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Contactgegevens
Parochie HH.
Twaalf Apostelen
Pastoraal Team:
F.G.C.M. Hogenelst, pastoor,
Kerkstraat 9; 7256 AR Keijenborg
Tel. spreekuur: woensdag 13.00-14.00 uur en
donderdag 18.00-19.00 uur. Tel. 0575 461314
Email: f.hogenelst@12apostelen.nl
J. van Kranenburg, pastoraal werker,
tel. 06 51 23 03 05
p/a Van Heemstrastraat 4; 7204 GJ Zutphen.
Email: j.vankranenburg@12apostelen.nl
M.J.B. Peters-van Langen, pastoraal werker,
tel.: 06 29 40 53 03
p/a Van Heemstrastraat 4, 7204 GJ Zutphen
Email: m.peters@12apostelen.nl

Secretariaat Parochie:
Mieke Degen en Magda van Ommen
Van Heemstrastraat 4, 7204 GJ Zutphen;
Tel.: 0575 711310;
dinsdag t/m vrijdag 9.00-12.00 uur
Email: secretariaat@12apostelen.nl.
Website: www.12apostelen.nl

Assistentie Pastoraal Team:
Diaken V.Th.Th. ten Bruin:
Bremweg 4, 7217 RR Harfsen.

Huub Winkeler

Tel.: 06 18581803;
Email: t.tenbruin@12apostelen.nl

Ziekenzalving, ziekenzegen
en uitvaart
06 103 19 638

Redactie:

Druk:

In het eerste nummer van Onderweg
in deze jaargang heeft u de gelegenheid
gekregen, om via een enquête, uw mening
te geven over Onderweg. Ruim 240 parochianen hebben van deze mogelijkheid
gebruik gemaakt. Op 11 maart zullen de
resultaten met de lokale redacties worden
besproken en zullen wij gezamenlijke de
vele suggesties ter harte nemen om Onderweg verder te verbeteren.
In het volgende nummer zult u daar een
verslag van terugvinden.

Telefoonnummer voor:

Colofon

Internet:
Email:

Dat is de titel van het Pastoraal beleid parochie HH. Twaalf Apostelen 2014-2017.
Het is een lange titel voor eigenlijk een
korte periode.
Op 6 februari kwamen het parochiebestuur, het pastoraal team, het breed
pastoraal team en de voorzitters van de
locatieraden en pastoraatsgroepen van
onze parochie bij elkaar om het nieuwe
beleidsplan te bespreken.
In deze Onderweg wordt dit plan en de
verdere uitwerking, uitgebreid besproken.
Een belangrijk cruciaal punt loopt als een
rode draad door het beleidsplan heen.
De ”Mensen van de Weg”, ja wij allen als
parochianen en vaak ook als vrijwilligers
schragen de parochie.
Al in de tijd van Christus waren vrijwilligers onontbeerlijk: de apostelen en de
eerste gelovigen. Het is en blijft de basis
van ons geloof en kerkgemeenschap zijn.
Bijzonder is dan ook, dat in 2014 het
Paasfeest nog steeds uitgebreid gevierd
wordt in vele kerken over de wereld. De
verrijzenis van Jezus Christus zal hopelijk
weer veel “Mensen van de Weg” weten te
inspireren.
Een goede Pasen gewenst!

Diaken G.G.M. Oude Groen
Morsmanshof 119; 7271 KC Borculo,
Telefonisch spreekuur voor zieken en ouderen:
Dinsdag 18.30-19.30 uur. Tel.: 0545 272320.
Email: g.oudegroen@12apostelen.nl

Bestuur Parochie
HH. Twaalf Apostelen:
F.G.C.M. Hogenelst, pastoor; voorzitter
Mr. P.H.A.J. Cremers, vice-voorzitter;
portefeuille begraafplaatsen
Mevr. M-C.E. Bonga-Tulleken, secretaris
G.A.G. Stolwijk RA, penningmeester
Mevr. C.A.L.S. Peterse-Giesen, portefeuille
personeels- en vrijwilligersbeleid

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

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

Tel.: 0573-453001;

H.G.J. Heuver, portefeuille gebouwen

Email: m.storteler@12apostelen.nl
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Op weg naar Pasen
Onderweg zijn.

De carnavalskleren en maskers worden weer opgeruimd. De veertigdagentijd begint. De
periode waarin we stil staan bij de wijze waarop wij gelovig in het leven staan. Welk masker dragen wij als we anderen ontmoeten, wat hebben we te verbergen, waar verschuilen
we ons achter? Vragen die we ons geregeld kunnen stellen. Wie ben ik, wie zie ik als ik in
de spiegel kijk? Wie ziet de ander die mij ontmoet? Wie ziet God als Hij mij ziet?
Wij mensen zijn altijd onderweg. Kijk
naar onze dagelijkse bezigheden, vraag
de ander maar of ze tijd hebben, zie de
agenda’s waar is nog een gaatje vrij?
Ook wij christenen, pastores, parochianen, wij ‘mensen van de weg’, we maken
onze naam waar, we zijn altijd onderweg.
De veertigdagentijd vraagt ons ook even
om even stil te staan, tijd te maken om na
te denken, om ons te bezinnen, waar ben
ik toch mee bezig, waar ben ik in godsnaam mee bezig?

wij ons ook tot God om onze Bron weer te
vullen zodat wij onze taak weer aankunnen? Onze opdracht, onze levenstaak. Die
is voor ieder van ons anders maar hetzelfde als we kijken naar de Bron van waaruit
wij werken.
De liefde van God die zichtbaar werd in
Jezus, die liefde voor ons.

Gaandeweg werkend aan
onszelf richting Pasen
Maar gelukkig zijn we niet alleen, God
gaat met ons mee. Als we ons steeds tot
Hem blijven wenden kunnen we veel aan
van wat van ons gevraagd wordt. Thuis,
op school, op ons werk, in onze geloofgemeenschappen en voor de gehele parochie. Maar bij alles wat we doen mogen we
de ander die ons nodig heeft niet vergeten,
niet uit het oog verliezen. De man, vrouw
of het kind in nood.
Pasen kunnen we vieren door de steen van
ons hart weg te rollen, als we het nieuwe
leven in ons zelf willen toelaten, en Jezus
in onszelf laten opstaan.
Als Hij in ons verder leeft, dan kan het
elke dag Pasen zijn.

“De tijd gaat zo snel, hoor ik mensen zeggen. Ik heb geen tijd, kan het een andere
keer. Ik kan er niet aan meedoen, dan
moet ik naar mijn werk, mijn kinderen
moeten naar sport, naar de club etc.”
Druk, druk, druk. En iedereen doet mee.
En ineens ontdekken we, we lopen onszelf
voorbij. Is het wel nodig wat ik allemaal
wil? Is het wel verstandig wat ik allemaal
doe? Kan het ook een beetje minder? Kan
het anders? Kunnen we misschien samen
beter….?
Jezus trok zich regelmatig even terug, weg
uit de mensenmassa die alsmaar meer verlangde, meer vroeg, die zijn energie deed
slinken, hem leegzogen. Even terugtrekken, de berg op, de woestijn in, even alleen
zijn…om te bidden. Om zich tot God te
wenden, nieuwe energie op doen. En dan
weer terug naar de mensen verder met zijn
taak, zijn opdracht, zijn levenswerk. Hij
gaf er zijn leven voor.
En wij? Trekken wij ons ook op tijd terug
om nieuwe energie op te doen? Wenden

Zalig Pasen
Pastor Marga Peters

Korenoverleg
Op dinsdag 4 februari kwamen de
vertegenwoordigers van bijna alle
24 koren van onze parochie, op
uitnodiging van het pastoraal team,
in Vorden bijeen voor een overleg.
Het was de eerste keer dat men op
deze wijze met elkaar sprak. Er werd
gesproken over de clustervorming,
de ondersteuning van de koren
tijdens de verschillende weekendvieringen en bij uitvaarten in de eigen
geloofsgemeenschap. Verschillende
koren boden aan om ook in andere
geloofsgemeenschappen te komen
zingen en/of muziekrepertoire uit te
wisselen. Enkele koorleden boden
spontaan aan anderen te ondersteunen bij de Latijnse Gezangen. Op het
verzoek om eens te komen zingen in
de St. Jan Zutphen werd enthousiast
gereageerd. Na afloop konden we dan
ook terugkijken op een vruchtbaar
overleg en kregen de pastores het
verzoek om deze bijeenkomst een
vervolg te geven.

Voor alle vrijwilligers van de parochie HH. Twaalf Apostelen.
Belangrijke aankondiging, noteer alvast in uw agenda!

Zaterdag 20 september 2014 is

de Eerste Algemene Vrijwilligersdag
			
			

Locatie: Emmanuelkerk te Zutphen
Thema: Waarderen en inspireren

Nadere informatie volgt in de volgende edities van Onderweg en via uw locatie.
			

Bestuur en pastoraal team
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Vasten Gala VOOR HET HELE GEZIN 30 maart 2014
wandelen, Djembé muziek, een veiling, een maaltijd
opbrengst voor kinderen in Sierra Leone
Een mooie gelegenheid om actief deel te nemen en een bijdrage
te geven aan het Vastenaktie project voor de kinderen in Sierra
Leone. De werkgroep MOV (Missie, Ontwikkeling en Vrede)
van de Parochie organiseert weer een Vasten Gala op zondagmiddag 30 maart. Ditmaal zijn we te gast in Borculo. Er valt wat te
genieten voor het hele gezin.
Er zijn mooie wandelingen uitgezet. Er is gelegenheid om djembémuziek te maken en te luisteren, er is een veiling (ook voor
kids) en een rommelmarkt om geld in te zamelen en we sluiten
af door samen een Vastenmaaltijd te nuttigen.
Op de veiling proberen we goederen, die we hebben ontvangen
weer aan een nieuwe eigenaar te helpen. Pastoor Fred Hogenelst
zal als veilingmeester optreden.
In het weekend van 29 en 30 maart zal er tijdens de weekendvieringen ook aandacht besteed worden aan het Vastenaktie project.
Op zondag 30 maart hopen we veel parochianen te verwelkomen
voor een mooie wandeling. (5 of 10 km) en er is ook nog een
stadswandeling van 2,5 km (De Berkelwandeling).
U kunt starten tussen 12.00-13.00 uur achter de RK kerk (Steenstraat 26) in Borculo.
De bijdrage voor de wandeling is 2 euro ( alle opbrengsten zijn
uiteraard bestemd voor het project)
Van 14.00 tot 15.00 uur worden in de kerk twee Djembé workshops gegeven door muziekdocente Fleur Taken uit Ruurlo. De
workshop is geschikt voor volwassenen, maar is ook zeker voor
kinderen erg leuk om te doen. Djembé is muziek die van oorsprong afkomstig is uit West-Afrika.
Dus als u niet wilt wandelen, dan hopen we u toch te ontmoeten
in de kerk bij een van de workshops of bij een gezellige veiling en
rommelmarkt in de kerk (aanvang 15.00 uur).
Bij voldoende belangstelling zal er dus ook een kinderveiling
zijn.
Heeft u nog mooie goederen voor de veiling laat het dan even
weten aan m.temorsche@12apostelen.nl of bij een van de MOV
leden uit Borculo. (Annette Franck tel. 0545-473360).
Spullen voor de rommelmarkt hoeft u niet te melden en kunt u
die dag gewoon meenemen.
We sluiten de middag om ca. 16.00 uur af met een glaasje en het
nuttigen van een vastenmaaltijd.
Voor de maaltijd vragen we een vrijwillige bijdrage.

Vasten Gala

zondag 30 maart
van 12.00 – 17.00 uur
RK Kerk OLV Ten Hemelopneming, Steenstraat 26 in Borculo
Programma
Vasten wandeling
(2,5, 5 of 10 km)
vertrek tussen 12.00-13.00 uur
Djembé sessies 14.00- 15.00 uur
15.00 uur de Veiling
16.00 uur de Vastenmaaltijd.

Opgave niet nodig, we delen wat er is.
Opbrengst van het Vastenactie project is voor de kinderen in het
Kono district in Sierra Leone.
De info is te vinden op de website van de parochie en van de
Vastenactie.

Nieuw programma gespreksgroep
“Geloven Nu” in Lochem
Ook dit voorjaar starten we met de gespreksgroep
“Geloven Nu “. Op 17 maart is de eerste bijeenkomst,
met als titel: “God is mijn sterkte” Plaats: Parochiecentrum Kastanjelaan 33, Lochem, om 20.00 uur.
Belangstellenden zijn welkom.

God is mijn sterkte

Op de eerste avond is naar aanleiding van de profeet Ezechiël, die leefde en profeteerde te midden van de ballingen
in Babylon. Eerder
waarschuwde hij de
mensen in Jeruzalem
voor hun ongelovige
gedrag. Maar na de
val van de stad brengt
hij een boodschap van
troost. Aan de hand
van visioenen vertelt
hij over de kracht van
de Eeuwige, die zijn
volk terug zal brengen
en opnieuw zal oprichten.
We spreken soms van
“levende doden”, mensen waar niets meer
van uit gaat, die als het
ware platgeslagen zijn.
Het volk is het spoor
bijster. Weggevoerd
naar een vreemd land
en al het vertrouwde,
het houvast kwijt.
Waaraan denk je zelf of ken je deze situatie in je eigen omgeving of in je eigen leven?

Volgende bijeenkomsten:

• Maandag 14 april:
“Aan het licht komen”, Johannes 9:1-41
• Maandag 19 mei:
“Dorothy Day, voorbeeldfiguur”, Matteüs 25:31-40
• Maandag 16 juni:
“Iemand ging eens naar zijn land om te zaaien”, Lukas 8:5

Onderweg / Uit de Parochie
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Van de bestuurstafel
Is groter ook beter? Dat is een vraag die bij tijd en wijle vast ook wel eens door
uw hoofd schiet.
Zeker wanneer het antwoord in een bepaald geval overduidelijk negatief is en
groter meer nadelen dan voordelen heeft opgeleverd. Er zijn legio voorbeelden
te noemen. Het kostte mij in ieder geval niet heel veel moeite om er enkele te
bedenken.
Maar groter én beter? Die voorbeelden
moeten er toch zeker ook zijn. Eén voorbeeld springt bij mij direct naar voren. U
raadt vast waar ik naar toe wil. Een mooi
voorbeeld van groter én beter is onze parochie HH. Twaalf Apostelen, sinds 2010
een samenvoeging van twaalf zelfstandige
geloofsgemeenschappen. In de vier jaar
van de fusie is er al veel bereikt en wordt
er meer en meer samen gedaan. Een enkel
voorbeeld. Er zijn parochiebrede avonden
voor werkgroepen voor het geven van
informatie en waar ook ideeën en ervaringen worden uitgewisseld; er is sinds
een jaar “Onderweg”, een parochieblad
voor álle parochianen waarbij daarnaast
ook ruimte is voor de eigen identiteit van
iedere geloofsgemeenschap, en straks is
er de gezamenlijke Goede Vrijdag-viering
in Vorden waar mensen vanuit alle
locaties aan meewerken. U kunt zich nog
opgeven! Zie elders in Onderweg. Voor
het pastoraal team is het een zegen dat zij
nu ondersteund wordt door een professi-

oneel, goed functionerend secretariaat.
Maar natuurlijk niet alles loopt al zoals u
en wij het graag zouden willen, het is en
blijft een proces in beweging. Zo bereikt
het parochiebestuur vanuit de locaties wel
eens de klacht dat het onzichtbaar is en,
erger nog, in een ivoren toren zou zitten.
Dat is het laatste wat uw bestuur wil. Een
goede communicatie met locaties en met
u, onze parochianen, vinden ook wij van
wezenlijk belang.
Het is om die reden dat het parochiebestuur voor elke geloofsgemeenschap een
eigen contactpersoon heeft aangewezen
tot wie locaties zich kunnen wenden. Het
is om diezelfde reden dat het bestuur
avonden organiseert voor lokale bestuurders met specifieke aandachtsvelden
zoals bijvoorbeeld het gebouwenbeheer,
de financiën en de begraafplaatsen en
met voorzitters en penningmeesters van
locatieraden twee maal per jaar om tafel
gaat zitten voor een apart overleg.
Om geloofsgemeenschappen en ook u te

informeren over waar het parochiebestuur mee bezig is wordt van de vergaderingen van het parochiebestuur een
kort verslag gemaakt. Dit verslag wordt
naar locatieraden en pastoraatgroepen
gestuurd maar is ook voor u als parochiaan rechtstreeks beschikbaar: zie onze
website www.12apostelen.nl onder tabblad bestuur.
Informeren en delen en vooral veel
samen, dát is onze inzet, maar alles kan
natuurlijk beter. Als u een goede suggestie heeft, dan horen wij dat graag! Want
al is groter voor onze parochie in menig
opzicht ook beter, het kan natuurlijk altijd
nóg beter!

