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Of we willen of niet, de herfst komt er
ontegenzeggelijk aan. De boeren klagen omdat de aardappels op het land
verrotten, de wegen zijn hier en daar
glad en in de ochtend hangt de mist in
de straten. Herfst. Het blad zit nog
aan de bomen en kleurt prachtig voor
het valt. De dagen worden merkbaar
korter en als de wintertijd is ingegaan
worden de avonden echt lang. Als je
er gevoelig voor bent, kun je wel eens
wat depressief worden van die korte
dagen en dat donkere weer.
Maar …. elk jaargetijde heeft haar
mooie kanten, ook de herfst. Er wordt
geoogst, mais, fruit, noten. Prachtige bossen en lekker uitwaaien in de
wind. Heerlijk!
U kent wel het verhaaltje van het half
volle glas. De een geniet van wat hij
heeft en noemt het glas halfvol. Een
ander richt zich op het negatieve, op
wat hij of zij niet heeft, noemt hetzelfde glas halfleeg en is niet tevreden.
Het is de kunst om steeds te proberen
te genieten van al het goede wat we
hebben, om ons te richten op de volle
helft van het glas. En dat geldt ook
in de kerk. Er is veel dat ons zorgen
baart en daar sluiten we onze ogen
niet voor. Maar er gebeurt ook veel
goeds, heel veel. Ik noem het vele geweldige vrijwilligerswerk dat in onze
parochie gebeurt. Geweldig, en dat is
nog maar één ding! Daar moeten we
dankbaar voor zijn en daar mogen we
van genieten. Wat mij betreft is het
glas beslist méér dan half vol!
Theo Lam
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Advent; uitzien naar en werk te maken
van de toekomst voor jezelf en voor anderen op de wijze zoals Jezus, Hij die ons
God ten volle liet zien, die zijn leven gaf
voor de mensen, voor ons.
Op weg in ons leven en uitzien naar, dromen we van een leven, van een toekomst
waarin het goed is, zoals het geloofsverhaal van Genesis vertelt..…’en God zag dat
het goed was’.
Advent, waarin we ons samen mogen
voorbereiden, gereed maken voor Zijn
komst, voor God die naar ons toekomt.
Door ons hart te openen, Zijn Licht en
Liefde toe te laten die ons toekomst geeft
en leven en samenleven liefdevol maakt.
Ik wens ons allen een goede adventtijd
toe.
				

Advent

Pastor Marga Peters - van Langen

dromen... uitzien naar... voorbereiden op...
De Advent is in het christendom de benaming voor de aanloopperiode naar
kerst. Het woord ‘Advent’ is afgeleid van het Latijn: adventus (=komst,) en advenire (=er aan komen). Letterlijk betekent Advent: God komt naar ons toe.
De Advent heeft in de liturgie een dubbel karakter:
1. Het is de voorbereidingstijd op het Kerstfeest, de geboorte van Jezus Christus in onze mensengeschiedenis ruim 2000 jaar geleden.
2.	Eveneens is de Advent de periode van verwachting van Jezus’ wederkomst
op het einde der tijden, wanneer God alles in allen zal zijn.

God komt naar ons toe!

Willen we niet allemaal dat God in ons
leven komt, dat we geholpen worden bij
wat er in ons eigen leven gebeurt, de druk
die het leven op ons legt, de economie
die ons leven steeds meer beheerst, de
onzekerheid over je werk of bedrijf, je huis
niet meer te kunnen betalen. Mee kunnen
doen in de maatschappij, met werk, met
sociale verplichtingen…en wat als je niet
meer aan dat alles kunt voldoen, of als
ziekte en/of ouderdom je treffen? Sta je
dan alleen, zijn er mensen om je heen die
zich om jou bekommeren, die jou helpen,
je steunen, verzorgen, opbeuren en kracht
geven om door te gaan, om het uit te houden en die je hoop geven?
Verlangen we niet allemaal dat God opnieuw naar ons toekomt, nu we ons machteloos voelen door de oorlogen en terreur
in de verschillende landen, de stroom
vluchtelingen die nergens welkom zijn en
die een appèl doen op onze naastenliefde?

Verlangens, wensen, dromen

Dromen zoals ze zijn opgeschreven in het
dromenboek voor de koning. Dromen,
verlangens en verwachtingen en wensen
wie heeft ze niet? Kinderen die vol span-

ning uitzien naar de komst van Sinterklaas, wat zal hij over hen vertellen en wat
zal hij meebrengen?
Eenvoudige wensen, grote wensen, van
alles wordt op het verlanglijstje geschreven. Zouden ze krijgen wat ze wensen of
krijgen wat goed is voor
ze, of krijgen naar wat
mogelijk is? Welke wensen
en verlangens hebben wij
volwassenen en spreken
deze uit naar God, smeken
er om, dwingen het af,
hopen erop, krijgen wij
wat we verlangen, waar we
naar uitzien, op hopen of
moeten we het doen met
wat mogelijk is? Horen we
wat we willen of misschien
wat ons op een heel ander
spoor zet, een geheel
andere richting maar wel
een richting die toekomst
geeft. En wat betekent dat
voor ons, durven wij dan
Zo ja: dank u wel!
ook die weg te gaan die
Zo nee: denk u er nog
voor ons ‘geopenbaard
wordt’?

Let op!!!!

Heeft u uw bijdrage aan de
Kerkbalans 2013 al voldaan?
even aan?!

Onderweg / Uit de Parochie
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Pauselijke onderscheiding,
Pro Ecclesia et Pontifice,
voor mevrouw Riet Kleve!
Tijdens de Eucharistie viering ter gelegenheid van het 160 jarig bestaan van het Schuttersgilde St. Jan, op zondag 15 september, werd
tevens aan mevrouw Riet Kleve-Hermsen de Pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice uitgereikt.
In een goed gevulde kerk in Keijenborg,
waar ook veel gasten voor Riet aanwezig
waren, was Riet zichtbaar verrast door de
oproep van pastoor Fred Hogenelst naar
voren te komen. Ons streven was, dit voor
haar echt een verrassing te laten zijn. Lovende woorden werden de Jubilaris toegesproken. Benadrukt werd haar vele werk
voor deze geloofsgemeenschap gedaan.
Nog steeds draagt ze samen met anderen
verantwoordelijkheid voor de Keijenborgse gemeenschap. Naast lid van de
pastorale raad en het Liturgische Beraad,
is ze ook dirigent van het parochiekoor.
Bij de oprichting van het dameskoor door
haar man Jan Kleve in 1969 was zij ook
een van de steunende stemmen. Naast
een druk gezin, met opgroeiende kinderen
ging Riet een dirigenten cursus volgen.
Omdat de heer Lurvink in 1979 stopte als
organist, werd Riet de dirigent en haar
man Jan bespeelde het orgel, zo konden
alle kerkelijke vieringen verzorgd blijven
worden. Toen haar man Jan door darmkanker werd getroffen, en de ongelijke
strijd verloor, nam Riet ook het herenkoor
onder haar hoede. Met hoogfeest dagen,
zongen beide koren samen in Eucharistievieringen en dat alles onder de muzikale
en vakkundige leiding van Riet. Sinds het
samengaan van het dameskoor met een
vijftal heren in 2010 staat dit parochiekoor weer onder haar leiding.
Nu ze volgende week 80 jaar wordt, is dit
dan een prachtige gelegenheid haar door
deze onderscheiding te eren.
Voor deze speciale gelegenheid was ook
T.V. Gelderland aanwezig om deze hulde
vast te leggen en in de Gelderse huiskamers te brengen.
De versierselen werden haar opgespeld
door pastoor Fred Hogenelst. Namens
allen wordt Riet een boeket bloemen
aangeboden, dat met een warm applaus
en het lang zal ze leven wordt bevestigd.
Ook mocht ze uit handen van de voorzitter van het Schutters gilde St. Jan de
felicitaties en een mooi boeket in ontvangst nemen. Na de viering werd door
de parochie aan mevrouw Riet Kleve een
receptie aangeboden, waar zij door haar
kinderen, kleinkinderen, familie, genodigden en koorzangers werd gefeliciteerd en
in het zonnetje gezet. Na het toespraakje

van de voorzitter van het
parochiekoor onthulde
zij zelf het cadeau, dat
voor deze gelegenheid met de pauselijke
kleuren, geel wit was omhuld. Het blauwe
glas geblazen kunstwerkje viel zichtbaar
in de smaak. Symboliek voor muziek en
harmonie. Hierna werd door alle aanwezigen hulde gebracht aan Riet door het
zingen van een lied voor deze gelegenheid
op speciale tekst gezet en begeleid door
Ernest Koers, de kerkorganist. Ook een

zus van Riet, Bep Lemmens, sprak Riet
waardevolle en warme woorden toe. Na
een gezellig samenzijn dankte Riet alle
aanwezigen voor hun komst en aan hen,
die verantwoordelijk waren voor deze huldiging. In het bijzonder wilde ze iedereen
complimenteren met de zwijgplicht, die
terdege ter harte was genomen, en het
voor haar een complete verrassing werd!

PCI: werken vanuit je hart
De Parochiële Charitas van uw parochie zet zich in voor diegenen die zonder
hulp niet verder kunnen. Dat doet de PCI in de eigen geloofsgemeenschap,
maar ook daarbuiten.
Er is immers voortdurend hulp nodig,
zowel materieel als immaterieel. Als je
onverwacht de zekerheden op financieel of sociaal gebied moet missen, of
steeds verder achterop raakt, omdat je
langdurig niet aan kunt haken bij wat er
van je gevraagd wordt. Dat is niet voor
iedereen zichtbaar, maar gelukkig zijn
er veel initiatieven die hulp bieden op
allerlei manieren. Soms zichtbaar zoals
de voedselbanken. Maar niet zelden bijna
onzichtbaar, door de kleine schaal of het
specifieke karakter. Ook daar biedt de PCI
ondersteuning middels een bijdrage.
Zo is het afgelopen jaar bijgedragen aan
projecten als lokale voedselbanken, aan
het project Schuldhulpmaatje, aan het
project Naaste, aan Ruimte voor anderszijn en aan Leergeld.

De Ariëns Prijs

Vanuit ons bisdom is de Ariëns Prijs
ingesteld. De Ariëns Prijs is bedoeld voor
een diaconaal project of activiteit, gericht
op zorg en barmhartigheid, gerechtigheid; verzoening en vergeving. De Ariëns
Prijs voor diaconie bestaat sinds 2002 en
wordt elke drie jaar uitgereikt. In totaal
zijn er 28 initiatieven voorgedragen om
aandacht te geven aan hulp op individueel
en groepsniveau.

Twee projecten zijn uitgekozen waar
de PCI geld aan heeft gegeven. Dat zijn
Stichting Naaste en Ruimte voor anderszijn.
De Ariëns Prijs is op 5 oktober toegekend
aan De Herberg Westervoort.
Inloophuis de Herberg wil een gastvrije
plek zijn voor eenieder die graag anderen ontmoet. Open naar elkaar en open
naar de Eeuwige. Dit alles te midden van
de noden van mens en wereld. Door het
gebruik van Sociale media zijn ze zeer
inspirerend en vernieuwend bezig.
De PCI vind het een
verdiende prijs. We
zijn constant bezig
onze medemens die
het moeilijk heeft te
steunen. Steunt u
ons ook?
Paul Wentink,
voorzitter PCI
pci@12apostelen.nl

Op twitter:
De Herberg @inloopdeHerberg 11 oktober
Inloophuis De Herberg in Westervoort
winnaar Ariëns Prijs voor Diaconie 2013
(Noot redactie: voor een uitgebreider verslag
van de Ariëns Prijs, zie pagina 6.)

Onderweg / Uitgelicht

Woorden van Bomans
Een tijdje geleden werd in de media stilgestaan bij de
honderdste geboortedag van Godfried Bomans, de in 1971
overleden schrijver die op dat moment op het toppunt
van zijn roem verkeerde. Bomans was namelijk niet alleen
schrijver maar ook een tv personality: heel Nederland kende
hem. Ik herinner me nog goed hoe mijn vader en moeder
in de jaren 60 op het puntje van hun stoel zaten als het
programma Hou Je Aan Je Woord op tv was. Samen met
o.a. Hella Haasse en Harrie Mulisch was Bomans een van de
vaste medewerkers aan dit literaire programma. En eigenlijk
was hij degene die de show stal met zijn spitsvondige en
humoristische taalcreaties.
Bomans was behalve een schrijver en tv personality ook
katholiek. Dat maakte hem voor mijn ouders ook extra
interessant, denk ik. Bomans die in zijn welbespraaktheid
filosofeerde over het geloof, behoorde tot de hoogtepunten
van de jaren 60 televisie. Televisie die natuurlijk nog geheel
in zwart wit was in die dagen. Het was in de tijd ook van
het Tweede Vaticaans Concilie toen er grote veranderingen plaatsvonden binnen de RK Kerk. Een tijd bovendien
waarin veel katholieken dachten dat er nog veel meer ging
veranderen dan daadwerkelijk zou geschieden. Opwindende
tijden dus, hoe dan ook.
Omdat Bomans zo populair en mediageniek was, werd hij
door de omroepen in die tijd vaak ook voor andere programma’s gevraagd. Zo was er een documentaire waarin hij zijn
broer, die als monnik in een klooster woonde, bezocht, en
waarin beide broers spraken over hun jeugd en het geloof.
Vlak voor zijn dood heeft Bomans een aantal weken in zijn
eentje doorgebracht op het onbewoonde Rottumerplaat, het
kleinste eiland in de Waddenzee. Ook dat werd een bijna
nationale gebeurtenis met radio- en televisieverslagen.
Bomans kon maar slecht tegen die eenzaamheid op dat eiland. Het krijsen van de meeuwen maakte hem gek, zo heeft
hij na afloop verklaard. Een paar maanden later overleed
hij plotseling op 58-jarige leeftijd. Ik herinner me nog de
verslagenheid die dat teweegbracht bij mijn ouders. Helaas
overleed mijn vader een half jaar later even plotseling. Net
als Bomans overleed hij aan een hartinfarct.
Waarschijnlijk is het daarom ook dat ik Bomans heel erg
met mijn vader associeer, en maakt dat Bomans voor mij
extra interessant. Dus heb ik gekeken naar de documentaire over het leven van Bomans die een poos geleden werd
uitgezonden op Nederland 2, dus las ik alle artikelen over de
schrijver, die ik in de kranten tegen kwam. Duidelijk werd
ook dat Bomans een eeuwige twijfel heeft gehad over het
geloof, en dat hij helemaal niet als een voorbeeldige katholiek heeft geleefd. Maar ik las ook woorden van hem, die een
profeet niet mooier had kunnen zeggen.
‘Het besef, vertelde Bomans ooit in een interview, dat als ik
het evangelie lees (wat ik veel doe) ik dan stellig de zekerheid heb: dit zijn woorden van jenzeits. Het is geen mensenwerk, dat voel ik heel sterk en dat is het enige wat ik heb’
Woorden van een woordkunstenaar: ze blijven hangen.
Vooral dat jenzeits, een Duits woord voor ‘(aan) de andere
zijde’. Als kind had ik slechts een flauw vermoeden, maar nu
weet ik heel goed waarom mijn ouders, en velen met hen, zo
geïnteresseerd waren in Bomans. Ik ben zelf inmiddels ook
een fan van hem. De appel is niet ver van de boom gevallen.
Hans Limbeek, Keijenborg
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Van de bestuurstafel
Mensen van de weg, samen onderweg
Het is inmiddels tot veel parochianen doorgedrongen dat de parochie bezig is een nieuw pastoraal beleidsplan op te stellen. In
zo’n plan wordt vastgesteld waaraan de pastores hun aandacht
zullen geven en welke prioriteiten daarbij gesteld worden. Dat
plan is in eerste concept door het pastoraal team opgesteld.
Daarna is het besproken met het parochiebestuur en het Breed
Parochieel Beraad. Het Breed Parochieel Beraad wordt gevormd
door onze 3 pastores (pastoor Hogenelst en de pastoraal werkers
Van Kranenburg en Peters) samen met de 2 diakens Oude Groen
en Ten Bruin, en met de 3 parochiemedewerksters de dames Te
Morsche, Spekkink en Storteler. U vindt hun namen en verderegegevens in elke uitgave van ons parochieblad “Onderweg” op
pagina 2.
Na deze bespreking van het eerste concept is het plan aangepast. Vervolgens is deze aangepaste versie op 12 september 2013
gepresenteerd aan de locatieraden en pastoraatsgroepen van de
12 locaties van onze parochie.
Het pastoraal team en het parochiebestuur zullen nu alle 12 locaties bezoeken tijdens een daar te organiseren parochieavond.
(Zie ook de foto op de omslag van dit nummer) In ieder geval
zullen de
voorzitter van
het parochiebestuur,
pastoor Fred
Hogenelst,
en de vicevoorzitter,
Piet-Hein
Cremers, al
die avonden
bezoeken.
Tijdens deze
avonden
zullen we ook
vragen om uw
reacties en
suggesties. Het parochiebestuur vindt het erg belangrijk uw opmerkingen te horen. Bij de hierop volgende definitieve vaststelling van het pastoraal beleidsplan door het parochiebestuur en
het pastoraal team wordt goed geluisterd naar uw opmerkingen
en suggesties.
Natuurlijk kan niet alles. De pastores zouden veel meer willen
doen dan wat ze kunnen doen. Met 3 man ben je nu eenmaal
beperkt in je mogelijkheden. Maar wat ze doen, willen ze goed
doen. Daarbij moeten keuzes gemaakt worden. Bij het maken van die keuzes willen we zo veel mogelijk ook doen wat de
parochianen belangrijk vinden. Daarnaast zal ook veel gedaan
moeten worden door de parochianen zelf. Deze inbreng van de
parochianen, van al onze vrijwilligers, van U is belangrijk voor
het voortbestaan van onze parochie en haar 12 locaties.
Het nieuwe pastoraal beleidsplan is getiteld: “Mensen van de
weg.” De eerste volgelingen van Jezus werden al snel zo genoemd; altijd onderweg om de Blijde Boodschap te verspreiden.
Ik hoop dat we veel parochianen mogen ontmoeten tijdens onze
rondgang langs de 12 locaties. Op die manier kunnen we samen
op weg gaan.
Namens het parochiebestuur
P.H.A.J. Cremers, vice-voorzitter
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Kleine Kerk Gemeenschappen (vervolg)
achtergronden en aanmelding

