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Veel mensen zijn al weer terug van hun
vakantiebestemming als deze Onderweg
bij u op tafel ligt.
Genoten van een mooie reis, of met de
kinderen op een camping gestaan in
Frankrijk.
Maar velen van ons kunnen helaas niet op
vakantie door ziekte, financiële problemen of om andere redenen.
Als je daar over nadenkt hebben veel
mensen een verschrikkelijke moeilijke
tijd.
En in deze vakantietijd worden sommigen
zwaar getroffen. Hierbij denken wij aan
de recente vliegramp in de Oekraïne.
Heel veel mensen zijn hier zeer mee
begaan, zoals we in de media hebben kunnen volgen. Hopelijk heeft het de nabestaanden wat troost mogen geven.
En toch: begaan zijn met een ander is niet
gemakkelijk, maar het hoort bij het leven.
Het hoort ook bij het geloven. Des te
moeilijker is het, om te zien dat in naam
van “de religie” er verschrikkelijke daden
worden begaan. Op vele plaatsen in onze
wereld.
Ja, en dan zijn we toch op vakantie geweest, om de “zinnen” te verzetten zoals
dat heet.
Misschien gaat u nog weg in ons eigen
land of naar het buitenland, dan wensen
wij u een goede vakantie en een veilige
reis!
Als we de draad weer oppakken, doen we
dat met veel nieuwe energie, en hopen en
bidden we dat de wereld er toch weer iets
beter uit mag gaat zien.
Huub Winkeler

Frank Elschot
Theo Lam
Joseph Wissink
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Vrede voor jou . . . . . . . .
Het klinkt zo vriendelijk ‘Vrede voor jou’, in de vieringen wensen we elkaar de
vrede van Christus. Die vrede is momenteel ver te zoeken. In veel landen heerst
oorlog, zie de gruwelijke beelden van de Gaza strook, de strijd van Boko Haram,
van ISIS die over lijken gaan. Christenen worden verjaagd uit Irak, ‘verhuizen’
of anders….en weer dreigt de dood. De strijd in de Oekraïne groeit uit tot een
oorlog.
Nederland en de wereld werden opgeschrikt door het uit de lucht schieten
van de MH17 van Malaysia Airlines, 298
doden, waarvan 195 Nederlanders. De
verschrikkelijke beelden staan nog op ons
netvlies, maar ook die van het eerbetoon
aan de slachtoffers en het medeleven
voor hun nabestaanden. Die door het leed
ontstane samenbindende kracht moet
verder omgezet worden in daden en mag
niet blijven steken in emoties en kortdurend medeleven. Nu is het nog meer zaak
om ‘die vrede van Christus’ die we elkaar
toewensen ook werkelijk waar te maken.
Naast al dat grote leed gaat ook het gewone leven door en daarin moeten we ons
afvragen: ‘Waar leven we voor?, Waar
doen we dit voor wat we doen? Mag dan
de vrede van Christus ons leiden bij alles
wat we doen?
We werken met elkaar aan de toekomst
van onze eigen parochie. En met alle
veranderingen die dat met zich mee
brengt, is het van belang om met elkaar
in gesprek te blijven, open te staan voor

de pijn die mensen hieraan lijden maar
ook om hen nieuwe perspectieven te laten
zien.
In gesprek blijven met elkaar betekent
open oor en oog houden, luisteren en teruggeven hoe je de woorden en visies van
de ander verstaat. Het vraagt van ieder
om mee te willen gaan in de visie van de
ander, en niet star te blijven vasthouden
aan eigen kijk en eigen gelijk. Als we dit
met elkaar kunnen dan houden we ook
ruimte voor meningsverschillen en blijven
we elkaar respecteren.
Vrede geef Ik u, mijn vrede laat ik
u, als gij de zonden van anderen
vergeeft zijn ze vergeven. Als gij ze
niet vergeeft zijn ze niet vergeven.
[Joh.20,21-23]
De vrede bewaren, elkaar vergeven,
werken aan vrede. We zien om ons heen
gezinnen, families waar dat niet lukt,
waar een sfeer heerst van ruzie of elkaar
doodzwijgen, naast elkaar leven i.p.v.
met elkaar. We zien het in de wereld
gebeuren, de landen waar
men niet meer met elkaar in
gesprek blijft maar de wapens
opneemt, het eigen gelijk wil
uitvechten tot het uiterste,
zelfs tot de dood erop volgt.
En ondertussen verandert dat
wat men samen heeft opgebouwd in puinhopen en is er
geen leven meer mogelijk.
Grote stromen vluchtelingen
trekken naar veilige oorden,
wagen de gevaarlijke oversteek, omdat zij hun toekomst
elders willen opbouwen. Dat
elders is ook Nederland, maar
wij begroeten hen niet meer
met open armen. De tolerantie waar ons land bekend om
stond is ver te zoeken. Door
onze eigen problemen, onze
haperende economie hebben we er geen begrip meer
voor dat anderen hier hun
toekomst willen opbouwen.
Onze werkeloosheid maakt
dat anderen niet meer welkom
zijn. Ons druk maken om an-

deren die ver weg leven en ons daarvoor
inzetten, het heeft niet meer onze grootste
aandacht en prioriteit, of toch wel?
Gelukkig zijn er nog steeds instanties als
PAX, Amnesty International, War Child,
Artsen zonder Grenzen, Rode Kruis e.a.
die zich blijven inzetten. Maar ook in onze
eigen parochie zijn er mensen die zich het
lot van anderen aantrekken: het lot van
mensen ver weg en het lot van mensen ter
plekke, denk aan de lokale initiatieven, de
voedselbanken, de M.O.V werkgroepen.

Vredesweek

Van 21 tot en met 28 september is in heel
Nederland de Vredesweek. Een week om
de aandacht te richten op die vrede die zo
hard nodig is, in eigen kring, in je eigen
persoonlijke leven maar ook wereldwijd.
Zo is er in onze parochie aandacht voor
pater Frans van der Lugt die in Syrië werd
vermoord omdat hij de mensen niet in de
steek wilde laten. Elders in dit blad leest
u over de actie die is opgezet om zijn
levenswerk te kunnen voortzetten.

Vrede voor jou . . . . . . .

Veel mensen leven in onvrede met zichzelf, worstelend met de ideaalbeelden
waaraan men denkt te moeten voldoen:
slank, creatief, succesvol, rijk etc. maar
krijg je daardoor innerlijke vrede? Is de
vrede die je persoonlijke leven zinvol
maakt niet de vrede die God ons schenkt?
We richten onze aandacht meestal op de
zaken buiten ons, de verplichtingen, of
plaatsen ons zelf in het middelpunt van
alles. Maar als we God in het centrum
van ons leven zetten, kunnen we veel van
onze eigen onvrede loslaten en als we
onze innerlijke bron, onze ziel door God
laten vullen kunnen we in vrede leven met
onszelf en met elkaar. Dat wens ik u allen
toe. Vrede voor jou….innerlijke vrede.
Marga Peters - van Langen,
Pastoraal Werker

Onderweg / Algemeen
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Vredesweek: Wapen je met Vrede!
Pater Frans van der Lugt: herdenken,

informeren en danken

Dit jaar staat de Vredesweek, een jaarlijkse week van bezinning en actie, in het
teken van ontwapening. Een wel heel actueel thema gezien de verschrikkelijke
gebeurtenissen in Gaza, Oekraïne, Irak, Syrië, en Afrika.
Het motto van de Vredesweek is: ‘Wapen je met vrede’.
In de parochie HH. Twaalf Apostelen wordt in de Vredesweek met name
aandacht geschonken aan pater Frans van der Lugt, vorig jaar op brute wijze
vermoord in Syrië. Er zijn drie verschillende programma’s, zie daarvoor het
programma elders op deze pagina.

Herdenkingsdienst
(20 september)

We starten de Vredesweek met een bijzondere viering voor een bijzonder mens:
pater Frans van der Lugt. Juist in de vredesweek is het een goed moment om hem
te herdenken. Pater Frans is in de ogen
van velen een heilige omdat hij als herder
trouw bleef aan zijn kudde te midden van
het oorlogsgeweld in Syrië. Hij streefde
naar verdraagzaamheid en bracht onvermoeid Moslims en Christenen met elkaar
in gesprek. In deze speciale viering willen
we pater Frans herdenken en eren met
een bloemenhulde. Symbolisch willen we
een vredesduif laten vliegen voor de kinderen in Homs, de standplaats van pater
Frans tot aan zijn dood. Vorig jaar kreeg
pater Frans deze duif vanuit Deventer, dit
jaar willen we de duif laten vliegen voor
de mensen die er voor zorgdragen dat het
door pater Frans opgezette kinderhuis in
oorlogstijd open blijft.
Collecte: zal dit weekend in al onze
kerken (in overleg met PAX, de organisator van de Vredesweek) bestemd zijn
voor het project in Homs Syrië voor het
kinderhuis.
Zie verder Agenda Vredesweek elders op
deze pagina.

Film: Des hommes et des dieux,
26 september

Dit op ware feiten gebaseerde Franse
drama werd met diverse prijzen bekroond, waaronder de prestigieuze Grand
Prix tijdens het Filmfestival van Cannes.
In een klooster in Algerije wonen acht
Franse cisterciënzer monniken in harmonie samen met de islamitische dorpelingen. Langzaamaan breekt het terrorisme
door in het gebied. De monniken zijn
niettemin vastbesloten om in de streek te
blijven.
Na afloop van de film is er gelegenheid
om nog wat na te praten.
Zie verder agenda Vredesweek elders op
deze pagina.

Activiteiten Vredesweek in de
parochie HH. Twaalf Apostelen:

Zaterdag 20 september

Herdenkings- vredesdienst in het
teken van pater Frans van der Lugt.
Plaats: RK kerk Ruurlo, Groenloseweg , aanvang 19.00 uur.
Kerk open om 18.00 uur, inzingen
om 18.30 met koren AmaZing en
@seven.
Na afloop koffie en napraten en ook
de koren zullen dan nog liederen
zingen.
De collecte is bestemd voor het kinderhuis in Homs

Vrijdag 26 september

Benefietconcert

De vredesweek wordt afgesloten met
een zeer gevarieerd benefietconcert ter
nagedachtenis aan Frans van der Lugt.
Maar liefst 12 groepen of artiesten zullen
belangeloos komen optreden. De MOV
(Missie, Ontwikkeling & Vrede) leden van
de Parochie, samen met de vrijwilligers
van Vorden zullen u graag verwennen.
In de pauze en na afloop is er ook een
drankje en zijn er hapjes (aangeboden en
verzorgd door Gea en haar team van het
Ludgerusgebouw in Vierakker).
Klassiek, inheems, Achterhoeks en koren
amusement, kortom laat je verassen!
Het benefietconcert wordt afgesloten
De volgenden artiesten zullen
meewerken:
Liedjeszanger Herman Riethorst
samen met Tinjo Klein Severt Events
(spontaan aangeboden het geluid te
verzorgen); Hein Ligtenberg Didgeridoo; Vocal Choir uit Zutphen;
Lily Lion Sing & songwriters duo;
Carina Numan met dochters Ellis en
Renate; Gran Petita; Kinderkoor Sing
a Song uit Ruurlo; Amuze - Marian
Weenink met kwartet; Arjan van
Gijssel; koor @seven uit Ruurlo;
Troubadour Gery Groot Zwaaftink;
Djembé groep Tiriba; Het Passion
projectkoor.

Film: Des hommes et des dieux.
Aanvang 19.30 uur, in De Sprankel,
Domineesteeg 12 Ruurlo. De entree is
een vrijwillige gift, bestemd voor het
kinderhuis in Homs.

Zondag 28 september

Benefietconcert pater Frans van der
Lugt.
Aanvang 15.30 tot 17.00 uur met
een half uur pauze. Kerk open vanaf
13.30 uur, koffie (en wat lekkers)
staat klaar.
Plaats: RK kerk Vorden,
Het Jebbink 8.
De entree is een vrijwillige gift, bestemd voor het kinderhuis in Homs.
met een optreden van het Passion koor
en een gezamenlijk door alle artiesten en
bezoekers gezongen lied. Daarna is er nog
gelegenheid om na te praten onder het
genot van een drankje en een hapje.
Zie verder agenda Vredesweek elders op
deze pagina.
We hopen u te treffen bij een van de drie
activiteiten. Kunt u er niet bij zijn en wilt
u toch een bijdrage geven dan kunt u uw
bijdragen overmaken op:
MOV T.n.v. Kinderhuis Homs - Pater
Frans van der Lugt,
RABO Bank : NL 04 RABO 0322395100
Zutphen.
Hartelijk dank voor uw bijdrage en ondersteuning van deze actie.
Vragen en reacties:
m.temorsche@12apostelen.nl

Onderweg / Uitgelicht

Dankbaarheid

Graag wil ik even terugkomen op de beide
vieringen van mijn gouden priesterjubileum in het weekend van 19 en 20 juli 2014.
Het was een hartverwarmend gebeuren,
niet alleen voor mijzef. Dat merkte ik ook
aan de vele reacties die ik mocht ontvangen. Via deze weg wil ik iedereen die het
jubileum met mij mee vierde, hartelijk
danken: zij die op zaterdagavond gekomen
waren naar de feestelijk versierde kerk in
Lettele waar ik ben opgegroeid, en zij die er
waren in de St. Jankerk te Zutphen op zondagmorgen. Ik kijk terug op twee prachtige
vieringen.
Maar ook dank aan u allen die aan een van
beide vieringen deelnamen. De Eucharistievieringen waren de hoogtepunten van
mijn gouden priesterjubileum. Dank aan
hen die deze vieringen hebben voorbereid
en verzorgd, zoals de kosters en zij die de
kerken versierden, en niet te vergeten de
koren die de zang verzorgden: in de St.
Jankerk een prachtig gelegenheidskoor,
samengesteld uit diverse koren binnen de
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‘HH. Twaalf Apostelen-parochie’. Maar
ook dank aan u allen die aan een van beide
vieringen deelnamen.
De Eucharistievieringen waren de hoogtepunten van mijn gouden priesterjubileum.
Dank ook aan u allen die mij gelukwensten
en mij bemoedigden om zo door te gaan.
Het ging vergezeld van vele geldelijke
bijdragen waardoor ik de beide projecten
van pater Jan Brinkhof (in Peru) en van
‘Miriyawalé’ (in Mali) royaal kan ondersteunen, met meer dan drie duizend euro.
Ook namens hen hartelijk dank. Daarnaast
mocht ik vele gelukwenskaarten ontvangen
(ook per post) met welgemeende wensen,
bemoedigende woorden en geldelijke bijdragen, en andere tastbare geschenken.
Ik voel een diepe dankbaarheid jegens
God en u allen, en hoop dat ik nog jarenlang ‘priester vóór u, en gelovige mét u’
mag zijn. Het is ondoenlijk om iedereen
persoonlijk te bedanken. Daarom doe ik
het via de parochiebladen ‘Het Zout’ en
‘Onderweg’. Als teken van dankbaarheid
voor uw deelname aan mijn hartverwarmende jubileumvieringen en als herinneringen daaraan, was er na afloop van de
vieringen voor iedereen het gebedenboekje
‘Thuis bidden’.
Voor andere geïnteresseerden zal ik een
aantal boekjes meenemen als ik in uw kerk
de eerstvolgende Eucharistie vier.
Ik hoop dat de gebeden daarin u aanspreken en inspireren. In ieder geval hartelijk
dank voor uw betrokkenheid bij mijn
onvergetelijke jubileumviering.’
Fons Zandbelt pr.
De Lindenhof 39, 7433 BE Schalkhaar

