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Meimaand -  
 Mariamaand
Hoewel wij Pasen net achter de rug heb-
ben, was  de  redactie al ruim voor Pasen 
druk doende met de nieuwe Onderweg. 
We komen in dit nummer, zoals beloofd, 
uitgebreid terug op de enquête die onlangs 
is gehouden.
De a.s. meimaand is ook Mariamaand. In 
mijn jeugdjaren, kreeg het Mariabeeld dan 
een belangrijke plaats bij ons in de woon-
kamer. We werden door moeder op pad 
gestuurd om bloemen te plukken rond ons 
boerenerf. Vooral meidoornbloemen van 
de meidoornhagen hadden haar voorkeur. 
Deze groeiden overal langs de kanten van 
de weiden en akkers. ’s Avonds werd de 
rozenkrans gebeden. Nu wordt er op ver-
schillende locaties aandacht geschonken 
aan het  rozenkrans bidden. Zie pagina 11 
onder het kopje: Rozenkrans bidden. Op 
de locatiepagina van Joppe (17) wordt een 
mooie uitleg gegeven van de betekenis van 
de rozenkrans.

Wist u overigens dat u ons blad Onder-
weg ook op internet kunt raadplegen? Als 
u naar de website www.12apostelen.nl  
gaat en op de openingssite op het blauwe 
Onderweg-logo klikt, komt u op de pagina 
waar alle nummers die tot nu toe zijn ver-
schenen te vinden zijn. Dus als u het  blad 
even niet bij de hand hebt, of u wilt nog 
iets opzoeken waarvan u het nummer niet 
meer hebt, dan kunt u het toch nog lezen. 
Behalve Onderweg zijn er op deze website 
nog veel meer interessante artikelen  te 
lezen. Breng eens een bezoekje aan onze 
website.
Wij wensen u veel leesplezier, ook in dit 
nieuwe nummer.

Joseph Wissink
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Van Pasen via Hemelvaart naar Pinksteren: 

de geboorte van de Kerk
op weg naar een mooie zomer? We hopen het. Maar dan komen we wel de 
voorjaarsmoeheid tegen. die staat recht tegenover de voorjaarschoonmaak. 
Waar het voorjaarszonnetje enerzijds loom en lui maakt, geeft diezelfde zon 
ook nieuwe energie om de langer wordende dagen goed te benutten. that ‘s life 
zeggen we dan; zo is het leven. Het speelt zich af tussen ‘druk bezig’ en ‘lekker 
vrij’, tussen vreugde en verdriet en tussen leven en dood. om dat te organi-
seren helpt ons ook de kalender. naast de schoolvakanties kennen we (nog 
steeds...) een aantal vrije dagen rond onze kerkelijke feesten: tweede Paasdag, 
Hemelvaart en tweede Pinksterdag. deze kerkelijke feest- en gedenkdagen 
drukken ons, gelovigen, met de neus op ons leven en sterven als christen. Want 
leven en dood gaan hand in hand. Maar wat dat allemaal precies inhoudt is voor 
een steeds kleiner wordend groepje mensen bekend. 

Kerstmis wordt massaal gevierd, maar 
nogal oppervlakkig. Met Pasen is het 
aantal minder, maar de intensiteit groter; 
degenen die het vieren, doen dat met 
meer diepgang. Maar Pinksteren blijkt 
voor velen een vaag en ongrijpbaar feest. 
Weinig mensen weten hoe we dan vieren 
dat de Heilige Geest van God die die ban-
ge leerlingen toen verder hielp, ook ons 
nu kan bezielen. Het inspirerende vuur 
van de Heilige Geest maakte van dode 
leerlingen levende getuigen. Voordat het 
Pinksteren werd, zaten die leerlingen stil 
en stiekem bij elkaar, ergens achter ver-
grendelde deuren, totdat er beweging in 
kwam: als door vuur aangestoken gingen 
ze de straat op, en vertelden over Jezus. 
Ze verspreiden het grote nieuws dat Jezus 
leeft, als een lopend vuurtje. Iedereen 
die het hoorde, verstond het. Voordat 
het zo ver was, zaten ze wel achter dichte 
deuren, bang om met hun geloof te koop 
te lopen. Dat heeft wel iets weg van onze 
huidige kerk. Als we geloven, doen we het 
vaak stilletjes, op onze eigen manier en in 
onze eigen tijd. Geloven is nogal parti-
culier en individueel aan het worden; je 
vertelt er niet makkelijk over en getuigen 
is nog veel moeilijker. Voor veel mensen 
is het moeilijk om te spreken over hun 
geloof en hun kerk. Wie vertelt lid te 
zijn van een jongerenkoor, of wie op het 
werk vertelt in de kerk te trouwen, wordt 
vragend aangekeken: Goh, jij, jullie? Dat 
had ik nou nooit gedacht! Gelovig leven, 
lid zijn van een kerk, dat houd je maar 
liever privé. Anders moet je je verdedi-
gen en dat valt niet mee en vaak ook nog 
tegenover mensen die kritiek hebben op 
een kerk en een kerkbeeld dat allang niet 
meer bestaat. Ondanks de openhartige 
en getuigende houding van onze Paus 
Franciscus. Dus houden velen zich stil en 
gedeisd, net als die eerste leerlingen toen. 

Totdat het ging stormen in hun hart en 
er een vuurtje ging branden waarmee ze 
anderen konden aansteken. 

Op die Pinkstermorgen durfden de 
leerlingen er weer voor uit te komen. Ze 
gingen met hun liefde voor Jezus en hun 
geloof in Hem de straat op. Ze hielden 
zich niet langer stil, en -heel wonder-
lijk- iedereen, ongeacht wat voor taal ze 
spraken, verstond hen. Ja, met Pinksteren 
verstaan mensen elkaar. En waar dat ge-
beurt, waar mensen elkaar echt verstaan; 
van hart tot hart, daar is de heilige Geest 
aan het werk. De spiritus, de roeach in 
het Hebreeuws, de adem van God in het 
Nederlands, maakte van de mens – zo 
vertelt het scheppings- verhaal - een le-
vend wezen. Het is diezelfde adem Gods, 
die de mens tot een sociaal wezen maakt; 
dat wil zeggen: een mens die een ander 
mens verstaan kan en beminnen. Heel 
vaak kunnen en willen mensen elkaar 
niet meer verstaan, omdat ze het verle-
den maar niet kunnen verwerken, en niet 
bereid zijn tot vergeving. Precies daarom 
zegt Jezus: ‘Ontvang de heilige Geest. 
Van wie je de zonden vergeeft, hun zijn ze 
vergeven, en doe je dat niet, dan raken ze 
niet vergeven’. Die woorden zijn tot ons 
allen gesproken, tot alle gedoopten. In de 
kracht van de Geest kunnen en moeten 
wij vrede en verzoening brengen tussen 
mensen, opdat ze elkaar kunnen verstaan. 
Wie vertelt dat hij/zij zich daarbij laat 
inspireren door Jezus en zijn evangelie, 
hoeft zich daarvoor niet te schamen. La-
ten we ons hart laten spreken, in vreugde 
en blijdschap, opdat het vlammetje mag 
groeien tot een lopend vuurtje zodat de 
familie van God, de Kerk, steeds opnieuw 
geboren kan worden. 

Fred Hogenelst, pastoor
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Spiritualiteit in de tiener jaren
Zo’n honderd mensen op het priesterkoor en vele honderden in de kerk.  en 
een ongelooflijk mooie middag. er moesten helaas zelfs enkele mensen teleur-
gesteld worden omdat er geen plaats was. de Christus Koning kerk in Vorden 
was stampvol op Goede Vrijdag om drie uur. Ja, er was ruim aandacht aan be-
steed van te voren, in onderweg, in de Stentor en op radio Gelderland, maar zo 
veel mensen…… overweldigend en ongelooflijk. de kerken lopen leeg, seculari-
satie viert hoogtij, maar niet deze middag. 

Net zoals de Passion op donderdagavond 
op de T.V. was the Passion van de HH. 
Twaalf Apostelen een doorslaand succes. 
De projectgroep Passion, Jaap van Kra-
nenburg, Wil Matti, Margriet te Morsche, 
Jan te Plate en Frank Sterenborg hebben, 
samen met projectkoor, bandleden en 
solisten echt eer van hun werk gekregen.
Maar wat is het anders dan de ‘oude 
Kruisweg’, met haar staties en statige 
gezangen. Slagwerk, elektrische gitaren, 
piano en nummers van Marco Borsato en 
De Dijk. Onwillekeurig vraag je je af of dit 
nu het lijdensverhaal is of een musical. 
Het bijzondere van deze middag is dat 
je geen antwoord hoeft te geven, het is 
beide. Meeslepende moderne muziek en 
tussendoor, op indrukwekkende wijze 
door het pastoresteam  voorgedragen, 

Neem mij aan zoals ik ben.
Zuiver uit wie ik zal zijn.
Druk uw zegel op mijn ziel
en leef in mij.

teksten uit het Evangelie. Maar ook uit 
de krant en van de hand van Pater van 
Kilsdonk. Rillingen over je rug. Zij die er 
bij waren kunnen het beamen. De Passion 
was mooi, maar het zette je ook aan tot 
denken. Anders dan toen we langs de 
staties liepen, maar toch. 
In de tienerjaren willen we alles anders. 
Dat geldt voor de tienerjaren van je leven, 
maar ook voor de tienerjaren van deze 
eeuw. Spiritualiteit in de tiener jaren, er 
is een enorme behoefte aan. De Pas-
sion gaf er invulling aan. Hoe het was? 
Fantastisch! Hebt u het gemist? Er zijn 
opnames gemaakt! Deze staan op DVD en 
kunt u bestellen bij Magda van Ommen: 
secretariaat@12apostelen.nl. 

Theo Lam
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Van de Bestuurstafel
In onze vorige “Van de bestuurstafel” schreef onze secreta-
ris, Charlotte Bonga, over de grootte van onze parochie en 
over de voor- en nadelen daarvan. Voordelen kunnen  ook 
op persoonlijk vlak liggen. Vrijwilligers van elke locatie kun-
nen kennis en ervaring uitwisselen. Werkgroepen die initia-
tieven kunnen ontplooien die lokaal niet meer te realiseren 
zijn. Inmiddels is de parochie HH. Twaalf Apostelen in  drie 
clusters verdeeld, die elk vier Geloofsgemeenschappen tel-
len. Het betreft de cluster Baak, Olburgen, Steenderen en 
Vierakker, die al langer als De Vierslag een  samenwerking 
hebben, de cluster Joppe, Lochem, Vorden en Zutphen en 
de cluster Borculo, Hengelo, Keijenborg en Ruurlo. Vanuit 
het parochiebestuur zal voor elke cluster vanaf 1 september 
2014 een contactpersoon zijn.
Binnen de clusters wordt al enthousiast overleg gevoerd op 
Locatieraad- en Pastoraatsgroep niveau. Er zijn heel veel 
zaken die lokaal worden uitgevoerd maar die je inhoudelijk 
kunt delen met de locaties in de betreffende cluster. En er 
kunnen initiatieven worden genomen die samen met de  
collega-locaties worden uitgewerkt.
Groter worden is vaak noodgedwongen maar het kan ook 
echt beter werken. Dit alles valt of staat met de inzet van  
vrijwilligers. Wanneer er vitaliteit, enthousiasme en vertrou-
wen op lokaal niveau bestaat  kan er iets moois gemaakt 
worden van de parochie HH. Twaalf Apostelen. Wij, als vrij-
wiligers, moeten elkaar waarderen en ook inspireren. Het 
parochiebestuur en het pastoraal team hebbet besloten om 
dat ook daadwerkelijk te doen en op zaterdag 20 september 
2014 een Algemene vrijwilligersdag te organiseren in de 
Emmanuelkerk in Zutphen.
Achter de schermen wordt er al gewerkt om deze dag tot een 
succes te maken en de vrijwilliger waardering te geven en 
inspiratie te bieden. Deze dag dient ook om elkaar nader te 
leren kennen  in een gemoedelijke en gezellige sfeer.
Wij hopen  vele vrijwilligers te mogen begroeten op zaterdag 
20 september a.s. en dat wij dan kunnen zeggen:  “We heb-
ben de kerk vol gekregen”.

Ineke Peterse
Lid van het Parochiebestuur

Vastengala in Borculo  
Zondag 30 maart
dit jaar was  de opbrengst van deze MoV dag voor het 
Vastenactie project  bestemd voor de kinderen in Kono 
district in Sierra Leone. 

Ook de weekendvieringen vroegen 
aandacht voor ons vastenactieproject. 
Het is  onze menselijke en christelijke 
verantwoordelijkheid de kansarme 
kinderen waar dan ook ter wereld 
voort te helpen. Naast de giften 
die elk jaar door vele parochianen 
worden overgemaakt, werd er in de 
kerken gecollecteerd of stond er gedu-
rende de Veertigdagentijd een vasten-
collectebus achter in de kerk waarin 
men een bijdrage kan achterlaten.  De 
opbrengst van de Vastenboekjes (400 
bezinningsboekjes zijn verkocht!) is 
de eerste bijdrage aan het project.
De MOV werkgroep van onze paro-
chie organiseert  altijd een Vastengala op zondagmiddag waarop 
ze nog eens extra de aandacht wil vestigen op het vastenactiepro-
ject. Dit werd nu voor het eerst in Borculo gehouden. De MOV 
van de locatie Borculo heeft er enorm veel werk van gemaakt 
en een leuk en goed verzorgd programma voor het hele gezin 
georganiseerd.

Om 12 uur kon men vertrekken voor een van de drie wande-
lingen die was uitgezet in de mooie omgeving van Borculo: de 
vastenwandelingen van 2,5 km, 5 km en 10 km. En de deelne-
mers kregen er geen spijt van! Het was prachtig weer en men 
was zeer enthousiast over de mooie wandelingen. Voor wie niet 
wilde of kon wandelen was er op het plein achter de kerk genoeg 
te beleven. Er was een rommelmarkt  en een veiling op het plein.  
Pastoor Fred Hogenelst was een zeer goede en ludieke veiling-
meester die met zijn manier van goederen aanprijzen bij menig 
bezoeker de nodige centen voor de goederen wist los te krijgen.

Fleur Taken verzorgde een aan-
tal Djembé workshops
De workshop werden door jong 
en oud zeer gewaardeerd. Vol 
enthousiasme liet men zich door 
Fleur de geheime ritmes van de 
muziek onderwijzen. Djembé 
is muziek die van oorsprong 
afkomstig is uit West-Afrika. 

Op het terras buiten in de zon 
was er ook gelegenheid voor een 
hapje en een drankje. De vasten-
maaltijd met overheerlijke soep 

en broodje knakworst  was dan ook een gezellige voortzetting 
van het geheel. Tegen half zes vertrokken de laatste bezoekers.
De opbrengst van de dag bedroeg na aftrek van alle onkosten 
650 euro.

We willen alle bezoekers voor hun bijdrage en de werkgroep 
MOV van Borculo voor de organisatie bedanken. Ze hebben dat 
toch maar mooi gedaan! Foto’s en filmpjes kunt u vinden op de 
website van de parochie. http://www.12apostelen.nl/

Was u niet in de gelegenheid bij het vastengala aanwezig te zijn, 
maar wilt u toch wat bijdragen? 
U kunt uw gift voor Sierra Leone nog  overmaken t.n.v. 
MOV 12Apostelen Vastenaktie Den Haag, 
rekeningnummer NL21 INGB 000 000 5850
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Bergen
Het toeval speelt vaak een rol in de dingen waar je je mee bezighoudt. omdat 
de olympische Winterspelen in Sotsji waren afgelopen februari maakte Jelle 
Brandt Corstius in ongeveer dezelfde tijd een reis door de bergen achter Sotsji.  
Zijn tocht door de Kaukasus werd in een aantal  afleveringen op zondagavond  
uitgezonden op nederland 2. eerlijk gezegd vond ik die reis interessanter dan 
de Spelen zelf. Maar goed, als de Spelen niet in Sotsji  waren geweest waren die 
reis en het verslag ervan er ook niet geweest. 

Jelle Brandt Corstius bezocht afgelegen 
plaatsen hoog in de bergen van Geor-
gië en Armenië. Men kreeg een wereld 
voorgeschoteld die men anders nooit 

ziet. De VPRO-reiziger sprak met gewone 
mensen over hun persoonlijk leven, de 
geschiedenis van hun volk en hun cultuur. 
In de aflevering die zich afspeelde hoog 
in de bergen van Georgië viel het me op 
hoe religieus de mensen daar zijn.  Een 
man die alleen in een verder verlaten 
dorp woonde vertelde dat hij telkens weer 
terugkeerde naar het verlaten dorp op de 
bergtop omdat hij daar boven God meer 
kon ervaren dan in het dal beneden. Dat 
vond ik bijzonder fascinerend. Wat maakt 
een berg tot zo’n bijzondere plek?  Want 
dat bergen speciale plaatsen zijn in vrij-
wel alle religies is een gegeven.  Zo heeft 
het Boeddhisme zijn heilige bergen in ver-
schillende Aziatische landen  en heeft  de 
Islam  zijn heilige berg Arafat bij Mekka. 
Maar ook in het  Christendom is de berg 
een belangrijke plek.

