde zich er thuis. 
En toen kwam het telefoontje uit Utrecht 
dat haar een nieuwe roeping wachtte. Dit 
keer had ze dat niet aan zien komen en dit 
keer was haar geen geleidelijke overgang 
gegund. Ze weet dat er op het gebied van 
de catechese altijd veel werk te verrichten 
is, hierin ziet ze legio kansen. En juist 
dáárvan krijgt Marga energie. Ze ziet er 
dan ook naar uit om haar handen uit de 
mouwen te steken. Samen met het team 
en de vele vrijwilligers. Pastoraal werker 
Marga Peters is er klaar voor.

Theo Lam

In de Christus Koningkerk te Vorden 
heeft op vrijdagavond 6 september de 
presentatieviering plaatsgevonden van 
mevr. Marga Peters-van Langen.
De druk bezochte viering werd voorge-
gaan door vicaris J. Pauw, in het bijzijn 
van pastoor F. Hogenelst en de pastoraal 
werkers Mevr. M. Peters en J. van Kra-
nenburg.
De viering werd muzikaal opgeluisterd 
door het nieuwe koor 2gether met leden 
uit Keijenborg en Steenderen.
Na het afleggen van de ambtseed, door 
hand oplegging op het Evangelieboek en 

het voorlezen van de benoemingsbrief, 
kan mevr. Peters-van Langen haar taak 
daadwerkelijk oppakken in onze paro-
chie. De viering werd beëindigd met een 
inspirerende toespraak van onze nieuwe 
pastoraal werker waarbij tevens door de 
vice-voorzitter van het parochiebestuur 
dhr. P.Cremers een geschenk werd over-
handigd.
Aansluitend was er gelegenheid om 
Marga Peters-van Langen te feliciteren 
met haar benoeming. Door zeer veel 
aanwezigen werd van die mogelijkheid 
gebruik gemaakt.
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Bedevaart naar Kevelaer 
Zaterdag 7 september was een wat mistige dag toen al vanaf 6.00 
uur in de ochtend de eerste parochianen uit Joppe werden opge-
haald met een van drie bussen. Gezamenlijk met de parochie uit 
Apeldoorn werd onze parochie Zutphen door de Broederschap 
Apeldoorn/Zutphen begeleid op de jaarlijkse bedevaart naar 
Kevelaer.
Voor vele een nieuwe ervaring voor andere bedevaartgangers 
weer een dag om naar uit te kijken.
Rond half tien was er de openingsmis in de Biechtkapel met 
de totale groep uit de twee parochies. Daarna was er gelegen-
heid om Kevelaer met de Genadekapel en de Kaarsenkerk te 
bezoeken. Rond twee uur startte de processie  om in het park de 
Kruiswegstatie te bidden. Diverse groepen , mede onder leiding 
van Pastoor Hogenelst en Diaken ten Bruin volgenden in gebed  
de 14 staties.
Het zijn eigenlijk kleine kapelletjes. In de namiddag was er nog 
gelegenheid om wat te winkelen of op een van de vele terrassen 
te kijken naar de vele bedevaartgangers uit verschillende landen.
De dag werd afgesloten met een lof in de bijzonder mooie 
basiliek met alle Nederlandse bedevaartgangers uit het bisdom 
Utrecht.  

       Leedbook in 
‘t achterhooks en Liemers
Zo’n dertig keer per jaar worden er in de Achterhoek en Liemers  
dialectdiensten gehouden. In deze diensten wordt gebruik 
gemaakt van liederen die door de Werkgroep Dialect en Religie 
van het ECAL (Erfgoed Centrum Achterhoek en Liemers) is 
samengesteld. Op vrijdag 4 oktober om 16.00 uur wordt tijdens 
een feestelijk samenzijn in de Barchkerk in Barchem het eerste 
exemplaar van een geheel vernieuwde editie van het ‘Leedbook 
in ‘t Achterhooks en Liemers aangeboden aan Arie Ribbers, 
oprichter en hoofdredacteur van het blad ‘Naober’. 
Wilt u het leedbook aanschaffen, dan kan dit vanaf 4 oktober via 
uw plaatselijke boekhandel.

Lezen!!!
Lezen verrijkt je woorden-
schat, verrijkt je leven.
Zo proberen we onze  
kinderen te stimuleren  
om een boek te lezen.

Wat voor kinderen 
geldt, geldt ook voor 
volwassenen.
Lezen verrijkt je gedachte-
goed, en wordt helemaal leuk 
als je dat met anderen kunt delen. 
Samen lezen geeft gespreksstof te over. Wie van lezen houdt 
hoopt dat met anderen te kunnen delen.

En zo ontstond bij een parochiaan de wens om een lees-
groep op te starten. Met elkaar lezen en bespreken van boe-
ken die raken aan geloven, die raken aan geloofsbeleving. 
Boeken lezen die uitnodigen tot geloofsverdieping.

De zoektocht naar geïnteresseerden begon een half jaar ge-
leden. Met als resultaat dat er na Pasen gestart kon worden 
met een groep van 7 personen (3 dames-4 heren uit ver-
schillende lokaties) die samen het boek: Jezus van Nazareth 
deel 2 van Jozeph Ratzinger, (em. paus Benedictus 16e ) ter 
hand namen en nu maandelijks één hoofdstuk met elkaar 
uitdiepen. Het maken van afspraken over lezen en bespre-
ken stimuleert om verder te gaan. Horen hoe een ander het 
gelezene beschouwt prikkelt je eigen leesgierigheid.

Een groep is dus gestart, toch hopen we dat er meer mensen 
zich aangesproken voelen om tot een leesgroep te komen. 
Op deze wijze tot geloofscommunicatie komen is zeer aan te 
bevelen en werkt als een verrijking. Inmiddels is duidelijk 
geworden dat er binnen de locatie Zutphen een leesgroep is 
die al een langere traditie kent dan deze groep.

Mocht uw interesse zijn gewekt laat het ons dan weten:
H. van Mourik Broekman: h.mourikbroekman@upcmail.nl
Marian Storteler: m.storteler@12apostelen.nl

Gregoriaans Getijdenkoor 
St. Jan- Zutphen
Vespers rozenkranszondag
Door het kerkelijk jaar heen viert de Kerk verschillende 
Mariafeesten, maar het zij vooral de maanden mei en okto-
ber die in ’t bijzonder aan de Moeder Gods zijn toegewijd.
Op 11 oktober is het ’t feest van Maria van de Rozenkrans 
en de eerste zondag van deze maand is het Rozenkranszon-
dag, vandaar dat oktober ook wel Rozenkransmaand wordt 
genoemd.
Het Gregoriaans Getijdenkoor St. Jan zingt traditiegetrouw 
op zondag 6 oktober om 17.00 uur in de St. Janskerk in 
Zutphen de feestelijke Vespers met aloude Mariagezangen.
Deze sfeervolle en meditatieve viering is  goed te volgen 
met de beschikbare tekstboekjes.
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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, woens-
dag 16 okt., 10.00 uur Eucharistievie-
ring met gezamenlijke Ziekenzalving

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. 1 okt., 10.00 uur: Eucharistie
Zutphen: H. Johannes de Doper-
kerk, woensdag, 9.30 uur.

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

rozenkrans bidden
Borculo: O.L.V. Tenhemelopne-
mingkerk, wo. 2 okt. en wo. 16 okt., 
19.00 uur met Eucharistie.
Hengelo: parochiecentrum, iedere 
dinsdag om 19.00 uur.
Joppe: O.L.V. Tenhemelopneming, 
di. 1, 8, 15 en 22 okt., 19.30 uur.
Keijenborg: H. Johannes de Doper-
kerk, iedere woensdagavond om 
19.00 uur.
Zutphen: H. Johannes de Doper-
kerk, iedere dinsdag om 19.00 uur.

Bijlage Vieringenschema:

Koorrooster (voor zover bekend)
Baak: Dames- en Herenkoor 28 sept.; 5 – 13 – 27 okt.; 2 – 9 nov.
Borculo: Parochiekoor 5 – 12 – 13 – 20 okt.; 2 nov.
 Stemmig 28 september; 26 oktober
Hengelo: Willibrordkoor 29 sept.; 13 – 20 – 27 okt.; 3 nov.
Joppe: Parochieel Koor 29 sept.; 6 – 19 okt.; 2 – 10 nov.
Keijenborg: Parochiekoor 29 sept.; 27 okt,; 3 nov.
 Herenkoor 13 oktober; 10 november
 2gether 20 oktober
Lochem: Gemengd Koor 29 sept.; 6 – 20 okt.; 3 nov.
 Marinata 13 okt.; 10 nov.
Ruurlo: Gemengd Koor 29 sept., 1 – 6 – 13 – 27 okt., 2 nov.
 Sing a Song 20 oktober
Steenderen: 2gether 29 sept., 16 nov., 26 dec.
Vierakker: Kerkkoor alle vieringen
Vorden: Cantemus Domino 13 – 27 oktober
 Vokate 29 sept.; 20 okt.; 10 nov.
 Dameskoor 2 november
 Kinderkoor 3 nov.
Zutphen: Schola 29 september; 10 november
 Gemengd Koor 13 oktober; 3 november
 Capella St. Jan 20 oktober  
 Dameskoor 16 oktober; 2 november
 Vocal Chords 27 oktober
 Joy 28 september; 6 oktober
 Greg. Getijdenkoor 6 oktober

allerheiligen
Met Allerheiligen – 1 november – is 
er een Eucharistieviering in de H. 
Johannes de Doperkerk te Zutphen. 
Hierin zal het hele pastoraal team 
voorgaan: pastoor F. Hogenelst en 
pastoraal werkers M. Peters en J. van 
Kranenburg.

mariavieringen
Borculo: O.L.V. Tenhemel-
opnemingkerk, zo. 13 okt., 17.00 uur: 
Marialof
Steenderen: H. Willibrordkerk,  
ma. 7 en 21 okt., 19.00 uur
Zutphen: H. Johannes de Doper-
kerk, zo. 6 okt., 17.00 uur: Vesper.