In de vorige ONDERWEG (nr 7, pagina 7) hebt u kennis kunnen maken met een
van de projecten die in de parochie gaan plaatsvinden: het opzetten van Kleine
Kerk Gemeenschappen. In dit artikel vindt u informatie over de achtergronden.
Waarom maken we
ons zoveel zorgen
over het voortbestaan van de kerk
– als – gemeenschap? Geloven
kunnen we toch
ook gewoon thuis doen, met onze naasten
of helemaal alleen? Natuurlijk kan dat,
en we doen dat ook: we bidden voor het
eten of ‘s avonds voor het naar bed gaan,
we lezen de bijbel of de adventskalender,
we proberen aandacht aan elkaar te geven
en voor elkaar te zorgen, zodat we aan
het gebod van de naastenliefde gehoorzamen. Maar toch denk ik dat we een
gemeenschap nodig hebben als we willen
groeien in ons geloof en in ons gelovig
handelen. Kerk-zijn betekent een betrokken en warme gemeenschap vormen. In
de gemeenschap zijn we betrokken op
God, op elkaar en op de buitenwereld. In
de gemeenschap vindt de persoonlijke
ontmoeting plaats.
Dat ontmoeten, dat kan natuurlijk in de
kerk, in de wekelijkse vieringen.
Dat kan ook in de
vele werkgroepen
waar velen van u
actief zijn als vrijwilliger.
De Kleine Kerk Gemeenschappen sluiten
daar op aan, en gaan een stapje dieper.
Daar deel je over je motivatie, de keuzes
die je maakt en hoe je dat vanuit het hart
kunt doen. Kleine Kerk Gemeenschappen zijn kleine groepen mensen die
elkaar (leren) kennen en die samen een
gemeenschap- in- de- geloofsgemeen-

schap vormen. Gewoon back-to-basic, als
de eerste christenen: samen komen om
je ervaringen uit het (geloofs)leven met
elkaar te delen.
Komt dit ineens uit de lucht vallen? Nee!
Het leuke is dat het idee van de Kleine
Kerk Gemeenschappen al tientallen
jaren oud is. In Amerika is het begonnen
vanuit het plan om parochies op te delen
in kleinere groepen (Small Christian
Communities), zodat men elkaar beter
leerde kennen en de parochie erdoor
zou worden opgebouwd. Daar sloeg
het aan, en groeide de SCC uit tot een
bekend fenomeen. En nu is er in tientallen parochies in Nederland ook zoiets aan
de gang. Sinds een aantal jaren is er een
groeiende belangstelling voor deze vorm
van kerk-zijn en komen mensen bij elkaar
in kleine groepen.
Juist nu de kerk steeds meer zaken
centraliseert, nu er steeds meer zorgen
zijn om de toekomst van onze kerk en ons
geloof, komen er steeds meer van deze
kleine groepen, om zo tóch maximaal
betrokken te blijven op elkaar en op het
geloof.
Kleine Kerk Gemeenschappen bestaan
er dus in allerlei soorten en maten en
vormen, maar de volgende kenmerken
hebben ze wel gemeenschappelijk:
- Het zijn kleine groepen van ongeveer 8
tot 16 personen
- de deelnemers hebben op een of
andere manier een binding met de
Kerk. Dat kan zowel een sterke als een
zwakke band zijn!
- de groep komt regelmatig (bijvoorbeeld eens per 1 à 2
weken) bij elkaar,
meestal in een van
de huizen van de
deelnemers, maar
het kan ook in een
kerkcentrum.
- de deelnemers
van een groep hoeven niet per se uit
één geloofsgemeenschap te komen,
tenzij zij daar zelf
voor kiezen.

- Het moment van de dag bepaalt de
groep zelf, zoals het iedereen het beste
uit komt.
- In de manier waaróp de uitwisseling
van geloof en leven plaats vindt, is veel
variatie mogelijk (zie vorige nummer
van ONDERWEG, gespreksgroep,
eetgroep, wandelgroep etc).
Wij gaan het komende half jaar in
de geloofsgemeenschappen bijeenkomsten organiseren waarin verdere
uitleg wordt gegeven en mogelijkheden worden besproken voor Kleine
Kerk Gemeenschappen. Zie hiervoor
de komende nummers van ONDERWEG.
Er zijn nu ook al bestaande groepen die
je een Kleine Kerk Gemeenschap kunt
noemen. Een kleine greep: in Vorden is al
ruim zes jaar een groep die maandelijks
bij elkaar komt om over onderwerpen te
spreken die beurtelings door de deelnemers worden voorbereid. In Zutphen
zijn een aantal gebedsgroepen en een
gespreksgroep. In Keijenborg is een
Bijbelgroep waar het persoonlijke geloof
met bijbelteksten wordt verbonden en in
Lochem is al vele jaren een ‘geloven Nu’
groep actief (zie pagina 7)

Info en aanmelding:

Lijkt het u leuk of interessant om met ons
mee te doen, hebt u vragen of wilt u zich
aanmelden?
Neem dan contact op met pastor Jaap van
Kranenburg of met een van de parochiemedewerkers (voor adresgegevens zie
pagina 2).
Jaap van Kranenburg,
pastoraal werker

Concrete initiatieven
In diverse gemeenschappen is al
belangstelling getoond voor het
opzetten van Kleine Kerk Gemeenschappen. Daarnaast zijn er ook een
paar concrete initiatieven:
In Vorden zijn er een aantal mensen
die zich nu al aangemeld hebben, zij
zoeken nog wat uitbreiding
In Zutphen zijn er plannen om in het
Brede Dak een Kleine Kerk Gemeenschap op te zetten (zie pagina 7)
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Ruimte voor anderszijn (Rvaz) Brede Dak
uit Zutphen voorgedragen voor Zutphen
Ariënsprijs

die ingaan op thema’s uit de psychiatrie en
de presentiebenadering. Naast de vrijwilligerspool zijn er ook pastores die zich als
‘pastor met ruimte’ beschikbaar stellen
voor het onderhouden van een pastoraal
contact, daar waar dat gevraagd wordt.
Ook onze parochie participeert al enkele
jaren in het project Ruimte voor anderszijn, een diaconaal project dat de gehele
Achterhoek met Apeldoorn omvat.
Voor meer informatie, zie ook de website
www.ruimtevooranderszijn.nl

Het Brede Dak is
bijna 15 jaar geleden ontstaan
vanuit de Missionaire gedachten (Egidius)
een christen
gemeenschap te
vormen die oog
en oor heeft voor
zijn naaste.
Wil Matti &
Margriet te
Morsche hebben in Antwerpen kennis
gemaakt met zo’n gemeenschap en zijn
vervolgens samen met Fr. Ton Oostveen
in Zutphen “Het brede Dak” gestart.
We willen nu graag het Brede Dak verder
inhoud geven en het ontwikkelen tot een
Kleine KerkGemeenschap.
In november zal een eerste bijeenkomst
zijn met een aantal belangstellenden die
daarvoor gevraagd zijn. Dan overleggen
we samen op welke manier we het vorm
willen geven. We beginnen aan de basis
en zoeken vanuit ons geloof naar een invulling die aansluit bij onze persoonlijke
en een gezamenlijke verantwoordelijkheid
om als Christenen onze samenleving te
dienen. U hoort meer van ons.

Diaken Theo ten Bruin

Margriet te Morsche

Zaterdag 5 oktober werd in de Walburgiskerk te Arnhem de Ariëns Prijs voor
Diaconie 2013 uitgereikt aan één van de 28 voorgedragen diaconale projecten
binnen het Aartsbisdom. De prijs is vernoemd naar pastoor Ariëns, die ooit
pastoor was in Steenderen.

Alle projecten zijn samengevat in het
mooie boekje ‘Werken vanuit je hart’, uitgegeven door het Aartsbisdom. Een prijs
die eens in de drie jaar wordt uitgereikt
door het Ariëns – Comité in samenwerking met het Aartsbisdom Utrecht en de
Diocesane Kerkelijke Caritasinstelling.
Echter maar één project kan echt winnen,
als dat al het belangrijkste zou zijn van
een diaconaal project. Hulpbisschop Mgr.
Th. Hoogenboom mocht dit jaar de prijs
uitreiken aan ‘de Herberg van Westervoort’, een combinatie van presentiepastoraat en inloophuis. De Herberg van
Westervoort is een plek waar mensen op
adem kunnen komen, elkaar ontmoeten
en omzien naar elkaar. Ook het gebruik
van de sociale media vormt daar onderdeel van het inloophuis. Het Zutphense
project Ruimte voor anders zijn (Rvaz)
was één van de 28 voorgedragen diaconale
projecten en mocht de plaquette “Hoe kan
ik voor jou een naaste zijn?’ in ontvangst
nemen. Rvaz heeft een pool van 26 vrijwilligers (gespreksmaatjes) met even zoveel
bezochten; zij vormen samen een koppel. De maatjes bezoeken mensen die na
opvang of behandeling vanuit de GGZ teruggekeerd zijn in de maatschappij, weer
thuis. Mensen vallen dan terug op zichzelf,
maar houden behoefte aan gesprek over
de dingen die er toe doen. Juist mensen
met psychische problemen hebben in
hun netwerk niet altijd iemand bij wie
ze daarvoor terecht kunnen. In de folder
van Rvaz staat: “Het gaat om present zijn,
een luisterend oor, het uithouden met de
ander als er steeds terugkerende vragen
zijn die je niet zomaar kunt oplossen”.
Hierbij geldt steeds het motto: “Geef
elkaar de ruimte”. De vrijwilliger wordt
een cursus aangeboden van vier avonden

Informatie Geloven Nu (Lochem)
Najaar 2013 met de Geloven Nu gespreksgroep in Lochem.
Parochiecentrum Kastanjelaan 33, Lochem, om 20.00 uur
Belangstellenden zijn welkom.
De eerste bijeenkomst vond plaats op maandag 21 oktober:
”Twee mensen in een tuin”
De bijeenkomst ging over het bekende verhaal van Adam en Eva, het paradijs en de
aanleiding voor verdrijving uit het paradijs. Het verhaal bestaat al duizenden jaren
en de meesten van ons zijn er van jongs af aan mee vertrouwd.
In Genesis 2:7 wordt verteld, hoe God de eerste
mens vormt uit aarde en levend maakt door hem zijn
levensadem in te blazen. Wat betekent dit voor jou?
Welke rol speelt de theorie van de evolutie daarbij?
Wat versta jij onder ‘de kennis van goed en kwaad’?
En nog veel meer te bespreken aan de hand van een
aantal toelichtingen van de auteurs.
Volgende bijeenkomsten:
- Maandag 25 november: “Morren tegen God”, Exodus 17
- Maandag 16 december: “Paulus voor de poorten”, Handelingen 21
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Zondagmiddag met Paus Franciscus
Op een zondagmiddag begin september heb ik een aantal artikelen in mijn hand over Paus Franciscus. Een stukje van
internet, een artikeltje uit de Trouw en een uitgebreid (vertaald) interview uit een Italiaans Jezuïetenblad, La Civiltà Cattolica. Alles mij toegestuurd door een vriend met de mededeling hier nu eens tijd voor te nemen. Er is veel meer dat ik te
doen heb deze zondagmiddag, maar ik ga toch wat bladeren. Eerst de korte stukjes en daarna het uitgebreide interview.
Voor ik het weet ben ik een paar uur verder. En een hoop inspiratie.
In de tijd waarin wij leven is dit werkelijk een paus die aanspreekt en hoop geeft. Natuurlijk is er ook kritiek, zoals bijvoorbeeld in de NRC van 4 oktober jongstleden, waarin Ian Buruma
de opmerkingen van de paus over de verantwoordelijkheid van
het eigen geweten tegen het licht houdt. Is het eigen geweten voldoende? Mag je alles doen als je het maar kunt verantwoorden
voor je eigen geweten? Daar valt het nodige over te zeggen. Maar
feit is dat deze paus velen aanspreekt.
Een aantal uitspraken van de paus in genoemde artikelen wil ik
u niet onthouden. Ze zeggen veel over de kerk en over de paus.
En ze zetten aan tot nadenken. De eerste is nog uit de tijd dat hij
aartsbisschop Bergoglio was. Hij had het over de ‘autoreferentialiteit’ van de kerk, dat wil zeggen een kerk die alleen met zichzelf
bezig is en niet naar buiten treedt. De paus gebruikte de gelijkenis van de goede herder, maar keerde die volledig om: de kerk is
vaak niet een kerk die bezig is het ene verloren schaap te zoeken,
maar is een kerk die bezig is voortdurend de vacht van het ene
schaap in de schaapskooi te kammen en is ongeïnteresseerd in
de 99 schapen die buiten ronddwalen….Deze paus durft het aan
een dergelijke kerk zelfgenoegzaam, hypocriet en vals te noemen
en roept op naar buiten te treden, buiten de verstikkende beslotenheid van instellingen, parochies, seminaries. Het is nogal wat.
En zet aan tot nadenken, vindt u ook niet?
In het interview in La Civiltà Cattolica komt Franciscus er op
terug. Hij zegt: ‘Deze kerk met wie we moeten meevoelen, is het
huis van allen; het is geen klein kapelletje dat slechts een select
groepje personen kan omvatten. We moeten de boezem van de
universele kerk niet terugdringen tot een beschermend nestje.
Ook schuwt hij het niet de vinger op de zere plek te leggen ten
aanzien van de positie van de kerk in de huidige samenleving.
‘Ik beschouw de Kerk een beetje als een veldhospitaal net na een
slag. Het heeft geen zin om aan een zwaargewonde te vragen hoe
hoog zijn cholesterolgehalte is en hoe het zit met zijn suikergehalte. Met moet eerst zijn wonden helen, pas daarna kan men
over de rest praten. Wonden helen, wonden verzorgen, men
moet bij het begin beginnen. De Kerk heeft zich soms laten
inkapselen in details en kleine voorschriftjes. Het belangrijkste is
echter de Blijde Boodschap: Jezus Christus heeft je gered!’ Is dat
niet een heel ander geluid dan we vaak gehoord hebben? Geeft
dat geen moed en zet het er ook niet toe aan ons eigen handelen
kritisch te evalueren?
De paus geeft ook ruimte voor twijfel. Erg aansprekend vind ik:
‘Als iemand zegt dat hij God ontmoet heeft met een zekerheid die
elke marge van twijfel uitsluit, dan zit het niet goed. Als iemand
op alle vragen een antwoord heeft, dan is dit juist het bewijs dat
God niet met hem is. Dit wil zeggen dat het om een valse profeet
gaat die religie dan voor zijn eigen voordeel gebruikt. De grote
leiders van het Volk Gods, zoals Mozes, hebben altijd een marge
van twijfel, van onzekerheid gelaten. Men moet ruimte laten aan
de Heer, niet aan onze zekerheden.’
En zo gaat het door, een artikel van bijna 30 pagina’s waarin
moeilijke onderwerpen zoals echtscheiding, abortus, homofilie,
de rol van de vrouw in de kerk en andere zaken niet onbesproken
blijven. Niet altijd is er een duidelijke stellingname, maar er is
dialoog. En het zet aan tot nadenken.