Procedure tot ongeldigverklaring
van een huwelijk
(uit een interview met Chris van Tol, hoofd bureau van het aartsdiocesane officialaat)
Er is veel onbekendheid met het werk van de kerkelijke rechtbank – Officialaat –
dat voor het overgrote deel bestaat uit het behandelen van deze procedures tot
ongeldigverklaring van huwelijken. Een huwelijk voor de Katholieke Kerk is een
sacrament: een heilige en onverbreekbare band. Helaas kunnen zich in de praktijk
situaties voordoen waardoor het beter lijkt de huwelijksband te beëindigen.
Bij een burgerlijk huwelijk is een echtscheiding mogelijk. Een kerkelijk equivalent
van de burgerlijke echtscheiding bestaat niet. Wel kan de Kerk kijken of het huwelijk
al dan niet als een geldig huwelijk moet worden beschouwd. Daarbij maakt het niet
uit of een huwelijk alléén burgerlijk is gesloten, of ook kerkelijk.
Pas wanneer het officialaat heeft vastgesteld dat er inderdaad sprake is van een
ongeldig huwelijk, kan iemand eventueel een nieuw kerkelijk huwelijk sluiten. Het
officialaat kan ook tot de conclusie komen dat er wel sprake is van een voor de Kerk
geldig huwelijk. Dan is een nieuw kerkelijk huwelijk niet mogelijk.
Zie voor het gehele interview: www.12apostelen.nl/nieuws
Zie voor de volledige procedure
http://aartsbisdom.nl/organisatie/Pages/Officialaat.aspx

“Liturgisch
Onderhoud”

in de parochie
HH. Twaalf
Apostelen
In onze parochie komen we met
regelmaat en op verschillende
plekken bij elkaar om liturgie te
vieren. Daar zijn veel parochianen bij betrokken: kerkgangers,
zangers, organisten, dirigenten,
voorgangers, kosters, lectoren,
misdienaars, acolieten, parochiële voorgangers in avondwake en
uitvaart of in Woord- en Communievieringen en ook pastores,
diakens en parochiemedewerkers.
Allemaal deelnemers aan de liturgie die hun taak hebben en die dat
vaak met liefde en plezier vervullen. Ze hebben ook de opdracht dat
zo goed mogelijk te doen. Om die
taak optimaal uit te voeren heb je
soms oefening nodig, een pas op de
plaats, een onderhoudsbeurt.

Komende jaren gaan we daar
de tijd voor nemen:
de pastores, diakens en parochiemedewerkers hebben in september
een hele dag gepland om te oefenen
in het voorgaan in de liturgie. In
september, oktober en november
komen de lectoren en voorgangers
in Woord- en Communievieringen
van de drie clusters per cluster drie
avonden bij elkaar om te oefenen
in lezen, bidden en voorgaan in
vieringen.
In januari 2015 zijn er drie avonden voor parochianen die zich verder willen bekwamen in het maken
en houden van een overweging. En
daarna kijken we weer verder…
U wordt op de hoogte gehouden
en als het goed is merkt u het in de
liturgie!
Al deze toerustingsbijeenkomsten
worden begeleid door Andries
Govaart, vroeger werkzaam bij
het Dekenale Dienstencentrum in
Wehl.

Onderweg / Uit de parochie
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Kerk van de toekomst, toekomst van de kerk!
Eerste parochiële vrijwilligersdag in teken van waarderen en inspireren
20 september 2014 te Zutphen.
Komt u op 20 september naar de grote
vrijwilligersdag voor allen die als vrijwilliger actief zijn binnen onze parochie?

u maakt het allemaal mee. Soms mooi,
soms moeilijk, soms inspirerend, soms
wellicht frustrerend…

Kerk van de toekomst, toekomst
van de kerk!
We gaan ons bezig houden met die kerk,
waar we van houden, maar waar we ook
zorg om hebben. Hoe kunnen wij ons
werk binnen de kerk met inspiratie en
waardering blijven doen?
We zijn allemaal bezig in die kerk, ieder
met zijn of haar eigen enthousiasme.
Maar we zien ook wat er gebeurt om ons
heen. We merken dat het allemaal wat
minder wordt met het kerkbezoek, met
nieuwe vrijwilligers en met kerkelijke
activiteiten. Wel zijn er grote verschillen
in deze ontwikkelingen bij de ene en de
andere parochie en ook bij de ene en de
andere geloofsgemeenschap.

De vrijwilligersdag is er om u en elkaar
te inspireren, om elkaar te ontmoeten,
en om iets op te steken over hoe je kunt
(blijven) werken in de geloofsgemeenschap vanuit een positieve waarderende
houding. Het doel is dan ook: “Sterker
staan in de toekomst, ook als het minder
wordt.” Want dat is iets waar we allemaal
aan mee willen werken!
Het is dus een ontmoetingsdag en ook een
werkdag, maar dan wel met een verrassende manier van werken. Na een vrolijke
kennismaking vertellen we elkaar wat wij
vooral waarderen in onze gemeenschap
en wat wij daar zelf aan bijdragen en
we horen van elkaar een moment dat u
dacht: Ja, daar gaat het om! Dat is waarom we kerk zijn. Zo leren we van elkaar
wat voor ons zelf zo waardevol is in onze
kerk en waar we van dromen. Hoe gaan
we onze dromen omzetten in activiteiten
voor nu en voor de toekomst. Zo is er tijd
om uw collega-vrijwilligers in het nieuwe
cluster te leren kennen.

Ons nieuwe Pastoraal Beleidsplan dient
als gids om zo goed mogelijk de toekomst
van onze parochie in te gaan. Geloofsgemeenschappen worden geclusterd,
andersoortige vieringen worden geïntroduceerd, nieuwe activiteiten worden
ontwikkeld en er zijn nog meer veranderingen binnen onze parochie.
En u, vrijwilliger, u staat daar midden in,

U krijgt een lunch aangeboden en er is
een hapje en een drankje tot besluit. We
eindigen de dag op een even enthousi-

Speciale gast is Frans
Miggelbrink, vooral bekend in de Achterhoek.
Zijn levensmotto is:
“Geen dag hetzelfde”.
Scriptschrijver, dagvoorzitter, radiomaker
en discussieleider maar
ook presentator die er
een feestje van maakt
en humoristisch columnist. Hij zal de dag op
zijn geheel eigen wijze
afsluiten.

aste manier als we begonnen zijn. Hoe?
Dat vindt u in het dagprogramma - zie
verderop op deze pagina.
Dus… Zin in een dagje inspiratie en
waardering waar je ook nog eens wat van
opsteekt?
Dan zien wij u graag in grote getale uit
alle twaalf locaties van onze parochie op
20 september in Zutphen.
OPGAVE: per mail of telefoon naar het
secretariaat van uw geloofsgemeenschap,
met vermelding van uw naam en vrijwilligerstaak
Ineke Peterse, bestuurslid
Jaap van Kranenburg, pastoraal werker

Onderweg / Uit de parochie
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Zaterdag 20 september 2014,
parochiële vrijwilligersdag.
Een dag vol inspiratie en waardering
Emmanuelkerk,
van Heemstrastraat 4
te Zutphen
9.30 uur inloop met koffie.
10.00 uur start ochtendprogramma.
Wat waarderen we in onze
geloofsgemeenschap, wat
is onze bijdrage daaraan,
wat zijn onze dromen.
12.30 uur lunch.
13.30 uur start middagprogramma.
Dromen omzetten in activiteiten voor nu en voor de
toekomst.
15.30 uur einde.

Plaats:

Eindresultaat Adventsactie!
Terugkijkend naar de campagne van 2013 kan ik alleen maar blij zijn: er is
ruim
€ 415.000 binnengekomen en daarmee kunnen we alle projecten steunen.
Misschien nog belangrijker: de Adventsactie raakt bekender, meer parochies doen mee en meer mensen voeren actie. Dat vind ik hoopgevend,
want op die manier kunnen we nog veel meer betekenen voor mensen ‘ver
weg’.
Beate Gloudemans
Campagneleider Adventsactie

Adventsactie 2014
Graag willen we u laten kennismaken met mensen die met hun toewijding,
hun liefde en hun Godsvertrouwen een verschil maken in de wereld. Niet
groots, wel echt. Het is de bezieling van Adventsactie: Groot denken, klein
doen. Op onze website kunt u meer lezen én zien. www.adventsactie.nl

Van de bestuurstafel
De vakantieperiode ligt al weer achter ons. Hopelijk heeft u even de rust kunnen vinden om weer nieuwe energie op te doen. We staan in gedachte ook even
stil bij die mensen waar de vakantieperiode door ziekte of overlijden van een
dierbare ’n heel andere invulling heeft gekregen.
Een nieuw werkjaar ligt voor ons. We
pakken onze gebruikelijke zaken dus weer
op, het werk gaat immers door. Met z’n
allen houden we de parochie levend, ieder
op zijn of haar plek. Het “levend houden”
van de parochie voor de lange termijn
betekent niet alleen nadenken over de
toekomst, maar ook richting geven en
nieuwe paden gaan. De hoofdlijnen hiervan liggen vast In het begin van dit jaar
vastgestelde beleidsplan “mensen van de
weg”. De laatste maanden is er door velen
achter de schermen al hard gewerkt om

hiermee aan de slag te gaan. Het komend
jaar zal de uitwerking breder zichtbaar
moeten worden. Een hele uitdaging, maar
ook een mooi iets om aan te werken.
In een proces van veranderen is onderling
begrip, elkaar verstaan het allerbelangrijkste. Sleutelwoord hierbij is communicatie. Los van de projecten, de clustervorming etc. zal communicatie het komend
jaar vanuit het pastoraal team en het
parochiebestuur het centrale thema zijn.
Dit gaan we parochiebreed oppakken.

Als penningmeester binnen het bestuur
heb ik te maken met het op orde houden
van de financiën. Een behoorlijke uitdaging in een proces, waarbij de kerk een
andere rol in de maatschappij krijgt. Ik
weet mij gesteund door de penningmeesters van de locaties en vele anderen die
betrokken zijn bij de Actie Kerkbalans. De
komende maanden gaan we aan de slag
met de Actie Kerkbalans met als doel de
werving meer af te stemmen op de diverse
doelgroepen en beter duidelijk te maken
wat er met uw geld gebeurt.
Ik moet nog even omschakelen van de
vakantiemodus, maar ik krijg er toch weer
zin in.
Wij wensen u een vruchtbaar werkjaar toe
en dat uw werkzaamheden u inspiratie en
voldoening zullen geven.
Gerard Stolwijk (penningmeester)

Onderweg / Uit de parochie
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Het Sacrament van het
Doopsel in onze parochie
Een mens wordt gedoopt om lid te worden van de wereldwijd verbreide Rooms
Katholieke Kerk en om opgenomen te worden in de gemeenschap van volgelingen van Jezus Christus. Of iemand nou jong is of oud, een doopviering is altijd
weer bijzonder.
In beginsel dopen we meerdere kinderen samen in een doopviering. Het blijft,
in overleg, mogelijk om kinderen te dopen in een reguliere weekendviering.
Aan het dopen gaat een doopvoorbereiding vooraf. Daarvoor zijn wij met alle
werkgroepen doopvoorbereiding uit onze
parochie, per cluster, bij elkaar geweest.
Dat waren zinvolle avonden en allen
waren bereid om binnen het cluster met
elkaar te gaan samenwerken.
Voortkomend uit ons pastoraal beleidsplan zijn de doopvieringen per cluster
vastgesteld. U vindt deze doopdata op
blz. 11.
Met de werkgroepen doopvoorbereiding
zijn de volgende afspraken gemaakt:
- Kinderen kunnen worden aangemeld
voor een doopviering op een van de
aangeboden data. Dat kan, bij voorkeur per email, bij het parochiesecretariaat: secretariaat@12apostelen.nl
of tel.nr. 0575 711 310. Maar eventueel
kan dat ook bij het secretariaat van de
Geloofsgemeenschap waar de doopviering plaats vindt.
- De doopvieringen vinden plaats op
zondagmiddag om 13.30 uur;
- Er worden maximaal vier kinderen per
viering gedoopt;

- Voor iedere doopviering vindt een
voorbereiding plaats in de locatie waar
de doopviering zal zijn. Als geen van
de ouders op de voorbereidingsavond
aanwezig kan zijn, kan er ook niet worden meegedaan met de doopviering,
die gezamenlijk is voorbereid. Een
andere datum in het schema zoeken is
dan het advies.
- In beginsel is de pastoor of diaken die
de doop zal verrichten ook op de voorbereidingsavond aanwezig.
- Ouders kunnen, liefst binnen het cluster waaronder ze vallen, een dooplocatie kiezen uit de mogelijkheden binnen
het gegeven schema.
- Voor het doopsel van oudere kinderen
en van volwassenen en bij bijzondere
omstandigheden kunt u contact opnemen met de pastoor of het parochiesecretariaat.
Samen met de werkgroepen hopen we op
boeiende en interessante voorbereidingsavonden en zinvolle doopvieringen.
Namens de werkgroepen en de pastores,
Fred Hogenelst, pastoor.

H. Ludger in
het nieuws
Er is even gezocht naar een passende
plaats voor het nieuwskastje. Gekozen is voor het Ludgermonument aan
de Den Elterweg.
De leerlingen van de EEGA-school hebben het kastje gemaakt. Het resultaat mag
gezien worden. In het kastje komen foto’s
en teksten over het leven van de H. Ludger, die het Christendom in Gelderland
heeft gebracht.
In de RK Willibrordkerk in Vierakker
is een relikwie van de Heilige Ludger
geplaatst.
Ludger werd in 742 in Zuilen geboren. Hij
begon na zijn studie zijn bekeringswerk in
Deventer. De laatste vijftien jaar van zijn
missie stak hij in 794 vanuit Brummen
de IJssel over voor missionering in de
huidige Achterhoek en Westfalen.
Voor wie zijn route wil volgen is er een
Ludgerpad tussen Zutphen via Aalten
naar Billerbeck.
Voor verdere informatie:
www.ludgerking.nl

Onderweg / In de spotlights
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Mieke Degen: Ik

vind het fijn om alles
goed georganiseerd te hebben!