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

Zaterdag 28 september 2013 om 19.00 uur in de RK Kerk heeft de Geloofsgemeen-
schap Borculo de primeur. Het koor Stemmig nodigt u van harte uit bij de 1e Face-
bookViering waarin we zingend onder woorden brengen wat en waarin we geloven

“Wat ik niet kan zeggen, zing ik”
‘Andersoortige Vieringen’  Info: m.temorsche@12apsotelen.nl
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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

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

Vanuit de Pastoraatsgroep

“Parochieavond” op  
5 november 2013
Op dinsdag 5 november zal de jaarlijkse 
“parochieavond” worden gehouden. Deze 
avond zal enerzijds in het teken staan van 
een terugblik op het afgelopen jaar met 
ontwikkelingen en activiteiten van Loca-
tieraad en Pastoraatsgroep en anderzijds 
zullen 2 leden van het Pastoraal Team 
aanwezig zijn om het nieuwe beleidsplan 
toe te lichten en hiermee een blik op de 
toekomst werpen. Het nieuwe pastorale 
beleidsplan heeft de naam “Mensen van 
de weg” meegekregen. De pastores zul-
len toelichten wat hun plannen voor de 
komende jaren voor onze parochie zijn. 
Waar staan we? Waar gaan we voor? En 
waar gaan we naar toe samen met u als 
parochiaan? Wij nodigen u graag uit voor 
de “parochieavond” op dinsdag 5 novem-
ber 2013 om 20.00 uur in zaal Herfkens.

allerzielen
Allerzielen is een hoogtijdag en wordt ge-
vierd op 2 november, de dag na Allerheili-
gen. Met Allerzielen worden de overlede-
nen herdacht. De nabestaanden gaan naar 
het graf van hun dierbare overledenen en 
plaatsen bloemen of een graflicht. In Baak 
is het gebruikelijk, dat als er een parochi-
aan is overleden er een kruisje 
wordt opgehangen met daarop de 
naam van de overledene. 
Tijdens Allerzielen komt de 
familie van de overledene naar de 
viering in de kerk om het kruisje 
in ontvangst te nemen. Ook dit 
jaar wil de werkgroep Avondwake 
samen met u Allerzielen vieren 
door de kruisjes aan familie uit te 
reiken, de dierbare overledenen 
te herdenken en de graven op 
het kerkhof te bezoeken. U bent 
van harte welkom op zaterdag 2 
november om 19.00 uur.

Kermisviering
Begin oktober vieren we weer de jaarlijkse 
Boakse Kermis. Traditiegetrouw wordt 
de kermis begonnen met een speciale 
viering. Een viering niet alleen voor pa-
rochianen, maar ook voor andere religies 
en mensen die niet godsdienstig zijn maar 
toch de sfeer van een dergelijke geza-
menlijke viering willen meemaken. Het is 
goed dat de kerk onderdeel uitmaakt van 
deze activiteiten. Wij hopen dat velen de 
viering zullen bijwonen. Wij wensen u nu 
al fijne kermisdagen.
U bent van harte welkom op zaterdag 5 
oktober om 13.00 uur.

11 november:  
Sint maarten 
Hallo kinderen en (groot)ouders van kin-
deren, op maandag 11 november vieren 
we het feest van St. Maarten in Baak. 
Hierbij nodigen we alle kinderen samen 
met hun ouders en grootouders van harte 
uit. Voor deze viering zijn kinderen uit 
de omliggende dorpen Olburgen, Steen-
deren, Toldijk en Vierakker / Wichmond 
ook bijzonder welkom.
Om 18.30 uur beginnen we in de St. Mar-
tinuskerk. Daar wordt o.a. het verhaal van 
St. Maarten verteld.

Daarna lopen we samen met St. Martinus 
op het paard in een optocht door de don-
kere straten van ons dorp. De kinderen 
zorgen voor licht met de lampionnen. De 
kinderen brengen zelf een lampion, met 
lampje, (niet met kaars) mee. Muziekver-
eniging “Nieuw Leven” zorgt voor goede 
muziek. Na de optocht staat de vuurkorf 
weer klaar met daarbij de warme choco-
lademelk!
We hopen dat jullie met velen komen. 
Tot 11 november, 
namens de werkgroep.

misintenties 
 Za. 28/9 Koor. Za. 5/10 koor. Theodora 
Johanna Driever-Masselink, Marijke 
Hebben, Jan en Gretha Janssen-Bosman. 
Zo. 13/10 koor. Henk Mokkink, Ou-
ders Schotman-Bekken en Fam., Ou-
ders Cornelissen-Brink. Za. 19/10 Jgt. 
Mevr. Mieke v.d.Bos-Sesink, Ouders 
Dashorst-Brink, Jan en Will Schutte-
Bosman, Mevr. Hoppenreijs-Jansen. 
Zo. 27/10 koor. Za. 2/11 koor. Ouders 
van Leussen-Wolbrink, Fam. Koek-
koek, Ouders Roordink-Borgonjen, Fam. 
Veenhuis-Zents, Herman Hendriks, Wim 
Teunissen, Ouders Schotman-Bekken en 
Fam.  Jan en Will Schutte-Bosman, Fam. 
Jansen-Vermeulen, Ouders Cornelissen-
Brink, Ouders Spijkers-Betting, Jan en 
Gretha Janssen-Bosman, Jan Roordink 
en Fam. Za. 9/11 koor.Fam. Jansen-Ver-
meulen, Ouders Harmsen-Ovink, Ouders 
Helmink-Boerkamp, Zuster Bernadino 
Helmink
Misintenties voor elk weekend
Mevr. Salebrink, Bert Schooltink, Mevr. 
Janssen-Bosman, Wim Driever, Joke 
Reijmer-Baltussen. Harrie Berns, Arnold 
Besseling.
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.,Theodorus 
Jansen en Jos, Jos Hermsen, Dien 
Mokkink-Wenting, Fam. Veenhuis-Zents, 
Ouders Schoenaker-Janssen.
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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

op naar de efteling
Wij zijn 31 augustus met zo’n 25 mis-
dienaars en oud-misdienaars naar de 
Efteling geweest. We moesten heel vroeg 
opstaan want de Efteling is heel ver 
rijden. Toen we daar aankwamen hebben 
we eerst een verzamelplek opgezocht en 
toen mochten we het park in. Ik ben met 
mijn zusje Linde, Senna, Isa, Wieke en 
Maureen het park in geweest. We moes-
ten bij veel attracties heel lang wachten 
maar bij sommige konden we gewoon 
doorlopen. De leukste attractie vond ik de 
vliegende Hollander, maar we moesten 
daar wel 55 minuten wachten. Het was 
alleen wel jammer dat dit Antoon zijn 
laatste keer was. Het was een superleuk 
uitje. 
Namens de misdienaars
Veerle Uhl

25 jaar lang organisator 
misdienaars uitjes
Ik heb het misdienaars uitje 25 jaar lang 
georganiseerd en ben mee geweest met 
veel plezier. Of dit nu de laatste keer is 
weet ik niet? Vanaf deze plaats, namens 
alle misdienaars, iedereen heel erg be-
dankt voor de vele donaties die we moch-
ten ontvangen. Zonder jullie steun was dit 

niet mogelijk. Nogmaals dank hiervoor.
Alle misdienaars wil ik bedanken voor de 
fijne samenwerking en voor de attentie 
die ik ‘s avonds na afloop mee naar huis 
kreeg, dank je wel. 
Antoon Donderwinkel

extra parochieavond
De diverse ontwikkelingen die bij het 
nieuwe pastoraal beleidsplan zijn weerge-
geven, hebben uiteraard ook hun weerslag 
op de naaste toekomst van de Borculose 
Geloofsgemeenschap. We willen graag 
met u over deze veranderingen in gesprek 
gaan. U bent van harte uitgenodigd om 
op de extra parochieavond op donderdag 
17 oktober, aanvang 20.00 uur, in het KJ-
gebouw, aanwezig te zijn.
Namens het gezamenlijke bestuur van de 
Locatieraad en de Pastoraatsgroep

allerzielen 2 november
Afscheid nemen van iemand die je dier-
baar is, is één van de moeilijkste opdrach-
ten die je in je leven kunt tegenkomen. 
Bewogen door gevoelens van leegte, pijn 
en gemis maar ook door een verlangen op 
een weerzien ooit. Herinneringen houden 
mensen in leven.
Allerzielen is daarom voor velen een mo-
ment om stil te staan samen te komen, te 

vieren en zo uiting te 
geven aan die gevoe-
lens. Ook na jaren 
blijft die behoefte 
van herdenken en 
vieren bestaan.

Wij vieren Allerzie-
len op zaterdag 2 
november 2013 om 
19.00 uur. Tijdens 
deze viering zullen 
wij in het bijzonder 
de overledenen 
gedenken. Na de vie-
ring gaan we samen 

naar het kerkhof en zetten een brandend 
kaarsje op de graven.

Graag nodigen wij iedereen uit om in deze 
viering zijn of haar eigen dierbaren te 
gedenken. Na afloop is er gelegenheid om 
koffie te drinken in het K.J. gebouw.

K.V.B.
De Katholieke Vrouwenbond afd. Borculo 
is opgericht oktober 1958.
Na 55 jaar nemen we afscheid. Op zondag 
20 oktober is er om 9.30 uur een Eucha-
ristieviering, pastor Wassink zal hierin 
voorgaan. Vanaf deze plaats willen we ie-
dereen bedanken die al de jaren een grote 
steun zijn geweest voor de vereniging.
Het bestuur

misintenties
28/9 Jan Putman. Piet Sessink
5/10 Marietje Dutte – Kasteel, Herman 
en Annie v. d. Berg – Saveneije, 
Jan Putman, Theo en Riek Verheijen
12/10 Lien Heutinck – Wieggers, Antoon 
Rasing, Fam. Pelgrum, 
Herman en Annie v. d. Berg – Saveneije, 
Jan Putman
20/10 Uit dankbaarheid 55 jaar K.V.B., 
Jan en Paul Belterman, Herman Beerten, 
Overleden Fam. Geerligs en Ottenschot, 
Hetty v. Aken – Beerten, Jan Putman, 
Herman en Annie v. d. Berg – Saveneije, 
Gerda Klein Severt – Elsinghorst en Fam.
26/10 Voor onze zieke parochieanen, 
Herman en Annie v. d. Berg – Saveneije
2/11 Overleden ouders Nieuwveld, Over-
leden ouders Venderbosch – Van Galen, 
Herman en Annie v. d. Berg – Saveneije, 
Wim Vreman. Piet Sessink, Wim L’Amie 
en Fam. Pelgrum.
10/11 Harry Leferink op Reinink, Marietje 
Dutte – Kasteel, Hetty v. Aken – Beerten, 
Truus Dibbelink – Wegdam, Herman en 
Annie v. d. Berg – Saveneije, Gerda Klei 
Severt – Elsinghorst en Fam.