Huize Elisabeth te Zutphen

Uitnodiging!
Beste mede Parochianen van de Parochie De HH. Twaalf Apostelen,
Het Parochieel Centrum Mariaschool
te Zutphen, pal achter de St. Jan, viert
dit jaar het 25 jarig bestaan. Wij nodigen u uit om dit feest mee te vieren op
zondag 18 mei na de kerkdienst. Wij
ontvangen u met koffie en cake, bieden
u een historische stadswandeling aan
door Hanzestad Zutphen met de Gilde
Stadsgidsen. Aansluitend serveren wij
een maaltijdsoep met belegde broodjes
en koffie. De kosten hiervoor bedragen
slechts € 5,00 per persoon (maximale
deelname 120 personen); het einde van
de feestelijke bijeenkomst is voorzien
om ca. 17.00 uur.
Nu het bisdom de St. Jan als eucharistisch centrum heeft aangewezen, wordt
het tijd om u kennis te laten maken
met het PCM. Dat gaan we doen onder
het motto “Kom, zie en overtuig u!’.

De Stichting PCM verleent ondersteuning aan parochiële activiteiten met
haar vele vrijwilligers en wil dit ook
blijven doen in het breder parochieverband.
U kunt u aanmelden via mail:
pcmzutphen@gmail.nl of schriftelijk
aan PCM, Tengnagelshoek 6,
7201 NE Zutphen of telefonisch via
de Locatieraad St. Jan-Emmanuel op
dinsdagochtend tussen 09.00 en 11.00
uur. Dus meld u aan voor dit Interparochieëel evenement onder vermelding “PCM-Jubileumfeest”, uiteraard
voorzien van uw naam en het aantal
deelnemers.
Met vriendelijke groet namens
Parochieel Centrum Mariaschool,
Maarten te Dorsthorst, secretaris PCM

Voor info zie www.stadswandelinggildezutphen.nl

Elisabethkapel
te Zutphen
In Huize Elisabeth te Zutphen bestaat
sedert jaar en dag een kapel. De parochie hield in die kapel in het verleden
ook met enige regelmaat vieringen. Deze
kapel ligt in de onmiddellijke nabijheid
van de H. Johannes de Doperkerk, het
Eucharistisch centrum van de parochie HH. Twaalf Apostelen. In de kapel
worden geen reguliere vieringen meer
ingeroosterd. Het is dan ook daarom dat
op verzoek van het parochiebestuur, de
Aartsbisschop van Utrecht bij Decreet van
3 februari 2014 heeft besloten de kapel
ook kerkrechtelijk aan de goddelijke eredienst te onttrekken. Dit met ingang van
1 maart 2014. Binnen een termijn van 10
nuttige dagen kan overeenkomstig canon
1734 van het Wetboek van Canoniekrecht
aan de aartsbisschop een verzoek tot
verbetering of herziening van zijn Decreet
worden gedaan.
Namens het parochiebestuur
Mr. P.H.A.J. Cremers
vice-voorzitter
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Nieuw pastoraal beleid 2014-2017:

‘Mensen van de Weg’
Op donderdag 6 februari j.l. was het zover. In het Ludgerusgebouw te Vierakker
werd de uiteindelijke versie van ons beleidsplan gepresenteerd. Al onze geloofsgemeenschappen waren vertegenwoordigd en we hebben het definitieve
beleidsplan gepresenteerd: ‘Mensen van de Weg’. Definitief, zoals het is geworden ná rondgang langs de twaalf locaties en ná de verwerking van de verslagen
van die rondgang en van de ingekomen email en andere reacties.
We hopen met dit beleidsplan een nieuwe
positieve stap te kunnen zetten op weg
naar meer intensieve samenwerking tussen de geloofsgemeenschappen van onze
parochie en daarmee ook op de weg naar
de toekomst. Want wat we met elkaar als
pastoraal team, breed parochieel team,
parochiebestuur en vele andere vrijwilligers steeds meer constateren: Er moet
wat gebeuren! Want om zo lang mogelijk
slechts door te gaan met wat we nu doen,
dat biedt eigenlijk geen toekomstperspectief. Er zijn nieuwe initiatieven nodig en
intensievere samenwerking op meerdere
vlakken. We hebben immers geformuleerd
dat we ook in de (nabije) toekomst voor
hen die na ons komen (onze jeugd en jongeren) de beleving van kerk en katholiek
geloof blijvend mogelijk willen maken.
We hadden een beleidsplan, genaamd:
“God is dichterbij dan je denkt”. Daar
stonden heel concrete activiteiten in
beschreven. Die hebben we, in de voorbije
jaren, ook grotendeels uit kunnen voeren.
Maar de concreetheid van de fusie en het

aanwijzen van het Eucharistisch Centrum
noopten ons tot nieuwe wegen en nieuwe
plannen. Het was een hele uitdaging om
met ons concept beleidsplan alle twaalf
geloofsgemeenschappen langs te gaan en
met de vrijwilligers en parochianen in gesprek te gaan over wat er wel en niet goed
aan was, wat wel en niet nodig zou zijn en
haalbaar of niet haalbaar.
Maar het waren voor mij, Marga Peters
en Jaap van Kranenburg, en het parochiebestuur, die de rondgang meemaakten,
bijzondere ervaringsmomenten. We kwamen op deze wijze, aan de hand van het
beleidsplan, met elkaar in gesprek over
ons eigen katholiek geloof en de toekomst
van onze parochie met haar geloofsgemeenschappen. Wat we hebben geproefd
is een grote betrokkenheid en inzet van
veel mensen. Inzet allereerst voor de eigen
locatie maar mede door al opgedane goede
ervaringen in het nabije verleden groeide
ook het besef dat verdere samenwerking
nodig en verrijkend kan zijn. Hierin
gesterkt doordat er in onze parochie al

een aantal mooie projecten en impulsdagen zijn georganiseerd waar menigeen
geïnspireerd door raakte. Dit brengt ons
bij een nieuwe manier van werken. We
merken dat het voor mensen moeilijk is
om zich langere tijd aan iets te binden,
maar dat het werken middels ‘projecten‘ op veel enthousiasme kan rekenen.
We denken dan bijv. aan het jaarlijkse
Kruiswegproject op de Goede Vrijdag en
de diverse impulsdagen voor o.a. pastoraatgroepleden of mensen die omgaan
met rouwverwerking. Dat maakt duidelijk
dat wij, nu het beleidsplan uiteindelijk is
gepresenteerd, ons met de leden van het
breed parochieel team aan de uitwerking
gaan wijden middels het ontwikkelen van
werkplannen.
Verder gaan we met de locaties in gesprek
om te organiseren hoe de samenwerking
in de beoogde clusters kan worden bevorderd en gestimuleerd. We blijven hopen
en bidden, in de verschillende vormen
van liturgie, om ons eigen geloof, gezamenlijk te sterken. Dit alles in het besef
dat we niet alles kunnen doen. Maar dat
we ‘Samen op weg’ willen gaan. En dat
kunnen we en willen we graag doen met
God en met elkaar. Want waar een wil is,
is een weg...
Mede namens het pastoraal team:
Fred Hogenelst, pastoor
Het beleidsplan is te vinden op de website
van onze parochie: www.12apostelen.nl

Doopterugkomviering
in een
nieuwe vorm
In overleg met de doopwerkgroepen
van Hengelo en Keijenborg en pastor
Marga Peters heeft de liturgie van
de doopterugkomviering een nieuwe
vorm gekregen. In deze kindvriendelijke viering van ± 25 minuten,
waarvoor de gezinnen worden uitgenodigd, ontvangen de ouders het
doopsymbool en een zegenwens voor
hun kind. Op 9 maart, om 12.30 uur,
is de eerste viering in de H. Johannes
de Doperkerk in Keijenborg, en op 23
maart, om 11.30, in de H. Willibrordkerk in Hengelo. Familie en belangstellenden zijn van harte welkom!

Onderweg / Uit de parochie
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Passion in Vorden
Eigentijds Passieverhaal in processie, muziek, woord en beeld.
Plaats: Christus Koningkerk, Het Jebbink 8, Vorden
Na zeven jaar in de St Jan in Zutphen op Goede Vrijdag een bijzondere Kruisweg te hebben gevierd voor de gehele parochie van de HH. Twaalf Apostelen,
wordt dit jaar van deze traditie afgestapt. Dit jaar geen parochiële Kruisweg,
maar een muzikale eigentijdse uitvoering van het Passieverhaal. Ook de plaats
is anders: niet in de St Jan in Zutphen, maar in de Christus Koningkerk in Vorden. De dag is wel gebleven: Goede Vrijdag, dit jaar op 18 april, om 15.00 uur.
Het Passieverhaal vertelt over de laatste
dagen van Jezus, beginnend vlak voor het
Laatste Avondmaal. Vele componisten
hebben dit verhaal op muziek gezet en de
laatste jaren is er een moderne variant in
de grote steden opgevoerd, “The Passion”
geheten.

Aanvang 15.00 uur in de
Christus Koning kerk

In Vorden wordt voor het eerst het Passieverhaal uitgevoerd, in een eigentijds jasje.
De Evangelieteksten worden afgewisseld
met moderne liederen, beelden, poëzie
en actuele (kranten)artikelen. Voor het
gezongen deel zorgen een projectkoor,
solisten en een combo. De liederen komen
deels uit de uitvoeringen van de ‘Passion’s’ van de afgelopen jaren in de grote
steden en deels uit ons eigen kruiswegrepertoire van de laatste zeven jaar.

Locatie Vorden:

Stille tocht van kerk tot kerk

Vóór er begonnen wordt met het Passieverhaal in de kerk, is er een korte
stille tocht door het centrum van Vorden.
De tocht begint op het plein van de N.
Hervormde kerk in het Centrum naar de
Gereformeerde kerk en eindigt op het
plein van de Christus Koning Kerk. Zo
worden op deze Goede Vrijdag de drie
kerken verbonden.
Een door parochianen uit Vorden
gemaakt houten kruis zal door twaalf
parochianen (vertegenwoordigers van de
twaalf geloofsgemeenschappen), gevolgd
door het pastoraal team en iedereen die
wil meelopen, naar de Christus Koningkerk worden gedragen.

Iets voor drie uur zal het kruis de kerk
worden binnen gedragen. Zodra de tochtgenoten en de voorgangers hun plaatsen
hebben ingenomen, begint de uitvoering
van het Passieverhaal.
Voor de vaste bezoekers van de afgelopen
kruiswegen in Zutphen: vanuit Zutphen
is de kerk in Vorden prima per trein te
bereiken. Vertrek dan rond twee uur.
Ook voor de andere geloofsgemeenschappen ligt Vorden gunstig en is makkelijk
bereikbaar. Komt u met de auto kom
dan op tijd om in de buurt van de kerk te
parkeren.

U kunt ter plaatse een boekje kopen met
daarin alle liederen en teksten van The
Passion.
Ook komt er een TV opname en daarvan
zullen DVD’s beschikbaar gesteld worden.
Jaap van Kranenburg, Wil Matti, Margriet te Morsche (voorbereidingsgroep),
Jan te Plate (Dirigent), Frank Sterenborg
(pianist)

“The Passion”

Eigentijdse uitvoering van het passieverhaal
Met stille tocht om
14.30 uur
Uitvoering met liederen
o.a. uit “thé Passion”
M.m.v. projectkoor,
solisten en combo

Goede Vrijdag
18 april 2014
15.00 uur

14.30 uur verzamelen!
Als u wilt deelnemen aan de
stille tocht, dan wordt u verzocht om half drie bij het plein
voor de N. Hervormde Kerk
(Centrum) aanwezig te zijn.
De totale afstand is een kleine
500 meter.

Vorden

Christus Koning Kerk
Het Jebbink 8
Vorden

Onderweg / Algemeen
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De werkgroep PCI van de R.K. geloofsgemeenschap
Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming Borculo
De Borculose werkgroep PCI bestaat uit 4 personen die zich in willen zetten
voor de gemeenschap. Als andere instanties geen hulp meer willen of kunnen
bieden, dan ondersteunen wij mensen en gezinnen. Dat kan maatschappelijk of
financiële hulp zijn, of beide. Daarnaast ondersteunt de werkgroep ook organisaties en werkgroepen die zich inzetten voor mensen in nood of werken aan
maatschappelijke en sociale problemen en projecten. Op deze manier wil de
werkgroep, zoveel als mogelijk is, binnen en buiten de Borculose gemeenschap
mensen in nood ondersteunen.

Actiepunten

Minimaal 4 keer per jaar is er een overleg,
een vergadering waarin de actiepunten
besproken worden en daarnaast hebben
wij één keer per jaar overleg met de vertegenwoordiger van de pastoraatsgroep van
de geloofsgemeenschap Borculo.
De actiepunten zorgen voor een voortdurende aandacht voor de mens bij maatschappelijke calamiteiten in de volgorde
van eigen gemeenschap, gemeentelijk,
regionaal, provinciaal, landelijk, mondiaal. Dat betekent dat er naast overleg met
elkaar en met de geloofsgemeenschap,
ook andere contacten en overlegsituaties
zijn. Zo is er periodiek of incidenteel
overleg met de PCI van de parochie van
de HH. Twaalf Apostelen en de overige
werkgroepen PCI in de parochie. Verder
zijn er algemene contacten ingevolge
WMO met de gemeente Berkelland en
hebben we goed contact met de andere
kerken in Borculo en met het onderwijs
en maatschappelijk werk in Borculo.

Wat doen we nog meer
naast individuele- en
gezins- ondersteuning?
Een keer per jaar is er Sam’s kledinginzameling voor Cordaid, mensen in nood.
Daar werken we met plezier aan mee.
Ook jaarlijks, in de maand mei, organiseert de caritasgroep met hulp van enige
vrijwilligers een bezinningsdag voor de
ouderen in onze gemeenschap. Hieraan
nemen gemiddeld 40 mensen deel. Het is
een hartelijke ontmoeting waar velen naar
uitkijken. De dag begint met een eucharistieviering in de kerk en daarna wordt er
in een restaurant onder het genot van een
kopje koffie, een drankje of iets anders
met elkaar gesproken. Onze pastoor Hogenelst is op deze dag aanwezig, wat zeer
op prijs wordt gesteld. Na een gezamenlijk diner en enig entertainment sluiten
we deze dag af met een lofviering in de

gemeente Berkelland die in een uiterst
minimale en moeilijke financiële situatie
verkeren te verblijden met een levensmiddelenpakket voor de kerst. In samenwerking met de gemeentelijke sociale
dienst, het maatschappelijk werk, schuld
hulp op maat en de voedselbank worden
er adressen vastgesteld. Onder strikte
geheimhouding en in acht neming van het
recht op privacy worden de uitgekozen
mensen gevraagd of ze dit pakket wensen
te ontvangen. Afgelopen jaar werden
ongeveer 400 pakketten samengesteld en
uitgereikt.

Tot slot: elk jaar met
Pasen wordt er voor
de werkgroep PCI
gecollecteerd.
kerk waarna men weer huiswaarts gaat.
Elk jaar mogen we terug zien op een geslaagde bijeenkomst en we hopen dat vele
senioren in de toekomst gebruik maken
van deze gezellige dag!

De kerstpakkettenactie.

Elk jaar wordt er door de gezamenlijke
kerken van de gemeente Berkelland een
kerstpakketten actie gehouden. Het doel
van deze actie is om inwoners van de

Uitnodiging

Aan de hand van dit artikel hoopt de
werkgroep PCI in Borculo u inzicht
gegeven te hebben in de activiteiten die
zij verricht binnen de Borculose geloofsgemeenschap.
Ton Hafkamp
secretaris van de werkgroep
PCI
in Borculo
pci@12apostelen.nl

Ludgervesper

in Vierakker

Woensdag 26 maart 2014 om 19.00 uur.
Celebrant: Mgr. H.W. Woorts, hulpbisschop.

