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Met deze “kop” wordt bedoeld, dat wij als
mensen, parochianen, onderweg zijn.
Waarheen, dat zal de ene persoon duidelijker in beeld hebben dan de andere.
Toch willen we graag een beeld voor ogen
hebben, misschien een plan, een wens,
een gedachte..
Veel zaken zul je met elkaar moeten doen
om onderweg te blijven.
Des te opmerkelijker is het dat soms,
in zo’n korte tijd, de mensen tegenover
elkaar gaan staan, helaas sterker nog, de
wapens tegen elkaar opnemen.
U hoeft maar naar het nieuws te kijken en
u weet wat er bedoeld wordt.
Er is behoefte aan mensen die ergens
voor staan en uit willen komen voor hun
mening: Malala Yousafzai is het meisje uit
Pakistan dat in 2009 werd neergeschoten
door de Taliban omdat ze wilde leren. Nu
verkondigt ze haar verzet tegen het feit
dat meisjes geen onderwijs mogen volgen.
Met deze boodschap is ze onderweg. Onze
paus Franciscus, die de presidenten uitnodigt van twee, elkaar niet erkennende
staten, in de persoon van de heren Perez
en Abbas van Israël en Palestina. We
bidden dat ze nu eens wel, misschien in
kleine stapjes, onderweg gaan met elkaar.
Onderweg met elkaar is willen samenzijn,
praten met elkaar, elkaar omarmen.
Veel in dit nummer heeft daarmee te
maken; lees het met aandacht en blijf
onderweg met elkaar.
Huub Winkeler
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De reis van je leven
De zomer komt er weer aan! Voor veel mensen liggen de
plannen al klaar. Veel mensen, zeker in onze prachtige
Achterhoek, blijven thuis, om bij te komen, om te genieten van bezoek van familie en vrienden die bijna jaloers
worden op onze woonplek, lekker in de tuin genieten van
wat op je af komt.
Een ander deel van onze parochianen beginnen een uittocht, een vakantie elders, op zoek naar andere culturen,
een ander klimaat beleven, andere indrukken opdoen.

vermogen. Dat oriënteringsvermogen mogen we zoeken bij de
Eeuwige, bij God. God als onze GPS: wijs mij de weg… Gaandeweg vinden we de weg van God, telkens een stukje. In de Bijbel
is de kernvraag van het bestaan niet ‘wie ben ik’, maar: ‘welke
weg ga ik?’. Volgers van Jezus worden in het boek Handelingen
‘mensen van de weg’ genoemd. Die weg gaan is je hart openstellen voor Hem. Hem zoeken in gebed, in stilte, in liturgie, in een
pleisterplaats onderweg en vooral in die andere
mens, je naaste. Gelovig de weg van God gaan
is aarzelen, zoeken, omkeren, stilstaan, het
uithouden in de verlatenheid van de woestijn,
en telkens weer op weg durven gaan.
Namens het pastoraal team wens
ik u een hele mooie zomer!
pastor Jaap van Kranenburg

Death Valley

Een hele populaire vakantiebestemming van de laatste jaren
is de woestijn. Zelf ben ik een keer in Death Valley geweest, in
Californie, de heetste plek op aarde. De zinderende hitte, de
kleuren, de geuren en de intense stilte en verlatenheid geven je
een ervaring die onbeschrijfelijk is en die je nooit meer vergeet.
Het was de reis van mijn leven.
Ook in de Bijbel komt de woestijn veel voor. Het staat voor de
plek waar je op de proef wordt gesteld. Waandenkbeelden kunnen opkomen, je wordt er op jezelf teruggeworpen, je kunt er
verdwalen, je reserves kunnen opraken én je kunt er door tot
inzicht komen. Jezus bracht er veertig dagen door en vond zo
zijn bestemming.
Op vakantie gaan. Naar de woestijn, of naar de Costa del Sol, of
met de camper de Achterhoek in: het is allemaal op weg gaan.
De symbolische betekenis van ‘op weg gaan’, zo belangrijk in
tal van Bijbelverhalen, is de levensweg. Al sinds het begin van
de mensheid zijn we op reis, op zoek naar de geheimen van het
leven, op zoek naar nieuwe werelden, nieuwe mensen en nieuwe
ervaringen, geluiden en geuren. Ook de aartsvaders, de profeten,
Jezus en later de apostelen, Paulus voorop, trokken eropuit.
Waarom gingen ze op weg? Hoe reisden zij? En waarheen?
De Bijbel staat vol reisverhalen maar de meesten hebben geen
prachtige droombestemming. Het zijn geen vakantiereizen. Wél
zijn het intrigerende verhalen van mensen die door God op pad
zijn gestuurd. Gewone mensen, met herkenbare zwakheden en
twijfels, maar ook vol doorzettingsvermogen en Godsvertrouwen. Onderweg zijn is een groot thema in de Bijbel. Niet voor
niets heet ons blad ‘Onderweg’. Want wij zijn mens en daarom
altijd onderweg, niet op vakantie, maar wel op levensreis. Voor
de één is het leven een begaanbare weg. Spannend of niet, gelukkig of wat minder geluk gehad in het leven. Voor de ander is het
een weg vol blokkades, voetangels en klemmen. Wat kan het dan
een verademing zijn als er mensen zijn die je willen helpen, die
je leven weer in beweging krijgen door een tijdje met je op te
lopen!
Hoe blijven we als mensen onderweg en vinden we onze bestemming? In ieder geval heb je richtinggevoel nodig en oriënterings-