Familieberichten
10 augustus is op 79 jarige leeftijd Jan 
Putman overleden 

Inleveren Kopij
Sluitingsdatum inleveren kopij voor 
Borculo is 17 oktober, 
monique.uhl@gmail.com
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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

za 05/10 13.00 uur 19.00 Euch.        17.00 uur 18.30 uur  za 05/10
 KERMIS G. Simons        Euch.  WCV  
 J. van Kranenburg G. Oude Groen        E. Wassink J. van Kranenburg
             
zo 06/10   9.30 uur 9.30 uur 11.00 uur 9.30 uur 9.30 uur 9.30 uur 9.30 uur 10.00 uur  11.15 uur zo 06/10
27e zo.   Eucharistie Eucharistie WCV Eucharistie WCV WCV WCV Oec. viering  Eucharistie 27e zo.
d. h. jaar   J. van der Meer F. Hogenelst J. van Kranenburg J. Hulshof werkgroep W. Matti J. van Kranenburg werkgroep  F. Hogenelst d. h. jaar

za 12/10  19.00 uur       19.00 uur 17.00 uur  17.00 uur za 12/10
  WCV       Eucharistie Eucharistie  Effataviering 
  T. ten Bruin       F. Hogenelst F. Hogenelst  werkgroep 
             
zo 13/10 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 13/10
28e zo. WCV  WCV WCV WCV WCV WCV WCV   Eucharistie Eucharistie 28e zo.
d. h. jaar werkgroep  werkgroep werkgroep werkgroep werkgroep T. ten Bruin werkgroep   F. Hogenelst F. Hogenelst d. h. jaar

za 19/10 19.00 uur   19.00 uur   19.00 uur      za 19/10
 Eucharistie   WCV   WCV      
 F. Zandbelt   M. Peters   J. van Kranenburg      
             
zo 20/10  9.30 uur 9.30 uur  11.00 uur 9.30 uur  9.30 uur 9.30 uur 9.30 uur 9.30 uur 11.15 uur zo 20/10
29e zo.  Eucharistie WCV  WCV WCV  WCV WCV Euch.  WCV NB: WCV 29e zo.
d. h. jaar  E. Wassink M. Peters  M. Peters J. van Kranenburg  G. Oude Groen werkgroep J. Leisink werkgroep J. van Kranenburg d. h. jaar

za 26/10  19.00 uur       19.00 uur 17.00 uur   za 26/10
  WCV       Eucharistie WCV   
  M. te Morsche       F. Zandbelt M. Peters   
 
                          In alle Geloofsgemeenschappen zullen dit weekend de vieringen in het teken staan van FAIRTRADE.                           In alle Geloofsgemeenschappen zullen dit weekend de vieringen in het teken staan van FAIRTRADE.
            
zo 27/10 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 Euch. zo 27/10
30e zo. WCV  WCV WCV WCV Oec. Viering Eucharistie WCV   WCV Mgr. H. Woorts 30e zo.
d. h. jaar werkgroep  G. Spekkink T. ten Bruin werkgroep werkgroep J. Leisink werkgroep   M. Peters T. ten Bruin d. h. jaar

za 02/11 19.00 uur 19.00 uur  19.00 uur   19.00 uur 19.00 uur 19.00 uur 17.00 uur 18.30 uur 19.00 uur za 02/11
ALLER- Allerzielenviering Allerzielenviering  Allerzielenviering +   Allerzielenviering Allerzielenviering Allerzielenviering + Allerzielenviering Allerzielenviering Allerzielenviering ALLER-
ZIELEN werkgroep werkgroep  zegening graven   T. ten Bruijn werkgroep zegening graven F. Hogenelst werkgroep J. van Kranenburg ZIELEN
    P. Westerman     F. Hogenelst
             
zo 03/11   9.30 uur  11.00 uur 9.30 uur    10.00 uur 10.00 uur 11.15 uur zo 03/11
31e zo.   Allerzielenviering  Allerzielenviering + Allerzielenviering    WD Oec. viering Eucharistie 31e zo.
d. h. jaar   werkgroep  zegening graven werkgroep    werkgroep werkgroep F. Hogenelst d. h. jaar
     P. Westerman   

za 09/11 19.00 uur       19.00 Euch.  17.00 uur  17.00 uur za 09/11
 Eucharistie       F. Hogenelst  Eucharistie  Effataviering 
 F. Zandbelt       M. Peters  F. Hogenelst  J. van Kranenburg
             
zo 10/11  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 10/11
32e zo  Eucharistie WCV WCV WCV WCV WCV  WCV  Euch. Eucharistie 32e zo.
d. h. jaar  F. Hogenelst werkgroep werkgroep werkgroep M. Peters werkgroep  werkgroep  F. Zandbelt F. Zandbelt 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 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

za 05/10 13.00 uur 19.00 Euch.        17.00 uur 18.30 uur  za 05/10
 KERMIS G. Simons        Euch.  WCV  
 J. van Kranenburg G. Oude Groen        E. Wassink J. van Kranenburg
             
zo 06/10   9.30 uur 9.30 uur 11.00 uur 9.30 uur 9.30 uur 9.30 uur 9.30 uur 10.00 uur  11.15 uur zo 06/10
27e zo.   Eucharistie Eucharistie WCV Eucharistie WCV WCV WCV Oec. viering  Eucharistie 27e zo.
d. h. jaar   J. van der Meer F. Hogenelst J. van Kranenburg J. Hulshof werkgroep W. Matti J. van Kranenburg werkgroep  F. Hogenelst d. h. jaar

za 12/10  19.00 uur       19.00 uur 17.00 uur  17.00 uur za 12/10
  WCV       Eucharistie Eucharistie  Effataviering 
  T. ten Bruin       F. Hogenelst F. Hogenelst  werkgroep 
             
zo 13/10 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 13/10
28e zo. WCV  WCV WCV WCV WCV WCV WCV   Eucharistie Eucharistie 28e zo.
d. h. jaar werkgroep  werkgroep werkgroep werkgroep werkgroep T. ten Bruin werkgroep   F. Hogenelst F. Hogenelst d. h. jaar

za 19/10 19.00 uur   19.00 uur   19.00 uur      za 19/10
 Eucharistie   WCV   WCV      
 F. Zandbelt   M. Peters   J. van Kranenburg      
             
zo 20/10  9.30 uur 9.30 uur  11.00 uur 9.30 uur  9.30 uur 9.30 uur 9.30 uur 9.30 uur 11.15 uur zo 20/10
29e zo.  Eucharistie WCV  WCV WCV  WCV WCV Euch.  WCV NB: WCV 29e zo.
d. h. jaar  E. Wassink M. Peters  M. Peters J. van Kranenburg  G. Oude Groen werkgroep J. Leisink werkgroep J. van Kranenburg d. h. jaar

za 26/10  19.00 uur       19.00 uur 17.00 uur   za 26/10
  WCV       Eucharistie WCV   
  M. te Morsche       F. Zandbelt M. Peters   
 
                          In alle Geloofsgemeenschappen zullen dit weekend de vieringen in het teken staan van FAIRTRADE.                           In alle Geloofsgemeenschappen zullen dit weekend de vieringen in het teken staan van FAIRTRADE.
            
zo 27/10 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 Euch. zo 27/10
30e zo. WCV  WCV WCV WCV Oec. Viering Eucharistie WCV   WCV Mgr. H. Woorts 30e zo.
d. h. jaar werkgroep  G. Spekkink T. ten Bruin werkgroep werkgroep J. Leisink werkgroep   M. Peters T. ten Bruin d. h. jaar

za 02/11 19.00 uur 19.00 uur  19.00 uur   19.00 uur 19.00 uur 19.00 uur 17.00 uur 18.30 uur 19.00 uur za 02/11
ALLER- Allerzielenviering Allerzielenviering  Allerzielenviering +   Allerzielenviering Allerzielenviering Allerzielenviering + Allerzielenviering Allerzielenviering Allerzielenviering ALLER-
ZIELEN werkgroep werkgroep  zegening graven   T. ten Bruijn werkgroep zegening graven F. Hogenelst werkgroep J. van Kranenburg ZIELEN
    P. Westerman     F. Hogenelst
             
zo 03/11   9.30 uur  11.00 uur 9.30 uur    10.00 uur 10.00 uur 11.15 uur zo 03/11
31e zo.   Allerzielenviering  Allerzielenviering + Allerzielenviering    WD Oec. viering Eucharistie 31e zo.
d. h. jaar   werkgroep  zegening graven werkgroep    werkgroep werkgroep F. Hogenelst d. h. jaar
     P. Westerman   

za 09/11 19.00 uur       19.00 Euch.  17.00 uur  17.00 uur za 09/11
 Eucharistie       F. Hogenelst  Eucharistie  Effataviering 
 F. Zandbelt       M. Peters  F. Hogenelst  J. van Kranenburg
             
zo 10/11  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 10/11
32e zo  Eucharistie WCV WCV WCV WCV WCV  WCV  Euch. Eucharistie 32e zo.
d. h. jaar  F. Hogenelst werkgroep werkgroep werkgroep M. Peters werkgroep  werkgroep  F. Zandbelt F. Zandbelt 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.

Jubileum Inloopmorgen 
op donderdag 10 oktober 
2013
In 1998 is pastoor Lammers van Hengelo 
verhuisd naar Gent. Tot die tijd bewoonde 
hij de pastorie, thans parochiecentrum. 
Na zijn vertrek bleek al spoedig dat er 
geen nieuwe pastor in het pand zou ko-
men wonen.Als gevolg hiervan besloot het 
toenmalige parochiebestuur om het hele 
pand te gaan gebruiken als parochiecen-
trum. De tussenwand in de woon/werkka-
mer werd verwijderd en zo ontstond een 
prachtige ruimte voor diverse bijeenkom-
sten. ‘s Avonds waren er vergaderingen 
van werkgroepen, parochiebestuur en van 
het toenmalige parochieverband Sectie 
West. 
Vastgesteld werd, dat de ruimte veel 
meer gebruikt zou kunnen worden door 
ook overdag het parochiecentrum open 
te stellen en te tonen dat we een echte 
gastvrije parochie zijn. Het idee van een 
inloopmorgen ontstond en het plan werd 
gesmeed om elke donderdagmorgen 
inloopochtend te houden. Een tiental 
vrijwilligers werd gevraagd om gastvrouw 
of gastheer te zijn en zo kwam de organi-
satie van de inloopmorgen vrij snel van de 
grond. Elke donderdagmorgen zijn twee 
vrijwilligers aanwezig om koffie en thee 
te zetten, zij zorgen dat het gezellig is en 
maken een praatje met de bezoekers. 
Elke eerste donderdag van de maand 

wordt op een bijzondere wijze invulling 
aan de ochtend gegeven. Vele gasten heb-
ben we al mogen verwelkomen om een 
lezing te houden, een film te vertonen of 
iets te vertellen over een bijzondere reis of 
een bijzondere ervaring. En dit doen we al 
10 jaar zo. Soms moeten vrijwilligers af-
haken maar altijd vinden we weer nieuwe 
mensen die bereid zijn om een morgen 
vrij te houden voor de inloopmorgen. 
Zo willen wij op donderdag 10 oktober 
stilstaan bij ons jubileum. We willen 
dan een speciale gast uitnodigen en de 
morgen afsluiten met een hapje en een 
drankje.
Met dank aan alle vrijwilligers die zich de 
afgelopen 10 jaar hebben ingezet, jullie 
verdienen een 10! 
Jo van Aken, contactpersoon

Inspiratie & ontmoeting 
in Hengelo Gld
De werkgroep Inspiratie & Ontmoeting 
stelt jaarlijks een programma samen in 
opdracht van de Raad van Kerken Hen-
gelo Gld. Hierin zijn vertegenwoordigd: 
de RK geloofsgemeenschap H. Willibrord 
binnen de parochie HH Twaalf Apostelen; 
de Protestantse Gemeente Hengelo Gld 
en de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap 
Hengelo Gld 

Donderdag 10 oktober 2013 

Foto expositie ‘tibet met 
oog voor detail’ 
opening en Inleiding 
Tibet is letterlijk en figuurlijk adembene-
mend. Woeste hoogtes en oude culturen 
afgewisseld met azuurblauwe bergmeren. 
Des te pijnlijker is de allesoverheersende 
Chinese onderdrukking, waarvoor vele 
Tibetanen zijn gevlucht. 
Ook in Nederland wonen er vluchtelingen 
uit Tibet. Dat is bekend. Dat er ook vluch-

telingen uit het ‘paradijselijke’ Bhutan in 
ons land wonen, weet bijna niemand.