Goede tradities worden gemaakt door menselijke inzet. In Nederland herleeft
de belangstelling voor Ludger. Na de parochiefusies in het Aartsbisdom zijn
twee nieuwe parochies naar hem vernoemd: in Utrecht stad en in de Achterhoek rond Aalten en Lichtenvoorde. Ludger werd geboren ná Willibrord en
Bonifatius, niet zoals zij in Engeland maar in Nederland. Na hun dood ging hij
aan het missioneren en staat daarmee als voltooier van de arbeid van deze twee
grote missionarissen.
Op zondag 4 september 2011 nam Mgr.
Hoogenboom in Essen-Werden een reliek
van St-Ludger in ontvangst. Het kleine,
door kardinaal Simonis gecertificeerde
partikel uit Ludgers gebeente lag al enkele
jaren in het Duitse plaatsje Werden (bij

Essen), Ludgers gedachtenisplaats bij uitstek. Ludger heeft er een klooster gesticht
en zijn gebeente rust er in een sarcofaag.
Elke eerste zondag in september wordt
Vervolg op pagina 10

Onderweg / In de spotlights

9

Marian Storteler-Wopereis:

Ik doe iets waar echt mijn hart ligt
Al bijna 15 jaar is ze officieel parochiemedewerkster: Marian Storteler. Maar
wat is eigenlijk de rol van een parochiemedewerkster? Hoe word je dat en wat
doe je dan precies? Marian legt het graag uit. En ze maakt van haar hart geen
moordkuil. Soms is het best zoeken vindt ze, om in deze tijd goed invulling
te geven aan haar rol in de kerk. Een steeds groter wordende parochie en een
steeds kleiner aantal kerkbezoekers, en jij als parochiemedewerkster daar
tussenin. Maar ze kan zich geen leven voorstellen zonder vrijwilligerswerk dat
verbonden is met de kerk. Een verslag van een avond in de oude pastorie van
Ruurlo.
Marian Storteler is geboren en getogen
in Ruurlo. Maar al was het Ruurlo, het
voelde als Zieuwent, vertelt ze. We waren
van huis uit georiënteerd op Zieuwent,
daar gingen we naar school en naar de
kerk, daar was ons leven. En dat was een
katholiek leven. Altijd nonnen of geestelijken in het gezichtsveld, op de kleuterschool, lagere school, in de kerk, bij de
beroepsopleiding, in de familie, altijd. ‘Uit
de buurt blijven’ dacht ik, vertelt Marian,
‘je bent wel mal als je je hele leven aan de
kerk besteedt….’ Hoe anders is het gelopen. Ze heeft de opleiding bejaardenzorg
gedaan en is nog altijd in de ouderenzorg
werkzaam. Sinds 2001 doet
ze dat als geestelijk verzorgster en als begeleidster in de
dagverzorging. Marian woont
sinds 2002 samen met haar
man Fried in de oude pastorie van Ruurlo. Daarvoor had
pastoor Lamers er gewoond en
voor hem pastoor Veer. “Voor
het eerst wonen hier nu leken”
zegt ze. Maar dat is betrekkelijk. Want hoeveel ‘leek’ is een
parochiemedewerkster? Wat is
eigenlijk haar rol? Hoe liep dat
bij Marian?
Nadat Marian en Fried in 1978
trouwden gingen ze in Doesburg wonen. In 1983 kwamen
ze terug naar Ruurlo. Marian
ging zingen bij Markant, werd
vrijwilliger, lector, van het
een kwam het ander. In 1991
besloot ze, na een diepgaand
gesprek met pastoor Lamers,
om de pastorale school in Wehl
te gaan volgen. Die opleiding
duurde twee jaar. Daarna
volgde vier jaar kaderopleiding.
Net in die tijd werd de opleiding
minder intensief, waardoor de
module onderwijs wel langer
duurde, van twee jaar werd het

vier jaar. Daarna kun je, op voordracht
van het parochiebestuur, als parochiemedewerkster benoemd worden door het
bisdom. Marian legt uit wat het verschil
is met de (mannelijke) diakens. In de
eerste plaats is dat de wijding, diakens
zijn gewijd en parochiemedewerksters
niet. Daarnaast bepaalt het bisdom voor
diakens wat hun werkplek is, terwijl parochiemedewerksters door het lokale bestuur worden voorgedragen. Op de vraag
wat het verschil in opleiding is, moet Marian het antwoord schuldig blijven. “Dat
weet ik niet, ik heb de diakenopleiding
immers niet gevolgd!” Of dat haar spijt?

“Ach weet je, ik ben iets gaan doen waar
echt mijn hart lag. Is dat een roeping?
Nee, dat vind ik een te groot woord. Je
doet de dingen die op je pad komen. Destijds het gesprek met pastoor Lamers en
later de mogelijkheid om een deel van de
pastorale zorg in de Bundeling in Ruurlo
te gaan verzorgen. Vanuit de kerk had ik
misschien niet de juiste papieren, maar
de Bundeling stond daar los van, en de
toenmalige pastoraal werker en de deken
stonden er achter. Het kwam op mijn pad
en ik wilde het heel graag! En ik ben er
dankbaar voor. Het geeft geweldig veel
voldoening om mensen in deze levensfase
te begeleiden”.
Marian zoekt haar eigen weg, dat is wel
duidelijk. Ze geeft aan dat ze sinds de
fusie wel een beetje op zoek is naar haar
eigen plek. “Het contact met Ruurlo is
gewoon wat minder geworden, omdat ik
een aantal lokale activiteiten heb neergelegd. Ik ga wel in Ruurlo voor, maar toch.
Het is goed dat we als geloofsgemeenschappen samenwerken,
alléén red je het immers
niet, maar ja…. Er zijn
veel nieuwe initiatieven,
dat is goed, maar ik heb
nog niet het gevoel mijn
eigen plekje in dat geheel
gevonden te hebben.
Natuurlijk zijn er ook
wel weer mooie nieuwe
plannen, zo werk iksamen
met Marga Peters aan de
parochiebrede vormsel
voorbereiding, initiëren
we Effata vieringen in de
locaties en ga ik regelmatig voor in woord- en
communievieringen of
bij een uitvaart. Ik wil me
graag verdienstelijk maken in het catechetische
werkveld en voel me het
meest op mijn gemak als
ik kan luisteren. Luisteren
naar mensen die hun verhaal met je willen delen.
Ik geloof dat ik daarmee
de mensen het meeste
help. Op die manier probeer ik zo goed mogelijk
invulling te geven aan
mijn rol als parochiemedewerkster”.

Onderweg / Wereldwijd
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St. Joseph op Bali
Een hele week hadden we ons
al laten onderdompelen in de
religieuze gebruiken op Bali.
Je ontkomt er niet aan. Elk
huis heeft zijn privé- altaartje,
de kampong een iets grotere,
de streek nog weer een grotere
en dan zijn er nog de heel
bijzondere tempels. We zagen
hoe sereen de dagelijkse offertjes gebracht werden: met
kleurige bloemen, wierook,
rijst en soms wat fruit. We
verwonderden ons over de
universele rituelen als de reiniging, het aanraken van het
voorhoofd, de besprenkeling
met water en het gebruik van
de wierook. Tot onze verbazing mochten we getuige zijn
van het offeren en van vieringen in de tempel. We legden ons zelf enige terughoudendheid op,
het voelde ongepast om te dicht te naderen.
Op een van de laatste dagen van onze reis waren we in Denpasser. Het museum was ons doel, maar deze was gesloten. En
dan vinden we bij toeval, vlakbij het Plein van de Vrijheid de
St. Josephkerk. Volop in gebruik als parochiekerk. In de vitrine
kunnen we lezen hoe het staat met
de inkomsten uit Kerkbalans. Wij
zijn achter in de kerk gaan zitten
en we hebben gekeken naar de
voorbereidingen van een trouwerij.
De kerk was een mooi voorbeeld
van een integratie van westerse
en Balinese cultuurelementen.
Buiten was er een Lourdesgrot,
een kerststal, maar ook Balinese
engeltjes, een prachtige deur met
Balinees houtsnijwerk en met een
dak in de stijl van een pagode. In
alle opzichten paste de kerk in Bali.
De Nederlandse priesters die hier
ongetwijfeld geweest zijn, hebben
de cultuur alle ruimte gegeven.
Anne Marie Kusters

Vervolg van pagina 8
het in een schrijn in processie door het
stadje gedragen.
Op zondag 20 mei 2012 heeft de Ludgerreliek die Mgr. Hoogenboom ontving, een
plaats gekregen in de H. Willibrordkerk in
Vierakker. Nu is hij daar te bewonderen
en te vereren. Ludger is een noeste verkondiger geweest van het geloof in onze
streken. Hij begon aan zijn bekeringswerk
onder de Saksen rond 792 vanuit de Veluwe. Hij stak bij Brummen de IJssel over

Gregoriaans Getijdenkoor St. Jan –Zutphen

Gregoriaanse Getijdenvieringen
in Goede Week
Met de Palmprocessie en Vespers op
Palmzondag, 13 april 17.30 uur, opent
het Gregoriaans Getijdenkoor bij het
begin van de Goede Week ook dit jaar
weer een aantal bijzondere meditatieve vieringen uit het Kerkelijk Officie
in de Zutphense St. Janskerk.
Na de jubel en het ‘Hosanna’ op deze
zondag als verwijzing naar de glorieuze intocht van Jezus in Jeruzalem
volgen op Stille Zaterdag in de vroege
morgenuren de Metten en Lauden,
op Paaszondag vreugdevol afgesloten met de plechtige Vespers.
De Metten en Lauden zijn het begin van het dagelijks koorgebed,
maar krijgen op deze dag na de kruisiging en graflegging van
Jezus een diepere betekenis door de indrukwekkende meditaties
in een opeenvolging van Psalmen, Klaagzangen van Jeremia en
prachtige Responsories.
Door de eeuwen heen is het mooiste uit het Gregoriaans in deze
vroege liturgie bijeen gebracht.
Als ware het in droefheid en berusting de dodenwacht bij Zijn
graf, maar daarnaast ook vol verwachting over dat wat komen
gaat.
Het ritueel met 15 kaarsen, 14 ongebleekte als rouw en één witte
als symbool van Christus en Zijn Opstanding op de driehoekige
kaarsenegge, geeft een extra dimensie aan deze viering.
De Metten beginnen op Stille Zaterdag 19 april om 07.00 uur en
duren ca. anderhalf uur, om 09.15 uur
gevolgd door de Lauden.
Bezoekers kunnen deze vieringen goed volgen met duidelijke
tekstboekjes met vertalingen.
Tussen de Metten en Lauden is er gelegenheid om met het koor
te ontbijten in het Parochiecentrum Mariaschool. Hiervoor
wordt een bijdrage gevraagd van € 5.-.
Aanmelden hiervoor uiterlijk woensdag 17 april via info@getijdenkoorstjanzutphen.nl of telefonisch 0575 517773
De Vespers op het Hoogfeest van Pasen, zondag 20 april is om
17.00 uur.

naar Elten. Daar is een gedachtenismonument voor hem opgericht. En hij trok
toen via Vierakker/Wichmond en Zelhem
verder de Achterhoek en Westfalen in.
Zo heeft hij ook in het gebied van onze
parochie HH. Twaalf Apostelen en in dat

van de parochie St. Ludger het christelijk
geloof met woord en daad verkondigd.
In onze moderne tijden lijkt het soms wel
of het wiel van het geloof opnieuw dient
te worden uitgevonden. Mensen beleven
het geloof op geheel eigen en unieke
wijze. Ze zijn op zoek naar vele vormen
van waarheden, wijsheid en spiritualiteit.
Toch is het goed om juist in zulke tijden
ook ‘ns terug te gaan naar de wortels, om
te ‘herbronnen’ of te ‘herijken’. Wat hebben we eigenlijk voor goeds, voor moois,
voor waardevols overgeleverd en door-
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gegeven gekregen... ? Laten we er eens
nieuw licht op schijnen en ons afvragen:
Wat kunnen we daar in onze tijd mee
doen? De wijsheid, ervaringen en het
doorzettingsvermogen van de vroegere
generaties kunnen ons helpen om in
deze tijd onze weg door leven en geloof
opnieuw te zoeken en te vinden.

Bijlage
Vieringenschema:
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Vandaar de jaarlijkse Ludgervesper op de
sterfdag van St. Ludger: de liederen, gebeden, gedachten... helpen ons om opnieuw
bij de wortels van ons geloof te komen.
En we willen u graag meer vertellen over
Ludger en zijn missie. Wie weet wordt dit
het begin van een nieuwe traditie die ons
geloof verstevigt en verrijkt. Weest allen

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.

Aanbidding en

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

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
Zutphen: IJsselflat, 2e dinsdag
van de maand, 10.00 uur

Boetevieringen
Hengelo: H. Willibrordkerk, maandag 14 april, 19.00 uur
Zutphen: H. Johannes de Doperkerk, dinsdag 15 april, 19.00 uur

Vieringen
door de week
Borculo: O.L.V. Tenhemelopnemingkerk, laatste dinsdag van de
maand, 10.00 uur.
Lochem: H. Josephkerk, 1e donderdag van de maand, 10.00 uur.
Olburgen: H. Willibrordkerk,
1e vrijdag van de maand, 15.00 uur.
Ruurlo: H. Willibrord, woensdag
9 april, 10.00 uur.
Zutphen: H. Johannes de Doperkerk, ‘s woensdags , 9.30 uur.
Geen viering op 23 en 30 april.

welkom in de Vesper in de H. Willibrordkerk van Vierakker op woensdag 26
maart a.s. om 19.00 uur. Na afloop bent
u welkom bij de koffie. Zie voor meer informatie de website van de Ludgerkring:
www.ludgerkring.nl.
Graag tot dan!			
Pastoor Fred Hogenelst.

Ludgervesper
Jaarlijkse Ludgervesper op de sterfdag van St. Ludger
woensdag 26 maart 2014
om 19.00 uur.
H. Willibrordkerk te Vierakker.
Celebrant: Mgr. H.W. Woorts, hulpbisschop.

Eucharistievieringen
met gezamelijke
ziekenzalving
Zutphen, IJsselflat, dinsdag 8 april,
10.00 uur.
Vorden, Christus Koningkerk, donderdag 10 april, 10.00 uur.

Koorrooster (voor zover bekend)
Baak:
Borculo:

Dames- en Herenkoor
Parochiekoor
Stemmig
Hengelo:
Willibrordkoor
Joppe:
Parochieel Koor
Keijenborg:
Parochiekoor
Herenkoor
2gether
Lochem:
Gemengd Koor
Marinata
Olburgen :
Parochiekoor
Ruurlo:
Gemengd Koor
Markant
Sing a Song
Steenderen:
Gemengd Koor
Vierakker:
Kerkkoor
Vorden:
Cantemus Domino
Dameskoor
Vokate
Zutphen:
Gemengd Koor
Capella St. Jan
Vocal Chords
Greg. Getijdenkoor
		
Dameskoor

15 – 30 maart;
16-23 maart; 6-13-20-26 april; 4 mei
29 maart; 18 (19.00) – 19 april
16-23-30 maart; 13-14-19-27 april
15-30 maart; 6-13-18-20 april; 4 mei
30 maart; 13 – 17 – 18 april; 4 mei
6 – 20 april
23 maart
16-30mrt;6-18(19.00)-19-27apr;4 mei
23 maart; 13 april
15 – 30 maart; 18 – 20 april; 4 mei
15–30 mrt; 5–9–17–18–19 apr; 3 mei
20 april
13 april
alle vieringen
alle vieringen
30 maart; 13 – 17 – 20 april; 3 mei
10 - 13 april
23 maart; 13 – 27 april
23 maart; 27 april
16 maart; 20 april
19 april
13 (17.30 uur) - 19 (7.00 + 9.15) 20 (17.00) april
4 mei

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.: NL96RABO0304501697
Redactie: antoonmentink@chello.nl

Locatieraad/pastoraatgroep

J. Dors, 441948; B. Lamers, 441244;
T. ten Have, 842002;
I. Teunissen, 452865; infra.teunissen@kpnplanet.nl

Vanuit de Locatieraad /
pastoraatsgroep
Hij draait al een tijdje mee, maar formeel
is nu ook Twan ten Have benoemd in het
bestuur van onze geloofsgemeenschap.
Welkom Twan! Omdat we vooralsnog met
zijn vieren zijn (Jacqueline Dors, Berna
Lamers, Twan ten Have en Ingrid Teunissen) hebben we besloten om de taken
van de locatieraad en de pastoraatsgroep
samen te verzorgen, zodat alle noodzakelijke werkzaamheden gedaan worden.
Voor Twan ten Have is een zittingstermijn
van vier jaar zojuist begonnen, Jacqueline
Dors is halverwege een termijn en Berna
Lamers en Ingrid Teunissen zijn herbenoemd voor nog een periode. Zoals u
weet is er veel en belangrijk werk te doen
in onze geloofsgemeenschap! Wilt u ons
komen helpen? Neem contact op met een
van ons: U bent meer dan welkom!