Oogstdankviering 2014
bij de veldkapel in Baak
Elk jaar wordt er bij de veldkapel aan de Vordenseweg,
tussen Baak en Wichmond, een Oogstdankviering
georganiseerd. De LTO Noord (Land- en Tuinbouw
Organisatie) is de initiatiefnemer. De viering heeft een
oecumenisch karakter.
De veldkapel is gebouwd in oorlogstijd, in 1942. In die tijd
werden er bij de kapel regelmatig vieringen in de open lucht
gehouden. Maar ook na de oorlog bleef dit monument een
plek van gebed en bezinning.
Het thema van deze viering luidt: Is de oogst zo gewoon?
Voorgangers zijn pastoraal werker Jaap van Kranenburg
en ds. Fini van Zoelen. Ook dit jaar zal muziekvereniging
‘Nieuw Leven’ uit Steenderen meewerken en ons begeleiden
in de samenzang. Bij slecht weer zullen we uitwijken naar de
St. Martinuskerk in Baak.
We hopen evenwel op mooi weer, want het is altijd weer
bijzonder inspirerend om zo buiten in de natuur - omgeven
door de geuren van het land en de vogels - Gods lof te zingen
en onze dankbaarheid te uiten.
U bent van harte welkom bij deze oecumenische viering
op zaterdag 16 augustus, om 19.30 uur

Onderweg / Algemeen
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“Wapen je met vrede”
Dat is het Thema van de Vredesweek 2014 (20-28 september)
In deze Vredesweek willen wij als MOV (Missie, Ontwikkeling en Vrede) uw
aandacht vragen voor Pater Frans van der Lugt. Op 7 april 2014 werd hij vermoord in Homs, Syrië. Hij heeft helaas zijn Missie niet mogen voltooien. Wij
willen Pater Frans herdenken aan het begin van de Vredesweek. Er zal in de
vieringen aandacht gevraagd worden en voor hem worden gebeden.
Er is een speciale herdenkingsviering op zaterdag 20 september in de H. Willibrordkerk in Ruurlo. Aanvang: 19.00 uur.

Pater Frans van der Lugt:

te brengen. Hij was ook een strijdvaardig
man, zo blijkt uit zijn wens om de stad
Homs in oorlogstijd niet te verlaten, maar
bij de mensen te blijven om zich te blijven
inzetten, ook juist in die moeilijke tijd van
angst, honger en pijn. Waarom bleef hij?
Hoe hield hij het vol? Die vragen blijven
door het hoofd spoken. Frans van der
Lugt zei veel van de hartelijkheid van de
Syriërs te hebben geleerd. Met zijn lijden,
wilde hij solidair met hen zijn. “Zoals ik
met hen in goede tijden was, zo ben ik
met hen in hun pijn.” Zijn optimisme ten
aanzien van de internationale gemeenschap was er eigenlijk niet meer: ”Als de
grootmachten spreken van mensenrechten, dan geldt dat toch ook voor ons? Het
is ons recht om net zo mens te zijn als zij.”
Voor Frans van der Lugt organiseerde
de ambassade van vrede in Deventer een
vredesvlucht. Kort daarna werd Frans
vermoord. Hij heeft zijn vredesduif nooit
in ontvangst kunnen nemen. (Citaat uit
Pax – Missionaire Agenda 2014-2)

Initiatiefneemster Yvon Taken, Marian
Storteler en Margriet te Morsche zullen samen met de MOV, de komende
Vredesweek de herdenkingsdienst en het
Benefietconcert voor
Pater Frans van der Lugt gaan verzorgen.
Samen met vele muzikale ondersteuning
van vele vrijwillig gemelde bondgenoten
willen ze de Vredesboodschap muzikaal
uitdragen.