Schrijfster en fotografe Eveline van de 
Putte, werkt al vele jaren met hart en 
ziel om juist deze onbekende groepen 
een stem en gezicht te geven. Zij reisde 
door Tibet en legde de schoonheid van 
land en mensen vast. In Nepal bezocht 
ze de kampen van de vergeten vluchte-
lingen uit Bhutan. In Nederland sprak ze 
met oudere migranten en vluchtelingen, 
hetgeen resulteerde in het boek Van Ver, 
levensverhalen van oudere migranten en 
vluchtelingen. 

Deze projecten worden uitgevoerd in 
samenwerking met de Empowerment 
Foundation. De Empowerment Foun-
dation heeft als doel groepen bewust te 
maken van hun krachten en talenten, 
door middel van inkomen genererende 
projecten, training, levensverhalen en 
kunst. Hiermee probeert de stichting bij 
te dragen aan positieve beeldvorming, 
kennisoverdracht en bovenal aan eman-
cipatie. 
De stichting is afhankelijk van giften van 
particulieren en fondsen.

ILLUSTRATIE ENPOWERMENT FOUN-
DATION

In de sfeervolle Remigiuskerk zal Eveline 
vertellen over haar werk en voorlezen 
uit haar boeken, die, net als de foto’s, te 
koop zijn deze avond. Opbrengst voor de 
Empowerment Foundation.

Inleider: Eveline v.d. Putte
Plaats: Remigiuskerk 
Tijd: 20.00 – 22.00 uur
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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.

Koffie speciaal
Op zondag 18 augustus was er op uitno-
diging van de locatieraad na de viering, 
waarin Vicaris Pauw voorging, een kopje 
koffie “speciaal” voor de leden van de 
Geloofsgemeenschap. In de tent die in de 
pastorietuin stond  konden de mensen 
onder het genot van een kopje koffie, cake 
en broodjes, de contacten weer aanhalen 
of vernieuwen. De vicaris werd welkom 
geheten door Willem Achtereekte maar 
deze moest helaas snel weg om de viering 
in Zutphen te verzorgen. De penning-
meester Jan Roes gaf een overzicht van 
de financiële situatie van onze Geloofsge-
meenschap. 
Het was een gezellig samenzijn waar door 
velen gebruik van werd gemaakt.

armoedecollecte
Tijdens de vieringen van 15 en 18 augus-
tus is er gecollecteerd voor de interker-
kelijke stichting bijzondere noden in de 
voormalige gemeente Gorssel (ISBN). 
Deze stichting, waar onze geloofsgemeen-
schap ook in deelneemt, zet zich in voor 
de armenzorg in uw straat, buurt, wijk, 
dorp bij….. de onbekende. Dankzij uw 
giften is er een bedrag van € 600,00 over-
gemaakt aan de stichting. Dank namens 
de onbekende armen in onze dorpen. 
Werkgroep Caritas Joppe

rozenkrans bidden in de 
oktobermaand
Op 4 avonden in oktober bent u welkom 
voor het bidden van de rozenkrans.
Aanvang 19.30 uur in de kerk van Onze 
Lieve Vrouw Tenhemelopneming in 
Joppe. We sluiten hiermee aan bij de 
uitnodiging van de kerk, stil te staan bij 
de geheimen van dit gebed: de blijde, de 
droevige, de glorievolle en de lichtende 
geheimen. We bidden tot Maria, zij is 
immers de Moeder van de Heer, zijn Moe-

der, onze Moeder. In het bidden van de 
rozenkrans overwegen wij de rijkdom van 
het evangelie.
Wij bidden op dinsdagavond 1, 8, 15 en 22 
oktober de rozenkrans.
U bent van harte welkom.
Willem Achtereekte

Familieviering
Gesterkt door enthousiaste reacties na de 
familieviering van juli is de werkgroep be-
gonnen aan de organisatie van een viering 
in de oktobermaand, de Mariamaand.
Op zondag 13 oktober is om 09.30 uur 
een familieviering met als thema “Moeder 
Maria, U bent goud”. Wederom zal het 
kinderkoortje medewerking verlenen. 
U bent van harte uitgenodigd.
Werkgroep familieviering

Koffieochtend
Op woensdagochtend 6 november gaan 
we weer koffiedrinken met de ouderen in 
de Pastorie. Er is al een vaste groep, maar 
iedereen is welkom. Over een programma 
gaan we samen nog nadenken. U mag 
allen een onderwerp voorstellen. Graag 
zelfs!!

Voor ouderen die moeilijk ter been zijn, 
regelen we vervoer.
Graag even laten weten als u denkt te ko-
men: Mariet van Koppen (490139) Puck 
Vork (490500) Tot ziens op 6 november!!

Familieberichten:  
overleden: Wijbrandus Franciskus de 
Kruijf in de leeftijd van 89 jaar, weduw-
naar van Berdina Jozefine de Kruijf-
Martens.

doopvoorbereiding
Onlangs deelden wij u mee dat er een 
vacature was ontstaan bij de vrijwilliger-
staak doopvoorbereiding. Tijdens de afge-
lopen brunch voor onze geloofsgemeen-
schap gaf Gertrude Hankanimana aan dat 
zij graag samen met haar man Jelle Benus 
deze taak van Pien Abeln wil overnemen. 
Wij wensen hen veel succes en plezier met 
de dopelingen en ouders. 
De Pastoraatsgroep

ontmoet Willen 
achtereekte 
Maria is mijn steun en toeverlaat. In 
Lourdes heb ik haar dank mogen brengen 
voor al ’t mooie in het leven‘, zegt Willem 
Achtereekte, voorzitter Pastoraatsgroep 
en lekenvoorganger. Willem vertelt in een 
boeiend gesprek over zichzelf, zijn kijk op 
de dingen en deelt zijn liefde voor Maria. 
Zij die ons onvoorwaardelijk liefheeft. Dat 
en meer leest u op onze site rkkerkjoppe.
nl/willem 
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 Doortje Jansen-Thijssen. 
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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

Vrijwilligersdag 2013 
Dit jaar zal de vrijwilligersdag 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. 
Alle vrijwilligers zijn van harte uitgeno-
digd. 

Jaargedachtenisviering. 
Op zondag 10 november is de jaargedach-
tenis voor Grada Mullink-Hofstede, 86 j. 
overleden op 4-11-2012 en Han Polman, 
69 j. overleden op 17-11-2012 

Familieberichten
Geboren: op 23 juli 2013 Finn, zoon van 
Patrick en Silvie Goossens. 
Overleden: op 16 augustus 2013 over-
leed Herman van Uum in de leeftijd van 
87 jaar. Hij verbleef in Woonzorgcentrum 
De Bleijke en woonde voorheen in de St. 
Janstraat te Keijenborg. 

allerzielenviering zondag 
3 november
Op Allerzielen gedenkt de Katholieke 
Kerk in haar liturgie in het bijzonder 
de overledenen van het voorbije jaar. 
Daarom nodigen wij u allen uit voor de 
gedachtenisviering van Allerzielen op 
zondag 3 november a.s. in de viering 
van 11.00 uur. Dan worden de namen 
genoemd van alle parochianen die ons 
in het voorbije jaar zijn ontvallen en er 
wordt voor hen een kaars ontstoken. Ook 
branden wij een kaars voor alle overlede-
nen, jong en oud, die niet met name ge-
noemd worden, maar die ons nog steeds 
dierbaar zijn. 
Na de viering gaan wij samen in stille 
processie naar het kerkhof. 
Wilt u ook graag zelf een lichtje opsteken 
voor uw dierbare overledene(n) en/of 

voor andere intenties? Kom dan s.v.p. wat 
eerder naar de kerk, dan is daar vóór de 
viering begint een passende gelegenheid 
voor. De kaarsjes liggen voor in de kerk. 
De families van de overledenen van het 
afgelopen jaar krijgen een uitnodiging 
thuis gestuurd voor het bijwonen van 
deze viering. 

mededeling St. r.K. 
Begraafplaats Keijenborg
De regelmatige bezoeker van de begraaf-
plaats zal het niet zijn ontgaan dat de 
werkzaamheden op het gedeelte van de 
kinderbegraafplaats zijn uitgevoerd.
De beplanting is aangepast en het geheel 
is opgeknapt en voorzien van paden tus-
sen de zerken. Er is een toegangspoortje 
gecreëerd door middel van twee bolvor-
mige paaltjes voorzien van een vlinder. 
Tevens is er namens de stichting een 
herdenkingsmonumentje aangeboden 
in de vorm van een vlinderboom. Deze 
biedt de mogelijkheid (indien er behoefte 
aan is) om voor een overleden kind een 
herdenkingsvlinder te plaatsen. Meer 
informatie hierover is aan te vragen bij 
onze bestuursleden of via HYPERLINK 
“mailto:begraafplaatskeijenborg@
hotmail.com”begraafplaatskeijenborg@
hotmail.com 
Aansluitend aan de viering van Allerzielen 
zal bij het bezoek aan de begraafplaats dit 
monumentje worden ingezegend. Hierbij 
willen wij broertjes en zusjes of neefjes 
en nichtjes vragen om voor die dag een 
mooie tekening te maken om in de boom 
te hangen. Om de administratie van de 
kinderbegraafplaats compleet te maken 
zijn wij nog op zoek naar contactpersonen 
van kinderen die vóór 1970 zijn overleden 
en op onze begraafplaats zijn begraven. 
Hiervoor kunt u bellen met José Lamers 
0575- 464162 of schriftelijk via boven-
staand email adres. 