Veel abdijen en kloosters bijvoorbeeld 
staan  op hoge bergen: Bij Clerveaux 
in Luxemburg, Athos in Griekenland 
en Monserat in Spanje. In het Oude en 
Nieuwe testament is een hoge berg een 
plaats van de Godsontmoeting. Mozes 
ontmoette de Engel des Heren bij de berg 

Horeb (de berg van God) als een vuur in 
een braamstruik  (‘Ik ben die ik ben’). 
Ook ontving hij op de berg Horeb de Tien 
geboden.

Maar ook in het leven van Jezus vormen 
bergen als het ware de hoogtepunten in 
zijn leven. Ga maar na: de eerste preek 
was op een berg (de Bergrede Mt.5), 
Jezus gaat de berg op en roept zijn eerste 
leerlingen hem te volgen (Mc. 3:13),  na 
de wonderbaarlijke broodvermenigvul-
diging trekt Jezus zich terug op een berg 
om daar te bidden (Mt. 14:23), op de 
berg Tabor voltrekt zich de gedaantever-
andering (Mc.9:2-10), op de Olijfberg 
leed hij zijn doodsangst (Lc.22:39) , op 
de Calvarieberg stierf hij aan het kruis 
(Mt.27), van de Olijfberg steeg hij ten 
hemel (Hand.1:9-12). Johannes schrijft: 
hij bracht me in de geest op een zeer hoge 
berg en toonde mij de heilige stad Jeruza-
lem (Openb.21-10). 

Bergen en zeker bergtoppen worden 
door iedereen die er een beetje gevoelig 
voor is ervaren als mystieke plekken. Er 
zijn minstens twee factoren die daarbij 
een rol spelen. Ten eerste word je in de 
verlatenheid van de bergen door niemand 
gestoord. Je komt jezelf tegen. En als je 
jezelf tegen komt, kom je God ook tegen. 
Dat is een ervaring die de Heilige Augus-

tinus 1500 jaar geleden al verwoordde:  
‘Het innerlijk van de mens is de plaats 
van de waarheid. In de diepte van het zelf 
voel ik me gedragen door een Waarheid 
die me ver te boven gaat, een Waarheid 
die naar God wijst.’

Deze innerlijke ervaring zou men natuur-
lijk ook in een ander stuk woeste natuur 
kunnen krijgen. In de woestijn bijvoor-
beeld. De eerste monniken trokken zich 
immers terug in de woestijn om tot een 
optimaal contemplatief leven te komen. 
Denk aan Antonius van Egypte. 
Maar bergen zijn daarnaast ook nog 
eens  letterlijk, of zo men wil fysiek,  de 
verbinding tussen hemel  en aarde. Geen 
wonder dus dat in die eenzaamheid van 
een bergtop God kan worden ervaren.
De Olympische Winterspelen liggen al 
weer een tijdje achter ons. Veel heb ik er 
niet van gezien.  Maar de man hoog in de 
bergen van de Kaukasus is bij me blijven 
hangen. Een toevallig en mooi bijproduct 
van de Spelen zou je kunnen zeggen. Het 
zet wel aan het denken. Nederland is nog-
al  vlak, en omdat de hedendaagse mens 
liever de sensatie van een bijzondere 
belevenis opzoekt dan dat hij iets ziet in 
een herhaald ritueel,  zou je bijna denken  
dat een paar hoge bergen in Nederland 
erg welkom zouden zijn.

Hans Limbeek, Keijenborg

dag voor ouderen 
en alleenstaanden 
in Baak
Dinsdag 17 juni 2013
 

Het is zo langzamerhand een gebruik 
geworden dat in de maand juni voor 
de ouderen en alleenstaanden van de 
geloofsgemeenschappen Baak, Hen-
gelo, Keijenborg, Olburgen, Steen-
deren en Vierakker een speciale dag 
wordt gehouden. Ontstaan in de tijd 
van pastoor Jacobs voor de parochi-
anen van het oude Sectie West en dit 
jaar alweer voor de 15e keer.

Vrijwilligers uit de geloofsgemeen-
schappen zorgen ervoor dat de dag 
goed wordt voorbereid en prettig 
verloopt. Dit jaar zal dat zijn op dins-
dag 17 juni. Ook deze keer heeft de 

Vervolg op pagina 10
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onderweg achter de schermen
 Is Onderweg te duur, te glossy, te milieuvervuilend?
de jaarlijkse bijeenkomst van de redactie van onderweg met de locatieredac-
ties stond dit jaar geheel in het teken van de enquête die gehouden was onder 
de lezers van onderweg. een aantal zaken uit de enquête zijn voor u allen als 
lezer wellicht interessant. In het kort de belangrijkste punten en opmerkingen:

Van de 7850 verstuurde enquêtes kwa-
men er 240 retour. Dat lijkt niet zo heel 
veel, maar we kunnen ervan uitgaan dat 
de mensen die de moeite namen om het 
formulier in te vullen, een afspiegeling 
zijn van het lezersbestand van Onderweg. 
In ieder geval zijn het mensen die werke-
lijk geïnteresseerd zijn, een mening heb-
ben over het blad. Dat kan zowel positief 
als negatief zijn.  

Om te beginnen het eindoordeel: een 8,1. 
Dat is niet niks, zeker omdat het blad nog 
maar goed een jaar uitkomt en er natuur-
lijk in het begin allerlei ‘kinderziektes’ 
zijn geweest die verandering noodzake-
lijk maakten. Zo is er een koorrooster 
gekomen, is de verhouding beeld en tekst 
veranderd, zijn er rubrieken geschrapt 
of juist bijgekomen. In het algemeen is 
men tevreden over zowel de inhoud als 
de uitvoering van Onderweg. Van de res-
pondenten was 4% uitgesproken negatief, 
terwijl 94% juist uitgesproken positief 
was over het blad als geheel.   

Over de inhoud is wisselend maar meestal 
positief geoordeeld. Sommige rubrieken 
kregen vrijwel alleen lof (ons erfgoed, in 
de spotlights, vieringenrooster), andere 
werden wisselender beoordeeld (Kidz en 
Teenz; de locatiepagina’s; het koorrooster 
en de rubriek Twaalf Apostelen). Toch 
haalden alle rubrieken gemiddeld een 
goede score. 

De meningen over de uitvoering van 
Onderweg, zoals de indeling, het fotoge-

bruik, de papiersoort en de uitvoering in 
full-color waren heel divers en 
varieerden van “een rijk bezit 
voor de parochie” en “prach-
tig blad” tot “onnodig en te 
duur” en “te glossy, te kost-
baar in deze recessietijd”. 

Wat gaan we doen 
met de uitslagen van 
deze enquête?
Ten eerste de inhoud: ook 
al gaat het goed, we blijven 
werken aan verbetering 
van de inhoud. Zo heeft de 
rubriek “Kidz en Teenz” nu 
een eigen redacteur (Marga 
Peters) en is de inhoud en 
uitvoering veel beter ge-
worden. Verder zal er ster-
ker gelet worden op een 
juiste bronvermelding, 
hopen we de nieuwswaar-
de van de locatiepagina’s 
te verbeteren en komen 
er aanpassingen in de 
colofon. 

onderweg te 
duur, te glossy, 
milieuvervuilend?
Een ander punt is de 
‘uitstraling’ van On-
derweg. Het blad lijkt 
duur door de glans en 
de kleur, maar is dat 
ook zo? 
Eén van onze redactieleden (Joseph  
Wissink)  is specialist op dat gebied en  
heeft onderzoek gedaan naar alle bezwa-
ren en opmerkingen uit de enquête. Hij 
heeft bij de redactie voor nieuwe inzich-
ten gezorgd, die wij graag met u delen:

• De prijs van het soort papier waar On-
derweg op gedrukt wordt is gelijk aan 
of zelfs lager dan ‘dof’ (ruwer, minder 
glanzend) papier

• Hoe gladder het oppervlak van het 
papier is, hoe minder inkt in het papier 
gaat zitten en hoe scherper daardoor 
de afbeeldingen worden. Dat maakt het 
goedkoper, mooier én het is beter voor 
het milieu.

• De prijs voor zwart-wit en kleur is ver-
gelijkbaar en het een is niet milieuver-
vuilender dan het andere.

tot slot de belangrijkste vraag: 
hoe betalen we dat allemaal?

Het blijkt dat op 
jaarbasis de kosten van Onderweg 25% 
lager zijn dan de optelsom van alle paro-
chiebladen die daarvóór werden gemaakt 
door de verschillende locaties. Dat komt 
door de grote oplage van 8000 stuks en 
door de frequentie van uitkomen: acht 
maal per jaar. Toch is het blad niet gratis. 
De kosten werden tot nu toe deels gedekt 
door een fonds, maar daar kan niet 
eindeloos gebruik van gemaakt worden. 
Daarom zal gevraagd gaan worden om 
een vrijwillige bijdrage. Meer informatie 
daarover vindt u in de bijlage.

Namens de redactie,
Jaap van Kranenburg
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de werkgroep PCI van de geloofsgemeenschap 
H. Willibrord te Hengelo Gld
al jaren is onze werkgroep actief binnen onze geloofsgemeenschap. daarbij 
ondersteunen we de bezoekersgroep en waar nodig mensen, die hulp nodig 
hebben.
na de fusie tot de gemeente Bronckhorst is er een diaconaal netwerk Bronck-
horst opgericht, waarin alle diaconieën van de protestantse kerken en de 
caritas werkgroepen van de katholieke kerken in Bronckhorst zijn vertegen-
woordigd.

Het Diaconaal Netwerk Bronckhorst 
houdt tweemaal per jaar een bijeenkomst 
met onder meer een gastspreker. Een 
gezamenlijke actie van het Diaconaal 
Netwerk is bijvoorbeeld de kerstactie ten 
behoeve van bijstandsgerechtigden in de 
gemeente Bronckhorst.

Nu terug naar onze werkgroep. Een bij-
zondere ondersteuning biedt onze werk-
groep bij de traditionele broodweging.

traditionele broodweging 
op Hemelvaartsdag bij 
de Muldersfluite aan de 
Zelhemseweg tussen Hengelo 
en Zelhem.

Sinds 1529, maar mogelijk nog veel 
eerder, mochten de bewoners van de 
toenmalige Markegronden het Gooy en 
Dunsborg en op de Zellemmer- Hatte-
mermarke, plaggensteken op voorwaarde, 
dat ze jaarlijks rond Hemelvaartsdag rog-
gebrood leverden van minstens 22 pond 
bij de Dunsborger molen, bestemd voor 
de armen in de gemeente. Deze dag bij de 
Dunsborger molen op Hemelvaartsdag, 

groeide uit naar een jaarlijkse feestdag 
van de Markegenoten tot de Muldersfluite 
(fluite is kermis).

Voor de bouwlieden op de Zellemmer- 
Hattemermarke was de levering op de 
maandag na Hemelvaart op de Zelhem-
sebrink. Degenen die het zwaarste brood 
leverde, vaak meer dan 100 pond, kreeg 2 
flessen wijn, woog het brood minder dan 
22 pond, moest men 6 stuivers betalen. 
Vanaf 1772 werd het niet leveren van 
roggebrood bestraft met een dubbele 
levering in het volgend jaar. Sinds 1807 
werd bepaald dat de Markenrichters het 
brood zouden verdelen onder de armen 
van de diaconie van Hengelo en Zelhem, 
in de verdeling 3/8 deel voor de protes-
tanten, de rest voor de katholieken in 
Keijenborg en Hengelo. Na de ontbinding 
van de Marken en het aanstellen van 
gemeentebesturen, besloot men om als 
een blijvende herinnering de traditionele 
broodlevering Muldersfluite in ere te 
houden en de erven (de oude bestaande 
boerderijen) als cijnsplichtigen daarmee 
bij voortduring te belasten.

Deze eeuwenoude traditie herleeft jaar-
lijks op Hemelvaartsdag, dit jaar op 29 
mei, bij de Muldersfluite aan de Zel-
hemseweg 44 tussen Hengelo en Zelhem. 
Onder het toeziend oog van de Goudse 
pijp rokende notabelen, de burgemeester, 
de veilingmeester en de weger worden de 
geleverde roggebroden gewogen. Vroeger 
deden dat de twee Markerichter en hun 

helpers. De door de cijnsplichtige boeren 
geleverde roggebroden worden per paard 
en wagen aangevoerd, voorafgegaan 
door de blaaskapel, gewogen en onder 
de toeschouwers geveild. De gever van 
het grootste brood krijgt na de weging, 
nog steeds 2 flessen wijn. De opbrengst 
van deze historische roggebroodveiling 
gaat dit jaar naar de Stichting Handikids 
Bronckhorst. Deze eeuwenoude vorm van 
gemeenschappelijke armenzorg is een 
voorloper van de huidige sociale zeker-
heid.

De activiteiten bij de Muldersfluite 
starten om 12.00 uur en de roggebrood-
weging begint om ca. 14.00 uur. Op 
het terrein is voor een hapje en drankje 
gezorgd.  Verder bevat het programma 
bij de broodweging, ook dit jaar wederom 
een aantal activiteiten.
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Herman Heuver: 

een steentje bijdragen aan de continuïteit…
Hij zei het echt! aan het einde van een interessant gesprek over kerken, ge-
loofsgemeenschappen, verleden, heden en toekomst: “Ik wil graag een steentje 
bijdragen aan de continuïteit van onze parochie.” Herman Heuver, sinds een 
kleine drie jaar verantwoordelijk voor de portefeuille gebouwen van de HH. 
twaalf apostelen, had het niet mooier kunnen samenvatten. 

Zijn hele leven zit hij al in de bouwwereld. 
Na de lagere school ging Herman direct 
de technische kant op. Hij studeerde 
bouwkunde aan de MTS in Zwolle en 
werkte daarna een aantal jaren in  Zwolle 
en Arnhem, voor hij en zijn vrouw Riet 
in Zutphen neerstreken. Twee kinderen 
hebben ze, beide geboren in Arnhem, een 
zoon en een dochter. En inmiddels twee 
kleinkinderen, ook weer zoon en dochter. 
Mooi in balans. Zoals Herman. 
“Je denkt wel lang na vanavond, voor je 
iets zegt” zegt Riet met een glimlach om 
haar mond. “Dat klopt” zegt Herman, 
“dat leek me wel verstandig.” En dat is 
het natuurlijk ook. En typisch Herman. 
Toch vertelt hij veel. Je hebt van die 
mensen die veel praten en weinig zeggen. 
Bij Herman is dat anders. Dat geldt aan 
de bestuurstafel maar ook tijdens dit 
interview. En er zijn meer paralellen, leuk 
is het om dat te zien.

Herman is opgegroeid in een ‘behoorlijk 
katholiek gezin’ zoals hij zelf zegt. “Leven 
je ouders nog?” vraag ik. Hij kijkt me eens 
aan…. “Mijn vader is in 1897 geboren. 
Nee, mijn ouders leven niet meer. We 
waren thuis met 12 kinderen, waarvan ik 
de zevende was. Ik heb een schitterende 
jeugd gehad, alleen maar goede herin-
neringen. We woonden op een boerderij, 
met kippen, varkens, koeien. We kwamen 
niets te kort en inderdaad, de kerk was 
onderdeel van ons dagelijkse leven.” Een 
van Hermans zussen is het klooster in-
gegaan en een broer werd priester.  “Hoe 
keek je zelf naar de kerk?” “Wisselend 
in de tijd. Zoals velen kende ik ook wel 
eens periodes van twijfel, maar het geloof 
kwam altijd weer gemakkelijk boven drij-
ven. Weet je,” zegt Herman, “ik geloof dat 
er iets is dat machtiger is dan wij zijn, iets 
boven ons. Wat dat precies is, vind ik veel 
moeilijker te beschrijven. En het beeld 
daarvan is ook afhankelijk van de cultuur 
waarin je geboren bent. 

Als wij mensen van goede wil zijn, kun-
nen we trouwens prima met die verschil-
len omgaan! Ik heb warme gevoelens bij 
de katholieke kerk, ik ben er ook trots op. 

Ondanks alles weet de kerk zich te hand-
haven en blijft ze vast houden aan haar 
goede doelstellingen. De kerk, en zeker 
paus Franciscus, weet nog steeds heel veel 
mensen te bezielen.”

Herman vertelt over zijn werk in de 
bouwwereld: hij was er vooral de man van  
de technische uitwerking: de zaken moe-
ten technisch voor elkaar zijn en binnen 
budget blijven. Als dat voor elkaar is, zijn 
er anderen die voor de esthetiek zorgen. 
Herman de basis, een ander de franje. In 
zijn bestuurswerk in de parochie is het 
niet anders: Herman zorgt ervoor dat 
niemand zich zorgen hoeft te maken over 
de gebouwen en wat dies meer zij. Ande-
ren kunnen hun energie dan aan andere 
zaken besteden. Hij haast zich te zeggen 
dat hij dit werk niet alleen doet. Hij heeft 
een intensief en goed contact met vele 
gebouwbeheerders in de geloofsgemeen-
schappen die de dagelijkse zorg van de 
kerken op zich nemen. Door zijn toewij-
ding en kennis is hij er een graag geziene 
gast. “Bij Herman weet je gewoon precies 
hoe het zit, en waar je aan toe bent” zei 
een lid van een van de locatieraden een 
keer tegen me….