Wat kun je je als parochie beter wensen dan een secretariaatsmedewerkster
die vanuit de grond van haar hart zegt: “Ik vind het fijn om alles goed georganiseerd te hebben!” Mieke ontvangt me in haar knusse huis in Zutphen, waar we
een plekje zoeken tussen de dozen met kampeerspullen en vakantieboodschappen. Overmorgen gaat ze met vakantie naar Zwitserland en inderdaad, het is
duidelijk zichtbaar dat ze dat graag goed georganiseerd wil hebben. Omdat dat
goed lukt is er ruim tijd voor dit interview. En dat is maar goed ook want Mieke
heeft een hoop te vertellen.
In dit nummer van Onderweg zetten we
Mieke in de spotlights omdat ze daar
nooit in staat en er wél thuishoort. Mieke
werkt sinds 2006 voor de parochie en is
op dinsdag, woensdag en vrijdagochtend
op het parochiesecretariaat aan de van
Heemstrastraat in Zutphen te vinden.
En dat is niet ver van huis. Behalve
tijdens vakanties (dan reist ze graag!)
is Mieke nooit ver van huis geweest:
geboren en getogen in Zutphen en daar
helemaal op haar plek. Gedoopt in de St.
Jan, Kennedyschool, de MAVO aan het
Isendoorn doorlopen en daarna werd
Mieke administratief medewerkster bij de
lijmfabrikant Strukol. Nadat ze daar 23
jaar gewerkt had, ging het bedrijf echter
reorganiseren en kwam Mieke op straat
te staan. Mieke kon en wilde niet stilzitten, deed een opleiding in de ouderenzorg, maar mocht tot haar verbazing van
het UWV geen werk/leerbaan in de zorg
aannemen….. het moest administratief
werk zijn! Gelukkig kwam ze toen bij de
parochie terecht en daar heeft ze geen
moment spijt van gehad.
In 1974, nog op de basisschool, kwam er
een nieuw meisje in de klas, Monique.
Monique kwam uit Eibergen en werd
de hartsvriendin van Mieke. Ze leerden
elkaar steeds beter kennen en besloten op
enig moment om puur praktische redenen
dat het wel handig was om samen een
huis te kopen. En zo geschiedde, aanstaande september 25 jaar geleden. “We
hebben ieder echt ons eigen leven” vertelt
Mieke. “Monique is gek op planten, mijn
hobby is origami. Ieder heeft zijn eigen
ruimtes, maar we eten wel vaak samen.
We leven echt als zussen samen, en zo
voelt het ook in familieverband.”
Nadat zij in 2006 bij de parochie in dienst
is gekomen, is niet alleen haar werk veranderd maar ook Mieke zelf. Ze vertelt:
“Ik ben een bescheiden type, maar vroeger was ik echt verlegen. Zo’n interview
als vanavond had ik vroeger echt niet ge-

durfd, hoor! Door het samenwerken met
Magda en anderen is dat echt veranderd.
Nu vind ik het werken met mensen juist
leuk!” En dat moet ook wel, want Mieke
heeft een flink activiteitenlijstje. Naast
het werk op het
parochiesecretariaat is ze actief
in de doopvoorbereidingsgroep
Zutphen, die nu
op clusterniveau
actief wordt.
Ook verzorgt
ze elke zaterdagmorgen het
ontbijt in het
verpleegtehuis
in Zutphen, is ze
daar actief in het
sociale programma, maakt ze
avondwandelingen met mensen
in hun rolstoel
en begeleidt
reisjes van de
bewoners. “Heel
dankbaar werk”
zegt ze, “ Als je
iemand gelukkig kunt maken
word je daar zelf
ook gelukkig van. Ik wel tenminste.”
En zo vult de avond zich. Terwijl bij ons
thuis de wasmachine meestal nog draait
als de auto wordt ingepakt, wordt hier een
geolied draaiboek afgewerkt. “Morgenvroeg nog werken, en zaterdag gaan we
op pad.” We praten over fietsvakanties en
over reizen. Reizen naar Ghana, Rome,
Nevers. Vooral de reis naar Ghana die ze
in 1995 maakte heeft veel indruk gemaakt. “Daar heb ik van heel dichtbij het
verschil tussen arm en rijk gezien. Na terugkomst besefte ik pas echt wat belangrijk is in het leven. En dat is dus niet luxe
of rijkdom, maar het feit dat je gelukkig

kunt zijn. Tevreden met wat je hebt.” Ook
de reis naar Nevers was erg bijzonder,
maar dan op een andere manier. Tijdens
het bezoek aan Bernadette overleed haar
moeder. “Je begrijpt dat ik dat nooit meer
vergeet.” En zo komen we te praten over
de rol van Maria in haar leven. “Maria is
warmte, Maria is emotie, maar vooral een
rustpunt. Ik kan altijd bij haar terecht.”
Zoetjesaan komen we bij het einde van
ons gesprek. We kletsen nog wat over
Origami, over boeken en films, over
contacten met parochianen bij verhuizin-

gen, haar werk aan de gebouwen samen
met Herman Heuver, het beheer van de
website enzovoort, enzovoort. Maar er is
één ding dat ze toch wel graag kwijt wil:
“Samen met het pastoraal team en de
mensen op het secretariaat hebben we
een geweldig leuk team. Je hebt geen idee
hoe hard het team werkt. Ik zie dat, want
ik maak het van heel nabij mee, maar toch
is het ontzettend leuk. Ik ben er enorm
door opgebloeid en ik hoop van ganser
harte dat we nog een hele tijd op deze
manier samen door kunnen werken!” En
dat kan ik alleen maar onderschrijven.
Theo Lam
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Alles is lucht?

over het boek Prediker en moderne kunst
geen oog wordt verzadigd van zien,
geen oor wordt vervuld van horen… (Pred. 1,8)
De zoektocht naar de zin van het leven in het boek Prediker laat
zich lezen als eigentijdse literatuur. Hij onderzoekt alles en stelt
vast dat ons leven vluchtig is als lucht. Ze is er als adem of wind,
maar tegelijk is ze ongrijpbaar. Op voorhand is het
niet duidelijk wie beter af
is: de wijze of de dwaas, de
arme of de rijke, de knecht
of de koning? Prediker stelt
vragen die geen simpel
antwoord vinden.
Hij laat je dieper doordenken over tijd en eindigheid,
wijsheid en zotheid, recht
en onrecht, over betrokken
zijn en de betrekkelijkheid
daarvan. De hoofdstukken
vormen bij Prediker geen
afgerond geheel, ze roepen
beelden en vragen op om te
overwegen en doordenken.
De begeleider zal sommige
begrippen verhelderen
en plaatsen in een breder
kader. De beeldende kunst
die wordt getoond zet
eveneens aan tot verstilling
en meditatie bij het leven.
Daarbij wordt recht gedaan aan de titel: ‘Alles is lucht?’ Kunst, die een
mens lucht geeft én luchtig genoeg om op adem te blijven én vluchtig
in de zin van nooit helemaal te doorgronden.
Kortom: een cursus waarin je veel wordt aangereikt en wordt uitgedaagd je ziel te verrijken… Ook dat is en geeft uiteindelijk: lucht!
Ieder die zich wil verdiepen in bijbel en moderne kunst, is van harte
welkom. Je hoeft geen kennis van bijbel of kunst te hebben; een open
geest en belangstelling is genoeg.

Werkwijze

In zes bijeenkomsten zoeken we naar de wijsheid van Prediker in
relatie tot ons leven. We horen en bespreken de teksten en kijken naar
moderne kunst. De kunst is geen illustratie bij de tekst. Ze biedt haar
eigen insteek en laat je nieuw en anders kijken naar de tekst en je
eigen leven: meditatief en interactief.
Praktische gegevens:
Data:
Maandag 6 oktober, 10 november, 1 december 2014,
12 januari 2015, 16 februari 2015, 9 maart 2015.
Tijd:
19.30 – 22.00 uur.
Plaats:
Parochiecentrum Christus Koningkerk te Vorden,
Het Jebbink 8, 7251 BL Vorden.
Begeleiding: Marga Peters-van Langen, pastoraal werker.
Kosten:
€ 20,- voor 6 bijeenkomsten.
Informatie en aanmelding: vóór 1 oktober 2014.
bij pastor Marga Peters-van Langen, telefoon 06-29405303,
e-mail: m.peters@12apostelen.nl

Onderweg / Algemeen

‘De Spirituele Commissie’
bij het
Eucharistisch Centrum
HH. Twaalf Apostelen
Vanaf januari 2012 is de St. Jan in Zutphen het Eucharistisch Centrum van onze Parochie HH. Twaalf Apostelen. Het is daarmee een plek waar iedere zondag op
een vast tijdstip de eucharistie wordt gevierd. Naast
een Eucharistisch Centrum wil een aantal enthousiaste
parochianen er voor zorgen dat de St. Jan óók een inspirerend en spiritueel centrum voor ons allen wordt,
waar wij samen kunnen komen om elkaar te ontmoeten, ons geloof te verdiepen en verbindingen te leggen
tussen de geloofsgemeenschappen.
Begin 2013 is daartoe een commissie gevormd bestaande uit leden van diverse geloofsgemeenschappen
in onze parochie aangevuld met enkele leden van het
Breed Parochieel Team. Deze “Spirituele Commissie”
bestaat uit: Paulien Broer van Dijk (Geloofsgemeenschap Zutphen), Joop Oudsen (Geloofsgemeenschap
Vorden), Willem Achtereekte (Geloofsgemeenschap
Joppe), Marian Storteler (parochiemedewerkster),
Günther Oude Groen (diaken) en pastoor Fred Hogenelst.
Na een aantal avonden brainstormen zijn wij tot de
conclusie gekomen dat praten prima is maar nog belangrijker is het om dingen te gaan DOEN!
Eén van de initiatieven van de Commissie die we in
2013 hebben kunnen realiseren was de organisatie
van een kerstsamenzang. Onder grote belangstelling
was er op de zondagmiddag vóór kerst een samenzang
waarbij een aantal (kinder)koren uit onze parochie
medewerking hebben verleend. Voor 2014 staat een
Gregoriaanse Mis en opnieuw een kerstsamenzang op
zondag 21 december 2014 op het programma.
Noteer in ieder geval die datum al in uw agenda.
Nadere berichten volgen.
De Spirituele Commissie

Onderweg / Vieringenschema

Bijlage
Vieringenschema:
Aanbidding en

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

Rozenkrans bidden
Keijenborg, H. Johannes de Doperkerk: iedere woensdag om 19.00 uur.

Vieringen in
Verzorgingshuizen
Borculo: Andriessenhuis, 1e
vrijdag van de maand, 9.30 uur
Hengelo: De Bleijke, 3e donderdag van de maand, 19.00 uur
Hengelo: De Bleijke, 4e vrijdag
van de maand, Oec.viering, 19.00 uur
Lochem: Gudula, 1e vrijdag van de
maand, 10.00 uur
Lochem: Tusselerhof, 1e vrijdag van
de maand, 10.00 uur
Lochem: De Hoge Weide, in het
Stilte Centrum, 2e woensdag van de
maand, 15.30 uur,
niet op 13 augustus.
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
niet op 12 augustus

Vieringen door de
week
Borculo: O.L.V. Tenhemelopnemingkerk, laatste dinsdag van de
maand, 10.00 uur.
Lochem: H. Josephkerk, 1e donderdag van de maand, 10.00 uur.
Olburgen: H. Willibrordkerk,
1e vrijdag van de maand, 15.00 uur.
Ruurlo: H. Willibrordkerk, dinsdag
23 september, 19.00 uur
Zutphen: H. Johannes de Doperkerk, ‘s woensdags , 9.30 uur.
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Doopvieringen
Aanvang doopvieringen: 13.30 uur.
Aanmelding bij het parochiesecretariaat.
Voor dopelingen uit Joppe, Lochem, Vorden en Zutphen:
Zondag 5 oktober 2014
Lochem
H. Joseph
Zondag 26 oktober 2014
Zutphen
H. Johannes de Doper
Zondag 14 december 2014
Joppe
O.L.V. Tenhemelopneming
Zondag 8 februari 2015
Zutphen
H. Johannes de Doper
Zondag 12 april 2015
Vorden
Christus Koning
Zondag 21 juni 2015
Zutphen
H. Johannes de Doper
Voor dopelingen uit Borculo, Hengelo, Keijenborg en Ruurlo:
Zondag 28 september 2014
Ruurlo
H. Willibrord
Voorbereiding op dinsdag 16 september 2014.
Zondag 9 november 2014
Keijenborg
H. Johannes de Doper
Zondag 14 december 2014
Borculo
O.L.V. Tenhemelopneming
Zondag 15 februari 2015
Hengelo
H. Willibrord
Zondag 19 april 2015
Ruurlo
H. Willibrord
Zondag 21 juni 2015
Keijenborg
H. Johannes de Doper
Voor dopelingen uit Baak, Olburgen, Steenderen en Vierakker:
Zondag 16 november 2014
locatie/kerk nader te bepalen
Zondag 31 mei 2015
locatie/kerk nader te bepalen

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

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

Dames- en Herenkoor
Parochiekoor
Willibrordkoor
Parochieel Koor
Parochiekoor
Herenkoor
Middenkoor
Gemengd Koor
Marinata
Parochiekoor
Gemengd Koor
Markant
Amazing & @Seven
Gemengd Koor
Kerkkoor
Cantemus Domino
Vokate
Dameskoor
Gemengd Koor
Capella St. Jan
Vocal Chords

24-30 augustus; 6-14-28 september
23-31 aug.; 7-13-21-27 sept.
17-24-31 aug.; 14-21-28 sept.
17-24-31 aug.; 7-14-20 sept.
7-28 september
17-31 augustus; 14 september
21 september
17-24-31 augustus; 7-21 september
14-28 september
7-14 september
30 augustus; 6 september
28 september
20 september
alle vieringen
alle vieringen
17 augustus; 6-28 september
21 september
24 ?
7-28 september
24-31 augustus; 14 september
17 augustus; 21 september

Onderweg / Uit de geloofsgemeenschappen
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H. Martinus - Baak

Wichmondseweg 17, 7223 LH Baak; 0575-441291;
martinusbaak@kpnmail.nl
Secretariaat: donderdag 9.00-9.30 uur;
Rekeningnr.: NL96RABO0304501697
Redactie: antoonmentink@chello.nl

Locatieraad/pastoraatgroep

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

commissie heel blij mee is! Het helpt mee
om het prachtige kerkgebouw in stand
te houden. Wat ook verheugend is, is de
hulp van nieuwe, wat jongere helpers.
Dat biedt perspectief voor de toekomst!
De Pleinmarktcommissie bedankt hierbij
alle vrijwilligers die hun steentje hebben
bijgedragen en is extra blij met de gratis
melk (fam. Reymer) en de eieren (fam.
Heyink-Coobs) die voor de wafels werden
gebruikt. Een tip: zet alvast een doosje in
de schuur voor spullen die geschikt zijn
voor de markt van volgend jaar!