Bestuur St. RK Begraafplaats

nieuw seizoen Vorming 
en toerusting !
Midden september komt het nieuwe pro-
gramma-boekje van Vorming & Toerus-
ting uit. Vanaf dan komen de activiteiten 
weer op gang en bent u van harte uitgeno-
digd in te stappen en mee te doen. 
V&T organiseert kringen, gespreks- en 
leeravonden, en ook doe-activiteiten op 
het gebied van godsdienst(en), kerk, bij-
bel, geloven en samenleving voor ieder-
een, van RK- of van Protestantse huize, en 
ook van daarbuiten, in de plaatsen Halle, 
Keijenborg en Zelhem. Voor elk wat wils 
dus en iedereen is welkom! 

De commissie V&T werkt onder de koepel 
en op verzoek van de Raad van Kerken en 
bestaat uit vertegenwoordigers van die 
kerken uit de drie genoemde plaatsen. Als 
het programma vanaf september goed op 
gang komt, beginnen wij alweer te denken 
aan een nieuw seizoen, waardoor er in 
de volgende zomer dus weer een nieuw 
programma klaar ligt. 
We brengen dat uit in een boekje, dat ook 
bij u in de kerk voor u klaar ligt en dat 
u kunt meenemen om het op uw gemak 
te bekijken, u op te geven, mee te doen, 
uw buren mee te nemen, enz. We maken 
er ook een eenvoudige flyer van, met 
op 1 smalle strook alle activiteiten kort 
genoemd – handig voor aan het prikbord! 
Die flyer vindt u ingevoegd in dit paro-
chieblad. 

We hopen dat u er leuke dingen in vindt 
en dat u zin krijgt ook te komen. U bent 
van harte welkom! Er zijn geen kosten 
aan verbonden, u betaalt alleen uw eigen 
koffie of thee. En als u vrienden of beken-
den wilt meenemen, prima natuurlijk. 
Zien we elkaar in het komende seizoen 
een paar keer? Graag tot dan!
Met een vriendelijke groet, de Commissie 
Vorming en Toerusting Halle – Keijen-
borg – Zelhem 

misdienaars, acolieten 
en andere vrijwilligers 
gezocht 
Op dit moment zijn er weinig misdienaars 
in onze St Jan de Doperkerk. Daarom 
wordt er naar versterking van ons team 
gezocht. Ook volwassenen die acoliet 
willen worden zijn van harte welkom! 
Daarnaast worden er nog mensen gezocht 
voor meer praktisch werk; hand- en span-
diensten in en om de kerk. Ook mensen 
die het vrijwilligerswerk op tijdelijke basis 
willen doen zijn meer dan welkom. Mocht 
je belangstelling hebben bel of mail dan 
naar Hans Limbeek: 0314 – 641546 /  
luru83rk@kpnmail.nl.
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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.

marinata
Marinata is een zeer enthousiast koor 
bestaande uit 17 leden. Ooit zijn wij 
begonnen als een jongeren- en volwas-
senenkoor binnen de St. Joseph parochie 
in Lochem. De meesten van ons zijn al 
vele jaren lid. In 1991 vonden wij het tijd 
worden iets aan het imago jongeren/vol-
wassenen te veranderen. Wij hebben toen 
besloten verder te gaan onder de naam 
‘MARINATA’. Deze naam is heel bewust 
gekozen. De letterlijke betekenis hiervan 
is: ‘Uit de zee, uit water geboren’. 
Met woorden uit de bundel ‘Zaaien en 
oogsten’ van Gerard van Holstein willen 
wij daarmee het volgende zeggen. “Ma-
rinata, uit water geboren. Wij hopen van 
harte dat we de zuiverheid en vriendschap 
van het water in het omgaan met elkaar 
tot werkelijkheid maken. Vanuit die 
houding is het ons streven om dienstbaar 
te zijn aan elkaar, aan onze kerkgemeen-
schap en aan onze samenleving.”

Misschien is je interesse gewekt. Vind je 

zingen ook zo leuk? Iedereen is van harte 
welkom. Ook mannen. Wij repeteren elke 
woensdag van 19.30 uur tot 20.45 uur in 
de kerk en ’s winters in de parochiezaal. 
Wij zingen ongeveer elf keer per jaar tij-
dens een viering op de zondagmorgen.
Marianne Boks, contactpersoon Marinata, 
telefoon 0573-253208.

digitaal liederenbord
Op de bijeenkomst van de locatieraad/
pastoraatgroep van 9 september jl. is be-
sloten voorlopig af te zien van de aanschaf 
van een digitaal liederenbord. Uit de vele 
reacties kwam naar voren dat tegen de 
achtergrond van teruglopende inkomsten 
het op dit moment niet verantwoord is 
een bedrag van € 2000,- voor een derge-
lijk bord uit te geven. 
Op onze oproep naar reacties, suggesties 
en wensen met betrekking tot een digitaal 
liederenbord hebben veel mensen gerea-
geerd. Met zo’n grote betrokkenheid zijn 
wij uitermate blij en willen u daarvoor 
hartelijk danken.

taizédiensten

Midden in Frankrijk, dicht bij het ge-
lijknamige dorpje, ligt het door Roger 
Schutz in 1948 gestichte oecumenische 
klooster van Taizé. Met het oprichten van 
zijn gemeenschap, die intussen uit meer 
dan 100 monniken uit 25 landen bestaat, 
creëerde Roger Schutz een plek van vrede 
waar na de Tweede Wereldoorlog de oude 
tegenstellingen overwonnen zouden kun-
nen worden.
In Taizé komen elk jaar duizenden 
jongeren en volwassenen samen voor 
gebed en bezinning en om levensvra-
gen te bespreken. In Lochem worden al 
15 jaar vieringen gehouden in de geest 
van Taizé. Deze korte vieringen worden 
gekenmerkt door veel zang met begelei-
ding van piano, viool en dwarsfluit. Soms 
ondersteunt het Taizé-koor de diensten 
met hun meerstemmigheid. Alle liede-
ren zijn herhalingsliederen. Gaandeweg 
worden de woorden en melodieën meer 
vertrouwd en komt de betekenis ervan 
steeds dichterbij, waarmee ze hopelijk het 
hart raken. Naast het zingen zijn er vaste 
momenten van stilte en het aansteken 
van kaarsen. Tijdens de stiltes kunt u de 
(gezongen) teksten overwegen en een 
kans geven bij u binnen te komen en de 
gevoelens in uzelf toe te laten.

U bent van harte welkom om een Tai-
zédienst mee te beleven. Elke tweede 
zondag van de maand in de Witte Kerk, 
Paul Krugerstraat 6 te Lochem is er een 
Taizédienst, aanvang 19.00 uur. Het 
nieuwe seizoen is begonnen op zondag 8 
september. De eerstvolgende viering is op 
13 oktober. U bent van harte welkom!
De Taizévieringen vallen onder verant-
woordelijkheid van de Raad van Kerken 
in Lochem.
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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
Voor de komende periode staan de vol-
gende activiteiten op het programma:
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  ± 8 oktober. 

Wil jij ook de digitale nieuwsbrief ont-
vangen? Geef dan je mailadres door aan 
Trees Jansen, jansenmts@planet.nl 

Collectanten
6 oktober: Erna Bosch
13 oktober: Theo van Aalst
19 oktober: Johan Willemsen
27 oktober: Theo Damen
2 november: Jan den Hartog

Lectoren
13 oktober: Cilia Langenhof
19 oktober: Roland Jansen
27 oktober: Anke Pasman
2 november: Anny Steentjes

Kosters
4 oktober: Theo Damen
6 oktober: Jan Baars
13 oktober: Joost Langenhof
19 oktober: Cilia Langenhof
27 oktober: Betsie Verhoeven
1 november: Theo van Aalst
2 november: Jan Baars

Bloemversiering
21 september – 4 oktober: Betsie en Nicole
5 oktober – 18 oktober: Diny en Leonie
19 oktober – 1 november: Yvonne
2 november – 15 november: Thea en 
Gerda

dames- en herenkoor
Repetities: 1 oktober, 8 oktober, 15 okto-
ber, 22 oktober, 5 november
Gezongen vieringen: 6 oktober, 19 okto-
ber, 2 november

misdienaars
Denise en Rianne: 27 oktober

Intenties
6 oktober: Gradus en Riek Bremer, Theo 
Bremer, Joke Gosselink, Overleden fami-
lie Beijer – Kleinstapel
13 oktober: Gerard Lebbink, Herman 
Pasman
19 oktober: Gradus en Dinie Baars, Ber-
nard Beijer, Bertus Metze, Riet Willem-
sen – Böhmer, Overleden familie Sesink 
- Peters
27 oktober: Willemien Horstink – Groot 
Koerkamp, Overleden ouders Gerritsen 
– Reulink, Ton Gosselink, Jan Egging en 
Marietje Egging – Houtman
2 november: Liesbeth Sielias, Herman 
Pasman, Joke Gosselink, Overleden 
ouders Te Braake – Gosselink, Iete 
Gosselink, Antoon Gosselink en Truus 
Gosselink – Steverink, Overleden familie 
Beijer – Kleinstapel

Sluitingsdata inleveren 
kopij 
voor Olburgen/Rha: (uiterlijk 20.00 uur)
nummer 8: 13 oktober 2013. 
E-mailadres: jansenmts@planet.nl

Die positieve instelling was een handels-
merk van Frans. Soms chaotisch, vrolijk 
en eigenwijs, graag middelpunt van alle 
gezelligheid, altijd aanwezig voor zijn 
gezin. 

Bij dat alles was Frans ook een gelóvig 
mens, niet zo’n kerkganger, maar dat zegt 
niets over gelovig zijn. Zijn wijze les: je 
kunt overal overheen komen, want God 
zal je dragen. 
We wensen de familie sterkte bij dit 
verlies.

In memoriam
Riki Hartelman-Bokkers 
Geboren 12 mei 1940, overleden 27 au-
gustus 2013
Tussen verleden en toekomst zit een 
minuscuul streepje, dat we het heden 
noemen en in dat heden leven we, terug-
kijkend naar wat was, hopend op wat op 
ons toekomt.
Riki leefde een leven tussen hoop en 
vrees, een leven met langdurige dagelijkse 
nierdialyse, zij het de laatste jaren met 
een donornier. Levend in het besef: het 
gaat goed, zolang het nog goed gaat.
Riki was een grote fan van Antonius 
van Padua, wonderdoener en helper bij 

verloren zaken. Heiligen zijn mensen die 
er in geslaagd zijn Christus na te volgen 
en kunnen zo onze idolen zijn en ons 
inspireren. 

Dood… Eigenlijk ondenkbaar, maar voor 
Riki was de zandloper leeg en daarmee 
moet de familie vrede hebben. Voor een 
gelovig iemand wordt de zin van het be-
staan juist in het einde vervuld. 

Of zoals de dichter verwoordde: 
De dood voorbij - Begint het nieuwe 
leven - Voorbij de tijd - Wordt eeuwigheid 
gegeven.
We wensen de familie sterkte bij dit 
verlies.