‘een ontwapenend
man in oorlogstijd’

Wij willen ervoor zorgen dat de Vredesduif zal vliegen voor de kinderen (inmiddels met vele weeskinderen extra) in
Homs.

Volg het op Facebook: herdenking Frans
van der Lugt: https://www.facebook.
com/pages/Herdenking-Frans-van-derLugt/683140635076440?fref=ts

Het is een eucharistieviering waarin pastor F. Zandbelt zal voorgaan, samen met
Margriet te Morsche namens het MOV en
met de koren AmaZing en @seven.
Er zal een extra collecte worden gehouden
voor het Kinderhuis in Homs. We willen
met de opbrengst van de actie er mede toe
bijdragen dat het werk van Pater Frans
in het door oorlog verscheurde land toch
doorgang kan vinden; hoe moeizaam dan
ook.
Aan het einde van de Vredesweek, op
zondag 28 september, zal er een Benefietconcert worden georganiseerd in de
Christus Koningkerk in Vorden. Er zullen
vele artiesten en koren optreden. Het
projectkoor van The Passion zal daar in
elk geval aan mee gaan doen. Zondagmiddag 28 september is dus een middag om
te reserveren voor het hele gezin. Meer
daarover in het volgend nummer.

“Is het mogelijk dat de wereld toekijkt
en wij hier doodgaan? Dat is onmogelijk.
Het is onmogelijk dat de wereld toekijkt en niets doet. Niet alleen de wereld
moet in actie komen, maar wijzelf ook.
Anders gaan we dood. We willen niet
sterven door pijn en honger. We houden van het leven.” De Jezuïet Frans
van der Lugt spreekt in een krachtig
uitgesproken Arabisch tot de wereld in
een kort You Tube filmpje, opgenomen
begin dit jaar in de belegerde stad Homs
in Syrië. (https://www.youtube.com/
watch?v=MhQHg6ivGPg)
Frans van der Lugt voelde zich geroepen
om naar Homs te gaan en wilde niets
meer, dan het geestelijk leed van mensen
verminderen. Bekenden omschrijven hem
als een ontwapenend man – een bruggenbouwer – iemand, die mensen uit verschillende geloofsgroepen bij elkaar wist
Pater Frans van der Lugt

Onderweg / Uit de parochie
Van de bestuurstafel en pastoraal team

Het nieuwe beleidsplan:

Mensen van de Weg...
Op donderdag 6 februari j.l. werd te Vierakker aan al
onze geloofsgemeenschappen de uiteindelijke versie
van ons beleidsplan gepresenteerd: “Mensen van de
Weg...” En nu?
Want beleidsplannen zijn er niet voor om ergens in een
bureaulade terecht te komen en daar onopgemerkt te blijven
liggen. Ons nieuwe beleidsplan is veel te hard nodig om met
alle locaties van onze parochie HH. Twaalf Apostelen de
toekomst in te gaan. Samen willen we op
weg gaan, om ervoor te zorgen dat ook in
de nabije toekomst gelovig leven in ons
parochiegebied mogelijk zal blijven en zal
blijken. Maar hoe we het ook bekijken, het
blijft een hele klus.
We zijn als pastoraal team samen met
het Breed Parochieel Team (diakens en
parochiemedewerkers) vol goede moed er
mee aan het werk gegaan. We hadden een
‘heidag’ op de pastorie van Joppe, een hele
werkdag lang zijn we bezig geweest met
het ontwikkelen van de werkplannen; een
volgende keer meer daarover. Bij de presentatie in februari is ook de clustersamenstelling besproken: een cluster bestaat uit de
geloofsgemeenschappen die met elkaar gaan
samenwerken. Het doet ons goed te constateren dat eigenlijk alle locaties van de gemaakte
clusters al spontaan onderling contact hebben gezocht, al samen nader kennis hebben gemaakt en
vergaderd hebben. Een mooi en waardevol initiatief. Bij
een clustervergadering kunnen pastores aanwezig zijn om
te helpen bij het maken van concrete (werk)plannen om
verdere stappen te zetten. Met het rooster van de vieringen
is ook een start gemaakt om te werken vanuit de clusters. Er
zijn ook al overlegbijeenkomsten gepland voor een aantal
werkgroepen waaronder die voor het dopen en vormen.
Het Vormsel heeft ondertussen al plaatsgevonden met één
vormselviering voor alle vormelingen uit de twaalf geloofsgemeenschappen van onze parochie en de voorbereiding
daarvoor vond plaats in een weekend tijdens een gezamenlijk kamp in Lochem. Het sterkt ons dat daar positief op
wordt terug gekeken.
Voor het zomerreces in alle hevigheid ‘losbarst’ wilden we u
deze hoopvolle ontwikkelingen en activiteiten niet onthouden. Want Kerk-zijn doe je samen en gelovig-zijn doe je
samen. Vandaar dat we dit graag met u willen delen. We
zijn oprecht verheugd dat er al zo veel gebeurt. Na de zomer
gaan we vol enthousiasme weer aan het werk. Gesterkt door
die uitspraak van vroeger, toen men van Katholieken zei:
“Die hebben zo’n blij geloof.” Wij hopen dat gevoel waar te
maken met elkaar!
Fred Hogenelst, pastoor