Communicantjes op de
pagina Kidz en Teens
Vanuit de Locatieraad / Pastoraatsgroep

Vrijwilligersdag Baak
Op zondag 31 augustus 2014 wordt een
vrijwilligersdag speciaal voor de vrijwilligers van de kerk, het kerkhof, de pleinmarkt en de kerstmarkt georganiseerd.
Op deze manier willen wij de vrijwilligers
bedanken voor hun inzet en onze waardering uitspreken. Wij hebben een lange
lijst met vrijwilligers verzameld en de uitnodigingen zijn op naam verspreid. Om
te voorkomen dat wij iemand vergeten,
plaatsen wij deze oproep.
Heeft u in de kerk, op het kerkhof, bij de
pleinmarkt of bij de kerstmarkt geholpen en heeft u geen uitnodiging voor de
vrijwilligersdag ontvangen, dan vragen
wij u om u te melden bij Ingrid Teunissen (telefoon 0575-452865 of mail infra.
teunissen@kpnplanet.nl). Ook als u
iemand spreekt die geen uitnodiging heeft
ontvangen dan horen wij dit graag. Ingrid
Teunissen zal alsnog een uitnodiging bezorgen. U, als vrijwilliger, bent van harte
welkom op 31 augustus 2014!
Het organiserend comité van de Vrienden
van de Parel van Baak, Locatieraad/Pastoraatgroep St. Martinus, Gonny, Henk,
Twan en Ingrid

Misdienaars en acolieten
bedanken we ook
Op deze pagina in de Onderweg heeft u
kunnen lezen over de vrijwilligersdag van
onze geloofsgemeenschap. De misdienaars en acolieten vallen ook onder de
vrijwilligers, daarom willen wij hen ook
bedanken voor hun belangeloze inzet
voor de kerk. Echter zij zijn jonger dan de
gemiddelde vrijwilliger, dat maakt dat ze
ook een ander idee hebben bij een gebaar
uit dankbaarheid. Wat willen we de groep
aanbieden: Het misdienen is iets sociaals,
iets wat je samen doet. Geloof is iets dat
je met elkaar deelt. Met deze basis zijn

we tot de conclusie gekomen dat we alle
misdienaars en acolieten uitnodigen voor
een gezellig samenzijn om de teamgeest
kracht bij te zetten. We nodigen jullie uit
voor een kop koffie, thee of fris met wat
lekkers, om jullie als groep van misdienaars en acolieten te bedanken.

Uitnodiging
Op zondag 14 september 2014 is het Nationale Ziekendag. Naar aanleiding hiervan
organiseert de bezoekersgroep van de
geloofsgemeenschap H. Martinus te Baak
samen met de Zonnebloem op zondag 14
september om 9.30 uur een viering in de
H. Martinuskerk in Baak.
Het zal een viering zijn voor alle parochianen, waar in het bijzonder aandacht zal
zijn voor zieken en ouderen. Wij willen U
van harte uitnodigen voor deze viering.
Na de dienst drinken we met elkaar een
kopje koffie of thee in de kerk.
Graag tot ziens in de viering van zondag
14 september.
De Zonnebloem en de bezoekersgroep
van de geloofsgemeenschap H. Martinus
te Baak.

Stichting Vrienden van de Parel van Baak

Geslaagde Pleinmarkt
De jaarlijkse Pleinmarkt, gehouden op 4
mei jl., is wederom een succes geworden!
Het weer was redelijk gunstig en de
kramen konden dus buiten opgesteld
worden. De Pleinmarktcommissie is ieder
jaar weer verrast door het grote aanbod
aan spullen. De opbrengst was plm.
€ 4500,-, een prachtig bedrag, waar de

Sira Agelink uit Baak en Frederique van
Basten Batenburg die woont op de grens van
Baak en Vierakker hebben de Eerste Heilige
Communie gedaan. Kijk op de pagina Kidz
en Teens voor de foto en het verslag.

Koffie drinken
Na de viering van zondag 14 september
(Ziekenzondag) is er gelegenheid om
koffie te drinken achter in de kerk. U bent
hiervoor van harte uitgenodigd.

Misintenties
Zo. 24/8 koor. Henk Mokkink-Ouders
Schotman-Bekken en Fam., Marijke
Hebben, Ouders Cornelissen-Brink., Jgt.
Arnold Besseling. Za. 30/8 koor. Za. 6/9
koor. Herman Hendriks. Zo. 14/9 koor.
Ouders van Leussen-Wolbrink, Ouders
Schooltink-Kroesen, Theo en Ben, Mevr.
Mieke van den Bos-Sesink, Fam. Hendriks-Hermsen, Ouders Dashorst-Brink.
Za. 20/9 Jgt. Egbert Brink, Jgt. Jos Hermsen, Ouders Roordink-Borgonjen, t.g.v.
een 85ste verjaardag, Harry van de Pavert,
Maritha en Diny Zo. 28/9 koor. Ouders
Cornelissen-Brink.
Misintenties voor elk weekend: Gradus
Lichtenberg, Martien Uiterweerd, Tiny
Uiterweerd-Leisink, Ria Sesink-Bergman.
Harrie Hermans.
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, Theodorus Jansen en Jos,
Jos Hermsen, Dien Mokkink-Wenting,
Fam. Veenhuis-Zents, Ouders SchoenakerJanssen, Fam. Teunissen-Schooltink, Wim
Driever, Jan en Gretha Janssen-Bosman.

Heeft u zich ook al opgegeven
voor de Vrijwilligersdag?
Zie blz.7 DOEN!
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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

Bericht aan alle
vrijwilligers
Op zaterdag 20 september is er de groots
opgezette vrijwilligersdag voor ALLE vrijwilligers die op de een of andere manier,
binnen of buiten de twaalf geloofsgemeenschappen, werken voor de parochie
de HH. Twaalf Apostelen. Het belooft een
gezellige en waardevolle dag te worden.
Komt u ook? U kunt zich opgeven bij het
secretariaat of bij een van de leden van
de Pastoraatsgroep. Vervoer hoeft geen
probleem te zijn – meldt u even dat u met
iemand mee wil rijden!
Meer informatie vindt u op blz. 7 in dit
blad (en op blz. 7 van de vorige uitgave).

Urnenmuur

kind. Op zondag 7 september, na de
viering, zal dit monument ingezegend
worden. U bent hiervoor van harte uitgenodigd! Na afloop is er gelegenheid om
koffie te drinken in het KJ gebouw.

Met spoed gevraagd
Per 1 januari 2015 stopt onze penningmeester. Een deel van de financiën wordt
al centraal geregeld, maar Borculo heeft
ook nog een eigen penningmeester die
zich met lokale zaken bezighoudt. Wie
komt ons versterken?
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met mevr. C. Erinkveld,
tel: 0545-482241.
Heeft u niets met cijfers, maar wilt u
wel iets doen, ook dan wordt u met open
armen ontvangen!

Gregoriaanse meezing
viering

Velen van u hebben al even een kijkje
genomen op het kerkhof. Achter op het
kerkhof is een urnenmuur gebouwd met
daarin een plaquette voor het ongedoopte

Een groot deel van de huidige generatie
kan geen gregoriaans meer (mee)zingen.
We hoorden geregeld geluiden van parochianen dat het jammer is dat men dan
tijdens een gregoriaanse viering niet mee
kan zingen. En deze vieringen zijn juist
zo bijzonder. We geven u de kans om een
keertje te proeven aan gregoriaanse gezangen. Voor iedereen die hierin geïnteresseerd is organiseren we op zaterdag 18
oktober een meezing viering. Dat houdt in
dat we ’s middags, o.l.v. Freek Verheijen
en met steun van het parochiekoor, een
gregoriaanse mis gaan instuderen en deze
’s avonds in de viering van 19.00 uur uit
gaan voeren. Of u nu wel of totaal niet
bekend bent met deze gezangen, u bent
van harte welkom! We beginnen de middag om 14.00 uur in de kerk Onze Lieve
Vrouw ten Hemelopneming in Borculo,
Steenstraat 26. We repeteren tot ca. 17.30
uur (inclusief een pauze). Dan hebben
we even de tijd om de benen te strekken
en iets te eten – daar wordt voor ge-
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zorgd – en dan kunnen we om 19.00 uur
een mooie gregoriaanse mis ten gehore
brengen. I.v.m. de organisatie zou het fijn
zijn dat u even laat weten of u meedoet.
U kunt bellen met, of een mailtje sturen
aan Annette Franck tel 0545-473360,
morgenster26@hetnet.nl.

Misdienaars uitje
Op 31 augustus gaan de misdienaars weer
op pad. Ditmaal samen met de misdienaars van Ruurlo. Zo proberen we de
saamhorigheid in het cluster te bevorderen. Waar hun welverdiende uitje naar toe
gaat, blijft nog geheim. Het zou namelijk
zomaar kunnen zijn dat zij dit ook lezen.
Om de kosten te dekken hebben we al 2
deurcollectes gehouden.
U heeft gul gegeven, waarvoor heel veel
dank. Mocht u de deurcollectes gemist
hebben, dan kunt u uw bijdrage in een envelop in de brievenbus bij het KJ-gebouw
deponeren. Namens de misdienaars,
alvast bedankt.

Huwelijksviering
Op zaterdag 30 augustus om 13.30 uur
trouwen Henk Jan Brokers en Petra
Heuts. De viering wordt voorgegaan door
Pastoor Hogenelst en het koor Stemmig
verleent haar medewerking.

Misintenties
23/8 Herman en Annie v.d. Berg-Saveneije, voor de zieke parochianen. 31/8
Overleden Fam. Brokers en Heuts, uit
dankbaarheid, Herman en Annie v.d.
Berg-Saveneije.
7/9 Henk Nijhof (jaargedachtenis), Herman en Annie v.d. Berg-Saveneije.
13/9 Harry Leferink op Reinink, Hetty
v. Aken-Beerten, Marietje Dute-Kasteel,
Truus Dibbelink-Wegdam, Herman en
Annie v.d. Berg-Saveneije, overleden ouders Hulzink-Spekschoor, overleden Fam.
Geerligs en Ottenschot.
21/9 Herman en Annie v.d. Berg-Saveneije, fam. Pelgrum, Johannes Brokers
(jaargedachtenis).
27/9 Herman en Annie v.d. Berg-Saveneije

Inleveren Kopij
Sluitingsdatum inleveren kopij voor
Borculo is 5 september 2014,
monique.uhl@gmail.com

Heeft u zich ook al opgegeven
voor de Vrijwilligersdag?
Zie blz.7 DOEN!
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DAG

ZUTPHEN	

JOPPE	

LOCHEM	

VORDEN	

BORCULO	RUURLO	

za 16/08									
									
									
zo 17/08
20e zo.
d. h. jaar

11.15 uur
Eucharistie
F. Hogenelst

9.30 uur
WCV
J. van Kranenburg

9.30 uur
Eucharistie
J. Leisink

9.30 uur		
WCV
geen viering
werkgroep		

10.00 uur, Oec.
Openluchtviering
M. Storteler

za 23/08					
19.00 uur, Euch.						
					
F. Hogenelst						
					
T. ten Bruin						
													
zo 24/08
21e zo.
d. h. jaar

11.15 uur
Eucharistie
F. Zandbelt

9.30 uur
Eucharistie
F. Zandbelt

9.30 uur
WCV
werkgroep

9.30 uur		
WCV		
werkgroep		

9.30 uur
WCV
werkgroep

za 30/08						
19.00 uur				
						
Eucharistie				
						
F. Hogenelst				
													
zo 31/08
22e zo.
d. h. jaar

11.15 uur
Eucharistie
F. Hogenelst

9.30 uur
WCV
werkgroep

9.30 uur
Eucharistie
F. Hogenelst

9.30 uur
WCV
T. ten Bruin

9.30 uur		
WCV		
G. Spekkink		

za 06/09				
18.30 uur		
19.00 uur			
				
WCV		
WCV			
				
J. van Kranenburg		
M. Peters			
													
zo 07/09
23e zo.
d. h. jaar

11.15 uur Euch.
F. Hogenelst
T. ten Bruin

9.30 uur
Eucharistie
J. Hulshof

9.30 uur		
WCV		
G. Oude Groen		

9.30 uur		
WCV		
J. van Kranenburg		

za 13/09

17.00 uur				
19.00 uur				
Effataviering				
Eucharistie				
					
F. Hogenelst				
													
zo 14/09
KruisVerheffing

11.15 uur
Eucharistie
F. Zandbelt

9.30 uur
WCV
werkgroep

9.30 uur
Eucharistie
F. Zandbelt

9.30 uur			
Oec. Viering		
geen viering
J. van Kranenburg			

za 20/09		
19.00 uur				
19.00 uur				
		
Eucharistie				
Eucharistie				
		
F. Hogenelst				
F. Zandbelt				
													
zo 21/09
25e zo.
d. h. jaar

11.15 uur		
Familieviering		
F. Hogenelst		

9.30 uur
WCV
werkgroep

9.30 uur
WCV
T. ten Bruin

9.30 uur		
WCV		
werkgroep		

za 27/09					
19.00 uur				
					
WCV				
					
M. Storteler				
													
zo 28/09
26e zo.
d. h. jaar

LEGENDA:

11.15 uur
Eucharistie
F. Zandbelt

9.30 uur
WCV
werkgroep

9.30 uur
Familieviering
werkgroep

9.30 uur		
Eucharistie		
J. van der Meer		

Woorddienst

Euch.:

Eucharistieviering

WD:

WCV:

Woord- en Communieviering

Oec.viering: Oecumenische viering								

Nieuwe indeling Vieringenschema
M.i.v. juli 2014 is het Liturgisch Rooster vastgesteld met inachtneming van de
clusterindeling. De nieuwe indeling van het Vieringenschema geeft de clusters
weer. Het Eucharistisch Centrum in Zutphen is apart vermeld.