Vervolg van pagina 24, locatiepagina Vorden
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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, J. Vreman 789043

namens het 
collectantencollege. 
Wederom rust op ons de droeve plicht om 
u mee te delen dat na een periode ernstig 
ziek te zijn geweest op 26 juli j.l. onze col-
lega Hans Musters is overleden. Ongewild 
nemen wij weer afscheid van een zeer ge-
waardeerd lid van ons college. Hans zijn 
gezondheid dwong hem ertoe een poosje 
geleden al, zijn medewerking aan ons 
team te moeten beëindigen. Hans heeft 
enkele tientallen jaren respectvol en met 
een groot verantwoordelijkheidsbesef zijn 
functie als collectant in onze parochie-
kerk vervuld waarvoor wij hem dan ook, 
bij het afscheid nemen al, onze oprechte 
dank hebben betuigd. Zijn aanwezigheid 
waarbij drive en betrokkenheid een grote 
rol speelden, zullen wij node missen. Re-
den waarom wij zijn verlies als een gemis 
ervaren maar tevens als een voorrecht, 
met hem te hebben mogen samenwerken. 
Dat hij mag rusten in vrede. Namens het 
collectantencollege. W.J. Huitink contact-
persoon.

Seniorendag  
1 oktober 2013 
Ook dit jaar wordt weer een Seniorendag 
georganiseerd. Deze wordt gehouden op 
dinsdag 1 oktober 2013. De dag begint 
met een Eucharistieviering om 10.00 uur 
in de Willibrorduskerk. Pastoor Hoge-
nelst zal voorgaan en het Gemengd Koor 
verzorgt de zang. De dag zal voortgezet 
worden in zaal De Keizerskroon aan de 
Dorpsstraat 15. Er wordt een gezellige dag 
aangeboden met in de middag een optre-
den van een muzikaal duo. Parochianen 
vanaf 75 jaar worden door de bezoekgroep 
Willibrordus persoonlijk uitgenodigd. 
Wanneer u niet benaderd bent, toch se-
nior, bent u zeker ook welkom. Dan graag 
even een berichtje aan het secretariaat 
van onze Geloofsgemeenschap. Wij hopen 
dat het weer een gezellige dag wordt.

algemene Parochieavond

Binnen het Parochiebestuur en het 
Pastoraal Team is het nieuwe pastoraal 
beleidsplan “Mensen van de weg” vastge-
steld. Dit plan zal in alle geloofsgemeen-
schappen worden gepresenteerd door de 
pastoor, vergezeld van enkelen uit het 
pastoral team en het parochiebestuur. 

Voor onze Willibrordus Gemeenschap 
zal deze avond worden op: DINSDAG 12 
NOVEMBER 2013. De avond begint om 
20.00 uur en de locatie is onze Willi-
brorduskerk. Het onderwerp is van groot 
belang voor ons allen. Wij hopen dan ook 
dat u in groten getale deze avond zult 
bijwonen.

misintenties 

5 en 6 oktober Jaargetijde Johannes 
Aagten Johan v.d. Berg 12 en 13 oktober 
Ouders Gotink–Eggink en zoon Herman 
Ilse Welp–Markovski Rikie Mombarg-v.d. 

Hoven Lies Kasteel-Hofman Jaargedach-
tenis Ben Besseling 19 en 20 oktober 
Annie Grevink–Aagten 26 en 27 oktober 
Ouders Freriks–van Ampting 2 en 3 
november Jan Jongmans Rikie Mombarg-
v.d.Hoven Ouders Geurtsen–te Veluwe 
Eef Bouwmeester Maria Besselink Trudy 
Bokkers–Markslag Ouders Gotink-Eggink 
en zoon Herman Ilse Welp–Markovski 
Johan v.d. Berg Ouders Kasteel–Jansen 
Lies Kasteel Hofman Ouders Wiegerinck–
Kock en zoon Jos Rudi Kasteel Anne-Mie-
ke Scholten–Velthuis Ouders Geverink–
ten Barge Aleida Eugelink–Reiring Overl. 
Familie Aagten–Geverink Ida v. Lanen–
Groot Severt Overleden familieleden 9 en 
10 november Ouders Geerlings–Gasseling  
Annie Grevink-Aagten.

Familieberichten 

Op 26-7 2013 is overleden Hans Musters 
in de leeftijd van 74 jaar. De uitvaart-
dienst op vond plaats 31-7-2013 in de R.K. 
Willibrorduskerk, waarna de crematie 
plechtigheid plaatsvond in crematorium 
De Omarming te Zutphen. Op 2-9-2013 is 
overleden Jan Loskamp in de leeftijd van 
98 jaar. De uitvaartdienst op vond plaats 
7-9 -2013 in de R.K. Willibrorduskerk, 
waarna hij bij zijn vrouw aan de aarde 
werd toevertrouwd. Dat zij mogen rusten 
in vrede.

oproep 
Al enige tijd geleden is het Parochie 
Nieuws vervangen door het parochieblad 
Onderweg. Hierdoor wordt er wel enig lo-
kaal 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.
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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.

Wie doet zoiets?
Het was wel even schrikken, het kastje 
achterin de kerk waarin geld gedoneerd 
kon worden voor het restauratiefonds was 
opengebroken! Je vraagt je af wie zo iets 
doet. Is het een zwerver, verslaafde, een 
man of een vrouw, jong of oud? Veel geld 
zat er niet in het kastje. Of iemand moet 
na zondag nog een flink bedrag gegeven 
hebben, maar dat zullen we nooit weten. 
De beveiliging van de kerk wordt nu dus 
verder uitgebreid, want de kerk blijft ’s 
zomers wel open. Zo vaak zien we mensen 
naar binnen gaan om even in de kerk 
te kijken, te bidden of een kaarsje op te 
steken, wat jammer dat we de dief niet 
hebben gezien. Een paar mensen die de 
kerkdeur open en dicht doen hebben zicht 
op de kerk maar die kunnen natuurlijk 
niet de hele dag ‘op wacht’ gaan zitten.
Het restauratiefonds heeft tot nu toe ruim 
€ 12.000,= opgebracht. Hierbij is het 
bedrag meegenomen dat afgetrokken kon 
worden van de rekening van de aanne-
mer, doordat vrijwilligers zich weer van 
hun beste kant hebben laten zien door 
mee te helpen met de restauratie. Ook 
hebben we giften van onder andere de 
gravin Byland Stichting en van de paters 
van de Slangenburg en niet te vergeten de 
bijdrages van u, parochianen!

de werkzaamheden van 
de bezoekgroep.
Al meer dan 25 jaar is er in Steenderen 
een bezoekgroep. Op dit moment zijn er 6 
dames die ieder in hun eigen wijk zieken 
en ouderen bezoeken. Parochianen die 
in het ziekenhuis verblijven krijgen een 
kaartje en worden bezocht als ze weer 
thuis zijn. Parochianen vanaf 75 jaar krij-
gen met kerst een attentie, en vanaf 80 
jaar wordt een bloemetje gebracht met de 
verjaardag. Ook wordt aandacht besteed 
aan een huwelijksjubileum. Mensen die 
achterblijven na het overlijden van hun 

partner worden bezocht. Voor zieken is 
er de mogelijkheid de H. Communie te 
ontvangen.
Het komt voor dat we niet weten dat 
iemand ziek is of in het ziekenhuis ver-
blijft. Als bezoek gewenst is, dan dit graag 
doorgeven.
Ook als men de behoefte heeft om met 
iemand van het pastoraal team te spreken 
kan men dit aangeven. Dit kan bij de 
eigen wijkdame. 
Voor vragen en contact kunt u bellen met 
Annie Willemsen tel. 451853.

oplevering van de 
restauratie van de kerk
Op 6 juni 2013 werd het restauratiewerk 
van de kerk opgeleverd.
In aanwezigheid van de heer Heuver, 
bouwkundige van de HH 12 Apostelen, de 
heer Schotman van restauratie Schotman 
en een afgevaardigde van de gemeente 
Bronckhorst hebben de leden van de loca-
tieraad en pastoraatsgroep een feestelijke 
bijeenkomst belegd om de oplevering 
formeel vast te leggen. 

Na een lange winterperiode waarin de 
laatste werkzaamheden van voegwerk 
vertraging op liepen konden dan eindelijk 
na een rondgang en inspectie van de kerk 
de stukken ondertekend worden.
In een gemoedelijke sfeer werd een toast 
gebracht op het resultaat. Schotman 
Restauraties kreeg lof voor de wijze en 
kwaliteit van uitvoeringen eveneens voor 
de plezierige omgang en samenwerking.

Jubileumfeest
Voor er een feest komt moet er eerst wat 
georganiseerd worden. Daarvoor zijn 
mensen nodig die goede ideeën hebben. 
Hiernaar zijn we nog steeds op zoek.
Alle werkgroepen krijgen een uitnodiging 
om in hun gelederen iemand te zoeken 
die goed is in het bedenken van iets 
origineels. We komen dan bij elkaar om te 
brainstormen, waarna de ideeën uitge-
werkt kunnen worden door mensen die 
daar weer goed in zijn. Het moet echt een 
feest voor jong en oud worden. Mochten 
er onder de lezers van dit stukje goede, 
originele ideeën leven, dan hoor ik dit 
graag. U kunt me bereiken op nr 451618 
of op mariaschotman@gmail.com 

Familieberichten.
Op 29 september is Bram Bos gedoopt.

Koffiedrinken 
Zondag 6 oktober na de viering.

Koren 
29 september t/m 2 november:
29 september Together
12 oktober volkszang
Overige weekenden Gemengd koor
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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

Parochieavond  
12 december
De afgelopen tijd is het pastoraal team 
druk bezig geweest met een evaluatie 
van het huidige pastoraal beleidsplan 
“God is dichterbij dan je denkt” dat was 
geschreven voor de periode 2010-2015. 
Deze evaluatie is met de locatieraden en 
pastoraatgroepen van alle geloofsgemeen-
schappen besproken.
Een belangrijke conclusie was dat het 
huidige beleidsplan goeddeels was gere-
aliseerd. Aanleiding voor het pastoraal 
team om een nieuw pastoraal beleidsplan 
te schrijven. Dit concept beleidsplan, geti-
teld “Mensen van de Weg”, is tijdens een 
bijeenkomst op 12 september jl. gepresen-
teerd aan de locatieraden en pastoraat-
groepen van onze parochie. 