5

Een nieuwe uitvaartfolder
voor onze parochie
Wie barmhartig is begraaft uit haar midden de overledene... Zo
staat te lezen in de Bijbel, in het evangelie van Mattheus. Het
was de titel van de eerste uitvaartfolder van onze parochie maar
het is ook de titel van onze nieuwe en herziene uitvaartfolder.
Moet er dan een folder zijn voor een uitvaart? Uiteraard niet als
reclamefolder, om het aan te prijzen of zo. Maar wel om –wanneer dat gewenst is – vlot en helder de nodige informatie bij de
hand te hebben. Want hoe modern onze samenleving ook is en
wordt: de dood is en blijft een vast gegeven in ons bestaan. En
wat allemaal komt kijken wanneer je, verwacht of onverwacht,
met een overlijden wordt geconfronteerd, dat is niet niks. Dan
willen wij als pastores u ook bijstaan bij het vele wat gebeuren
moet, om een waardig en waardevol afscheid voor te bereiden.
Vandaar deze nieuwe folder: om u tot hulp te zijn bij zo’n
moment. Hij is samengesteld door het Pastoraal Team
van de parochie in samenwerking met de leden van het
Breed Parochieel Team en onze Uitvaartvrijwilligers.
Wij denken en hopen dat deze folder u mag helpen om,
wanneer nodig, samen met een van de voorgangers een
goede en weloverwogen keuze te maken wanneer het
gaat om de voorbereiding van de laatste kerkelijke eer:
een kerkelijke uitvaart voor een dierbare vanuit een
van de geloofsgemeenschappen van onze parochie HH.
Twaalf Apostelen.
De folders zijn te verkrijgen bij de secretariaten
van de locaties en bij het parochiesecretariaat. Ook
zullen er exemplaren achter in de kerk liggen en is
de folder te downloaden vanaf onze eigen website
www.12apostelen.nl
Fred Hogenelst, pastoor

CONCERT

In de St. Jan te Zutphen
op woensdag 23 juli 2014 om 19.00 uur
Op reis door Europa doet het Canadese koor (Surrey BC)
Stella Maris Concert Choir, o.l.v. mrs. Trudi Stammer,
Zutphen aan en geeft een concert in de St. Jan aan de
Nieuwstadskerksteeg te Zutphen.
De entree is gratis. Na afloop wordt een vrijwillige bijdrage
gevraagd, waarvan de opbrengst bestemd is voor de Caritas
in de parochie en in de stad.
Voor meer informatie over het koor:
zie de website www.stellamaris.ca

Onderweg / Uitgelicht
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Pelgrimsreis naar het Heilig land
‘In het voetspoor van Jezus’

(23 april – 1 mei 2014)

Heel vroeg, om 5.00 uur, verzamelen bij de Christus Koningkerk in Vorden.
Zo begon de pelgrimsreis naar Israël. Israël, voor velen in het heden en verleden “het beloofde land”. Voor het reisgezelschap, van ruim 40 personen,
in ieder geval een nieuwe ervaring. Uiteraard werd er verder kennisgemaakt
met het gezelschap. Tijdens een voorbereidingsmiddag in maart was dat al
gedeeltelijk gebeurd.

Kerk in Nazareth

maar er was ook tijd voor een praatje over
het weer. Dat doe je wel bij 38 graden, de
temperatuur van de eerste dagen.

