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Frank Elschot
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Joseph Wissink

Het zit er weer op, onze jaarlijkse vakantieperiode. Een periode om de ‘accu op
te laden’ zoals vaak gezegd wordt. Of je
nu reist of niet, de vakantie is anders dan
anders. Je ziet nieuwe dingen, hebt weer
eens tijd om een boek te lezen of naar een
museum te gaan, te sporten, of gewoonweg te luieren.
Ook wij zijn met vakantie geweest, met
drie gezinnen naar de Frans-Zwitserse Alpen. Wij houden van de bergen, proberen
er elk jaar een paar dagen door te brengen
in zomer of winter. De grootsheid van
de schepping  is ongelooflijk zichtbaar
in de bergen. Evenals de nietigheid van
de mens. We reizen in twee dagen. Op
de terugweg bezochten we de Onze Lieve
Vrouwe kathedraal van Reims. U raadt
het al, de foto op de omslag van dit nummer van Onderweg is daar gemaakt.
L’ange au sourire, de glimlachende engel
van Reims. Als je naar de kathedraal
toeloopt, zie je haar direct. Een beeld uit
ongeveer 1240, maar het leeft nog. Prachtig zoals zij op de vele voorbijgangers
neerkijkt. Wij maken ons druk en zij wéét
hoe het zit. Onwillekeurig moest ik terugdenken aan discussies die we tijdens de
vakantie met onze reisvrienden hadden
gehad over religie en over de plaats van
de kerk. De engel van Reims glimlacht
erom. Niet cynisch, niet neerbuigend,
maar vertrouwenwekkend, bijna als een
moeder. Het komt wel goed jongens. Dat
gold overigens ook voor haar, want 100
jaar geleden tijdens de Eerste Wereldoorlog, verloor ze haar hoofd. Het is goed
gekomen, ga maar kijken! En dat geldt
ook voor ons, als we soms denken dat we
ons hoofd verliezen.
Ik wens u mooie vakantieherinneringen
toe!
Theo Lam

Jaap van Kranenburg
Huub Winkeler

Ziekenzalving, ziekenzegen
en uitvaart 06 103 19 638
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Bankrek.nr.: NL97RABO0155113046
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Pastoraal Team:
F.G.C.M. Hogenelst, pastoor,
Kerkstraat 9; 7256 AR Keijenborg
Tel. spreekuur: woensdag 13.00-14.00 uur en
donderdag 18.00-19.00 uur. Tel. 0575 461314
Email: f.hogenelst@12apostelen.nl
J. van Kranenburg, pastoraal werker,
tel. 06 51 23 03 05
p/a Van Heemstrastraat 4; 7204 GJ Zutphen.
Email: j.vankranenburg@12apostelen.nl
M.J.B. Peters-van Langen, pastoraal werker,
tel.: 06 29 40 53 03
p/a Van Heemstrastraat 4, 7204 GJ Zutphen
Email: m.peters@12apostelen.nl

Secretariaat Parochie:
Mieke Degen en Magda van Ommen
Van Heemstrastraat 4, 7204 GJ Zutphen;
Tel.: 0575 711310;
dinsdag t/m vrijdag 9.00-12.00 uur
Bankrekeningnr.: NL97RABO0155113046
Email: secretariaat@12apostelen.nl.
Website: www.12apostelen.nl

Assistentie Pastoraal Team:
Diaken V.Th.Th. ten Bruin:
Bremweg 4, 7217 RR Harfsen.
Tel.: 06 18581803;
Email: t.tenbruin@12apostelen.nl
Diaken G.G.M. Oude Groen
Morsmanshof 119; 7271 KC Borculo,
Telefonisch spreekuur voor zieken en ouderen:
Dinsdag 18.30-19.30 uur. Tel.: 0545 272320.
Email: g.oudegroen@12apostelen.nl

Bestuur Parochie
HH. Twaalf Apostelen:

Internet:
Email:

Contactgegevens
Parochie HH.
Twaalf Apostelen

Mr. P.H.A.J. Cremers, vice-voorzitter;
portefeuille begraafplaatsen
Mevr. M-C.E. Bonga-Tulleken, secretaris
G.A.G. Stolwijk RA, penningmeester
Mevr. C.A.L.S. Peterse-Giesen, portefeuille
personeels- en vrijwilligersbeleid

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

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

Tel.: 0573-453001;

H.G.J. Heuver, portefeuille gebouwen

Email: m.storteler@12apostelen.nl
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Allerheiligen en Allerzielen
Voor veel mensen zijn Allerheiligen en Allerzielen twee gedenkwaardige dagen.
Meer dan anders voelen we ons verbonden met allen die vóór ons geleefd
hebben. Meer dan anders zijn wij -juist in die dagen van november- met onze
gedachten bij de ontelbare mensen die met vallen en opstaan in hun leven naar
het goede hebben gestreefd.
Sommigen van hen zijn door de kerk
officieel tot voorbeeld gesteld en zalig of
heilig verklaard. We kennen er vast wel
enkele van naam: de heilige Franciscus,
Antonius van Padua, of Augustinus, de
heilige Theresia van Avila. Bernadette
(van Lourdes) of Moeder Teresa. Kort
na Pasen van dit jaar was in Rome de Heiligverklaring van paus Johannes XXIII
en paus Johannes Paulus II. In Olburgen
wordt nog hard gewerkt aan de zaligverklaring van Dora Visser en in Steenderen
aan die van Alphons Ariens.
Veel heiligen hebben hun eigen gedachtenis op de kerkelijke heiligenkalender.
Anderen bleven in de anonimiteit… En
allen samen, bekend of niet, worden ze op
Allerheiligen herdacht en onze eigen dierbaren nog extra bijzonder op Allerzielen.
Maar omdat ze misschien minder bekend
zijn, betekent dit niet dat ze minder heilig
zouden zijn. Misschien mag je wel zeggen
dat onder die zogenaamde ‘naamloze en
onbekende mensen’ er velen zijn die eerder voor een heiligverklaring in aanmerking komen dan hen die officieel deze eer
te beurt viel.
Daarom liggen Allerheiligen en Allerzielen niet alleen als datum maar ook in de
beleving heel dicht bij elkaar. Het gaat om
zovele mensen die vóór ons geleefd hebben en het goede hebben laten zien in hun
leven. Zou je dan ook mogen zeggen dat
God Zelf zich heeft laten zien... in zoveel
goeds dat door mensen tot stand is gebracht? God wordt immers toch zichtbaar
in en dóór mensen.
Allerzielen lijkt in de beleving van vele
mensen iets dichterbij te liggen.
We denken dan aan onze lieve doden;
mensen die al wat langer geleden zijn
gestorven, maar die we misschien nog
wel dagelijks missen. Vader, moeder, één
van de kinderen, een dierbare buur, een
goede vriend of vriendin. In de viering op
Allerzielen noemen we in onze kerken de
namen van de mensen die in het afgelopen jaar overleden zijn. De kerkhoven
worden in deze eerste dagen van november veel drukker bezocht dan anders.
We leggen bloemen neer bij het graf van
onze dierbaren of steken een kaars aan
en we voelen ons opnieuw en nog steeds
verbonden met onze dierbare doden.

Veel herinneringen aan hem of haar, die
nu – zeggen we – in de hemel is, komen
opnieuw naar boven.
‘In paradisum deducant te angelis’ zingen
we nog regelmatig bij een uitvaartplechtigheid: “ten paradijze geleiden u de engelen” Maar wat betekent dat vandaag de
dag voor ons moderne mensen? Waarover
hebben wij het wanneer we spreken over
doodgaan en sterven? Je bent pas echt
dood, zei iemand eens, zodra er niemand
meer aan je denkt, of… zodra je naam niet
meer wordt genoemd… Vind u dat ook?

Allerzielen en Allerheiligen het zijn en
blijven in ieder geval dagen van herdenken. Velen zijn ons voorgegaan op
de goede weg. Velen hebben hun beste
krachten gegeven voor anderen. Hun
levens mogen voor ons een voorbeeld en
een bemoediging zijn om verder te gaan
en een wereld op te bouwen waar het
goed is om te leven. Ik hoop dat het ook
voor u memorabele dagen worden.
Fred Hogenelst, pastoor

Missio Wereldmissiemaand 2014

MYANMAR:
De vlam van het geloof doorgeven
Wereldmissiemaand (oktober) besteedt dit jaar aandacht aan de katholieke Kerk in
Myanmar (Birma). De katholieke Kerk is er in geslaagd om in de jaren van militaire
dictatuur de vlam van het geloof brandende te houden en door te geven aan de
volgende generatie. Sinds 2011 worden er stappen gezet naar een democratie en in
2015 zijn er presidentsverkiezingen.

Vluchtelingen

Nog steeds zijn er veel
mensen op de vlucht voor
het geweld tussen de diverse ethnische groepen.
In Myanmar zelf bevindt
zich in het noorden
(Kachin State) een groot
opvangkamp in Myitkyina
waar veel christenen
verblijven in moeilijke
omstandigheden.

Katholieke Kerk in opbouw

Katholieke scholen en ziekenhuizen werden door de militaire regering onteigend en
genationaliseerd, buitenlandse missionarissen het land uitgezet. Nu ervaren katholieke gelovigen een grotere vrijheid om hun geloof te beleven. Priesters, religieuzen
en catechisten nemen de zorg op zich voor zieken, gehandicapten en armen.

Grote behoefte aan onderwijs

Het onderwijsniveau is door de jarenlange dictatuur zeer laag. De Kerk maakt zich
sterk voor goed onderwijs. Steun de katholieke gelovigen in Myanmar en geef aan
de collecte op Missiezondag 19 oktober of stort uw bijdrage op rekening
NL65 INGB 000 000 1566 Missio Wereldmissiemaand te Den Haag.
Voor meer informatie: www.missio.nl

Onderweg / Algemeen
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Fairtrade 2014
Weekend 25 en 26 oktober 2014

‘Cacao, c’est mon espoir.’ ‘Cacao is mijn hoop.’
‘Wij willen onze mouwen
weer opstropen en laten
zien wat we waard zijn.’
Victorine Kouaglou is
voorzitster van KoadoDue, één van de weinige boerencoöperaties in
Ivoorkust bestaande uit
vrouwen. De coöperatie,
die ongeveer 360 boerinnen telt, heeft het in de
oorlogsjaren 2010-2011
zwaar te verduren gehad.
Werken werd door onveilige wegen onmogelijk
gemaakt, en de varkensen kippenboerderijen die
de coöperatie had opgezet als voedselprogramma voor lokale
scholen werden geplunderd door rebellen.
Nu de rust is teruggekeerd, hervat Koado-Due haar werkzaamheden, wat niet makkelijk is. Het vrachtwagentje dat de coöperatie gebruikt om cacao van de plantages op te halen is oud en
staat vaak stil voor reparaties, waardoor diverse oogsten van de
vrouwen niet opgehaald kunnen worden en er opbrengsten verloren gaan. Zodoende hebben ze ook het voedselprogramma met
de lokale scholen nog geen nieuw leven in kunnen blazen, een
activiteit waarmee de coöperatie veel steun ontving van lokale
vrijwilligsters en ook veel leden mee wierf.

Impulsdag
voor alle vrijwilligers
van de bezoekgoepen
28 oktober 2014 in Keijenborg
Thema: “Delen maakt rijker”
Op dinsdag 28 oktober 2014 vindt de 2e Impulsdag plaats
in Dorpshuis ‘De Horst’ in Keijenborg. Deze dag is bedoeld
voor alle vrijwilligers die bezoekwerk verrichten in onze
Parochie HH. Twaalf Apostelen. De dag begint om 9.30 uur
en eindigt om 15.30 uur. De vorige keer vond plaats in 2012
in Hengelo.
De Impulsdag staat in het teken van elkaar ontmoeten,
elkaar verrijken en elkaar inspireren, om zo het belangrijke
bezoekwerk te blijven doen. Bezoekvrijwilligers zijn de ogen
en oren van de Parochie!
We hebben de heer Harry Scharrenborg - diaconaal werker
van het Aartsbisdom - uitgenodigd om ons op deze dag te
begeleiden. Alle coördinatoren van de afzonderlijke bezoekgroepen ontvangen het programma van de dag.
We hopen vele bezoekvrijwilligers te mogen begroeten.
Het Pastoraal Team en Theo ten Bruin, diaken.

In het weekend van 25 en 26 oktober zal er een deur collecte zijn
voor Fairtrade. Uw bijdrage zal worden besteed aan de aanschaf
van een nieuw vrachtwagentje voor Koado-Due, zodat zij haar
activiteiten op kan schalen en zich weer 100% kan inzetten op de
toekomst van de boerinnen en hun families.
Bent u in dat weekend niet bij een van de vieringen en wilt u toch
een bijdrage leveren dan kan dat op:
IBAN: NL 04 RABO 032 239 5100
t.n.v. MOV Zutphen: o.v.v. Fairtrade Cacao
Dank voor uw bijdrage. MOV (Missie Ontwikkeling Vrede)
Parochie HH Twaalf Apostelen

Het benefietconcert voor Pater Frans van der Lugt,
op zondag 28 september 2014, is de afsluiting van
herdenking in deze Vredesweek. Het concert begint
om half drie maar u kunt al om twee uur binnenlopen.
Koffie en thee staan klaar en er is al van alles te zien.
Voor de inhoud van dit geweldige concert verwijzen
wij u naar Onderweg nummer 5, het zomernummer.
Kunt u er niet bij zijn, maar wilt u wel een bijdrage
overmaken, dan kan dat op bankrekeningnr.:
IBAN: NL 04 RABO 0322395100
t.n.v. MOV Zutphen, o.v.v. Kinderhuis Homs

Correctie:

In het vorige nummer van Onderweg is vermeld dat pater
van der Lugt vorig jaar om het leven is gekomen. Dat moet
zijn: 7 april 2014. Onze excuses voor deze fout.

Onderweg / Uitgelicht

Informatie Geloven Nu (Lochem)
Al vele jaren is Gerrit Kemna de bezielende kracht achter
de ‘Geloven Nu’ gespreksgroepen. Elk jaar start hij met een
nieuw programma. Ook de ‘Geloven Nu’ groepen behoren
tot de Kleine Kerk Gemeenschappen, zoals er steeds meer
zijn in de parochie (redactie).

Geloven

Nu

Najaar 2014 met de Geloven Nu
gespreksgroep in Lochem.
Parochiecentrum Kastanjelaan 33, Lochem
Aanvang om 20.00 uur

“In gesprek”

In de bijeenkomsten gaan deelnemers aan de hand van een
Bijbeltekst in gesprek over zaken die er toe doen in hun leven.
Daarmee biedt Geloven Nu een kans om uit de jachtige wereld
te stappen en een ander niveau te zoeken. Een niveau waarop
werkelijke ontmoetingen kunnen plaatsvinden met de ander en
daarmee met de Ander. De gesprekken ontstaan aan de hand van
de vragen in het boekje, maar kunnen ook een eigen leven gaan
leiden. Een goed groepsproces is belangrijker dan alle vragen
verplicht doornemen.

“Geduld en ongeduld”

Geloven Nu deel 13 kijkt vanuit drie invalshoeken: geduld met
jezelf, geduld met anderen en geduld met God. Hier zijn Bijbelse
passages bij gezocht die mogen helpen om over dit thema goede
gesprekken te hebben. “Geduld met anderen is liefde, geduld
met jezelf is hoop, geduld met God is geloof” is een uitspraak van
de Egyptische advocaat en kopt Adel Bestavros.