In 2012 is hij gestopt met werken voor het 
MAS Architectuur. Maar echt gestopt is 
hij niet. Af en toe doet hij nog wat klussen 
voor zijn oude werkgever, en bovendien 
besteedt hij wekelijks een dag of twee aan 
gebouwenwerk in de parochie. Hij doet 
dat met plezier en voldoening, al maakt 
hij zich wel zorgen over de toekomst. “We 
kunnen er niet omheen. Het kerkbezoek 
loopt terug, de gemiddelde leeftijd van de 
parochianen wordt hoger, en de instroom 
van nieuwe leden is maar heel beperkt. 
We moeten realistisch zijn. Dankzij de na-
latenschap van onze voorouders kunnen 
we het nu nog redden, maar hoe moet je 
de kerk van vandaag nu toekomstbesten-
dig maken? Ik vind dat we als bestuurders 
van de kerk daar een verantwoordelijk-
heid in hebben. Het is geweldig dat we in 
projecten heel veel geld binnen halen voor 
onze gebouwen, echt fan-
tastisch! Maar het neemt 
de zorg voor de toekomst 
niet weg. Dat geldt voor 
de gebouwen, maar ei-
genlijk voor de hele kerk. 
Natuurlijk werk je als 
vrijwilliger voor de kerk, 
maar het is niet vrijblij-
vend. Ik wil dan ook graag 
een steentje bijdragen aan 
de continuïteit van onze 
parochie.”

Theo Lam
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Stichting Ellel Ministries Nederland de 
accommodatie van Huize Baak beschik-
baar gesteld. Een buitengewoon mooie 
plek om bijeen te komen en te genieten 
van de geboden gastvrijheid. 
De invulling van de dag is nagenoeg 
gelijk aan voorgaande jaren.
De gasten worden om ongeveer 10.00 
uur verwacht. Begonnen wordt samen 
met pastoor Hogenelst als celebrant de 
Eucharistie te vieren. Het parochiekoor 
van Steenderen heeft aangeboden de 
vieringen met hun zang te begeleiden. 
Voor later in de ochtend is een gast uit-
genodigd met een boeiend verhaal. Hier-
op aansluitend is het tijd voor een kopje 
soep en broodjes. Na even een stapje 

naar buiten te hebben gezet en genoten 
te hebben van de rust op het landgoed, 
is het tijd voor het middagprogramma. 
Een optreden van………. We houden het 
nog even geheim en zeggen niet dat het 
een paar buitengewoon gezellige dames 
zijn die ons zullen vermaken. Om 16.00 
uur wordt afgesloten met een Lof.
Tussendoor worden de gasten door de 
enthousiaste vrijwilligers van de bezoe-
kersgroepen voorzien van koffie/ thee, 
drankjes en hapjes. Het zal vast en zeker 
weer een heel gezellige dag worden met 
ontmoeten en weerzien van bekenden 
uit de omliggende plaatsen.
Deelname aan de contactdag is gratis. 
Wel wordt na afloop een vrijwillige 

bijdrage gevraagd als tegemoetkoming 
in de onkosten. Het vervoer zal worden 
geregeld via de leden van de plaatselijke 
bezoekersgroepen. Opgave kan geschie-
den bij het secretariaat van de eigen 
geloofsgemeenschap en de leden van de 
bezoekersgroep. Deze gaan ook op pad 
om medeparochianen voor deze dag uit 
te nodigen.

De organisatie hoopt dat velen uit de 
genoemde locaties op dinsdag 17 juni 
naar Baak zullen komen om er samen 
een onvergetelijkedag van te maken.
Met vriendelijke groet, mede namens 
allen die aan deze dag een bijdrage leve-
ren, Ria Tijssen en Joop Klooken.

Start jubileumjaar kerk 
Steenderen
Het is dit jaar 150 jaar geleden dat de St. Willibrordus-
kerk  in Steenderen werd geopend. Het kerken naar 
omliggende parochies moe, besloten enkele ingezete-
nen tot het inzamelen van gelden om een eigen kerk te 
bouwen. deze werd in 1864 ingezegend.

Om dit jubileum te vieren heeft de geloofsgemeenschap 
Steenderen besloten een aantal activiteiten te organiseren 
die lopen van mei tot oktober 2014. Er wordt gestart met 
een kerkdienst en er wordt ook mee geëindigd. 
18 mei 10.00 uur: oecumenische dienst.
De eerste viering is een oecumenische dienst, voorgegaan 
door dominee Fini van Zoelen van de hervormde gemeente 
Steenderen-Bronkhorst en pastoraal werker en lid van ons 
pastoraal team Jaap van Kranenburg. Het gemengd koor zal 
de viering muzikaal ondersteunen.
De dienst is voor alle belangstellenden toegankelijk.

Wandel- of fietstocht.
Na de viering is er koffie/thee en iets lekkers. Daarna kun-
nen de mensen die willen wandelen een wandeltocht van 
zo’n 6 km. maken.
Mensen die liever fietsen kunnen een tocht van ongeveer 28 
km. maken. Er zijn leuke prijsjes te winnen als de bijbeho-
rende vragen goed beantwoord en ingeleverd worden na 
afloop. Er is dan ook nog gelegenheid een drankje te nut-
tigen om de dorst te lessen. De starttijd ligt tussen 12.00 en 
13.30 uur.
Wij hopen op een grote deelname en natuurlijk mooi weer.
Inschrijven jubileumboek.
Er wordt een prachtig in kleur uitgevoerd jubileumboek 
samengesteld dat in oktober zal worden gepresenteerd. 
Iedereen die belangstelling heeft kan zich hier vooraf al 
voor inschrijven. (op = op!) De prijs voor dit unieke boek is 
slechts € 12,50.

Inschrijven kan bij Nel Verheul
familie.verheul@kpnmail.nl

Heiligenbeeldenmuseum 
Kranenburg/Vorden 
opent weer haar deuren
Thema 2014: Zoek uw eigen Heilige!
Kranenburg-Vorden. Op maandag 2de paasdag, 21 april, om 
11.00 uur, opent het Heiligenbeeldenmuseum op de Kranenburg 
bij Vorden weer haar deuren. Het thema voor 2014 is “Zoek uw 
eigen Heilige”. Bezoekers zullen in de gelegenheid worden ge-
steld om te speuren naar de oorsprong van hun voornaam/voor-
namen en aan welke heilige die naam is ontleend. Zij ontvangen 
dan gratis een boekenlegger waarop een korte beschrijving staat 
van de betreffende heilige.
Naast de vele beelden uit onze eigen collectie, is de thematen-
toonstelling ook aangevuld met beelden uit de nalatenschap van 
de onlangs zo plotseling overleden Henk Ensink uit Deurningen, 
ere-vriend van de stichting VKK en het Heiligenbeeldenmuseum.
Het thema werd bedacht door Harry van Rijn, een van de oprich-
ters en oudste vrijwilliger van het museum.
Het zangkoor Reborn, onder leiding van Esther van der Heijden, 
zal aan de opening haar medewerking verlenen.
Gelet op de vele enthousiaste reacties zal ook de tentoonstelling 
Religieus Erfgoed van bouwmeester Pierre Cuypers in afge-
slankte vorm nog te bewonderen zijn. Ook het klankbeeld over 
Cuypers wordt vertoond.
Tijdens de zondagopenstelling is, op gezette tijden, een bezoek 
aan de kloosterkapel wederom mogelijk. Aan de balie van het 
museum zijn hiervoor entreekaartjes te kopen welke ook recht 
geven op een kop koffie of thee in het kloostercafé.
De openingstijden in 2014 zijn: vanaf 2de Paasdag 21 april t/m 
donderdag 30 oktober, iedere dinsdag, donderdag en zondag van 
11.00 tot 17.00 uur.
Het adres van het Heiligenbeeldenmuseum is Ruurloseweg 101, 
7251 LD Kranenburg-Vorden. Telefoon 0575-55 64 88, alleen tij-
dens openingstijden. Informatie over reserveringen van groepen 
VVV-kantoor Vorden, telefoon 0575- 55 32 22 of website: www.
heiligenbeeldenmuseum.nl
Secretariaat Heiligenbeeldenmuseum/Stichting VKK: Schone-
veldsdijk 2, 7251LE Vorden.

Vervolg van pagina 6:  dag voor ouderen en alleenstaanden in Baak
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Vieringen in 
Verzorgingshuizen
Borculo: Andriessenhuis, 1e 
vrijdag van de maand, 9.30 0uur 
Hengelo: De Bleijke, 3e donder-
dag van de maand, 19.00 uur
Hengelo: De Bleijke, 4e vrijdag 
van de maand, Oec.viering, 19.00 uur
Hengelo: De Bleijke, zondag  
29 mei, 10.00 uur 
Ruurlo: De Bundeling, 1e vrijdag 
van de maand, 10.30 uur
Vorden: De Wehme, vrijdag,  
Oec. weeksluiting, 19.00 uur 
Zutphen: IJsselflat, 2e dinsdag 
van de maand, 10.00 uur

Vieringen 
door de week
Borculo: O.L.V. Tenhemelopne-
mingkerk, laatste dinsdag van de 
maand, 10.00 uur en op dinsdag 13 
mei, 10.00 uur
Lochem: H. Josephkerk, 1e donder-
dag van de maand, 10.00 uur.
Olburgen: H. Willibrordkerk, 
1e vrijdag van de maand, 15.00 uur.
Zutphen: H. Johannes de Doper-
kerk, ‘s woensdags , 9.30 uur.

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

Bijlage 
Vieringenschema:

Koorrooster (voor zover bekend)
Baak: Dames- en Herenkoor 3-11-25-28-31 mei; 8-14-22 juni
Borculo:  Parochiekoor 4-11-13-18(19.00u)-24-29 mei; 
  1-7-19-21(onder voorbehoud)
 Stemmig 18 mei
Hengelo: Willibrordkoor 11-18-25-28 mei; 8-15-22 juni
Joppe: Parochieel Koor 4-11-17 mei; 1-8-11-15 juni
Keijenborg: Parochiekoor 4-15 mei; 1-15 juni
 Herenkoor 11 mei; 8 juni
 2gether 18 mei; 21 juni
Lochem: Gemengd Koor 4-18-25 mei; 1-22 juni
 Marinata 11 mei; 8 juni
Olburgen: Parochiekoor 4-25 mei; 1-22 juni
Ruurlo: Gemengd Koor 3-10-28-31 mei; 8-14 juni
 Markant 22 mei
 Sing a Song 18 mei
Steenderen: Gemengd Koor alle vieringen
Vierakker:  Kerkkoor alle vieringen
Vorden: Cantemus Domino 3-18 mei; 1-22 juni
 Dameskoor 
 Vokate 11 mei; 8 juni
 Kinderkoor 25 mei
Zutphen: Gemengd Koor 11 mei; 22 juni
 Capella St. Jan 25 mei; 15 juni
 Vocal Chords  18 mei
 Greg. Getijdenkoor 11 mei (17.00 uur); 8 juni (17.00 uur)
 Dameskoor 4 mei; 8 juni
 Schola 11 mei

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

eucharistievieringen 
met gezamelijke  
ziekenzalving
Keijenborg, H. Johannes de 
Doperkerk, donderdag 15 mei, 
10.00 uur.
Ruurlo, H. Willibrordkerk, 
woensdag 28 mei, 10.00 uur.
Joppe, O.L.V. Tenhemelopne-
mingkerk, woensdag 11 juni, 
10.00 uur.

Maria vieringen
Borculo, O.L.V. Tenhemelopne-
mingkerk: Lof: dinsdag 13 mei, 16.30 
uur en zondag  18 mei, 19.00 uur
Steenderen, H. Willibrordkerk: 
maandag 5 en 19 mei, 19.00 uur.
Zutphen, H. Johannes de Doper-
kerk: Vesper: zondag 11 mei, 17.00 
uur

rozenkrans bidden
Borculo, O.L.V. Tenhemelopne-
mingkerk: woensdag 7 en 21 mei, 
19.00 uur.
Hengelo, parochiecentrum: iedere 
dinsdag in mei om 19.00.
Keijenborg, H. Johannes de Doper-
kerk: iedere woensdag  
om 19.00 uur.
Joppe, O.L.V. Tenhemelopneming-
kerk: iedere dinsdag in mei om 19.00 
uur.
Zutphen, H. Johannes de Doper-
kerk: iedere dinsdag in mei om 19.00 
uur.

Sing a Song
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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
In de vorige Onderweg vertelden wij dat 
het bestuur van de geloofsgemeenschap 
H. Martinus bestaat uit 4 personen die 
zowel de taken van de locatieraad als ook 
de taken van de pastoraatsgroep ver-
zorgen. Ieder van ons heeft zo zijn eigen 
werkzaamheden en werkvelden. Zo is 
Jacqueline Dors actief voor Eerste Heilige 
Communie en Vormsel. Zij is hiervoor de 
contactpersoon voor Baak. Berna Lamers 
heeft het gehele pakket van financiën op 
zich genomen, denk aan de administratie 
en de Kerkbalans. Ook is zij de contact-
persoon voor de misdienaars en acolieten. 
Twan ten Have is verantwoordelijk voor 
de begraafplaats. Bij een overlijden is hij 
de contactpersoon binnen onze geloofsge-
meenschap. Ingrid Teunissen is contact-
persoon voor de pastoraatsgroep. Tevens 
leidt zij de liturgie in Baak in goede 
banen. Irma Huetink ondersteunt hierbij 
doordat zij de indeling van de vrijwilligers 
over de vieringen verzorgt. Daarnaast zijn 
er enkele taken die meerdere bestuurs-
leden samen oppakken. Berna en Twan 
pakken samen thema’s met betrekking tot 
het kerkgebouw op. Jo Jansen is bereid 
gevonden om hierbij een assisterende rol 
te vervullen, bijv. kleine dingen uitvoeren 
en zaken aansturen. 
Heeft u een vraag of is iets onduidelijk? 
Aarzel dan niet om contact met ons op te 
nemen. Onze telefoonnummers staan bo-
venaan deze pagina vermeld. Ook kunt u 
mailen naar infra.teunissen@kpnplanet.nl  
of martinusbaak@kpnmail.nl. Wij zijn u 
graag van dienst. 

Kerkdienst met 
Hemelvaart 
Al jaren gaan vele inwoners van Baak en 
Toldijk op Hemelvaart fietsen. Dauwtrap-
pen is niet meer van deze tijd, maar een 
fietstocht, zoals Fiets de Boer op, wordt 

door jong en oud gewaardeerd. De hele 
dag wordt er voor vrij gehouden. Maar 
wanneer ga je naar de kerk met Hemel-
vaart? Juist, op woensdagavond voor 
Hemelvaart. Als Pastoraatsgroep hebben 
wij dit aangevraagd, zodat de vrijwilligers 
die voor de Hemelvaartviering ingedeeld 
worden, niet in de problemen komen. U 
bent van harte welkom voor de Hemel-
vaartviering op woensdagavond 28 mei 
om 19.00 uur met als voorganger pasto-
raal werker Van Kranenburg. 

Koffiedrinken met 
Pinksteren
Op zondag 8 juni, Eerste Pinksterdag, is 
er na de viering koffiedrinken. We weten 
allemaal dat bij kerst kerstbrood hoort en 
bij Pasen Paasbrood. Maar kunt u raden 
welk koekje wij op Eerste Pinksterdag bij 
de koffie serveren? Kom, kijk en verwon-
der, u bent van harte welkom om na deze 
viering koffie te drinken met......

eerste Heilige Communie
Zondag 15 juni wordt er in de kerk van 
Steenderen het feest van de Eerste Heilige 
Communie gevierd. Dit jaar doen we dat, 
voor het eerst, met 4 geloofsgemeenschap-
pen samen. Steenderen, Olburgen, Vierak-
ker en Baak. Later heeft ook Zutphen zich 
hierbij aangesloten. Op dit moment wor-
den 9 kinderen hierop voorbereid door 
de werkgroep Eerste Heilige Communie. 
Ook in onze geloofsgemeenschap is er een 
meisje dat zich op deze grote gebeurte-
nis voorbereid. Op zaterdag 10 mei is er 
om 17.00 uur in Vierakker een kerkdienst 
waarin de kinderen zich voorstellen.

ontmoetingsdag
Op dinsdag 17 juni zal de jaarlijkse dag 
voor ouderen en alleenstaanden weer 
worden georganiseerd voor de deelne-
mende geloofsgemeenschappen. Het 

is een gezellig samenzijn waarbij de 
eucharistie gevierd wordt met pastoor 
Hogenelst en diaken Theo ten Bruin. Tus-
sen de middag wordt een broodmaaltijd 
geserveerd.  Er zullen uitnodigingen be-
zorgd worden. Mocht u geen uitnodiging 
ontvangen hebben en wel belangstelling 
hebben voor deze dag, dan kunt u contact 
opnemen met de bezoekersgroep, contact-
persoon Ingrid Schooltink, 0575-441915.

Pleinmarkt
Op 4 mei wordt van 10.00 tot 15.00 bij de 
Sint Martinuskerk in Baak de jaarlijkse 
gezellige  Pleinmarkt gehouden. Sieraden, 
curiosa, koopjes, vin-
tage, boeken, speel-
goed, plantjes en lek-
kere happen zijn volop 
verkrijgbaar. Het laat-
ste uur is het Happy 
Hour. De opbrengst is 
zoals gewoonlijk voor 
het onderhoud van de 
kerk. Inbreng van spul-
len: zaterdag 3 mei bij 
de kerk. De commissie 
vraagt met nadruk om 
geen kapotte spullen 
en geen grote meubels 
of elektrische apparaten in te leveren. 
Info:  Gerrie Snelder 0575-441554.