Kerk van Zaligsprekingen

Uit onze parochie waren er pelgrims uit
onder meer Joppe, Steenderen, Borculo,
Ruurlo, Zutphen en Vorden. Tevens waren
er pelgrims uit Twente en het westen van
het land. Marieke Karsten (Drie Tour
Reizen), Fred Hogenelst (onze pastoor)
en Patrick Kuipers (Rector Ariensconfict
Utrecht) waren onze (geestelijk) begeleiders. Aangevuld met Ruth, de Israëlische
gids. Een Nederlandse vrouw die al lang
in Israël woont en zeer goed op de hoogte
was van alles wat we te zien kregen.
Het was een zeer gevuld programma.

Meer van Galilea (Tiberias)

In een beperkt artikel als dit, voert het te
ver om de vele details te beschrijven.
‘In het voetspoor van Jezus’. Ja dat was
daadwerkelijk zo. In al die eeuwen is er
veel gestreden en veranderd. Maar op
sommige plaatsen, zoals in Jeruzalem,
zijn vele plekken
(straatjes en boomgaarden) nagenoeg
ongewijzigd. Door
de uitleg, ter plekke, kon je je toch
een goed beeld
vormen van de tijd
waar Jezus in heeft
geleefd. Elke dag
was er een viering
in een kerk, een
kapel, buiten of
in een grot. Altijd
een historische
plaats. Je ging je
ook met de groep
verbonden voelen,
je leerde elkaar beter kennen. Soms
waren het indringende gesprekken,
Klaagmuur

Hoogtepunten? Daar wordt vaak naar
gevraagd. Ja, er waren er veel. Te denken valt aan de vaartocht over het Meer
van Tiberias (Galilea). Op een gegeven
moment was het windstil en vrij plotseling stak de wind weer op! Natuurkundig
prima te verklaren, maar op die plaats
toch wel heel bijzonder. De Geboortekerk
in Betlehem, in Palestijns gebied: je kunt
er alleen komen via check-points langs een
van de pas gebouwde hoge muren. Achter
die muren is er niet echt een andere
wereld, maar je bent wel afgesloten van de
buitenwereld! In de Geboortekerk was het
lang wachten om in de crypte te komen op
de plek waar Jezus is geboren. Uiteindelijk kon je daar met twee personen, bij de
zilveren ster, knielen.

Onderweg / Uitgelicht/Uit de parochie
Het bezoek aan het Gedachtenispark van
de Holocaust “Yad Vashem” maakte zeer
grote indruk: onvoorstelbaar leed uit het
verleden, dat nog steeds leeft in het heden.
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Teveel gezien en gehoord om allemaal in
een artikel te beschrijven. Daarom laten
we graag ruimte vrij voor foto’s en een
korte reisbeschrijving (zie pag. 13), zodat

u een indruk krijgt van deze fantastische
reis! In de komende nummers van Onderweg, zullen wij in de rubriek “Heilige
Plaatsen” onder meer Nazareth, Betlehem
en het Meer van Tiberias voor het voetlicht brengen.
Huub Winkeler

Olijfberg

Kapel in de Grafkerk Jerusalem

Vrijwilligersdag zaterdag 20 september 2014
Eerste parochiële vrijwilligersdag in het teken van waarderen en inspireren.
Kosters, koperpoetsers, kerkschoonmakers, leden van werkgroepen huisbezoek, liturgie, catechese, diaconie en MOV,
secretariaatsmedewerkers, koorleden, gastvrouwen en –
mannen, tuinmannen en –vrouwen, leden van locatieraad en
pastoraatsgroep, parochiebladbezorgers en dan nog de grote
hoeveelheid vrijwilligers die hier niet bij staan:
Op zaterdag 20 september is er de groots opgezette vrijwilligersdag voor ALLE vrijwilligers die op een of andere manier,
binnen of buiten de twaalf geloofsgemeenschappen werken
voor de parochie de HH. Twaalf Apostelen. Het is de eerste
keer dat we dit evenement gaan organiseren.
Het thema van de dag is: waarderen en inspireren.
Want dat is wat we doen: elkaar waarderen en inspireren.
Soms onbewust. En dat is ook wat we steeds meer nodig hebben: waardering en inspiratie. Om plezier te blijven houden,
om gemotiveerd te blijven. Soms is het verbluffend om te ervaren hoe gemotiveerd, trouw en hartelijk onze vrijwilligers, u
dus, hun werk doen. Soms is het verbazend om te zien hoe het
vrijwilligerswerk doorgaat, altijd maar weer, hoe problemen en
zorgen worden opgepakt, behandeld en opgelost.
En… soms is er ook sprake van zorg: vrijwilligers die eigenlijk
willen stoppen maar dat niet goed aandurven, wetend dat het
moeilijk zal zijn een geschikte opvolger te vinden. Soms zijn
er zorgen als we proberen te kijken naar de toekomst: hoe
gaat die er uit zien? Is er over tien jaar nog steeds sprake van
hetzelfde enthousiasme, zijn er nog genoeg vrijwilligers, hoe
zit het met de leeftijdsopbouw? Dat kan een domper zetten op
het plezier, op de motivatie, op de wens om toch iets goeds te
doen voor een ander. Zijn er andere, betere manieren om daar
mee om te gaan?