Het programma ziet er als volgt uit:
- Maandag 20 oktober: “In een blinde waas”
Numeri 22:1-40
- Maandag 17 november: “Hart dat verlangt en ogen die zien”
Lucas 2:22-40
- Maandag 15 december: “Nog lang zal het duren”
Jeremia 29:4-14
- Maandag 19 januari 2015: “Onvruchtbare vijgenboom”
Lucas 13:6-9
- Maandag 16 februari 2015: “De vasthoudende weduwe”
Lucas 18:1-8
Belangstellenden zijn welkom.
Aanschafprijs van het Geloven Nu boekje (nr. 13) is € 15,00.
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Werken in
clusterverband
Zoals opgenomen in ons pastoraal beleidsplan gaan we
meer werken in cluster-verband. We stellen ons daarbij de vraag: Hoe kunnen we in onze clusters nauwer
samenwerken en zó de pastores, vrijwilligers, tijd en
ruimte zo goed mogelijk op elkaar laten aansluiten?
We doen dit in nauwe samenwerking met de werkgroepen.
In het vorige parochieblad heeft u kunnen lezen over de
clustersamenwerking voor het Sacrament van het Doopsel.
Nu een toelichting op de clustersamenwerking voor de Eerste H. Communie en de Eucharistievieringen met Gezamenlijke Ziekenzalving.

Eerste H. Communie

Er is al een jaarlijkse startbespreking met alle werkgroepen Eerste H. Communievoorbereiding: om ervaringen
uit te wisselen over het te gebruiken project, om nieuwe
ideeën te delen voor bijvoorbeeld een ouder-kind avond,
het ondersteunen van een gezamenlijk ‘Goed Doel’ of een
terugkomviering na het communiefeest. Een aantal geloofsgemeenschappen werkt al samen. Daar zijn goede ervaringen mee opgedaan en wordt als extra motiverend ervaren.
Dat is mede mogelijk doordat overal hetzelfde project wordt
gebruikt.
Ook voor de kinderen is het fijn om in een grotere groep zich
voor te bereiden op de Eerste H. Communie. De afstanden
tussen de locaties blijken voor de ouders en kinderen veelal
geen probleem. En met meer kinderen samen je Eerste H.
Communie vieren is een echt feest in een viering met een
goed gevulde kerk.
De data van de Communievieringen zullen in overleg met de
werkgroepen per cluster worden vastgesteld.

Gezamenlijke Ziekenzalving

De laatste jaren hebben we met regelmaat Eucharistievieringen met Gezamenlijke Ziekenzalving aangeboden in de
meeste van onze Geloofsgemeenschappen. Dat werd zeer gewaardeerd maar de deelname nam wat af. Immers: wanneer
je voor het 4e of 5e jaar op rij het Sacrament van de Ziekenzalving ontvangt, kun je je afvragen of dat wel de eigenlijke
bedoeling is van dat sacrament. Toch merken we dat deze
speciale vieringen voor parochianen, met aansluitend een
informeel samenzijn, ook aan bepaalde behoeften voldoen.
Binnenkort hebben we clusteroverleg met de werkgroepen
Gezamenlijke Ziekenzalving om te kijken hoe, waar en wanneer we volgend jaar deze vieringen gaan aanbieden.
Namens het pastoraal team,
Fred Hogenelst, pastoor
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H. Willibrordkerk in Steenderen bestaat 150 jaar
Uitnodiging aan alle parochianen van de HH. Twaalf Apostelen
Op zondag 12 oktober 2014 om 13.30 uur bent u van harte
uitgenodigd voor de jubileumviering van het 150 jarig bestaan van de H. Willibrordkerk in Steenderen.
Deze viering, met meerdere voorgangers, besluit het jubileumjaar, dat in mei is begonnen.

De prijs bedraagt slechts € 12,50 en het is nog te bestellen bij
de familie Verheul. Tel.: 0575-452184; email: familie.verheul@
gmail.com.
Na het officiële gedeelte is er in de tent naast de kerk gelegenheid
na te praten en de inwendige mens te versterken.

Presentatie jubileumboek

Wij hopen velen van u te mogen begroeten in onze prachtige
kerk waar wij zo trots op zijn.

Na afloop van de viering wordt het eerste exemplaar van het
jubileumboek aangeboden. Dit boek is samengesteld door de heren Geert en Wim Jansen, met medewerking van vele anderen.
Het beschrijft de 150 jarige geschiedenis van kerk en parochie
en bevat vele foto’s uit die jaren. Het is een prachtig uitgevoerd
boek met harde kaft en kleurenfoto’s.

Gregoriaanse Getijdenvieringen
2014-2015
St. Janskerk Zutphen

Gregoriaanse meezing
viering in Borculo
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 meezingviering. 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 Tenhemelopneming 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 gezorgd – 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.

Mariavespers
Zondag 5 oktober, Rozenkranszondag
aanvang 17.00 uur
Vespers van de Advent
Zondag 30 november, 7 – 14 - 21 december
aanvang 17.00 uur
Vespers van de tweede Passiezondag (Palmzondag)
Zondag 29 maart
aanvang 17.00 uur
Metten en Lauden
Paaszaterdag 4 april
aanvang Metten 07.00 uur, Lauden 09.15 uur
Plechtige Vespers van het Hoogfeest van Pasen
Zondag 5 april
aanvang 17.00 uur
Mariavespers
Zondag 10 mei
aanvang 17.00 uur
Plechtige Vespers van het Hoogfeest van Pinksteren
Zondag 24 mei
aanvang 17.00 uur
Bezoek voor verdere informatie onze website
www.getijdenkoorstjanzutphen.nl

Onderweg / Uit de parochie
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PCI HH. Twaalf Apostelen:

Noodhulp onder druk
Wat is Caritas?

Van de bestuurstafel
Als deze editie van ons onvolprezen parochieblad “Onderweg”
verschijnt loopt de zomer al weer op zijn eind. Velen van ons zijn
deze zomer op vakantie geweest. Voor een aantal van ons ligt de
vakantie al ver achter ons. We worden al weer zo veel opgeslokt
door de besognes van ons dagelijks leven, dat we de vakantie
soms al bijna zijn vergeten. Anderen van ons zijn helemaal niet
op vakantie geweest. Dat kan komen door ziekte of anderszins.
Maar voor ons allen geldt: we gaan verder met ons leven. Dat
geldt ook voor het parochiebestuur.
Zoals u weet is de pastoor van rechtswege de voorzitter van het
bestuur. Maar het is de bedoeling dat hij zo weinig mogelijk tijd
kwijt raakt aan bestuurlijke zorgen. De pastoor moet zorgen voor
de zielzorg, het pastoraat. De (andere) leden van het bestuur
moeten dan zorgen voor de organisatie van de parochie. De
namen van de bestuursleden kunt u in elke editie van “Onderweg” vinden op pagina 2. Dat zorgen voor de organisatie van
de parochie kan het bestuur natuurlijk niet alleen. Onze grote
en uitgestrekte parochie is op 1 januari 2010 ontstaan uit een
fusie van 12 eerdere parochies. Deze vormen nu de 12 geloofsgemeenschappen van onze parochie. Het parochiebestuur is de
besturen van deze geloofsgemeenschappen (de locatieraden en
pastoraatsgroepen) uiterst dankbaar voor het vele werk dat daar
plaatselijk wordt verricht. Zonder die inzet, ondersteund door de
vele, vele vrijwilligers ter plaatse, is ons kerkelijk leven niet mogelijk. In de parochie zijn velen actief. Dat is prachtig! Nogmaals,
zonder al die vrijwilligers (ook bestuurders zijn vrijwilligers) is
ons kerkelijk leven niet mogelijk. Zonder al die inzet is er straks
in deze regio geen katholieke kerk meer voor onze kinderen en
kleinkinderen.
En natuurlijk is het zo dat als zo veel mensen samen aan de
parochie werken, dat er dan wel eens verschillen van mening
zijn. Dat is normaal en menselijk. Ook onze naamgevers, de
Twaalf Apostelen, hebben verschillen van mening gehad. Daar
kun je over lezen in het Nieuwe Testament. De Apostelen bespraken hun meningsverschillen met elkaar om vervolgens tot een
gezamenlijk besluit te komen. Waar het om gaat is hoe je met
die verschillen van mening omgaat. Als je probeert het standpunt van de ander te begrijpen, als je probeert je in de ander
te verplaatsen en als je de heilige Geest vraagt om inzicht, dan
kun je er (net als de Apostelen) samen uitkomen. Daarvoor is
dan wel nodig dat je de ander niet verkettert, maar dat je met
respect voor elkaar, liefdevol, met elkaar omgaat. Dat probeert
het parochiebestuur te doen. En voor de keren dat we daarin
onvoldoende geslaagd zijn, vraag ik u om excuus.
Laten we samen onderweg blijven.
Piet-Hein Cremers
Vice-voorzitter

Caritas is vanuit de christelijke overtuiging gestalte geven
aan de samenleving door aandacht te schenken aan concrete
noden en behoeften van mensen en daardoor ook bij te dragen aan het bevorderen van de sociale rechtvaardigheid.
De PCI heeft als doelstelling om (nood)hulp, in materiële
en financiële zin, te verlenen aan mensen die door allerlei
omstandigheden in de problemen zijn gekomen.
Deze hulp, die doorgaans in geld wordt gegeven wordt verleend uit middelen die verkregen worden uit het beheer van
vermogen en onroerend goed. Dit vermogen of onroerend
goed is in het verleden opgebouwd door schenkingen en erfenissen. Het PCI bestuur stelt plaatselijke werkgroepen in
staat aanvragen te beoordelen te beslissen over de toekenning van de noodhulp.
Door de al jarenlange aanhoudende recessie is de hulpvraag
met 50% gestegen, maar staat tegelijk het rendement van
het beheerd vermogen onder druk.
Om een sluitende begroting te houden zullen aanvragen
alleen gehonoreerd kunnen worden als ze dicht bij onze
doelstelling staan.
Hierdoor zullen een aantal bijdragen, die niet direct onder noodhulp vallen, maar de afgelopen
jaren wel gehonoreerd werden,
niet meer kunnen worden gedaan.
Het bestuur zal hierover in goed
overleg met de plaatselijke werkgroepen een besluit nemen.
Bestuur PCI

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.
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Gerichte gedichten van Willem Jan Otten
Vroeger waren er veel katholieke schrijvers. Anton van
Duinkerken, Anton Coolen, Gabriël Smit, Godfried
Bomans en Gerard Reve, om er maar enkele te noemen.
Tegenwoordig is de spoeling een stuk dunner. Toch zijn ze
er nog, de katholieke schrijvers en dichters. Een daarvan is
Willen Jan Otten (1951).
Hij kreeg al verschillende prijzen voor zijn werk, en afgelopen
mei mocht hij zelfs de P.C. Hooftprijs in ontvangst nemen, een
van de meest prestigieuze literaire prijzen in het Nederlandse
taalgebied. Een goede reden om nog eens wat aandacht aan hem
te geven.
Otten bekeerde zich in 1999 tot de RK-kerk. In een interview met
Roxane Catz voor het blad Happinez vertelde hij een aantal jaar
geleden over deze opmerkelijke stap.
Otten vertelt dat hij niet katholiek is opgevoed. Dat hij uit een
humanistisch liberaal nest komt. Na lang zoeken heeft hij zich in
1999 laten dopen.
Toen hij een jaar of tien was ging hij voor het eerst met zijn
stiefvader (zijn ouders gingen na tien jaar huwelijk uit elkaar)
naar de kerk. ‘Ik voelde al duidelijk dat daar iets bijzonders aan
de hand was. Iets wat ik niet direct kon duiden. Dus als mijn
interesse ergens is ontstaan, dan was dit tijdens de mis.’
Wanneer zijn stiefvader ter communie ging moest de kleine Willem Jan van zijn moeder blijven zitten. ‘Het is heerlijk zei mijn
moeder,’ zegt hij, ‘het is een goede plek om te zijn, maar de communie is niet voor ons. Dat was dus iets waar je niet aan mee kon
doen als je niet voluit ‘ja’ had gezegd tegen het katholieke geloof.
Later besefte ik dat juist hierin de kern van het geloof zat. Want
bij het ter communie gaan ervoer ik het gevoel van heiligheid.
Dat heb ik in geen enkele andere kerk ervaren. Het is moeilijk
uit te leggen. Ik weet alleen wanneer ik het ervaar. Zoals bij de
geboorten van mijn twee zoons. Maar ook in de aanwezigheid
van een gestorvene. Het zijn ervaringen die op zichzelf staan en
die met niets anders te vergelijken zijn. Ik geloof vooral in het fenomeen geloven. Bij het ter communie gaan ervaar ik het gevoel
van heiligheid.’
Otten zegt geen godsbeeld te hebben. ‘Op iedere afbeelding,
zelfs in de meest hoogstaande kunst is het Hem niet. Bij iedere
voorstelling die ik van Hem maak – als ik dat al doe – is het
Hem ook niet. Hij bestaat voor mij bij de gratie van Christus. Hij
heeft Gods’ wil gedaan. Wat ik van God begrijp en vooral geloof
- want daar gaat het om - is aan de hand van het Paasmysterie.
Bij ‘onze Vader die in de hemel zijt’ ervaar ik de kracht achter
alles. Bij ‘Uw koninkrijk kome’ geloof ik dat we eens allemaal op
onze plaats zullen zijn. ‘Uw wil geschiede’ waren de woorden van
Christus zelf die voor mij de sluis vormen waardoorheen God, de
zee van de Liefde, is doorgesluisd naar het laagland. Naar ons.
Door deze ene zin in het Onze Vader kan ik in God geloven. Als
die zin er niet was dan zou ik de natuur zijn gaan geloven.’
Vorig jaar verscheen er een nieuwe dichtbundel van Willem
Jan Otten. De Bundel heet Gerichte Gedichten, en vrijwel alle gedichten in deze bundel zijn gericht tot een ‘u’. Het is zijn gerichtheid tot God. In een van zijn gedichten wordt duidelijk dat zijn
godsbesef van kinds af aan al een grote rol speelde in zijn leven.
En hoe God voor hem tot leven komt in de poëzie. Hiernaast
volgt dat gedicht.
Hans Limbeek, Keijenborg

Ik heb u beoefend als jongen van elf.
Ik speelde alleen, belandde na het eten
aan een ven niet ver van de moedertent.
Drie zwaluwen flitsten naar muggen,
weefden over het vlakke water een web.
Hand vol platte steentjes. Schemering.
Niemand die mij zag. Keilen tellen keilen tel.
Toch werd ik weergaloos gezien, het was
als grifte elke worp zich in de eeuwigheid,
al was dat woord mij onbekend. Natuurlijk,
ik was vaderloos sinds kort. Ik leerde missen,
in vergeten was ik hoogbegaafd. Verlaten
weigerde ik te zijn. Keilen tellen keilen tel.
U stond daar al. Aan zwarte wateren
wacht u op de eerste gooi naar poëzie.
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Anton Giesen:

Als je wat wilt, dan heb je cijfers nodig...
Buiten Ruurlo zullen weinig parochianen hem kennen, Anton Giesen. En toch is
hij een van de meest actieve vrijwilligers in onze parochie. De financiële administratie van de parochie leunt op hem en sinds anderhalf jaar ook op Herman
Veldscholten. Wekelijks brengt Anton één tot twee dagen door in het parochiesecretariaat aan de Van Heemstrastraat in Zutphen. En daar zitten we vanmiddag met elkaar te praten. Al snel merk ik dat achter de cijferman waar we in het
bestuurlijk werk mee te maken hebben een heel interessant man zit met een
duidelijke mening over veel dingen.

ningmeesters wel luid genoeg klinkt in
de diverse bestuursvergaderingen. “Ik
denk dat men wel weet hoe de kerk ervoor
staat, maar men handelt er nog niet naar.
Ik merk nog weinig van het denken over
locaties heen, terwijl iedereen toch kan
bedenken dat samenwerking de enige weg
naar de toekomst is.