Eén uitspraak wil ik u tenslotte niet onthouden, omdat deze zo
mooi aansluit bij waar we in onze eigen parochie mee bezig zijn.
De paus zegt: ’Het gaat om het volk, het volk is het onderwerp.
En de kerk is het volk Gods dat door de geschiedenis trekt in
vreugde en in pijn. Ik wil deel uitmaken van dit volk. Het geheel
van gelovigen is onfeilbaar in het geloof en deze onfeilbaarheid
komt tot uiting in de bovennatuurlijke geloofszin van het hele
volk dat op pad is.’ Sluit dat niet geweldig aan bij ons pastoraal
beleidsplan ‘Mensen van de Weg’?
‘Interview met paus Franciscus’. Een aanrader. U vindt het op
http://www.12apostelen.nl/nieuws/interview-paus-franciscus
Theo Lam

Ceremony of Lessons and Carols
Op de vooravond van de vierde Adventszondag, zaterdag
21 december kunt u in de St. Janskerk in Zutphen weer
genieten van prachtige Anglicaanse koorklanken door het
befaamde Kampen Boys Choir. De schriftlezingen, uit het
Lucas Evangelie, ook in het Engels, worden omlijst met
Carols en Hymen. Een aantal hiervan in samenzang met alle
aanwezigen. Voor liefhebbers van Engelse koormuziek een
absolute must en voor wie dit in de afgelopen jaren niet heeft
meegemaakt en er niet mee vertrouwd is, laat u verrassen.
Het Kampen Boys Choir staat onder leiding van Rintje te
Wies en wordt op het grote Timpe orgel van de St. Janskerk
begeleid door organist Euwe de Jong.
De aanvang is 19.30 uur, kerk open vanaf 19.00 uur
Kaarten à € 12,50 incl. tekstboekje zijn, voor zover beschikbaar, vanaf dat moment aan de kerk verkrijgbaar.
U kunt tevens kaarten reserveren via de website van het
koor www. kampenboyschoir.nl of via de Klassieke Muziekhandel Music All in, Beukerstraat 24 in Zutphen.
Jongeren tot 12 jaar hebben gratis toegang.
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Ineke Peterse - Giesen:

‘Je moet naar de mensen toegaan’
Gastvrij word ik ontvangen in het prachtige huis van Ineke en Arnold Peterse in
het buitengebied van Ruurlo. De haard is nog net niet aan, maar de herfst meldt
zich toch al.
Dinsdagavond, haar vaste repetitieavond
met het koor in Mariënvelde, waar ze
dirigent van is. Vanavond zijn ze wat
vroeger begonnen en heeft Ineke de koffie
na afloop maar een keertje overgeslagen.
We zagen geen andere mogelijkheid elkaar even te spreken. Druk, druk, vol van
activiteit. En dan heb ik eigenlijk in een
paar zinnen al heel veel over Ineke Peterse vertelt: muziek, actief, en …. naar de
mensen toe gaan. Drie punten die tijdens
het interview steeds weer terugkomen.
Een enorm actieve, positief ingestelde
vrouw, met muziek als rode draad in haar
leven en, ik zou haast zeggen als leitmotiv
‘Je moet naar de mensen toegaan’.
Ineke is voorzitter van de locatieraad
van de geloofsgemeenschap in Ruurlo en

sinds 1 mei 2013 lid van het parochiebestuur met de portefeuille personeelszaken
en vrijwilligersbeleid. Ze is geboren in
Cothen bij Wijk bij Duurstede, en eigenlijk direct na haar middelbare school gaan
werken als directiesecretaresse. Naast
haar werk heeft Ineke haar hele leven
muziekopleidingen gevolgd en piano en
orgel gespeeld.
In 1975 is ze getrouwd met Arnold die
destijds aan de landbouwuniversiteit in
Wageningen werkte en met wie ze in Ede
ging wonen, waar Ineke al direct kerkorganist werd. In 1987 verhuisde het gezin
naar Hilversum en trad Ineke als secretaris toe tot het kerkbestuur. Na nog een
drietal jaren in Polen gewoond en gewerkt
te hebben, trok
de verhuiswagen
in 2007 naar hun
nieuw gebouwde
huis in Ruurlo.
Inmiddels hebben
ze naast hun drie
kinderen ook al
twee kleinzonen.
Op mijn vraag of
ze er moeite mee
had om ‘er tussen
te komen’ bij die,
toch wel vaak als
wat stug ervaren
Achterhoekers,
is Ineke heel
resoluut. “Geen
enkel probleem,
je moet gewoon
naar de mensen
toegaan. Dat heb
ik overal gedaan
waar we gewoond
hebben, meestal
via de muziek en
dat lukt altijd.”
In Ruurlo heeft
Ineke met een
groepje van negen
mensen een
bezoekersgroep
opgericht die oudere parochianen
bij verdrietige
of hoogtijdagen

thuis bezoekt. Ze doet niets liever, naar de
mensen toegaan. Toch heeft ze deze activiteit losgelaten, want met het voorzitterschap van de locatieraad en haar functie
in het parochiebestuur heeft ze haar
handen vol. Ze ervaart haar bestuurswerk als een grote verantwoordelijkheid.
Zonder vrijwilligers staat alles stil, om een
bekende reclame slogan maar eens te parafraseren. “Ik ga ze wel opzoeken hoor”
zegt Ineke. “Eén of twee keer per jaar een
gesprekje met elk van de personeelsleden
is wel het minste. Maar ik ben natuurlijk
pas net begonnen, het moet allemaal nog
groeien.”
Ineke heeft een positieve kijk op de ontwikkelingen in de kerk. “De nieuwe paus
zet de deuren open, is enorm verfrissend.
Ook hij gaat naar de mensen toe! We
moeten het met elkaar doen, dat is samen
kerk zijn en dan is de kerk echt niet dood,
ook niet over 20 jaar. Sterker nog, ik geloof dat de kerken ooit weer volstromen.
Daarom moeten we nu zuinig zijn op
wat we hebben, we moeten de kerk goed
bewaren.”
Mijn laatste vraag gaat over het parochiebestuur zelf. Wat vind je er nu van, wat
gaat goed, wat kan beter, wat wil je bereiken? Ook hier heeft Ineke een duidelijke
mening over. “Professioneel zit het goed
in elkaar, ieder is deskundig op zijn terrein en stopt er veel tijd in. Maar het bestuur mag wel wat zichtbaarder zijn. Veel
parochianen hebben geen idee van wat
er allemaal gebeurt. Misschien is dat niet
per se nodig, maar het zou wellicht wel tot
meer begrip leiden bij veel parochianen.
Er worden bijvoorbeeld samenvattingen
van de bestuursvergaderingen gemaakt.
Misschien moeten we die gewoon in Onderweg zetten? Mijn doel? Samen de klus
klaren. Ik loop niet weg voor moeilijke
beslissingen, wat moet dat moet. Maar
ik wil er alles aan doen om alle twaalf
geloofsgemeenschappen zo lang mogelijk
te bewaren.” Ineke’s tip ten slotte: “Zoek
elkaar op. Dat geldt voor het parochiebestuur en ook voor de bestuurders van de
geloofsgemeenschappen. We hebben allemaal hetzelfde doel en samen sta je sterker. Als locatiebestuurders samenwerken
met bestuurders van andere locaties, dan
geeft dat inspiratie en nieuwe energie. Ga
naar elkaar toe!”
Theo Lam
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Kerstconcerten: B.M.K. in de R.K. Kerk Willibrordus te Ruurlo,

dinsdag 17-12-2013 om 20.00 uur, R.K. kerk O.L.V. ten Hemelopneming
te Borculo, zondag 22-12-2013, 16.00 uur
Wij nodigen u van harte uit voor een
kerstsamenzang in de St. Jan te Zutphen
op zondag 22 december 2013 om 14.00 uur.

Zingt u mee ???

Samen gaan wij traditionele kerstliederen zingen aan de
‘vooravond’ van Kerst! Er is muzikale ondersteuning en zorgen voor een goede kerstsfeer
In het Parochieel Centrum
Mariaschool (achter de kerk),
Tengnagelshoek 6 is er, voor
hen die voorafgaand ook
naar de eucharistieviering
willen, vanaf 12.00 uur gelegenheid tot het nuttigen van
uw eigen lunchpakket.
Wij zorgen (dan) voor koffie/thee.
Dan hoeft u niet heen en
weer te reizen
en kunt u meedoen met de Kerstsamenzang.
In de decemberuitgave van Onderweg
leest u alles over het programma van de kerstsamenzang.
Graag tot ziens op de 22e december.
De Spirituele Commissie HH. 12Apostelen

Adventsvespers

Op de vier zondagen van de Advent, 1-8-15 en 22 december
verzorgt het Gregoriaans Getijdenkoor om 17.00 uur de
Vespers in de sfeervolle St. Janskerk in Zutphen.
De Vespers is het gezongen kerkelijk avondgebed op het moment
dat het licht in de wereld afneemt en de lichten worden ontstoken.
Voor de Adventstijd geldt dat eens
temeer: de dagen
worden korter en de
behoefte naar nieuw
licht neemt toe.
In de stilte en rust
van de Vespers
komt de verwachting naar dat
nieuwe licht in tekst
en gezangen tot
uiting. Er zijn duidelijke tekstboekjes
beschikbaar zodat deze vieringen goed zijn te volgen.
U wordt van harte hiervoor uitgenodigd.

Het Borculo’s Mannenkoor(BMK) telt 48 leden en werd opgericht in 1984. In de loop der jaren heeft het koor veel van
zich laten horen bij optredens ter gelegenheid van o.a. koffie-,
lustrum-, kerst en nieuwjaarsconcerten. Ook in het buitenland,
vooral in Duitsland, geeft het koor acte de présence. Elk jaar
verzorgen wij een buitenlandse reis en een optreden aldaar.
Het repertoire omvat een groot aantal verschillende muziekstromingen, zoals geestelijke en klassieke muziek, opera-en operetteliederen, musical en barbershop-, volksliederen. In de laatste
jaren maakten met name Slavische liederen een steeds groter
deel uit van het repertoire, waarbij dan onze zwarte smoking
wordt omgeruild voor een kozakkenkostuum. Maar ook het moderne koorrepertoire wordt steeds meer gezongen.
De dirigent van het BMK is de Bulgaar Christo Guenov en leidt
sinds 2006 ons mannenkoor. Christo volgde vanaf zijn 5e jaar
pianolessen en zijn eerste solo recital werd door hem gegeven op
zijn 6e jaar. Hij studeerde af op het conservatorium in Bulgarije
en deed h.e.e.a. nog eens “dunnetjes “over op het conservatorium in Enschede. Klassieke piano was zijn afstudeer thema met
daarnaast koorscholing als bijvak.
Onze repetities zijn elke dinsdagavond om 20.00 uur in zaal
Peters te Borculo. Op deze avond worden er nieuwe liederen
ingestudeerd en liederen die wij al “kennen “proberen wij verder
te perfectioneren. Daarnaast zijn er oefeningen om onze zangtechniek te verbeteren. Belangstellenden zijn van harte welkom
om een avondje mee te zingen en om de sfeer te proeven. Einde
repetitie is altijd 22.00 uur. Schroom niet, er gingen U veel
“minderen “ voor inzake kennis van het notenschrift etc. Uit
Ruurlo zijn 14 mannen lid van het BMK !
In Vreden (Duitsland ) hebben wij meegezongen in verband
met het 100 jarig bestaan van het koor uit Vreden. Diverse koren
uit onze omgeving en Duitsland waren aanwezig, echter in alle
bescheidenheid, met respect voor de collegakoren, staken wij
met kop en schouders boven de andere koren uit, dit als mededeling van de organisatie uit Duitsland. Met deze complimenten en
ook al het enorme succes in 2009, toen het BMK zijn 25 jarig
jubileum vierde in de grote kerk te Lochem, in samenzang met
niemand minder dan Ernst Daniël Smid, geeft ons alle vertrouwen in de toekomst!
Wij wensen U een fantastisch concert toe!
Meld U aan bij een geweldig koor en geniet van het samen zijn!
Frans Mulder (PR) M 06-44940712
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Kerstconcert Henriëtte van Lith in Kranenburg
Op zaterdag 14 december 2013 geeft Henriëtte van Lith weer
het traditionele kerstconcert in Kranenburg. Dit jaar heeft ze
als gast het Warnsvelds Mannenkoor uitgenodigd onder leiding
van dirigent Emile Engel. De pianobegeleiding is in handen van
Evert-Jan de Groot en Johannes Luijken.
De presentatie wordt verzorgd door Tanja van Lith.
Op het programma staan prachtige kerstmelodieën, mooie aria’s

Bijlage
Vieringenschema:

Datum: zaterdag 14 december 2013
Aanvang: 20.00 uur
Entree: € 10.00
Verkooppunten: Book & Co. Warnsveld, Music All-in Zutphen,
Foto Willemien Vorden

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

Vieringen in
Verzorgingshuizen
Hengelo: De Bleijke, 3e donderdag van de maand, 19.00 uur
Hengelo: De Bleijke, 4e vrijdag
van de maand, Oec.viering, 19.00 uur
Keijenborg: Maria Postel,
vrijdagavond 18.30 uur
Zutphen: IJsselflat, 2e dinsdag
van de maand, 10.00 uur

en koorwerken. De Antonius van Paduakerk zorgt zoals ieder
jaar voor een unieke en sfeervolle ambiance.

Aanbidding en

biechtgelegenheid
Zutphen: H. Johannes de Doperkerk, 1e zaterdag van de maand,
15.30 – 16.15 uur

Stemmig, Borculo

Boetevieringen
Hengelo: H. Willibrordkerk, maandag 16 dec., 19.00 uur.
Ruurlo: H. Willibrordkerk, donderdag 12 dec., 19.00 uur.
Zutphen: H. Johannes de Doperkerk, dinsdag 17 dec., 19.00 uur.

Vieringen
door de week
Borculo: O.L.V. Tenhemelopnemingkerk, dinsdag 26 nov. en 17 dec.,
10.00 uur.
Lochem: H. Josephkerk, donderdag
14 nov. en 5 dec., 10.00 uur.
Olburgen: H. Willibrordkerk,
1e vrijdag van de maand, 15.00 uur.
Ruurlo: H. Willibrordkerk, woensdag 18 dec., 10.00 uur.
Vorden: Christus Koningkerk, donderdag 12 dec. , 10.00 uur.
Zutphen: H. Johannes de Doperkerk, ‘s woensdags , 9.30 uur; op
11 dec. om 10.00 uur.

Koorrooster (voor zover bekend)
Baak:
Borculo
Hengelo
Joppe
Keijenborg
Lochem
Ruurlo
Steenderen
Vierakker
Vorden
Zutphen

Dames- en Herenkoor
Parochiekoor
Stemmig
Willibrordkoor
Parochieel Koor
Parochiekoor
Herenkoor
Gemengd Koor
Marinata
Marinata + Jeugdkoor
Gemengd Koor
Markant
2gether
Kerkkoor
Cantemus Domino
Dameskoor
Vokate
Schola
Gemengd Koor
Capella St. Jan
Vocal Chords + Joy
Joy
Greg. Getijdenkoor
Jubilate Deo
(Lichtenvoorde)

9 – 23 nov.; 1 – 7 dec.
16 – 23 nov.; 1 – 7 – 14 dec.
10 november
17 – 24 nov.; 1 – 15 – 16 dec.
10 – 16 nov.; 1 – 8 – 14 dec.
17 november; 8 december
10 – 24 november; 15 december
17 – 24 november; 8 – 15 december
10 november
1 december
9 - 17 nov.; 8 – 12 – 15 – 18 dec.
24 november
16 november
alle vieringen
24 november; 7 december
12 december
10 november; 1 december
10 november; 22 december
24 november
17 november; 15 december
8 december
23 november
1 – 8 – 15 – 22 dec. (17.00 uur)
1 december

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

Locatieraad

P. Niks, pm, 441714

Pastoraatgroep

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

Vanuit de Pastoraatsgroep
11 november: Sint Maarten

Op maandag 11 november vieren we het
feest van St. Maarten in Baak. Om 18.30
uur beginnen we in de St. Martinuskerk.
Daar wordt o.a. het verhaal van St. Maarten verteld. De kinderen zorgen voor licht
met de lampionnen. De kinderen brengen
zelf een lampion, met lampje, (niet met
kaars) mee. Muziekvereniging “Nieuw
Leven” zorgt voor goede muziek.

stemmige zang op. Door de koorzangers
te noemen willen wij hen in het zonnetje zetten. Na afloop van de viering zal
er koffie en thee zijn. U bent van harte
uitgenodigd.