Wat is de kerk jou waard?
Met het bezorgen van de vorige Onderweg
is voor een groot aantal parochianen ook
de brief voor de kerkbalans bezorgd. Dat
niet iedereen deze brief heeft ontvangen,
heeft te maken met een aantal onduidelijkheden. Deze mensen worden of zijn
reeds persoonlijk benaderd. Uiteindelijk
krijgt iedereen de vraag: ”Wat is de kerk
mij waard?” In 2013 is door zeer veel parochianen deze vraag positief beantwoord
met een gift voor de kerk. Het is een mooi
gebouw met een lange geschiedenis. Veel
plaatsgenoten hebben hier persoonlijk,
als gezin of familie, bijzondere momenten
in hun leven beleefd, zoals Doop, Eerste
H. Communie, Vormsel, Huwelijk en
Uitvaart.
Om ook in de toekomst deze momenten
in onze eigen kerk te kunnen blijven
vieren, moeten we samen het gebouw en
de vieringen in stand houden. Daar is geld
voor nodig. Uw bijdrage hiervoor vragen
wij tijdens de jaarlijkse actie kerkbalans.
We kunnen zeggen dat u de actie kerk-

balans goed ontvangt en de kerk steunt
met een positieve bijdrage. Wij zijn u daar
zeer dankbaar voor. Tijdens de parochieavond in november 2013 is uitleg gegeven
waaraan het geld besteed wordt.
Voor de duidelijkheid vermelden wij
het bankrekeningnummer/IBAN-nummer van de kerkbalans: NL96 RABO
0304501697

Vastenactie
Tijdens de vastenperiode, de periode
van veertig dagen tussen Aswoensdag en
Pasen, is het een traditie om iets te geven
aan mensen die het minder hebben dan
wij. De Vastenactie kent binnen onze
gehele parochie hetzelfde goede doel. De
Vastenactie 2014 is in de vorige Onderweg aangekondigd, in deze Onderweg
kunt u er nog meer over lezen. Het is een
actie voor “De toekomst van kinderen in
Sierra Leone”. Bij deze Onderweg heeft u
het vastenzakje ontvangen. Daar kunt u
uw bijdrage voor de Vastenactie in doen.
De parochiebladbezorgers komen deze
zakjes niet bij u ophalen. Deze vastenzakjes kunt u in de bus achter in de kerk
doen. Of in de brievenbus van onze geloofsgemeenschap, naast de TNT bus, aan
de Wichmondseweg. Hartelijk dank voor
uw bijdrage!

Uitnodiging Familie
Palm Pasen viering in
Vierslagverband
Op zondag 13 april wordt er in de H. Willibrordkerk, Vierakkersestraatweg 31 te
Vierakker een familie Palm Pasen viering
gehouden, om 10.00 uur.
Deze viering wordt gehouden met en voor
kinderen en jongeren uit de vier geloofsgemeenschappen Baak, Steenderen,
Olburgen en Vierakker.
Meer informatie over deze viering vindt U
op de locatie pagina van Vierakker in deze
Onderweg.

De vrienden v.d. parel van
Baak
Op zondag 4 mei is weer de jaarlijkse
pleinmarkt. Het begint om 10.00 uur en
eindigt om 15.00 uur. Nadere informatie
volgt.

Familieberichten
Op 25 januari is overleden Martien Uiterweerd op 85- jarige leeftijd in Verpleeghuis den Ooiman te Doetinchem en op
31 januari Tiny Uiterweerd-Leisink op
79-jarige leeftijd in zorghotel De Gouden
Leeuw te Laag Keppel. Op 12 februari
overleed Ria Sesink-Bergman op 70-jarige leeftijd.

Misintenties
Za. 15/3 koor. Ouders Roordink-Borgonjen, Jan en Will Schutte-Bosman, Ouders
Dashorst-Brink. Zo. 23/3 koor. Za.5/4
koor Jan en Gretha Janssen-Bosman,
Annie van den Bos, Herman Hendriks,
Jan Snelder, Ben te Stroet. Zo. 20/4 koor.
Fam. Janssen-Booltink, Geert, Nettie
en Renate Schooltink, Fam. Koekkoek,
Ouders Schooltink-Kroesen, Theo en Ben,
Fam. Veenhuis-Zents, Anneke Sesink,
Wim Teunissen, Ouders Dashorst-Brink,
Ouders Schotman-Bekken en Fam. Marijke Hebben, Ouders Cornelissen-Brink. Zo
27-4 koor. Jan en Will Schutte-Bosman.
Za. 3/5 koor .
Misintenties voor elk weekend
Wim Driever, Joke Reijmer-Baltussen.
Arnold Besseling, Gradus Lichtenberg,
Martien Uiterweerd, Tiny UiterweerdLeisink, Ria Sesink-Bergman.
Misintenties voor eenmaal per maand
Mevr. Hebben–Smit, Teun en Marie Eliesen–Hendriks, Fam. van Ree–ten Broek,
Ouders Driever–Masselink, Dicky Herfkens, Fam. van den Bos–Sesink, Fam.
Heijtink, Theodorus Jansen en Jos, Jos
Hermsen, Dien Mokkink-Wenting, Fam.
Veenhuis-Zents, Ouders SchoenakerJanssen, Fam. Teunissen-Schooltink.

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.: NL35RABO0309119510 (algemeen);
NL03RABO0309105439 (kerkbijdragen);
Redactie: monique.uhl@gmail.com

Locatieraad

J. Verwoolde, geb., 271761; H. Essink, secr. 271269;
C. Erinkveld, pm., 482241.

Pastoraatgroep

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

Oecumenische dienst, rijk Collecte voedselbank.
en vruchtbaar
Tijdens de oecumenische dienst is er een
De laatste week van januari staat altijd in
het teken van ‘Week van het gebed voor
de éénheid van de christenen’. Op zondag
26 januari vond, als afsluiting van deze
week, een oecumenische dienst plaats,
waarin protestanten en Rooms-katholieken elkaar mochten ontmoeten in de
RK-kerk en samen de oecumene konden
vieren.

Voorgaande jaren werd deze week
ingevuld met een ‘uitruil’ van lectoren. Alhoewel een mooi initiatief, voegde dit niet
zoveel toe, de oecumene was te weinig
zichtbaar. Dit jaar wilde de Raad van Kerken het anders doen. Het accent kwam dit
jaar echt te liggen op de éénheid; mensen
van alle kerken komen samen.
De dienst werd vormgegeven met
elementen van beide tradities (roomskatholiek en PKN) om zo iets van die
tradities aan elkaar door te geven, als een
gave aan elkaar. In de dienst ging men
samen op weg op zoek naar het gemeenschappelijke. En die zoektocht was heel
mooi aanwezig. Ook voor kinderen: voor
hen was er een rebus met speurtocht in de
goed voorbereide kindernevendienst.
De aanwezigen hebben genoten, afgaande
op de enthousiaste een warme reacties na
afloop. Vooral de prachtige samenzang
met koor Stemmig en de preek van ds.
Janssen hebben indruk gemaakt. Ter
illustratie, gehoord in de wandelgangen:
“die dominee, … die mag wel vaker bij ons
komen”, en “dit moeten we snel herhalen, want eenheid mogen we iedere dag
uitdragen.”
Kortom een rijk en vruchtbaar initiatief
dat zeker navolging mag krijgen. Gelukkig staan nog diverse oecumenische
activiteiten op de agenda van de Raad van
Kerken.

recordbedrag van € 470,33 opgehaald
t.b.v. de Voedselbank Berkelland. Iedereen bedankt voor de gulle giften.

Gezamenlijk koffie
drinken
Na de viering van zondag 16 maart is er
gelegenheid om koffie te drinken in het
KJ gebouw. U bent hiervoor van harte
uitgenodigd.

13
voorspoedige bevalling in Afrika. 29/3
Herman en Annie v. d. Berg-Saveneije,
Nell Reef – Eijkelkamp, Gerda Simons
– Fontein, 6/4 Wim Vreman, Gerda
Simons – Fontein, Herman en Annie v.d.
Berg –Saveneije. 13/4 Gerda Simons–
Fontein, Fam. Pelgrum, Overleden ouders
Hulzink–Spekschoor, Herman en Annie
v.d. Berg – Saveneije. 20/4 Hetty van
Aken–Beerten, Overleden Fam. Geerligs
en Ottenschot, Theo en Riek Verheijen,
Gerrit Stegeman, Marietje Dute–Kasteel.
Herman en Annie v.d. Berg – Saveneije
Truus Dibbelink – Wegdam, Herman
Beerten, Harrie Hendricksen, Gerda
Simons–Fontein. 26/4 Overleden ouders
Elschot–Spekschoor, Gerda Simons–Fontein. Herman en Annie
v.d. Berg–Saveneije. 4/5 Wilhelmien
Krabbenborg–Klein Nijenhuis (jaargedachtenis), Voor de zieke parochianen,
Overleden ouders Hulzink–Spekschoor,
Herman en Annie v.d. Berg–Saveneije.

Familieberichten
Overleden

Op 16 januari is overleden Petronella
Maria Reef – Eijkelkamp in de leeftijd
van 77 jaar.
Op 11 februari is overleden Grada Theodora Maria Simons – Fontein in de
leeftijd van 88 jaar.

Misintenties

Gedoopt

16/3 Herman en Annie v. d. Berg–
Saveneije,Overleden ouders Hulzink –
Spekschoor,
Nell Reef – Eijkelkamp, Mina Jansenten Bras, Gerda Simons – Fontein, 23/3
Marietje Dute - Kasteel (jaargedachtenis),
Herman en Annie v. d. Berg – Saveneije,
Fam. Pelgrum. Nell Reef – Eijkelkamp,
Gerda Simons – Fontein, Voor een

Inleveren Kopij

Op zondag 2 februari is gedoopt Joris Jan
Harmen Koetsier, zoon van Raymond en
Janine Koetsier

Sluitingsdatum inleveren kopij voor Borculo is 7 april 2014,
monique.uhl@gmail.com
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DAG

BAAK

BORCULO	

HENGELO	

JOPPE	

KEIJENBORG

LOCHEM	O

za 15/3

19.00 uur			
19.00 uur			
Eucharistie			WCV			
F. Zandbelt			
G. Oude Groen			
													
zo 16/03		
9.30 uur
9.30 uur		
11.00 uur
9.30 uur			
2e zo.		WCV
WCV		WCV
WCV			
40 dgn.		
G. Oude Groen
J. van Kranenburg		
T. ten Bruin
werkgroep			

za 22/03								
								
								
													
zo 23/03
9.30 uur
9.30 uur
9.30 uur
9.30 uur
11.00 uur
9.30 uur
3e zo.
WCV
WCV
Eucharistie
WCV
Presentatie EHC
WCV
40 dgn.
werkgroep
werkgroep
vicaris H. Pauw
M. Peters
F. Hogenelst
werkgroep
za 29/03

19.00 uur
Eucharistie
F. Hogenelst

19.00 uur								
WCV								
M. te Morsche								
In alle Geloofsgemeenschappen zullen de vieringen in het teken staan van de Vastenaktie.		

zo 30/03			
9.30 uur
4e zo.			
WCV
40 dgn.			
M. te Morsche

9.30 uur
Eucharistie
J. Leisink

11.00 uur
WCV
werkgroep

9.30 uur
Eucharistie
P. Westerman

za 05/04

19.00 uur							
WCV							
T. ten Bruin							
													
zo 06/04		
9.30 uur
9.30 uur
9.30 uur
11.00 uur
9.30 uur
5e zo.		
WCV
WCV
presentatie EHC
WCV
WCV
40 dgn.		
M. Peters
werkgroep
werkgroep
T. ten Bruin
werkgroep

za 12/04										
										
										
													
zo 13/04		
11.30 uur
9.30 uur
9.30 uur
11.00 uur
9.30 uur
Palmzie
EHC
WCV
Eucharistie
WCV
WCV
zondag
Vierakker
F. Hogenelst
G. Spekkink
F. Zandbelt
T. ten Bruin
werkgroep
										

do 17/04
19.00 Euch.				
19.00 Euch			
Witte
F. Zandbelt
zie
zie
zie
E. Wassink
zie
Donderdag
M. Peters
Ruurlo
Keijenborg
Zutphen
J. van Kranenburg
Vorden
													
vr 18/04		
15.00 uur
15.00 uur
15.00 uur		
15.00 uur					
Goede		
Kruisweg
Kruisweg
Kruisweg		
Kruisweg					
Vrijdag		
werkgroep
G. Spekkink
werkgroep		
werkgroep					
											
		
19.00 uur			
19.00 uur
19.00 uur
zie
Woorddienst			
Woorddienst
Woorddienst
Vierakker
Werkgroep			
M. Peters
J. van Kranenburg

za 19/04 			
19.00 uur			
20.00 uur			
Stille
zie
zie
Eucharistie
zie
zie
Eucharistie
Zaterdag
Steenderen
Ruurlo
P. Westerman
Zutphen
Hengelo
F. Hogenelst
			
T. ten Bruin			
J. van Kranenburg		
												
													
zo 20/04
9.30 uur
9.30 uur
10.30 uur
9.30 uur
11.00 uur
9.30 uur
Pasen
WCV
Eucharistie
presentatie EHC
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
W. Matti
F. Zandbelt
M. Peters
F. Hogenelst
F. Hogenelst
E. Wassink

ma 21/04			
De Bleijke		
11.00 uur							
Tweede			
9.30 WCV		
Eucharistie							
Paasdag			
T. ten Bruin		
F. Hogenelst							
													
za 26/04 		
19.00 uur							
		
WCV							
		
Werkgroep							

zo 27/04
9.30 uur		
9.30 uur
9.30 uur
11.00 uur
9.30 uur
2e zo.
WCV		WCV
Eucharistie
WCV
WCV
Pasen
werkgroep		
T. ten Bruin
P. Westerman
M. Peters
werkgroep
													
za 03/05
19.00 uur							
WCV							
G. Oude Groen							

zo 04/05		
9.30 uur
9.30 uur
9.30 uur
11.00 uur
9.30 uur
3e zo		 WCV
WCV
WCV
WCV
WCV
Pasen		
G. Oude Groen
werkgroep
J. van Kranenburg
werkgroep
werkgroep
													
Doden-			
19.00 Remigius			
19.00 uur		
herdenking			
M. Peters			
J. van Kranenburg		
LEGENDA:

Euch.:

Eucharistieviering

WD:

WCV:

Woord- en Communieviering

Oec.viering: Oecumenische viering

Woorddienst

EHC: Eerste H. Communieviering
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VIERAKKER	

VORDEN	

ZUTPHEN	DAG

19.00 uur
19.00 uur		
17.00 uur			
za 15/03
			 WCV
WCV		
Eucharistie
T. ten Bruin
J. van Kranenburg		
F. Zandbelt
													
			
9.30 uur
10.00 uur
9.30 uur
11.15 uur
zo 16/03
			WCV
woorddienst
Eucharistie
Eucharistie
2e zo.
			
werkgroep
werkgroep
J. van der Meer
J. Hulshof
40 dgn.

								
19.00 uur
19.00 uur
17.00 uur			
za 22/03
								
Eucharistie
WCV
Eucharistie
								
F. Zandbelt
M. Peters
F. Hogenelst
													
9.30 uur				
9.30 uur
11.15 uur
zo 23/03
Eucharistie				
Eucharistie
Eucharistie
3e zo.
F. Hogenelst				
F. Zandbelt
F. Zandbelt
40 dgn.

								
17.00 uur		
17.00 uur
								
Eucharistie		
Kinderviering
								
F. Zandbelt		
F. Hogenelst

za 29/03

In alle Geloofsgemeenschappen zullen de vieringen in het teken staan van de Vastenaktie.
9.30 uur
WCV
W. Matti

9.30 uur
WCV
werkgroep

9.30 uur		
9.30 uur
Eucharistie		
WCV
F. Hogenelst		
T. ten Bruin

11.15 uur
Eucharistie
F. Hogenelst

zo 30/03
3e zo.
40 dgn.

							
19.00 uur		
17.00 uur
18.30 uur
10.30 Euch.
za 05/04
							
WCV		
Eucharistie
WCV
Vicaris H. Pauw
							
werkgroep		
F. Hogenelst
M. Peters
Vormelingendag
													
9.30 uur		
9.30 uur			
11.15 uur
zo 06/04
WCV		
Eucharistie			
Eucharistie
4e zo.
werkgroep		
F. Hogenelst			
F. Hogenelst
40 dgn.