Het pastoraal team en het parochiebe-
stuur vinden het belangrijk dit nieuwe 
beleidsplan ook aan ú te presenteren. Het 
team en het bestuur maken daartoe een 
rondgang langs alle geloofsgemeenschap-
pen. Voor onze geloofsgemeenschap zal 
dat zijn op donderdag, 12 december a.s. U 
bent allen van harte welkom vanaf 19.30 
uur in het Ludgerusgebouw voor koffie/
thee. Om 19.45 uur begint de presentatie.
Komt allen! Het zal zeker een interessante 
avond worden.

akkerbloemetje bloeiend 
(on)kruid
Na een periode van afnemende gezond-
heid waar woorden geen zinnen meer 
konden vormen, en je herinneringen 
steeds meer van vroeger waren, is toch 
nog vrij onverwacht, nog voorzien van de 
ziekenzegen, op zaterdag 15 juni j.l. rond 
vespertijd overleden:

Albertha Christina Peters-Kemperman
in de leeftijd van 76 jaar
bij ons beter bekend als Bertha Peters,

sinds april 2010 weduwe van Gerrit 
Peters.

Op vrijdag 21 juni hebben wij in een ker-
kelijke uitvaartdienst afscheid van haar 
genomen en haar mogen begeleiden naar 
haar laatste rustplaats op het parochiële 
kerkhof bij haar man Gerrit.
Moge zij rusten in vrede en mogen zij die 
achterblijven steun en kracht ontvangen 
om dit verlies te kunnen dragen.

akkerbloemetje bloeiend 
(on)kruid
Door het doopsel is op zaterdag 27 juli j.l. 
in onze geloofsgemeenschap opgenomen:

Elia Nikos Franciscus
zoon van EdgarWortman en Marike Tuin
wonend te Zutphen
Elia is geboren op 4 oktober 2011.

Wij vragen God dat dit kind alle geluk 
en vrede mag vinden en in een goede ge-
zondheid mag opgroeien. Wij feliciteren 
de trotse ouders en grootouders met hun 
zoon en kleinzoon.

akkerbloemetje bloeiend 
(on)kruid
Na een slopende ziekte die zij niet kon 
overwinnen is op vrijdag 9 augustus j.l. 
na voorzien te zijn van de ziekenzegen in 
haar eigen vertrouwde omgeving vredig 
ingeslapen:

Gerharda Antonia Megens-Tijssen
in de leeftijd van 79 jaar.
sinds april 2005 weduwe van
Adriaan Johan Gerhard Theodorus Lam-
bertus Hendrikus Megens (Jan Megens)

Op woensdag 14 augustus hebben wij na 

een kerkelijke uitvaartdienst afscheid van 
haar genomen en haar mogen begeleiden 
naar haar laatste rustplaats op het paro-
chiële kerkhof bij haar man.
Moge zij rusten in vrede en mogen zij die 
achterblijven steun en kracht ontvangen 
om dit verlies te kunnen dragen.

Bekroond atrium String 
Quartet op 2 oktober in 
Vierakker

Het internationaal befaamde Atrium 
String Quartet komt naar Vierakker!
Op woensdag, 2 oktober om 20.00 uur 
geeft het kwartet een concert in onze 
prachtige kerk. Op het programma staan 
werken van Arvo Part, W. Walton en 
Borodin.
Het Atrium String Quartet is het eerste 
Russische strijkkwartet dat twee belang-
rijke internationale strijkkwartetcon-
coursen heeft gewonnen. Zo behaalde het 
in 2003 de 1e prijs en de Publieksprijs 
van de International String Quartet 
Competition in Londen. Bij het Concours 
International de quatuor à cordes in Bor-
deaux werd het Atrium Kwartet unaniem 
de Premier Grand Prix en de Prix MMSG 
toegekend.
Het Atrium Kwartet werd opgericht in 
2000 in St. Petersburg onder aanspo-
ring van Joseph Levinson, cellist van het 
befaamde Tanejev Kwartet. De vier leden 
van het kwartet werden gecoacht door 
leden van het Alban Berg Kwartet, het 
Vermeer Kwartet, het Quatuor Danel en 
ook door Eberhard Feltz in Berlijn. Re-
denen genoeg om 2 oktober naar Vierak-
ker te gaan.    
 
Kaarten à € 15,00 per stuk kunnen wor-
den besteld via info@demooistekerk.nl 
Verkooppuntenzijn het Ludgerusgebouw, 
Vierakker, Foto Willemien in Vorden en 
Sigarenspeciaalzaak Schimmel in Zut-
phen. Van harte aanbevolen!

Atrium  
Str ing  

Quartet 

woensdag 2 oktober 
20.00 uur   
St.Willibrorduskerk
Vierakker 

www.demooistekerk.nl

Kaarten á €15.00 verkrijgbaar bij: info@demooistekerk.nl Sigarenspeciaalzaak Schimmel
Zutphen

Ludgerusgebouw
Vierakker 

Foto Willemien
Vorden

 Arvo Pärt 
Fratres 

W.Walton  
kwartet  in A mineur 

A.Borodin kwartet nr.1 in A majeur
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Christus Koning / H. antonius  
van Padua - Vorden
Het Jebbink 8, 7251 BL  Vorden; 0575-551735, 
parochievorden@tiscalimail.nl
Secretariaat: dinsdag 9.00-12.00; donderdag 9.00-10.30.
Rekeningnr.: 1551.00.300 of 3664.63.667 (kerkbijdrage); 
1551.00.904 (misintenties e.a.).
Redactie: cjklijn1970@kpnmail.nl

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

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

Van de locatieraad en 
pastoraatsgroep 
Het vakantieseizoen is inmiddels afge-
sloten, binnen onze geloofsgemeenschap 
draait alles weer op volle sterkte. 
Vrijdagavond 6 september werd mevrouw 
Marga Peters-van Langen geïnstalleerd 
als Pastoraal werker in onze parochie 
HH.Twaalf Apostelen. 
Het was een druk bezochte viering, die 
werd voorgegaan door vicaris Pauw  
samen met pastor Hogenelst en pastoraal 
werker van Kranenburg . In aansluiting 
op de viering was er de mogelijkheid 
Marga Peters te feliciteren met haar 
benoeming onder het genot van koffie en 
een drankje.

Op dinsdag 8 oktober houden wij onze 
jaarlijkse parochieavond in de Christus 
Koningkerk. In dit nummer van Onder-
weg treft u de uitnodiging separaat aan.
Tijdens deze avond zal ook het nieuwe 
pastoraal beleidsplan “Mensen van de 
weg”  door de pastoor en enkele leden 
van het parochiebestuur gepresenteerd  
worden. 
Tevens zullen wij u informeren over een 
aantal specifieke zaken die onze geloofs-
gemeenschap aangaan.

Zaterdag 7 september is onze parochie op 
bedevaart geweest  naar Kevelaer.
Het was een indrukwekkende en lange 
dag  waarbij naast het lopen van de  
Kruisweg, die in een prachtig park in 14 
kapelletjes wordt afgebeeld, er een afslui-
tend lof was in de grote Basiliekkerk van 
Kevelaer.

Zoals u wellicht is opgevallen zijn er ach-
ter het altaar enige wijzigingen te bespeu-
ren. Het grote gordijn achter het kruis is 
weggehaald en zal op een andere manier 
worden ingevuld zodat het, eigenlijk hele 
mooi kruis, beter tot zijn recht zal komen.
Tevens krijgt de kerk de komende tijd een 
opknapbeurt zodat wij er de komende ja-

ren weer tegen kunnen en samen op weg 
kunnen blijven gaan.
Namens de Pastoraatsgroep en Locatie-
raad Huub Winkeler

Schoenendoosactie 2013!
Met het thema “ Samen is veel leuker” 
gaat  op zondag 20 oktober 2013 de 
schoenendoosactie van start in Vorden.

Alle  kerken in Vorden, katholiek, 
hervormd en gereformeerd doen al heel 
wat jaartjes mee in een Raad van Ker-
kendienst. Ook de scholen Het Hoge, De 
Kraanvogel, De Vordering  en De Dorps-
school doen hier aan mee. 
Iedereen, jong en oud, kan meedoen. 
Jaarlijks worden er ruim 50.000 schoe-
nendozen gevuld met schoolspullen, 
toiletartikelen en speelgoed voor kinderen 
die leven in moeilijke omstandigheden. 
Het kan gaan om kinderen in weeshuizen, 
ziekenhuizen, vluchtelingenkampen of die 
op straat leven. Soms gaat het om oorlogs 
slachtoffertjes of kinderen die leven in 
grote armoede.
Op zondag 20 oktober worden de actiefol-
ders (Actie4Kids, Stichting de Samari-
taan) in de Vordense kerken uitgedeeld. 
En op de Vordense scholen op vrijdag 18 
oktober (Edukans Schoenmaatjes). Op de 
scholen loopt de actie tot en met vrijdag 1 
november.
Zondag 3 november 2013 wordt de actie 
afgesloten in een Raad van Kerkendienst 
in de Christus Koning  Kerk om 10.00 
uur. Dit jaar wordt de viering voorgegaan 
door ds. Freek Brandenburg. De muzikale 

begeleiding wordt o.a. verzorgd door het 
“Schoenendoos Kinderkoor” o.l.v. Piet 
Piersma . Tijdens de viering is er ook een 
oppas voor de allerkleinsten.
Afgelopen jaar hebben wij in Vorden 440 
schoenendozen mogen ontvangen en zijn 
op transport gegaan naar de kinderen in 
verre landen. Wij hopen dit jaar weer op 
veel enthousiaste mensen die graag een 
schoenendoor willen inpakken voor deze 
kinderen in moeilijke omstandigheden.
Namens de schoenendooscommissie. 
M.Platenburg

Zie ook voor meer informatie 
www.actie4kids.org en www.edukans.nl/
scholenacties/schoenmaatjes.

In memoriam
Frans Bleumink 
Geboren 20 juli 1954, overleden op 31 juli 
2013

Toen Frans een jaar geleden de eerste 
epileptische aanval kreeg, kon niemand 
vermoeden, wat het gezin Bleumink te 
wachten stond. 
Lieke, gezond en wel op de wereld geko-
men, bleek een ongeneeslijke ziekte te 
hebben en overleed februari van dit jaar, 
11 maanden oud. Hartverscheurend 
Daarna werd Joke ziek, kon Frans niet 
meer verzorgen, moest zelf naar het 
ziekenhuis. Ze bezweek vervolgens aan 
de gevolgen van een abces, zonder dat het 
gezin afscheid kon nemen.
Frans was al die tijd ziek, hoewel je dat 
eerst niet of nauwelijks aan hem zag. 
Want zo was Frans. Toen hij, samen met 
Joke, het verschrikkelijke nieuws hoorde 
van de tumor, hebben ze  besloten om 
zoveel mogelijk normaal door te leven, en 
hun  positieve kijk te bewaren. 