Zaterdag 20 september is een dag voor ALLE vrijwilligers.
Een dag waarin we dieper ingaan op het werken in de kerk,
vanuit een verassende invalshoek. Niet problemen in werk en
kerk staan die dag centraal, nee, we gaan juist met elkaar in
gesprek over onze aspiraties, over positieve ervaringen en we
delen verhalen. We gaan (leren) kijken met andere ogen en
laten onze verbeelding de vrije loop. We vertellen elkaar over
die momenten die voor ons de kern zijn: ja, zo is kerk bedoeld,
daarom ben ik vrijwilliger geworden. Natuurlijk is er ruim de
mogelijkheid om te genieten van drankjes en hapjes, een lekker lunch, muziek en zang, en vooral: ontmoeten van elkaar.
Samenkomen in een positieve sfeer. Dat is wat we willen. Niet
om de problemen te ontkennen, maar om te leren je beeld
daar niet door te laten bepalen. Niet om de realiteit uit het oog
te verliezen, maar om in geloof en vertrouwen vanuit een positieve levenshouding te werken aan vernieuwingen in de kerk.
Wees welkom!
Namens het parochiebestuur: Ineke Peterse
Namens het pastoraal team: Jaap van Kranenburg
Zaterdag 20 september 2014, parochiële vrijwilligersdag.
Een dag vol inspiratie en waardering.
Plaats:

Emmanuelkerk, van Heemstrastraat 4
te Zutphen
Tijd:
Vanaf 9.30 uur inloop met koffie, om 10.00 uur
starten we met het programma.
15.00 uur einde.
Opgave: kan vanaf nu, per mail of telefoon naar het
secretariaat van uw geloofsgemeenschap. Met
vermelding van uw naam en vrijwilligerstaak.
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De werkgroep PCI van de geloofsgemeenschap Emmanuel/H. Johannes de Doper te Zutphen

“We geven jullie een 10 maar voor ons is het wel een 100 waard”
De werkgroep Caritas Zutphen bestaat uit 6 vrijwilligers inclusief een voorzitter, secretaris en penningmeester. De werkgroep vergadert 1 x per maand en
bespreekt dan in ieder geval de aanvragen die de achterliggende periode zijn
ingediend.
Met enige regelmaat ondersteunen we
sociale projecten waarvan we overtuigd
zijn dat ze ten goede komen aan de meest
kwetsbare mensen in Zutphen. U moet
daarbij bijvoorbeeld denken aan financiële ondersteuning van het schuldpreventieproject van Stichting Perspectief
Zutphen of het bijdragen aan de totstandkoming van een “weekendschool” voor
kinderen uit kwetsbare gezinnen of de
ondersteuning in geld en menskracht aan
de jaarlijkse voedselpakkettenactie van de
gezamenlijke Diaconieën in Zutphen. Met
deze laatste actie wordt ook samengewerkt met Het Plein (sociale zaken).
Allemaal nuttige activiteiten gericht op
mensen die wat hulp kunnen gebruiken.
Om dat alles ordentelijke te laten verlopen vergaderen we, naast onze reguliere
overleggen, ook nog 3 x per jaar met het
Diaconaal Beraad Zutphen.
De KERN van onze werkzaamheden
wordt echter gevormd door de individuele ondersteuning. Daar waar de officiële
instanties niets meer (of nog niet) kunnen
of willen betekenen, proberen wij vanuit
de Caritas gedachte binnen onze mogelijkheden voor enige verlichting te zorgen.
Al een geruim aantal jaren verwerkt
Caritas Zutphen ongeveer 75 individuele
aanvragen per jaar van mensen, gezinnen,
waar sprake is van soms zeer schrijnende
situaties. We hebben het aantal aanvragen in de loop der tijd zien toenemen,
evenals de complexiteit ervan. Stille
armoede, financiële crisis en acute nood
zijn begrippen waar wij met een zekere
regelmaat letterlijk mee te maken krijgen.
Steeds meer zien we dat mensen in nood
de schaamte overwinnen en de weg
naar ons weten te vinden. Dat is goed,
maar brengt ook een dubbel gevoel met
zich mee. Een aanvraag kan bij Caritas
Zutphen op verschillende manieren binnenkomen. Per brief naar onze postbus,
via een werkgroeplid, via het parochiesecretariaat of per mail. Op de website
van de parochie HH. Twaalf Apostelen
is een rechtstreekse verwijzing naar ons
mailadres.
Ook onze samenwerking in Zutphen met
Het Plein (sociale zaken) en de brede
welzijnsorganisatie Stichting Perspec-