Misintenties 
Za. 3/5 koor .Zo. 11/5 koor. Ouders van 
Leussen-Wolbrink, Ouders Dashorst-
Brink, Ouders Schotman-Bekken en Fam, 
Za. 17/5 Ouders Roordink-Borgonjen, 
Ouders Cornelissen-Brink, Ouders 
Spijkers-Betting. Zo. 25/5 koor. Antho-
nius Herrmanus Driever. Wo. 28/5koor. 
Fam. Veenhuis-Zents.  Za. 31/5 koor. 
Fam. te Stroet, Ouders Mentink-Jansen 
en Fam. Zo. 8/6 koor. Fam. Veenhuis-
Zents, Wim Teunissen. Za. 14/6 koor. 
Ouders van Leussen-Wolbrink , Her-
man Hendriks, Ouders Dashorst-Brink, 
Jgt. Marijke Hebben. Zo. 22/6 Ouders 
Schooltink-Kroesen, Theo en Ben, Ouders 
Cornelissen-Brink.
Misintenties voor elk weekend
Arnold Besseling, Gradus Lichtenberg, 
Martien Uiterweerd, Tiny Uiterweerd-
Leisink, Ria Sesink-Bergman.
Misintenties voor eenmaal per maand
Mevr. Hebben–Smit, Teun en Marie 
Eliesen–Hendriks, Ouders van Leussen-
Schooltink-Bosman, Ouders Driever–
Masselink, Dicky Herfkens, Fam. van 
den Bos–Sesink, Fam. Heijtink, Theo-
dorus Jansen en Jos, Jos Hermsen, Dien 
Mokkink-Wenting, Fam. Veenhuis-Zents, 
Ouders Schoenaker-Janssen, Fam. 
Teunissen-Schooltink, Wim Driever, Jan 
en Gretha Janssen-Bosman. 
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onze Lieve Vrouw  
tenhemelopneming - Borculo
Steenstraat 26, 7271 BP Borculo; 0545-271383;
info@parochie-borculo.nl; 
Secretariaat: woensdag 10.00-11.30 uur.
Rekeningnr.: 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

Ziekenzalving
Op dinsdag 24 juni is er gelegenheid om 
tijdens de Eucharistieviering de zieken-
zalving te ontvangen. Dit is de laatste 
gelegenheid om samen met mensen van 
onze eigen geloofsgemeenschap de zieken-
zalving te ontvangen. Volgend jaar wordt 
dit per cluster geregeld. De ziekenzalving 
is bedoeld als sacrament voor onderweg 
voor zieke en oudere mensen. Omdat de 
pastoor niet altijd beschikbaar is, wordt 
dit sacrament tegenwoordig toegediend 
tijdens een Eucharistieviering zodat we 
dit gezamenlijk kunnen vieren. Daarnaast 
is het nog altijd mogelijk om wanneer 
het levenseinde zich aandient samen met 
dierbaren de verbondenheid met God en 
elkaar te vieren. Naast een pastoor kan al-
tijd een ziekenzegen gegeven worden door 
een diaken of pastoraal werker.

Voor info: Riky ten Thije, tel. 272361.

doopsel
Zondag 18 mei is er weer een doopviering. 
Aanmelden via het secretariaat.

eerste Heilige Communie
Op zondag 13 april hebben 8 kinderen de 
Eerste Heilige Communie ontvangen. 
Voor Femke Bouwmeester, Anouk Men-
sink, Isa Ribbers, Frits Roode, Barbara 
van Tuijl, Sebastian van Tuijl, Floris 
Vaarhorst en Anouk Wanink was het een 
groot feest.

Gezamenlijk koffiedrinken
Na de vieringen van 4 mei en 15 juni ge-
legenheid om koffie te drinken in het KJ 
gebouw. U bent van harte uitgenodigd.

Vormsel
Er zullen 13 kinderen uit de HH 12 apos-
telen dit jaar het Heilig Vormsel ontvan-
gen van Bisschop Woordts. Op zaterdag 
3 mei zullen ze in Zutphen het Heilig 
vormsel ontvangen. Namens onze paro-
chie doen Joppe Welling, Senna Peters en 
Eline Veneberg mee.

Hoe wij met het 
Beleidsplan omgaan
Het nieuwe beleidsplan ‘Mensen van de weg’ 
ligt er. We nemen vanuit de Borculose ge-
loofsgemeenschap de verantwoordelijkheid 
om inhoud te geven aan pastorale nabijheid 
en  vieren. Dit is: oude wegen vernieuwen en 
nieuwe wegen inslaan.   
De eigen verantwoordelijkheid vertalen we 
in speerpunten. We trachten in Borculo 
iedere week een viering aan te bieden. Het 
verheugt ons te kunnen melden dat dit tot 
begin 2015 gehaald is. En dit dankzij de 
bijdrage van het parochiekoor, de tekst-
groep van koor Stemmig en de werkgroep 
WCV. Daarnaast gaan we op zoek naar meer 
samenwerking in oecumenisch verband in 
Borculo. De recente oecumenische viering 
mag daartoe als hoopgevend voorbeeld 
dienen. De kerk eindelijk weer ‘stampvol’. 
En niet onvermeld: de ‘Passion for Kids’, een 
samenwerking van Borculose kerken. Tot 
slot gaan we op zoek naar samenwerking  
met ‘onze’ cluster-geloofsgemeenschappen: 
Ruurlo, Hengelo en Keijenborg. 
Bijvoorbeeld samenwerking tussen werk-
groepen met thema-projecten en uitwisselen 
van kennis, kunde en –heel concreet- mens-
kracht. Wat in clusterverband zal plaatsvin-
den zijn het Paastriduüm, de ziekenzalving 
en EHC. 

De vormselvoorbereiding vindt plaats in 
parochieverband.
We zijn blij dat al initiatieven zijn genomen 
om de samenwerking op clusterniveau vorm 
te geven. Het is mooi om te zien hoe we 
naast intensivering van lokale activiteiten, 
ook elkaar kunnen opzoeken. Zo ervaren we 
ook in Borculo dat God dichterbij is dan je 
denkt.

Misintenties
4/5 Wilhelmien Krabbenborg – Klein 
Nijenhuis (jaargedachtenis), Voor de zieke 
parochieanen, overleden ouders Hulzink 
– Spekschoor, Theo Liebrand, Henk Klein 
Severt,
Anny Brokers – te Bogt. 7/5 Harrie Hen-
dricksen. 11/5 Herman en Annie v.d. Berg 
– Saveneije, overleden ouders Elschot – 
Spekschoor, Fam. Pelgrum, Mina Jansen 
– ten Bras,
Harry Leferink op Reinink, Henk Klein 
Severt, Anny Brokers – te Bogt. 13/5 Jan en 
Paul Belterman, voor de zieke parochieanen. 
18/5 Herman en Annie v.d. Berg – Saveneije, 
Anneke Nieuwveld v. d. Wurp (jaargedachte-
nis), Henk Klein Severt, Anny brokers – te 
Bogt,
Wilhelmien Krabbenborg – Klein Nijenhuis. 
24/5 Wim Mulder (jaargedachtenis), Ben 
Lubbers, Hetty v. Aken – Beerten, overleden 
fam. Geerligs en Ottenschot, Theo en Riek 
Verheijen, Agnes Versteegen – Giesen, Her-
man en Annie v. d. Berg – Saveneije, Anny 
Brokers – te Bogt Harrie Hendricksen. 1/6 
Herman en Annie v. d. Berg – Saveneije, 
Anny Brokers – te Bogt, Harrie Hendricksen. 
7/6 Fam. Pelgrum, Koen Rouwhorst,
Truus Dibbelink – Wegdam, Herman en An-
nie v. d. Berg – Saveneije, overleden ouders 
Hulzink – Spekschoor (jaargedachtenis). 
15/6 Theo en Riek Verheijen, Theo Liebrand,
Theo Jansen, Agnes Versteegen – Giesen, 
overleden ouders Geerligs en Ottenschot,
Herman en Annie v. d. Berg – Saveneije, 
Henk de Vries (jaargedachtenis). 21/6 Hetty 
van Aken – Beerten, Jan en Paul Belterman, 
Herman en Annie v. d. Berg – Saveneije, 
overleden Ouders Elschot – Spekschoor, Ben 
Lubbers.

Familieberichten
Overleden
Op 10 maart is overleden Hendrikus 
Antonius Klein Severt in de leeftijd van 
81 jaar.
Op 18 maart is overleden Johanna Aleida 
Brokers – te Bogt in de leeftijd van 83 
jaar.

Inleveren kopij
Sluitingsdatum inleveren kopij voor 
Borculo is 30 mei 2014, monique.uhl@
gmail.com
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za 03/05 19.00 uur       19.00 uur  17.00 uur 18.30 uur 19.00 uur za 03/05
 WCV       WCV  WCV WCV Vormselviering
 G. Oude Groen       werkgroep  J. van Kranenburg J. van Kranenburg Mgr. H. Woorts
             
zo 04/05  9.30 uur 9.30 uur 9.30 uur 11.00 uur 9.30 uur 9.30 uur  9.30 uur   11.15 uur zo 04/05
3e zo.  WCV WCV WCV WCV WCV WCV  Eucharistie   Eucharistie 3e zo.
Pasen  G. Oude Groen werkgroep J. van Kranenburg werkgroep werkgroep werkgroep  J. Leisink   J. Hulshof Pasen

Doden-   19.00 Remigius   19.00 uur  19.00 NH Kerk   19.00 NH Kerk  Doden-
herdenking   M. Peters   J. van Kranenburg  W. Matti   E. Wassink  herdenking
             
za 10/05        19.00 uur 19.00 uur 17.00 uur  11.00 Euch. za 10/05
        WCV Eucharistie Eucharistie  Kardinaal Eijk
        M. Peters F. Hogenelst F. Hogenelst  17.00 Effata
 
zo 11/05 9.30 uur 9.30 uur 9.30 uur 9.30 uur 11.00 uur 9.30 uur 9.30 uur    9.30 uur 11.15 Euch. zo 11/05
4e zo. WCV WCV EHC WCV WCV presentatie EHC WCV    WCV F. Hogenelst 4e zo.
Pasen M. Peters werkgroep F. Hogenelst werkgroep M. Peters werkgroep T. ten Bruin    werkgroep 17.00 Vesper Pasen
             
za 17/05 19.00 uur   19.00 uur      17.00 uur   za 17/05
 WCV   Eucharistie      Eucharistie
 J. van Kranenburg   F. Hogenelst      F. Zandbelt

zo 18/05  9.30 uur 9.30 uur  11.30 uur 9.30 uur 9.30 uur 9.30 uur 10.00 uur 10.00 uur 9.30 uur 11.15 uur zo 18/05
5e zo.  WCV Eucharistie  EHC Eucharistie WCV EHC Oec. viering Woordienst WCV Eucharisite 5e zo.
Pasen  werkgroep J. van der Meer  F. Hogenelst P. Westerman werkgroep F. Hogenelst J. van Kranenburg werkgroep werkgroep E. Wassink Pasen
             
za 24/05  19.00 uur       19.00 uur 17.00 uur   za 24/05
  Eucharistie       WCV WCV
  F. Zandbelt       M. Peters M. Peters
 
zo 25/05 9.30 uur  9.30 uur 9.30 uur 11.00 uur 9.30 uur 9.30 uur 9.30 uur   9.30 uur 11.15 uur zo 25/05
6e zo. WCV  WCV WCV WCV WCV Eucharistie WCV   EHC Eucharistie 6e zo.
Pasen werkgroep  werkgroep M. Peters werkgroep T. ten Bruin J. Leisink werkgroep   F. Hogenelst E. Wassink Pasen
             
wo 28/05 19.00 uur  19.00 uur          wo 28/05
 WCV  Eucharistie    
 J. van Kranenburg  F. Hogenelst    

do 29/05 zie 9.30 uur  9.30 uur    zie   9.30 uur zie  11.15 uur do 29/05
Hemel- Steenderen WCV  WCV   Steenderen  Eucharistie Steenderen  Eucharistie Hemel-
Vaart  J. van Kranenburg  M. Peters     F. Hogenelst   F. Hogenelst vaart
             
za 31/05 19.00 uur       19.00 uur  17.00 uur   za 31/05
 Eucharistie       WCV  WCV  
 F. Hogenelst       J. van Kranenburg  J. van Kranenburg  

zo 01/06  9.30 uur 9.30 uur 9.30 uur 11.00 uur 9.30 uur 9.30 uur  9.30 uur 10.00 uur 9.30 uur 11.15 uur zo 01/06
7e zo.  WCV WCV WCV WCV Eucharistie WCV  WCV Woorddienst WCV Gezinsviering 7e zo.
Pasen  werkgroep T. ten Bruin werkgroep T. ten Bruin F. Hogenelst J. van Kranenburg  werkgroep werkgroep werkgroep F. Hogenelst Pasen
             
za 07/06  19.00 uur       19.00 uur 17.00 uur   za 07/06
  WCV       Eucharistie Eucharistie
  M. Peters       F. Hogenelst F. Hogenelst

zo 08/06 9.30 uur  9.30 uur 9.30 uur 11.00 uur 9.30 uur 9.30 uur 9.30 uur   10.00 uur 11.15 Euch. zo 08/06
Pink- Eucharistie  WCV Eucharistie Eucharistie WCV WCV Eucharistie   Oec. viering F. Hogenelst Pink-
steren F. Zandbelt  G. Oude Groen F. Hogenelst J. Hulshof M. Peters T. ten Bruin E. Wassink   J. van Kranenburg 17.00 Vesper steren
             
za 14/06 19.00 uur       19.00 uur    17.00 uur za 14/06
 WCV       Eucharistie    Effataviering
 J. van Kranenburg       F. Hogenelst 

zo 15/06  9.30 uur 9.30 uur 9.30 uur 11.00 uur 10.00 uur 9.30 uur  11.00 uur 9.30 uur 9.30 uur 11.15 uur zo 15/06
H. Drie  WCV Eucharistie Eucharistie WCV Openluchtviering WCV  EHC Eucharistie WCV Eucharistie H. Drie
Eenheid  J. van Kranenburg J. Leisink Vicaris H. Pauw werkgroep werkgroep werkgroep  F. Hogenelst F. Hogenelst werkgroep vicaris H. Pauw Eenheid
             
za 21/06  19.00 uur EHC  19.00 uur 17.00 Euch.    19.00 uur 17.00 uur   za 21/06
  terugkomviering  Eucharistie KERMIS    WCV Eucharistie 
  F. Hogenelst  F. Zandbelt F. Hogenelst    M. Peters F. Zandbelt
             
zo 22/06 9.30 uur  9.30 uur   9.30 uur 9.30 uur 9.30 uur   9.30 uur 11.15 uur zo 22/06
Sacra- WCV  WCV   WCV Eucharistie WCV   Eucharistie Eucharistie Sacra-
mentsdag werkgroep  M. Peters   J. van Kranenburg F. Hogenelst werkgroep   F. Zandbelt F. Hogenelst mentsdag

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

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

daG BaaK BorCuLo HenGeLo JoPPe KeIJenBorG LoCHeM oLBurGen ruurLo Steenderen VIeraKKer Vorden ZutPHen daG
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za 03/05 19.00 uur       19.00 uur  17.00 uur 18.30 uur 19.00 uur za 03/05
 WCV       WCV  WCV WCV Vormselviering
 G. Oude Groen       werkgroep  J. van Kranenburg J. van Kranenburg Mgr. H. Woorts
             
zo 04/05  9.30 uur 9.30 uur 9.30 uur 11.00 uur 9.30 uur 9.30 uur  9.30 uur   11.15 uur zo 04/05
3e zo.  WCV WCV WCV WCV WCV WCV  Eucharistie   Eucharistie 3e zo.
Pasen  G. Oude Groen werkgroep J. van Kranenburg werkgroep werkgroep werkgroep  J. Leisink   J. Hulshof Pasen