Gezocht…
De Baakse geloofsgemeenschap kent
vele vrijwilligers die alles in en om de
Martinus-kerk organiseren. Momenteel
zijn er openstaande functies. We doen een
dringend beroep op een ieder die zich wil
inzetten voor de Martinus-kerk. Sommige
taken kunnen door meerdere personen
worden verricht zodat de belasting per
persoon lager wordt.
Waar liggen uw interesses en talenten?
Hoeveel tijd kunt en wilt u investeren in
de Baakse geloofsgemeenschap?
Wilt u hierover, vrijblijvend, van gedachten wisselen, neem dan contact op met
Jacqueline Dors (0575-441948), Berna
Lamers (06-38758764) of Ingrid Teunissen (0575-452865).
Hebben wij u gevonden…?

Kindernevendiensten in
de advent
Sint Cecilia

Op 22 november is de feestdag van de
heilige Cecilia. Volgens de legende kwam
Cecilia uit een Romeinse voorname
familie. Ze zou zeer jong zijn gedwongen
te huwen met iemand uit een andere
Romeinse adellijke familie. Ze vond troost
in de muziek en stierf de marteldood
omstreeks 230. Zij is de patrones van
zangers, muzikanten en instrumentenmakers. Rond 22 november worden binnen
de Rooms-Katholieke kerk koorleden
gehuldigd. Binnen het Baakse kerkkoor
zijn er in 2013 geen jubilaressen onder de
koorleden. Wel willen wij de koorleden
in de zaterdagviering van 23 november
om 19.00 uur voor hun jarenlange inzet
danken. Zij fleuren de vieringen met hun

In Vierakker worden tijdens de 4 adventszondagen kindernevendiensten gehouden
voor kinderen in de basisschoolleeftijd.
Zoals afgesproken is in de werkgroep
kindervieringen van de Vierslag zijn
alle kinderen van de vier locaties (Baak,
Olburgen, Steenderen en Vierakker)
hierbij welkom. Meer informatie over dit
Adventsproject vindt U op de locatiepagina van Vierakker.

Vrienden van de Parel van Baak

Kerstmarkt in Baak
Op zondag 8 december wordt in Baak
de jaarlijkse kerstmarkt gehouden. In de
sfeervolle, verwarmde Sint Martinuskerk

bent u tussen 11.00 en 16.00 uur van harte welkom. Er zijn een twintigtal kraampjes met veelal ambachtelijk gemaakte
producten, zoals manden, bloemwerk,
dozen, kaarsen, houtsnijwerk, kerstversiering en nog veel meer. Ook is er een
kraampje met wat leuke brocante. Er is
koffie, thee, glühwein, en er zijn ook lekkere hapjes. Voor de kinderen tot 12 jaar
is er een kinderknutseltafel waar ze tegen
een kleine vergoeding iets leuks of iets
lekkers kunnen maken.
De opbrengst van de kraamhuur en de
consumpties is zoals ieder jaar voor het
onderhoud van de kerk.
Meer weten? Bel 0575 441554 (Gerrie
Snelder) of mail h.samberg@upcmail.nl

Familieberichten
Op 26 augustus is overleden Arnold
Besseling op 62-jarige leeftijd en op 21
september is overleden Gradus Lichtenberg op 79-jarige leeftijd.

Misintenties
Za. 9/11 koor. Fam. Jansen-Vermeulen, Ouders Harmsen-Ovink, Ouders
Helmink-Boerkamp, Zuster Bernadino
Helmink, Jgt. Mevr. Mentink-Jansen. Zo.
17/11 Ouders Mentink-Jansen en Fam.,
Ouders Dashorst-Brink, Fam. MentinkMulder. Za. 23/11 koor. Ouders van
Leussen-Wolbrink, Jgt. Mevr. SchooltinkStaring, Wim Teunissen, Leden en overleden leden van het kerkkoor. Zo. 1/12
koor. Ouders Schooltink-Kroesen – Theo
en Ben.Za. 7/12 koor Antoon van den
Bos. Zo. 15/12 Jan Roordink, Jan en Will
Schutte-Bosman, Fam. Mentink-Mulder.
Misintenties voor elk weekend
Bert Schooltink, Mevr. Janssen-Bosman,
Wim Driever, Joke Reijmer-Baltussen,
Harrie Berns, Arnold Besseling, Gradus
Lichtenberg.
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,
Fam. Heijtink, Fam. Teunissen-Schooltink, Bernardus Theodorus Boshoven
en fam.,Theodorus Jansen en Jos, Jos
Hermsen, Dien Mokkink-Wenting, Fam.
Veenhuis-Zents, Ouders SchoenakerJanssen.

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

Locatieraad

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

Pastoraatgroep

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

Eerste Facebook viering
enthousiast ontvangen
“Wat ik niet kan zeggen, zing Ik”.
In een goed bezochte Borculose RK kerk
hebben jong en oud genoten van de eerste
Facebook Viering. Zingen van geloof,
overstijgt alles, brengt je dichter bij elkaar
en dat was voelbaar. Het koor “Stemmig”
onder leiding van dirigent Jan te Plate en
pianist Frank Sterenborg, namen een half
uur voor aanvang van de dienst de liederen door en gaven zo belangstellenden de
gelegenheid ook tijdens de viering volop
mee te kunnen zingen. De belangstellenden voor deze zangviering uit Beltrum, Ruurlo, Baak, Lochem, Zutphen en
Borculo waren na afloop bij de koffie zeer
enthousiast over deze manier van samen
kerk zijn. Vanuit de vraag: hoe bereik je
meer mensen is dit initiatief ontstaan.
Op Facebook kun je vele vrienden maken.
Facebook is als het ware een brug naar
elkaar. Maar daadwerkelijk over die brug
komen en echte vrienden maken: dan
moet je elkaar toch echt “Face tot Face”
ontmoeten. Elk lied werd voorafgegaan
door een korte bezinnende gedachte van
voorgangster parochiemedewerkster
Margriet te Morsche.
Liederen als bouwstenen voor een bezinning: dat was nieuw, maar de teksten
van de eigentijdse liederen waren goed
gekozen en hadden een boodschap die tot
nadenken bracht. De volgende viering van
het koor “Stemmig” zal zijn in de Fairtradeweek op zaterdag 26 oktober om 19.00
uur in RK Kerk Borculo.

Een reactie van een bezoekster uit
Zutphen

Ik ben in jullie kerk geweest en heb
heerlijk meegezongen. Je wordt er blij
van. Het koor zingt en alle aanwezigen
zingen; dat geeft verbondenheid en het
slaat bruggen wat jullie als thema hebben
gekozen. Het koor zong voortreffelijk en
na afloop ook nog koffie met wat lekkers
erbij. Dank voor zo’n goede ontvangst.

Misschien willen jullie ook nog in Zutphen in de St. Jan zingen. Ik weet niet of
het mogelijk is, maar ik zou het in ieder
geval leuk vinden. Nogmaals dank aan
allen, Joke van Gessel, Zutphen.

De toekomst van onze
kerk
“We hebben ons laten zien als een levendige en levende geloofsgemeenschap”.
Met deze woorden sloot Jeroen Uhl van
de pastoraatsgroep de druk bezochte
parochieavond af op 17 oktober in ons
kerkgebouw. Meer dan 45(!) aanwezigen luisterden aandachtig naar pastoor
Hogenelst over het pastorale beleidsplan.
Hierna volgde een vitale discussie. Al snel
bleek dat wij in Borculo blijvend aandacht
willen schenken aan ouderen, gecombineerd met vernieuwende aandacht voor
jongeren. De gespreksleider, de heer
Cremers van het bestuur, benadrukte de
gevoeligheden en uitdagingen voor onze
geloofsgemeenschap en we kregen een
compliment voor de gedrevenheid van
onze vele vrijwilligers. Men was het erover eens dat samenwerking met andere
locaties onontbeerlijk is; diverse clusters
zijn genoemd. Het parochiebestuur en
team komt hier op terug. U kunt nog altijd uw reactie en/of vragen kwijt aan een
van de leden van de pastoraatsgroep.

Kerstpakkettenactie 2013
Ook dit jaar zijn er verschillende bezuinigingen in het kader van de economische
crisis. Door deze bezuinigingen neemt het
aantal werklozen sterk toe, die daardoor
in financiële problemen kunnen komen.
Ook worden vooral de mensen getroffen die een bijstandsuitkering hebben of
andere minimale inkomsten.
De gezamenlijke kerken van de gemeente
Berkelland willen deze mensen voor het
achtste jaar een hart onder de riem steken
door hen als lichtpuntje voor de Kerst een
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goed pakket met levensmiddelen te geven.
Waarom? Omdat we dit willen doen in
navolging van Jezus, die ons als opdracht
meegaf om te zien naar de naaste. We
maken geen onderscheid wie onze naaste
is. We doen dit voor iedereen, christenen,
moslims of niet gelovigen. De aanmelding voor een pakket loopt via de Sociale
Dienst Oost Achterhoek, Maatschappelijk
Werk van Sensire, Schuldhulp op Maat en
De Voedselbank.
Wilt u ons helpen om de kerstactie
wederom tot een succes te maken? Zoals
verschillende dieren een voorraad aanleggen voor de winter, moeten wij geld
inzamelen om straks de levensmiddelen
te kunnen betalen. Wij verwachten dat
het aantal pakketten hoger zal zijn dan
afgelopen jaar. Wij vragen u daarom naar
draagkracht een gulle gift in de collecte
voor de Kerstpakkettenactie te doen.
U kunt ook een bedrag overmaken naar
ons banknummer: 1356. 53. 347 ten name
van Stichting Kerstactie Kerken Berkelland. Bij voorbaat hartelijk dank.
Namens alle afgevaardigden van de
Kerken in de gemeente Berkelland.

Gezamenlijk koffie
drinken
Na afloop van de viering van zondag 1
december is er gelegenheid om koffie te
drinken in het KJ gebouw. U bent hiervoor van harte uitgenodigd!

Misintenties
16/11 Jan en Paul Belterman, Overleden
ouders Venderbosch – Van Galen, Overleden fam. Geerligs en Ottenschot, Herman
en Annie v. d. Berg – Saveneije
23/11 Overleden ouders Elschot – Spekschoor, Henk de Vries Herman en Annie
v. d. Berg Saveneije
1/12 Marietje Dute – Kasteel Harrie Hendricksen, Gerrit Stegeman, Theo en Riek
Verheijen
Agnes Versteegen – Giessen, Gerhard
Groot Kormelink, Gerhard Jansen (Jaargedachtenis), Herman en Annie v. d. Berg
– Saveneije
7/12 Bram Nieuwveld Fam Pelgrum, Herman en Annie v.d. Berg – Saveneije
14/12 Ria Mesland – te Morsche, Ouders
Hulzink – Spekschoor, Herman en Annie
v.d. Berg – Saveneije, Bram Nieuwveld
(jaargedachtenis)

Inleveren Kopij
Sluitingsdatum inleveren kopij voor
Borculo is 25 november, monique.uhl@
gmail.com

Onderweg / Vieringenschema
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DAG

BAAK

BORCULO	

HENGELO	

JOPPE	

KEIJENBORG

LOCHEM	O

za 09/11

19.00 uur							
Eucharistie							
F. Zandbelt							
													
zo 10/11		
9.30 uur
9.30 uur
9.30 uur
11.00 uur
9.30 uur
32e zo.		
Eucharistie
WCV
WCV
WCV
WCV
d. h. jaar		
F. Hogenelst
werkgroep
werkgroep
werkgroep
M. Peters

za 16/11		
19.00 uur		
19.00 uur					
		 WCV		Eucharistie					
		
J. van Kranenburg		
F. Hogenelst					
													
zo 17/11
9.30 uur		
9.30 uur		
11.00 Euch.
9.30 uur
33e zo.
WCV		Eucharistie		F. Hogenelst
WCV
d. h. jaar
T. ten Bruin 		
F. Hogenelst		
T. ten Bruin
werkgroep
za 23/11

19.00 Euch.
19.00 uur								
Ceciliafeest
WCV								
F. Zandbelt
M. Peters								
													
zo 24/11			
9.30 Euch.
9.30 uur
11.00 Euch.
9.30 uur
Christus			
Ceciliafeest
Eucharistie
Ceciliafeest
Eucharistie
Koning			
F. Zandbelt
J. Leisink
F. Zandbelt
F. Hogenelst

za 30/11									
									
									
													
zo 01/12
9.30 uur
9.30 uur
9.30 uur
9.30 uur
11..00 uur
9.30 uur
1e zo.
Eucharistie
Eucharistie
WCV
Eucharistie
WCV
Familieviering
Advent
F. Hogenelst
P. Westerman
J. van Kranenburg
J. Leisink
J. van Kranenburg
werkgroep
za 07/12

19.00 uur
WCV
M. Peters

19.00 uur								
WCV								
T te Bruin								

In alle Geloofsgemeenschappen zullen dit weekend de vieringen in het teken staan van de Adventsaktie.		
zo 08/12
		
2e zo.			
Advent			

9.30 uur
Eucharistie
F. Hogenelst

9.30 uur
WCV
werkgroep

11.00 Euch.
Hogenelst
T. ten Bruin

9.30 uur
Eucharistie
F. Zandbelt

za 14/12		
19.00 uur		
19.00 uur					
		 WCV		Eucharistie					
		
G. Oude Groen		
F. Zandbelt					
													
zo. 15/12
9.30 uur		
9.30 uur		
11.00 uur
9.30 uur
3e zo.
WCV		
WCV		 Eucharistie
WCV
Advent
werkgroep		
werkgroep		
F. Hogenelst
werkgroep

za 21										
zie Vierakker						
										
													
zo 22/12				
9.30 uur
11.00 uur			
4e zo.
zie Steenderen
zie Ruurlo
zie Keijenborg
WCV
Eucharistie
zie Vorden
Advent				
J. van Kranenburg
F. Zandbelt			

LEGENDA:

Euch.:

Eucharistieviering

WD:

Woorddienst

EHC:

Eerste H. Communieviering

WCV:

Woord- en Communieviering

Oec.viering: Oecumenische viering								

Onderweg / Vieringenschema
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VIERAKKER	

VORDEN	

ZUTPHEN	DAG

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

					
19.00 uur				
za 16/11
					Eucharistie
					
F. Zandbelt
													
9.30 uur
9.30 Euch.		
9.30 uur
9.30 uur
11.15 uur
zo 17/11
WCV
Ceciliafeest		Eucharistie
WCV
Eucharistie
33e zo.
J. van Kranenburg
P. Westerman		
E. Wassink
werkgroep
J. Hulshof
d. h. jaar

								
17.00 Euch.		
17.00 uur
za 23/11
								
Ceciliafeest		
Kinderviering
								
F. Zandbelt		
M. Peters
													
9.30 uur
9.30 uur
9.30 uur		
9.30 Euch.
11.15 uur
zo 24/11
WCV
WCV
WCV		
Ceciliafeest
Eucharistie
Christus
M. Peters
werkgroep
T. ten Bruin		
J. van der Meer
F. Hogenelst
Koning

									
19.00 uur
17.00 uur			
za 30/11
									
WCV
Eucharistie
									
Werkgroep
F. Hogenelst
													
9.30 uur
Dorpskerk		
10.00 uur
9.30 uur
11.15 uur
zo 01/12
WCV
Oec.viering		 Woorddienst
WCV
Eucharistie
1e zo.
werkgroep
werkgroep		
werkgroep
werkgroep
F. Hogenelst
Advent

								
17.00 uur
								
Eucharistie
								
F. Hogenelst

18.30 uur		
Eucharistie
F. Hogenelst

za 07/12

In alle Geloofsgemeenschappen zullen dit weekend de vieringen in het teken staan van de Adventsaktie.
9.30 uur
WCV
T. ten Bruin

9.30 uur
WCV
werkgroep

9.30 uur
WCV
M. Peters

10.00 uur		
Woorddienst		
werkgroep		

11.15 uur
Eucharistie
F. Zandbelt

zo 08/12
2e zo.
Advent

					
19.00 uur			
17.00 uur
za 14/12
					Eucharistie			
Effataviering
					
F. Hogenelst			
werkgroep
													
9.30 uur
9.30 uur		
9.30 uur
9.30 uur
11.15 uur.
zo 15/12
Eucharistie
WCV		 Eucharistie
WCV
Eucharistie
3e zo.
F. Hogenelst
J. van Kranenburg		
P. Westerman
G. Oude Groen
P. Westerman
Advent

										
17.00 uur			
za 21/12
						
zie Vierakker		
zie Vierakkker
Eucharistie
										
F. Hogenelst
													
			
9.30 uur
9.30 Euch.
10.00 uur
9.30 uur
11.15 uur
zo 22/12
zie Steenderen
Eucharistie
Kardinaal Eijk
Woorddienst
Eucharistie
Eucharistie
4e zo.
			