										
17.00 uur		
17.00 uur
za 12/04
										
Eucharistie		
Effataviering
										
F. Hogenelst
													
9.30 uur
9.30 uur
10.00 uur
9.30 Euch.
11.15 PASSION
zo 13/04
zie
WCV
WCV
Familieviering
F. Hogenelst
Kard. W. Eijk
PalmSteenderen
werkgroep
T. ten Bruin
Woorddienst
50 jaar
G. Oude Groen
zondag
										
M. Peters
GG Christus Koning
17.30 Vesper

			
19.00 uur			
19.00 uur
19.00 Euch.
do 17/04
zie
Eucharistie
zie
zie
Eucharistie
F. Hogenelst
Witte
Baak
J. Leisink
Baak
Baak
J. van der Meer
T. ten Bruin
Donderdag
													
					
15.00 PASSION		
vr 18/04
					
F. Hogenelst		
Goede
					
J. van Kranenburg
19.00 uur
Vrijdag
											
M. Peters
Goede Vrijdag
19.00 uur
19.00 uur		
19.00 uur
werkgroep
Liturgie
Woorddienst
Woorddienst
zie
Goede Vrijdag Liturgie		
F. Hogenelst
G. Oude Groen
werkgroep
Olburgen
F. Zandbelt		
T. ten Bruin

			
21.00 uur			
7.00 Metten
za 19/04
zie
21.30 uur
Eucharistie
zie
zie
9.15 Lauden
Stille
Steenderen
Eucharistie
J. Leisink
Steenderen
Lochem
22.00 Euch.
Zaterdag
		
F. Zandbelt
M. Peters			
F. Hogenelst
												
G. Oude Groen
													
9.30 uur
9.30 uur
9.30 uur
9.30 uur
9.30 uur
11.15 Euch.
zo 20/04
WCV
WCV
WCV
WCV
Eucharistie
J. Hulshof
Pasen
werkgroep
G. Oude Groen
T. ten Bruin
J. van Kranenburg
J. van der Meer
17.00 Vesper

							
11.15 uur
ma 21/04
							
Eucharistie
Tweede
							
F. Zandbelt
Paasdag
													
							
19.00 uur
17.00 uur		
17.00 uur
za 26/04
							
WCV
Eucharistie		
Kinderviering
							
werkgroep
F. Zandbelt		
M. Peters

9.30 uur
9.30 uur			
9.30 uur
11.15 uur
zo 27/04
WCV
WCV			WCV
Eucharistie
2e zo.
M. Peters
werkgroep			
werkgroep
P. Westerman
Pasen
													
							
19.00 uur		
17.00 uur
18.30 uur
19.00 uur
za 03/05
							
WCV		
WCV
WCV
Vormselviering
							
werkgroep		
J. van Kranenburg
J. van Kranenburg
Mgr. Woorts

9.30 uur		
9.30 uur			
11.15 uur
zo 04/05
WCV		Eucharistie			
Eucharistie
3e zo.
werkgroep		
J. Leisink			
J. Hulshof
Pasen
													
		
19.00 NH Kerk			
19.00 NH Kerk		
Doden		
W. Matti			
E. Wassink		
herdenking

Voor andere vieringen en het koorrooster zie bladzijde 11
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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.: NL85RABO0121392570;
NL82RABO0119538857 (kerkbijdragen);
NL42RABO0168462303 (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.

Vanuit de bezoekersgroep
Bezoekersgroep, het woord zegt het al,
heeft als doel om mede parochianen te
bezoeken wie ziek zijn en op leeftijd. Dit
hebben we het afgelopen jaar ook gedaan.
In totaal zijn er 127 bezoeken afgelegd.
Dit goede kerkenwerk wordt gedaan door
11 personen.
Ieder bezoeker doet dit naar eigen inzicht

en bouwt zo een vertrouwensband op met
onze parochianen. Wij bezoeken parochianen van 80 jaar en ouder. Voorheen
werd er elk jaar een bezoek gebracht aan
mensen vanaf 75 jaar. Echter, dit jaar
hebben we een enquête gehouden onder
deze parochianen wat men er van vindt
om op die leeftijd bezocht te worden.
Van de 17 bezoeken die gehouden zijn
heeft driekwart aangegeven dat men nog
goed mobiel was. Het werk wordt wel
gewaardeerd, maar men is nog niet zo aan
bezoek toe.
In onze eerste vergadering van dit jaar,
die geweest is op 15 januari jl., heeft de
groep besloten de bezoeken aan de 75-jarigen te laten vervallen. Indien er iemand
onder U is die toch graag bezocht wil
worden, geef dit dan door aan de coördinator van de bezoekersgroep. We nemen
dit mee in de eerstvolgende vergadering.
Tevens maak ik van de gelegenheid ge-

over hetgeen besproken is, kijken welke
werkgroepen binnen de geloofsgemeenschappen op redelijk korte termijn contacten zouden kunnen leggen met andere
werkgroepen. Met diegenen die zich bezig
houden met de ziekenzalving zouden
hiervoor in aanmerking kunnen komen.
Andersoortige vieringen krijgen veel
aandacht. De bedoeling is om een breed
overleg te organiseren, van alle LR’s en
pastoraatsgroepen. De groep komt op 22
mei weer bij elkaar.

bruik om nieuwe mensen uit te nodigen,
die wat voelen om dit stukje kerkenwerk
uit te voeren. U van harte welkom in de
bezoekersgroep.
Coördinator bezoekersgroep:
Jan Claver.
Tel. 0575 - 462763

Clustervorming Borculo,
Ruurlo, Hengelo en
Keijenborg
Vanuit het beleidsplan worden de eerste
aanzetten gegeven voor de vorming van
een aantal clusters binnen de parochie de
H.H. 12 apostelen.
Voor Hengelo betekent dit een vorm van
samenwerking zoeken met de geloofsgemeenschappen van Borculo, Ruurlo en
Keijenborg. Onlangs zijn enkele afgevaardigden bij elkaar geweest om hierover
met elkaar van gedachten te wisselen.
Onze voorzitter vatte het als volgt samen:
Prima sfeer en er zijn erg veel ideeën over
de tafel gegaan.
Concreet hebben we het volgende afgesproken: De afzonderlijke LR’s bijpraten

Doopterugkomviering:
Op 23 maart a.s. vindt om 11.30 uur een
z.g. doopterugkomdag plaats. De ouders
van de dopelingen worden hiervoor apart
uitgenodigd. De ‘handjes’ die in de kerk
zijn opgehangen vormen de rode draad in
deze viering. Pastoraalwerker Mw. Marga
Peters zal in deze viering voorgaan.

Doopviering 27 april.
Op 27 april a.s. is weer een doopviering
gepland. Voor deze viering zijn al drie
kindjes aangemeld. Wellicht komt er
nog een 4e kindje. Dit betekent dat deze
viering een aparte viering zal zijn.
Voorafgaand aan de doop is er een voorbereidingsavond met diaken Theo ten
Bruin die uw kindje zal dopen. Daarin komen vragen aan de orde als: waarom laat
u uw kind dopen? Hoe kunt u dat samen
doen, geloofsopvoeding?
U kunt hiervoor contact opnemen met:
Mw. Jenny Veldscholten, tel. 0575
463482 of per mail:
jenny-gerald@hotmail.com

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.: NL82RABO0322303001;
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; P. Wolbert, 464131.

Familieberichten:
Overleden mevrouw M.E.A.Th. van
Rees-Vellinga in de leeftijd van 83 jaar,
Johanna H.H. Ketterings in de leeftijd
van 79 jaar

Ontmoet Rinus en Greet
‘We zijn kien met elkaar! ’, zegt Rinus en
kijkt zijn vrouw Greet lief aan, die hem
bij de arm pakt. Ze lachen er samen om.
Gesterkt door hun sterke geloof en hun
wederzijdse liefde en zorg voor elkaar
staan ze zij aan zij.
Met dankbaarheid blikken ze terug op
hun pad dat zij samen bewandeld hebben
en dat hun in 1973 naar Bathmen en Joppe heeft gebracht. Een warme ontmoeting
met het echtpaar De Winter. Met een paar
aantekeningen ter hand vertellen ze over
hun leven, werken en dankbare herinneringen.
De ontmoeting is bij hun thuis, dat her-

kenbaar is aan de twee witte klompjes.
Met warme thee en een heerlijk Mariakoekje zitten we samen aan de hoge tafel.
Wat volgt is een levendig gesprek, want er
valt veel te vertellen. Meer weten? U leest
het op onze site
<http://rkkerkjoppe.nl/rinusengreet>
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 Riekie Hakvoort.

Koffie-ochtend
Op woensdag 12 maart a.s. is er weer
een koffie-ochtend voor ouderen in de
pastorie.
We gaan het deze keer hebben over de
grote wereldgodsdiensten en Mevr. Mies
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Mooren gaat ons daar wat meer over
vertellen.
In mei komt Pater Westerman op onze
koffieochtend. Hij maakt deel uit van de
Maristencommuniteit in Deventer en
zal ons zeker een interessante ochtend
bezorgen.
We hopen dan ook op een grote belangstelling voor beide ochtenden. U bent van
harte welkom. Om 10.00 uur is de koffie
klaar.
We vinden het fijn als we weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen. Graag
een telefoontje naar :
Mariet van Koppen: 0575-490139 of
Puck Vork: 0575-490500
Tot ziens op de 12e maart !

Ziekenzalving
Dit jaar zal pastoor Hogenelst op woensdag 11 juni aan hen die dat willen het Sacrament van de Ziekenzalving toedienen.
Volgende jaren wordt dit door meerdere
geloofsgemeenschappen samen georganiseerd.
Dit jaar dus voor het laatst door onze
eigen geloofsgemeenschap Joppe.
Krijgt U geen persoonlijk bericht en wilt
U hieraan deelnemen, dan graag voor 15
mei opgave bij het secretariaat van de
Joppekerk.
Openingstijden: maandag en donderdag
van 9.30 uur tot 11.30 uur. tel.nr. 0575
494221.
Namens de werkgroep ziekenzalving.
Met vriendelijke groet,
Mannie Haarman.

Presentatieviering
communicantjes
Binnenkort zullen er 8 communicantjes
uit Joppe de eerste Heilige Communie
ontvangen. Tijdens de familieviering van
zondag 6 april om 9.30 uur worden zij
aan u voorgesteld. Thema van de viering
zal zijn: “Het huis van God is het huis van
Liefde”. Wij nodigen u van harte uit voor
deze viering!

Pasen in Joppe
Anders dan u gewend bent zal er in Joppe
in de Goede Week alleen een Kruisweg
zijn op vrijdag 18 april 2014 om 15.00 uur
in onze kerk.
Op 1e Paasdag zondag 20 april is er om
9.30 uur een Eucharistieviering.

Onderweg / Uit de geloofsgemeenschappen
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H. Johannes de Doper - Keijenborg
Kerkstraat 9, 7256 AR Keijenborg; 0575-461314,
Rekeningnr.: NL85RABO0125501102 (algemeen)
NL25RABO0125502958 (gezinsbijdrage Keijenborg)
NL97RABO0374716390 (gezinsbijdrage Zelhem)
Redactie: hannieankersmit@hotmail.com

Locatieraad/pastoraatgroep

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

Bereikbaarheid Sint Jan de Doper
Keijenborg

Het parochiesecretariaat is geopend op
donderdagmorgen van 10.00 – 11.00 uur.
Telefoon 0575-461314 Ook kunt u uw
kind aanmelden voor het dopen. De data
voor het 1e halfjaar 2014 zijn 23 maart en
1 juni 2014
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: Henk Beuwer, Pastoriestraat
28, 7256 AN Keijenborg. tel. 0575 –
463151

Jaargedachtenisviering
Op zondag 6 april is de jaargedachtenis voor Annie Besselink-Wessels, 87 j.
overl. 1-04-2013; Gerard Weverink, 53 j.
overl. 11-04-2013 en Leonie Sessink, 28 j.
overl. 13-04-2013. En op zondag 11 mei is
de jaargedachtenis voor Lies AalderingSloot, 91 j. overl. 11-05-2013.

Familieberichten
Overledenen: Op 10 januari 2014 overleed
Marie Goossens-Melgers in de leeftijd
van 82 jaar. Zij woonde Kerkstraat 38
te Keijenborg. Op 22 januari 2014 is
overleden Bertha Gerritsen-Hilge in de
leeftijd van 91 jaar. Zij verbleef sinds kort
in Woonzorgcentrum Schavenweide,
Doetinchem.

Huispaaskaarsen
De Huispaaskaars, de verkleinde vorm

van de grote paaskaars, is vanaf Aswoensdag tot Palmpasen te bestellen bij het
secretariaat. In de Paastijd brengen kaarsen het licht na de donkere dagen van de
winter en de Huispaaskaars is bij uitstek
het symbool om de Paastijd in huiselijke
kring op een ingetogen manier te beleven.
Indien u belangstelling heeft, is er de mogelijkheid om zo’n kaars in de komende
weken te bestellen. Vanaf Aswoensdag (5
maart) tot uiterlijk 30 maart kunt u een
bestelling doen bij het secretariaat. (Tel.
0575 - 461314 op donderdag ochtend
tussen 10.00 en 11.00 uur). De Huispaaskaars is verkrijgbaar vanaf 19 euro per
stuk.

Uitnodiging voor de
kinderen !!!
Op zondag 13 april 2014 is het Palmzondag !!!
Om 11.00 uur is er een viering in onze
Keijenborgse Johannes de Doperkerk.
Wij zouden het erg leuk vinden als jullie ook komen met een mooie versierde
Palmpasenstok.
Tijdens de viering gaat diaken Ten Bruin
samen met jullie en de Palmpasenstokken, een processie door de kerk lopen.
Daarna worden de stokken voor in de
kerk gezet, zodat iedereen ze kan bewonderen.
Op het einde van de viering worden de
Palmpasenstokken gezegend en dan
mogen de stokken weer mee naar huis
genomen worden.
Komt allemaal en neem je broertjes,
zusjes en je ouders ook mee, dan wordt
het vast een hele mooie viering! En… dan
wordt het ook een goede voorbereiding
op de Eerste Heilige Communie. Dus: tot
zondag 13 april 2014!
Namens het pastoresteam, pastoor
Hogenelst, diaken Th. Ten Bruin, Willy
Niesink, en de werkgroep 1e Heilige
Communie.

Vastenaktie, Vastenzakjes
In de vorige ‘’Onderweg’’ hebt u al kunnen
lezen wat ons project is. ‘’Toekomst van
kinderen in Sierra Leone’’ Belangrijkste
opzet is onderwijs voor de kinderen. De
zusters helpen hen via een bepaald programma. Zij zetten zich iedere dag in voor
deze kinderen en mensen. Vastenaktie
steunt dit werk. Helpt u ook mee?
Dat kan via de collecte. De vastenzakjes
worden aan huis opgehaald. Mocht u niet
thuis zijn, er staat een bus achter in de
kerk. Het kan ook via een machtigingskaart. Deze zit aan het vastenzakje.
Werkgroep MOV

Catecheselessen op de
St. Bernardusschool

in de periode na de voorjaarsvakantie tot
aan de meivakantie
De lessen godsdienst/
levensbeschouwing van
Hemel en Aarde gaan de
komende weken over het
onderwerp ‘hart’. Het
is een rijk onderwerp,
want het hart is letterlijk
misschien niet veel meer
dan een bloedpomp, het
is ook het symbool voor liefde, passie en
alles wat een mens beweegt. Een mooi
onderwerp, waar we de komende lessen
ons hart aan kunnen ophalen.
In je hart komen je gevoelens tot uiting.
Je hart gaat tekeer als je echt bang of
zenuwachtig bent, of als je echt schrikt. Er
is geen lichaamsdeel dat zo direct verbonden is met je gevoelens. Alleen daarom al
is het een bijzonder deel van jezelf. Niet
alleen gevoelens, maar ook eigenschappen worden vaak verbonden met het hart.
In sprookjes kom je mensen tegen met
een goed of een slecht hart. Ook moed of
mededogen zijn eigenschappen waarvan
vaak verteld wordt dat die door het hart
worden ingegeven. En natuurlijk staat
het hart ook symbool voor de liefde en
voor verliefdheid – van alle symbolen
wordt het hartje misschien wel het vaakst
gebruikt, in emoticons, op kleren en in
reclame. Het hart is niet alleen een plek
voor gevoelens of symbool voor eigenschappen. Het hart is ook de kern van je
persoon, van dat wat je het meest raakt en
drijft. Denk maar aan uitdrukkingen als
‘iets met heel je hart doen’, of ‘ik heb mijn
hart verpand aan…’ Je hart klopt waar je
passie ligt.
Met het onderwerp hart nodigen we de
kinderen uit om hun beeld van mens-zijn
te verrijken. We hebben genoeg te bespreken. Met het hart op de tong, zullen we
maar zeggen.
Het team van de St. Bernardusschool
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H. Joseph - Lochem
Nieuweweg 18, 7241 ET Lochem; 0573-251457,
rkkerklochem@hetnet.nl
Secretariaat: dinsdag en donderdag 8.45-11.45 uur.
Rekeningnr.: NL94RABO0336626193 (algemeen en
intenties).
Rekeningnr.: NL03ABNA0532737407 (kerkbalans).
Redactie: gtevaarwerk@planet.nl

Locatieraad

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

Pastoraatgroep

L. Doornbos, 280330; Th. van Huijstee, 258442;
C. Heringa, 253697.

De gastvrouwen
Wie op dinsdag- of donderdagmorgen
het secretariaat en de ernaast gelegen
parochiezaal bezoekt, treft daar niet alleen secretaresse Jacqueline Boonstra aan
maar ook een van onze gastvrouwen.