Doden-   19.00 Remigius   19.00 uur  19.00 NH Kerk   19.00 NH Kerk  Doden-
herdenking   M. Peters   J. van Kranenburg  W. Matti   E. Wassink  herdenking
             
za 10/05        19.00 uur 19.00 uur 17.00 uur  11.00 Euch. za 10/05
        WCV Eucharistie Eucharistie  Kardinaal Eijk
        M. Peters F. Hogenelst F. Hogenelst  17.00 Effata
 
zo 11/05 9.30 uur 9.30 uur 9.30 uur 9.30 uur 11.00 uur 9.30 uur 9.30 uur    9.30 uur 11.15 Euch. zo 11/05
4e zo. WCV WCV EHC WCV WCV presentatie EHC WCV    WCV F. Hogenelst 4e zo.
Pasen M. Peters werkgroep F. Hogenelst werkgroep M. Peters werkgroep T. ten Bruin    werkgroep 17.00 Vesper Pasen
             
za 17/05 19.00 uur   19.00 uur      17.00 uur   za 17/05
 WCV   Eucharistie      Eucharistie
 J. van Kranenburg   F. Hogenelst      F. Zandbelt

zo 18/05  9.30 uur 9.30 uur  11.30 uur 9.30 uur 9.30 uur 9.30 uur 10.00 uur 10.00 uur 9.30 uur 11.15 uur zo 18/05
5e zo.  WCV Eucharistie  EHC Eucharistie WCV EHC Oec. viering Woordienst WCV Eucharisite 5e zo.
Pasen  werkgroep J. van der Meer  F. Hogenelst P. Westerman werkgroep F. Hogenelst J. van Kranenburg werkgroep werkgroep E. Wassink Pasen
             
za 24/05  19.00 uur       19.00 uur 17.00 uur   za 24/05
  Eucharistie       WCV WCV
  F. Zandbelt       M. Peters M. Peters
 
zo 25/05 9.30 uur  9.30 uur 9.30 uur 11.00 uur 9.30 uur 9.30 uur 9.30 uur   9.30 uur 11.15 uur zo 25/05
6e zo. WCV  WCV WCV WCV WCV Eucharistie WCV   EHC Eucharistie 6e zo.
Pasen werkgroep  werkgroep M. Peters werkgroep T. ten Bruin J. Leisink werkgroep   F. Hogenelst E. Wassink Pasen
             
wo 28/05 19.00 uur  19.00 uur          wo 28/05
 WCV  Eucharistie    
 J. van Kranenburg  F. Hogenelst    

do 29/05 zie 9.30 uur  9.30 uur    zie   9.30 uur zie  11.15 uur do 29/05
Hemel- Steenderen WCV  WCV   Steenderen  Eucharistie Steenderen  Eucharistie Hemel-
Vaart  J. van Kranenburg  M. Peters     F. Hogenelst   F. Hogenelst vaart
             
za 31/05 19.00 uur       19.00 uur  17.00 uur   za 31/05
 Eucharistie       WCV  WCV  
 F. Hogenelst       J. van Kranenburg  J. van Kranenburg  

zo 01/06  9.30 uur 9.30 uur 9.30 uur 11.00 uur 9.30 uur 9.30 uur  9.30 uur 10.00 uur 9.30 uur 11.15 uur zo 01/06
7e zo.  WCV WCV WCV WCV Eucharistie WCV  WCV Woorddienst WCV Gezinsviering 7e zo.
Pasen  werkgroep T. ten Bruin werkgroep T. ten Bruin F. Hogenelst J. van Kranenburg  werkgroep werkgroep werkgroep F. Hogenelst Pasen
             
za 07/06  19.00 uur       19.00 uur 17.00 uur   za 07/06
  WCV       Eucharistie Eucharistie
  M. Peters       F. Hogenelst F. Hogenelst

zo 08/06 9.30 uur  9.30 uur 9.30 uur 11.00 uur 9.30 uur 9.30 uur 9.30 uur   10.00 uur 11.15 Euch. zo 08/06
Pink- Eucharistie  WCV Eucharistie Eucharistie WCV WCV Eucharistie   Oec. viering F. Hogenelst Pink-
steren F. Zandbelt  G. Oude Groen F. Hogenelst J. Hulshof M. Peters T. ten Bruin E. Wassink   J. van Kranenburg 17.00 Vesper steren
             
za 14/06 19.00 uur       19.00 uur    17.00 uur za 14/06
 WCV       Eucharistie    Effataviering
 J. van Kranenburg       F. Hogenelst 

zo 15/06  9.30 uur 9.30 uur 9.30 uur 11.00 uur 10.00 uur 9.30 uur  11.00 uur 9.30 uur 9.30 uur 11.15 uur zo 15/06
H. Drie  WCV Eucharistie Eucharistie WCV Openluchtviering WCV  EHC Eucharistie WCV Eucharistie H. Drie
Eenheid  J. van Kranenburg J. Leisink Vicaris H. Pauw werkgroep werkgroep werkgroep  F. Hogenelst F. Hogenelst werkgroep vicaris H. Pauw Eenheid
             
za 21/06  19.00 uur EHC  19.00 uur 17.00 Euch.    19.00 uur 17.00 uur   za 21/06
  terugkomviering  Eucharistie KERMIS    WCV Eucharistie 
  F. Hogenelst  F. Zandbelt F. Hogenelst    M. Peters F. Zandbelt
             
zo 22/06 9.30 uur  9.30 uur   9.30 uur 9.30 uur 9.30 uur   9.30 uur 11.15 uur zo 22/06
Sacra- WCV  WCV   WCV Eucharistie WCV   Eucharistie Eucharistie Sacra-
mentsdag werkgroep  M. Peters   J. van Kranenburg F. Hogenelst werkgroep   F. Zandbelt F. Hogenelst mentsdag

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

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

daG BaaK BorCuLo HenGeLo JoPPe KeIJenBorG LoCHeM oLBurGen ruurLo Steenderen VIeraKKer Vorden ZutPHen daG
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H. Willibrord - Hengelo
Spalstraat 38; 7255 AD  Hengelo (Gld.); 0575-461275; 
info@willibrordhengelo.nl; www.willibrordhengelo.nl
secretariaat: woensdag 15.00-17.00 uur.
Rekeningnr.: 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.

Pinkstermaandag 9 juni 
2014 weer oecumenische 
motortoerrit
Het begint haast een traditie te worden, 
maar vanuit de gezamenlijke kerken van 
Hengelo Gld. wordt weer op Pinkster-
maandag een gezellige motortoerrit geor-
ganiseerd. Op 9 juni 2014 kan men zich 
weer om 9.30 uur melden bij het Parochie-
centrum in de Spalstraat in Hengelo. Bij 
voorkeur met motor, maar ook passagiers 
zijn welkom. Om deel te nemen vragen we 
€ 10,-- inleg, deels om wat kosten te dek-
ken maar vooral om dit ten goede te laten 
komen aan een goed doel. En dat goede 
doel is ook haast traditie, want dat is Puur 
Natuur in Hengelo, die dit nuttig kunnen 
besteden. De rit heeft dit jaar als titel “naar 
de bron”. Dat houdt in dat we de loop van 
de Oude IJssel volgen vanaf Keppel in de 
gemeente Bronckhorst tot aan Raesfeld in 
Duitsland. De Oudheidkundige Vereniging 
Hengelo Gld. is ons voorgegaan in deze en 
gelet op de enthousiaste verhalen hierover 
leek het leuk om dit nog eens per motor 
over te doen. Degene die mee wil rijden 
kan zich opgeven bij 
Gerry Spekkink, tel. 0575-461146,
Chris Peelen, tel. 0575-462799, Christien 
Ferrari. Tel. 0575-461794 of Jaap van 
Gijssel, tel. 0575-464460. Het wordt net 
als voorgaande jaren weer een gezellige 
motortoer met inhoud! 

Bezoek aan Pluktuin de 
Kruudhof te Halle 

De Kruudhof: biologische moestuin om 
van mee te genieten!
De Kruudhof is een hele grote moestuin, 
met groenten, fruit, bloemen en kruiden. 
Alles wordt biologisch geteeld. Zonder 
kunstmest of chemische bestrijdingsmid-
delen, maar met respect voor de aarde en 
het leefmilieu.
Het bijzondere van de Kruudhof is dat 
men lid kan worden van de De Kruudhof. 
Daardoor wordt de moestuin als het ware 
een deel van de mensen zelf.  Zo vaak als 
men wil kan men de tuin bezoeken en er-
van genieten. Bovendien kan men zelf uit 
de tuin oogsten, wat men nodig heeft. Dat 
kunnen bijvoorbeeld groenten zijn, maar 
ook aardappelen, klein fruit en bloemen. 
Als bezoekers krijgen wij een rondleiding 
over de tuin en uitleg over het idee achter 
de tuin.
Vanuit Hengelo Gld gaan wij, bij goed 
weer, op de fiets. Er kan op verzoek ook 
autovervoer worden geregeld. 
Eigen bijdrage: € 5,00 p.p. Graag aanmel-
den vóór 15 mei.

Paaskaars 2014
Tijdens de Paaswakeviering op Paaszater-
dag werd de Paaskaars de kerk binnenge-
dragen. 
De paaskaars symboliseert de verrezen 
Heer, het licht van de paaskaars is een 
teken van de opstanding. In de kaars zijn 
vijf wierooknagels in kruisvorm gestoken 
worden; zij verbeelden de vijf wonden van 
Jezus in handen, voeten en hart. 

Op de paaskaars is een handgemaakte 
versiering in gekleurde was aangebracht. 
Dit jaar hebben de kosters gekozen 
voor een latijns kruis met daaronder in 
medaillon de Vredesduif. Een z.g.Rod 
Chi-Rhorelief
Het kruis is daarbij uitgevoerd in een 
donkerrode kleur.
Dit alles met toegevoegd  Alpha en Omega  
- begin en einde - en een band met ver-
melding van het jaar 2014.

Inloopmorgen in het 
parochiecentrum van 
de Willibrord Geloofs-
gemeenschap in Hengelo
Elke donderdagmorgen vanaf  10.00 uur 
voor alle geïnteresseerden

Op donderdag  1 mei a.s. hebben we weer 
een bijzonder gast uitgenodigd.
Mevr. Gracia Siebelink komt wat vertellen 
over het reilen en zeilen van de Voed-
sel- en kledingbank. Zij is coördinator 
van het loket in Zelhem en heeft aan onze 
uitnodiging graag gehoor gegeven. 

Zij heeft een Power Point presentatie ge-
maakt die we eerst zullen gaan bekijken.
Ongetwijfeld zal dit uitnodigen tot discus-
sie. Iedereen is van harte welkom !

Contactpersoon  Inloopmorgen
Jo van Aken tel. 0575 461800 
 

donderdag 22 mei 2014 
laatste bijeenkomst van 
dit seizoen van Inspiratie 
en ontmoeting.
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onze Lieve Vrouw  
tenhemelopneming - Joppe
Joppelaan 71 a, 7215 AD Joppe; 0575-494221;  
rkkerkjoppe@hetnet.nl; www.rkkerkjoppe.nl.
Secretariaat: maandag en donderdag 9.30-11.30 uur.
Rekeningnr.: 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: Maria W. Haarman-Logten-
berg in de leeftijd van 78 jaar, Monica 
C.W. Jutte-Westendorp in de leeftijd van 
79 jaar, Martinus P. Kimenai in de leeftijd 
van 82 jaar, Wilhelmus A. Beulink in de 
leeftijd van 85 jaar.

Koffie-ochtend
Op woensdag 7 mei a.s. is er weer een  
koffieochtend voor ouderen in de pasto-
rie. Deze keer  komt Pater Westerman op 
onze koffieochtend. Hij maakt deel uit 
van de Maristencommuniteit in Deventer 
en zal ons zeker een interessante ochtend 
bezorgen.
Ook in de zomertijd gaan we door. Voor 
woensdag 16 juli staat een film gepland.
We hopen  dan ook op een grote belang-
stelling  voor beide ochtenden. U bent van 
harte welkom.  Om 10.00 uur is de koffie 
klaar. 
We vinden het fijn als we weten op hoe-
veel mensen we kunnen rekenen. Graag 
een telefoontje naar :
Mariet van Koppen: 0575-490139, of 
Puck Vork: 0575-490500.
tot ziens op 7 mei ! 

rozenkrans  
bidden
Op een aantal avonden in mei bent u wel-
kom voor het bidden van de rozenkrans.
We sluiten hiermee aan bij de uitnodiging 
van de kerk, stil te staan bij de geheimen 
van dit gebed: de blijde, de droevige, de 
glorievolle en de lichtende geheimen. We 
bidden tot Maria, zij is immers de Moeder 
van de Heer, zijn Moeder, onze Moeder. 
In het bidden van de rozenkrans overwe-
gen wij de rijkdom van het evangelie.
Een rozenkrans is een gebedssnoer in 
gebruik in de Katholieke Kerk en bestaat  
uit 5 grote en 50 kleine kralen en wordt 
gebruikt voor het rozenkransgebed. Dit 

gebed bestaat uit het bidden van het 
Onze Vader en het Weesgegroet door 
de rozenkrans te doorlopen. Tijdens dit 
gebed wordt het leven en lijden van Jezus 
overwogen, alsmede de verrijzenis. De 
rozenkrans dankt haar naam, volgens de 
katholieke overlevering, aan een openba-
ring van Maria zelf: iedere keer dat een 
Weesgegroet wordt gebeden, schenkt 
men haar een mooie roos. Elke complete 
rozenkrans is, zo heet het, voor haar een 
kroon van rozen.
We bidden op dinsdagavond 6, 13, 20 en 
27 mei om 19.00 uur de rozenkrans in de 
kerk van de Onze Lieve Vrouw Tenhe-
melopneming in Joppe. Ook zonder eigen 
rozenkrans bent u welkom om mee te 
bidden, te mediteren, te luisteren, kortom 
aanwezig te zijn. 

u bent van harte welkom!
Willem Achtereekte
Pastoraatsgroep RK Geloofsgemeenschap 
O.L.V. Tenhemelopneming Joppe

Presentatieviering 
communicantjes in Joppe
Op zondag 6 april werden er in de familie-
viering 21 communicantjes voorgesteld 
die op 25 mei de Eerste Heilige Commu-
nie gaan ontvangen. Onder grote belang-
stelling en met een enthousiast kinder-
koor hebben wij samen gevierd rond het 
thema: “Jij hoort erbij”. Dank aan de 
werkgroep familieviering Joppe en de 
werkgroep EHC van de geloofsgemeen-
schappen uit Lochem, Vorden en Joppe. 
Op zondag 29 juni 2014 is er weer een 
familieviering in Joppe, een terugkomvie-
ring voor de communicantjes. 
  

ontmoet riekie 
 ‘Alles hoeft niet met geld betaald te 
worden als je iets voor de ander doet.’ Een 
wijze levensles in tijden van individua-
lisme. Het bijzondere schuilt hem hierin 

in dat zij met een bijzonder geschenk een 
van haar broers opnieuw een kans geeft 
om  te leven. Niet alleen hem maar ook 
zijn gezin delen in deze vreugde. 
De kachel brand zachtjes en de kaarsjes 
branden bij de foto van Bennie en Moeder 
Maria. Wij zitten gezellig aan de hoge 
tafel met onze koffie. Rustig doet Riekie 
haar verhaal en deelt zij met ons haar 
gedachten. Wat? Dat leest u op onze site 
www.rkkerkjoppe.nl/riekie   

De volgende keer ontmoet u Wim ten 
Velde. 

afscheid nemen en 
welkom heten
In onze Geloofsgemeenschap zijn 22 
wijkvertegenwoordigers actief met de 
bezorging van de Onderweg. Velen van 
hen bezorgen de Onderweg en daarvoor 
het parochieblad van Joppe al jarenlang. 
Heel veel waardering daarvoor. 

Het afgelopen jaar hebben helaas 6 wijk-
vertegenwoordigers wegens hun gezond-
heid of om een andere reden moeten 
besluiten te stoppen. Het zijn de dames 
Elly Brouwer, Greet de Winter, Annie 
Huis in ’t Veld en  Annelies Aa en de 
heren Richard de Kruijf en Gerrit Groot 
Koerkamp. In onze jaarlijkse bijeenkomst 
hebben we afscheid van hen genomen en 
hen bedankt voor hun trouwe inzet.
Daar waar mensen gaan, komen geluk-
kig nieuwe gezichten in beeld. Wij zijn 
blij dat de dames Elsje August de Meijer, 
Puck Vork en Petra Pelskamp en de heren 
Jan Engelsman, Hans Hutten, Hen-
nie Haarman, Noud van Baalen en Erik 
Groot Koerkamp het stokje hebben willen 
overnemen. Heel hartelijk dank. We 
hopen dat jullie er net zoveel plezier en 
voldoening aan zullen beleven, als jullie 
voorgangers. 
Heeft u vragen over de bezorging van de 
Onderweg, dan kunt u contact opnemen 
met het secretariaat in Joppe of met 
Magda van Ommen, tel. 0575 491613; 
email: magdavanommen@planet.nl
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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 eerst-
volgende mogelijkheid  is 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 11 mei is de jaargedachtenis 
voor Lies Aaldering-Sloot , 91 j. overl. 
11-05-2013 

donderdag 15 mei 
Gezamenlijke 
Ziekenzalving 
Ook dit jaar wordt er weer een gemeen-
schappelijke viering georganiseerd om 
mensen in de gelegenheid te stellen de 
ziekenzalving te ontvangen. En ook als u 
(nog) niet de ziekenzalving wilt ontvan-
gen bent u wel van harte uitgenodigd om 
de eucharistie met ons mee te vieren, méé 
te bidden en te zingen! 
Het mooie is dat men dit Sacrament ook 
bewust kan ontvangen. Want het moet 
toch een bewuste keuze zijn van een 
mens om een sacrament te ontvangen. En 
dat kan nu in aanwezigheid van familie 
of goede vrienden te midden van onze 
medegelovigen tijdens het vieren van de 
Eucharistie. Zo delen we samen in het 
teken van hoop en overgave aan God, die 
Liefde is en ons nooit in de steek zal laten. 
Hij zal met ons zijn tot over de lichame-
lijke dood heen, zoals we dit ook vieren 
met Pasen.
De viering wordt gehouden op donderdag 
15 mei aanstaande om 10.00 uur in onze 
Kerk. Na afloop is er koffie en gelegenheid 
om nog wat na te praten en ervaring uit te 
wisselen.
U kunt zich aanmelden bij de bezoekers-
groep of op het parochiesecretariaat.