F. Hogenelst
T. ten Bruin
werkgroep
F. Zandbelt
F. Hogenelst
Advent

Voor andere vieringen en het koorrooster zie bladzijde 11

								WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN

zie www.12apostelen.nl/vieringen
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H. Willibrord - Hengelo
Spalstraat 38; 7255 AD Hengelo (Gld.); 0575-461275;
info@willibrordhengelo.nl; www.willibrordhengelo.nl
secretariaat: woensdag 15.00-17.00 uur.
Rekeningnr.: 1213.92.570; 1195.38.857 (kerkbijdragen);
1684.62.303 (torenrestauratie).
Redactie: louise50@live.nl

Locatieraad/pastoraatgroep

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

Wie was nou eigenlijk
Willibrord?
Bisschop van Utrecht, Aartsbisschop der
Friezen, apostel der Friezen.
Geboren:
658 te Northumbrië
Gestorven: 7 november 739 te
Echternach
Schrijn:
Abdij van Echternach en Catharinakathedraal te Utrecht
Naamdag: 7 november
Verering:
Rooms-Katholieke Kerk
Attributen: Mijter en staf, in zijn rechterhand een model van een
kerk. In onze Willibrordkerk
zijn 8 gebrandschilderde
ramen over Willibrord. In
onze Nieuwsbrief worden de
ramen beschreven.

Levensloop:
Opleiding tot priester

Willibrord werd geboren als zoon van
pas bekeerde ouders en werd als zevenjarige jongen door zijn vader Wilgis als
oblaat toevertrouwd aan het klooster van
Ripon nabij York in Engeland, voordat
zijn vader zelf als kluizenaar ging leven.
In Ripon groeide Willibrord op onder
invloed van Sint Wilfridus (Egbert), de
bisschop van York. Wilfrid verzette zich
tegen de toen heersende Keltisch-katholieke traditie en was een voorstander van
de Romeinse Ritus. Op zijn 20e vertrok
Willibrord naar Ierland. In de abdij van
Rathmelsigi onderwierp hij zich aan een
regime van strenge tucht. Tien jaar later,
hij was toen 30 jaar oud, werd hij daar in
688 tot priester gewijd.

Missionering:

Volgens de latere schrijver Alcuïnus was
Willibrord vervuld van de geest van ‘peregrinatio’, de mystieke wens om het aardse
huis te verruilen voor de bekering van
heidense volkeren en reisde Willibrord
in 690 met elf of twaalf gezellen, onder

wie Werenfried van Elst, via het huidige
Katwijk naar Friesland om het voorbeeld
te volgen van Jezus Christus die rondtrok
om zijn boodschap te verkondigen. Willibrord begon daar met zijn kersteningsmissie van de Friezen, die zich soms tegen
de kerstening hadden verzet.
Van daaruit bezocht Willibrord een groot
gebied dat zich uitstrekt van de Lauwers
zee tot België en Luxemburg toe.
(Deze informatie staat ook op onze website www.willibrordhengelo.nl )

Viering zondag 10
november in zorgcentrum
De Bleijke met maaltijd
Aanvang: 10.00 uur
Deze tweede zondag in de maand november is weer de maandelijkse kerkdienst in
zorgcentrum de Bleijke. Het zal een bijzondere dienst zijn waarin het gaat over
samen eten en de Bijbelse betekenis van
de maaltijd en voedsel. Deze zondag na de
dankdag voor gewas en arbeid mogen we
daar samen in dankbaarheid bij stilstaan.

En dat niet alleen, we zullen aansluitend
ook samen eten! Ook de mensen die niet
op de Bleijke wonen en bij de kerkdienst
zijn, zijn van harte uitgenodigd om na de
koffie tussen de middag ook mee te blijven eten op de Bleijke! We hopen dat veel
mensen daar gebruik van zullen maken.
Graag wil men in de keuken natuurlijk
weten hoe veel mensen er extra zullen
blijven eten en daarom vragen wij u om u
even op te geven bij Albert en Joke van de
Velde tel. 463026 of bij Jan Claver
tel. 462763.
Er zijn wel kosten aan verbonden. De
maaltijd in de Bleijke kost € 8,- en daarvoor krijgt u een uitgebreid drie-gangen
keuze menu. .
Opgeven kan tot vrijdag 8 november. Van
harte welkom in de kerkdienst en bij de
maaltijd!

St. Maarten
maandag 11 november 2013
Net als voorgaande jaren willen we ook
dit jaar weer het Sint Maarten feest vieren
vanuit de gezamenlijke kerken. Het is
ieder jaar weer een feest om de kinderen
te zien met hun prachtige lampions in
optocht door de straat van Hengelo met
muziek door Crescendo voorop. Maandagavond 11 november om 18.30 uur zijn
kinderen en hun ouders, grootouders en
broertjes en zusjes, welkom in de Remigiuskerk.
Daar wordt het verhaal van Sint Maarten
verteld, worden lampions aangestoken en
gaan we in optocht met de muziek naar
de Willibrorduskerk. Daar sluiten we
de optocht op een feestelijke manier af.
Alle kinderen van de basisschool (en hun
ouders en andere belangstellenden) zijn
van harte welkom. (We hopen natuurlijk
op goed weer maar als het regent blijven
we in de kerk).

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

Locatieraad

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

Pastoraatgroep

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

Familieviering
Op zondagmorgen 13 oktober was er een
mooie familieviering met als thema ’Moeder Maria, U bent goud’.
In een volle kerk werd stilgestaan bij de
speciale rol die Maria als moeder voor
Jezus speelde maar niet alleen voor Hem,
ook voor ons. Een kinderkoortje gaf het
geheel een tintje.
Maria is nu ruim zeven maanden zwanger en op 24 december wordt haar zoon
geboren. Natuurlijk hebben we dan een
geboortefeest waarvoor alle kinderen
worden uitgenodigd op 24 december
om 18.00 uur. Tijdens de viering zal
een kinderkoortje zingen en mogen de
kinderen instrumenten meenemen om de
zang te ondersteunen. Er zal ook een collecte worden gehouden voor de armen in
voormalige gemeente Gorssel. U bent van
harte welkom!
Werkgroep Familieviering

Ontmoet Doortje Jansen
‘Als ik een kaarsje aan steek doe ik ’t voor
de hele wereld. Voor goede en ook de
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Gedoopt: Rein Johannes Wijnand
Vehmeijer, zoon van Servaas Jan Laurens
Vehmeijer en Sarah Vehmeijer- Berger.
Wilhelmina Antonia Holtslag, dochter
van Frank Holtslag en Angela Wigman.

Koffie-ochtend
Op woensdag 6 november a.s. gaan we
weer koffiedrinken met de ouderen in de
pastorie. We hebben mevrouw Marga Peters bereid gevonden om te vertellen over
haar werk als pastoraal werker in onze
parochie. Om 10.00 uur is de koffie klaar.
U bent van harte welkom!

Allerzielen
slechte, want dat zijn ook mensen.’, zegt
Doortje Jansen – Thijssen. Ze is een vertrouwd gezicht in onze vieringen en ze zit
graag op de voor haar zo vertrouwde plek
achter in de kerk. Ze vertelt warm over
haar leven, ook al was ze jong weduwe, en
ze zegt hoe dankbaar ze is voor datgene
wat er allemaal gebeurt in onze geloofsgemeenschap. Dat en meer leest u op onze
site rkkerkjoppe.nl/doortje
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 Harry Schut.

Familieberichten
Overleden: Albertus H. Schrijver, echtgenoot van Veronica F. van Gaalen, in de
leeftijd van 68 jaar. Albertus A. Roording,
echtgenoot van Hermien T. Korenblek,
in de leeftijd van 73 jaar. Hans W. van
der Linden, weduwnaar van Maria A. de
Graaff, in de leeftijd van 81 jaar.

Voor het zesde achtereenvolgende jaar
kunnen wij met recht zeggen: “wat een
indrukwekkende Allerzielen”. Wij willen
allen die zich op welke wijze dan ook hebben ingezet om deze Allerzielen mogelijk
te maken, van harte bedanken.

Adventsvesper
1 december 2013
Om 17.00 uur organiseert het Beraad van
Kerken in de Protestantse kerk, Lochemseweg 36 te Epse een oecumenische
adventsvesper. De organisatie is dit jaar
in handen van onze geloofsgemeenschap.
Willem Achtereekte zal voorgaan.

Buitenkerststal
Vele jaren wordt er buiten onze kerk een
prachtige kerststal gebouwd door een
aantal vrijwilligers. De stal wordt door
een groep vrijwilligers vanaf de laatste
zaterdag van november opgebouwd. Wij
wensen deze vrijwilligers veel succes en
plezier bij het opbouwen van de kerststal.
Wilt u meehelpen, kom gerust op een van
de zaterdagen!

Eerste Heilige Communie
Graag willen we weten welke kinderen
dit schooljaar mee willen doen met de
voorbereiding voor de Eerste Heilige
Communie. Daarna zullen ze dan in een
feestelijke viering de Eerste Heilige Communie ontvangen. Alle kinderen uit groep
4, of hoger, kunnen meedoen. Dit jaar
zullen we de voorbereiding samen doen
met Lochem en Vorden.
Wij willen u vragen uw kind zo snel mogelijk, maar uiterlijk voor 1 januari 2014, op
te geven bij het secretariaat. Daarna hoort
u meer over de voorbereiding.
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met Anne Wijffels.
De Communievoorbereidingsgroep
Doortje Jansen-Thijssen

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

Locatieraad/pastoraatgroep

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

Bereikbaarheid Sint Jan
de Doper Keijenborg
Het parochiesecretariaat is geopend op
donderdagmorgen van 10.00 – 11.00 uur.
Telefoon 0575-461314
Ook kunt u uw kind aanmelden voor het
dopen. De datum voor het 2e halfjaar
2013 is zondag 8 december 2013
Voor spoedgevallen bij een overlijden of
spoedbediening belt u de parochiewacht.
Telefoon 06 10 31 96 38
Contactpersoon voor Zelhem: De heer
J. Waalderbos, Zonnebloemstraat 43,
7021 ZA Zelhem, tel. 0314-623809
Stichting R.K. Begraafplaats Keijenborg :
Contactpersoon: Mevr. J. Lamers tel.
0575 – 464162, email:
begraafplaatskeijenborg@hotmail.com
Parochiële Caritas Instelling:
Secretariaat: Jan Niesink , Koldeweiweg
13, 7256 AV Keijenborg. tel. 0575 –
463002

Jaargedachtenisviering.
Op zondag 10 november is de jaargedachtenis voor Grada Mullink-Hofstede,86 j.
overleden op 4-11-2012 en Han Polman
,69 j. overleden op 17-11-2012
Op zondag 15 december is de jaargedachtenis voor Jan Besselink, 89 j. overl.
10-12-2012; Theo Berendsen, 79 j. overl.
22-12-2012 en Mina Willemsen-Leenen,
93 j. overl. 28-12-2012

Familieberichten
Geboren: op 23 augustus 2013 Ruben,
zoon van Patrick en Anouk Ankersmid
Dopen: op 8 december worden gedoopt
Finn Goossens en Ruben Ankersmid
Overledenen: op 19 september 2013 is
overleden Willy de Vrught in de leeftijd
van 79 jaar. Hij woonde Velswijkweg 22 te
Zelhem. Op 12 oktober 2013 overleed in
het Slingelandziekenhuis Bernardina Gerharda Ibink-Teunissen in de leeftijd van
79 jaar. Zij woonde Verzet 10 te Zelhem.

Voorwerpen en rituelen
in de Rooms-Katholieke
Kerk en Eredienst
In het programma van V&T (Vorming
& Toerusting) proberen we elk jaar ‘een
oecumenische kring’ te organiseren. We
zoeken de gelegenheid om als protestanten en katholieken elkaar beter te leren
kennen. Zo ontstond na de V&T-avond
vorig jaar, over het Sacrament van de
Ziekenzalving, het idee om eens ‘gewoon’,
rustig en oplettend door de kerk van Sint
Jan de Doper in Keijenborg te lopen.
In ons dagelijks leven zijn al veel handelingen rituelen geworden, omdat we
ze vaak en altijd neteender herhalen. In
onze erediensten, en zeker in die van de
Rooms-Katholieke Kerk, is dat ook zo.
Betekenisvolle handelingen in een vaste
orde van dienst. Daarbij zijn vaak ook
voorwerpen nodig: een kaarsje, wijwater,
de paaskaars, een rozenkrans of een kruis.
We willen een rondgang maken door de
kerk en bij die voorwerpen letterlijk stilstaan, om daarna in een gesprek te horen
en ervaren hoe belangrijk rituelen in het
leven van mensen zijn.
Komt u ook? Want juist het gesprek tussen protestanten en katholieken maakt
zo’n avond als deze zo boeiend en waardevol.
Leiding: Theo ten Bruin, diaken. Datum:
donderdag 21 november 2013 om 20.00

uur in de R.K. Kerk St. Jan de Doper
in Keijenborg. Contactpersonen: Miny
Sloot-van der Kemp, tel. 0314 – 624547,
miny.sloot@upcmail.nl Of Maja van der
Veer tel. 0314 – 623063.
Opgave uiterlijk donderdag 14 november
bij de contactpersoon.

Catecheselessen op de
St. Bernardusschool
In de periode na de herfstvakantie tot aan
de kerstvakantie.
Na de herfstvakantie gaan de lessen godsdienst/levensbeschouwing over het onderwerp ‘kind’. Een spannend onderwerp,
want we vragen de kinderen na te denken
over iets waar ze zelf middenin zitten.
Toch vinden we ‘kind’ een prachtig onderwerp juist voor levensbeschouwing. De
kinderen staan stil bij de betekenis van
groeien. Op wat voor manier gebeurt dat
en wat is er leuk en misschien ook minder
leuk aan? Ze denken na over al die mensen die bij hen horen en voor hen zorgen.
In de Bijbel wijst Jezus de kinderen aan
als degenen die als eersten in het Koninkrijk van God zullen komen. Kinderen
hebben een streepje voor. De kinderen
denken na over erbij horen en buitengesloten worden.
Als ouder hopen we allemaal dat onze
kinderen goed terechtkomen. Bereiken
we dat door ze als kind van de wereld af
te schermen of door hen er juist bij te
betrekken?
Helaas hebben niet alle kinderen de
kansen die de meeste kinderen hier in
Nederland wel hebben. Het ontbreekt hen
aan de basisbehoeften die elk kind zou
moeten hebben.
20 november is door de Verenigde Naties
uitgeroepen tot Kinderdag. Op die dag
staan mensen wereldwijd stil bij het belang van de rechten van het kind.
Kinderen dromen vaak over later. En in
hun dromen geven ze een beeld van hoe
de wereld worden kan. Ze geven hoop
voor de toekomst. Elk kind draagt een
belofte voor de toekomst met zich mee.
Het onderwerp is ook een mooie aanloop
naar Kerstmis. Dan
gedenken en vieren
we de geboorte
van Jezus. Net als
elke familie waar
een kindje wordt
verwacht, geloofden
Maria en Jozef, en
ook de herders en
de wijzen die de
stal bezochten, dat
dit kind een nieuwe
toekomst zou
inluiden.