Anton is in 1947 geboren in Baak en heeft
altijd in de Achterhoek gewoond. Na de
lagere school ging hij naar de ULO in
Doetinchem en toen hij 16 was ging hij
als ‘jongste bediende’ werken bij de NMB
in Zutphen. Onderaan de ladder, zoals
hij zelf zegt. “Als er boven mij een gaatje
op de ladder vrij kwam, dan klom ik daar
naar toe.” Ondertussen studeerde hij in
de avonden en behaalde zijn SPD. Niet
gering dus, in de avonduren een HBO
studie naast het werk, maar het legde
hem geen windeieren. Na 16 jaar was hij
opgeklommen tot hoofd administratieve
organisatie en werd de lokale bank in
Zutphen te klein. Intussen was hij bovendien getrouwd en met zijn echtgenote in
Ruurlo gaan wonen, waar ze twee kinderen kregen, een dochter en een zoon.
In 1979 ging Anton werken voor de Interne Accountants Dienst van de NMB, die
in Amsterdam gevestigd was. Een drukke
tijd waarin de bank allerlei fusies onderging. Anton kan er smeuïg over vertellen.
“Of ik me zorgen maakte voor mijn baan?
Ach weet je, als de baas slecht slaapt is
dat al vervelend genoeg. Het helpt echt
niet als ik dat ook doe…” Hij vertelt over
de fusies van NMB met de Postbank, Nationale Nederlanden en ING, nationaal en
internationaal. “We hadden elk jaar wel
iets van fusie of reorganisatie. Maar het is
altijd goed gekomen.” In zijn achtenvijftigste levensjaar verliet hij, na meer dan
40 dienstjaren de bank. Daarna heeft hij
nog een jaar of vier interim klussen gedaan en toen kwamen de activiteiten voor
de HH. Twaalf Apostelen in beeld.
Dat werk voor de parochie was niet
nieuw. Anton was in het verleden al penningmeester van het parochiebestuur in
Ruurlo geweest en was ten tijde van de fusie ook penningmeester van de P.C.I. “Het
was een enorme klus om de administratie
van de 12 geloofsgemeenschappen samen
te voegen. We zijn er zo’n twee jaar mee
bezig geweest. Gerard Stolwijk vroeg me

destijds of ik hem wilde assisteren.”Anton
is een echte cijferman. Tijdens het gesprek somt hij moeiteloos jaartallen van
gebeurtenissen op. Hij denkt ook in cijfers lijkt het wel. “Als je wat wilt dan heb
je cijfers, en dus een goede administratie
nodig. Besturen is leuk, maar de middelen
bepalen je mogelijkheden. En daar moet
je dus een goed beeld van hebben.”
Ook zijn mening over de fusie van de parochies is duidelijk, hij is er van overtuigd
dat het een goede stap was. Belangrijke
redenen voor de fusie warenhet tekort
aan pastoraal personeel en de ontwikkeling van een centraal professioneel beheer
van de financiële middelen en onroerend
goed. Het is niet zo dat het in het verleden
per se slecht was, maar het was overal
anders en daardoor bleef er te veel liggen.
Daarnaast geeft hij aan dat er toch ook
wel zaken zijn waar we wat te winnen
hebben en hij noemt dan eigenlijk meteen
de communicatie. Fronsend vraagt hij
zich af of de stem van de lokale pen-

Natuurlijk heeft iedereen het liefst een
pastoor die zichtbaar is in het eigen dorp,
die er is als er kermis is en elke week met
een goed verhaal komt. Dan blijven de
mensen komen. Als penningmeester kon
ik destijds aan de collecteopbrengsten
merken dat pastoor Lamers gewaardeerd
werd, er kwamen meer mensen en de
collecten brachten ook meer op! Die tijd
is voorbij, maar nieuwe tijden geven weer
nieuwe mogelijkheden en uitdagingen!”
We sluiten het gesprek af met een blik op
de toekomst. Wat zijn Antons ambities
ten aanzien van de financiële administratie? “Een adequaat, moderne financiële
administratie met gebruik making van
de digitale mogelijkheden van onze tijd.
Het werk van Herman en mij samen zou
tot een halve dag in de week gereduceerd
kunnen worden. Het zou mooi zijn als we
dat voor elkaar konden krijgen!”
Theo Lam

Onderweg / Algemeen
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Onze Begraafplaatsen
Op de achterpagina van ons parochieblad “Onderweg” heeft u de
afgelopen tijd de de rubriek “Ons Erfgoed” kunnen lezen. Daarin
zijn de verschillende kerken van onze grote en uitgestrekte
parochie aan u voorgesteld. Nu de redactie heeft besloten om in
de komende nummers van Onderweg op deze achterpagina “Ons
Erfgoed” aandacht te besteden aan onze begraafplaatsen, lijkt
het me een goede gedachte om enige algemene informatie over
die begraafplaatsen te geven.
Onze parochie beschikt over 11 katholieke begraafplaatsen.
Alleen in Lochem is geen katholieke begraafplaats. Onze parochianen worden daar op de algemene, gemeentelijke begraafplaats begraven.
In Keijenborg is weliswaar een katholiek begraafplaats, maar die
is geen eigendom van de parochie. In 1986 heeft de toenmalige
parochie die begraafplaats in eigendom overgedragen aan een
toen opgerichte lokale stichting. Die stichting heeft wel bestuurlijke banden met het parochiebestuur.
In Steenderen is de situatie weer anders. De begraafplaats is
daar weliswaar eigendom van de parochie, maar al in 1996, dus
lang voor de fusie van 2010, is door de toenmalige parochie in
Steenderen de begraafplaats in bruikleen gegeven aan een lokale
stichting. Ook met het bestuur van deze stichting heeft de parochie bestuurlijke banden.
In de overige 9 locaties wordt de begraafplaats onderhouden
door en namens de eigen locatieraad. Daarvoor zijn kerkhofbeheerders en vele andere vrijwilligers actief. Zij doen belangeloos
en vaak onzichtbaar veel werk voor de instandhouding en het
onderhoud van de begraafplaatsen.
Na de fusie van 1 januari 2010 heeft het parochiebestuur, samen
met de lokale vrijwilligers, gezorgd voor een nieuw begraafplaatsreglement dat nu in onze parochie geldt voor al onze 10
begraafplaatsen. Daarin zijn regels over grafrechten en dergelijke opgenomen. Ook heeft het parochiebestuur tarieven voor
onze begraafplaatsen vastgesteld. Deze tarieven zijn vele malen
lager dan de tarieven die in Nederland de gemeenten (ook in
onze regio) in rekening brengen voor de openbare begraafplaatsen. Het is voor onze parochianen en voor hun nabestaanden
na overlijden erg gunstig dat we deze tarieven zo laag kunnen
houden. Maar dat kan alleen omdat het onderhoud van onze begraafplaatsen word verricht door onbetaalde vrijwilligers. Door
tuinploegen en administratieve beheerders. Anders dus dan bij
de gemeenten, waar het onderhoud is uitbesteed aan hoveniers
en betaalde tuinmannen. Wij mogen al deze vrijwilligers dankbaar zijn! En dat ben ik ook. Ik ben trots op hen.

Heilige plaatsen
Pelgrimage
Na de reis in Israël in mei, die wij met een groep uit onze
parochie HH. Twaalf Apostelen hebben mogen ervaren, had
ik de intentie om verder over de bezochte heilige plaatsen
te schrijven. Maar toen brak de oorlog tussen Israël en Gaza
uit en dan wordt het moeilijk om te schrijven over deze heilige plaatsen, terwijl er een strijd woed waar niets heilig aan
is. U heeft het zelf in de media uitgebreid kunnen volgen.
We pakken nu de draad weer op en blijven dit keer stil staan
bij het begrip pelgrimage.
Het maken van pelgrimstochten is een wezenlijk kenmerk
van alle grote wereldgodsdiensten. Ook, in ons minder bekende religies, komt de pelgrimstocht voor. Een pelgrimsreis
laat zich nog het best omschrijven als het vertrek uit het dagelijks leven, alleen of met een groep. De tocht gaat uiteraard
vaak naar een religieuze bestemming, soms dichtbij maar
meestal verder weg. Zeker vroeger waren dit tochten met de
nodige ontberingen, uitsluitend te voet. In ons huidige leven
gaan we met touringcar en vliegtuig. Maar in de afgelopen,
circa 25 jaar, heeft de pelgrimage weer een enorme vlucht
genomen. Nog steeds te voet maar, ook op de fiets!
Sinds de half jaren negentig zijn oude pelgrimsroutes weer
herontdekt en opnieuw in gebruik genomen. Er zijn nieuwe
lange-afstands-pelgrimsroutes gecreëerd, zoals
St. Cuthberth’s Way. Deze gaat door het Schotse en Engelse
grens-gebied, van Melrose naar Lindisfarne. Ook in Noorwegen, toch minder bekend als pelgrimsland, is de oude
middeleeuwse route van Oslo naar het graf van St. Olaf in
Trondheim, in ere hersteld.
Italië is in 2007 een project gestart, om de middeleeuwse
pelgrimsroute door Frankrijk en Italië te herstellen. Deze
route staat bekend als “Via Francigena” en eindigt in Rome.
De “Cammini d’Europa“, ondersteund door de Europese
Commissie en door de raad van Europa, vraagt aandacht
voor het repareren en onderhouden van de vele pelgrimsroutes die er door Europa lopen. Bijgaand kaartje geeft een
idee van de vele routes die er in Europa zijn.
Pelgrimsroutes
door Europa uit
een brochure
van Cammini
dÉuropa EGEI.

Piet-Hein Cremers,
vice-voorzitter parochiebestuur en
portefeuillehouder begraafplaatsen
Een pelgrimsreis werd ooit beschouwd als een zuiver roomskatholieke aangelegenheid, maar dat is al langer niet het
geval. Ook Protestants geïnspireerde oecumenische gemeenschappen in Taizé in Frankrijk trekken jaarlijks duizenden
jonge pelgrims aan.
Huub Winkeler

Onderweg / Vieringenschema

Bijlage Vieringenschema:

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.
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.

Rozenkrans bidden
Borculo, O.L.V. Tenhemelopnemingkerk; woensdag 8 en 29 oktober,
19.00 uur.
Joppe, O.L.V.. Tenhemelopnemingkerk, iedere dinsdag in oktober om
19.00 uur.
Keijenborg, H. Johannes de Doperkerk: iedere woensdag om 19.00 uur.
Hengelo, parochiecentrum: iedere
dinsdag in oktober om 19.00 uur.
Zutphen, H. Johannes de Doperkerk, iedere dinsdag in oktober om
19.00 uur.

Vieringen door de
week
Borculo: O.L.V. Tenhemelopnemingkerk, laatste dinsdag van de
maand, 10.00 uur.
Lochem: H. Josephkerk, 1e donderdag van de maand, 10.00 uur.
Olburgen: H. Willibrordkerk,
1e vrijdag van de maand, 15.00 uur.
Ruurlo: H. Willibrordkerk: dinsdag
7 oktober, 10.00 uur.
Vorden: Christus Koningkerk,
donderdag 16 oktober, 10.30 uur.
Zutphen: H. Johannes de. Doperkerk, ‘s woensdags , 9.30 uur.
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Aanbidding en

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

Mariavieringen
Borculo, O.L.V. Tenhemelopnemingkerk: Lof, zondag 26 oktober,
19.00 uur.
Steenderen, H. Willibrordkerk:
maandag 6 en 20 oktober,
19.00 uur.
Zutphen, H. Johannes de Doperkerk: Vesper, zondag 5 oktober,
17.00 uur.

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
Voorbereiding op woensdag 24 september 2014
Zondag 26 oktober 2014
Zutphen
H. Johannes de Doper
Voorbereiding op dinsdag 7 oktober 2014
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 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

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

Dames- en Herenkoor
Parochiekoor
Stemmig
Willibrordkoor
Parochieel Koor
Brugkoor Schalkhaar
Parochiekoor
Herenkoor
Gemengd Koor
Marinata
Parochiekoor
Gemengd Koor
Markant
Vokate Vorden
Gemengd Koor
2Gether & Gem. Koor
Kerkkoor
Cantemus Domino
Vokate
Dameskoor
Gemengd Koor
Vocal Chords
Dameskoor
Greg. Getijdenkoor
Schola
Jubilate Deo

28 sept.; 4-11-25 okt.; 2-8 nov.
27 sept.; 5-12-18 okt.; 2-8 nov.
4-25 oktober
28 sept.; 12-19-26 okt.; 2-9 nov.
18-26 oktober; 2-9 november
5 oktober
28 sept.; 19 okt.; 2 november
12 september; 16 november
5-12-28 okt.; 2-9 november
28 september; 19 oktober
5-12 oktober; 2 november
5-7-11-19 okt.; 2 november
28 september
26 oktober
alle vieringen
12 oktober
alle vieringen
28 september; 12-26 oktober
4 oktober
16 oktober; 1 november
28 sept.; 12 okt.; 9 november
1 november
5 oktober; 2 november
5 oktober, 17.00 uur
19 oktober
26 oktober

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

Allerzielen op
zondagmorgen
Allerzielen is een hoogtijdag en wordt gevierd op 2 november, de dag na Allerheiligen. Met Allerzielen worden de overledenen herdacht. De nabestaanden gaan naar
het graf van hun dierbare overledenen en
plaatsen bloemen of een graflicht. In Baak
is het gebruikelijk, dat als er een parochiaan is overleden er een kruisje wordt
opgehangen met daarop de naam van de
overledene. Op de eerstvolgende viering
met Allerzielen komt de familie van de
overledene naar de viering in de kerk om
het kruisje in ontvangst te nemen. Ook dit
jaar wil de werkgroep Avondwake samen
met u Allerzielen vieren door de kruisjes
aan familie uit te reiken, de dierbare overledenen te herdenken en de graven op
het kerkhof te bezoeken. U bent van harte
welkom op zondag 2 november om 09.30
uur in de ochtend.

Koffiedrinken
Op zaterdag 11 oktober en zaterdag 8 november is er na de viering van 19.00 uur
koffie en thee drinken achter in de kerk. U
bent hiervoor van harte uitgenodigd.

Vrijwilligersdag geslaagd!
Op zondag 31 augustus waren de vrijwilligers die zich belangeloos hebben ingezet
voor de kerk, het kerkhof, de pleinmarkt
en de kerstmarkt uitgenodigd voor de
vrijwilligersdag van Baak. De dag werd
gehouden in het achterste leegstaande
gedeelte van de kerk, dat door de werkgroep die deze dag verzorgde, mooi was
ingericht. Het werd een middag met actieve spelletjes, een hapje en een drankje
en een praatje met elkaar, voor ieder wat
wils. We kunnen terugzien op een gezellig samenzijn. Vrijwilligers, nogmaals
bedankt voor jullie inzet!

Kermisviering

Even voorstellen

Begin oktober vieren we weer de jaarlijkse
Boakse Kermis. Ook dit jaar wordt de kermis begonnen met een speciale viering.
Een viering niet alleen voor parochianen,
maar ook voor andere religies en mensen
die niet godsdienstig zijn maar toch de
sfeer van een dergelijke gezamenlijke
viering willen meemaken. Het is goed dat
de kerk onderdeel uitmaakt van deze activiteiten. Wij hopen dat velen de viering
zullen bijwonen. Wij wensen u nu al fijne
kermisdagen. U bent van harte welkom
op zaterdag 4 oktober om 13.00 uur.