1e Heilige Communie 
Op zondag 18 mei 2014 doen wij onze 
1e Heilige Communie. Voordat het grote 

feest begint, wilden wij ons eerst voorstel-
len aan de hele Parochie. Dit  hebben wij 
gedaan op zondag 23 maart 2014. We 
gingen samen “door de Poort”.
Onze namen zijn: 
Gijs Besselink, Thom Sessink, Niels 
Hermans, Tomas Sessink, Nele te Molder, 
Tinka te Stroet, Dirk Sessink, Jens Win-
kelman, Maud Sessink en Meike Winkel-
man 

Kinderkruisweg
Op maandag 7 april was er voor de kin-
deren van groep zes van de St Bernardus-
school een kinderkruisweg in de St Jan de 
Doperkerk. Pastor Marga Peters leidde de 
kinderen langs de indrukwekkende muur-
schilderingen met kruiswegstaties in onze 
kerk. De kinderen kregen veel te horen 
over het passieverhaal van Jezus. Maar er 
was ook genoeg ruimte voor de kinderen 
om zelf vragen te stellen. Ook maakten 
de kinderen een mooie tekening en een 
kruis van boomtakken. Het was een zeer 
geslaagde middag die beslist voor herha-
ling vatbaar is.

Familieberichten
Overledenen: Op 16 maart overleed 
Bennie Bergervoet in de leeftijd van 79 
jaar. Hij woonde Poelsweg 33 te Keijen-
borg.  Op 29 maart 2014 is overleden 
Henk Willemsen in de leeftijd van 69 
jaar. Hij woonde Frans Halsstraat 54 te 
Zelhem. 
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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 liturgiegroep
De vraag “Hoe moet dat toch met de kerk 
nu er steeds minder priesters zijn die 
kunnen voorgaan in een eucharistievie-
ring?” is al meer dan 40 jaar oud. Bij veel 
gelovigen bestaat de vrees dat er van het 
geloofsleven en van het kerkelijk leven 
weleens niets zou kunnen overblijven. In 
de St. Josephkerk is het probleem van het 
priestertekort al jaren geleden onderkend. 
De gedachte dat er ook een levendige 
geloofsgemeenschap kan bestaan met 
minder priesters (die weliswaar anders 
is dan in het verleden, maar daarom niet 
per se slechter hoeft te zijn) leidde ertoe 
dat er in onze geloofsgemeenschap op 
zoek werd gegaan naar een kerk waarin 
leken meedoen aan de catechese, het 
ziekenbezoek en de liturgie. Zo zijn er 
verschillende werkgroepen ontstaan, 
waaronder de Liturgiegroep. 

Een gemeenschap waaraan iedereen zijn 
of haar steentje bijdraagt, is er natuurlijk 
niet ineens. Zoiets moet groeien en ge-
leerd worden. Leden van de Liturgiegroep 
volgden verschillende trainingen en 
opleidingen onder andere bij de pastorale 
school en de DKV (Diocesane Kader Vor-
ming). “Je voor je geloofsgemeenschap, 
in het bijzonder voor de liturgie, te mogen 
inzetten geeft een fijn gevoel”, aldus Ied 
van Holstein, één van de werkgroepleden 

die nog steeds actief is. Ied: “Het is mooi 
om voor de eigen geloofsgemeenschap 
mijn geloof te mogen uitdragen en te 
mogen delen met mijn medegelovigen. 
Dat geldt niet alleen voor mij, maar voor 
alle leden van de werkgroep. Het samen 
staan voor de taak een viering te verzor-
gen, waarin het grote verhaal van Jezus 
van Nazareth kan worden doorverteld en 
uitgedragen en waarin mensen worden 
geïnspireerd, geeft ons allen veel voldoe-
ning.”

Elke Woord- en Communieviering 
wordt door twee leden van de werkgroep 
samengesteld. Zij verzorgen de inhoud 
van de teksten en kiezen daarbij pas-
sende liederen, waarna Els Bus een en 
ander uittikt. Vooral het maken van een 
overweging is een intensief en tijdrovend 
karwei. Het streven naar kwaliteit en ver-
dieping vereist de nodige inspiratie. Ied: 
“Die inspiratie vinden we onder andere in 
het goede onderlinge contact, het elkaar 
bemoedigen bij de werkzaamheden en het 
plezier het geloof op deze wijze te kun-
nen uitdragen. Verder bewijzen de in het 
verleden gevolgde trainingen hun dienst 

en hebben we goed materiaal tot onze 
beschikking.” 

Van de vele jaren geleden gestarte werk-
zaamheden aan de kerk van de toekomst, 
plukt de Lochemse geloofsgemeenschap 
nu de vruchten. Het is fijn dat er elke 
zondag een viering is. De Liturgiegroep 
hoopt dan ook dat het ‘samen vieren’ mag 
doorgaan. De kans daarop is het grootst 
als nieuwe werkgroepleden zich aanmel-
den. Moge de Heilige Geest onze ge-
loofsgemeenschap leiden naar een goede 
toekomst tot in lengte van dagen. 

Tot vlak voor een viering worden de laat-
ste details doorgenomen en de puntjes op 
de i gezet.

Informatiegids
Onlangs is de informatiegids van onze 
geloofsgemeenschap herzien en geactu-
aliseerd. Door het pastoraal beleidsplan 
‘Mensen van de Weg’ moest een aantal 
zaken, zoals de voorbereiding op het 
H. Doopsel, de Eerste H. Communie 
en het H. Vormsel, opnieuw geregeld 
worden. Onderdeel van het nieuwe be-
leidsplan is namelijk de opdeling van de 
parochie in drie clusters van elk vier ge-
loofsgemeenschappen. Daardoor worden 
de vieringen van de genoemde initiatie-
sacramenten voortaan in clusterverband 
met de geloofsgemeenschappen van 
Joppe, Vorden en Zutphen voorbereid. 
In de gids is ook informatie te vinden 
over de pastores, de locatieleiding en het 
secretariaat. Verder vindt u er een over-
zicht van de verschillende werkgroepen, 
waarin meer dan 170 actieve vrijwilligers 
vormgeven aan hun geloof, en de namen 
van de mensen die de werkgroepen ver-
tegenwoordigen. U kunt hen aanspreken 
met vragen en opmerkingen over een 
werkgroep. Het is gebruikelijk de gids 
aan nieuwkomers in onze geloofsgemeen-
schap uit te reiken. Mocht u ook een 
exemplaar willen ontvangen, dan kunt u 
daarvoor op het secretariaat terecht. En 
mocht u belangstelling hebben actief in 
een werkgroep mee te draaien, neem dan 
gerust contact op met de vertegenwoordi-
ger van de betreffende werkgroep. Hij/zij 
zal u van harte verwelkomen!
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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.

Koperpoetsters en –
poetsers gezocht
We gaan er weer voor! Mooi blinkend 
koperwerk! Dus komt er een gezellige 
ochtend in de sacristie van onze kerk, met 
een pauze voorzien van koffie, thee en 
lekkers. Lekker kletsen en herinneringen 
ophalen en ondertussen het koper weer 
laten blinken. Altijd gezellig en ook nog 
nuttig. Dinsdag 3 juni 2014 vanaf 09.30 
uur. De kosters zorgen er voor dat het te 
poetsen materiaal die dag klaar staat.
Komt allen; man, vrouw, jong of oud. 
Voor iedereen is er plek en passend werk.

Paashoutjes
Voor de laatste keer de Olburgse/Rhabergse 
traditie van Paashoutjes
Ja, u leest het goed; er komt een einde aan 
een lange Olburgse/Rhabergse traditie. In 
overleg met het locatiebestuur en de hui-
dige 2 misdienaars is besloten dat dit jaar 
voor het laats rond gegaan wordt met de 
paashoutjes. De houtjes zullen niet geheel 
verdwijnen, want volgend jaar kunt u ze 
zelf meenemen nadat ze tijdens de paas-
viering gebrand zijn. De paashoutjes zullen 
gebrand en gewijd worden in het weekend 
van Pasen. De misdienaars, geholpen door 
een groep oud-misdienaars, gaan ze vrij-
dag 2 mei rondbrengen. Ze verzamelen 
zich om 18.15 uur met hun fiets bij De Bron, 
zodat de routes verdeeld kunnen worden. 
Vanaf die tijd kunt u ze dus aan uw deur 
verwachten. Als ze de houtjes op hebben 
zullen ze zich bij Thea Lebbink verzamelen 
voor wat lekkers en om ‘de buit’ te tellen. 
Want dat is wel het spannendste van deze 
avond; Wat hebben de mensen over voor de 
houtjes?? Kunnen de misdienaars er leuk 
van op stap?? Ohja: Bewaar de houtjes, zo 
hoog mogelijk in huis. Dan bent u het best 
beschermd tegen onweer, blikseminslag en 
vuur. Dat wordt tenminste al sinds jaar en 
dag beweerd. 
Namens de misdienaars bijvoorbaat dank 
voor uw gift. Thea Lebbink

thema: Lopen als één om 1 
Om 1 uur in de eigen tijdzone, lopen 
overal ter wereld mensen het labyrint. 
Wil je ook deel zijn van deze golf van 
vreedzame energie die over de gehele 
wereld gaat rollen, dan ben je van harte 
uitgenodigd om het labyrint op mini-
camping ‘’t Hofke’ in Olburgen te komen 
lopen. Vanaf 12.15 uur bent u welkom. 
Voor minder-validen zijn er ook vingerla-
byrinten beschikbaar. 
Er zal om half één een korte inleiding 
worden gehouden om toe te werken naar 
een labyrintwandeling met aandacht.
We verzoeken je om met de fiets of te voet 
te komen, vanwege beperkte P-ruimte. Je 
kunt bv. de veerpont nemen (Dieren –Ol-
burgen) en de auto in Dieren laten staan.
Deelname is gratis.  Tegen een kleine 
vergoeding is er koffie, thee en limonade 
na afloop voor wie die behoefte heeft.
Wereldlabyrintdag, een project van The 
Labyrinth Society, is een dag bedoeld om 
mensen overal op onze planeet samen te 
laten vieren dat het labyrint een symbool 
en instrument is voor vrede en heling. 
Janny Kuiper / Tonny van Deudekom Ca-
pellegoedweg 4A Olburgen 0575 450544

activiteiten voor vrouwen
Avondwandeling op maandag 28 
april 2014
In Baak zijn een aantal mooie wandel-
route’s uitgezet. Betsie Verhoeven die 
haar roots in Baak heeft liggen, neemt 
ons mee op pad. De enige kosten die aan 
deze wandeltocht zijn verbonden, zijn de 
autokosten. Trek je wandelschoenen aan, 
flesje drinken mee en ga gezellig met de 
groep naar Baak.
We vertrekken om 18.15 uur vanaf Kraan-
tje Lek. Opgeven graag voor zondagavond 
27 april bij Betsie: mail: jan48bet@xs4all.
nl. Vermeld dan ook even of je wilt rijden. 

De volgende activiteiten zijn: 
Kunstwandelroute op 22 mei en fietstocht 

op 21 juni. 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

Misdienaars: 
Denise en Rianne: geen eucharistievierin-
gen in deze periode.

Collectanten: 
4 mei: Erna Bosch, 11 mei: Jan den 
Hartog, 18 mei: Jan Baars, 25 mei: Joost 
Langenhof, 1 juni: Theo van Aalst, 8 juni: 
Erna Bosch, 15 juni: Jan Baars.

Lectoren: 
11 mei: Thea Lebbink, 25 mei: Anke Pas-
man, 1 juni: Anny Steentjes, 8 juni: Cilia 
Langenhof.

Kosters: 
2 mei: Theo van Aalst, 4 mei: Cilia Lan-
genhof, 11 mei: Betsie Verhoeven, 18 mei: 
Jan Baars, 25 mei: Joost Langenhof, 1 juni: 
Cilia Langenhof, 6 juni: Theo Damen, 8 
juni: Betsie Verhoeven, 15 juni: Jan Baars.

Bloemversiering: 
19 april – 2 mei: Yvonne, 3 mei – 16 mei: 
Betsie en Nocole, 17 mei – 30 mei: Diny en 
Leonie, 31 mei – 13 juni: Riky en Marietje, 
14 juni – 27 juni: Thea en Gerda.

dames- en herenkoor
Repetities: 6 mei, 13 mei, 20 mei, 3 juni,  
10 juni, 17 juni
Gezongen vieringen: 4 mei, 25 mei, 1 juni

Intenties
4 mei: Trees Damen-Giesen; Gradus en 
Riek Bremer; Theo Bremer; Joke Gos-
selink; Overleden familie Beijer-Klein-
stapel; Jan Egging en Marietje Egging-
Houtman
11 mei: Gerard Lebbink; Liesbeth Sielias; 
Herman Pasman
18 mei: Gradus en Dinie Baars; Overleden 
ouders Te Braake-Gosselink
25 mei: Overleden ouders Gerritsen – 
Reulink; Bernard Beijer; Herman Pas-
man; Riet Willemsen-Böhmer
1 juni: Bertus Metze; Robert Vallen; Joke 
Gosselink; Antoon Gosselink en Truus 
Gosselink-Steverink
8 juni: Willemien Horstink-Groot Koer-
kamp; Herman Pasman; Gradus en Riek 
Bremer; Theo Bremer
15 juni: Liesbeth Sielias; Gradus en Dinie 
Baars

Sluitingsdata inleveren kopij voor Olbur-
gen/Rha: (uiterlijk 20.00 uur)
nummer 5: 25 mei.
E-mailadres: jansenmts@planet.nl
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H. Willibrord – ruurlo
Groenloseweg 1; 7261 AM  Ruurlo; 0573-451456; 
rkkerkruurlo@live.nl 
Secretariaat: dinsdag 9.30-11.00 uur
Rekeningnr.: 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

Van de locatieraad 
Nu de toezeggingen voor de actie Kerkba-
lans binnen zijn kunnen we u verheugd 
mededelen dat er 10 % meer binnenge-
komen is dan vorig jaar. Dat is een fijne 
opsteker voor onze Geloofsgemeenschap. 
Wij danken u ook heel hartelijk daarvoor.
Met de clustervorming Borculo, Hen-
gelo, Keijenborg en Ruurlo worden al 
enthousiast stappen ondernomen. Op 
voorzittersniveau zijn al besprekingen 
gevoerd. Contacten zullen gelegd worden 
tussen werkgroepen die eventueel kunnen 
samenwerken. Er worden veel moge-
lijkheden gezien voor een vruchtbare 
samenwerking.
Op zondag 29 juni 2014 vindt onze 
jaarlijkse Vrijwilligersmorgen plaats. We 
starten om 09.30 uur met een Woord 
- en Communieviering. Het Gemengd 
Koor zal de zang verzorgen. De morgen 
zal vervolgd worden in De Keizerskroon. 
Behalve een hapje en drankje zullen weer 
verschillende werkgroepen zich presen-
teren.
Zaterdag 20 september 2014 vindt de 
Eerste Algemene Vrijwilligersdag plaats 
van onze parochie HH. Twaalf Apostelen. 
Deze dag zal als thema dragen: Waar-
deren en Inspireren. Dit zal ook een dag 
worden voor kennismaken en contacten 
leggen met de vrijwilligers van de andere 
locaties. 

oproep 
Het gezicht van de Locatie Ruurlo zijn de 
gastvrouwen van het secretariaat. Elke 

dinsdagmorgen om 09.30 uur staat de 
koffie klaar. Parochianen die wat voor 
boodschap ook hebben worden vriende-
lijk ontvangen door Marietje Besseling 
en Fien Venderbosch. Vele werkzaamhe-
den worden door deze twee verzet. Post 
selecteren, vieringenmap klaarmaken, 
misintenties verwerken, voorraad en 
agenda bijhouden, binnengekomen mails 
verwerken en zo nog andere zaken. 
Nu Marietje een hoge leeftijd heeft bereikt 
wil ze deze taak neerleggen. Zij wil een 
opvolger/opvolgster graag nog inwerken.
Wij doen dan ook een oproep aan u die 
graag vrijwilligerswerk wil doen voor 
de kerk en dit werk ook plezierig vindt. 
Meldt u zich aan of bel voor informatie 
naar de secretaris van de locatieraad: 
Lilian Beeks, tel.nr. 452845. 

Dan is er nog een vacature. Theo Lank-
veld is ernstig ziek en wordt verpleegd in 
een verpleeghuis. Zijn taak als acoliet bij 
uitvaarten kan hij niet meer uitvoeren. 
Uitvaarten zijn meestal in werktijd. Maar 
als u niet meer in het arbeidsproces zit 
en graag kerkenwerk wil doen, laat u 
informeren/c.q. aanmelden bij 
Frans Helmink tel.nr. 453230.