EHC:

9.30 uur
WCV
werkgroep

Eerste H. Communieviering

Heeft u zich al opgegeven voor
de Vrijwilligersdag?
Zie blz.7 DOEN!
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KEIJENBORG

HENGELO	

BAAK

STEENDEREN	OLBURGEN	DAG

19.30u. Veldkapel Baak			
Oogstdankviering		
J. van Kranenburg

za 16/08

9.30 uur					
Eucharistie					
F. Hogenelst					

zo 17/08
20e zo.
d. h. jaar

									
									
									
11.00 uur
WCV
werkgroep

VIERAKKER	
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17.00 uur
Eucharistie
F. Hogenelst

						
19.00 uur		
						
Eucharistie		
						
F. Zandbelt		
													

za 23/08

9.30 uur			
Eucharistie		
geen viering
F. Hogenelst			

zo 24/08
21e zo.
d. h. jaar

				
19.00 uur		
19.00 uur
				
WCV		
WCV
				
G. Spekkink		
T. ten Bruin
													

za 30/08

11.00 uur
Eucharistie
F. Hogenelst

11.00 uur
WCV
werkgroep

9.30 uur
WCV
werkgroep

9.30 uur
Eucharistie
J. Leisink

10.00 uur KERMIS
Oec. Viering
werkgroep

10.00 uur		
WCV		
werkgroep		

9.30 uur		
WCV		
werkgroep		

			
17.00 uur
19.00 uur			
			
WCV
WCV			
			
M. Peters
G. Oude Groen			
													
11.00 uur
Eucharistie
R. Cornelissen

9.30 uur			
WCV			
M. Peters			

9.30 uur
Eucharistie
F. Hogenelst

9.30 uur
WCV
T. ten Bruin

				
17.00 uur				
				
Eucharistie				
				
F. Zandbelt				
													
11.00 uur
Eucharistie
F. Hogenelst

9.30 uur		
WCV		
G. Spekkink		

9.30 uur		
WCV
geen viering
M. Storteler		

9.30 uur
Eucharistie
F. Hogenelst

				
19.00 uur			
				
WCV			
				
J. van Kranenburg			
													
11.00 uur
Oec. Viering
J. van Kranenburg

10.00 uur
Oec. Viering
M. Peters

9.30 uur		
Eucharistie		
F. Hogenelst		

9.30 uur
WCV
werkgroep

9.30 uur
WCV
werkgroep

				
17.00 uur		
19.00 uur		
				
WCV		
WCV		
				
werkgroep		
werkgroep		
													
11.00 uur
WCV
werkgroep

9.30 uur		
Eucharistie		
F. Zandbelt		

9.30 uur		
WCV		
werkgroep		

9.30 uur
WCV
werkgroep

zo 31/08
22e zo.
d. h. jaar
za 06/09

zo 07/09
23e zo.
d. h. jaar
za 13/09

zo 14/09
Kruisverheffing
za 20/09

zo 21/09
25e zo.
d. h. jaar
za 27/09

zo 28/09
26e zo.
d. h. jaar

Voor andere vieringen en het koorrooster zie bladzijde 11

								WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN

zie www.12apostelen.nl/vieringen
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H. Willibrord - Hengelo

Spalstraat 38; 7255 AD Hengelo (Gld.); 0575-461275;
info@willibrordhengelo.nl; www.willibrordhengelo.nl
secretariaat: woensdag 15.00-17.00 uur.
Rekeningnr.: NL85RABO0121392570;
NL82RABO0119538857 (kerkbijdragen);
NL42RABO0168462303 (torenrestauratie).
Redactie: louise50@live.nl

Locatieraad/pastoraatgroep

Neighboursisters” uit Gorssel. Al direct
hadden de beide dames Gerda en Pauline
een hartelijk contact met hun publiek.
Hun gezellige manier van optreden met
bekende liederen en verkleedpartijen
zorgden ervoor dat het een fijne middag
werd. En nadat zij als dank beloond waren met een roos en als toegift het alom
bekende lied “The Rose” zongen, kon de
middag niet meer stuk.

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

Ontmoetingsdag Baak
geslaagd
Op dinsdag 17 juni was in Baak weer de
jaarlijkse ontmoetingsdag voor ouderen
en alleenstaanden. Zo’n 90 parochianen
uit Baak, Hengelo, Keijenborg, Olburgen, Steenderen en Vieraker waren naar
Huize Baak gekomen om deze dag mee
te maken. Nadat ieder een plekje had
uitgezocht in het boerderijgebouw werd
de dag gestart met een kopje vers gezette
koffie. Vervolgens werd, zoals dat op een
katholieke gebeurtenis past, samen de
Eucharistie gevierd. Pastoor Hogenelst
ging in de viering voor en het parochiekoor uit Steenderen verzorgde de gezangen onder begeleiding van organist Ernest
Koers, terwijl Gert Essink als koster er
voor zorgde dat alles netjes in orde was.
Na de viering kwam zogezegd de fles op
tafel: een borreltje, een glaasje fris en niet

te vergeten de advocaat met slagroom. Afgewisseld met een hapje tussendoor werd
het een gezellige boel. Tegen de middag
was pastor Marga Peters uitgenodigd om
iets over haar werk te vertellen. Het was
muisstil toen zij vertelde over haar werk
bij Fatima, over de mensen die daar een
thuis vinden, de plaats van deze mensen
in de maatschappij en wat zij kunnen betekenen als voorbeeld voor medemensen.
Dan de lunch. De vrijwilligers hadden er
alle mogelijke zorg ingestopt en dat viel te
proeven. Genoten werd van de soep met
echte balletjes, de broodjes, het krentenbrood en het fruit-na. Na de lunch was
gelegenheid om buiten te genieten van
de speciale sfeer die op het landgoed van
Huize Baak aanwezig is, een praatje werd
gemaakt of gewoon even lekker stil zitten
en rondkijken.
Tegen twee uur werd het programma
voortgezet met een optreden van “The

De ontmoetingsdag werd afgesloten met
de viering van het Lof. Een dankwoord
van pastoor Hogenelst aan allen die hun
bijdrage leverden aan het welslagen van
deze dag maakte de afsluiting rond.
Gasten en vrijwilligers ontvingen bij vertrek een rode roos met een kaartje waarop
vermeld: “Moge het u goed gaan” en dat is
wat wij elkaar wensen met de blik gericht
op het komende jaar.
Ria Tijssen en Joop Klooken

Heeft u zich ook al opgegeven
voor de Vrijwilligersdag?
Zie blz.7 DOEN!

Bijeenkomst Locatieraden Cluster Borculo, Keijenborg, Ruurlo en Hengelo op 3 juni 2014
Aanwezig waren de leden van het Parochiebestuur, Pastoraal team, leden van de locatieraden/
pastoraatsgroepen ( Coördinatiegroep) van bovengenoemde cluster (totaal 24 personen).
Het Centrale thema was vrijwilligersbeleid door Jaap van Kranenburg.
Vrijwilligers beleid is noodzakelijk vertaalt in 13-tal instituutsregels
Statuten 13-tal regels
1. Waardering en erkenning vrijwilligers
2. Begeleiding bij taak- functieomschrijvingen
3. Inbreng pastoraal beleid en vitaliteit afgeleid van pastoraal beleidsplan
4. Communicatie en overlegsituaties (apart beleidsplan )
5. WA verzekering
6. Persoonlijke vorming en werkkwaliteit
7. Interne regeling van activiteiten
8. Vorming en Toerusting door de parochie
9. Binnenhalen; begeleiden, belonen, behouden, beëindigen
10. Beloning en onkostenvergoeding
11. Actueel vrijwilligersbestand
12. Geschillenregeling
13. Jaarlijkse evaluatie praktijk vrijwilligersbeleid
Deze regels zijn besproken en daar waar nodig met voorbeelden verduidelijkt.
Waarom clusters?
1. Betere benutting tijd beschikbare menskracht
2. Betere verdeling activiteiten
3. Betere waarborg van de kerk in totaal.
Doel:
Geloofsgemeenschap (GG) NIET overbodig te maken, maar juist versterken
Mogelijkheden vergroten van ( nieuwe) vitaliteit van de geloofsgemeenschappen
Nieuw elan; weinig vernieuwing
Het geheel (cluster) is meer dan de som der delen

Verwezenlijking in de praktijk realisatie clustervorming
1. niet teveel willen
2. Niet de waan van de dag
3. Goed overleg- organisatiestructuur
4. Planmatig werken Waarom?
- Geeft duidelijkheid (wie, wat, waar, waarom- hoe)
- Evaluatie
5. Jaarplan. Jaarwerkplannen opstellen voor evenementen!
- wat heb je daarvoor nodig?
- kennis en sterkte en zwakte GG
- vanuit pastoraal beleidsplan
- ondersteuning mogelijk vanuit de parochie
Onderwerpen van gesprek voor meer samenwerking binnen dit cluster:
- Noaberviering uitbreiden structuur aanbieden planmatig werken. Uitwerken b.v. voor de
vier katholieke kerken
- Begraafplaatsen bijeenkomsten rondom symbolen, tradities op de verschillende kerkhoven.
Idee verder uitwerken.
- Viering in de streektaal. Ruurlo. Tentdienst. Hiervoor wordt nog ‘reclame’ gemaakt
- Idee happen en trappen bewaren en/of uitwerken
- 20 september vrijwilligersdag Zutphen. Uitgangspunt: Inspireren en waarderen. Waarderende gemeenschapsopbouw. Andere vorm: werkdag in groepen bezig gaan met vertellen
van verhalen. Op een andere manier met elkaar omgaan.
Binnen activiteit in Emanuel kerk te Zutphen.
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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.

Kerkhofbeheerder: hr. H. Brandjes,
tel. (0573) 400989; 06-41382705
Telefoonnummers staan op het antwoordapparaat: tel. 0575-494221.

Familieberichten
Gehuwd: Remco Vroon en Brenda van
Dijk op 21 juni 2014.
Overleden: Catharina Elisabeth Vos-Boer,
in de leeftijd van 90 jaar.

Onze Lieve Vrouw
Tenhemelopneming,
patrones Joppe
Op vrijdagavond 15 augustus is er om
19.00 uur een Eucharistieviering bij gelegenheid van het feest van onze patrones,
waarin pastor Zandbelt zal voorgaan en
het koor assistentie zal verlenen.

Brunch Joppe
Op zondag 17 augustus zal er na de viering
van 9.30 uur een brunch zijn in de tuin
van de pastorie waarvoor alle leden van
onze geloofsgemeenschap van harte zijn
uitgenodigd.

EHC 2015
Wij hebben nu reeds aanmeldingen van
4 kinderen die in 2015 de Eerste Heilige
Communie willen ontvangen. Het is nog
vroeg, we leven pas in 2014, maar mocht
uw kind interesse hebben, dan kunt u dit
kenbaar maken bij de pastoraatsgroep
Joppe: annedewolf75@gmail.com. U ontvangt t.z.t. nadere info.
werkgroep EHC Joppe

Mariet bedankt !
Al sinds bijna drie jaar organiseert Mariet
van Koppen op woensdagmorgen de koffieochtenden voor ouderen in de pastorie.
Jammer genoeg wil zij daarmee stoppen,

want het wordt haar te veel liet Mariet
ons weten tijdens de laatste koffie-ochtend
in juli. Zij was de initiatiefneemster en ook
de koffie zondags na de viering was haar
idee. Mariet heel hartelijk bedankt voor je
inzet en alle moeite tijdens zovele jaren!
Maar het trouwe koffiegroepje gaat door:
op woensdag 24 september is de volgende
koffieochtend, altijd met een gevarieerd
programma en iets lekkers bij de koffie.
Nog meer belangstelling zou leuk zijn, ook
U bent van harte welkom. Om 10.00 uur is
de koffie klaar.
Puck Vork: 0575-490500
P.S. Wie heeft zin om mij te komen
helpen?

Ontmoet Hannie
De liefde voor de mens en de bloem vormt
de rode draad in het leven van Hannie.
Het heeft haar mede gevormd, het maakt
haar blij en het geeft haar energie. Door
de combinatie van mens en bloem heeft ze
velen mogen verblijden met een mooi boeket of konden mensen genieten van haar
bloemstukken in de kerk. Zelf geniet ze

van haar lievelingsbloem, de Lathyrus die
haar man Cor voor haar kweekt. En wilt u
weten wat haar lievelingslied is? Kijk even
op onze site rkkerkjoppe.nl/wim <http://
rkkerkjoppe.nl/hannie>
In de rubriek ‘Ontmoet’ maakt u kennis
met mooie en bijzondere mensen uit onze
geloofsgemeenschap. Samen vormen we
de kerk en wat is mooier om elkaar nog
beter te leren kennen. Hij of zij, geeft het
stokje door aan een ander en dat gebaar
verbindt ons met elkaar. De volgende keer
ontmoet u Wim Verholt.

Heeft u zich ook al opgegeven
voor de Vrijwilligersdag
in Zutphen?
Zie blz.7 DOEN!
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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 – 10.30 uur.
Telefoon 0575-461314.
Ook kunt u uw kind aanmelden voor het
dopen. De doopvieringen voor Keijenborg
zijn gepland op zondag 9 november 2014
en zondag 21 juni 2015. Meer informatie
over het nieuwe doopschema staat in
Onderweg op bladzijde 11
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

Openingstijden Parochiesecretariaat in de vakantieperiode

Vanaf donderdag 21 augustus is het secretariaat open van 10.00 – 10.30 uur (dus
een half uur korter!)

Jaargedachtenisviering
Op zondag 17 augustus is de jaargedachtenisviering voor Herman van Uum overleden op 16-08-2013. Zondag 28 september is de jaargedachtenis voor Willy de
Vrught, overleden op19-09-2013

Familieberichten
Overleden: Op 14 juni 2014 is overleden
Riek Stevens-Muller in de leeftijd van
89 jaar. Zij verbleef in Verpleegtehuis

zich opgeven bij de plaatselijke contactpersonen Willy Niesink en Dini Compas.
Achterin de kerk hangt een poster met de
contactgegevens.
We reizen per bus en vertrekken vroeg in
de ochtend vanaf de kerk in Keijenborg.
De kosten bedragen voor volwassenen
€ 24,- p.p. en voor kinderen tot 16 jaar
€ 10,We hopen dat velen – jong en oud- zich
aangesproken voelen om met ons mee te
gaan naar Kevelaer.

Antonia in Terborg. Op 7 juli is overleden
Henk Schennink in de leeftijd van 82 jaar.
Hij woonde Michelstraat 26 te Velswijk/
Zelhem

Kort nieuws in en om de
kerk
* Het bordje achter de kerk met daarop de
tijden is weer mooi gemaakt.
* Kerktelefoon: de computer in de kerk
die de uitzendingen opneemt en registreert had het begeven. Er is inmiddels
een nieuwe computer geplaatst.
* Rond de kerk vliegen een soort bijen.
Daar is naar gekeken. Deze soort steekt
echter niet, dus hoeft er geen actie te
worden ondernomen.
* Voegen van de kerkstoep: er wordt aan
gewerkt om dit op te knappen.

Bedevaart naar Kevelaer
Zaterdag 6 september a.s. vindt de jaarlijkse pelgrimstocht naar Kevelaer plaats
met als centraal thema: “Een huis vol
glorie ziet men al over onze aarde”. Dit
thema is gekozen vanwege het 150-jarig
jubileum van de Basiliek in Kevelaer.
De dag zal beginnen met een Eucharistieviering, ’s middags is er de Kruisweg en
afsluitend het Slotlof in de Basiliek.
Tussendoor is er voldoende gelegenheid
om elkaar te ontmoeten en te genieten
van het mooie stadje Kevelaer. U kunt

“Wapen je met vrede”
Dat is het thema van de VREDESWEEK
2014: van 20-28 september 2014.
Raad van Kerken Halle-KeijenborgZelhem.
In de St.Jan de doper kerk in Keijenborg
is op 21 september om 11.00 uur een
Oecumenische Vredesdienst.
Het thema van de viering en de week
is: WAPEN JE MET VREDE, VREDE
DICHTBIJ EN VERAF. Niet alleen de
wereld moet in actie komen maar wijzelf
ook! De vredesdienst wordt voorgegaan
door pastor Jaap van Kranenburg. Samen
met het koor 2Gether en de Oecumenische voorbereidingsgroep wordt de dienst
voorbereid.
We nodigen EEN IEDER uit voor deze
viering:
WAPEN JE MET VREDE, STRAAL
VREUGDE UIT!
Ontmoeten is bij elkaar komen en ……….
elkaar zien!