Mijn naam is Twan ten Have. Sinds 2012
woon ik samen met Ria aan de Pastoriestraat 1-B te Baak. In het dagelijks
leven ben ik werkzaam binnen Gelre
Ziekenhuizen. In 2012 werd onze zoon
Ralph geboren, die wij graag wilden laten
dopen, dit was mijn eerste contact met de
Geloofsgemeenschap in Baak. Kort na de
doop werd ik benaderd of ik interesse had
voor een functie binnen de Locatieraad/
Pastoraatgroep. Vanaf mijn geboorte ben

Uitnodiging Sint Maartenviering in Vierslagverband
Op dinsdag 11 november wordt in de Sint
Martinuskerk het feest van Sint Maarten gevierd. Meer informatie over deze
viering vindt u op de pagina Kidz & Teens
achterin dit blad.

ik opgegroeid met het Rooms katholieke
geloof. In Vorden ben ik gedoopt en hier
heb ik ook mijn Heilige Communie en
Vormsel gedaan. Het geloof heb ik altijd
als zeer prettig ervaren dus toen de vraag
kwam, stond ik hier welwillend tegenover.
Na eerst een half jaar mee gekeken te
hebben bij de Locatieraad/Pastoraatgroep
maak ik sinds 2014 deel uit van de Locatieraad/Pastoraatgroep van de Geloofsgemeenschap Baak. Op dit moment ben
ik verantwoordelijk voor de begraafplaats
en houd ik me bezig met andere taken
binnen de Locatieraad/Pastoraatgroep.
Het in stand houden en de ontwikkelingen van onze geloofsgemeenschap is
belangrijk dus voor mij een reden om me
hiervoor te gaan inzetten en na een half
jaar kan ik u zeggen ik doe het met veel
plezier!
Met vriendelijke groet, Twan ten Have

Familieberichten
Op 28 augustus is overleden Lena
Heijtink-Teunissen op 86 jarige leeftijd.
Op 30 augustus is overleden Frans Brink
op 81 jarige leeftijd.

Misintenties
Zo. 28/9 koor.Ouders Cornelissen-Brink,
gt. Bennie Brink. Fam. Brink-Tijssen. Za.
4/10 koor Theodora Johanna DrieverMasselink, Marijke Hebben. Za. Koor
11/10 Henk Mokkink, Ouders SchotmanBekken en fam. .Zo. 19/10 Jan en Will
Schutte-Bosman, Ouders Dashorst-Brink,
Willy Ottink, Esmee, Fam. Schiphorst,
Fam.Teunissen.Za. 25/10 koor Ouders
Cornelissen-Brink.Gradus Lichtenberg,
Zo. 2/11 koor Ouders van Leussen-Wolbrink, Fam. Koekkoek Fam. VeenhuisZents, Jan en Will Schutte-Bosman,
Ben te Stroet, Herman Hendriks, Wim
Teunissen, Ouders Dashorst-Brink, Ouders Cornelissen-Brink, Ouders SpijkersBetting, Jan Roordink-Hans en fam.
Ouders Lichtenberg-Beekman en fam.en
Gradus Lichtenberg. Za. 8/11 koor Ouders
Harmsen-Ovink, Ouders Helmink-Boerkamp, Zuster Bernadino Helmink.
Misintenties voor elk weekend: Martien
Uiterweerd, Tiny Uiterweerd-Leisink, Ria
Sesink-Bergman. Harrie Hermans.Lena
Heijtink-Teunissen, Frans Brink.
Misintenties voor eenmaal per maand
Mevr. Hebben–Smit, Teun en Marie
Eliesen–Hendriks, Ouders van LeussenSchooltink-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 Schoenaker-Janssen, Fam.
Teunissen-Schooltink, Wim Driever, Jan
en Gretha Janssen-Bosman.

Onderweg / Uit de geloofsgemeenschappen
Onze Lieve Vrouw
Tenhemelopneming - Borculo

Steenstraat 26, 7271 BP Borculo; 0545-271383;
info@parochie-borculo.nl;
Secretariaat: woensdag 10.00-11.30 uur.
Rekeningnr.: NL35RABO0309119510 (algemeen);
NL03RABO0309105439 (kerkbijdragen);
Redactie: monique.uhl@gmail.com

Locatieraad

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

Pastoraatgroep

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

Samen met Ruurlo naar
Duitsland
Wij zijn 31 augustus met zo’n 20 misdienaars naar het buitenland vertrokken.
Moviepark Germany werd de bestemming. Wat een verrassing. Om half negen
verzamelen de misdienaars uit Borculo
zich in het KJ-gebouw. Heel snel kwamen
daar ook 5 misdienaars uit Ruurlo bij.
Heel gezellig, sommige nieuwe gezichten,
anderen al bekend van bv. de vormselbijeenkomsten. Na iets meer dan een uur
rijden, kwamen we in het pretpark aan.
Eerst een verzamelplek zoeken, waarna
we zelf het park ingingen. Meteen hebben
we gemengd en zijn we met de Ruurlose
misdienaars in groepjes het park in gegaan. We moesten bij sommige attracties
lang wachten maar soms konden we
gewoon doorlopen.
De spannendste attractie was de grote
achtbaan, drie keer over de kop en nog
een schroef erbij. Om misselijk van te
worden. Een van de vaders had een
reispilletje ingenomen. Weg misselijkheid! Slim toch. We hebben prima weer
gehad, maar één stortbui. En na afloop
vette friet met kroketten of frikadel. MMMMMM.
Allen hartelijk dank die hier financieel
aan hebben bijgedragen.
Namens de misdienaars.

Van harte aanbevolen….
De vakantie zit er op. Sommigen zijn er
even tussenuit geweest. Sommigen hebben lekker niets gedaan. Anderen zijn
juist heel actief bezig geweest. Iedereen
doet wat het best bij hem of haar past
om de accu weer even op te laden. En nu
pakken we met nieuwe energie de draad
weer op. Dat geldt voor het werk, voor
thuis, maar ook voor de kerk. Er zijn de
komende periode veel activiteiten die we
van harte bij u aan bevelen. Op zondag
28 september organiseert het MOV een
benefietconcert voor het werk van pater

Frans van der Lugt waar heel veel koren
en artiesten belangeloos aan meewerken.
Zaterdag 18 oktober kunt u zelf meedoen
met een Gregoriaanse meezing viering
en dan is oktober Mariamaand met het
Lof en vieringen waarbij de rozenkrans
gebeden wordt. Meer informatie over al
deze bijzondere vieringen staan elders in
dit blad en uiteraard in het overzicht op
de middenpagina. Wij hopen u te mogen
begroeten.

Inzegening urnenmuur
en monument voor
ongedoopte kinderen
Een prachtige zondagochtend. De zon
kwam af en toe tevoorschijn en scheen
haar rijke licht. ‘Het is alsof God knipoogt’, sprak een van de aanwezige parochianen. Hiermee werd de inzegening
van de urnenmuur en het monument
voor de ongedoopte kinderen door pastor
van Kranenburg een indrukwekkende
gebeurtenis.
Na de viering liepen we in processie naar
de begraafplaats. Het koor stelde zich
op. Hun zang gaf extra volheid aan deze
gebeurtenis. Pastor van Kranenburg
zegende het monument en vervolgens
de urnenmuur. De aanwezigen kregen
allen een bloem om bij het monument te
leggen. Een van de misdienaars las een
klein en teder gedicht. Prachtig.
Vervolgens werden kaarsen gezet in de
urnenmuur.
Hiermee was de inzegening een dankbaar
moment voor velen.

Woord- en communieviering 4 oktober 2014
Op zaterdag 4 oktober a.s. zingt het
R.K. Koor Stemmig samen met het koor
Kiddoesj uit Beltrum een viering in onze
kerk. De viering heeft als thema “Wat
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vraagt God jou?” Voorganger is Marga
Peters. Aanvang 19.00 uur. Wij nodigen u
hiervoor van harte uit.

Gregoriaanse meezing
viering
Op zaterdag 18 oktober organiseren we
een gregoriaanse meezing viering in onze
eigen kerk. ’s Middags studeren we een
gregoriaanse mis in en ’s avonds in de viering van 19.00 uur brengen we deze ten
gehore. Wilt u meedoen, u bent van harte
welkom! Voor meer informatie verwijzen
wij u naar het artikel op pagina 6.

Misintenties
27/9 Herman en Annie v. d. Berg – Saveneije, Frits Verhoeven, Toon Wolterink,
Willem Dute. 4/10 Frits Verhoeven,
Herman en Annie v. d. Berg Saveneije,
Willem Dute. 11/10 Antoon Rasing, Frits
Verhoeven, Ouders Hulzink – Spekschoor,
Herman en Annie v. d. Berg – Saveneije,
Willem Dute. 18/10 Hetty van Aken –
Beerten, Fam. Pelgrum, Herman Beerten,
Frits Verhoeven, Herman en Annie v. d.
Berg – Saveneije, Henk Klein-Severt, namens Collectanten, Overleden fam. Geerligs – Ottenschot, Jan en Paul Belterman,
Willem Dute. 25/10 Herman en Annie
v. d. Berg – Saveneije, Frits Verhoeven,
Willem Dute. 2/11 Ouders Nieuwveld v.
d. Wurp, Wim Vreman, Jaargedachtenis, Truus Dibbelink – Wegdam, Frits
Verhoeven, Voor overleden Parochieanen,
Herman en Annie v. d. Berg – Saveneije,
Willem Dute. 8/11 Fam. Pelgrum, Willem
Dute, Truus Dibbelink – Wegdam, Jaargedachtenis, Herman en Anny v. d. Berg
– Saveneije, Harry Leferink op Reinink,
Voor de zieke parochieanen.

Familieberichten
Op 25 augustus is Frits Verhoeven in de
leeftijd van 86 jaar overleden. De gezongen uitvaartviering was op 29 augustus
en aansluitend de begrafenis op het RK
kerkhof.
Op 4 september is Willem Dute in de
leeftijd van 92 jaar overleden. De gezongen uitvaartviering was op woensdag 10
september en aansluitend de begrafenis
op het RK kerkhof. Dat ze rusten in vrede.
Gehuwd Henk Jan Brokers en Petra
Heuts op 30 augustus. Gefeliciteerd.

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

Onderweg / Vieringenschema
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DAG

ZUTPHEN

JOPPE	

LOCHEM	

VORDEN

BORCULO	RUURLO

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

11.15 uur
Eucharistie
F. Zandbelt

9.30 uur
WCV
werkgroep

9.30 uur
Familieviering
werkgroep

9.30 uur		
9.30 uur
Eucharistie		WCV
J. van der Meer		
werkgroep

za 04/10				
18.30 uur
19.00 uur			
				Eucharistie
WCV			
				
F. Hogenelst
M. Peters			
													
zo 05/10
27e zo.
d. h. jaar

11.15 uur Euch.
F. Hogenelst
17.00 Mariavesper

9.30 uur
Eucharistie
J. Leisink

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

za 11/10

17.00 uur				
19.00 uur
Effataviering
WCV
					
Werkgroep

19.00 uur			
Eucharistie
F. Zandbelt			

zo 12/10
11.15 uur
9.30 uur
9.30 uur
9.30 uur			
28e zo.
Familieviering
Familieviering
Eucharistie
WCV			
d. h. jaar
F. Hogenelst
werkgroep
F. Hogenelst
werkgroep			
											

za 18/10		
19.00 uur			
19.00 uur						
		
Eucharistie			
Eucharistie						
		
F. Zandbelt			
F. Hogenelst						
zo 19/10
29e zo.
d. h. jaar

11.15 uur		
9.30 uur
Eucharistie		WCV
E. Wassink		
J. van Kranenburg

9.30 uur		
9.30 uur
WCV		WCV
werkgroep		
werkgroep

za 25/10					
19.00 uur				
					
WCV				
					
M. te Morsche				

In alle vieringen aandacht voor de MOV (Missie, Ontwikkeling en Vrede)
zo 26/10
30e zo.
d. h. jaar

11.15 uur
Eucharistie
F. Zandbelt

9.30 uur
Eucharistie
F. Hogenelst

10.00 uur
Oec. Viering
werkgroep

9.30 uur
WCV
G. Oude Groen

19.00 uur
Marialof
F. Hogenelst

9.30 uur
WCV
werkgroep

za 01/11
19.00 uur Euch.			
18.30 uur							
ALLER
F. Hogenelst			
Allerzielenviering							
HEILIGEN
T. ten Bruin			
werkgroep							
													
zo 02/11
ALLER
ZIELEN

11.15 uur Euch.
Allerzielenviering
E. Wassink

17.00 uur Euch.
Allerzielenviering
F. Hogenelst

9.30 uur		
Allerzielenviering		
werkgroep		

19.00 uur
Allerzielenviering
werkgroep

19.00 uur
Allerzielenviering
werkgroep

za 08/11

17.00 uur				
19.00 uur				
Effataviering
WCV
					
T. ten Bruin				
													
zo 09/11
32e zo.
d. h. jaar

LEGENDA:

11.15 uur
Eucharistie
F. Hogenelst

9.30 uur
WCV
werkgroep

9.30 uur
Eucharistie
F. Zandbelt

Ger. Kerk		
10.00 uur Oec.		
T. ten Bruin		

Woorddienst

EHC:

9.30 uur
WCV
M. Peters

Euch.:

Eucharistieviering

WD:

Eerste H. Communieviering

WCV:

Woord- en Communieviering

Oec.viering: Oecumenische viering								

Onderweg / Vieringenschema
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BAAK

STEENDEREN

OLBURGEN	DAG

				
17.00 uur		
19.00 uur		
za 27/09
				WCV		WCV
				
werkgroep		
werkgroep
													
11.00 uur
WCV
werkgroep

9.30 uur		
9.30 uur		
9.30 uur
WCV		WCV		WCV
F. Zandbelt		
werkgroep		
M. Storteler

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

			
Vrijzinnige Kerk		
13.00 uur KERMIS			
za 04/10
			
19.00 uur Oec.		Eucharistie			
			
Noaberviering		
F. Hogenelst			
													
11.00 uur
WCV
T. ten Bruin

9.30 uur
WCV
werkgroep

10.00 uur		
Oec.viering		
M. Peters		

			

17.00 uur
Eucharistie
			
F. Hogenelst

9.30 uur
Eucharistie
J. Hulshof

9.30 uur
WCV
werkgroep

19.00 uur			
WCV
werkgroep

11.00 uur
9.30 uur			
13.30 uur Euch.
WCV
Eucharistie			
150 jarig bestaan
M. Storteler
J. van der Meer			
H. Willibrordkerk
											
F. Hogenelst e.a.

9.30 uur
WCV
werkgroep

zo 05/10
27e zo.
d. h. jaar
za 11/10

zo 12/10
28e zo.
d. h. jaar

						
19.00 uur		
za 18/10
						
WCV
						
J. van Kranenburg
11.00 uur Euch.
F. Hogenelst
T. ten Bruin

9.30 uur
WCV
G. Spekkink

9.30 uur
Eucharistie
F. Hogenelst

				
17.00 uur
				
WCV
				
G. Oude Groen

9.30 uur		
9.30 uur
WCV		
Eucharistie
T. ten Bruin		
J. Leisink

zo 19/10
29e zo.
d. h. jaar

19.00 uur			
za 25/10
Eucharistie
F. Hogenelst

In alle vieringen aandacht voor de MOV (Missie, Ontwikkeling en Vrede)
11.00 uur
WCV
werkgroep

9.30 uur			
Eucharistie			
F. Zandbelt			

N.H. Kerk
10.00 uur Oec.
M. Peters

9.30 uur
WCV
werkgroep

zo 26/10
30e zo.
d. h. jaar

							
19.00 uur Euch. +		
za 01/11
							
zegening graven		
ALLER
							
F. Zandbelt		
HEILIGEN
													
11.00 uur WCV +
zegening graven
M. Peters

9.30 uur
Allerzielenviering
G. Spekkink

9.30 uur Euch. +
zegening graven
Hogenelst/Ten Bruin

9.30 uur		
Allerzielenviering		
werkgroep		

9.30 uur WCV +
zegening graven
J. van Kranenburg

zo 02/11
ALLER
ZIELEN

17.00 uur
19.00 uur			
za 08/11
WCV
WCV
				
J. van Kranenburg
M. Peters
													

				

11.00 uur
WCV
J. van Kranenburg

9.30 uur			
Eucharistie			
F. Hogenelst			

9.30 uur
WCV
J. van Kranenburg

9.30 uur
WCV
werkgroep

Voor andere vieringen en het koorrooster zie bladzijde 11

								WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN zie www.12apostelen.nl/vieringen

zo 09/11
32e zo.
d. h. jaar

Onderweg / Uit de geloofsgemeenschappen
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H. Willibrord - Hengelo

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

Locatieraad/pastoraatgroep

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

stil te staan bij het feit dat vele mensen op
een of andere manier met ziekte te maken
hebben.
Diezelfde mensen hebben de hulp van anderen hard nodig én bovenal ook de hulp
van God, die troost en ons nabij wil zijn.
Een houvast in moeilijke tijden…
De Bloemengroep heeft de aangeboden
zonnebloemen van “De Zonnebloem” op
een bijzondere manier verwerkt.
De Liturgiegroep kan met voldoening
terugkijken op een mooie en zinvolle
viering!