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

Vrijwilligersdag 2013
Zondag 22 september jl. was een bijzondere dag voor onze geloofsgemeenschap.
Tijdens de eucharistieviering, waarin
pastoor Hogenelst voorging, werden

drie baby’s gedoopt, we maakten kennis
met pastoraal werkster mevrouw Marga
Peters en we vierden onze tweejaarlijkse
vrijwilligersdag.
Aan het eind van de viering sprak Anton
Schilderinck, voorzitter van de locatieraad, enkele woorden tot de aanwezigen.
Allereerst feliciteerde hij de doopouders
met hun dopelingen. Anton: “De mooie
woorden uitgesproken door de pastoor en
de doopouders zijn tekenen van hoop en
potentie.” Hij wenste de ouders en hun
familie nog een heel fijne dag toe. Daarna

verwelkomde Anton pastoraal werkster
Marga Peeters namens onze geloofsgemeenschap. Hij verzekerde haar dat de
geloofsgemeenschap haar een warm hart
zal toedragen en wenste haar veel succes
in haar pastorale arbeid.
Vervolgens richtte
Anton het woord
tot de kerkgangers.
Anton: “Vandaag
vieren we vrijwilligersdag. Een dag
waarbij we om de
twee jaar stilstaan
bij alle vrijwilligers
in onze geloofsgemeenschap. Een
dag om dankbaar
te zijn dat zoveel
mensen ondanks
de problemen in
de kerk zich blijven
inzetten voor onze
geloofsgemeenschap, maar ook om ons te realiseren dat
vrijwilligers in een geloofsgemeenschap
onmisbaar zijn. Ze zijn de verbindende
schakel tussen kerk en wereld. We staan
er niet altijd zo bij stil wat een vrijwilliger allemaal bijdraagt aan een levende
geloofsgemeenschap. Dat is gigantisch!
Zonder vrijwilligers kunnen we geen
geloofsgemeenschap draaiende houden.
Opvallend is dat het aantal vrijwilligers
wereldwijd bij kerken en andere religies
het grootst is. Voor Lochem zijn dat er
ongeveer 170.”
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Anton vroeg zich af welke deugden en
kernmerken al deze vrijwilligers gemeen
hebben. Volgens hem zijn dat het geloof
(vertrouwen), de hoop en de liefde. “Een
buitenstaander zal zeggen: wat koop ik
er voor? Niets, natuurlijk, maar dat is het
hem juist. Het is niet te koop, je krijgt het
voor niets. Is het niet zo dat rond deze
drie goddelijke deugden de dynamiek
van ieder mensenleven zich afspeelt? De
hele wereld in al zijn gradaties smacht
naar geloof (vertrouwen), hoop en liefde.
Jammer dat God vaak voor alles te pas
en te onpas wordt genoemd. Hij laat zich
niet voor ons karretje spannen, maar Hij
openbaart zich aan ons door zijn zoon
Jezus en de Heilige Geest. Die getuigenis
is ons ‘Leitmotif’. Vrijwilligers in een kerk
zijn bij uitstek de vertegenwoordigers van
die drie deugden zonder dat ze dat expliciet noemen. Ze praktiseren het. Het zijn
de ‘practicals’ van alle geledingen binnen
een organisatie, het teken van een levende
geloofsgemeenschap. Ze maken het mogelijk dat de kerk een ontmoetingsplaats
is voor jong en oud, arm en rijk, ziek en
gezond en waar iedereen in alle vrijheid
er toe doet, een plek van vertrouwen,
verbinden en vieren.”
Anton deed tot slot een beroep op de
aanwezigen zich als vrijwilliger te melden
of bij een eventueel beroep hiertoe dit te
willen honoreren. Hij bedankte, namens de locatieleiding, alle vrijwilligers
hartelijk voor hun grote inzet en betrokkenheid bij onze geloofsgemeenschap en
nodigde iedereen uit voor een kopje koffie
bij de taveerne ‘De Wildenborcherhof’ in
Vorden om deze inzet en betrokkenheid te
duiden en te vieren.

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

Locatieraad/pastoraatgroep

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

Parochieavond /
vrijwilligersavond

Kindernevendiensten in
de advent

Op donderdag 21 november 2013 om
20.00 uur komen pastoor Hogenelst
en de heer Cremers (vice-voorzitter
parochiebestuur) naar Olburgen om
het nieuwe pastorale beleidsplan toe te
lichten en vooral met ons stil te staan bij
de gevolgen voor Olburgen.
U bent van harte uitgenodigd om daarbij
aanwezig te zijn.
Plaats van handeling: ‘Kraantje Lek’.
Na het serieuze gedeelte gaan we het
natuurlijk nog wel gezellig maken met een
hapje en een drankje etc.

In Vierakker worden tijdens de 4 adventszondagen kindernevendiensten gehouden
voor kinderen in de basisschoolleeftijd.
Zoals afgesproken is in de werkgroep
kindervieringen van de Vierslag zijn alle
kinderen van de vier locaties (Baak, Olburgen, Steenderen en Vierakker) hierbij
welkom.

KOMT ALLEN!!!
De locatieraad.

Activiteiten voor
vrouwen
Voor de komende periode staan de volgende activiteiten op het programma:
Kunst met wasco: 11 november. Locatie
Kraantje Lek om 19.30 uur.
Kerstactiviteit: bij het samenstellen van
de kopij is de datum voor de kerstactiviteit nog niet bekend. Deze activiteit is of
een bezoek aan een kerstconcert of een
winterwandeling met midwinterhoorns.
Houdt de digitale nieuwsbrief in de
gaten voor meer informatie. Wil jij ook
de digitale nieuwsbrief ontvangen? Geef
dan je mailadres door aan Trees Jansen:
jansenmts@planet.nl

Vieringen rondom kerst:
Op zondag 22 december komt kardinaal
Eijk naar Steenderen. Er is dat weekend
geen viering in Olburgen.
De viering van kerstavond is eveneens in
Steenderen. Op 1e kerstdag is er om 11.00
uur een eucharistieviering in de parochiekerk van Olburgen.

Meer informatie over dit Adventsproject
vindt u op de locatiepagina van Vierakker.

Collectanten

10 november: Joost Langenhof
17 november: Erna Bosch
24 november: Theo van Aalst
1 december: Jan Baars
8 december: Theo Damen
15 december: Jan den Hartog

Lectoren

17 november: Thea Lebbink
24 november: Cilia Langenhof
8 december: Anke Pasman
15 december: Anny Steentjes

Kosters

10 november: Joost Langenhof
17 november: Cilia Langenhof
24 november: Betsie Verhoeven
1 december: Jan Baars
6 december: Theo Damen
8 december: Joost Langenhof
15 december: Cilia Langenhof

Bloemversiering

2 nov. - 15 nov.: Thea en Gerda
16 nov. - 29 nov.: Riky en Marietje
30 nov. - 13 dec.: Betsie en Nicole
14 dec. - 27 dec.: Diny en Leonie

Dames- en herenkoor

Repetities: 12 november, 19 november, 3
december, 10 december, 17 december
Gezongen vieringen: 17 november, 24
november, 15 december

Misdienaars:

Denise en Rianne: 15 december

Intenties
10 november: Gradus en Dinie Baars
17 november: Annie Gosselink – Pasman
en Albert Gosselink, Robert Vallen
24 november: Bernard Beijer, Gradus en
Riek Bremer, Theo Bremer, Overleden
ouders Gerritsen – Reulink
1 december: Liesbeth Sielias, Robert
Vallen, Overleden familie Beijer – Kleinstapel
8 december: Hendrikus Baars
15 december: Willemien Horstink – Groot
Koerkamp, Ton Gosselink, Jan Egging en
Marietje Egging – Houtman, Overleden
familie Sesink - Peters
Sluitingsdata inleveren kopij voor Olburgen/Rha: (uiterlijk 20.00 uur)
nummer 1: 24 november 2013, nummer
2: 5 januari, nummer 3: 16 februari. Emailadres: jansenmts@planet.nl

Vervolg van pagina 23:

Vierakker
Vooraankondiging
Zondag 15 december om 20.00 uur:
Concert Collegium Vocale Zutphen
Zondag 22 december om 15.00 uur:
Kerstconcert met het Nijmeegs Studenten
Koor Alphons Diepenbrock onder leiding
van dirigent Hans de Wilde

Allerzielen
Op 2 november zijn in een bijzondere
viering diegenen herdacht die sinds 1 nov.
vorig jaar zijn overleden:
Johannes Albertus Eulink
89 jaar
Jacqueline Brigitte Gilhuis-Floor
37 jaar
Albertha Christina Peters-Kemperman
76 jaar
Petronella Johanna Kok-van Waadenoijen-Kernekamp
100 jaar
Gerharda Antonia Megens-Tijssen
79 jaar
Gerarda Maria Helmink-Straatman
98 jaar
Gerhardus Nolascus Zephrinus Holtslag
95 jaar
Theodorus Johannes Maria Schoenaker
74 jaar
Aansluitend aan de viering werd de begraafplaats bezocht.
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H. Willibrord – Ruurlo
Groenloseweg 1; 7261 AM Ruurlo; 0573-451456;
rkkerkruurlo@live.nl
Secretariaat: dinsdag 9.30-11.00 uur
Rekeningnr.: 3567.50.396 of Giro 2465958 (kerkbijdrage).
Redactie: f.kasteel@hetnet.nl

Locatieraad

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

Pastoraatgroep

F. Helmink, 06-38912177; R. Bettink, 06-25455913.
H. Keurentjes, 0575-556757, J. Vreman 789043

Financiën/Kerkbalans
Over het jaar 2012 hebben we per saldo
6200 euro aan de voorziening onderhoud kunnen toevoegen. De kerkbalans
toezeggingen voor de kerkbalans 2013
zijn nagenoeg hetzelfde als in 2012, ruim
€ 28.000 euro. Daarvan is het grootste
deel reeds overgemaakt. Wilt u indien
u uw toegezegde bedrag over 2013 nog
niet over hebt gemaakt dit a.u.b. alsnog
doen op het rekeningnummer kerkbalans
boven aan de Ruurlose bladzijde vermeld.
Tineke Radstaak

Nieuws van de
pastoraatgroep
De zomervakantie is voorbij en daarmee
start ook het kerkenwerk. Niet dat het
alleen maar in het najaar gebeurt, maar
dan pakken we de draad weer op met
alles wat er moet gebeuren binnen onze
eigen geloofsgemeenschap. Allerzielen
op 2 november komt ook al dichterbij en
Frans/Jan/Marian en Harry gaan zich
voorbereiden op de liturgie van deze
avond. Als dit blad verschenen is, is ook
de Fairtrade dag geweest in Vierakker.
Voor Jos Freriks was het de eerste actie
als lid van de pastoraatgroep. Ook zal hij
met de Vastenactie zich weer melden op
school en daarbuiten. Het rooster voor dit
2e halfjaar is ook weer helemaal gereed
gekomen en we zijn zelfs al weer bezig
met het 1e halfjaar van 2014. U ziet wel,
het ene is nog niet klaar, of het volgende
moet alweer gebeuren. In het najaar starten ook de kennismaking avonden van de
Vormsel- en Eerste Heilige Communie
begeleiders. Dit jaar zal Marga Peters
hier het voortouw in nemen en zij is voor
ons het aanspreekpunt qua catechese. In
2014 zal er weer een EHC zijn, bericht
hiervan gaat u krijgen via Marijke Klein
Gunnewiek. Wat nieuw is, is Sint Maarten
op 11 november. Samen met de jeugdleiding van de PKN hebben we een optocht

georganiseerd! Hedwig zal hier meer over
vertellen. Op 1e Kerstdag is er weer kindje
wiegen, om 15 uur in onze kerk.
Graag willen ook wij benadrukken hoe
belangrijk het is dat u op 12 november om
20 uur naar de kerk komt. Hier zal het
Pastoraal beleidsplan van de 12 Apostelen
worden besproken. U kunt hier in meedenken en uw zienswijze geven!!! NIET
KOMEN IS EEN VERLOREN STEM
Namens de pastoraatgroep: Rita Bettink

Misintenties
9 en 10 nov. Ouders Geerlings – Gasseling Annie Grevink – Aagten Theo
Schoenaker 16 en 17 nov. Ouders Freriks
– van Ampting Ida van Lanen – Groot
Zevert Levende en overleden leden van
het Gemengd Koor Theo Schoenaker 23
en 24 nov. Riki Mombarg – v.d. Hoven
30 nov. en 1 dec. Jaargetijde Berendina
Gotink – Stege Johan v.d. Berg 7 en 8 dec.
Ida v. Lanen – Groot Zevert 14 en 15 dec.
21 en 22 dec. 2013 Ida van Lanen – Groot
Zevert

Familieberichten
Gedoopt op zaterdag 20 sept. 2013:
Tijdens een doopviering is door het sacrament van het doopsel in onze geloofsgemeenschap opgenomen: Anne, Jordi, en
Bente Verzaal, een drieling geboren op
19 maart 2013 de ouders zijn Marco en
Linda Verzaal-de Jong. Bram de Jong geboren op 9 december 2012 de ouders zijn
Frank en Monica de Jong-Buitee. Graag
feliciteren wij de doopouders.
Overleden op 5-10 2013: Theo Schoenaker in de leeftijd van 74 jaar. De afscheidsdienst vond plaats op 12-10-2013
in de R.K. Willibrordkerk, te Vierakker
Dat hij moge rusten in vrede.

Bijzondere viering
Kerstviering voor senioren op woensdagmorgen 18 december om 10.00 uur in de
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Willibrorduskerk, met J. van Kranenburg;
iedereen is welkom. Na de viering gelegenheid om koffie te drinken. Vrijwilligers
zijn voor vervoer beschikbaar. Namens de
werkgroep.

Geslaagde seniorendag.
Dinsdag 1 oktober werd de Seniorendag
gehouden. Een mooi Eucharistieviering
door Pastoor Hogenelst, om 10.00 uur in
onze kerk was de start voor deze dag. Er
was hieraan veel zorg besteed door mooie
vieringboekjes met als thema “Omzien
naar elkaar” en zang van het Koor. De
kerk was zeer goed gevuld met deelnemers aan deze dag en vrijwilligers. Na
de kerkviering ging het gezelschap naar
de Keizerskroon. De dag verliep in een
bijzonder gezellige sfeer met een goede
verzorging van de inwendige mens. “Samen eten, samen een praatje maken, je
bent er even uit” werd vaak gezegd. In de
middag trad het duo Lueks op met leuke
sketches en liederen in het dialect. Bij het
weggaan kreeg een ieder het vertrouwde
Kaapse Viooltje mee naar huis ter herinnering aan deze dag. Volgend jaar zal de
Seniorendag wederom plaatsvinden op
de eerste dinsdag van oktober: 7 oktober
2014. De senioren, die wel genodigd waren, maar vanwege ziekte niet aanwezig
konden zijn, kregen een bloemetje.

Sint Maartenoptocht
Hallo jongens en meisjes in Ruurlo. Wij
willen met jullie op 11 november 2013 een
St. Maarten optocht organiseren. Daar
hebben we natuurlijk wel kinderen met
een lampion voor nodig! Heb je zin om
mee te gaan kom dan om zeven uur bij de
Willibrorduskerk. Daar zullen we het verhaal van Sint Maarten vertellen en enkele
Sint Maartenliedjes zingen. Daarna zullen
we met onze lampionnen
en een echte
Sint Maarten te
paard, in optocht
onder muzikale
begeleiding
naar de Dorpskerk lopen.
Daar zal het
verhaal van
Sint Maarten
nagespeeld worden op
het dorpsplein. En rond acht uur is er
dan als afsluiting warme chocolademelk.
Natuurlijk mogen jullie zelf weten of je
daarna nog met jouw lampion langs de
huizen in jouw eigen buurt gaat. Het
hele project is een initiatief van de Raad
van Kerken Ruurlo-Barchem en wordt
enthousiast uitgevoerd door de kinderleiding van de katholieke en protestantse
kerken.
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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.

U bent allen uitgenodigd
voor het bijwonen van de bijeenkomst
over het nieuwe beleidsplan van de
parochie. Op 20 november om 19.15 uur
in het Kerspel. Er komt een afvaardiging
van het parochiebestuur naar Steenderen
om met u het nieuwe beleidsplan door te
nemen en uw mening hierover te peilen.
Belangrijk voor de voortgang in onze
geloofsgemeenschap en in de 11 andere.

Intentieboek en gesprek
Na overleg met pastoor Hogenelst ligt het
intentieboek voortaan tijdens de viering
voorin de kerk op het Jozefaltaar, waar
het aan het begin van de viering door de
koster wordt neergelegd.
In het gesprek met de pastoor is ook gesproken over: ‘Hoe hoort het nu eigenlijk.’
Onze pastoor komt in 12 kerken waar
evenzoveel gewoontes zijn rond de
vieringen. Sommige zijn in de loop der
jaren erin geslopen en gemeengoed
geworden, terwijl dit niet in het kerkelijk
ritueel thuishoort. Als de pastoor dit dan
anders wil is het voor de parochianen niet
duidelijk waarom het ineens zo moet.
Dit geeft wrijving van beide kanten. Om
duidelijkheid te verschaffen hebben we
besloten dat de pastoor, kosters en acolieten uitgenodigd worden en dan de taken
van ieder tijdens de vieringen worden
doorgenomen.