Van de bezoekgroep 
Willibrordus 
Senioren die graag de seniorenvieringen 
en/of kerkvieringen op zaterdagavond 
of zondag willen bijwonen, maar geen 
vervoer hebben,
kunnen zich aanmelden bij de coördina-
tor van de bezoekgroep: Ineke Peterse tel.
nr. 461494.

ouderenvieringen
Woensdag 28 mei, 10.00 uur is er een 
Eucharistieviering met ziekenzalving door 
Pastoor Hogenelst. Het Gemengd Koor 
verzorgt de zang.
Na afloop gezellig koffiedrinken

Misintenties 
3 en 4 mei: Jaarge-
dachtenis Engelina 
Aagten-te Vruchte, 
Eef Bouwmeester, 
Lies Kasteel-Hofman, 
Marijke Schoenaker-
Kudrewicz, Ida 
van Lanen-Groot 
Zevert. 10 en 11 mei 
Moederdag: Rikie 
Mombarg-v.d. Ho-
ven, Ouders Gotink-
Eggink (Tank) en 
zoon Herman, Annie Grevink-Aagten, 
Ilse Welp-Markovski, Johan v.d. Berg, 
Elisabeth Kasteel-Jansen, Lies Kasteel-
Hofman, Aleida Eugelink-Reiring, Ouders 
Freriks-van Ampting, Ida van Lanen-
Groot-Zevert, Jaargedachtenis Leo Beu-
ting Herman ter Bogt. 17 en 18 mei: geen 
intenties. 24 en 25 mei: Ida van Lanen-
Groot Zevert, Trudy Bokkers-Markslag, 
Hans Lieven en dochter Ineke. 31 mei 
en 1 juni: Geen intenties.   7 en 8 juni 
Pinksteren: Rikie Mombarg-v.d. Hoven, 
Eef Bouwmeester, Ouders Gotink-Eggink 
(Tank) en zoon Herman, Ilse Welp-
Markovski, Ouders Kasteel-Jansen, Lies 
Kasteel-Hofman, Rudi Kasteel, Johan v.d. 
Berg, Ouders Wiegerinck-Kok en zoon 
Jos, Aleida Eugelink-Reiring, Ouders 
Freriks-van Ampting, Ida van Lanen-
Groot Zevert Jaargedachtenis Herman ter 
Bogt.14 en 15 juni: Lies Kasteel-Hofman, 
Theodorus Kasteel, Ouders Freriks-van 
Ampting. 21 en 22 juni: Ida van Lanen 
Groot Zevert.

eerste Heilige Communie 

De voorbereiding van de Eerste Heilige 
Communie is in volle gang. We werken 
met het project “blijf dit doen”. De kinde-
ren werken er enthousiast aan, en inmid-
dels hebben we 4 bijeenkomsten gehad. 
De presentatieviering was op 9 maart. Het 
was een mooie viering, voorgegaan door 
Marga Peters en muzikaal opgeluisterd 
door Sing a Song. De kinderen hebben 
allemaal een bloem versierd en daarop 
geschreven wat hun hobby’s zijn. Woens-
dag 9 april gaan we naar bakker Besselink 
in Wichmond. De Eerste Heilige Com-
munie is op 18 mei, met medewerking van 
Sing a Song.

Paulien en Marijke.
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afscheid elcke Peelen als 
acoliet
Op 2 maart 2014 droeg Elcke Peelen na 
ruim 20 jaar voor het laatst de acolie-
tenkleding. Als misdienaar begonnen na 
haar eerste heilige communie groeide 
ze uit tot een toegewijde acoliet. Ze had 
eerbied voor wat er op het altaar gebeurde 
en overzag wat er gedaan moest worden. 
Daarin toonde ze ook eigen initiatief. 
Ze bouwde mee aan de kerststal en nam 
deel aan de kampen van pastoor Zweers, 
als deelneemster en als leiding. Elcke 
is inmiddels afgestudeerd en werkt als 
brigadier bij de politie. Dit is niet meer 
te combineren met het acolietenwerk. 
Tijdens de viering van 2 maart werd Elcke 
bedankt voor al die jaren trouwe dienst. 
Ook haar broer Luc werd bedankt. Hij is 
al een aantal jaren geleden gestopt met 
dienen en daar is toen geen aandacht 
aan geschonken. Elcke en Luc: heel 
erg bedankt voor jullie inzet voor onze 

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.

geloofsgemeenschap. De ouders van Elcke 
en Luc zijn beide ook actief in de kerk als 
koster en collectant. Extra vermeldens-
waard is dat ze niet meer in Steenderen 
wonen maar onze geloofsgemeenschap 
toch trouw blijven.

resultaat kerkbalans 2014
Velen van onze parochianen hebben 
gevolg gegeven aan ons verzoek om de 
bijdrage van de kerkbalans te verhogen. 
Daar zijn wij u heel dankbaar voor. Ook 
het jubileumfonds voor het 150 jaar 
bestaan van ons kerkgebouw heeft bij u 
reacties opgeroepen en een aantal van u 
heeft spontaan al een bedrag gestort en 
enkelen hebben aangegeven dit te mogen 
incasseren samen met de kerkbalans. Die-
genen die dit hebben aangegeven zullen 
merken, dat die 2 bedragen in 1 keer zul-
len worden geïncasseerd. De bedoeling is 
dat eind mei de incasso zal plaatsvinden.
In verband met de IBAN-nummers is ook 
het betalings- en incassoverkeer dras-
tisch veranderd. Het systeem dat door de 
Nederlandse Kerkprovincie momenteel 
gebruikt wordt heet Navision. Het is een 
ingewikkeld systeem, waarmee wij nog 
druk bezig zijn om alles in orde te krijgen. 
Mocht u merken, dat er iets niet klopt bij 
uw afschrijving, schroom dan niet mij te 
bellen op het nummer 06-51500149.
Als locatieraad en pastoraatsgroep hopen 
wij dat 2014 een prachtig jubileumjaar 
gaat worden en wilt u ons nog financieel 
steunen met betrekking tot ons jubileum, 
dan kunt u dat altijd overmaken op onze 
rekening  NL 28 RABO 0148 9919 39 of 
anders deponeren in de bus die achter 
in onze kerk hangt. Indien u de kerkbij-
drage of een jubileumgift wilt overmaken 
op onze rekening, vermeldt dan a.u.b. 
waarvoor het is en zet uw adres erbij. De 
Rabobank  vermeldt sinds kort namelijk 
niet meer het adres van de betaler en 
omdat een aantal van de parochianen 
eenzelfde achternaam heeft, is het lastig 
om uit te vinden om wie het gaat.

Wij hopen u allen dit jaar te ontmoeten 
bij  de evenementen die worden georgani-
seerd ter gelegenheid van ons jubileum.
Nel Verheul, penningmeester 

Samenwerken in de 
‘Vierslag’
U weet misschien niet wat met de ‘Vier-
slag’ bedoelt wordt, dus eerst even wat 
uitleg.
Al enkele jaren werken 4 geloofsge-
meenschappen samen. Dit zijn: Baak, 
Olburgen, Vierakker en Steenderen. Vier 
kleine GGen (geloofsgemeenschappen) in 
het grote parochieverband van 12. In het 
nieuwe beleidsplan van de HH. 12 Apos-
telen zijn deze 4 geloofsgemeenschappen 
als cluster benoemd. Wij hebben dit als 
GGen ook als voorkeur aangegeven. De 
locatieraden van de 4 gemeenschappen 
hadden al zo’n 4x per jaar gezamenlijk 
overleg. Op 9 april zijn voor de eerste keer 
de locatieraden met afgevaardigden van 
de pastoraatsgroepen bij elkaar geweest 
voor een oriëntatie over kansen, mogelijk-
heden, wensen en toekomstperspectieven. 
Het is een gegeven dat het kerkbezoek te-
rugloopt en vergrijst. Ook de vrijwilligers 
zijn meestal van gevorderde leeftijd en 
leggen op een gegeven moment vanwege 
die leeftijd hun vrijwilligerswerk neer. 
We kunnen niets doen en wachten tot 
de kerk helemaal leeg blijft en de vrijwil-
ligers allemaal met pensioen gaan, maar 
we kunnen ook de handen ineen slaan en 
samen werken aan een zo goed mogelijke 
invulling van de toekomst. Alle 4 geloofs-
gemeenschappen zijn van harte bereid 
hieraan te werken. Wij houden u op de 
hoogte van de vorderingen.

Jubileum 150 jaar kerk
De officiële opening van het jubileumjaar 
vindt plaats op zondag 18 mei om 10.00 
uur. In een oecumenische dienst met als 
thema: Verbinding, gaan dominee Fini 
van Zoelen van de hervormde gemeente 
Steenderen-Bronkhorst en pastor Jaap 
van Kranenburg voor. Het gemengd koor 
verleent haar muzikale medewerking.
Na de viering is er koffie en thee en 
vanaf 12.00 uur tot 13.30 uur kan gestart 
worden met een wandel- of fietstocht van 
respectievelijk 6 en 28 km. 
De organisatie hoopt veel mensen te mo-
gen begroeten.

Koffiedrinken
Op de zondagen 4 mei en 1 juni is er weer 
koffiedrinken na afloop van de viering.
Op zondag 18 mei na de oecumenische 
dienst natuurlijk ook met extra lekkers 
erbij en daarna fietsen of wandelen.
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H. Willibrord - Vierakker
Vierakkersestraatweg 31, 7233 SE Vierakker, 0575-441286,  
info@demooistekerk.nl; www.demooistekerk.nl 
Secretariaat: donderdag 10.00-12.00 uur.
Rekeningnr.: 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

eerste Heilige Communie 
15 juni 2014
Op zondag 15 juni is het voor 3 communi-
cantjes uit onze geloofsgemeenschap een 
belangrijke dag. Samen met 6 kinderen 
afkomstig uit Baak, Steenderen en Zut-
phen zullen Amélie, Eva en Frederique 
het feest van de Eerste Heilige Communie 
vieren.

Vanaf februari is er hard gewerkt aan 
de voorbereiding van hun eerste Heilige 
Communie. Op 7 maart was de feestelijke 
start van de voorbereidingen. Op deze 
ouder/kindavond kregen de kinderen 
hun deelnemerspakket uitgereikt. In dit 
pakket zat een werkboek met puzzeltjes, 
verhalen, tekeningen, opdrachten voor 
thuis. Ook kregen de kinderen een kruis-
je, een fotolijstje en een vierwijzer. Deze 
vierwijzer is bedoeld om mee te nemen 
naar de kerk zodat de kinderen weten 
wat er gebeurt tijdens een eucharistievie-
ring. Alle onderdelen die aan bod komen 
tijdens een dienst worden kort uitgelegd. 
De ouders gingen samen met hun kind 
aan de slag om verschillende kaartjes met 
onderdelen van een eucharistieviering op 
goede volgorde te leggen. Dit bleek niet 
alleen voor de kinderen een lastige klus. 
Op 6 woensdagen komen de kinderen bij 
elkaar om door de werkgroep voorbereid 
te worden op hun Eerste Heilige Com-
munie. Elke bijeenkomst heeft een ander 
thema zoals: je naam, huis van God, vijf 
broden en twee vissen, heel, Manna en 
blijf dit doen. 

Er wordt gewerkt met verhalen uit de 
bijbel die worden verteld in kindertaal. 
Ook leren de kinderen het kruisteken en 
ze raken vertrouwd met het ‘Onze Vader ‘. 
Bij elke bijeenkomst wordt de kaars aan-
gestoken en zijn er twee momenten voor 
gebed: één aan het begin en één aan het 
einde. Er worden gesprekjes gehouden 
waarin de kinderen steeds meer duidelijk 
zal worden wat er zich nu allemaal af-

speelt in de kerk. Natuurlijk is er ook tijd 
voor een tekening, groepswerk of knutsel.
Tijdens een van de bijeenkomsten gaan 
de kinderen bij bakker WilfriedBesselink 
op bezoek om zelf brood te bakken.
In het werkboek staan opdrachten voor 
tijdens de kinderbijeenkomsten maar 
ook om thuis te maken. De bedoeling is 
dat de communievoorbereiding ook thuis 
aandacht krijgt en dat het gesprek tussen 
kind en ouder op gang wordt gebracht. 

Op zaterdag 10 mei zullen de communi-
cantjes zich tijdens de eucharistieviering 
van 17.00 uur voorstellen. Op 15 juni gaat 
het dan echt gebeuren: Eerste Heilige 
Communie om 11.00 uur in de kerk van 
Steenderen.

openstelling 
St.Willibrorduskerk in 
Vierakker
“de mooiste kerk van Gelderland”

Onze prachtige kerk is dagelijks te bezich-
tigen vanuit het voorportaal van 10.00 tot 
16.00 uur. In mei beginnen ook weer de 
door-de-weekse openstellingen, elke dins-
dag- en donderdagmiddag van 13.30 tot 
16.00 uur zijn er deskundige rondleiders 
aanwezig die u alle wetenswaardigheden 
over de kerk kunnen vertellen.
Bezoek buiten openstellingtijden om 
is mogelijk op aanvraag. U kunt bellen 
met 0575-441286 of mailen met info@
demooistekerk.nl

donderdag 29 mei, Hemelvaarts-
dag, bijzondere openstelling met 
torenbeklimming.

Op Hemelvaartsdag is de kerk geopend 
van 11.00 uur tot 16.00 uur. Op deze dag 
is het mogelijk om onder leiding van een 
gids de toren te beklimmen. De beklim-
ming start telkens op het hele uur tussen 
12.00 uur en 15.00 uur.

Ludgervesper 
in Vierakker met mgr.Woorts

Kardinaal Eijk bij herdenking in Biller-
beck
In de H. Willibrordkerk in Vierakker (pa-
rochie HH. Twaalf Apostelen) vond op 26 
maart de jaarlijkse Ludgervesper plaats. 
Hoofdcelebrant tijdens deze vespervie-
ring op de sterfdag van Ludger was mgr.
Woorts, concelebranten waren pastoor 
Hogenelst en Koos Smits pr. namens de 
Utrechtse Ludgerusparochie. Pastoraal 
werker J. Droste vertegenwoordigde de 
Ludgerparochie. In zijn korte overweging 
wees mgr. Woorts op de taak die Ludger 
op zich nam om het woord van Christus 
te verkondigen: “Die taak moeten we 
als christenen allemaal op ons nemen,” 
benadrukte hij. 

Kardinaal Eijk was diezelfde avond te 
gast in het Duitse Billerbeck (bisdom 
Münster), waar Ludger op 26 maart 809 
stierf. Hij was hoofdcelebrant tijdens de 
herdenkingsviering in de Ludgeruskerk, 
die is gebouwd op de plek waar de apostel 
Ludger overleed. Billerbeck is daardoor 
al lange tijd een bedevaartsoord. Tijdens 
de viering met kardinaal Eijk was de kerk 
afgeladen vol. 
De heilige bisschop Ludger (in Duitsland 
staat hij bekend als Liudger of Ludgerus) 
werd geboren te Oud-Zuilen bij Utrecht 
omstreeks het jaar 742. Hij staat bekend 
als de voltooier van de arbeid van de twee 
grote missionarissen Willibrord en Bo-
nifatius. In 2011 nam mgr. Hoogenboom 
in Essen-Werden een reliek van de H. 
Ludger in ontvangst. Deze Ludgerreliek 
kreeg in 2012 een plaats in de H. Willi-
brordkerk in Vierakker. Pastoor Hoge-
nelst over de herdenking: “De wijsheid, 
ervaringen en het doorzettingsvermogen 
van vroegere generaties kunnen ons hel-
pen om in deze tijd onze weg door leven 
en geloof opnieuw te zoeken en te vinden. 
Vandaar de jaarlijkse Ludgervesper op de 
sterfdag van St. Ludger: de liederen, gebe-
den, gedachten… helpen ons om opnieuw 
bij de wortels van ons geloof te komen. 
En we willen graag meer vertellen over 
Ludger en zijn missie. Wie weet wordt dit 
het begin van een nieuwe traditie die ons 
geloof verstevigt en verrijkt.”
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Christus Koning / H. antonius  
van Padua - Vorden
Het Jebbink 8, 7251 BL  Vorden; 0575-551735, 
parochievorden@tiscalimail.nl
Secretariaat: dinsdag 9.00-12.00; donderdag 9.00-10.30.
Rekeningnr.: 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.