Startzondag
21 september 2014
Een aanbod van de
gezamenlijke kerken in
Hengelo Gld.

Kind en Verlies: Forumavond over verlieservaringen bij kinderen en jongeren
Datum: 22 januari 2015
Kriskras door de Bijbel: Bijbelse verhalen als spiegels voor je dagelijkse leven
Datum: 12 februari 2015
Je eigen paaskaars: workshop
Huispaaskaarsen beschilderen
Datum: 26 maart 2015
Excursie naar Zutphen. Stadswandeling en bezoek aan de Librije
Datum: 30 april 2015

Binnenkort ontvangen de leden van
de drie kerken in Hengelo Gld weer de
brochure voor het seizoen 2014 – 2015
met het programma van Inspiratie &
Ontmoeting. De gezamenlijke werkgroep
is erg blij het nieuwe programma te kunnen aanbieden. Het doel van de leden is
mensen met elkaar in contact te brengen
rond onderwerpen van geloof, kerk en
maatschappij. Dit gebeurt in de vorm van
informatie en discussie, maar ook van
ontmoeting en recreatief bezig zijn. Het
gaat om het uitwisselen van gedachten,
van inzichten en het verbreden van de
horizon op diverse terreinen.
Het programma is zo samengesteld, dat
denkers, doeners en gevoelsmensen zich
geboeid zullen weten.
• De avonden zijn vrij voor iedereen.
• De toegang is gratis, tenzij anders vermeld. Een vrije gift in de collectebus
wordt zeer op prijs gesteld.
• Aanmelden is niet nodig tenzij anders
vermeld.

Programma:
Madagaskar: Verslag van een indrukwekkende reis
Datum: 13 november 2014
Adventskrans: Zelf een mooie creatie
maken
Datum: 27 november 2014

Excursiereis Duitsland: Lichtvensters
van Hoop. Van Hildegard tot Chagall
Datum: 29 -31 mei 2015
In de brochure zijn deze activiteiten uitvoerig beschreven.

Nationale Ziekendag
zondag 14 september

Zoals al veel jaren gebruikelijk is, heeft de
Liturgiegroep en het Koor extra aandacht
geschonken aan de Nationale Ziekendag.
Het thema van de viering was: “Kracht
naar Kruis”. Voorganger, mevr. Gerry
Spekkink, stak de zieke mensen, hun
huisgenoten, de mantelzorgers, de
vrijwilligers van kerkelijke bezoekersgroep en de vrijwilligers van “De Zonnebloem” een hart onder de riem.
Het is goed om als Geloofsgemeenschap

“Met hart en ziel vieren en verbinden”
was het thema voor de Startzondag 2014.
Op 21 september om 10.00 uur werd
onder dit motto een oecumenische viering
gehouden in de Willibrord Kerk. De koren
van de RK geloofsgemeenschap en de
Protestantse Remigiuskerk zongen mooie
en feestelijke liederen onder leiding
van Rob Mullink. Ieder jaar organiseert
de Raad van Kerken Hengelo Gld een
oecumenische kerkdienst in september
om de start van een nieuw seizoen samen
te markeren. Ook de kinderen werden in
de viering betrokken en hadden deels een
eigen programma in de Kinderwoorddienst. Tevens hebben we stil gestaan bij
het begin van de Vredesweek.
Voorgangers waren: pastor Marga Peters,
dhr. Wim Heezen en ds. Aleida Blanken.
Na deze dienst vol beweging en verrassing
was voor iedereen koffie, thee, limonade
en lekkers!

Onderweg / Uit de geloofsgemeenschappen
Onze Lieve Vrouw
Tenhemelopneming - Joppe

Joppelaan 71 a, 7215 AD Joppe; 0575-494221;
rkkerkjoppe@hetnet.nl; www.rkkerkjoppe.nl.
Secretariaat: maandag en donderdag 9.30-11.30 uur.
Rekeningnr.: NL82RABO0322303001;
Redactie: willie.lenselink@planet.nl

Locatieraad

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

Pastoraatgroep

W. Achtereekte, vz., 0614892816; B. Haarman, 431400;
C. Tenholter, 492392; G. Wijnands, 0653227452,
A. Wijffels, 490752; P. Wolbert, 464131.

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

Familieberichten
In de Heer overleden op 12 juli 2014
Louisa ( Wies) Kleijn op 84 jarige leeftijd,
op 29 juli Henricus Antonius ( Hein)
Scholten op 87 jarige leeftijd en op
8 augustus Albertus ( Bert) Hulsegge op
74 jarige leeftijd.

Koffieochtend
Op woensdag 24 september is er weer een
koffieochtend voor ouderen. Er zal een
gevarieerd programma zijn en iets lekkers
bij de koffie. De koffie is om 10.00 uur
klaar. U, ook jonge ouderen zijn van harte
welkom.

Gezellige brunch
Na de Woord- en Communieviering van
17 augustus waarin Jaap van Kranenburg,
pastoraal werker voorging is ondanks
het frisse weer de brunch goed bezocht.
Helaas konden de voorzitters van de pas-

toraatsgroep en locatieraad niet aanwezig
zijn. Jan Roes, penningmeester van de
locatieraad heette daarom iedereen van
harte welkom.
Jan gaf een toelichting op de financiële
cijfers en vertelde dat het bisdom akkoord
is gegaan met de aan te schaffen geluidsinstallatie. Dit nieuws werd positief
ontvangen.
Het was een gezellig en ontspannen
samenzijn.

Familieviering
Op zondag 12 oktober is om 9.30 uur een
familieviering met als thema: dankbaarheid. Wederom zal het kinderkoortje
medewerking verlenen. U bent van harte
uitgenodigd. Werkgroep familieviering.

Allerzielen
Op 2 november is het Allerzielen, de dag
waarop wij in de katholieke kerk wereldwijd stil staan bij allen, gekend en niet
gekend, die ons in geloof zijn voorgegaan.
Op zondagmiddag 2 november 2014 om
17.00 uur zal pastoor Hogenelst voorgaan
tijdens de viering van Allerzielen en zullen kaarsen branden voor onze overledenen van het afgelopen jaar. Na afloop van
de viering zal het gedachteniskruisje of
kaars worden uitgereikt aan de familieleden van deze overledenen. Evenals vorig
jaar gaan wij daarna in processie naar het
kerkhof en zal de pastoor de graven van al
onze overledenen zegenen.

Ontmoet Wim

Rozenkrans bidden in de
oktobermaand
Op een aantal avonden in oktober bent u
welkom voor het bidden van de rozenkrans.
We sluiten hiermee aan bij de uitnodiging
van de kerk, stil te staan bij de geheimen
van dit gebed: de blijde, de droevige, de
glorievolle en de lichtende geheimen. We
bidden tot Maria, zij is immers de Moeder
van de Heer, zijn Moeder, onze Moeder.
In het bidden van de rozenkrans overwegen wij de rijkdom van het evangelie.
We bidden op maandagavond 6, 13, 20 en
27 oktober om 19.00 uur de rozenkrans in
de kerk van de Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming in Joppe. Ook zonder eigen
rozenkrans bent u welkom om mee te
bidden, te mediteren, te luisteren, kortom
aanwezig te zijn.
U bent van harte welkom!
Willem Achtereekte
Pastoraatsgroep RK Geloofsgemeenschap
O.L.V. Tenhemelopneming Joppe

Wijding Mariabeeld op het
parochieel kerkhof

Jan Roes
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Op zondag 26 oktober 2014 zal pastoor
Hogenelst na de viering van 9.30 uur het
Mariabeeld op het parochieel kerkhof wijden. Na de Eucharistieviering gaan wij in
processie naar het kerkhof. U bent allen
van harte uitgenodigd.

Wim heeft vele rollen vervuld om dienstbaar te kunnen en mogen zijn aan de
gemeenschap. Soms werd hij gevraagd en
soms droeg hij zichzelf voor. Dankbaar
kijkt hij terug op o.a. zijn werk dat hij
samen met zijn vrouw heeft verricht voor
het Ooievaarsstation in Gorssel, zijn werk
voor de kerk en de gemeente. Vanwege
zijn ziekte is hij dankbaar voor de hulp
die hij ontvangt om als gelovige de viering
te mogen bezoeken. Wilt u weten hoe de
binding met Joppe is ontstaan en wat zijn
talenten zijn? U leest het allemaal op de
site rkkerkjoppe.nl/wim
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 Anton Pauw.

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

Locatieraad/pastoraatgroep

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

maar die ons nog steeds dierbaar zijn. Na
de viering gaan wij samen in stille processie naar het kerkhof.
Wilt u ook graag zelf een lichtje opsteken
voor uw dierbare overledene(n) en/of
voor andere intenties? Kom dan s.v.p. wat
eerder naar de kerk, dan is daar vóór de
viering begint een passende gelegenheid
voor. De kaarsjes liggen voor in de kerk.
De families van de overledenen van het
afgelopen jaar krijgen een uitnodiging
thuis gestuurd voor het bijwonen van
deze viering.

Vorming & Toerusting
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
nr. 6 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.

Parochiesecretariaat is open op
donderdagmorgen van 10.00 – 10.30 uur
(dus een half uur korter!)

Jaargedachtenisviering
Zondag 28 september is de jaargedachtenisviering voor Willy de Vrught, overleden op 19-09-2013. Op zondag 12 oktober
is de jaargedachtenis voor Dine IbinkTeunissen, overleden op 12-10-2013. En
op zondag 9 november voor Johanna
Pape-Hofstede, overleden op 5-11-2013

Familieberichten
Geboren: Op 5 augustus 2014 is geboren
Alwin, Evert Hein, zoon van Piere en Sabine Starink-Schiphorst, Hummeloseweg
72 te Zelhem.

Gedoopt: op zondag 9 november wordt
Aimee Goossens gedoopt.
Overleden: Op 18 juli 2014 is overleden Johannes Padberg in de leeftijd van
90 jaar. Hij woonde Koldeweiweg 31 te
Keijenborg. Op 31 augustus 2014 overleed Eef ( Everhardus Gerhardus Johannes) Kruis in de leeftijd van 66 jaar. Hij
woonde Kruisbergseweg 11 te Velswijk/
Zelhem.
En op 3 september 2014 overleed Henk
(Henricus Bernardus Johannes) Ankersmit in de leeftijd van 80 jaar. Hij woonde
Kruisbergseweg 9 te Velswijk/Zelhem.

Allerzielenviering
zondag 2 november
Op Allerzielen gedenkt de Katholieke
Kerk in haar liturgie bijzonder de overledenen van het voorbije jaar. Daarom
nodigen wij u allen uit voor de gedachtenisviering van Allerzielen op zondag
2 november a.s. in de viering van 11.00
uur. Dan worden de namen genoemd van
alle parochianen die ons in het voorbije
jaar zijn ontvallen en er wordt voor hen
een kaars ontstoken. Ook branden wij
een kaars voor alle overledenen, jong en
oud, die niet met name genoemd worden,

De vakanties voorbij, de zomer een flink
eind op streek – een volgend kerkelijk seizoen gaat van start en ook bij V&T komen
activiteiten weer op gang. Het programma
2014-2015 is klaar, nieuwe boekjes liggen
in de kerk voor u klaar om mee te nemen.
En in deze Onderweg ingevoegd vindt u
de overzichtelijke flyer met per activiteit
een korte omschrijving bij datum, tijd en
locatie – voor op uw prikbord! Het hele
jaaroverzicht, om niet te vergeten.
We zouden het fijn vinden u op één, of
liever nog, meerdere momenten te mogen
begroeten. V&T is er echt voor iedereen,
van welke kerk of betrokkenheid ook.
U bent van harte welkom!
Tot ziens.
Commissie Vorming & Toerusting HalleKeijenborg-Zelhem

Onderweg / Uit de geloofsgemeenschappen
H. Joseph - Lochem

Nieuweweg 18, 7241 ET Lochem; 0573-251457,
rkkerklochem@hetnet.nl
Secretariaat: dinsdag en donderdag 8.45-11.45 uur.
Rekeningnr.: 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.

Pastor Leisink
50 jaar priester
In de Eucharistieviering van zondag 17
augustus heeft de Lochemse geloofsgemeenschap aandacht geschonken aan
het 50-jarig priesterjubileum van onze
plaatsgenoot pastor Jan Leisink.
In zijn overweging vertelt pastor Leisink,
die zijn levenlang een warme belangstelling voor kerkgeschiedenis heeft gehad,
dat je de Bijbel niet alleen als een geschiedenisboek kunt lezen, als een opsomming
van historische feiten, maar ook als een
verzameling midrasjim. Bij een ‘midrasj’
(een Bijbeltekst) gaat het er niet om of het
verhaal precies klopt en echt gebeurd is,
maar om de vraag: ‘Wat doet het verhaal
met mij?’ Door je af te vragen wat de
schrijver met zijn verhaal bedoelt, wat de
ware zin van de tekst is en welke betekenis de tekst voor jou persoonlijk heeft,
wordt duidelijk dat ook een evangelielezing zoals die van vandaag nog steeds
actueel is. Sta eens stil bij het lijden en
verdriet dat er momenteel in de wereld is:
bij de duizenden christenen die uit Mosul
en andere steden in Irak hebben moeten
vluchten, bij de mensen in Oekraïne en in
Gaza en bij het onvoorstelbare lijden in
Syrië. De oplossing voor al het lijden ligt
opgesloten in het woord ‘empathie’. Net
als bij Christus in het evangelie moet het
antwoord op de problemen uit ons innerlijk komen. Empathie is vereist, dat wil
zeggen een inlevingsvermogen zoals dat
vooral bij moeders te vinden is als het om
hun kinderen gaat. De antwoorden moet
je niet met je verstand beredeneren, maar
in je hart voelen.
Aan het eind van de viering sprak de heer
Anton Schilderinck, voorzitter van de
locatieraad van de Geloofsgemeenschap
St. Joseph, de jubilaris met de volgende
woorden toe.
“Pastor Leisink, u heeft onlangs uw
gouden priesterjubileum in familie-

kring gevierd. Een bescheidenheid die u
siert. Voor de locatieraad aanleiding om
even stil te staan bij dit heuglijke feit.
Priestergewijd op 19 juli 1964 in de St.
Walburgiskerk te Arnhem door kardinaal
Alfrink. Vervolgens gewerkt als kapelaan
in Weerselo, Loenen en Enschede. Vanaf
1974 was u pastoor in Enschede, Didam
en Loil en als laatste in de parochie van de
H.H. Petrus en Paulus in Goor. En sinds
uw emeritaat in 2003 woont u in Lochem.
U hebt in roerige tijden onder verschillende kardinalen gediend en ervaren dat
het kerkbezoek in de loop der jaren om
verschillende redenen afnam. Daar lijdt
u onder, maar toch draagt u de Kerk en
blijft u de Kerk dienstbaar door voor te
gaan in de Eucharistievieringen van onze
parochiekerken van de H.H. Twaalf Apos-

19
telen. Het ultieme bewijs van uw priesterlijke roeping, een erudiet en geëngageerd
pastor door dik en dun, die luistert naar
mensen maar ook naast de mensen staat,
een man van de oecumene, kortom een
pontifex, een bruggenbouwer. Geweldig!
Een hartelijk dank voor deze grote inzet.
Namens de Geloofsgemeenschap St. Joseph wil ik u dan ook van harte feliciteren
met uw gouden priesterjubileum. En met
Gods zegen wensen we u nog vele jaren in
goede gezondheid en voorspoed en hopen
dat u nog vele jaren in onze Lochemse
Vieringen mag voorgaan.”
Na het overhandigen van een prachtig
boeket bloemen werd het huldelied/
danklied ‘Aan U, o Koning der Eeuwen’
gezongen. Dit bekende lied van Herman
Schaepman (1844 - 1930, r.k. priester,
theoloog, politicus/parlementariër en
dichter) werd vroeger gezongen bij de
inhuldiging van een neomist.
In zijn slotwoord benadrukt pastor Leisink dat hij dankzij Gods genade en het
gebed, de sympathie en de empathie van
de mensen en vooral door de rol die zijn
moeder in zijn leven gespeeld heeft, zijn
werk heeft kunnen vervullen. In het leven
van de mensen in Europa is de economie
helaas de hoofdfactor geworden. Het
zijn de woorden van dominee Domela
Nieuwenhuis ‘de aarde is des Heeren en
niet van de heren’ die pastor Leisink altijd
geïnspireerd hebben de heilseconomie
voor te leven.