Heeft u zich ook al opgegeven
voor de Vrijwilligersdag
in Zutphen?
Zie blz.7 DOEN!
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Het evangelie van Marcus

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 familievieringgroep
In nummer 4 van Onderweg heeft u
kunnen lezen wat er zoal komt kijken bij
het in elkaar zetten van een woord- en
communieviering. We mogen ons als
geloofsgemeenschap gelukkig prijzen
dat we voor al het werk dat hierbij komt
kijken niet alleen over een liturgiegroep
beschikken, maar ook over een familievieringgroep. De leden van de familievieringgroep (Gerry, Gerard, Thea, Ans,
Judith en Paulien) zetten zich in voor die
woord- en communievieringen waarbij de
hele familie, en vooral ook de kinderen,
zich betrokken voelt. Dat gebeurt niet
alleen door het zoeken van geschikte en
begrijpelijke teksten, maar ook door de
kinderen in de vieringen te laten voorlezen, te laten zingen en al vóór de viering
(meestal een halfuur) met een activiteit te
laten bezig zijn.
Nadat het jaarrooster (met rond de acht
familievieringen) is opgesteld, kiest de
familievieringgroep het evangelie van
de betreffende zondag als uitgangspunt
van de dienst. Over dat evangelie wordt
uitvoerig gediscussieerd. Daarbij wordt
naar antwoorden gezocht op vragen
als: ‘Wat wil het evangelie ons zeggen?’
‘Wat betekent het verhaal voor deze
tijd?’ ‘Welke boodschap zit er in de tekst
opgesloten?’ ‘En welk thema kan er uit de
tekst worden afgeleid?’ De antwoorden op
deze vragen geven een eerste opzet voor

Heeft u zich ook al opgegeven
voor de Vrijwilligersdag
in Zutphen?
Zie blz.7 DOEN!

de overweging. Vervolgens wordt er naar
een geschikte eerste lezing gezocht, een
lezing die ook voor kinderen duidelijk is.
Daarna moeten er passende gebeden, een
openingswoord, een geloofsbelijdenis en
voorbeden worden opgesteld. Gelukkig
is er in de bibliotheek in de parochiezaal
veel materiaal beschikbaar, waarmee een
goede viering, zowel inhoudelijk als qua
taalgebruik, in elkaar kan worden gezet.
Ten slotte worden de teksten aangevuld
met liederen, meestal door Marinata,
maar af en toe ook door het Gemengd
Koor.
Nu de viering ‘rond’ is, typt één van de
leden van de werkgroep de teksten uit en
zoekt er een voorplaat en tekeningen bij.
Het ‘kopieerteam’ kan vervolgens de bladen stencilen en de gastvrouwen nieten
ze tot een fraai boekwerkje. En in het informatiebulletin van de St. Josephschool
wordt de viering aangekondigd.
De leden van de familievieringgroep halen veel voldoening uit hun werk. Gerry te
Walvaart: “Het is fijn om in een groep betrokken mensen te praten over het geloof
en de betekenis ervan in het dagelijkse
leven. Het gaat er niet om wat er letterlijk
in de Bijbel staat, maar om de boodschap
voor de praktijk van alledag.” Ze voegt
daaraan toe: “Op het moment bestaat de
groep uit vijf leden, maar we kunnen er
zeker mensen bij gebruiken. Dat hoeft
niet direct voor alle vieringen te zijn. En
het zou helemaal fijn zijn als zich jonge
mensen zouden aansluiten. Zij hebben
vaak contact met andere jonge mensen en
hun kinderen. Zo kunnen de familievieringen in Lochem blijven bestaan.”

“Het leren lezen van een belangrijke
tekst in het koine-Grieks, het evangelie
van Marcus. Iedereen met een beetje
taalgevoel èn motivatie wordt van harte
uitgenodigd om zich te melden voor een
studiegroep. We leren het koine-Grieks
door onmiddellijk in de tekst te duiken,
door deze tekst hardop te lezen en ons
het verhaal woord voor woord eigen te
maken. Grammatica komt op de tweede
plaats. Voorkennis is niét nodig. Je kunt
je belangstelling hiervoor kenbaar maken
door een mail te sturen naar leonherrman@kpnmail.nl.”

Marinata zoekt nieuwe
pianist(e)

‘Marinata’ is een zeer enthousiast koor.
We repeteren iedere woensdagavond van
19.30 uur tot 20.45 uur in de RK kerk
St. Joseph te Lochem. Eens in de maand
zingen wij tijdens de viering op zondag in
onze kerk. Onze huidige pianist heeft aangegeven ons per 1 januari 2015 te moeten
verlaten. Ben jij degene die ons koor wil
begeleiden? Of ken je iemand, die wij
zouden kunnen benaderen? Neem dan
contact op met Marianne Boks, telefoon:
0573- 253208. Mailen mag ook:
marianneboks@gmail.com

Onderweg / Uit de geloofsgemeenschappen
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H. Willibrord - Olburgen

Olburgseweg 4; 7225 NB Olburgen, 0575-451279,
bgg 0575-451454.
Rekeningnr.: NL42RABO0148900313
Redactie: jansenmts@planet.nl

Locatieraad/pastoraatgroep

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

Activiteiten voor
vrouwen

Rooster

De volgende activiteit is op maandag 15
september in de huiskamer bij Tonny van
Deudekom:
Kennismaken met Mindfulness.
Mindfulness is aandachtig zijn bij alles wat zich voordoet in het hier en nu,
zonder oordelen. Daarbij is het belangrijk
je aandacht te leren richten op één ding
en een open accepterende houding te
ontwikkelen. Je kunt allerlei lichamelijke sensaties gaan opmerken, allerlei
gevoelens en drukke gedachtes, zonder ze
te beoordelen of weg te wensen, prettig
en onprettig. Je zult leren opmerkzaam
te worden naar wat er om je heen waar te
nemen is. Wat je ziet, hoort, proeft, ruikt
en voelt.
In de nieuwsbrief die eind augustus / begin september per mail wordt verzonden
kun je de volledige informatie van deze
avond lezen.

Denise en Rianne: 14 september

Wil jij ook de nieuwsbrief ontvangen, geef
dan je mailadres door aan Trees Jansen:
jansenmts@planet.nl

Boekuitleen gaat van start
We gaan beginnen in het schoolgebouw
van Olburgen! Deze zomer zijn we elke
vrijdag open van 10.00 – 11.00 uur.
Kom gerust langs om te kijken hoe de
Olburgse bibliotheek eruit ziet. De koffie
staat klaar (tegen een kleine vergoeding).
We hebben al heel veel goede boeken
gekregen. Maar we kunnen nog wel wat
meer kinder-/jeugdboeken gebruiken.
DVD’s zijn ook welkom.
De uitleenregels zijn eenvoudig. Het
lenen van boeken is gratis.
Anke Pasman, Esther Staal en Ria van de
Graaf.

Géén viering

In het weekend van 23 - 24 augustus is er
geen viering in onze parochiekerk.

Misdienaars:
Collectanten

17 augustus: Jan Baars
30 augustus: Theo van Aalst
7 september: Theo Damen
14 september: Jan den Hartog
21 september: Joost Langenhof
28 september: Erna Bosch

Lectoren

30 augustus: Cilia Langenhof
7 september: Thea Lebbink
14 september: Anke Pasman
28 september: Anny Steentjes

Kosters

17 augustus: Jan Baars
30 augustus: Cilia Langenhof
5 september: Theo van Aalst
7 september: Betsie Verhoeven
14 september: Jan Baars
21 september: Joost Langenhof
28 september: Cilia Langenhof

Bloemversiering

9 augustus - 22 augustus: Thea en Gerda
23 augustus - 5 september: Riky en
Marietje
6 september - 19 september: Betsie en
Nicole
20 september - 3 oktober: Diny en Leonie

Intenties
17 augustus: Jo te Braake, Gradus en
Dinie Baars, Herman Pasman, Robert
Vallen
30 augustus: Gerard Lebbink, Liesbeth
Sielias, Herman Pasman, Iete Gosselink,
Overleden familie Sesink – Peters
7 september: Bernard Beijer, Gradus en
Riek Bremer, Theo Bremer
14 september: Gradus en Dinie Baars,
Willemien Horstink - Groot Koerkamp,
Jan Egging en Marietje Egging – Houtman, Herman Pasman, Overleden ouders
Gerritsen - Reulink
21 september: Bertus Metze, Riet Willemsen – Böhmer
28 september: Liesbeth Sielias, Herman
Pasman

Stichting Vrienden van
Dora Visser
Noveen 2014
Intentie: Dat op voorspraak van Dora
Visser allen die lijden naar lichaam en
geest door God gesterkt en
vertroost worden, in
het bijzonder onze
medechristenen – waar ook
ter wereld –
leven in grote
angst, die
onderdrukt
worden,
gemarteld
of gedood
omdat zij
van Christus
zijn. (tekst:
hulpbisschop H.
Woorts)
Voor deze intentie
wordt de eucharistie
gevierd in de H. Willibrordkerk van Olburgen op de volgende eerste
vrijdagen van de maand om 15.00 uur:
5 september
3 oktober
7 november

pastoor P. Ambting
pastor H. Jacobs
pastoor F. Hogenelst

Dames- en herenkoor

Repetities: 2 september, 9 september, 16
september, 23 september
Gezongen vieringen: 7 september, 14
september

Inleveren kopij
Sluitingsdata inleveren kopij voor Olburgen/Rha: (uiterlijk 20.00 uur)
nummer 7:
31 augustus
nummer 8:
12 oktober
E-mailadres: jansenmts@planet.nl

Heeft u zich ook al opgegeven
voor de Vrijwilligersdag
in Zutphen?
Zie blz.7 DOEN!
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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, H. Kasteel, 452492.

Bezoekgroep Willibrordus
Wij hebben in juni j.l. afscheid moeten
nemen van Toon Geerligs, een gewaardeerd lid van onze bezoekgroep. Met
grote inzet en grote belangstelling voor
“zijn buitenwijk” bracht hij bezoekjes,
bracht een bloemetje en sprak “hun taal”
zoals hij dat noemde. Zijn aanwezigheid
en inbreng in de bijeenkomsten zullen we
erg missen. Wij moeten nu op zoek naar
een goede man of vrouw die deze taak ook
op zo’n fijne wijze kan uitvoeren.
Ook hebben wij afscheid moeten nemen
van Riek Gotink die ruim dertig jaren
actief geweest is voor de senioren. Zij was
“de kartrekker” van de bezinningsdagen
in “Loreto” Zij heeft haar taak tot en met
de Kerst uitgevoerd. In die viering hebben
wij feestelijk afscheid genomen van haar.
Wij zijn dankbaar dat we beide vrijwilligers in ons midden hebben gehad

Oecumenische viering
Tijdens de pompdagen in Ruurlo is er een
heel bijzondere viering van de Raad van
Kerken Ruurlo-Barchem op zondag 17 augustus om 10.00 uur. De viering is niet alleen bijzonder omdat die wordt gehouden
in een feesttent op het dorpsplein, maar
vooral ook omdat de dienst volledig in
het Achterhoeks dialect zal plaatsvinden.
Naast voorgangers, Jansje Ruiterkamp uit
Bathmen en Marian Storteler uit Ruurlo,
zal ook een dialectkoor onder leiding van
Gerrie van der Horst medewerking verlenen aan de dienst.
De dialectcommissie en de Raad van Kerken hebben samen met Jansje en Marian
als thema gekozen: ’Neet alleen de onze’.
Dit thema zal de leidraad vormen voor
de viering. Een thema om na afloop van
de dienst ook nog met elkaar van gedachten te wisselen onder het genot van een
kopje koffie of thee en voor de kinderen
limonade. De collecte tijdens de dienst
is bestemd voor Hospice “de Lelie” in

Winterswijk. Wij nodigen iedereen die dit
wil meemaken van harte uit.

Familieberichten
Overleden: Op 5 juni 2014 is Riek Gotink–Lankveld in de leeftijd van 85 jaar
overleden. De avondwake was woensdagavond 11 juni, de gezongen uitvaartdienst op 12 juni in de Willibrorduskerk
en aansluitend de begrafenis op de RK
begraafplaats te Ruurlo.
Op 5 juni 2014 is Toon Geerligs in de leeftijd van 77 jaar overleden. De gezongen
uitvaartdienst was op 12 juni in de Willibrorduskerk en aansluitend de begrafenis
op de RK begraafplaats te Ruurlo. Dat zij
mogen rusten in vrede.
Huwelijk: Op vrijdag 11
juli 2014 trouwden Wouter
Peeters en Manja Beeks in
onze St. Willibrorduskerk
te Ruurlo. Het huwelijk
werd ingezegend door Pastoor Hogenelst. Wij feliciteren het bruidspaar met deze heuglijke gebeurtenis.

Misintenties
16 en 17 augustus Rikie Mombarg-v.d.
Hoven, Johan Vaanhold, Johan v.d.
Berg. 23 en 24 augustus Ida van LanenGroot Zevert, Toon Geerligs. 31 augustus
Toon Geerligs. 6 en 7 september Ouders
Gotink-Eggink (Tank) en zoon Herman
Ilse Welp-Markovski Elisabeth KasteelJansen Lies Kasteel-Hofman Johan v.d.
Berg Toon Geerligs. 13 en 14 september
Toon Geerligs. 20 en 21 september Rikie
Mombarg-v.d. Hoven Toon Geerligs. 27
en 28 september Toon Geerligs.