Jubileumfeest
Op de oproep voor mensen die als denktank willen fungeren om festiviteiten
voor het 150-jarig bestaan te bedenken is
weinig respons gekomen.
Tijdens de koffieochtend op 6 oktober na
de viering hebben mensen veel ideeën
aangedragen. Hier kunnen we wat mee.
Mocht u zich geroepen voelen om mee
te denken of te organiseren, mail of bel
dan naar Maria Schotman tel 451618. Het
mailadres vindt u bovenaan deze pagina.

Kindernevendiensten in
de advent
In Vierakker worden tijdens de 4 adventszondagen kindernevendiensten gehouden
voor kinderen in de basisschoolleeftijd.
Zoals afgesproken is in de werkgroep
kindervieringen van de Vierslag zijn alle
kinderen van de vier locaties (Baak, Olburgen, Steenderen en Vierakker) hierbij
welkom.
Meer informatie over dit Adventsproject
vindt U op de locatiepagina van
Vierakker.

(2 foto’s in de bijlage, keuze maken)

Ontvangst kleine
schutterij
Op vrijdag 13 september kwam de kleine
schutterij een vaandelhulde brengen bij
onze kerk. Pastoor Hogenelst stond met
enkele leden van de locatieraad klaar om
de hulde in ontvangst te nemen. De kapitein van de schutterij sprak de pastoor
toe, waarna deze zijn dank uitbracht en
alle deelnemers werden verrast met iets
lekkers, waarna zij hun weg vervolgden.
Een mooie traditie die hopelijk nog jaren
in stand mag blijven. Op de foto, gemaakt
door Louis Borgonjen, een impressie.

Allerzielen
Voor de overledenen van het afgelopen
jaar is tijdens de Allerzielenviering van
2 november een kaars aangestoken en
alle overledenen zijn herdacht door de
aanwezigen.
Na afloop van de viering ging ieder naar
het, voor deze gelegenheid verlichte, kerkhof, waar gebeden en gezongen werd en
kaarsen op de graven werden gezet.

Koffiedrinken
Zondag 10 november
Zondag 8 december

Koren
16 november: 2gether
Overige data: Gemengd koor

Catechese op de Joannesschool

Project Hemel en Aarde
Kinderen kunnen heerlijk opgaan in
hun spel. Ze bootsen de werkelijkheid
na en oefenen al doende met het echte
leven. Een spel kent regels, winnaars en
verliezers. Er is echter een groot verschil
tussen een spelletje doen en een spelletje
spelen. En niet alles is kinderspel. Naast
spelletjes als Mens erger je niet, zijn er
Olympische Spelen en passiespelen. De
profeet Daniel moest zijn geloof beproeven in een spel met leeuwen ter vermaak
van de koning.
In de kerk wordt een heilig spel gespeeld,
met symbolen en rituelen. In een spelletje
ganzenbord verbeeld je je eigen levensweg
of beleef je het Bijbelverhaal van Jozef.
Spel verbindt ernst met plezier en geeft
sjeu aan het leven.
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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

Kindernevendiensten
in de advent en
familiekerstviering
Op 24 december is er ’s avonds om 19.00
uur een familieviering met kerstspel gespeeld door kinderen. Al vele jaren komen
de kinderen uit onze geloofsgemeenschap
op de 4 adventszondagen bij elkaar om
zich samen op de kerst voor te bereiden.
Vanuit de werkgroep kindervieringen van
de “Vierslag” (waarin uit elke geloofsgemeenschap iemand vertegenwoordigd is)
willen wij activiteiten voor alle kinderen
uit de “Vierslag” aanbieden. Alle kinderen
uit de “Vierslag” zijn dan ook van harte
welkom.
- Zondag 1 december
10.00 uur
kindernevendienst tijdens de woorddienst
- Zondag 8 december
10.00 uur
kindernevendienst tijdens de woorddienst
- Zondag 15 december
9.30 uur kindernevendienst tijdens eucharistieviering
- Zondag 22 december
10.00 uur
kindernevendienst tijdens de woorddienst
- Dinsdag 24 december
19.00 uur
familiekerstviering
Na een korte inleiding in de kerk gaan
de kinderen naar hun eigen ruimte. Hier
horen zij een kort verhaal en gaan samen
zingen en knutselen. Zowel voor de
oudere als jongere kinderen zal er genoeg
uitdaging zijn. Ook kunnen de kinderen
die naar de kindernevendiensten komen
deelnemen aan het kerstspel op kerstavond. Dit zal een kerstspel zijn waarin
elk kind die dat wil een passende rol/rolletje kan krijgen.

Thema: Toekomstmuziek
Na het aansteken van de adventskaars
volgt er een kort rollenspel. Hierna worden er 12 kleurige kralen aan een ketting
geregen. Deze ketting staat symbool voor
5 belangrijke vrouwen uit de Bijbel. Elke
week komen er zo 12 kralen bij, met aan
het uiteinde een grote kraal met de vrouw
die die zondag centraal staat.

In de kindernevendienstruimte wordt het
verhaal van die zondag verteld. Samen
zingen we het projectlied en gaan dan met
kerstknutsels aan de slag. Voor de oudere
jeugd is er dit jaar een uitdagend werkje
namelijk: solderen.
Aanmelden kunt u op het volgende mailadres: kindervieringen@demooistekerk.nl
Graag leeftijd kindreren vermelden. Wanneer uw kind niet alle vier de zondagen
aanwezig kan zijn dan ook graag even
vermelden over welke dagen het gaat.

Nieuw pastoraal beleidsplan:

“Mensen van de weg”
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 geloofsgemeenschappen besproken. Een belangrijke
conclusie was dat het huidige beleidsplan
goeddeels was gerealiseerd. Aanleiding
voor het pastoraal team om een nieuw
pastoraal beleidsplan te schrijven. Dit
concept beleidsplan, getiteld “Mensen
van de Weg”, is tijdens een bijeenkomst
op 12 september jl. gepresenteerd aan
de locatieraden en pastoraatgroepen van
onze parochie.
Het pastoraal team en het parochiebestuur vinden het belangrijk dit nieuwe
beleidsplan ook aan ú te presenteren. Het
team en het bestuur maken daartoe een
rondgang langs alle geloofsgemeenschappen. 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.
Voor wie dat wil is er gelegenheid om
het concept pastoraal beleidsplan voor te
bespreken op dinsdag 26 november om
20.00 uur in de nieuwe sacristie.
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Meldt u graag van tevoren aan via
info@demooistekerk.nl

Akkerbloemetje bloeiend
(on)kruid
Na een periode van afnemende gezondheid maar nog altijd helder van geest is
op zaterdag 14september j.l. in haar eigen
vertrouwde omgeving overleden:
Gerarda Maria Helmink-Straatman
in de leeftijd van 98 jaar
sinds april 2000 weduwe van Martinus
Arnoldus Helmink.
Op vrijdag 20 september hebben wij in
een kerkelijke uitvaartdienst afscheid van
haar genomen en haar mogen begeleiden
naar haar laatste rustplaats op het parochiële kerkhof bij haar man.
Moge zij rusten in vrede en mogen zij die
achterblijven steun en kracht ontvangen
om dit verlies te kunnen dragen.
Op donderdag 19 september j.l. is nog
vrij onverwacht in zijn eigen vertrouwde
omgeving overleden:
Gerhardus Nolascus Zephrinus Holtslag
in de leeftijd van 95 jaar
sinds juli 2010 weduwnaar van Maria
Geertruida Jacoba Schoenaker
Gert was jarenlang organist in onze kerk
en de grote animator voor de restauratie
van zijn zo geliefde kerkorgel in 19931994.
Op dinsdag 24 september hebben wij in
een kerkelijke uitvaartdienst afscheid van
hem genomen en hem mogen begeleiden
naar zijn laatste rustplaats op het parochiële kerkhof bij zijn vrouw Marie.
Moge hij rusten in vrede en mogen zij die
achterblijven steun en kracht ontvangen
om dit verlies te kunnen dragen
Na een periode waarin zijn gezondheid
wat te wensen overliet is in de avonduren
van zaterdag 5 oktober j.l. na voorzien te
zijn van de ziekenzegen vredig ingeslapen:
Theodorus Johannes Maria Schoenaker
in de leeftijd van 74 jaar.
bij ons beter bekend als Theo Schoenaker
v/d Kranenburg.
Op zaterdag 12 oktober hebben wij na
een kerkelijke uitvaartdienst afscheid van
hem genomen en hem mogen begeleiden
naar het crematorium ‘De Omarming’ te
Zutphen.
Moge hij rusten in vrede en mogen zij die
achterblijven steun en kracht ontvangen
om dit verlies te kunnen dragen.
Lees verder op pagina 20
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Christus Koning / H. Antonius
van Padua - Vorden
Het Jebbink 8, 7251 BL Vorden; 0575-551735,
parochievorden@tiscalimail.nl
Secretariaat: dinsdag 9.00-12.00; donderdag 9.00-10.30.
Rekeningnr.: 1551.00.300 of 3664.63.667 (kerkbijdrage);
1551.00.904 (misintenties e.a.).
Redactie: cjklijn1970@kpnmail.nl

Locatieraad

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

Pastoraatgroep

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

Van de pastoraatsgroep
en locatieraad
Ruim 50 parochianen hadden op dinsdagavond 8 oktober de moeite genomen
om naar onze jaarlijkse parochieavond te
komen. De koren vervulden geen rol in
het programma en kennelijk scheelt dat
in de opkomst!
Centraal stond die avond de presentatie
van het nieuwe pastoraal beleidsplan door
pastoor Fred Hogenelst en de overige
leden van het pastoraal team, daarbij vakkundig (in)geleid door de vice-voorzitter
van het parochiebestuur, Piet Hein Cremers. Nu is niet iedereen geïnteresseerd
in beleidsplannen maar de voorgenomen
opzet en de gevolgen daarvan raken alle
twaalf geloofsgemeenschappen en zijn
voor onze kerkelijke toekomst van wezenlijk belang. U leest elders in Onderweg
zeker meer over de inhoud. Er kwamen
dus best wat vragen van de aanwezigen
die naar vermogen werden beantwoord.
Huub Winkeler en Ton Rutting presenteerden een kort jaaroverzicht en blikten
ook al kort vooruit. Begin volgend jaar is
de eerste volle zittingsperiode van 4 jaar
voor zowel locatieraad als pastoraatsgroep voltooid en kunnen de leden als zij
dat willen voor nog één periode worden
herbenoemd. Opvallend is dat beide
groepen vanaf het begin in nog ongewijzigde samenstelling hun taken vervullen
en dat mag best opmerkelijk worden
genoemd gezien de vele mutaties in
andere geloofsgemeenschappen. Er mag
niet van worden uitgegaan dat allen zich
opnieuw voor een volle periode beschikbaar stellen, te meer daar dan na afloop
van de volgende periode alle ervaring en
expertise in één klap verdwenen zou zijn.
Heeft u interesse in een functie en wilt u
bijdragen aan het vitaal houden van onze
eigen geloofsgemeenschap, ga dan eens
in gesprek met één van de huidige leden.
De komende periode is er weer van alles
te doen: de Fair Tradedag die door de
MOV wordt georganiseerd, het weekeinde

daarop de jaarlijkse Schoenendoosviering
van de Raad van Kerken Daarna begint al
snel de adventperiode als voorbereiding
op Kerstmis. Ook kerkelijk een drukke
maar feestelijke periode
Namens pastoraatsgroep en locatieraad:
Ton Rutting

Bericht van de
bezoekersgroep
In onze geloofsgemeenschap Christus
Koning, rond Vorden/Kranenburg, worden door de bezoekersgroep ongeveer 80
ouderen en zieken bezocht.
De bezoekersgroep bestaat uit 8 dames
die deze parochianen bezoeken.
Rond hun 75ste verjaardag worden deze
parochianen gebeld met de vraag of ze
een bezoekje van één van onze bezoeksters op prijs stellen.
Steeds vaker is dan het antwoord: bel
over 5 of 10 jaar nog maar een keer!
Het is een feit dat ouderen steeds vitaler
blijven.
Daarom gaat de bezoekersgroep de parochianen in het vervolg rond hun 80ste
verjaardag benaderen.
In de andere geloofsgemeenschappen van
onze parochie, de HH. Twaalf Apostelen,

gaat men hier op dezelfde wijze mee om.
Deze wijziging gaat in per 1 januari 2014.
Mocht u echter voor uw 80ste wel graag
bezoek ontvangen of kent u iemand die
een bezoekje op prijs stelt, dan kan dat
doorgegeven worden aan de contactpersoon van de bezoekersgroep (Gerda van
der Meij tel.0575 553466) of bij het secretariaat van onze geloofsgemeenschap, tel.
0575 551735

Gemengd koor Cantemus
Domino
De vakantietijd is achter de rug en donderdag 5 september is het koor begonnen
met de repetities. De laatste donderdag
voor de vakantie hebben wij het jaarlijkse
zomeruitje gehad. Het koor heeft toen
een bezoek gebracht aan het voormalige
klooster op de Kranenburg.
Nadat in de tuin genoten was van koffie
met eigengemaakte kloosterkoeken, kregen we van de eigenaar een rondleiding
door het kloosterhotel. We waren allemaal onder de indruk van de restauratie.
Vooral de kapel zag er prachtig uit.
Hierna werd een bezoek gebracht aan de
Antonius van Paduakerk waar de Kuipertentoonstelling en het vernieuwde klankbeeld werden bekeken. Vooral organist
Ernest Koers vond het prachtig om rond
te lopen in de kerk, waar hij als jongen
misdienaar is geweest.
Ook voor een hapje en een drankje was
er een locatie gezocht op de Kranenburg
en wel bij ons koorlid Rieky Wolbert. Het
was prachtig weer en iedereen kon genieten van het eten en drinken dat door het
bestuur was verzorgd.
De vakantie kon beginnen, maar ook
tijdens die vakantie hebben leden van ons
koor nog verschillende keren gezongen,
met name tijdens de vieringen met volkszang, één keer zelfs met vijf leden zonder
organist.
Nu het koor na de vakantieperiode weer
is gestart, wordt er weer flink gerepeteerd
om met goede zang de vieringen te kunnen ondersteunen Daarnaast bereiden we
ons natuurlijk voor op het Ceciliafeest en
op de Kersttijd.
Ons koor is op leeftijd en telt zestien
leden, bij wie het zingen in het bloed zit
en zolang we een dirigent hebben als Ans
Strik die met veel enthousiasme haar
werk doet, blijven we met veel plezier
doorgaan.
Ik doe hierbij een oproep aan parochianen die misschien ook wel zin hebben om
te zingen. We repeteren op donderdagavond van half acht tot negen uur. U bent
van harte welkom.
Voorzitter Cantemus Domino, Ria van der
Linden
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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

Wist U dat
- er op 30 oktober een parochie-avond is
in het PCM, aanvang 20.00 uur
Het pastoraal beleidsplan staat centraal
- Stefanie en Gijs in het huwelijk zijn
getreden
- de kosters nog handige handen zoeken
om te assisteren bij de opbouw van de
kerststal
- de pastoraatsgroep bij gebrek aan
menskracht niet kan functioneren.

Familieberichten
Gedoopt 8 september 2013:

Melle Huis in ’t Veld, Selena Hofman,
Thijmen Keilholtz, Amando Sergio Jan
Verheij.