Ook op het jaarlijkse overleg ontbreekt de
koffie met gebak natuurlijk niet

De taak van een gastvrouw beperkt zich
niet - zoals de naam wellicht doet vermoeden - tot het ontvangen van gasten en
deze van een lekker kopje koffie voorzien.
Nee, tot de taken van een gastvrouw behoort ook het ondersteunen van Jacqueline bij haar werkzaamheden. De acht gastvrouwen
die onze geloofsgemeenschap rijk is nemen
Jacqueline een hoop werk
uit handen. Zo zorgen ze
voor de verwerking van
de misintenties, dateren,
sorteren en versturen ze
de post, verzorgen ze de
aankondigingen, posters
en flyers op het mededelingenbord achter in de
kerk, schrijven ze kaarten
om zieke parochianen
een hart onder de riem

te steken, vouwen ze de boekjes voor de
vieringen op zondagmorgen en zorgen
ze er voor dat vrijwilligers die op dinsdag- en donderdagmorgen
met werkzaamheden voor de
eigen werkgroep bezig zijn van
een vers kopje koffie kunnen
genieten. De gastvrouwen zorgen voor een
gezellige, huiselijke
sfeer en geven graag
blijk van hun betrokkenheid bij het wel en
wee van alle mensen
van onze geloofsgemeenschap.
Mocht u nog geen kennis hebben gemaakt,
heeft u vragen of
mocht u de gastvrijheid van onze gastvrouwen willen
ervaren, dan bent u van harte
welkom op een dinsdag- of donderdagmorgen tussen 9.30 uur en
11.30 uur een kopje koffie (of thee uiteraard) te komen drinken. Op het inlegvel
in Onderweg kunt u zien welke gastvrouw
op welk tijdstip aanwezig is. Bovendien
kunt u dan gebruikmaken van de mogelijkheid de Mariakapel te bezoeken, een
kaarsje op te steken of daar in stilte te
bidden.
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Eens per jaar komen de gastvrouwen bij
elkaar om hun ervaringen te delen en
voorstellen voor aanpassingen te bespreken. Ook uw suggesties voor verbeteringen horen zij graag.

Tussen- / Kerkbalans
In nummer 2 van Onderweg schreef ik
over de start van de actie KERKBALANS
2014. Inmiddels heb ik bijna alle door u
met zorg ingevulde toezeggingsformulieren teruggekregen. Mocht u door omstandigheden niet in staat zijn bij te dragen,
dan respecteren we dat vanzelfsprekend.
Maar weet, dat elk bedrag welkom is, voor
ieder naar zijn of haar mogelijkheden.
Wat mij dan ook bijzonder verheugde
was, dat velen van u zelfs een ‘ietsje meer’
hebben toegezegd en soms zelfs een

‘twee ietsjes meer’. Daardoor hebben we
het streefbedrag van € 47.000,- al bijna
gehaald. Geweldig! Ik verwacht nog een
aantal toezeggingen te mogen ontvangen.
Iemand van de werkgroep Kerkbalans zal
de achtergebleven brieven binnenkort alsnog ophalen, want misschien was u in de
eerste ronde niet thuis of niet in de gelegenheid het formulier af te geven. Dat we
zoveel toezeggingen hebben ontvangen, is
natuurlijk ook te danken aan de vrijwilligers die het materiaal bij u bezorgden
en weer ophaalden. Hartelijk dank voor
jullie hulp!
Op het formulier was ook ruimte voor uw
opmerkingen. Ik zal in principe op alle
reacties reageren, vooral ook omdat het
vaak om waardevolle aandachtspunten
voor onze geloofsgemeenschap gaat. We
horen graag wat er bij u leeft.
Trees Beltman, mede namens de locatieraad/pastoraatgroep

Onderweg / Uit de geloofsgemeenschappen
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H. Willibrord - Olburgen
Olburgseweg 4; 7225 NB Olburgen, 0575-451279,
bgg 0575-451454.
Rekeningnr.: NL42RABO0148900313
Redactie: jansenmts@planet.nl

Locatieraad/pastoraatgroep

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

Stichting Vrienden van
Dora Visser
Noveen 2014
Intentie: Dat op voorspraak van Dora
Visser allen die lijden naar lichaam en
geest door God gesterkt en
vertroost worden, in
het bijzonder onze
medechistenen
– waar ook ter
wereld – leven in
grote angst, die
onderdrukt worden, gemarteld
of gedood omdat
zij van Christus zijn. (tekst:
hulpbisschop H.
Woorts)
Voor deze intentie
wordt de eucharistie gevierd in de H. Willibrordkerk van Olburgen op de volgende negen
eerste vrijdagen van de maand om 15.00
uur:
7 maart – hulpbisschop H. Woorts
4 april – hulpbisschop T. Hoogenboom
2 mei – kardinaal W. Eyk
6 juni – Vicaris J. Pauw
4 juli – rector P. Kuipers
1 augustus – vicaris R. Cornelissen
5 september – pastoor P. Ambting
3 oktober – pastor H. Jacobs
7 november – pastoor F. Hogenelst

Activiteiten voor
vrouwen
Het jaarprogramma voor 2014 is weer
vastgesteld en we hebben al een paar leuke bijeenkomsten gehad. De kookworkshop was een groot succes. Nadat we met
z’n allen het kokkerellen klaar hadden,
hebben we gesmuld van al het lekkere
eten. En toen met 14 dames afwassen, een
kippenhok was er niets bij, maar het was
wel heel erg gezellig.

De volgende activiteit is op vrijdag 28
maart. We gaan dan ’s middags naar de
glasblazerij in Almen. De details van onze
activiteiten verschijnen regelmatig in de
vorm van een digitale nieuwsbrief. Wil
jij ook op de hoogte blijven van deze activiteiten, geef dan je mailadres door aan
Trees Jansen:jansenmts@planet.nl

Collectanten
15 maart: Jan Baars
23 maart: Joost Langenhof
30 maart: Theo van Aalst
6 april: Theo Damen
20 april: Jan Baars
27 april: Joost Langenhof

Lectoren

15 maart: Roland Jansen
23 maart: Anke Pasman
30 maart: Thea Lebbink
18 april: Anny Steentjes
27 april: Cilia Langenhof

Kosters

15 maart: Jan Baars
23 maart: Joost Langenhof
30 maart: Cilia Langenhof
4 april: Theo Damen
6 april: Cilia Langenhof
18 april: Betsie Verhoeven
20 april: Jan Baars
27 april: Joost Langenhof

Misdienaars:

Denise en Rianne: 23 maart

Bloemversiering

8 maart – 21 maart: Yvonne
22 maart – 4 april: Thea en Gerda
5 april – 18 april: Riky en Marietje
19 april – 2 mei: Yvonne

Dames- en herenkoor

Repetities: 18 maart; 1 april; 8 april;
15 april; 22 april
Gezongen vieringen: 15 maart; 30 maart;
18 april; 20 april

Intenties
15 maart: Liesbeth Sielias; Herman Pasman; Familie van Halen – Abbink
23 maart: Gradus en Dinie Baars; Willemien Horstink – Groot Koerkamp; Jan
Egging en Marietje Egging –Houtman
30 maart: Bernard Beijer; Herman
Pasman; Gradus en Riek Bremer; Theo
Bremer
6 april: Bertus Metze; Annie Gosselink
– Pasman en Albert Gosselink; Joke Gosselink; Overleden familie Beijer –Kleinstapel
20 april: Liesbeth Sielias; Gradus en
Dinie Baars; Hendrikus Baars; Bernard
Beijer; Gradus en Riek Bremer; Theo
Bremer; Overleden ouders Te Braake –
Gosselink
27 april: Herman Pasman; Riet Willemsen – Böhmer; Overleden familie Sesink
– Peters

Inleveren kopij
Sluitingsdata inleveren kopij voor Olburgen/Rha: (uiterlijk 20.00 uur)
nummer 4:
6 april
nummer 5:
25 mei
E-mailadres: jansenmts@planet.nl

Website
Geloven in
Zutphen
Sinds een jaar is de website van
Geloven in Zutphen operationeel.
Deze website is een initiatief van het
Platform van Christelijke Geloofsgemeenschappen in Zutphen en
Warnsveld. U vindt er informatie
over alle activiteiten die door de
Christelijke Geloofsgemeenschappen
worden georganiseerd in en voor de
samenleving als geheel, zoals concerten, bijzondere diensten, nieuwe
activiteiten, enzovoorts. Voor meer
binnenkerkelijke activiteiten blijven
de afzonderlijke websites van de
kerken natuurlijk bestaan. De site is
te vinden via HYPERLINK “http://
www.geloveninzutphen.nl” www.
geloveninzutphen.nl. U kunt zich
abonneren op de e-mailnieuwsbrief
die 1 à 2 maal per maand verschijnt
via nieuwsbriefknop op de site. Als u
iets wilt vragen of doorgeven, kunt u
dat doen via de contact-knop.
Voor nadere informatie kunt u
terecht bij de secretaris van het Platform, ds. Simon Sluis, tel. 574720

Onderweg / Uit de geloofsgemeenschappen
H. Willibrord – Ruurlo
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Ouderenvieringen

Groenloseweg 1; 7261 AM Ruurlo; 0573-451456;
rkkerkruurlo@live.nl
Secretariaat: dinsdag 9.30-11.00 uur
Rekeningnr.: NL67RABO0356750396 of
NL86INGB0002465958 (kerkbijdrage).
Redactie: f.kasteel@hetnet.nl

Locatieraad

I. Peterse, vz., 461494; L. Beeks, secr., 452845;
T. Radstaak, pm., 453045, T. Arink, 452823.

Pastoraatgroep

F. Helmink, 06-38912177; R. Bettink, 06-25455913;
H. Keurentjes, 0575-556757, J. Vreman 789043;
J. Freriks, 491241

Nieuws van de locatieraad
Begin januari 2014 hebt u het jaarlijks
terugkerende verzoek ontvangen om
bij te dragen aan Kerkbalans. U hebt
opgemerkt dat de informatie in een iets
andere vorm was gegoten. Het financieel
overzicht heeft u mogelijk aan het denken
gezet. Het tekort voor 2014 liegt er niet
om. Vele geloofsgemeenschappen kampen met een tekort dat door afnemend
kerkbezoek steeds groter wordt. Wij, geloofsgemeenschap Ruurlo zijn door weinig rendement uit eigen vermogen bijna
geheel afhankelijk van uw kerkbijdrage.
Vele parochianen dragen reeds bij en
hebben al een bedrag toegezegd. Er zijn
ook parochianen die nog geen kerkbijdrage geven. Dat kan om allerlei redenen
zijn. Maar toch willen wij u vragen om
na te denken wat de Willibrorduskerk u
werkelijk waard is. Wij zijn een actieve en
levendige gemeenschap met vele vrijwilligers. Een gemeenschap die zorg draagt
voor de ouderen maar die ook open staat
voor de jongeren. Een mooie Cuyperskerk, waar je toch graag naar binnen
stapt om te vieren. We willen samen sterk
blijven om onze Willibrorduskerk voort te
laten bestaan. Maar dan hebben wij echt
uw financiële steun nodig. Misschien toch
een punt om over na te denken. Wanneer
u overweegt om in uw nalatenschap een
legaat aan onze Willibrord Kerkgemeenschap te schenken is onze penningmeester altijd bereid om u nader te informeren. Ineke Peterse Voorzitter

Familieberichten
Op 08-01-2014 overleed Jan Bokkers in de leeftijd van 86 jaar.
De avondwake was op 13-01
en de gezongen uitvaartdienst
op 14-01-2014 in de Willibrorduskerk te Ruurlo, waarna de
crematie in de Slangenburg te
Doetinchem. Op 12-01-2014 overleed Jan Morssinkhof in de leeftijd

van 93 jaar. De crematieplechtigheid
was zaterdag 18-01-2014 in crematorium
Slangenburg te Doetinchem. Op 15-022014 overleed Anna Geverink-Sasse in
de leeftijd van 80 jaar. De crematieplechtigheid was vrijdag 21-02-2014 in
crematorium De Omarming, Zutphen. Op
16-02-2014 overleed Marijke SchoenakerKudrewicz in de leeftijd van 62 jaar.
De uitvaartdienst was zaterdag 22-022014 in de Willibrorduskerk te Ruurlo,
aansluitend de begrafenis op het RK
kerkhof in Ruurlo. Dat zij moge rusten in
vrede.

Misintenties
15 en 16 maart
Pastor Veer, Ida
van LanenGroot-Zevert,
Anna GeverinkSasse,
Willem Grotenhuis, Marijke
SchoenakerKudredicz. 23
en 24 maart
Rikie Mombarg
v.d.Hoven, Ouders Geerligs Gasseling,
Anne-Mieke Scholten-Velthuis, Marijke
Schoenaker-Kudrewicz. 29 en 30 maart
Ida van Lanen-Groot Zevert, Trudy
Bokkers-Markslag, Marijke SchoenakerKudrewicz. 5 en 6 april Johan v.d.Berg,
Ida van Lanen-Groot-Zevert, Marijke
Schoenaker-Kudrewicz. 12 en 13 april
Truus Borkus. 19 en 20 april Pasen Rikie
Mombarg-v.d.Hoven, Eef Bouwmeester,
Ouders Gotink-Eggink en zoon Herman,
fam.Borkus-Vaanhold, Erna Bunte en
haar familie, Ilse Welp-Markovski, Johan
v.d.Berg, Ouders Kasteel-Jansen, Lies
Kasteel-Hofman, Ouders Geverinck-ten
Barge, Ida van Lanen – Groot-Zevert. 26
en 27 april Trudy Bokkers-Markslag. 3 en
4 mei Jaargedachtenis Engelina Aagten-te
Vruchte, Eef Bouwmeester, Lies KasteelHofman.

Woensdag 9 april, 10.00 uur wordt er
in onze Willibrorduskerk een Eucharistieviering gehouden met palmwijding.
Pastoor Hogenelst gaat voor en het
Gemengd Koor verzorgt de zang. U wordt
van harte uitgenodigd. Mocht u geen vervoer hebben, belt u dan gerust naar het
secretariaat. Wij zullen zorgen dat vervoer
wordt geregeld. Woensdag 28 mei, 10.00
uur is er een Eucharistieviering met
ziekenzalving door Pastoor Hogenelst.
Het Gemengd Koor verzorgt wederom
de zang. U wordt hiervoor persoonlijk
uitgenodigd door uw wijkcontactpersoon.
Elke eerste vrijdag van de maand is er in
de Bundeling om 10.00 uur een Woorden Communieviering. Ook ouderen die
nog thuis wonen zijn van harte welkom.
Wanneer u niet in staat bent om naar een
ouderenviering te gaan en graag thuis
de communie wilt ontvangen kan zich in
verbinding stellen met de heer J. Vreman.
telefoonnummer 789043.