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.

Bloemversiering
20 september - 3 oktober: Diny en Leonie
4 oktober - 17 oktober: Yvonne
18 oktober - 31 oktober: Thea en Gerda
1 november - 14 november: Riky en
Marietje

Dames- en herenkoor
Repetities: 23 september, 7 oktober, 14
oktober, 21 oktober, 4 november,
11 november
Gezongen vieringen:
5 oktober, 12 oktober, 2 november

Activiteiten voor
vrouwen
De jaarlijkse filmavond is op maandag 20
oktober 2014. De film wordt gedraaid in
Kraantje Lek en de avond begint om 19.30
uur. Opgeven is niet nodig, alle vrouwen
uit Olburgen en omgeving zijn van harte
welkom.
Op maandag 17 november hebben we een
creatieve avond o.l.v. Hetty Kuijper uit
Gorssel. Op deze avond maken we van
crêpepapier twee victoriaanse rozen en
een knop, zodat we zelf een klein boeketje
kunnen samenstellen. Voor deze avond is
het noodzakelijk om je van te voren op te
geven i.v.m. de materialen. De kosten van
deze avond zijn: € 11,00 voor het maken
van de rozen en € 5,00 voor zaalhuur
inclusief twee consumpties.
Opgeven kan bij Trees Jansen, het liefst
via de mail.
In de eerstvolgende nieuwsbrief komt de
volledige informatie van deze activiteit.
Wil jij ook de nieuwsbrief ontvangen, geef
dan je mailadres door aan Trees Jansen:
jansenmts@planet.nl

Opbrengst collecte
De collecte voor de week van de missionarissen heeft € 46,20 opgebracht. Hartelijk
dank aan een ieder die hier aan bijgedragen heeft.

Misdienaars
19 oktober:

Denise en Rianne

Collectanten
28 september:
5 oktober:
12 oktober:
19 oktober:
26 oktober:
2 november:
9 november:

Erna Bosch
Theo van Aalst
Theo Damen
Joost Langenhof
Jan den Hartog
Erna Bosch
Jan Baars

Intenties

Lectoren
28 september: Anny Steentjes
19 oktober:
Cilia Langenhof
2 november: Thea Lebbink

Kosters
28 september:
3 oktober:
5 oktober:
12 oktober:
19 oktober:
26 oktober:
2 november:
7 november:
9 november:

Cilia Langenhof
Theo Damen
Betsie Verhoeven
Jan Baars
Joost Langenhof
Cilia Langenhof
Betsie Verhoeven
Theo van Aalst
Jan Baars

28 september: Liesbeth Sielias, Herman en Bep Pasman 5 oktober: Bernard
Beijer, Gradus en Riek Bremer, Theo
Bremer. 12 oktober: Gradus en Dinie
Baars, Herman en Bep Pasman, Overleden familie Sesink - Peters, Overleden
ouders Gerritsen - Reulink. 19 oktober:
Willemien Horstink - Groot Koerkamp,
Liesbeth Sielias, Joan en Riet Willemsen
26 oktober: Herman en Bep Pasman, Jan
Egging en Marietje Egging - Houtman
2 november: Liesbeth Sielias, Overleden ouders Te Braake - Gosselink, Iet
Gosselink, Antoon Gosselink en Truus
Gosselink - Steverink. 9 november:
Bertus Metze, Herman en Bep Pasman

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

Vervolg van locatiepagina Steenderen
Uitnodiging voor jongeren van
12 tot 16 jaar.

Eat & meet

(georganiseerd door de hervormde gemeente)
Een pan op tafel en een goed gesprek met
leeftijdsgenoten! ‘Eat & meet!’
Vorig seizoen is de eerste groep Eat &
Meet met veel enthousiasme van start gegaan. Vanaf oktober tot de kerst en vanaf
eind januari tot Pasen. Een keer per twee
weken op de woensdagavond van 18.00
tot 19.15 uur. Samen nadenken over onderwerpen waar
je vaak mee te
maken krijgt
zoals: wat vind
je belangrijk,
hoe ga je met
anderen om?
Welke keuzes

maak je en past de kerk of God daarin?
Iedereen mag zijn wie hij of zij is en we
zijn benieuwd naar ieders inbreng.
Voor alle jongeren tussen de 12 en 16 jaar
op de woensdagavond bij één van ons
thuis. De eerste keer is dat bij Henk en
Marion Knol, Kastanjelaan 37, Steenderen.
De eerste data in het nieuwe seizoen zijn
op woensdag 1 oktober, 15 oktober, 29
oktober, 12 november en 26 november.
In 2015 zijn de data voorlopig op 4 en 18
februari, 4 en 18 maart en 1 april.
Geef je even een berichtje of je wel of niet
komt?
knolhoning@lijbrandt.nl of tel. 452643 of
sms/whatsapp naar 06-15226413
Neem gerust een of enkele van je vrienden mee. ‘Eat & meet!’
De pan met pasta of stamppot staat voor
jullie klaar!
Judith, Henk en Marion

Onderweg / Uit de geloofsgemeenschappen
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.

Een felicitatie 105 jaar
Sinds 11 augustus 2014 hebben wij een
105-jarige in ons midden. Een heel
bijzonder kroonjaar. Als coördinator van
de bezoekgroep aan mij de eer om haar
namens onze Geloofs Gemeenschap te
feliciteren. Het is een groot genoegen om
zo’n vitale dame te bezoeken. Mw. Besseling-Levers van de Wiersseweg deed zelf
de deur open en nodigde mij naar binnen.
Onder het genot van een kopje koffie met
iets lekkers komen er mooie verhalen
uit haar jeugd. Geboren in Zwillbrock,
geëmigreerd naar Groenlo. Dat ging in
die tijd niet vanzelf want Zwillbrock is
wel Duitsland. We spraken over de tijd
dat katholieke kerken verboden waren en
Ruurloers te kerke gingen in Zwillbrock.
Te voet!! Kerkpaden rond dit plaatsje zijn
gerenoveerd. Dat zou ze nog graag willen
bezoeken samen met haar dochter Marietje. Dit mooie respectabele kroonjaar
was voor onze Koning Willem Alexander
aanleiding om haar een felicitatiebrief
te sturen. Ook de commissaris van de
Koning in Gelderland en de Burgermeester van de Gemeente Berkelland lieten
zich niet onbetuigd. Onze Willibrordus
Geloofs Gemeenschap mag trots zijn op
haar parochiaan.
Ineke Peterse Coördinator Bezoekgroep

Een bijzondere viering
Op zaterdagavond 30 augustus was er
een bijzondere gebeurtenis in onze kerk.
Robbin Overbeek had het besluit genomen om ook een volgeling van Jezus te
willen worden. Hoe bijzonder voor zo’n
jonge jongen. Aan de bisschop vroeg hij
toestemming om in de kerk van Pastoor
Hogenelst het Vormsel te mogen ontvangen. Ook werd hij gedoopt en ontving
voor het eerst de Heilige Communie. (als
we spreken over de drie-eenheid, nou
dan was die hier duidelijk aanwezig!)
Samen met Pastor Marga Peters heeft hij
de hele voorbereiding thuis gedaan en

ook zijn ouders hebben hem, waar ze dat
konden, geholpen en bijgestaan. Tranen
van opluchting en blijdschap kwamen los
toen hij Marga dan ook hiervoor bedankte
met een bosje bloemen. Het was een hele
mooie viering en namens de geloofsgemeenschap kreeg Robbin een kinderbijbel
mee op zijn levenspad. Robbin heel veel
geluk en vrede op de levensweg en we zullen je nu ook vaak zien als misdienaar!

Mevr. Wopereis
overleden
Donderdag 28 augustus j.l. heeft onder
grote belangbestelling de uitvaartviering
plaatsgevonden van Mientje WopereisKarnebeek. Verschillende jaren heeft zij
de kerk en sacristie schoongehouden.
Wij zijn haar daar heel dankbaar voor en
zullen haar missen. Wij wensen de familie
veel kracht om dit verlies te verwerken.
Namens de Lokatieraad Ineke Peterse

Familieberichten
Overleden: Op 5 augustus 2014 is Hendrik Eggink in de leeftijd van 79 jaar over-
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leden. De gezongen uitvaartdienst was op
9 augustus in de Willibrorduskerk, aansluitend begrafenis op RK begraafplaats
te Ruurlo. Op 21 augustus 2014 overleed Mientje Wopereis-Karnebeek in de
leeftijd van 69 jaar. De gezongen uitvaartdienst was donderdag 28 augustus in de
Willibrorduskerk te Ruurlo. Aansluitend
de begrafenis op het RK begraafplaats te
Ruurlo. Op 25 augustus 2014 overleed Ria
Weustenenk-Wiebe in de leeftijd van 82
jaar. De crematie vond plaats in besloten
kring. Dat zij mogen rusten in vrede.

Misintenties
27 en 28 september uit dankbaarheid
Toon Geerligs Hendrik Eggink Mientje
Wopereis 4 en 5 oktober Jaargetijde
Johannes Aagten Ilse Welp-Narskovski
Johan v.d.Berg Ida van Lanen – Groot
Zevert Toon Geerligs Mientje Wopereis 11
en 12 oktober Rikie Mombarg v.d.Hoven
Ouders Gotink-Eggink en zoon Herman
Jaargedachtenis Ben Besseling 18 en 19
oktober Annie Grevink-Aagten Ida van
Lanen-Groot-Zevert 25 en 26 oktober
Ouders Freriks-Ampting Toon Geerligs 1
en 2 november Rikie Mombarg-v.d.Hoven
Ouders Geurtsen-te Veluwe Eef Bouwmeester Ouders Gotink-Eggink en zoon
Herman Trudy Bokkers-Markslag Ilse
Welp-Narkovski Lies Kasteel-Hofman
Ouders Kasteel-Jansen Ouders Geverinck-tenBarge Anne-Mieke Scholten
– Veldhuis Rudi Kasteel Ouders Wiegerinck-Kok en zoon Jos Johan v.d.Berg
Aleida Eugelink-Reiring Ouders FreriksAmpting Ouders Geerligs-Dibbelink en
zoon Toon Jan Oldekotte
Ernst en Annie Wehning Echtpaar
Sanders-Beekman Ida van Langen-GrootZevert Overleden ouders Gotink-Gotink
Overleden familieleden Gotink 8 en 9
november Ouders Geerligs-Gasseling
Annie Grevink-Aagten Fam.SpexschoorPapen

Onderweg / Uit de geloofsgemeenschappen
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H. Willibrord - Steenderen

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

Locatieraad

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

Pastoraatgroep

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

Het jubileumjaar is bijna
voorbij
Vorig jaar om deze tijd werd aan u
gevraagd wat er allemaal georganiseerd
moest worden in het kader van het 150
jarig bestaan van onze kerk. Er kwamen
vele ideeën naar voren. Een aantal ervan
zijn gerealiseerd en de laatste 3 staan op
stapel.

Bedankt!
Allereerst willen wij u, parochianen
bedanken voor uw deelname aan de
voorbije activiteiten en voor uw geldelijke
bijdrage.

Zaterdag 11 oktober:

Jeugdactiviteit

van 16.00 tot 19.00 uur
Voor alle kinderen van groep 3 t/m 8 van
de voormalige gemeente Steenderen is er
een vossenjacht met als extra activiteit de
beklimming van de toren van de kerk.
De kinderen gaan onder begeleiding van
een volwassene in groepjes op zoek naar
de vossen die zich verspreid hebben door
een deel van Steenderen. Hierbij moeten ze proberen een puzzel op te lossen.
Na afloop kan honger en dorst gestild
worden.
Opgeven kan tot 19 september via de
scholen en via de mail bij: mariaschotman@gmail.com Locatie: feesttent bij de
kerk.
De kleuters krijgen via de scholen een
kleurplaat die ze ingekleurd weer kunnen
inleveren.

Zondag 12 oktober 13.30 uur:

Plechtige
Eucharistieviering
De oud-pastoors die we gehad hebben in
onze parochie zijn uitgenodigd voor deze
viering en een aantal gaat mee voor. U, als

parochiaan van onze geloofsgemeenschap,
bent natuurlijk de belangrijkste gast. We
hopen dat u er allemaal bij zult zijn.

Presentatie jubileumboek
Na de Eucharistieviering zal het jubileumboek gepresenteerd worden.
Het boek is ongekend mooi en informatief geworden met veel foto’s in kleur en
zwart/wit. 150 jaar geschiedenis van kerk
en parochie beschreven en samengesteld
door Wim Jansen en Geert Jansen, met
hulp van vele anderen. Een boek dat
iedere parochiaan en oud-parochiaan
in huis hoort te hebben. Na het officiële
gedeelte is er tijd voor koffie/thee en een
drankje in de feesttent bij de kerk.

Uitgifte jubileumboek
Wanneer u een boek besteld heeft bij
voorintekening, krijgt u zo spoedig mogelijk na 12 oktober gelegenheid dit boek in
ontvangst te nemen en te betalen.
Mocht u nog een boek willen bestellen,
dan kan dit bij Nel Verheul, tel. 470596,
e-mail familie.verheul@kpnmail.nl
Parochianen betalen 7,50 euro en nietparochianen 12,50 euro.