Jubileumviering 50 jaar 
Christus Koningkerk 
groot succes! 
Op Palmzondag, 13 april 2014, is het 
50-jarig bestaan van de Christus Ko-
ningkerk gloedvol gevierd in een volle 
kerk met veel hoogtepunten. Omdat op 
de feestdag alle kopij voor dit nummer 
van Onderweg al was verwerkt is er meer 
aandacht in het volgende nummer. Lo-
catieraad en pastoraatsgroep kijken met 
veel tevredenheid terug op de opkomst en 
vlekkeloze organisatie en bedanken alle 
vrijwilligers en mensen die in welke vorm 
dan ook een bijdrage hebben geleverd of 
hun belangstelling hebben getoond. Het 
was een grandioze dag!
Ton Rutting 

Presentatie boekje 50 jaar Christus 
Koningkerk. 
Vlnr Ton Rutting, Em. pastoor van Zeelst 
en Em. pastoor van der Meer

Grote schoonmaak!
Bij het voorjaar hoort traditioneel een 
grote schoonmaak en vanaf eind maart 
hebben vele parochianen zich niet onbe-
tuigd gelaten om de Christus Koningkerk 
weer een goede opfrisbeurt te geven. 
Zeker met het oog op de viering van het 
50-jarig bestaan van onze kerk op Palm-
zondag en het komende Paasfeest ziet de 

kerk er weer spic en span uit en een be-
dankje voor al die nijvere handen is dan 
ook zeker op zijn plaats. De Vastentijd is 
daarnaast ook een tijd om bij je zelf een 
geestelijke grote schoonmaak te houden 
en daartoe zijn wij door alle georgani-
seerde activiteiten voldoende uitgenodigd 
en geïnspireerd. 
Klapstuk dit jaar is de uitvoering van The 
Passion in onze kerk op de middag van 
Goede Vrijdag en inmiddels is dit ook 
achter de rug, evenals de  gouden jubile-
umviering, waaraan ook veel  leden van 
onze geloofsgemeenschap actief hebben 
meegewerkt. De uitgave van een speci-
aal jubileumboek voor alle parochianen, 
genodigden en relaties  markeerde deze 
bijzondere gebeurtenis en ook hier is een 
compliment op zijn plaats voor diegenen 
die deze uitgave (financieel) mogelijk heb-
ben gemaakt. Zo’n jubileum is vaak een 
prima gelegenheid om weer een nieuwe 
start te maken en met nieuw elan naar 
de toekomst te kijken. Wij hopen dat ook 
jongere mensen, die tot nu toe wat min-
der betrokken waren bij de vele aspecten 
waarin onze gemeenschap actief is, zich 
aangesproken voelen om zich meer voor 
onze geloofsgemeenschap in te zetten. Als 
dat gebeurt zal de stap naar een volgend 
jubileum geen probleem hoeven te zijn!
Namens locatieraad en pastoraatsgroep,
Ton Rutting

In Memoriam
Marinus Theodorus Josephus 
Hartman
echtgenoot van Annie Hartman-Krauts

  15-03-1931 te Kranenburg
   12-03-2014 te Lochem

Rinus werd in Kranenburg geboren op 
dezelfde  dag waarop zijn vader gestorven 
was. Met zijn moeder en 2 zussen vormde 
hij een gezin. 
Toen hij zes jaar was hertrouwde zijn 
moeder met een weduwnaar met 7 kinde-

ren. Samen met de opa en oma vormden 
zij nu een heel groot gezin waar het goed 
toeven was.
Na de lagere school leerde hij voor tim-
merman, het was zijn lust en zijn leven.
In 1959  trouwde hij met Annie Krauts, zij 
kregen 4 kinderen. De eerste zoon Ron-
nie, is dood geboren. Dit was heel zwaar 
voor de jonge ouders. Daarna werd er nog 
1 zoon en 2 dochters geboren. Zij groeiden 
op in een ‘warm nest’.
Door een ernstige oogziekte moest Rinus 
in 1979 zijn werk opgeven. Hij heeft nooit 
de moed opgegeven en altijd zijn humor 
behouden.
Hij hield veel van zijn familie en genoot 
van de kleinkinderen.
De laatste jaren nam zijn gezondheid 
steeds meer af. Toch ging hij met veel 
plezier enkele dagen per week naar de 
zorgboerderij ‘Klein Arfman’ in Ruurlo.
Op 22 november 2013 werd hij door 
meerdere herseninfarcten getroffen. Na 
een verblijf in het ziekenhuis ging hij naar 
Sutfene om te revalideren. Hij kreeg veel 
pijnklachten en moest op 11 maart verhui-
zen naar de Hoge Weide in Lochem waar 
hij een dag later overleden is.
We wensen Annie en familie sterkte bij 
dit grote verlies. 

In memoriam
Pierre André Mathieu
Partner van Anja Peppelman

Hij werd in 1943 geboren in Nederlands-
Indië; dus tijdens de Tweede Wereld-
oorlog. Door experimenten van Japanse 
doktoren liep hij misvormde benen op, 
waardoor hij altijd met een beugel moest 
lopen. 
In 1950 kwam hij met zijn ouders naar 
Nederland. Hij verloor kort na elkaar 
zijn beide ouders, kwam in een weeshuis 
terecht. Vasthoudend als hij was, werd hij 
weg- en waterbouwkundig betoninstruc-
teur en vervolgens docent aan de MTS. 
Pierre is lange tijd een bekende en be-
langrijke figuur geweest in de Nederland-
se sportwereld; eerst als voetbaltrainer en 
scheidsrechter, later werd hij coach van 
de volleybalclub in Voorburg en bond-
coach van het Nederlandse damesteam. 
Na een kort ziekbed overleed hij op 3 
april. 
We wensen de familie sterkte bij het dra-
gen van dit verlies.

Sluitingsdatum 
inleveren kopij 

26 mei 2014: 
cjklijn@kpnmail.nl
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emmanuel / H. Johannes de doper - 
Zutphen
Tengnagelshoek 10a, 7201 NE Zutphen, 0575-527080,  
info@stjan-emmanuel.com
Secretariaat: dinsdag 9.00-11.00 uur.
Rekeningnr.: NL76INGB0000887463
t.n.v. RK GG St. Jan Emmanuel
Redactie: scpellemans@hotmail.com

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

Pastoraatgroep
vacatures 

een brug slaan
Zoals u waarschijnlijk weet, heeft de 
geloofsgemeenschap St.Jan-Emmanuel al 
enige tijd geen pastoraatsgroep meer. En 
dat is jammer, want een pastoraatsgroep 
kan veel betekenen voor een geloofsge-
meenschap. Helaas hebben de inspan-
ningen van de locatieraad er tot nu niet 
toe geleid dat er nieuwe vrijwilligers zijn 
gevonden om een pastoraatsgroep te 
vormen.

Toch vindt de locatieraad van Zutphen 
het belangrijk dat in ieder geval de voor-
naamste functie van een pastoraatsgroep 
in Zutphen/Warnsveld uitgevoerd wordt. 
Horen en zien wat er in de geloofsge-
meenschap leeft, en hier vervolgens 
(indien nodig) actie op ondernemen. Om-
dat de locatieraad zelf niet altijd overal 
aanwezig kan zijn, hebben ze een drietal 
mensen gevonden die deze specifieke 
taak graag op zich nemen. We stellen ze 
hieronder kort aan u voor.
Marty Pellemans is lid van de koffiegroep 
van het PCM, zit in de bezoekersgroep 
van Zutphen, brengt Onderweg rond en is 
sinds kort lid van het Gemengd Koor. 
Gijs de Bont zingt bij The Vocal Chords, 
was eerder penningmeester van de loca-
tieraad en ondersteunt de locatieraad in 
de ledenadministratie. 
Stefanie de Bont zingt bij The Vocal-
Chords, zit in de voorbereidingsgroep 
voor de Effatavieringen en beheert de 
locatiepagina van Zutphen in Onderweg. 
Daarnaast zijn ze alle drie regelmatig aan-
wezig bij vieringen in de kerk, en willen 
ze graag helpen een brug slaan tussen de 
geloofsgemeenschap en de locatieraad.

Hebt u vragen of opmerkingen, zit u 
ergens mee, weet u niet waar u bepaalde 
informatie kunt halen? Spreek gerust 
Marty, Gijs of Stefanie aan! 
U kunt ook bellen (Marty: 0575-520538 
of Stefanie/Gijs: 0575-842598) of mailen: 
bruggroep@gmail.com

neem de steen weg…  
kom naar buiten
(Joh, hfdst 11)
Toen ik deze woorden hoorde onlangs in 
een dienst, gingen mijn gedachten naar 
het tekort aan vrijwilligers in onze ge-
loofsgemeenschap. Het is een oproep aan 
ons allen om samen de schouders onder 
de vele taken binnen de geloofsgemeen-
schap te zetten. Wat er zoal te doen valt 
heb ik op de website laten zetten, maar 
er zijn taken die een uurtje per maand 
kosten en taken die een regelmatige 
inzet vergen. Geef u op, digitaal of via 
het secretariaat, loop eens binnen op een 
dinsdagochtend. Kom naar buiten en ga 
samen met ons verder.
Namens de locatieraad,
Ben van der Krabben, secretaris.

Misintenties 
4/5: overleden heer Leereveld 11/5: over-
leden heer Leereveld; familie Bisseling-
Hendriks; Geert Bisseling; overleden 
ouders Pans-van Leur; overleden familie 
Leisink-Veenhuis 18/5: Gerardus Wil-
helmus Jansen, Maria Jansen Snelder, 
Gerard Jansen; Hendrikus Gerhardus 
Johannes Wientjes; Tiny Bartels Hecker 
25/5: overleden heer Leereveld; Ger-
rit Degen en Mini Degen-Polman 1/6: 
Henrica Maria Verschure-Kitselaar 8/6: 
Henrica Maria Verschure-Kitselaar 15/6: 
Hendrikus Gerhardus Johannes Wientjes; 
familie Bisseling-Hendriks; Geert Bisse-
ling; Tiny Bartels-Hecker.

Familieberichten 
Gedoopt: 6 april 2014: Ise en Britt 
Dijkman, dochters van Jos Dijkman en 
Manon Blokhuis; Samuel Lucas Maria 
Huisman, zoon van Silas en Suzanne 
Huisman-Verlangen, broertje van An-
nabel; Bram Valentijn Haggeman, zoon 
van Henk Haggeman en Evelien Loot, 
broertje vanThijs

Overleden: 23 februari 2014: Johanne-
Böhmer-Besseling, 81 jaar
5 maart 2014: Christiaan Hendrikus 
Kleinsmit, 79 jaar
6 maart 2014: Petronella Elisabeth 
Moorman-van Zuylen, 92 jaar
2 april 2014: Johannes Jacobus Hendri-
kus Reuvers, 78 jaar

Bereiden zich voor op hun huwelijk:
Bianca Reuvers en Erwin Roording, 
Melissa Jansen en Benny Schrijver.

effataviering
Op 10 mei en 14 juni is er een Effata-
viering 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, muziek, 
zang, overweging, gebed en andere vor-
men van verdiepen en bezinning. 

taizéviering
Op zondag 18 mei vindt er in de Marti-
nuskerk, 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.   

Cappella St. Jan Zutphen 
zoekt contact met enkele 
alten, Bassen en tenoren
De Cappella St. Jan is een à capella koor 
met breed religieus en polyfoon repertoire 
van de 15e eeuw tot en met heden; laten 
we zeggen van Arcadelt , Monteverdi tot 
De Leeuw en Andriessen.

Het koor telt momenteel 16 leden en zingt 
maandelijks in de liturgische vieringen 
van de St. Jan, daarnaast verleent het 
koor, op wens, ook medewerking bij rouw- 
of trouwviering. De Cappella St. Jan geeft 
ook concerten op bijzondere locaties zoals 
de Abdij van de Slangenburg, de Plechel-
mus Basiliek te Oldenzaal, de Dorpskerk 
Rheden en bij de Gereformeerde Gemeen-
te Arnhem.
Regelmatig geeft een muziekpedagoge 
tijdens de repetitie stemvorming om de 
kwaliteit van het koor op peil te houden. 
Wilt u eens een repetitie bijwonen 
om met het koor en dirigent kennis te 
maken? Dan kan dat iedere donderdag-
avond vanaf 20.00 in de St. Jan Nieuw-
stadskerksteeg te Zutphen; ingang bij de 
sacristie. 

Voor persoonlijke informatie kunt u ook 
contact opnemen met Jean van Cleef 
0575 517 834.
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Aswoensdagviering 
Vierslag
Tijdens de Aswoensdagviering voor Baak, Steenderen, 
Olburgen en Vierakker mocht Amélie van de Berg  het 
vuur aansteken.

Vormelingen- 
weekend 29 en  
30 maart was top
Op zaterdag 29 maart kwamen 13 vormelingen bepakt en 
bezakt naar Ruurlo voor hun voorbereiding op het sacrament 
van het H Vormsel. In verschillende workshops werd er op 
een creatieve en interactieve wijze de levensweg van  
Jezus en Zijn missie verkend,  hoe de H Geest hen kan hel-
pen in, wat hun missie is en hoe zij het vuur van het geloof 
in zichzelf brandend kunnen houden en kunnen uitdragen. 
Na de lunch vertokken we naar Lochem waar het programma 
vervolgd werd in het scoutinggebouw van De Witte Wieven.  
Het weer was fantastisch en het gebouw en terrein prima. 
Het avondprogramma werd afgesloten met een kampvuur en 
film. De nacht was voor allen kort en de volgende dag werd er 
flink verder gewerkt. 
‘s Middags kwamen de ouders met de broertjes en zussen 
en hebben ze samen opdrachten uitgevoerd. We hebben het 
weekend afgesloten met een viering waarin de vormelingen 
aan de ouders vertelden wat ze zoal hadden gedaan. En 
natuurlijk werd het kamplied: ‘Vuur van de enige steek ons 
aan’, opnieuw door allen uit volle borst meegezongen. Ver-
moeid maar voldaan gingen allen om 16.00 u naar huis. Mede 
dankzij de fantastische vormselwerkgroep die het allemaal 
voorbereid en begeleid hebben, kunnen we terugkijken op een 
geslaagd weekend. Zaterdag 3 mei is de Vormselviering om 
19.00u in de St. Jan kerk te Zutphen 
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Met kinderen De 
Goede week vieren
op verschillende wijze werd met kinderen tijdens de 
Goede week aandacht geschonken aan de laatste dagen 
van Jezus, zijn lijden en zijn dood. 
In Ruurlo was er na afloop van de viering een optocht 
met een echte ezel. Robbin Verbeek mocht Jezus zijn. 
In Keijenborg kwamen leerlingen van groep 6 van de St 
Bernardusschool naar de kerk, zij maakten kruisjes en 
bekeken de kruiswegstaties.
Onvoorstelbaar vonden de leerlingen het dat Jezus niet 
vluchtte of van zich afsloeg. In Borculo was een Kids 
Passion georganiseerd een idee van de Borculose zussen 
Veerle (12) en Linde (10) Uhl.

Jong onderweg
Jongerengroep Jong Onderweg is van start gegaan! Al twee 
maal zijn we samen gekomen om met elkaar te praten over 
thema’s die betrekking hebben op het geloof en onze beleving 
daarvan. De eerste avond stond in het teken van de sacra-
menten. Door middel van een spel hebben we de verschillende 
sacramenten leren kennen en met elkaar gesproken over 
welke kernwoorden bij welk sacrament horen. Opvallend was 
dat veel kernwoorden bij meerdere sacramenten geplaatst 
kunnen worden. Hoewel biecht, priesterschap en doop op het 
eerste gezicht niet veel overeenkomsten vertonen, bleken ze 
toch veel gemeen te hebben. 

De tweede avond stond in het teken van de eucharistie. We 
hebben herinneringen opgehaald aan onze eerste communie, 
het moment waarop je voor het eerst deelneemt aan dit 
bijzondere sacrament. We hebben gesproken over de belang-
rijke plaats die de eucharistie inneemt in onze katholieke 
kerk en aandacht geschonken aan onze persoonlijke inter-
pretatie van de eucharistie. Pastoor Fred Hogenelst schoof 
halverwege de avond aan om de vragen die bij ons leefden te 
beantwoorden.  Al met al twee waardevolle avonden. 

Ben je tussen de 21 en 35 jaar en heb je zin om aan te 
schuiven bij Jong Onderweg? Je bent van harte welkom! 
Onze eerstvolgende avond staat gepland op woensdag 14 mei 
om 19.30 uur  deze avond zal in de St. Jan kerk zijn aan de 
Nieuwstad te Zutphen.  

Voor informatie kun je terecht bij Marga Peters, 
0629405303 m.peters@12apostelen.nl

Doopterugkomvieringen 
in Keijenborg en Hengelo

In een speciale viering ontvingen de doopouders hun doopsymbool terug, daarbij 
werd bij de naambetekenis van hun kind een zegenwens uitgesproken. Ouders, 
grootouders en familie en parochianen die meevierden waren zeer lovend over 
deze nieuwe vorm.

9 maart 23 maart
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St. Willibrordkerk Hengelo door de jaren heen
Dit jaar herdenken we het 170-jarig bestaan van de St. 
Willibrordkerk te Hengelo. Maar de geschiedenis van 
het katholicisme in Hengelo voert ons verder terug. Na 
een periode van onderdrukking werd vanaf ca. 1650 de 
katholieke eredienst oogluikend weer toegestaan. In 
eerste instantie werd de zielszorg door pastores vanuit 
Keijenborg waargenomen. Pas tijdens het pastoraat van 
Bernardus Berendsen (1835 – 1872) kregen de katho-
lieken van Hengelo een eigen kerk. In die tijd werden 
de kerk en de ‘oude’ pastorie aanbesteed, waarna  de 
bouw werd gegund aan Johannes Nales, timmerman te 
Groenlo. De kerk is gebouwd als een waterstaatskerk 
met aan de achterzijde de pastorie, gebouwd onder 
hetzelfde dak.
De eerste H. Mis werd in de kerk opgedragen op 24 juni 
1843. Dat was ca. 250 jaar nadat door de hervorming 
geen katholieke eredienst in de Remigiuskerk in Hen-
gelo meer  mogelijk was.

Verbouwing van de St. Willibrorduskerk in 
1924
In het begin van de twintigste eeuw vermeldt het Re-
gister Memoriale dat de toestand van het kerkgebouw 
‘bedenkelijke verschijnselen’ begon te vertonen. De 
pilaren en het plafond vertoonden gevaarlijke scheuren. 
Het kerkbestuur ging voortvarend te werk en plande een 
restauratie, die van het kerkgebouw een solide en waar-
dig godshuis zou maken, onder architect H.C.M. Beers. 
Aannemer Jos Nijenhuis uit Beek bij Didam voerde het 
uit. Inwendig werden op de pilaren stenen gewelven in 
gotische stijl gemetseld.
Op 16 september 1924 heeft Mgr. Henricus van de 
Wetering de gerestaureerde kerk en het nieuwe altaar 
geconsacreerd. In de altaarsteen bevinden zich de reli-
kwieën van de H.H. Martelaren Damianus en Mansue-
tus. Een opvallend detail vormen de  prachtige glas in 
lood ramen, waarvan acht van de tien St. Willibrord als 
thema hebben.

restauratie kerktoren
Op 24 november 2013 is de laatste restauratie formeel 
afgerond tijdens een eucharistieviering. Tijdens deze 
gelegenheid is tevens een Willibrordbeeld gezegend, dat 
een vaste plaats in onze kerk gekregen heeft.