Kerkdienst in de
streektaal tijdens de
Pompdagen
Een oproep voor een projectkoor. Tijdens
de Reurlse pompdagen is er traditiegetrouw een kerkdienst in de tent op het
kerkplein, georganiseerd door de Raad
van Kerken. Dit jaar zal deze dienst in
samenwerking worden georganiseerd
met de dialectdienstcommissie op 17
augustus, ‘s ochtends om 10.00 uur. Het
wordt dus een oecumenische viering in
de streektaal. Voorgangers zullen zijn
Marian Storteler uit Ruurlo en Jansje
Ruiterkamp uit Bathmen. Voor die dienst
willen wij graag een koor samenstellen
onder leiding van Gerrie van der Horst.
Als je het leuk lijkt om aan dit tijdelijke
koor mee te werken en samen een aantal
liederen in de streektaal in te studeren,
geef je dan op bij Gerrie, zij kan ook meer
informatie geven. Gerrie van der Horst,
0573-452394, gerrievanderhorst@live.nl
De dialectdienstcommissie

Onderweg / Uit de geloofsgemeenschappen
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H. Willibrord - Steenderen
Postbus 16, 7220 AA Steenderen; Bronkhorsterweg 2, 7221
AC Steenderen, 0575-451223
Secretariaat: 1e en 3e maandag v.d. maand 9.30-10.30 uur;
of M. Schut, 0575-452101
Rekeningnr.: NL28RABO0148991939
Redactie: mariaschotman@gmail.com

Locatieraad

T. van der Weijden, vz., Y. van der Wiel, secr., 451285;
yoninavanderwiel@gmail.com, N. Verheul, pm.;
W. Geurts, geb.

Pastoraatgroep

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

‘Vrijwilligerswerk: het
brengt niets op, je wordt
er wel rijk van’
Deze zin stond in het blad ‘Vieren’ dat
geheel gewijd was aan vrijwilligers.
Iedere keer weer beseffen we hoe belangrijk vrijwilligers zijn voor onze geloofsgemeenschap. Wij zijn gezegend met veel
vrijwilligers. Mensen die geheel belangeloos zich inzetten voor onze kerk en
gemeenschap. En velen al jaren lang en in
diverse functies of met diverse werkzaamheden. Wij dragen ze op handen, want
zonder hen kan onze geloofsgemeenschap
niet bestaan. Soms nemen mensen afscheid. Hoe kun je deze mensen bedanken
voor hun jarenlange inzet? Daar is geen
passend cadeau voor want dat is onbetaalbaar. De dames die het Kerspel jarenlang
hebben schoongemaakt zijn onlangs
bedankt tijdens een gezellig samenzijn
in datzelfde Kerspel. Gelukkig zijn er een
paar andere dames die deze taak gaan
overnemen. Alweer een zorg minder.

Jubileum 150 jaar kerk
De jubileumcommissie komt regelmatig
bijeen voor de voorbereidingen van de
festiviteiten. Het voorlopige programma
ziet er als volgt uit: Startviering: Zondag
18 mei 10.00 uur: oecumenische dienst
met als voorgangers dominee Fini van
Zoelen en pastoraal werker Jaap van
Kranenburg. Aansluitend is er koffie met
iets lekkers en een wandel- of fietstocht
voor iedereen. Ouderen: Zaterdag 12 juli:
gezellige middag voor ouderen. Jeugd:
de datum is nog niet vastgesteld, maar er
komt in ieder geval een activiteit voor de
jeugd vanaf 12 jaar en ook voor de jongere
jeugd.
Afsluiting: Zondag 12 oktober om 13.30
uur: Slotviering met aansluitend het aanbieden van het eerste exemplaar van het
jubileumboek en een gezellig samenzijn
voor jong en oud. Koningsmarkt: Op 26

april zal er een kraam op de oranjemarkt
zijn met allerlei informatie over de festiviteiten en de mogelijkheid ergens voor
in te schrijven. Als er mensen zijn die het
leuk vinden om mee te helpen met het
verder organiseren, dan zijn deze van harte welkom. Het plan staat in de steigers,
er wordt al veel werk verzet, maar meer
handen zijn een welkome aanvulling.

licht klassiek en gospel. Het is altijd
muziek met een boodschap. De ene keer
zingen wij a capella, de andere keer met
een muziekband. Het feit dat Enjoy dit
jaar 25 jaar bestaat, willen wij vieren met
een Jubileumconcert. Dit concert wordt
gehouden op 12 april 2014, aanvang 20.00
uur in de Remigiuskerk te Steenderen. De
kerk is vanaf 19.30 uur open. Tijdens dit
optreden zullen ook enkele gasten optreden. Zo zal Pien Hartjes enkele popliederen ten gehore brengen. Ellen Stoltenborg,
Yvonne Beeftink en Ilse Harmsen zullen
mooie muzikale klanken laten horen.
Enjoy zelf zal verschillende liederen uit
oud en nieuw repertoire zingen. Wij willen u allen hartelijk uitnodigen voor ons
Jubileumconcert!
De entree is gratis! (Na het concert kunt u
een vrijwillige gift geven)
Dus, zet vast in uw agenda 12 april 2014
Jubileumconcert Enjoy!!

Hoe doen jullie dat nu?

Koffiedrinken. Op 6 april is er na
de viering koffiedrinken in het
Kerspel

Catechese op de
Joannesschool
Project Hemel en Aarde
Na de voorjaarsvakantie staat het thema
‘Hart’ centraal in onze catechesemethode Hemel en Aarde. Hartjes horen bij
Valentijnsdag, bij lente en verliefdheid.
Het hart staat voor passie, voor lef en
gevoel. Er is hartstocht en hartzeer. Er
zijn bloedende en kloppende harten. Je
hebt hartsvriendinnen en hartendieven.
Je krijgt iets op het hart gebonden en je
mag het hart niet hebben. Thuis staat een
Heilig Hartbeeld en Maria bewaart alles
in haar hart. Het hart van de vrienden van
Jezus is gebroken van pijn en verdriet als
Jezus sterft aan het kruis. Twee vrienden
ontvluchten Jeruzalem, onderweg brandt
hun hart als ze met een vreemdeling in
gesprek raken. De vreemdeling blijkt de
opgestane Christus te zijn, die de kracht
van geloof, hoop en liefde toont. Zo is het
Pasen.

Koor Enjoy jubileert!
Enjoy is zilver, zingen is goud. Dit jaar bestaat het zangkoor Enjoy 25 jaar! ‘Enjoy’
betekent ‘plezier’ En plezier hebben wij in
zingen met een hele grote letter P.
Het plezier in zingen en het genieten
van zingen, staan na 25 jaar nog steeds
centraal. Enjoy zingt moderne muziek,

Ontmoeten rondom katholieke en protestantse gebruiken.
Steenderen heeft een dikke en een dunne
toren; torens die staan voor samenkomen en geloven, katholiek en protestant.
Torens met een eigen klok maar weten
we ook waar de klepel hangt? Op dinsdag
25 maart ontmoeten we elkaar rondom
protestantse en katholieke gebruiken tijdens een ‘Rondom de Kern-avond’ in het
Anker. Een open avond voor een breed
publiek. Ds. Fini van Zoelen en Maria
Schotman verzorgen de inleiding, lichten
gebruiken en tradities toe en gaan op een
open en creatieve manier in gesprek met
belangstellenden.
De katholieke geloofsgemeenschap
H. Willibrord en de PKN SteenderenBronkhorst; twee denominaties, één
geloof, beide geworteld in een eigen
lokale traditie, met eigen gebruiken,
rituelen en vormen van geloofsbeleving.
Wat weten we van elkaar? Wat willen
we van elkaar weten? Tijdens de RdKavond op 25 maart willen we ontmoeten,
vragen stellen en beantwoorden, boeien
en geboeid raken. Locatie: het Anker te
Steenderen, inloop met koffie en thee
vanaf 19.45 uur, om 20.00 uur start het
programma. Meer informatie bij Maria
Schotman, tel: 451618, email: HYPERLINK “mailto:mariaschotman@gmail.
com” mariaschotman@gmail.com of Wim
van der Spoel, tel: 452736,
email: v.d.spoel@xs4all.nl

Onderweg / Uit de geloofsgemeenschappen
H. Willibrord - Vierakker
Vierakkersestraatweg 31, 7233 SE Vierakker, 0575-441286,
info@demooistekerk.nl; www.demooistekerk.nl
Secretariaat: donderdag 10.00-12.00 uur.
Rekeningnr.: NL40RABO0366417029;
NL09INGB0000856562;
Rekeningnr.: NL86RABO0327465948 (restauratie)
Redactie: redactie@demooistekerk.nl

Locatieraad

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

Pastoraatgroep

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

Familieviering
Palmzondag de “Vierslag”
10.00 uur in Vierakker
Zondag 13 april is het weer Palmpasen.
Wat was dat ook alweer?
Oh ja, toen kwam Jezus de stad in. De
mensen juichten en zwaaiden met palmtakken.
Dat gaan wij op Palmzondag ook doen.
Om 10 uur beginnen we gezamenlijk in
de kerk.
De jongere kinderen kunnen tijdens de
viering hun palmpaasstokken versieren in
de kindernevendienstruimte. De kinderen
die op school al een stok hebben versierd
kunnen deze gewoon meenemen, er kan
altijd nog meer aan. Iedereen is welkom,
het zou leuk zijn als jij er ook bij bent! Als
je zelf voor een houten kruis zorgt dan
zorgen wij voor de versierselen en het
lekkers.
Voor de oudere kinderen zal in de kerk,
door pastor Marga Peters, het verhaal van
de intocht verteld worden.

Kindernevendiensten in
deze periode
Normaal zijn er kindernevendiensten
op de eerste en de derde zondag van de
maand. Als er goede redenen voor zijn
moet je van de regel afwijken. De tweede
zondag van april is Palmzondag. Deze
viering is natuurlijk in het bijzonder voor
de kinderen, daarom slaan we de eerste
zondag van april over en is er wel een kindernevendienst op de tweede zondag. De
derde zondag van april is de kindernevendienst met Pasen. De eerste zondag van
mei valt in de meivakantie, deze dag is er
geen viering met kindernevendienst.
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attenties, waarbij we rekening houden
met o.a. 80+, nabestaanden en persoonlijke of familiaire omstandigheden,
worden bezorgd en enkele leden assisteren op de Ontmoetingsdag voor Ouderen
in Baak.Verder organiseren wij één keer
in de twee jaar een Ziekenzalving in onze
kerk. Indien u signalen bespeurt in onze
locatie waarvan u denkt dat daar best
eens iemand van de bezoekgroep heen
zou kunnen, geef het dan gerust aan ons
door. Dit kan via e-mail, telefoon of de
invulstrook achter op Van Eigen Akker.
Af en toe alleen zijn is best prettig, maar
als je altijd alleen bent kun je daar somber
of verdrietig van worden. De bezoekgroep
pikt deze signalen graag op tijd op.
De bezoekgroep.
Anneke Leisink stopt met M.O.V. werk.
Mevr. Anneke Leisink vindt dat ook voor
haar nu de tijd gekomen is om te stoppen
met M.O.V.-activiteiten.
Jarenlang was zij de rechterhand van
Betsie Nijenhuis, maar nu die is verhuisd
naar Vorden en haar man Jan alweer
enkele jaren geleden is gestopt met zijn
werkzaamheden voor de Caritas en het
tuinonderhoud van het kerkhof, hetgeen
hij vele jaren heeft gedaan, vindt ook Anneke dat het tijd wordt het stokje te gaan
doorgeven.
Anneke je hebt je sporen verdiend in de
vele achterliggende jaren dat je je inzette
voor onze kerk. Inmiddels is je als erkenning een Paaskaars aangeboden.
Anneke en Jan, we wensen jullie nog vele
gelukkige jaren toe.
De locatieraad.

Bestelling huispaaskaars
2014
Voor wie belangstelling heeft voor een
huispaaskaars ligt achter in de kerk de
intekenlijst. Wilt u uw naam, adres en evt.
telefoonnummer hierop invullen.
De kaarsen hebben 4 verschillende reliëfs
en variëren in lengte van 20 tot 60 cm.
In het paasweekend kunnen de kaarsen
worden opgehaald.
Graag bestellen voor 16 maart.

Aan het eind van de viering gaan de kinderen in processie door de kerk.
Na de viering lopen we, al zingend, de
kinderen van de kerk in Wichmond
tegemoet.
Met elkaar maken we nog een rondje,
achter een echte ezel aan, door het dorp.
Stabat Mater van Pergolesi op zondag 30
maart om 15.00 uur. Een aanrader!

Van de bezoekgroep
Met de komst van Hennie Eijkelkamp is
onze bezoekgroep weer op sterkte. Dat wil
zeggen, we zijn weer met zeven personen,
een mooi Bijbels getal.
De mensen van de bezoekgroep bezoeken
nieuwe parochianen, die ons via Navision,
een computerprogramma, worden doorgegeven en verwelkomen ze. De Kerst-

Jeugd, jongeren en
gezinnen!
Berichten over jeugd, jongeren en gezinnen vindt u op pagina 26 en 27 van deze
ONDERWEG. Pastor Marga Peters zwaait
hierover de scepter.

Begraafplaats
Wilt u kerststukjes die nog op de graven
staan vóór half april verwijderen?

Onderweg / Uit de geloofsgemeenschappen
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Christus Koning / H. Antonius
van Padua - Vorden

Sam’s kledingactie

Het Jebbink 8, 7251 BL Vorden; 0575-551735,
parochievorden@tiscalimail.nl
Secretariaat: dinsdag 9.00-12.00; donderdag 9.00-10.30.
Rekeningnr.: NL68RABO0366463667 (kerkbijdrage);
NL71RABO0155100904 (algemeen en intenties)
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.

Pasen en jubileum

Mensen van de weg

Pasen wordt gezien als het belangrijkste
moment in het kerkelijk jaar.
In de goede week zijn er veel mogelijkheden tot bezinning, denkend aan Witte
Donderdag en Goede Vrijdag. In de huidige tijd wordt daar niet zoveel aandacht
meer aan besteed. Daarom is het opmerkelijk dat de televisie-uitzending van “The
Passion” door zoveel mensen bekeken
wordt.
Het verhaal van Christus lijden in een
modern jasje gestoken, zet velen weer aan
het denken.
In onze kerk wordt op Goede Vrijdag 18
april, door het projectkoor, ook het passieverhaal uitgevoerd. (zie voor verdere
informatie pagina 7)

Dit is de titel van het Pastoraal beleidsplan van onze parochie HH. Twaalf Apostelen. Al in het najaar is op onze parochieavond over dit beleidsplan gesproken.
Missie en visie zijn kort en bondig
beschreven, waarvan hier de letterlijke
tekst: “Jezus Christus is ons voorbeeld,
zijn leven en woorden zijn immers bepalend voor de manier waarop we met
elkaar omgaan. Leerling van Christus willen zijn betekent ook dat je er bent voor je
naaste, de minder bedeelde. De uitdaging
is hoe we dit vorm geven. Als kerk en parochie willen we hier bij helpen: Jezus als
voorbeeld voor ons dagelijks handelen”.
Naast de missie en visie is de strategie van
belang, deze bestaat uit drie hoofdzaken:
a. Activiteiten met als basis de geloofsgemeenschappen, b. Activiteiten met
als basis de clusters, c. Parochie-brede
activiteiten.
Het in clusters werken is voor o.m. de
eerste H.Communie en Vormsel al enige
jaren een feit. Met Lochem en Joppe was
er al een begin van samenwerking. Deze
cluster wordt uitgebreid met Zutphen.
Op de website van de 12 HH. Apostelen is
het Pastoraal beleidsplan terug te vinden.

50 jaar Christus
Koningkerk Vorden
Op Palmpaaszondag 13 april vieren wij
het 50 jarig bestaan van onze kerk.
De dag begint met een Eucharistieviering
met medewerking van de drie kerkkoren
(Cantemus Domino, het Dameskoor en
Vokate).
De dienst zal beginnen met een palmpaasintocht met de kinderen.
Na de dienst en een kopje koffie zal het
speciale jubileumboekje, dat over de 50
jarige geschiedenis van ons kerkgebouw
gaat, gepresenteerd worden.
De ochtend wordt afgesloten met een
hapje en een drankje.
Voor alle lezers van Onderweg, van onze
geloofsgemeenschap, is een uitnodiging
bijgesloten.
De achterpagina van Onderweg “ons erfgoed” staat in het teken van onze kerk.

Huub Winkeler
Namens Locatieraad en Pastoraatsgroep
Jaarlijkse Ziekenzalving in onze kerk
op donderdag 10 april om 10.00 uur.
Indien u wilt deelnemen, dan graag
uw aanmelding bij het secretariaat
0575-551735 (dinsd. en donderd.
morgen) of bij Gerda van der Meij
0575-553466.
U bent van harte uitgenodigd en na
de Dienst is er koffie en thee met iets
lekkers.
U kunt vervoerd worden, dan dit
graag melden, u wordt dan gehaald
en teruggebracht.