Vervolg op pagina 20
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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 

Bericht van de locatieraad
Door het pastoraal team/parochiebestuur 
is er een nieuw pastoraal beleidsplan 
opgesteld “Mensen onderweg”. Dit zal aan 
alle parochianen worden gepresenteerd.
Hiervoor is er een parochieavond georga-
niseerd voor onze geloofsgemeenschap op 
woensdagavond 30 oktober om 20.00 uur 
in het PCM.   
Ook zal er voor zover van belang en er tijd 
beschikbaar is, informatie zijn over onze 
lokale geloofsgemeenschap, dan wel kun-
nen er vragen gesteld worden. 
Graag nodigen wij u uit om  aanwezig te 
zijn, want kerk zijn we met z’n allen.
Berry Wessels, voorzitter locatieraad 
Zutphen

Vespers 
rozenkranszondag
Door het kerkelijk jaar heen viert de kerk 
verschillende Mariafeesten, maar het zijn 
vooral de maanden mei en oktober die in 
het bijzonder aan de Moeder Gods zijn 
toegewijd. Op 11 oktober is het het feest 
van Maria van de Rozenkrans en de eerste 
zondag van deze maand is het Rozen-
kranszondag, vandaar dat oktober ook 
wel Rozenkransmaand wordt genoemd.
Het Gregoriaans Getijdenkoor St. Jan 
zingt traditiegetrouw op zondag 6 ok-
tober om 17.00 uur in de St. Janskerk 
in Zutphen de feestelijke Vespers met 
aloude Mariagezangen. Deze sfeervolle en 
meditatieve viering is  goed te volgen met 
de beschikbare tekstboekjes.

Koren & lectoren
29/9: Schola – R. van Veen; 6/10: Joy! – 
J. Kunen; 13/10: Gemengd koor – A. Ku-
nen; 20/10: J. Kunen; 27/10: The Vocal 
Chords; 3/11: Gemengd koor – J. Kunen; 
10/11: Schola – R. van Veen. 

Familieberichten
Huwelijk 5-10-2013: Gijs de Bont en Ste-
fanie Pellemans
 

50 jaar Gemengd Koor 
emmanuel
Gemengd Koor Emmanuel bestaat 50 
jaar. Dit willen we graag vieren op zondag 
3 november 2013 in de St. Jan te Zutphen 
in de eucharistieviering van 11.15u.
Aansluitend aan de viering zal er een 
receptie plaatsvinden in het PCM.
Hier hebt u de gelegenheid om de leden 
van het koor te feliciteren met hun jubi-
leum.
 

Interessante website
www.geloveninzutphen.nl 

taizéviering
Op zondag 20 oktober vindt er in de Mar-
tinuskerk, Kerkplein 1 in Warnsveld een 
oecumenisch avondgebed in de sfeer van 
Taizé plaats. De dienst begint om 19.00 
uur en duurt tot ongeveer 20.00 uur.

Kerkdiensten  
Gelre Ziekenhuis
(10.30u)

29/9: dhr. H. Dijkman; 6/10: frater T. 
Oostveen; 13/10: pastor E. Teunissen; 
20/10: pastor P. Frijters; 27/10: ds. K. 
Bentveld; 3/11: pastor Th. ten Bruin; 
10/11: pastor G. Pols.

Kerkdiensten 
Vredeskapel-GGnet
(10.30u)

29/9: G. Spekkink (communieviering); 
6/10: G. Pols; 13/10: G. Spekkink; 20/10: 
L. van Wijk (avondmaal); 27/10: P. den 
Dulk; 3/11: M. van de Velde; 10/11: H. 
Nollet.

middagpauzediensten 
(donderdag, 12.15-12.30u)
26/9: ds. S.A. Meijer; 3/10: ds. M. 
Terwel-Hamster; 10/10: ds. G.W. van de 
Brug; 17/10: pastor G. Pols; 24/10: pastor 
V.T.T. ten Bruin; 31/10: ds. Timm-Stelwa-
gen; 7/11: ds. G.W. van de Brug. 

KBo afdeling Zutphen 
agenda oktober
Dinsdag 8 oktober14.00
“Kerk in Nood”. Peter van Hooff schildert 
het drama van Christenvervolging m.b.t. 
de moslims. Zijn wij in het westen in 
staat hulp te bieden? Ook niet leden zijn 
welkom. 
Dinsdag 22 oktober14.00
Pastor Ed Wassink verzorgt een lezing 
over Maria speciaal i.v.m. de oktober-
maand.
Alle activiteiten vinden plaats in het 
restaurant van Huize Elisabeth, aanvang: 
14.00 uur.

misintenties
29/9: Sofia Johanna Pusch; 2/10: Andre 
en Loes van der Schaft; 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 Bruyn, 
Iwan Vedral, Hendrikus Gerhardus 
Johannes Wientjes, Tiny Bartels-Hecker, 
Sofia Johanna Pusch, overleden ouders 
Sueters-Timmer; 27/10: overleden fam. 
Leisink-Veenhuis; Sofia Johanna Pusch; 
3/11: overleden heer Leerveld, fam. Bisse-
ling, fam. Hendriks, Geert Bisseling, Sofia 
Johanna Pusch, voor zieke en overleden 
oud-leden van het Gemengd Koor; 10/11: 
Sofia Johanna Pusch. 
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Fairtrade Plus
Familiemiddag
• Fairtrade Plus markt: Fairtrade- en Streekproducten
• Wandelingen ( 5, 7, 10 km – 2 €) vanaf 13.00 uur
• Fietstocht  (20 KM - €2)  13.00 uur
• Kinderactiviteit (kinderen 5-12 jr. met ouder - 2 €) 13.00 uur
• Verloting  met Faire en leuke prijzen
• Muziek:  Juun; Looijmans (zang en gitaar) 16.00 uur 
• Fairtrade maaltijd (dinerbon van € 10) 17.00 uur

U kunt zich nu al aanmelden voor het 
Fairtrade Diner.
Er zijn in totaal 80 dinerbonnen be-
schikbaar dus wees er snel bij als u op 
zondag 27 oktober wilt aanschuiven. 

Op = OP 
Aanmelden kan via de mail: 
m.temorsche@12apostelen.nl 
U kunt ook bellen 06- 47116409 

Zondag 27 oktober 2013
Aanvang: 13.00 uur
Locatie: Ludgerusgebouw
Vierakkersestraatweg 37  te Vierakker
Verzorgd door de Missie Ontwikkeling Vrede 
groep van de parochie HH 12 Apostelen
in samenwerking met het Ludgerusgebouw
Info:  www.12apostelen.nl 
Opbrengst activiteiten voor Solidaridad
Duurzame economie begint met Solidaridad



Gauw gaan kijken! Misschien is het leukst wel de spacecat! 
Hij beleeft het ene spannende avontuur na het andere. 
Ook staan er op Catkids een paar gebedjes, en die staan 
hieronder, want je mag vast niet computeren als je naar 
bed gaat en ook niet als het eten op tafel staat! Dan kun je 
gewoon deze bladzijde van ONDERWEG gebruiken. 

Gebedje bij het opstaan
Vader God, dank U dat we lekker hebben 
geslapen en dat U ons weer veilig door de 
nacht heen hebt gebracht. Dank U voor de 
nieuwe morgen en voor de gezondheid en 
de energie om de dag aan te kunnen. Heer, 
wees heel deze dag bij ons terwijl we eten 
en werken en spelen. Vul ons met uw liefde 
voor alles en iedereen om ons heen. Amen.

Gebedje voor het eten
Mijn God, ik dank U voor mijn eten. U bent 
het die de aardappelen, de bonen, de tarwe, 
het fruit, de dieren en de groente laat 
groeien. 
Ik dank U voor het eten dat op tafel staat. 
Ik dank U wel, Heer. Amen.

Gebedje bij het slapen gaan
Vader in de hemel, dank U voor alle goede 
dingen die vandaag zijn gebeurd. Dank U 
dat ik veilig en gezond was, dank U voor de 
lol en het lachen met mijn vriendjes, dank 
U voor wat ik heb geleerd, dank U voor 
iedereen van wie ik houd. 

Help ons allemaal 
vannacht goed te 
slapen.
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Tienerkampen weer groot succes
In de weken van 10 t/m 16 augustus en van 16 t/m 22 augustus organiseerde 
het Aartsbisdom Utrecht weer twee spetterende tienerkampen. Net als vorig 
jaar gingen de tieners in de leeftijd van 12-15 jaar naar Hoog Elten, net over 
de grens in Duitsland. Ook (toen nog “onze”) pastor Anton ten Klooster was 
er met een groepje uit onze parochie. Ze hadden hun kampement opgeslagen 
in het bos van het plaatsje, vlakbij de oude Romaanse kerk die torent op een 
steile, 80 meter hoge heuvel. Onder leiding van pastoor Zweers, pastor Anton 
ten Klooster en andere leiders en leidsters was er eerst een sportdag zodat 
iedereen elkaar wat beter leerde kennen. Pastoor Zweers doet verslag:

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

De spellen varieerden van vla-voeren en 
komkommersjoelen tot supertwister. Er 

werd geklommen aan touwen, geduikeld 
in netten, getijgerd in modder en gesopt 
in een waterbak. 
Ook was er een mooie trektocht met 
daarna een nachtje slapen in het bos. 
Naast deze en nog veel meer prach-
tige spelen, zoals tonnen varen op het 
meer en het Robin Hoodspel werd er 
natuurlijk zelf gekookt. Ook was er vaak 
kampvuur. Iedere dag werd er cate-
chese gegeven, en was er een dagsluiting 
of een eucharistieviering in de prachtige 
oude Stiftskerk. Het waren twee fan-
tastische weken met spontane tieners, 

Wist je dat er een fantastische website is voor jullie?
Het heet Catkids: http://www.rorate.com/catkids/index.php

Sint Maarten.
Wist je dat Sint Maarten op  
11 november weer op zijn paard 
naar Baak komt? Ga gauw kijken 
op bladzijde 12!!

gezellige en leuke leiders en een relaxte 
sfeer. 
Volgend jaar weer! 
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de St. Willibrorduskerk 
in ruurlo 
In 1868 is men begonnen met de bouw van de huidige St. Wil-
librorduskerk met als bouwmeester de bekende architect P.J.H. 
Cuypers. In 1871 werd de kerk ingewijd.
Cuypers ontwierp niet alleen de kerk maar ook de pastorie, het 
altaar en het drieluik dat oorspronkelijk deel uitmaakte van het 
altaar.

In de kerk ziet men vier beelden aan de zijbeuken: St. Jozef, St. 
Willibrordus, St. Franciscus en St. Antonius van Padua.
De glas-in-lood vensters in de zijwanden zijn origineel en date-
ren uit 1870.

Bijzonder zijn de drie kleine ramen boven de entree. In het 
middelste raam is een afbeelding van de Willibrorduskerk zelf 
te zien. Boven in het priesterkoor bevindt zich een prachtig roos-
venster, Christus met de H. Maagd en Jozef.

     Onserfgoed