Even voorstellen:

Het gemengd koor
Gemengd koor wil blijven vieren.
Het gemengd koor Steenderen bestaat
uit een kleine 20 personen, met ongeveer

evenveel mannen als vrouwen. Een hechte
groep, waar eigenlijk alleen maar leden
vertrekken vanwege leeftijd of gezondheid. Iedere maandagavond hebben we
repetitie van half 8 tot 9 uur. Dat is een
gezellig samenzijn, waarbij we de diensten
van komende weken voorbereiden. Dat
doen we serieus, maar er is ook ruimte
voor een grap en een grol en natuurlijk
koffie. Het gaat er ontspannen aan toe en
de sfeer is altijd bijzonder goed.
Jaarlijks hebben we daarnaast het Caeciliafeest in november en in de zomer een
barbecue. Wij als gemengd koor houden
van vieren. Zo zijn we meestal van de
partij op huwelijksjubilea van koorleden.
Ons belangrijkste reden van bestaan is
natuurlijk het vieren in de kerk: Eucharistievieringen, W&C diensten, Mariavieringen, begrafenissen, etc. Bijna elk weekend
ondersteunen we de diensten in de kerk
muzikaal. We proberen zo mooi mogelijk
te zingen en te zingen zoals je praat: zo oefent onze dirigente Marijke Steemers dan
elke repetitie met ons. Vroeger zongen we
veel 4-stemmig, maar doordat we steeds
minder koorleden hebben, zingen we
steeds meer 3-2- of 1-stemmig. Het moet
immers wel mooi en verzorgd klinken.
Om als gemengd koor te kunnen blijven
vieren in de kerk, zou het mooi zijn als
zich nieuwe koorleden zouden melden. Je
hoeft geen noten te kunnen lezen, maar
natuurlijk wel gevoel en aardigheid voor
(samen)zang hebben. We ontvangen je
met open armen en we zullen er alles aan
doen om je snel thuis te voelen in ons
gemengde koor.
Meld je dus aan bij onze dirigente Marijke
Steemers (tel. 0575-451556)

Oecumenische dienst
26 oktober 10.00 uur Hervormde kerk.
De kinderen van alle Steenderense
scholen en de school uit Toldijk kunnen
meedoen aan de zogenaamde schoenendoosaktie. Hierbij vult ieder kind een
schoenendoos met bruikbare spullen voor
een kind in een derde wereldland. Deze
dozen worden in een oecumenische dienst
aangeboden.

Uitnodiging Sint Maartenviering in Vierslagverband
Op dinsdag 11 november wordt er in de
Sint Martinuskerk in Baak het feest van
Sint Maarten gevierd. Meer informatie
over deze viering vindt U op de pagina
Kidz & Teens achterin dit blad.

Koffiedrinken na de viering:
5 oktober
Vervolg Steenderen op pagina 20
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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

Beeld voor de ongedoopte
kinderen
Velen kunnen het zich nog herinneren dat
er in het gezin een kindje dood geboren
werd, of vlak na de geboorte stierf, nog
vóórdat het gedoopt kon worden.
Dit was voor de moeder, die het kindje
zoveel maanden gedragen had een traumatische gebeurtenis. Het verdriet van
de moeder werd nog verergerd doordat
indertijd de kerk niet toestond dat ongedoopten op het katholieke kerkhof werden
begraven. Deze kinderen werden buiten
het kerkhof, letterlijk ‘achter de heg’, begraven en de moeder bleef achter met de
vaak onverdraaglijke gedachte dat er ook
in het hiernamaals geen hereniging met
het kind te verwachten was.
Inmiddels is het standpunt van de kerk
veranderd en mogen deze kinderen wel in
gewijde aarde begraven worden.
Op veel kerkhoven worden de laatste tijd
herdenkingsbeelden geplaatst op de plek
waar deze kinderen vroeger begraven
werden. Ook op ons kerkhof willen we een
beeld plaatsen. Momenteel wordt hieraan
hard gewerkt door beeldend kunstenaar
Hein Smeerdijk.
Op 2 november, Allerzielen, zal pastoor
Hogenelst dit beeldje inzegenen na de mis
van 9.30 uur. U wordt allemaal hartelijk
uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

Duitse en Italiaanse barok
Zondag, 28 september om 15.00
uur: Ars Floreat brengt samen met
Marjolein de Graaff (sopraan) en
Willem van der Vliet (trompet)
Duitse en Italiaanse barok
Voor trouwe bezoekers van de jaarlijkse
kerstconcerten en de Stabat Mater uitvoeringen vlak voor Pasen onder leiding
van dirigent Hans de Wilde zijn zij geen
onbekende: het muzikaal ensemble Ars
Floreat. Deze zondag, 28 september,
komt het ensemble samen met sopraan
Marjolein de Graaff (winnares van de

juryprijs van het 6e Utrechts Kleinkunst
Festival (2014)) en Willem van der Vliet
(trompet) naar Vierakker voor een concert met werken uit de Duitse en Italiaanse barok.
Kaarten à € 17,00 per persoon zijn te
bestellen via www.demooistekerk.nl en
bij de volgende verkoopadressen: Foto
Willemien te Vorden, Sigarenspeciaalzaak
Schimmel in Zutphen en het Ludgerusgebouw te Vierakker.

Oecumenische dienst in
volle kerk
De jaarlijkse feestweek in WichmondVierakker begon dit jaar met een oecumenische dienst in de Willibrorduskerk. Op
vrijdag van te voren waren de weerberichten zo onduidelijk dat werd afgezien van
een dienst in de buitenlucht.
Voorgangers waren Diaken Theo ten
Bruin en Dominee Tim Wiersum.
De kerk zat lekker vol. Onder de aanwezigen was een delegatie uit Duitsland die
een fietsbedevaart hield langs plaatsen
waar de Heilige Ludger mee verbonden is.
Na afloop van de dienst overhandigde
de Duitse delegatie een kaars aan Jan
Marijnissen, lid van de Locatieraad.
Daarna was er koffie voor alle aanwezigen
en beschuiten met aardbeien, de zomerkoninkjes die dit jaar het einde van de
zomer inluidden.
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Parochieavond
donderdag 29 oktober 2014
vanaf 19.30 uur

In “nieuw” jasje op de gebruikelijke locatie in het Ludgerusgebouw.
Voor de pauze het informatieve gedeelte
waarin u wordt bijgepraat over het afgelopen en komende jaar. Na de pauze een
inspirerende lezing en ludieke quiz. Voor
een drankje en hapje wordt gezorgd.
Komt allen en laat u verrassen!

Openstelling 2014
De openstellingen tijdens de zomermaanden zitten er op. We kunnen terugkijken
op een succesvol seizoen. Véél bezoekers
en, belangrijker nog, véél enthousiaste
bezoekers, die het stuk voor stuk helemaal eens zijn met onze uitverkiezing tot
“mooiste kerk van Gelderland”. De vrijwilligers die de openstellingen mogelijk
maken kunnen tevreden zijn.
Naast de zomeropenstellingen verzorgen
we natuurlijk ook de rondleidingen op
aanvraag. Deze blijven onverminderd binnenkomen en vanuit het hele land. Wanneer ruimte het toelaat zullen we in een
volgend nummer een en ander samenvatten. Voor nu: veel dank aan onze vrijwilligers Inge, Margreet, Ria, Marie-José, Jan,
Elly, Rien, Ria, Jan, Gerrie en Charlotte!

Uitnodiging Sint Maartenviering in Vierslagverband
Op dinsdag 11 november wordt er in de
Sint Martinuskerk in Baak het feest van
Sint Maarten gevierd. Meer informatie
over deze viering vindt U op de pagina
Kidz & Teens achterin dit blad.

Dank aan het gastkoor
Op zondag 31 aug. j.l. werden de gezangen
tijdens de Woord- en Communieviering
verzorgd door het parochiële koor van de
Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming uit
Joppe. Het was verfrissend om een ander
koor en tevens andere gezangen te horen.
De afstemming met de voorgangers was
keurig verzorgd. Jammer dat het kerkbezoek wat tegenviel. Na deze viering werd
er koffie geschonken in het naast de kerk
gelegen Ludgerusgebouw. Om 12.00 uur
werd er een rondleiding gegeven in de
mooiste kerk van Gelderland, wat door
allen met volle aandacht werd aangehoord en de vele vragen werden tot volle
tevredenheid beantwoord. Na ruim een
uur ging ieder met veel informatie en met
een blijk van waardering en dank door
zowel het koor als de geloofsgemeenschap
Vierakker met voldoening uit elkaar.
Joppe koor hartelijk dank!

Onderweg / Uit de geloofsgemeenschappen
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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.

De zomer voorbij….
In de natuur is het al te merken, de zomer
is voorbij, het najaar laat zijn eerste
herfstkleuren zien. Volgens de meteorologen is het een “vroege herfst” door het
mooie weer in juli en de grote hoeveelheid
regen in augustus. Wij kunnen nog hopen
op een mooie nazomer!
De maand september begint, in onze
kerken in Vorden, met een gezamenlijke dienst van de Raad van Kerken op
zondag 14 september. Als deze Onderweg
verschijnt, dan heeft deze “startzondagviering “ net plaatsgevonden. Het is een
mooie start van de vele activiteiten die er
plaats vinden. Op zondag 28 september
zal er een groot benefietconcert voor de
in Syrië vermoorde pater van der Lugt
plaatsvinden. Dit concert wordt gehouden in de Chr. Koningkerk. (Aanvang
15.00 uur). Met o.m. dit concert hopen de
initiatiefnemers veel geld op te halen om
het werk van pater van der Lugt, in het
verscheurde Syrië, mede voort te zetten.
In deze uitgave wordt uitgebreid aandacht
besteed aan dit benefietconcert.
Op woensdagavond 8 oktober (en dus niet
op 1 oktober, zoals eerder vermeld) zal
tijdens onze jaarlijkse parochieavond, het
vernieuwde “Mariahoekje” door pastoor
Hogenelst worden ingewijd.
De aanpassing van deze plek, achterin
onze kerk, was een lang gekoesterde wens.
Door de giften, mede naar aanleiding van
het vijftig jarig bestaan van het kerkgebouw, is de realisatie van de aanpassing
van deze plek, mogelijk geworden.
De beeltenis van Maria van altijddurende
bijstand wordt in een vernieuwde omgeving geplaatst.
Deze hoek van ons kerkgebouw blijft een
plaats van bezinning en de plek om een
kaarsje op te steken. Wij nodigen u graag
uit voor deze parochieavond op woensdagavond 8 oktober!
In de komende viering van 16 november
zal het jubileum gevierd worden van ons
dames- en herenkoor Cantemus Domino.

Dit koor bestaat dan 40 jaar en heeft in
die afgelopen jaren vele kerkdiensten met
hun mooie gezang opgeluisterd. Uiteraard
komen wij op dit jubileum in het komende
nummer van Onderweg zeker terug.
Namens locatieraad en pastoraatsgroep
Huub Winkeler

In memoriam Jos Jehee
Jos, in 1949 geboren in den Haag overleed plotseling op 13 augustus 2014.
Hij was een actieve en rusteloze man,
zong samen met zijn vrouw Nicolette
in verschillende koren en deed velerlei
vrijwilligerswerk. Jos stelde hoge eisen
aan zichzelf, maar ook aan anderen. Naast
die onrust en veeleisendheid had hij ook
een heel zorgzame kant. Steeds weer
zal de vraag opkomen: waarom zo jong
en zo plotseling. We zullen daarop geen
antwoord krijgen.
We wensen Nicolette en de kinderen
sterkte bij dit verlies.

Sam’s Kledingactie
Op zaterdag 25 oktober kunt u weer kleding en ander bruikbaar textiel inleveren.
In Vorden bij de Christus Koningkerk in
Kranenburg bij het Heiligenbeeldenmuseum. Op beide plaatsen van 10.00 tot 12.00
uur. Kleding, schoenen ander bruikbaar
textiel, zoals lakens en handdoeken. De
opbrengst is bestemd voor een project dat
wil bijdragen aan de bestrijding van ernstige droogte in Kenia. Kijk uw kasten na,
zodat we samen voor een mooie opbrengst
zorgen.
Bij voorbaat dank voor uw bijdrage.

Radio Maria
Dit is een organisatie die 24 uur per
etmaal radiouitzendingen verzorgt op
godsdienstig gebied.
Er is steeds een “Parochie van de Week”.
In de week van 29 september zal dat onze
geloofsgemeenschap zijn.

Dit houdt in dat er in die week op maandag, woensdag en vrijdag van 11.30 tot
12.00 uur een live interview zal worden
gehouden met iemand uit onze geloofsgemeenschap. Een herhaling (samenvatting
van de drie gesprekken, vindt plaats op
zaterdag van 11.30 tot 12.00 uur en op
zondag van 13.00 tot 13.30 uur.
Op maandagavond is er speciale live
avond voor een jong publiek van 19.00
tot 22.00 uur. Wie meer wil weten kan
terecht op www.radiomaria.nl

Schoenendoosactie 2014
Hallo allemaal,
We gaan weer aan de
slag voor deze mooie
actie, die dit jaar 20
jaar bestaat. Iedereen kan mee doen,
jong en oud, leeftijd
maakt niet uit. Doel:
zo veel mogelijk schoenendozen versieren
en iedere doos vullen met schoolspullen,
toiletartikelen, speelgoed, en een knuffel.
De schoenendozen gaan naar kinderen,
die leven in moeilijke omstandigheden:
sloppenwijken, voormalige oorlogsgebieden, vluchtelingenkampen, weeshuizen,
enz. Dus naar kinderen, die vaak nog
nooit een cadeautje hebben gehad. En
wat is er mooier dan door het vullen van
een doos te laten zien dat er iemand op de
wereld is die aan hen gedacht heeft!
Op zondag 26 oktober worden in de Vordense kerken de folders uitgedeeld waarin
u alle informatie kunt vinden (Actie4Kids,
Stichting de Samaritaan). Op maandag 27
oktober op de scholen, daar loopt de actie
tot en met 7 november (EduKans Schoenmaatjes).
Zondag 9 november sluiten we de actie
af in een Raad van Kerken-dienst, in
de Gereformeerde kerk, aanvang 10.00
uur. Het thema is ‘Ook jij hoort erbij’.
De voorganger zal zijn T. ten Bruin. Het
Schoenendooskinderkoor onder leiding
van Piet Piersma zingt dan voor ons, en
we zullen ook samen zingen. Kinderen
die een schaapknuffel hebben, mogen die
meebrengen. Geen schaapknuffel? Een
ander beest kan ook! Er is oppas voor
de allerkleinsten. Afgelopen jaar (2013)
zijn er in Vorden 353 dozen versierd en
gevuld, en kregen we meerdere zakken
met knuffels. We hopen dat dit jaar, een
jubileumjaar, ook weer velen mee willen
doen aan deze mooie actie. 20 jaar, 20
dozen per kerk????
Hartelijke groeten namens de Schoenendooscommissie,
Christien Stokkink – Smallegoor
(tel. 0575-553761)
Zie ook voor meer informatie:
www.actie4kids.org en www.edukans.nl/
scholenacties/schoenmaatjes.
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Emmanuel / H. Johannes de Doper Zutphen
Tengnagelshoek 10a, 7201 NE Zutphen, 0575-527080,
info@stjan-emmanuel.com
Secretariaat: dinsdag 9.00-11.00 uur.
Rekeningnr.: NL76INGB0000887463
t.n.v. RK GG St. Jan Emmanuel
Redactie: scpellemans@hotmail.com

Locatieraad

B. Wessels, vz., 520318; R. Biezeman, pm., 785879;
B. van der Krabben, secr., 529137;
H. Heuver, gebouwen, 521620.
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in vele talen worden gezongen. Ook in
Warnsveld wordt getracht, dit te laten
horen.
Om 18.15 uur begint het inzingen en
oefenen van nieuwe liederen. Zingt u
graag en wilt u beter vertrouwd raken met
de meerstemmig gezongen liederen, dan
bent u daarbij van harte welkom. Vanaf
18.50 uur bereiden we ons in stilte op de
dienst voor.
De dienst begint om 19.00 uur en duurt
ongeveer drie kwartier.