Overleden:

22 september Maria Johanna Henrica
Cornelissen-Wiskamp (66 jaar)
26 september Petronella Johanna Maria
Dirks-Janssen (79 jaar)
Wij denken deze maand in het bijzonder
aan onze overledenen van het afgelopen
jaar, vanaf oktober 2012 zijn dat:
Godfried Hendrikus Hubertus Adams
88 jaar
15-10-2012
Daniëlle Hortense Ida Pierie
70 jaar		02-11-2012
Hermina Johanna Jansen-Kerkhof
90 jaar
05-11-2012
Hendricus Hermanus Joseph Duzijn
68 jaar
01-12-2012
Antonius Johannes Graafmans
80 jaar
27-01-2013
Maria Cristina Cornelia van der VeldeVan Gerwen
97 jaar
01-02-2013
Sofia Johanna Pusch
80 jaar
04-02-2013
Jacqueline Brigitte Gilhuis-Floor
37 jaar
05-02-2013
Petrus Wilhelmus Maria Dessing
87 jaar		11-02-2013

Catharina Cornelia Maria Wajer
91 jaar
17-03-2013
Bernadine Louise Maria Lansman
93 jaar
10-11-2013
Catharina Cornelia Johanna van den
Heuvel-Janse
75 jaar
11-04-2013
Aleida Theresia Dijkman
84 jaar
15-04-2013
Engelina Aleida Zwakhoven-Oldenhave
64 jaar
15-04-2013
Hermanus Johannes Geerdink
79 jaar
22-04-2013
Hendrikus Theodorus Joling
88 jaar
05-05-2013
Wilhelmus Reinirus Kanters
87 jaar
20-06-2013
Euphemia Francisca Hoogland-Obdeijn
88 jaar
01-07-2013
Maria Johanna Henrica CornelissenWiskamp
66 jaar
22-09-2013
Petronella Johanna Maria Dirks-Janssen
79 jaar
26-09-2013

Misintenties
Sofia Johanna Pusch, 17-11 Overleden
ouders Colee-de Bruyn; Iwan Vedral;
Hendrikus Gerhardus Johannes
Wientjes; Tiny Bartels-Hecker; Sofia
Johanna Pusch
24-11 Overleden ouders Hassink-Satink;
Sofia Johanna Pusch
Fam Bisseling en Fam. Hendriks; Geert
Bisseling; Sofia Johanna Pusch
Hendrikus Gerhardus Johannes Wientjes;
Sofia Johanna Pusch
Gerhardus Wilhelmus Jansen en Maria
Jansen-Snelder; Gerard Jansen;
Overleden ouders Colee-de Bruyn; Iwan
Vedral;
Tiny Bartels-Hecker; Sofia Johanna Pusch

Effataviering
Op 9 november en 14 december is er een
Effataviering om 17.00 uur in de St. Jan.
Deze meditatieve vieringen draaien om
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onze eigen zoektocht naar de ervaring van
God in ons leven. Hierbij staat steeds de
betekenis van een Bijbeltekst voor ons
dagelijks leven centraal. Er wordt afwisselend gebruik gemaakt van symbolen,
poëzie, actuele teksten, muziek, zang,
overweging, gebed en andere vormen van
verdiepen en bezinning. De Effatavieringen vinden iedere tweede zaterdag van de
maand plaats in de St. Jan om 17.00 uur.

Koren & lectoren t/m 22-12
10/11: Schola – R. van Veen; 17/11: Capella St. Jan; 24/11: Gemengd Koor – M.
Kroeze; 1/12: Jubilate Deo (Lichtenvoorde) – J. Kunen; 8/12: The Vocal Chords;
15/12: Capella St. Jan; 22/12: Schola – M.
Kroeze.

Interessante websites:
www.12apostelen.nl en
www.geloveninzutphen.nl

Taizéviering
Op zondag 17 november vindt er in de
Martinuskerk, Kerkplein 1 in Warnsveld
een oecumenisch avondgebed in de sfeer
van Taizé plaats. De dienst begint om
19.00 uur en duurt tot ongeveer 20.00
uur.

Kerkdiensten Gelre Ziekenhuis
(10.30u)

10/11: pastor G. Pols; 17/11: pastor R.
Rijk; 24/11: dhr. H. Dijkman; 1/12: pastor
H. Hase; 8/12: ds. K. Bentveld; 15/12:
pastor R. Rijk; 22/12: ds. K. Bentveld.

Kerkdiensten Vredeskapel-GGNet
(10.30u)

10/11: H. Nollet; 17/11: C. Terlouw; 24/11:
L. van Wijk; 1/12: R. Baauw; 8/12: H.
Nollet; 15/12: M. van de Meer; 22/12: R.
Rijk.

Middagpauzediensten
(donderdag, 12.15-12.30u)

14/11: ds. C. Bochanen; 21/11: ds. D. van
Doorn; 28/11: ds. W. Stolte; 5/12: nog
niet bekend; 12/12: pastor G. Pols; 19/12:
ds. G.W. van de Brug.

Bijzondere dienst voor en met
mensen met een verstandelijke
beperking

op Zondag 24 november 2013 om 15.00
uur in “De Wijngaard”, Wilhelminalaan 3
in Zutphen. Thema: ‘Alles wordt nieuw’
Ds Wim Stolte zal de dienst leiden.
Medewerking wordt verleend door de
bewoners van de Benring in Voorst.
En de muziek? Dat wordt nog een verrassing!
Komt u ook?

26

Onderweg / Algemeen

Opening nieuwe entreegebouw van het Heiligenbeeldenmuseum
Op vrijdag 25 oktober vond de officiële opening plaats van het
nieuwe entreegebouw van het Heiligenbeeldenmuseum in Kranenburg, gehuisvest in de St.-Antonius-van-Paduakerk.
De opening werd verricht door mevrouw Annemieke Traag, gedeputeerde van de provincie Gelderland. Met de ingebruikname
van het nieuwe entreegebouw wordt de eerste fase van het totale
herstel- en herbestemmingsplan van de kerk afgerond.

Nieuw entreegebouw museum – en vervolgplannen

Het Heiligenbeeldenmuseum heeft de erkende museumstatus en
moet daarom voldoen aan museale kwaliteitseisen. Juist daarom
waren (en zijn nog) dringend bouwkundige aanpassingen en
voorzieningen nodig in en aan de monumentale kerk, waarin het
museum is ondergebracht. Zo was het op de eerste plaats zeer
noodzakelijk dat er een goede entree kwam met een ontvangstruimte met sanitaire voorzieningen, inclusief invalidentoilet, en
een koffiehoek opdat bezoekers iets kunnen gebruiken alvorens
hun tocht door de Achterhoek voort te zetten. Dankzij de inzet
van vele ‘bouwkundige’ vrijwilligers van het museum en de
medewerking van bouwbedrijf Dijkman uit Warnsveld kon dit
entreegebouw worden gerealiseerd. Hiermee is de eerste fase
van het totale herstel- en herbestemmingsplan van het museum
afgerond, met een investering van € 423.000.
Dit is mogelijk gemaakt met een financiële bijdrage van de Provincie Gelderland (€ 175.000), het SKANfonds (€ 10.000), de
VvKK (€ 34.500) en resterende deel van SOGK (€ 203.500).
De plannen voor de volgende fase liggen echter op papier al
enkele jaren klaar. Die betreffen vooral het herstel van o.a. het
dak (om lekkages te voorkomen) en van de ramen. Deze kosten
worden ingeschat op ca. 2,2 miljoen euro. Met deze toekomstige investering kan het museum zich duurzaam ontwikkelen
en bovendien een belangrijke partner zijn in het (toeristische)
activiteitenpalet van de Achterhoek. Het museum is de enige
‘slechtweervoorziening’ in de gemeente en verzorgt, samen met
andere interessante musea in de Achterhoek, een mooi cultureel/kunsthistorisch aanbod. Zo levert het, ter ondersteuning
van en samen met andere bijzondere ontwikkelingen in de regio,
een wezenlijke bijdrage aan de vitaliteit en economische ontwikkeling van de Achterhoek als geheel en van de gemeente Bronckhorst in bijzonder.

SOGK en VvKK

De SOGK, die in 2014 haar 40-jarig jubileum viert, zet zich in
voor het behoud van het religieus erfgoed in de provincie Gelderland. Dit doet zij onder meer door het ondersteunen en adviseren
van kerkbesturen over onderhoud en beheer, het uitgeven van
een kwartaalblad (Venster) en lesbrieven voor basisonderwijs,
projecten voor jeugd en jongeren. Ook neemt SOGK in bijzondere
gevallen kerken in eigendom over als daarmee een bijzonder monumentaal gebouw behouden kan worden voor de toekomst.
De VvKK is al ruim 13 jaar zeer actief met de ontwikkeling van
het Heiligenbeeldenmuseum. De H.-Antonius-van-Paduakerk
is een pracht voorbeeld van een goede en geslaagde herbestemming van een te behouden monumentale kerk. Het museum, dat
met ca. 70 vrijwilligers wordt gerund, verwelkomt jaarlijks ruim
7.000 bezoekers, waaronder steeds meer groepen en schoolklassen. Het is een bijzondere kerk: de oudste nog bestaande kerk
van architect Pierre Cuypers, met in de nabije omgeving nog
meer monumenten van zijn hand. Samen met het naastgelegen
klooster (met herbestemming) vormt de kerk een bijzonder
Cuypers-ensemble

Nadere informatie: Heiligenbeeldenmuseum / VvKK
de heer Ton Rutting, voorzitter, (0575) 553527;
de heer Bart Overbeek, bestuurslid PR Heiligenbeeldenmuseum
(0575) 55 64 71; 06-23 91 75 92
info@heiligenbeeldenmuseum.nl
www.heiligenbeeldenmuseum.nl
SOGK, Nico Peek, algemeen secretaris, (06) 48532664 of (026)
3552555; nicopeek@gmail.com;  www.oudegeldersekerken.nl

Bezinnend op weg naar Kerst(mis)
Het kind van de hoop
wordt steeds weer geboren
uit mensen,
God; wat een wonder!
Soms kunnen teksten en beelden je inspireren, ze kunnen je
helpen om je eigen gedachten, je eigen innerlijk te verwoorden, of ze in je leven vorm te geven. Ze kunnen je ondersteunen, om zo de eigen geloofsweg, je eigen zoektocht te
verdiepen.
In een oecumenisch initiatief tijdens de periode van Advent,
van 1 december tot en met 6 januari, willen wij:
ds. Eveline Struijk predikant van de protestantse gemeente
Eibergen-Rekken en Marga Peters, pastoraal werkster van
de parochie HH Twaalf Apostelen, in samenwerking met
de St. Paulusparochie, u via de mail elke dag een gedachte,
beeld, PowerPoint of inspirerende tekst aanreiken.

Bent u geïnteresseerd?

Opgave bij Freek ten Berge; voorzitter Raad van Kerken
Eibergen-Rekken.
Emailadres: raadvkerkeneibergenrekken@gmail.com
Bent u niet in het bezit van een computer / e-mailadres?
Dan kunt u misschien vragen of uw zoon, dochter,
of vriend[in] voor u de teksten wil ontvangen en uitprinten.
Geef bij aanmelding s.v.p. uw eigen naam en adres door,
en het e-mailadres waarnaar we de bezinningsmail kunnen
sturen.

Wij zien uit naar jullie aanmeldingen!

Een hartelijke en inspirerende groet van ds. Eveline Struijk,
en pastoraal werkster Marga Peters.

Onderweg / Kidz &Teenz

Adventkalender 2013
Om samen thuis te maken.

De adventkalender bestaat uit 24 lucifersdoosjes die aan
elkaar geplakt zijn. In de doosjes kun je verrassingen doen;
briefjes met bijv voor elke zondag een verhaaltje of liedje
om samen te lezen of te zingen, kleine voorwerpen van de
kerststal of kerstboom, opdrachtjes, snoepjes, chocolaatjes,
pepernootjes, iets van Sinterklaas etc. Zo is er telkens iets
te doen, te proeven, te zien, te horen.
Op 1 december begint de kalender en
voor 24 dec is het laatste doosje.
Een andere mogelijkheid is met
wasknijpers een adventkalender
maken.

Het verhaal van de vier
kaarsen
Heel langzaam brandden
eens vier kaarsen. De omgeving was zo rustig dat men
ze kon horen spreken. De
eerste kaars zei: “Ik ben de
VREDE. Ik deed zolang mijn
best opdat mensen geen
ruzie zouden maken, dat ze
geen wapens zouden gebruiken, dat ze niet zouden slaan
voor een meningsverschil.
Maar er blijft oorlog overal,
en waar mensen in groepen samenkomen blijven er twisten
ontstaan. Wat heeft het voor zin dat ik voor hen brand? Niemand, kan mij beletten dat ik uitdoof.” Haar vlammetje werd
vlug kleiner en doofde uit.
De tweede kaars zei: “Ik ben het VERTROUWEN. Meestal
kan ik gemist worden. Dus heeft het geen zin meer dat ik
blijf branden. Want ik leer mensen om te geloven in het leven
zelf en in elkaar. Ik leer hen dat ze samen iets moois kunnen
maken, maar ze luisteren niet. Hun vertrouwen is zo klein. Ze
geloven alleen wat simpel is en in dromen die wegvliegen als
een veertje. Mensen vertrouwen niet eens meer hun eigen
hart, en geloven niet in het waarom van hun bestaan.”
Wanneer ze stopte met praten blies ze zichzelf met een
laatste zuchtje uit.
Op haar beurt sprak zachtjes de derde kaars: ”Ik ben de
LIEFDE. Ik heb de kracht niet gekregen om te blijven branden. De mensen negeren me. Ze vergeten zelfs hun naasten
te beminnen. Ik had zo gehoopt dat ik mensen kon helpen om
elkaar warmte te geven, en het gevoel dat er altijd Iemand
ook van hen hield - zelfs al wist men dat niet.” Ze wachtte
niet langer en doofde uit. Plots kwam er een kind aan en zag
de drie gedoofde kaarsen. Het keek naar de vrede waarvan
het licht verdwenen was, en naar het vertrouwen dat het nodig had om groot te worden en om moedig te zijn, en naar de
liefde omdat het kind niet alleen wilde zijn. ”Waarom branden
jullie niet langer?” riep het kind vol onzekerheid uit. De drie
kaarsen spraken en vertelden hoe slecht het met hen ging.
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Nadat dit alles gezegd was begon het kind te wenen.
Toen zei de vierde kaars: ”Wees niet bang, mijn kind. Nu
ik nog brand kunnen we de andere kaarsen weer aansteken.
Want ik ben de HOOP!” Met glanzende ogen nam het kind de
kaars van de hoop en stak de andere kaarsen weer aan. Het
vlammetje van de hoop wilde het kind nooit uit het leven laten
verdwijnen. Laten ook wij allemaal de HOOP, het VERTROUWEN, de VREDE en de LIEFDE bewaren en koesteren!!! Dan
groeit het grote licht dat Kerstmis is voor vandaag, voor
morgen en altijd!

Kerstgroepententoonstelling
2013/2014
Op vrijdag 6 december opent het museum weer de deuren
om tot en met 12 januari 2014 wederom honderden mooie
kerstgroepen, waarvan u de meeste nog niet eerder hebt
kunnen zien, in de speciaal in kerstsfeer gehulde kerk te
bewonderen.
Dit jaar is het de beurt voor Annie Gengler uit Almelo en
Tineke Winkels uit Capelle aan den IJssel om de mooiste
groepen uit hun uitgebreide collectie voor de bezoekers uit
te stallen. Ook zij zijn lid van de Vereniging Vrienden van de
Kerstgroep, waarvan leden ieder jaar op diverse locaties hun
verzameling willen laten zien en waar kan dit nu beter dan in
ons kerkgebouw! Ook van enkele andere particulieren en uit
onze eigen verzameling laten wij natuurlijk weer mooie groepen zien, waaronder de Cuypersgroep die bij onze kerk hoort.
Dit jaar wordt deze Cuypersgroep weer opgebouwd in de oorspronkelijke “grot”uitvoering, zoals dat in de jaren 1950/80
ook gebeurde door de toenmalige koster Herman Jansen.
Laat u met uw gezin of vrienden verrassen en geniet eerst
van het kerstklankbeeld en daarna van deze heel bijzondere
tentoonstelling. Let u wel goed op de openingstijden!
Openingstijden: De kersttentoonstelling is open op elke vrijdag, zaterdag en zondag van 6 december 2013 tot en met 12
januari 2014. Met uitzondering van 1ste Kerstdag en Nieuwjaarsdag is het museum bovendien geopend van maandag tot
en met donderdag tussen 23 december 2013 en 9 januari
2014, telkens van 11.00 tot 17.00 uur.
Adres: Ruurloseweg 101, 7251 LD Kranenburg-Vorden.
Telefoon: 0575 – 55 64 88 (tijdens openingsuren). Meer
info:www.heiligenbeeldenmuseum.nl
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Sint Jan de Doperkerk
Keijenborg
In juli 1931 werd door Deken Van Elmpt de eerste steen gelegd
voor de Sint Jan de Doperkerk waarbij een oorkonde werd ingemetseld. Het kruis dat op de oudere waterstaatskerk stond werd
verplaatst naar het dak van de Sint Jan de Doperkerk. De kerk
verrees met een markante vierkante toren.
Het kerkgebouw, een typische oude dorpskerk, is als het ware
één met de rustige landelijke omgeving, en desondanks toch min
of meer dominerend door zijn
kleine doch stoere
toren. Bij het binnentreden maakt
de kerk direct
een fascinerende
indruk.
Aan de buitenzijde
is boven de hoofdingang door middel
van een fraai mozaïek de patroon van
de parochie, Sint
Jan de Doper, aangebracht door de
Haagse kunstenaar
A. Molkenboer.
Als curiositeit zijn
de voor de kerk liggende molenstenen
te beschouwen.

Onderweg / Erfgoed