Vrijwilligersochtend
Op zondagmorgen 29 juni j.l. werd om
9.30 uur met een Woord- en Communieviering in de Willibrorduskerk de start
gegeven voor de jaarlijkse Vrijwilligers-
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Dank-je-wel bijeenkomst. De kerk was
goed gevuld met de vele vrijwilligers en
de predikatie van de Werkgroepvoorganger gaf je wat mee. In “De Keizerskroon”
werden we onthaald op koffie met krentenwegge. In het openingswoord van de
voorzitter van de Locatieraad werd stil gestaan bij het overlijden van twee van onze
vrijwilligers: Mw. Riek Gotink en dhr.
Toon Geerligs. Riek had reeds afscheid
genomen van het kerkenwerk, Toon was
nog steeds een zeer actieve vrijwilliger
als lid van de bezoekgroep. Verschillende
werkgroepen hielden een praatje over hun
functioneren en Margriet te Morsche gaf
een uiteenzetting over andersoortige vieringen. De misdienaars verrasten ons met
hun leuke presentatie
en het koor Markant
gaf een leuke show
weg. De uitreiking
van de Paaskaars, die
voor deze bijeenkomst
stond gepland, had
reeds plaatsgevonden. De Paaskaars
is gegaan naar de
heer Ben Bakker die ruim tien jaren de
Inloopkerk verzorgt. Hij heeft deze in
het leven geroepen en 1 of 2 keer per
maand, wanneer er geen zondagviering is,
zorgt hij dat de kerk open is, men terecht
kan voor een eigen gebed. De kaarsen
branden, muziek speelt en wie vragen
heeft over onze kerk wordt vriendelijk
te woord gestaan door Ben. Ben en zijn
vrouw Miep waren op deze datum op
vakantie. Zij benadrukten dat ze het erg
jammer vonden om niet aanwezig te zijn.
Ben vond het een eer om deze Paaskaars
aangeboden te krijgen. Er werd afscheid
genomen van Marietje Besseling. Ruim
10 jaren was zij gastvrouw op het parochiesecretariaat. Altijd was ze aanwezig.
Al ruim voor tijd om koffie te maken. Ze
stond voor iedereen klaar om een praatje
te maken en misintenties op te nemen. De
voorraad werd nauwgezet bijgehouden
en aangevuld. Wij hopen in september
a.s. een opvolgster te hebben maar tot
die tijd zal Marietje nog aanwezig zijn. Zij
werd namens de Geloofs Gemeenschap
heel hartelijk bedankt en kreeg een mooi
boek aangeboden met een bos bloemen.
Wij zullen haar missen. Ook Fien Venderbosch en Diny Cornelissen, die met
haar samengewerkt hebben, deden een
bedankwoordje. De bijeenkomst werd
afgesloten met koffie en een broodje.

Heeft u zich al opgegeven voor
de Vrijwilligersdag?
Zie blz.7 DOEN!
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H. Willibrord - Steenderen

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

Locatieraad

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

Pastoraatgroep

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

Eerste Heilige Communieviering op 15 juni
In een goed gevulde St. Willibrordkerk
ontvingen op 15 juni 9 kinderen hun
Eerste Heilige Communie uit handen van
voorganger pastoor Hogenelst.
Uit onze geloofsgemeenschap waren dit:
Noor van Drunen, Lot Evers en Tom
Goossens. De andere kinderen kwamen
uit Baak, Vierakker en Zutphen.
Een gelegenheidskoor van kinderen
van de Joannesschool en de school uit
Wichmond verleende de muzikale ondersteuning, begeleid door Marie-José Holtslag en gedirigeerd door Douwe Wobbes.
Op de jongerenpagina van deze Onderweg
meer informatie en foto’s. Op de foto op
deze pagina staat Noor 2e van links, Lot
2e van rechts en Tom ligt ervoor.

Steenderen, georganiseerd
door de jubileumcommissie
van onze 150 jarige St. Willibrordkerk.
Het programma werd
verzorgd door het shantykoor de Iesselbrassers uit
Doesburg met een groot
repertoire aan zeemansliederen, begeleid door een
accordeoniste en gitaarspelers. Steendernaren Toos
Zeevalkink en Rob Harmsen
vermaakten de bezoekers
met gedichten door Toos en
sketches door Rob.
Tussendoor waren er 2
pauzes met een verloting waarin iedereen
een prijs kon winnen. Er werd gezellig
gekletst en genoten van een hapje en een
drankje. Het geheel werd aan elkaar gepraat door Willie Geurts. Johan en Gerrie
Eppink verleenden voor de laatste keer
hun medewerking in het Anker. Zij stoppen hiermee en kregen als dank voor hun

jarenlange tomeloze inzet een cadeaubon.
Om 5 uur gingen de bezoekers tevreden
huiswaarts. Wie niet geweest is heeft wat
gemist.

Verdere
jubileumactiviteiten.
U kunt zich nog steeds opgeven voor het
jubileumboek als u dit nog niet gedaan
heeft. Voor parochianen is de prijs € 7,50.
Voor niet-parochianen € 12,-. Voor opgave bellen naar: Nel Verheul, tel. 470596
e-mail: familie.verheul@kpnmail.nl
Op 11 oktober is er ’s middags van 16.00
uur tot 18.30 uur een evenement voor de
basisschooljeugd. ’s Avonds voor de jeugd
die van de basisschool af is. Op 12 oktober
om 13.30 uur is de jubileumviering in de
kerk met aansluitend de aanbieding van
het jubileumboek.

Viering rond ziekendag op
zondag 21 september.
De pastoraatsgroep is bezig met de voorbereiding van een woord- en communieviering, verzorgd door de eigen werkgroep, speciaal gericht op mensen die ziek
zijn of een zieke in hun omgeving hebben.
Het wordt een viering waarin gebeden
wordt om genezing en om kracht en steun
om de ziekte te kunnen dragen en de zieken te kunnen ondersteunen. Wie graag
opgehaald wil worden voor deze viering
kan contact opnemen met Annie Willemsen van de bezoekgroep, tel 451853.
Na de viering is er in het Kerspel koffie
met iets lekkers om gezellig na te praten
en elkaar te ontmoeten.

Familieberichten:
Overleden:
30 mei: Catharina, Antonia, Maria (Toos)
Hulshof-Leijs op de leeftijd van 83 jaar.
17 juli: Petronella, Gerarda, Johanna
(Nellie) Wieggers op de leeftijd van 82
jaar.

Koffiedrinken:
Zondag 7 september
Zondag 21 september
(verzorgt door de bezoekgroep).

Zeer geslaagde
ouderenmiddag op 12 juli
Het Anker in Steenderen was om half
2 op zaterdagmiddag gevuld met eigen
parochianen, mensen van de hervormde
gemeente, waaronder dominee van
Zoelen, mensen uit Olburgen en Toldijk.
Deze middag was speciaal bestemd voor
de ouderen uit de voormalige gemeente

Heeft u zich al opgegeven voor
de Vrijwilligersdag?
Zie blz.7 DOEN!
Foto’s deze pagina: Jos Lohuis
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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

Kindernevendiensten in
Vierakker
Zowel de ouders als kinderen maken deel
uit van onze geloofsgemeenschap. Het is
dus van groot belang dat de kerk zich ook
op kinderen richt.
Als ouder zijnde is het ook wel eens
prettig om rustig in de kerk te zitten om
een dienst te kunnen volgen terwijl de
kinderen in een andere ruimte op hun
eigen manier hetzelfde evangelie horen.
Je maakt op deze manier zowel ouders als
kinderen meer betrokken bij de geloofsgemeenschap.

Uitgangspunten

Het kind helpen bij de geloofsontwikkeling. Onder andere door het vertellen
van verhalen, samen bidden, symbolen
benoemen, rituelen.
Het kind laten beleven dat hij/zij deel uitmaakt van een groep mensen en kinderen
die samenkomen in de kerk.
Sociale en emotionele vaardigheden;
samenkomen, samen vieren en bidden,
luisteren naar een ander, je verplaatsen in
een ander.
De kindernevendienst staat niet los van
de viering in de kerk. Om de verbondenheid te benadrukken: nemen de kinderen
een kaars mee uit de kerk naar hun eigen
ruimte, horen de kinderen hetzelfde
evangelieverhaal als in de kerk, komen de
kinderen voor de communie terug in de
kerk.

Hoe ziet dit er in de praktijk uit?

De kindernevendienst richt zich op kinderen in de basisschoolleeftijd. De bijeenkomsten vinden twee keer per maand
plaats tijdens de zondagse vieringen. In
de adventstijd is er een project met op
elke zondag een kindernevendienst en op
kerstavond een speciale familieviering
met een kerstspel door de kinderen.
De kinderen komen samen met hun ouders naar de kerk. Na het welkomstwoord

en gebed gaan de kinderen naar een
aparte ruimte. In de kindernevendienstruimte wordt geopend met het aansteken
van de kaars. Er wordt samen een gebed
en het Onze Vader uitgesproken. Er volgt
een inleidend gesprekje met daarna het
evangelie of een aangepast verhaal.
Samen met de kinderen wordt hier over
nagepraat. Ook wordt er gepraat over
symbolen en gebruiken binnen de kerk.
Als verwerking maken de kinderen een
knutselwerk, tekening of spelen een spel.
Voor de communie komen de kinderen
weer terug in de kerk.

Komend seizoen:

Op het moment hebben we een vaste
groep van 10 kinderen die regelmatig de
kindernevendiensten bezoekt.
Natuurlijk is iedereen welkom op onze
kindernevendiensten, ook de kinderen
van andere geloofsgemeenschappen. Het
rooster voor de komende maanden is als
volgt:
Zondag 21 september
9.30 uur
Eucharistieviering
Zondag 19 oktober
9.30 uur
Eucharistieviering
Zondag 2 november
9.30 uur
Eucharistieviering
Zondag 16 november
9.30 uur
Eucharistieviering
Voor eventuele vragen of als u graag op
de hoogte gehouden wilt worden van de
kindernevendienstactiviteiten stuurt u
een mailtje naar:
kindervieringen@demooistekerk.nl

Van Boom tot Boot
In november 2011 werd een indrukwekkend grote eik op het voorplein van onze
kerk geveld. De boom verloor steeds meer
dode takken, wat een gevaar vormde voor
de omgeving en stond bovendien de groei
van twee beuken in de weg. Het was een
mooie rechte stam en dat was de reden
dat de Regionale Stichting Enterse Zomp
hem in het voorjaar van 2012 aankocht.
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Deze stichting promoot de bouw van
zompen. Dat is de naam van een platbodemboot uit de omgeving van Enter.
De boom werd tot planken verzaagd en
daarna gingen de vrijwilligers van de
stichting aan het bouwen en het resultaat
mag er zijn!
Afgelopen week kregen we een volledige
fotoreportage van de bouw van de zomp.
We kunnen niet alle foto’s van het
productieproces laten zien, maar het
eindproduct, genaamd ‘de Schuttevaer’
is prachtig geworden. Daar willen we u
graag van mee laten genieten. Voor wie
meer wil weten over de Stichting Enterse
Zomp: zie www.entersezomp.nl

Pleinmarkt 2014
Op 14 september wordt van 11.00 tot
15.00 uur de jaarlijkse Pleinmarkt gehouden op het voorplein van onze kerk. Het
valt dit jaar samen met Open Monumentendag. Voor het bezoek aan de kerk en de
markt betaalt u € 1,=
Op de markt vindt u een keur aan verzamelbare zaken zoals speelgoed, servies,
kleine meubelen, kleding, boeken en
platen, schoolplaten en snuisterijen.
In de kerk krijgt u deskundige uitleg over
wat er allemaal te bewonderen valt in
deze ‘Mooiste kerk van Gelderland’ en
daarnaast kunnen goede klimmers de
toren beklimmen, van waaruit de wijde
omgeving te zien is.
Kom allemaal en besteed een paar gezellige uren met snuffelen, onder het genot
van een wafel met koffie of een hamburger!

Eerste Heilige Communie
2014
Zondag 15 juni deden 3 kinderen uit onze
geloofsgemeenschap hun Eerste H. Communie. Meer hierover op de jeugdpagina
van deze Onderweg.

Heeft u zich al opgegeven voor
de Vrijwilligersdag?
Zie blz.7 DOEN!
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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.

Van de locatieraad en
pastoraatsgroep
Het is inmiddels volop vakantietijd maar
de kerkelijke activiteiten die daarna
weer onze aandacht vragen, werpen hun
schaduwen al weer vooruit. Op zondag
14 september vieren we met de gezamenlijke Vordense kerkgenootschappen
in de Dorpskerk de Startzondag. Twee
weken daarna is de Vredesweek die wordt
afgesloten op zondagmiddag 28 september met een benefietconcert waarbij de
projecten van de in Syrië vermoorde pater
Van der Lugt en de voortgang daarvan, in
het middelpunt staan. Leef daadwerkelijk
mee en laat dit ook blijken!
Bestuurlijk hebben Locatieraad en
Pastoraatsgroep teruggeblikt op een succesvol verlopen viering rond het 50-jarig
bestaan van de Christus Koningkerk.
Nogmaals onze dank aan iedereen die
hieraan heeft meegewerkt. Ook ter sprake
kwamen een eveneens prima verlopen
viering van de Eerste Heilige Communie
in clusterverband, de verdere samenwerking met Lochem, Joppe en Zutphen in
clusterverband en de voorbereiding van
de inrichting van een Mariahoek achter in
de kerk. Wij hopen dat deze in het najaar
gerealiseerd zal zijn. Om die reden vragen
wij u om de datum van woensdag 1 oktober 2014 al in uw agenda te noteren, want
dan willen wij onze jaarlijkse Parochieavond houden. We rekenen op een flinke
opkomst.
Hoewel wij zeker niet te klagen hebben
over de inzet van vrijwilligers, zijn wij
nog wel op zoek naar iemand die ons deel
van de website van onze parochie kan bijhouden en beheren en een notulist voor
onze maandelijkse vergadering. Degenen
die ons hierbij kunnen helpen vraag ik
contact op te nemen met één van de leden
van de Pastoraatsgroep.
Namens locatieraad en pastoraatsgroep,
Ton Rutting

Vrijwilligers
In het bovenstaande stukje vraagt de
pastoraatsgroep om een vrijwilliger voor
de website en om een notulist.
Ook op andere gebieden zijn mensen
die zich als vrijwilliger willen inzetten zeer welkom, de koren bijv. hebben
altijd plaats voor nieuwe leden. Voor het
bijhouden van de ledenadministratie en/
of de administratie van de kerkbijdragen
zou iemand die redelijk met de computer overweg kan, zeer welkom zijn. Er
zijn nu maar twee mensen die met het
programma kunnen omgaan, de één voor
de ledenadministratie, de ander voor de
kerkbijdrage. In tijd van nood moeten zij
elkaar kunnen vervangen. Slechts twee
mensen voor dit belangrijke onderdeel
van de administratie maakt het systeem
kwetsbaar. Voelt u zich geroepen , neem
dan contact op met parochiesecretariaat,
( tel.nr boven aan deze bladzijde.) In een
persoonlijk gesprek kunnen we dan nader
uitleggen wat het precies inhoudt.

Op 25 oktober is er weer een inzameling
van Sam’s kledingactie. In het volgende
nummer hoort u er meer over.

Koor Schola Cantorum
Gaudeamus
Op 10 augustus begeleidde het koor
Schola Cantorum Gaudeamus de viering
in de Christus Koningkerk in Vorden.
Dit uit 15 leden bestaande mannenkoor
is opgericht in 1991 en zingt uitsluitend
Gregoriaanse gezangen onder het motto:
“Behouden wat van waarde is”.
De leden zijn afkomstig uit Achterhoek en
Liemers , zij zingen in kerken en zijn ook
beschikbaar voor uitvaarten.
Wie meer informatie wil over het koor
kan contact opnemen met de secretaris,
Gerard Kamphuis, tel.0314 324815.
Wie zich bij het koor wil aansluiten kan
contact opnemen met de dirigent: Caspar
Weijkamp, tel. 0315 683949

Heeft u zich al opgegeven voor
de Vrijwilligersdag?
Zie blz.7 DOEN!