Pastoraatgroep
vacatures

Een brug slaan

Overleden

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: 0575520538 of Stefanie/Gijs:0575-842598) of
mailen: bruggroep@gmail.com

21 juli 2014: Gerarda Christine DullaertHermsen, 85 jaar oud.

Misintenties

Kerkdiensten Vredeskapel-GGNet

28/9: Wies de Kleijn; 05/10: fam.
Bisseling-Hendriks, Geert Bisseling;
12/10: ouders Van Zuijlen-Bekhuis;
19/10: Gerhardus Wilhelmus Jansen en
Maria Jansen-Snelder, Gerard Jansen,
Hendrikus Gerhardus Johannes Wientjes,
Tiny Bartels-Hecker; 26/10: overleden
familie Leisink-Veenhuis; 2/11: ouders
De Wijs en dochters Lies, Willie, Tonnie en Magda, overleden heer Leereveld;
9/11: Lies van Wiggen, ouders BouwmanBaakman.

Mededeling begraafplaats
Zutphen
Op donderdag 9 oktober geven wij een
rondleiding op de oude begraafplaatsen
aan de Warnsveldseweg te Zutphen.
Aanvang 13.30 uur bij het poortgebouw
van de R.K. begraafplaats.
U bent van harte welkom.

Effataviering
Op 11 oktober en 8 november 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)
28/9: ds. K. Bentveld; 5/10: frater T.
Oostveen; 12/10: pastor G. Pols; 19/10:
pastor P. Frijters; 26/10: dhr. H. Vriend;
2/11: pastor Th. ten Bruin
(10.30u)
28/9: L. van Wijk; 5/10: P. den Dulk;
12/10: G. Spekkink; 19/10: M. v.d. Velde;
26/10: L. van Wijk; 2/11: R. Rijk

Middagpauzediensten:

iedere donderdag, 12.15u-12.30u
2/10: ds. mw. D. van Alphen-Ubbens;
9/10: pastor V.V.T. ten Bruin; 16/10: ds.
C. Bochanen; 23/10: ds. G.W. v.d. Brug;
30/10: ds. mw. A.J. de Hoop; 6/11: ds. D.
van Doorn.

Taizéviering
Op zondag 19 oktober vindt er in de Martinuskerk, Kerkplein 1 in Warnsveld een
oecumenisch avondgebed in de sfeer van
Taizé plaats.
De oecumenische kloostergemeenschap
in Taizé, een plaatsje in het Franse Bourgondië, trekt mensen uit de hele wereld.
De vieringen ademen rust en stilte uit
en zijn bekend om de mooie liederen die

Namen van overledenen
voor Allerzielen
vanaf oktober 2013
20-10-2013: Maria Lucia Rooding-Beemsterboer, 90 jaar (05-03-1923)
26-11-2013: Gerrit Rotman, 72 jaar (0811-1941)
21-12-2013: Henricus Josephus Franciscus Timmer, 85 jaar (24-2-1928)
22-12-2013: Frits Veneman, 60 jaar (0403-1953)
10-01-2014: Johanna Antonia Maria
Mohrée-Penterman, 62 jaar (08-11-1951)
23-02-2014: Johanna Böhmer, 81 jaar
(23-06-1932)
05-03-2014: Christiaan Hendrikus
Kleinsmit, 79 jaar (19-08-1934)
06-03-2014: Petronella Elisabeth Moorman-van Zuylen, 92 jaar (10-01-1922)
27-03-2014: Johannes Jacobus Hendrikus Reuvers, 78 jaar (13-07-1935)
16-05-2014: Anna Maria Geurds-Aitink,
88 jaar (18-10-1925)
17-05-2014: Johanna Maria Berendina
Hurenkamp-Tijhuis, 89 jaar (28-10-1924)
27-05-2014: Antonia Andrea EgginkLoderus, 91 jaar (22-08-1922)
17-06-2014: Nicolaas Johannes Maria
Hoffer, 63 jaar (03-07-1950)
03-07-2014: Hendrikus Antonius Lamers,
64 jaar (18-05-1950)
12-07-2014: Louisa Kleijn, 84 jaar (17-121929)
12-07-2014: Siti Noeraiti Wilson-Ismail,
88 jaar (04-03-1926)
18-07-2014: Alphonse Pieter v.d. Water,
81 jaar (20-12-1932)
21-07-2014: Gerarda Christina DullaertHermsen, 85 jaar (27-06-1929)
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Kindernevendiensten KOM JE OOK?
in Vierakker speciaal Familieviering
voor alle kinderen.
in Zutphen
De kinderen komen samen met hun ouders naar de H. Willibrordkerk in Vierakker. Na het welkomstwoord en gebed
gaan de kinderen naar een aparte ruimte. De kindernevendienst begint met het aansteken van de kaars en het bidden
van het Onze Vader. Daarna is er een inleidend gesprekje
over het evangelie of een aangepast verhaal en wordt
hierover nagepraat. De kinderen maken een knutselwerkje,
tekening of spelen een spel. Voor de H. Communie uitreiking
komen de kinderen weer in de kerk terug.

Door de kindernevendienst voelen kinderen dat ze deel
uitmaken van de groep mensen die in de kerk samenkomen en
worden de kinderen geholpen bij hun geloofsontwikkeling.

Wanneer

De kindernevendiensten richt zich op kinderen in de basisschoolleeftijd en zijn op de volgende zondagen: 19 oktober,
2 november en 16 november. Aanvang van de Eucharistieviering is 9.30 uur.
In de Adventstijd is er een project met op elke zondag een
kinderennevendienst.
Voor eventuele vragen of als u graag op de hoogte gehouden
wilt worden van de kindernevendienstactiviteiten stuurt u
een mailtje naar: kindervieringen@demooistekerk.nl

Op zondag 12 oktober, om
11.15 uur, is er weer een
Familieviering in de St. Janskerk te Zutphen.
Het thema is: De koning
geeft feest!
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

Verslag van het tienerkamp 2014 in Luxemburg
We waren op tienerkamp en het thema was DARE. De hele
week kwam dat terug in de activiteiten, de activiteiten waren
uitdagend, leuk en soms ook spannend.
Toen we op het kampterrein aankwamen was er een fout
gemaakt, want onze plek was al bezet, dus kregen wij een
andere plek aan de overkant. Die plek was wel mooier: hij was
groter en er lag een kaal veldje naast. Toen zijn we ’s avonds
nog even de stad gaan bekijken. De volgende dag hadden we
sportdag met veel leuke spellen. Op de sportdag was een
parcours uitgezet dat begon met een plastic zeil met vla er
op en daar lag dan weer een plastic zeil op en daar moesten
we tussen door met een negerzoen in je mond.
Dinsdag gingen we de trektocht lopen daarvoor moesten wij
een rugzak met onze spullen voor één dag meenemen. Het
eerste stukje gingen we met de trein. De trektocht was heel
zwaar vooral het eerste stuk waar je veel moest klimmen. Op
het eindpunt moesten wij een bivak opzetten om in te slapen.
Een groep was zo erg verdwaald dat ze 2 uur later kwamen.
De volgende dag moesten we ook 10 km terug lopen naar het
kampterrein. Toen we er waren was 1 groep er nog niet,die
kwamen anderhalf uur later.
Donderdag gingen we klimmen; dat was heel leuk. Er was een
paal van 6 meter hoog. Daar moest je om hoog klimmen en
naar een trapeze springen, dat was heel ver. Veel hadden het
niet gered en dan hang je daar aan je gordeltje en laten ze
je langzaam zakken. Daarna gingen we via een indianenbrug
over een dal van 30 meter diep naar de overkant. Toen we
aan de overkant waren konden we abseilen om naar beneden

te komen. Na de lunch, die zoals gewoonlijk tijdens dit kamp
werd begonnen en gesloten met een gebed, zijn wij een berg
gaan beklimmen van 65 meter hoog. Dat hebben wij gedaan
met behulp van steunen voor handen en voeten op de route.
Eindelijk boven gekomen mochten we naar beneden tokkelen.
Vrijdag zijn we gaan kanoën. Dat was heel leuk. Het was een
route van 14 km. Het eindpunt was Echternach, daar hadden
we een dienst bij het graf van de heilige Willibrord. Vrijdag
moesten wij alles opruimen en schoonmaken voor de volgende
groep. We gingen om 12.30 en waren 16.30 weer in Culemborg. Wij vinden het een echte aanrader.
Janniek, Robbin & Wiebe

Kidz & Teenz

27

Jong onderweg
We komen bijeen op woensdag 8 oktober.
Thema: Heiligen. ‘Heilig zijn’ wat wil dat zeggen?
Ook op zondag 12 oktober willen we bijeenkomen en samen iets ondernemen. Om 11.15 uur nemen we deel aan de
Eucharistie in de St. Janskerk te Zutphen. Na de viering
drinken we koffie en lunchen we samen. Lunchpakket zelf
meebrengen. Daarna gaan we naar het Heiligenbeeldenmuseum in Kranenburg.
Heb je interesse en zin om mee te doen?
Je bent van harte welkom als je tussen de 18 en 36 jaar
bent.
I.v.m. de organisatie wel vooraf aanmelden bij Marga
Peters.
De volgende bijeenkomsten zijn op woensdag 5 november
en woensdag 3 december. Het programma volgt in de
volgende Onderweg.
Alle avonden zijn van 19.30 tot 22.00 uur in de sacristie
van de St Janskerk aan de Nieuwstad in Zutphen, vlakbij
het NS station.
Marga Peters, pastoraal werker
Email:m.peters@12apostelen.nl
Tel.nr.: 0629405303

St. Maartenviering
in Baak
Op dinsdag 11 november a.s. vieren
we het feest van St. Maarten in
Baak.
Wij nodigen alle kinderen uit Baak,
Olburgen, Steenderen, Toldijk,
Vierakker en Wichmond samen met
hun ouders en grootouders van harte
uit. Breng je lampion met lampje niet met kaars - mee.
Om 18.30 uur beginnen we in de St. Martinuskerk.
Daar wordt o.a. het verhaal van St. Maarten verteld. Daarna
volgt de lichtjesoptocht door de donkere straten van het
dorp. St. Maarten op het paard voorop en de kinderen met
lampionnenlichtjes achter hem aan. Muziekvereniging “Nieuw
Leven” zorgt voor de muziek. Na de lichtjesoptocht staat de
vuurkorf weer klaar met daarbij de warme chocolademelk!
We hopen dat jullie met velen komen.
Tot 11 november,
De werkgroep

Openingsfeest voor jongeren op 5 oktober
Het Bisdom Jongerenplatform opent op zondag 5 oktober het
seizoen met het Openingsfeest voor alle jongeren – tussen
15 en 30 jaar – in het bisdom Utrecht. Op dit feest ontmoet
je vele andere leuke jongeren en is er aandacht voor geloofsverdieping en gezelligheid. In de middag je kun kiezen
om mee te doen aan de een zeskamp met outdoor games; o.a.
teambuildingsspelen, oud-Hollandse spelen, levend tafelvoetbal, een hindernisparcours. Of, als je liever je geloof verder
wilt ontdekken, kun je deelnemen aan de workshop ‘Duik in
de Youcat’. Aan het eind van de middag vieren we samen de
Eucharistie.

Het feest begint om 11.00 uur. Je bent al vanaf 10.30 welkom
op het ‘Philosophicum Dijnselburg’ aan de Amersfoortseweg
10 in Zeist. Het feest eindigt om 19.00 uur.
Tussen 10.00 en 10.30 uur kun je van het station DriebergenZeist opgehaald worden en vervolgens gebracht worden naar
de locatie van het Openingsfeest. Wil je van het station
opgehaald worden, laat het dan bij je opgave even weten.
De kosten bedragen € 5,- p.p.. Je dient zelf je eigen lunch
mee te nemen.
Opgave kan tot 28 september door te mailen naar Hao Tran:
tran@aartsbisdom.nl.

Zie voor meer informatie en het dagprogramma op de parochiewebsite: www.12apostelen.nl
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De Rooms Katholieke Begraafplaats in Zutphen
In de serie Ons Erfgoed is dit de eerste aflevering die gaat over
de begraafplaatsen in onze parochie. Misschien is het daarom
eens goed om uit te leggen hoe wij aan onze begraafplaatsen zijn
gekomen. Een klein stukje geschiedenis dus.
‘Beter goed gestolen dan slecht zelf bedacht’ moet koning Willem I gedacht hebben toen hij, na zijn aantreden in 1815, alle
wetten die Napoleon had ingevoerd nog eens tegen het licht
hield om daar zijn voordeel mee te kunnen doen. Want zonder
het te beseffen hebben wij heel veel aan Napoleon te danken.
Denk daarbij maar eens aan onze achternaam, straatnamen, het
metriekstelsel kortom teveel om op te noemen. Één wet is hem
echter niet gelukt om deze ingevoerd te krijgen n.l.: De wet op de
lijkbezorging. Napoleon wilde namelijk het recht van begraven
overhevelen van de kerkelijke macht naar de wereldlijke macht.
Kortom, het recht van begraven en vooral de daarbij behorende
centjes zouden van de kerken naar de gemeenten overgeheveld
worden. Hij kwam op dit idee doordat er, door de grote aanwas
van de bevolking, epidemieën en het daardoor ontstane gebrek
aan ruimte, onhygiënische toestanden rond en in de kerken
ontstonden. Er werd soms te snel in oude graven gegraven. De
rijken wilden allemaal in de kerk begraven worden maar daar
was ook te weinig plek én het duurde soms dagen voordat men
de steen uit de vloer had kunnen krijgen om de overledene te
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kunnen begraven. Ook waren er vele verzakkingen en het stonk
er altijd. Nu weet U gelijk waar de term ‘Rijke stinkerd in de kerk’
vandaan komt. Uiteindelijk bepaald Koning Willem I dat ‘op 1
januari 1829 dorpen en steden met meer dan duizend inwoners
een begraafplaats moeten aanleggen voor alle gezindten’. De
Joden in Zutphen hebben reeds vanaf 1797 een eigen begraafplaats. Dus wordt er in Zutphen een begraafplaats aangelegd die
bestaat uit een apart deel voor protestanten en, gescheiden door
een diepe gracht, een apart deel voor katholieken op het Gallee aan de Warnsveldseweg. Deze wordt aangelegd in Engelse
landschapstijl en ontworpen door de heer J.D. Zocher. Hij was
een zeer bekend tuinarchitect die zijn sporen reeds verdiend had.
In 1897 scheiden de katholieken zich af en wordt het katholieke
deel een zelfstandige ‘katholieke begraafplaats’. ‘Den vervloekten
dam’ tussen protestante ongewijde en onze gewijde grond wordt
afgegraven. In 1902 wordt het poortgebouw, met zijn unieke
symbolen ‘UUT DE SLOFFEN’ gebouwd. Door verschillende factoren wordt de begraafplaats in 1969 gesloten en worden er geen
nieuwe graven meer uitgegeven. Dat duurt tot 1999, wanneer er
door toedoen van toenmalig Pastoor Harrie Jaspers de begraafplaats weer heropend wordt. In 2009 wordt de restauratie van
het poortgebouw afgerond en wordt deze weer bewoond. Het
poortgebouw staat trouwens op de plek waar van ±1400 tot 1572
een leprozenhuis heeft gestaan dus ook toen al een bijzondere
plek. Wilt u meer weten over onze begraafplaats, de restauratie
van de ‘Bellefroid’ graven, zijn unieke symbolen en de vele bijzondere mensen mét hun verhalen die hier begraven liggen dan
bent u van harte welkom.
Joop Jansen, joopjansen-rkbw@hotmail.com
Noot redactie: Op de locatiepagina van Zutphen in nummer 5
van dit jaar kunt u nog meer interessante informatie vinden over
de begraafplaats van Zutphen.