Op zaterdag 5 april is er weer gelegenheid
om kleding, schoenen en huishoudtextiel
in te leveren.
Dit kan van 10 tot 12 uur bij de Christus
Koningkerk in Vorden en de Antonius van
Paduakerk in Kranenburg (Heiligenbeeldenmuseum) .
De stichting Mensen in Nood van Cordaid is u bij voorbaat dankbaar voor uw
inbreng.
In 2014 gaat de speciale aandacht uit naar
een project in India
‘Bijna elke twee jaar heeft het Zuiden
van India te kampen met grote overstromingen. De kastelozen (Dalit) en tribale
groepen worden het hardst getroffen.
Tijdens de zware stormen zijn hun huizen
geen veilig heenkomen en ze worden vaak
volledig vernield. Maar waar moeten de
Dalit dan heen om te schuilen?’ Sam’s
Kledingactie steunt Cordaid Mensen in
Nood met de bouw van evacuatiecentra.
Besloten is dit project tot december 2014
te ondersteunen.
Een evacuatiecentrum helpt!
In 2009 zijn er al op 5 plaatsen evacuatiecentra gebouwd. Toen Villapuram op 30
december 2012 getroffen werd door cycloon Thane plukte de lokale bevolking de
vruchten van deze investering. Tijdens de
zware storm die over het gebied raasde en
alles op haar weg meenam, waaronder een
groot deel van de huizen, zaten mensen
veilig in de evacuatiecentra.
In 5 andere dorpen zijn er ook dringend
dergelijke evacuatiecentra nodig. Cordaid Mensen in Nood gaat samen met
de organisatie Kalvi Kendra nog eens 5
centra bouwen. De Indiase overheid zal
– op verzoek van de bevolking – ook een
bijdrage leveren.
Sluitingsdatum inleveren kopij
7 april a.s. cjklijn@kpnmail.nl

Onderweg / Uit de geloofsgemeenschappen
Emmanuel / H. Johannes de Doper Zutphen
Tengnagelshoek 10a, 7201 NE Zutphen, 0575-527080,
info@stjan-emmanuel.com
Secretariaat: dinsdag 9.00-11.00 uur.
Rekeningnr.: NL76INGB0000887463
t.n.v. RK GG St. Jan Emmanuel
Redactie: scpellemans@hotmail.com
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muziek, zang, overweging, gebed en andere vormen van verdiepen en bezinning.

Kerkdiensten Gelre Ziekenhuis
(10.30u)

Locatieraad

16/3: ds. K. Bentveld; 23/3: pastor R.
Rijk; 30/3: ds. K. Bentveld; 6/4: frater T.
Oostveen; 13/4: pastor R. Baauw; 20/4:
pastor R. Rijk; 27/4: ds. W. Stolte; 4/5:
pastor P. Frijters.

Pastoraatgroep

Kerkdiensten Vredeskapel-GGNet

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

Paaskaars
In de persoon van onze begraafplaatsbeheerder Ignas Pijnappel is de begraafplaats werkgroep zeer vereerd door de
mooie paaskaars die wij
tijdens de nieuwjaarsreceptie voor ons werk
mochten ontvangen.
Omdat wij een groep zijn
vroegen we ons af “Hoe
gaan we deze bijzondere
gewijde kaars verdelen?
Allemaal een stukje
of zoeken we een
mooie plek om de kaars
op een waardige manier
onderdak te geven?” Even hebben we nog
gedacht om de kaars tijdens begrafenissen te gebruiken, maar dat gaf helaas
teveel technische problemen.
De oplossing hebben wij gevonden door
de kaars bij toerbeurt bij een van onze
vrijwilligers onder te brengen en zo heeft
hij nu een mooie, waardige en trotse plek
gekregen. Reuze dankbaar zijn wij omdat
wij in deze mooie kaars de waardering
ondervinden waarom wij ons allemaal
zo inzetten voor onze mooie geliefde
begraafplaats. Namens de vrijwilligers
nogmaals heel hartelijk bedankt.
Joop Jansen

De laatste ‘aangepaste dienst’
Meer dan veertig jaar lang werden in
De Wijngaard in Zutphen bijzondere
diensten voor verstandelijk beperkten
gehouden, vier of vijf keer per jaar. Maar
op zondag 26 januari jl. is er een einde
gekomen aan deze lange traditie. De
commissie die deze vieringen organiseerde stelde de kerkenraad van de Prot.
Gemeente Zutphen voor te stoppen. Daar
waren meerdere redenen voor.
De laatste jaren werd de belangstelling
voor deze diensten steeds minder, vooral
van de jongeren. Ook waren de instellingen al lang bezig om de bewoners van

(10.30u)

de tehuizen zoveel mogelijk overal in
de stad te huisvesten in eigen appartementen, zodat zij voor ons moeilijk te
bereiken waren. En die instellingen die
nog wel zorgden voor het vervoer en de
begeleiding naar de kerk gaven aan dat
ze dit niet meer konden doen vanwege de
bezuinigingen. Het was dus geen gebrek
aan enthousiasme om te stoppen. Integendeel. Het waren altijd heel bijzondere
diensten waarin alles kon en alles mocht.
Vrolijk, feestelijk en dikwijls ontroerend.
Zo was er nooit gebrek aan medewerking
van voorgangers, muzikanten, koren.
Maar als je ziet dat het op den duur toch
niet meer gaat, moet je stoppen. Ook al
is dat jammer voor allen die er fijne herinneringen aan overhouden.
Namens de commissie, W.Stolte

Misintenties
16/3: Hendrikus Gerhardus Johannes
Wientjes; 23/3: - 30/3: familile BisselingHendriks, Geert Bisseling; 6/4: - 13/4: uit
dankbaarheid bij een 50-jarig huwelijk;
20/4: Hendrikus Gerhardus Johannes
Wientjes; 27/4: - 4/5: overleden heer
Leereveld.

Familieberichten
Gedoopt: 16 februari: Pelle Leendert Bernardus van der Heiden, zoon van Sjors en
Senly van der Heiden-Tiemessen, broertje
van Mees en Plien.
Overleden:
22-12-2013: Frits Veneman, 60 jaar.
10-01-2014: Johanna Antonia Maria
Mohrée-Penterman, 62 jaar.

Effataviering
Op 8 maart en 12 april is er een Effataviering om 17.00u in de St. Jan. Deze meditatieve vieringen draaien om onze eigen
zoektocht naar de ervaring van God in
ons leven. Er wordt afwisselend gebruik
gemaakt van symbolen, actuele teksten,

16/3: L. van Wijk (avondmaal);
23/3: R. Baauw; 30/3: M. van de
Meer; 6/4: R. Rijk; 13/4: L. van Wijk;
20/4: L. van Wijk; 27/4: G. Spekkink
(communieviering); 4/5: G. Spekkink.

Middagpauzediensten:
Iedere donderdag, 12.15u-12.30u

Taizéviering
Op zondag 16 maart 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.

Gebedsviering Huize
Elisabeth
Dinsdag 8 april 2014 (14.00 uur) zal door
Pastor Jaap van Kranenburg een gebedsviering worden gehouden met als thema:
“Op weg naar Pasen”.
De viering vindt plaats in het restaurant
van Huize Elisabeth.

RK Begraafplaats
Warnsveldseweg
Rondleiding op RK begraafplaats
aan de Warnsveldseweg.
Mogelijk weet niet iedereen in onze parochie dat de begraafplaats aan de Warnsveldseweg een monument is, niet alleen
vanwege de architectuur van Zocher wat
de aanleg betreft, maar ook vanwege de
vele historische gedenktekens die daar
zijn. Joop Jansen, die in het Poortgebouw woont, kent elk detail en wil graag
iedereen rondleiden, die daar kennis van
wil nemen.
De eerste rondleiding is op 10 april 2014
om 10.30 uur en zal eindigen om ongeveer 12.30 uur. Hetzelfde zal nog eens
gebeuren op 9 oktober op dezelfde tijd.
Wilt u gebruikmaken van deze mogelijkheid gelieve u dan aan te melden
per e mail : 7201dc91@kpnmail.nl
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Kidz & Teenz

Vrijdag 28 maart
19.30 u - 21.30 u is onze
volgende bijeenkomst. Kom jij ook!!!

TeenerTime
Zutphen Sirkelslag
een groot succes
Op vrijdag 7 februari verzamelden 6 enthousiaste
tieners zich bij het secretariaat in Zutphen om deel te
nemen aan het landelijke spel “Sirkelslag”. Het was een
spannende strijd tegen tieners vanuit het gehele land.
De avond bestond uit een spannende quiz, uitdagende
spellen en veel plezier. Uiteindelijk zijn wij met 218
punten op de 348e plaats gekomen van de in totaal 459
deelnemende teams. Volgend jaar gaan we natuurlijk
proberen deze score te verbeteren.
De tieners schrijven over deze avond het volgende:
“Wij hebben meegedaan aan Sirkelslag, een landelijk
spel tussen allerlei gelovige jongeren in groepen. Je
moet met het spel heel goed samenwerken. We gingen
aan mensen vragen of we de trouwringen op de foto
mochten zetten voor een opdracht en we moesten nog
veel meer andere dingen fotograferen. Het was een
leuke avond!!!”
Binnenkort zullen de foto’s op de site verschijnen en zal
er meer bekend worden over de komende activiteiten.
Houd onze site (www.teenertimezutphen.nl) dus goed in
de gaten!
Vrijdag 28 maart 19.30 u - 21.30 u is onze volgende
bijeenkomst. Kom jij ook!!!

BORCULO - De “Passion for Kids”,
een evenement voor èn door kinderen; uniek in Nederland
De “Passion for Kids” is een interactief en levendig muzikaal
evenement, voor èn door kinderen van alle basisscholen in
Borculo.
Het evenement laat kinderen de laatste dagen uit het leven
van Jezus beleven. De kinderen vertellen en zingen zelf het
verhaal aan de hand van bekende liedjes en korte teksten.
Hierbij krijgen zij steun van enkele ervaren zangers en
muzikanten. De muziek en teksten liggen dicht bij de belevingswereld van de kinderen. Een van de hoogtepunten is
het gezamenlijk lopen in een korte tocht door de binnenstad
van Borculo, waarbij de kinderen een groot kruis meedragen.
Tijdens de tocht worden liedjes gezongen, met begeleiding
van een pianist.
Een van de zangeressen die meedoet is Ellie, bekend als de
Borculose live-zangeres in het TV-programma “The Voice
Kids”.
Dat wordt een bijzondere gebeurtenis, waar je bij moet zijn.
Start: RK-kerk Borculo, zaterdag 19 april, 17.00 uur
Informatie: Jeroen Uhl
info@passionforkids.nl

Het Sacrament van
het Heilig Vormsel
De parochiële vormselwerkgroep is al enkele maanden
actief met de voorbereidingen van het geheel vernieuwde voorbereidingstraject dat dit jaar met alle vormelingen van de gehele parochie gezamenlijk wordt gedaan.
24 februari j.l. zijn de ouders en vormelingen hierover
geïnformeerd. In het weekend van 29 en 30 maart a.s.
gaan de vormelingen in workshops ontdekken hoe de
Heilige Geest werkt in ons leven. Op zaterdag 5 april
gaan allen naar de vormelingendag in Zutphen, waarbij ze
alle vormelingen ontmoeten vanuit het gehele vicariaat
Arnhem. Zaterdag 3 mei wordt de voorbereiding afgesloten met de feestelijke viering, waarin de vormelingen
het Sacrament van het H. Vormsel ontvangen van hulp
Bisschop H. Woorts. Kortom, een vernieuwd programma
waarin we de tieners op een leuke, actieve en inspirerende wijze willen voorbereiden.
Mede namens de parochiële vormselwerkgroep,
Pastor Marga Peters

Kidz & Teenz
De palmpaasstok
vertelt ons veel over
de Goede Week
De palmpasenstok bestaat uit twee stokken in de vorm van
een kruis en wordt met Palmpasen gemaakt. Deze palmpaasstok vertelt ons het verhaal van de Goede Week.
Kruis: het kruis waarop Jezus stierf. Deze dag noemen wij
Goede Vrijdag.
Palmtakken / Groene buxustakken: Palmzondag, bij de
intocht in Jeruzalem werd Jezus begroet door de mensen die
zwaaiden met palmtakken. Buxustakken zijn takken die altijd
groen blijven, de kleur groen staat ook voor hoop, dat het
leven altijd doorgaat.
30 rozijnen: de 30 zilverlingen/geldstukken waarvoor Judas
Jezus verraden heeft.
Haan van brood: het breken en delen door Jezus van het
brood bij het laatste avondmaal, dat vieren wij op Witte
Donderdag. De haan die kraaide nadat Petrus, zoals Jezus
voorspeld had, drie keer had gezegd dat hij Jezus niet
kende.
Eieren: op Paaszondag vieren wij dat Jezus is opgestaan
uit de dood, nieuw leven zoals we ook nieuw leven zien bij de
dieren en de mensen en in de natuur.
Krans: soms ook vervangen door een kroon. Symbool voor het
Koninklijke van Jezus. Jezus als ‘koning’ van zijn wereld, het
Rijk Gods.
Sinasappel en citroen: staan symbool voor het bitter en
zoet. Het is niet altijd feest in het leven.
Slingers: staan symbool voor het feest dat we met Pasen
vieren dat Jezus uit de dood is opgestaan en een nieuw leven
begint bij God.

Even voorstellen
Kinderkoor
Sing a Song
Kinderkoor Sing a Song uit Ruurlo , opgericht in 1986, is een
koor voor meisjes en jongens vanaf groep 4. Deze enthousiaste groep telt op dit moment 25 kinderen, en staat onder leiding van onze enthousiaste dirigente Karin Hukker. Het combo
welke het koor begeleid, bestaat uit Lotte van Duren (piano),
Imke Jelier (dwarsfluit) en Vera Hukker (gitaar). Het kinderkoor heeft een gevarieerd repertoire
dat bestaat uit kerkliedjes, musicalnummers en andere kinderliedjes, bijvoorbeeld nummers van Kinderen voor
Kinderen. Het koor treedt regelmatig
op in kerkdiensten, zowel in de RK kerk
als in de NH kerk. Ook wordt men jaarlijks gevraagd voor Winterwonderland
in het openluchttheater in Lochem, en
het bevrijdingsconcert in Ruurlo. Op
aanvraag treedt Sing a Song bijvoorbeeld op tijdens kerstconcerten en in
bejaardentehuizen.
Voor meer informatie,
zie www.singasongruurlo.nl
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Palmzondag
familieviering
woorddienst
in Vierakker
10.00 uur in Vierslagverband
Breng je Palmpaasstok maar mee.
We maken er een leuke viering van waarin je mee mag
doen. Na afloop is er een optocht met een echte ezel.
Iedereen is welkom.
Zie voor verdere info de pagina van Vierakker.

De jongerengroep
Jong Onderweg
26 maart komen we weer bij elkaar.
19.30 u - tot ± 21.30 u.
Ben je tussen 18 en 36 jaar, dan ben je van harte welkom.
Van Heemstrastraat 4, Zutphen.
Info bij pastor Marga Peters: sms, app, bel 06-29405303
of mail m.peters@12apostelen.nl
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De Christus Koningkerk
in Vorden
Deze moderne parochiekerk was de tweede R.K. Kerk in Vorden,
omdat ruim 100 jaar daarvoor in Kranenburg al de H. Antonius
van Paduakerk was verrezen. Gelet op het groeiende aantal katholieken in het dorp Vorden werd een tweede kerk nodig geacht
en ondanks of dankzij een aantal opmerkelijke ontwikkelingen
kwam de bouw redelijk snel tot stand en werd de kerk op 5 april
1964 door Kardinaal Alfrink geconsacreerd. De los van de kerk
staande toren werd enkele jaren later gebouwd. Werd de pastoor
aanvankelijk geleverd vanuit het Franciscanenklooster op de
Kranenburg, later verscheen er naast de kerk een bovenwoning
voor de pastoor. Al vanaf het begin is het kerkgebouw voor allerlei doeleinden gebruikt, o.a. als katholieke school, maar ook als
uitvoeringszaal voor koorconcerten (door de goede akoestiek!) en
de vele nevenruimtes worden
door veel werkgroepen in de
parochie als vergaderruimte
gebruikt. In de kerk vallen
het mooie gebrandschilderde
raam en een prachtig Christusmozaiek op de achterwand
op.
Op palmzondag – 13 april
2014 – wordt het 50-jarig
bestaan feestelijk gevierd.

Onderweg / Erfgoed