Vervolg Zutphen

KBO Zutphen
Op 2 september is de start van het nieuwe
seizoen, met een viering in de St Elisabeth
met voorganger pastor Jaap van Kranenburg. Het dameskoor o.l.v. Tiny Legebeke
verleent haar medewerking. Aansluitend
is de ledenvergadering en de aankondiging van het seizoensprogramma.

Effataviering
Op 13 september is er een Effataviering
om 17.00u in de St. Jan. Deze meditatieve vieringen draaien om onze eigen
zoektocht naar de ervaring van God in
ons leven. Er wordt afwisselend gebruik
gemaakt van symbolen, actuele teksten,
muziek, zang, overweging, gebed en andere vormen van verdiepen en bezinning.

Kerkdiensten Gelre Ziekenhuis

(10.30u)
17/8: pastor R. Baauw; 24/8: pastor P.
Frijters; 31/8: pastor J. Stolte; 7/9: pastor
R. Rijk; 14/9: ds. K. Bentveld; 21/9: pastor H. Heling; 28/9: ds. K. Bentveld.

Kerkdiensten Vredeskapel-GGNet
(10.30u)
17/8: L. van Wijk (avondmaal); 24/8: G.
Spekkink; 31/8: L. van Wijk; 7/9: M. van
der Meer; 14/9: R. Rijk (communieviering); 21/9: G. Pols; 28/9: L. van Wijk

Middagpauzediensten:

iedere donderdag, 12.15u-12.30u
21/8: pastor V.V.T. ten Bruin; 28/8: ds.
D. van Doorn; 4/9: ds. W. Stolte; 11/9: ds.
G.W. v.d. Brug; 18/9: pastor mv G. Pols;
25/9: ds. S.A. Meijer

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

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.
Toch vindt de locatieraad van Zutphen
het belangrijk dat in ieder geval de voornaamste functie van een pastoraatsgroep
in Zutphen/Warnsveld uitgevoerd wordt.
Horen en zien wat er in de geloofsgemeenschap leeft, en hier vervolgens
(indien nodig) actie op ondernemen. Omdat de locatieraad zelf niet altijd overal
aanwezig kan zijn, hebben ze een drietal
mensen gevonden die deze specifieke taak
graag op zich nemen: Marty Pellemans,
Gijs de Bont en Stefanie de Bont.
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

Twee gouden jubilarissen.
Samen honderdtien jaar
koorlid!
Op zondag 22 juni vierden we in onze
mooie Sint Jan te Zutphen een heel bijzonder jubileum. Het Gemengd Koor telt
dit jaar maar liefst twee jubilarissen met
een zeer respectabel aantal dienstjaren.
Annie Dashorst mocht de versierselen in
Van links naar rechts Ria van Zuijlen, Annie
Dashorst, Pastoor Hogenelst, Tonny Hilgenkamp en Tonnie van Leeuwen

ontvangst nemen voor 50 jaar koorlid als
alt en Tonny Hilgenkamp heeft er zelfs 60
jaar opzitten als sopraan.
Pastoor Hogenelst, die in de eucharistieviering voorging, mocht in de traditie
van de Gregoriusvereniging de gouden
onderscheidingen opspelden en de bijbehorende oorkondes overhandigen. Al
tijdens de dienst werden de beide dames
bovendien door twee bestuursleden in de
bloemen gezet. Ze werden vervolgens niet
alleen door de collega’s maar ook door
alle kerkbezoekers uitbundig toegezongen
en er was applaus!
Aan dit officiële gedeelte ging overigens
een heel verzorgd optreden van het Gemengd Koor vooraf. Iedereen zette zich
volledig in om er een speciale uitvoering
van te maken als eerbetoon vanwege deze
bijzondere prestatie.
Na de festiviteiten in de kerk was er een
drukbezochte bijeenkomst in het Parochieel Centrum Mariaschool waar iedereen
de gelegenheid kreeg Tonny en Annie
te feliciteren. Het was ook daar dat de
voorzitter van het Gemengd Koor, Ria van
Zuijlen, een verrassing in petto had. In
het geheim waren er door de koorleden
namelijk twee liederen ingestudeerd op
bekende melodieën met toepasselijke
tekst als een ode aan Annie en Tonny.
Duidelijk werd eens te meer dat het koor
veel waardering heeft voor haar jubilarissen die in het Gemengd Koor een belangrijke rol hebben.
Het moge duidelijk zijn dat het Gemengd
Koor bol staat van ervaring. Veel leden
geven al tientallen jaren hun beste krachten om ons koor op de been te houden.
Hierin schuilt echter ook een gevaar. Af
en toe sluiten zich nieuwe leden aan maar
de aanwas is te gering om verzekerd te
zijn van continuïteit. Er is vooral een
voortdurend tekort aan mannen, zowel
tenoren als bassen.
Vandaar de volgende oproep: zing je
graag en zou je wel een avond per week
met anderen samen in een vooral gezel-
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lige sfeer willen repeteren? Neem contact
op met een van de huidige koorleden
of meld je aan bij de secretaris (0575
540978).
Iedereen is welkom maar we doen vooral
een dringend beroep op mannen.

Familievieringen
Op 21 september om 11.15 uur zal de eerste Familieviering gehouden worden in de
St. Jan. Iedereen is van harte welkom om
hierbij aanwezig te zijn! Kinderen kunnen
zelfs een speciale rol krijgen in de viering
als ze dit willen. Voor meer informatie
kijk je snel op de pagina Kidz&Teenz!!

Eerste Heilige Communie
Op 15 juni 2014 hebben Iris Mulder en
Esmee Vree uit Zutphen hun Eerste
Heilige Communie ontvangen, samen met
7 communicantjes uit andere geloofsgemeenschappen van de HH. Twaalf Apostelen. Voor meer informatie over deze
feestelijke viering in Steenderen, kunt u
verder lezen op de pagina Kidz&Teenz.

Misintenties
17/8: overleden heer Leereveld, Hendrikus Gerhardus Johannes Wientjes, Tiny
Bartels-Hecker, overleden ouders Pansvan Leur, Wies de Kleijn, Alphonse Pieter
v.d. Water; 24/8: Wies de Kleijn; 31/8:
fam. Bisseling-Hendriks, Geert Bisseling;
7/9: ouders Van Zuijlen-Bekhuis; 21/9:
Hendrikus Gerhardus Johannes Wientjes,
Tiny Bartels-Hecker

Familieberichten
Overleden: 27-05-2014:
Antonia Andrea Eggink-Loderus, 91 jaar
17-06-2014:
Nicolaas Johannes Maria Hoffer, 63 jaar
03-07-2014:
Hendrikus Antonius Lamers, 64 jaar
12-07-2014:
Louisa de Kleijn, 84 jaar
12-07-2014:
Siti Noeraiti Wilson-Ismail, 88 jaar
18-7-2014:
Alphonse Pieter van de Water, 81 jaar
Getrouwd:
14-06-2014:
Benny Schrijver en Melissa Jansen

Vervolg Zutphen, zie pagina 24

Heeft u zich al opgegeven voor
de Vrijwilligersdag?
Zie blz.7 DOEN!

Kidz & Teenz
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TeenerTime Zutphen
Voor alle tieners van 12 tot 16 jaar
uit de parochie

Start van het nieuwe seizoen
Datum:

Activiteit:

26-09-2014

Start om 18.00 uur in Wichmond [de Broekweg 5], waar we beginnen met een kennismaking en BBQ/pizza. Hierna gaan we een
uur bowlen en de avond eindigt om 22.00 uur bij hotel Intell te
Zutphen. Voor deze avond wel aanmelden.
[bij goed weer ook zwemkleding meenemen]

31-10-2014

Korte inleiding van Nienke over ervaringen in Roemenië, daarna
kijken we naar de film Cigan, die zich afspeelt in Roemenië van
19.30 tot 21.30 uur
Locatie: Tengnagelshoek 10a (secretariaat Zutphen)

28-11-2014

Parabel en spelletjes van 19.30 tot 21.30 uur
Locatie: Tengnagelshoek 10a (secretariaat Zutphen)

19-12-2014

Kerstfilm en knutselactiviteit van 19.30 tot 21.30 uur
Locatie Tengnagelshoek 10a (secretariaat Zutphen)

Aanmelden

kan door te mailen naar: teenertimezutphen@gmail.com
Lijkt het je leuk om mee te doen meld je aan!

KOM JE OOK
Familieviering in Zutphen
Op zondag 21 september, om 11.15 uur
is de eerste Familieviering in de St.
Janskerk te Zutphen. Als je wilt mag je
in de viering een stukje voorlezen of bij
de voorbede een kaarsje aansteken. We
willen ook enkele speciale liedjes zingen
en oefenen. DOE JE MEE? Geef je dan
op bij Jacqueline Mulder. Je krijgt dan
een week van te voren te horen wat
je mag lezen of kan doen. Een half uur
voor de viering gaan we samen oefenen
ook de speciale liedjes.
Wie komt ons helpen om er een mooie
viering van te maken?
Namens de werkgroep Familievieringen,
Jacqueline Mulder
Tel.: 06-30650039
Email: jacqueline.mulder@upcmail.nl

Eerste Communieviering 15 juni 2014
Steenderen
De 9 communicantjes komen uit de volgende geloofsgemeenschappen: 3 uit Steenderen, 2 uit Baak, 2 uit Zutphen en 2 uit Vierakker.
Een gemêleerd gezelschap dat gezamenlijk de voorbereidingen
volgde in Vierakker en uiteindelijk hun eerste heilige communie
mochten ontvangen uit handen van pastoor Hogenelst op zondag 15
juni in de St. Willibrorduskerk in Steenderen.
Het was een mooie viering waarin de communicanten zelf een
groot aandeel hadden en de pastoor met hen in gesprek ging. Heel
bijzonder was het grote kinderkoor, dat voor deze gelegenheid was
samengesteld uit kinderen van de scholen uit Wichmond en Steenderen, gedirigeerd door meester Douwe Wobbes van Wichmond en
muzikaal begeleid door Marie-José Holtslag uit Vierakker.
Aan het eind van de viering ontvingen de kinderen een bordje met
de broden en de vissen uit het verhaal van de wonderbare broodvermenigvuldiging. Op het bordje slechts 4 broden in plaats van 5.
De 5e is Christus zelf die zich aan ons heeft gegeven.

Kidz & Teenz
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TIENERKAMP
LUXEMBURG
Van 20 juli tot en met 26 juli zijn Robbin Lamers, Janiek
Berentsen, Wiebe IJsseldijk, Iguette Ndanimanga, Pamela Ndanimanga uit onze parochie mee geweest naar het
tienerkamp in Luxemburg.
Het thema van dit kamp is DARE! Durf.
De jongeren werden uitgedaagd om hun grenzen te verkennen en te verleggen. Ze kampeerden in het noorden
van Luxemburg aan de oevers van het riviertje Wiltz.
Op het programma stond: sport en spel, zelf koken,
een hindernisbaan, vieringen in de kerk of op kamp, een
trektocht van twee dagen door de spannende natuur over
smalle paadjes, langs steile rotsen en door stromende
beken, klimmen in een steengroeve, kanoën. Kortom ze
hebben gewoon heel veel plezier gehad samen. De leiding
was in handen van pastoor Gerben Zweers en zijn begeleiders en leidsters. In het volgende parochieblad zullen zij
zelf verslag doen van hun ervaringen.

Jaarprogramma jongerenactiviteiten Aartsbisdom
Utrecht 2014-2015
Openingsfeest
Saints today
Kerstbijeenkomst

5 oktober
9 november
21 december

2015
Kloosterweekend
Valentijn
Vormelingendag vicariaat Deventer
Diocesane impulsdag voor begeleiders
Palmzondag/Wereldjongerendag
Vormelingendag vicariaat Arnhem
Diocesane Lourdesbedevaart
Vormelingendag vicariaat Utrecht
Tarcisiusdag (diocesane misdienaarsdag)
Zomerstrandfeest
KJD-festival
Eerste tienerkamp
Tweede tienerkamp
Kinderkamp
Jongerenreis naar Israël

23-25 januari
15 februari
8 maart
14 maart
29 maart
18 april
2-9 mei
31 mei
6 juni
n. n. b.
n. n. b.
n. n. b.
n. n. b.
n. n. b.
n. n. b.

Voor meer info: www.jongaartsbisdom.nl

JONG
ONDERWEG
Op woensdag 2 juli hebben we gesproken over Maria.
Hoe werd Maria door de eeuwen heen gezien en geduid
door de kerkvaders, theologen en concilies. Wat betekende Maria voor de gelovige mensen door de eeuwen
heen en vandaag de dag. En hoe zien en ervaren wij haar.
De avond hebben we biddend afgesloten bij Maria in de
kerk. We hebben samen ‘een tientje van de rozenkrans’
gebeden en, daarbij heeft ieder zijn persoonlijke vraag
en/of gedachte tot Maria uitgesproken.
Ons programma voor de komende maanden ziet er als
volgt uit:
Op woensdag 3 september: De betekenis van engelen in
de bijbel en hun betekenis voor ons.
Op woensdag 8 oktober: Heiligen. ‘Heilig zijn’ wat wil dat
zeggen?
Woensdag 5 november en woensdag 3 december: programma volgt.
Alle avonden zijn van 19.30u tot 22.00u in de sacristie van de St. Jan kerk aan de Nieuwstad in Zutphen
[vlakbij het NS station].
Ook op zondag 9 november willen we bijeenkomen en
samen iets ondernemen [tijd en programma volgt].
Heb je interesse en zin om mee te doen? Of heb je interesse voor één van onze bijeenkomsten.
Je bent van harte welkom [leeftijdsgrens 18 - 36 jaar].
I.v.m. de organisatie wel vooraf aanmelden bij pastor
Marga Peters, email: M.peters@12apostelen.nl,
tel: 0629405303.
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Onderweg / Erfgoed

Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming in Borculo
In 1879 werd begonnen met de bouw van
de neo-gotische kerk aan de Steenstraat te
Borculo. Architect Alfred Tepe ontwierp de
kerk.
Het originele interieur is in 1968 grondig
gewijzigd en aangepast aan de moderne
tijd. In 1990 is het gebouw aan de buitenzijde opgeknapt en in 2001 is het interieur
opnieuw aangepakt,waarbij vrijwilligers
een grote rol hebben gespeeld. Het kerkgebouw is in goede staat.Het is een gemeentelijk monument. Een fraai Mariabeeld is
links voor in de kerk te vinden. Achterin
de kerk is een gedenkhoek met een Maria
icoon en ook in het tabernakel zijn er twee
beelden te bewonderen van Maria.