tief dragen
ertoe bij dat
mensen ons
beter weten
te vinden. Wij
zijn bijzonder
tevreden over
de manier
waarop die
samenwerking vorm
heeft gekregen.
Onze folder (die ontwikkeld is dankzij de
inzet van de Zutphense Uitdaging) en de
vermelding op de website van onze parochie HH. Twaalf Apostelen maken duidelijk waarvoor we zijn en hoe aanvragers
bij ons kunnen aankloppen. Het komt ook
vaak voor dat mensen de weg naar ons
weten te vinden via gewone mond-opmond reclame.
De meeste aanvragen die bij ons binnen
komen leiden tot een gesprekje waarin
we het verhaal aanhoren. We zijn dan om
te beginnen een luisterend oor en voor
sommige aanvragers is het al een verademing als ze hun verhaal kunnen vertellen
en uitleggen. De gesprekjes doen we altijd
met twee mensen vanuit onze werkgroep.
Zij hebben mandaat om binnen afgesproken kaders ter plekke aan het einde van
een gesprekje een beslissing te nemen.
Het is nadrukkelijk de bedoeling om voor
de aanvrager snel duidelijkheid te verschaffen en hem/haar niet nog een lange
tijd in onzekerheid te laten.
Alle aanvragen en de genomen beslissingen komen aan de hand van een korte
schriftelijke rapportage op de eerstkomende vergadering van de werkgroep ter
sprake om er gemeenschappelijk kennis
van te nemen en om er van te leren.
Het is soms ronduit hartverscheurend om
te horen hoe de krantenberichten over
crises, armoede en schulden, harde werkelijkheid worden tijdens de gesprekjes
aan de beschutte gesprekstafel met een
kopje koffie of thee. Ontwrichte gezinssystemen en relaties omdat de financiële
nood te hoog wordt en het leven verworden is tot puur overleven. Het gedoe met
de officiële instanties, nutsbedrijven,

deurwaarders, bewindvoerders, verhuurders en uitkeringsinstanties vergt van veel
mensen onvoorstelbaar veel energie. Het
bepaalt hun leven van alle dag. In vrijwel
alle gevallen van aanvragen is er sprake
van schulden, huurachterstanden, verbroken relaties, plotselinge werkloosheid
en (chronische) ziekte. Daarnaast hebben
we ook gevallen van huiselijk geweld en
dreigende huisuitzetting.
Als we aan het eind van het gesprek (na
een kort onderling overleg) de aanvrager deelgenoot maken van de hulp die
we gaan bieden wordt vrijwel meteen in
de vorm van een glimlach of een zucht
van verlichting of opluchting de emotie
getoond. Af en toe worden we naderhand
spontaan met een mailtje of een kaartje
verrast waarin de aanvrager ons laat
weten hoe onze hulp wordt ervaren. Ter
illustratie enkele citaten.
“….we zijn super blij dat jullie ons geholpen hebben, we moeten er nog van bijkomen. We kunnen gelukkig nu ons huisje
klaar maken. (….) we zijn heel blij dat er
toch nog mensen zijn die ons helpen. We
geven jullie een 10 maar voor ons is het
wel een 100 waard.” (februari 2014)
“Hartelijk bedankt voor het kwijtschelden
van mijn restschuld. Het helpt mij zeer
veel in deze moeilijke tijd.” (december
2013)
“Fijn om te weten dat er een organisatie is
in Zutphen die zoveel verschil kan maken
voor de toekomst van cliënten. Dank u
wel!” (maart 2014)
Eigenlijk zijn dergelijke bedankjes de beloning voor het werk van onze werkgroep.
Het is en blijft vrijwilligerswerk waarbij
het voortdurend zoeken is naar een goede
balans tussen oprechte betrokkenheid en
tegelijkertijd gepaste afstand bewaren.
Tot zover een blik in de keuken van de
werkgroep Caritas Zutphen. Voor eventuele vragen en of opmerkingen staan
wij altijd open. U kunt ons benaderen via
caritaszutphen@gmail.com.
Heeft u interesse in onze folder, waarin
u nog eens rustig kunt nalezen wie we
zijn en wat we doen, stuur dan even een
mailtje met uw gegevens en u krijgt een
exemplaar toegestuurd.
Werkgroep Caritas Zutphen.
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Pastoor Fons Zandbelt:

Steeds sterker vergroeid met de boot
van Christus en zijn kerk
Zaterdagavond 24 mei. Pastoor Zandbelt gaat voor in de kerk in Borculo. Buiten
kondigt de zomer zich aan, binnen spreekt Fons Zandbelt over de voorbereiding
op Pinksteren, de Heilige Geest en het liefhebben van Christus, ook als hij er niet
is. Of beter: er niet lijkt te zijn. Een mooie preek, die hij helemaal heeft uitgeschreven. We hebben het er die avond nog uitgebreid over.
Het viel niet mee om een afspraak met
emeritus pastoor Zandbelt te maken.
Maar daar zitten we, in het mooi verbouwde secretariaat van de geloofsgemeenschap Borculo. Kopje koffie, kopje
thee, vertellen maar. En dat kan hij als
geen ander. Sinds 2008 is hij met emeritaat en neergestreken in zijn geboortestreek, Salland. Hij is net terug van een
pelgrimage naar Israël. “Een heel bijzondere reis was het” vertelt hij. “Samen met
mijn vakantievriend Henk Erinkveld en
een aantal anderen heb ik gewandeld in
Galilea. Voor Henk was het de afsluiting
van een voetreis van Rome naar Jeruzalem, waarvan ik een aantal delen heb
meegelopen. Ik vond het fijn om in het
jaar van mijn vijftigjarig priesterjubileum
deze laatste etappe mee te maken.”
En daarmee zijn we bij het jubileum aangekomen. Pastoor Zandbelt vertelt me dat
hij als jonge priester moeite had om de
priesterwijding te beleven als de mooiste
dag uit zijn leven. “Ik werd gewijd op
zaterdag 19 juli 1964 in de Walburgiskerk
in Arnhem en de volgende dag werd ik
binnengehaald in mijn geboortedorp Lettele. Een optocht met muziek, de voetbalclub erbij, bloemetjes en bruidsmeisjes
in mooie jurkjes. Daarna natuurlijk de
Heilige Mis en een feest op de deel van
de ouderlijke boerderij. Maar ik was er
verlegen mee, behalve studeren had ik
nog niets gedaan, waar had ik dit aan verdiend?” Die verlegenheid heeft hem lang
achtervolgd, het komt in verschillende
fases van zijn leven terug. Maar niet nu,
in 2014, als hij als 75-jarige wijze priester
zijn levensverhaal vertelt en praat over
zijn jubileumjaar.
In 1952 ging de jonge Fons naar het klein
seminarie In Apeldoorn. “Het waren
geweldige jaren” herhaalt hij verschillend keren. “We deden veel sport en
spel, ik kon goed meekomen en had
het enorm naar mijn zin. Later werd de
studie wat zwaarder, maar ik heb het in
zes jaar afgerond.” Op de vraag waarom

Pastoor Fons Zandbelt

hij priester wilde worden heeft hij geen
eenduidig antwoord. “Ik wilde werken
aan de fundamentele waarden van het
leven. En de kerk hoort daarbij. Ik had
een heeroom en enkele neven die voor
priester studeerden. Het was een boot die
voorbijkwam en ik stapte erin. Tijdens
mijn leven heb ik verschillende collega’s
uit die boot zien stappen, maar voor
mezelf heb ik nooit een reden gezien om
dat te doen. En gaandeweg ben ik meer
en meer met die boot vergroeid.” In 1958
ging hij naar de Dijnselburg waar hij twee
jaar filosofie studeerde. Daarna 4 jaar
theologie in Rijsenburg en toen werd hij
priester gewijd. In vogelvlucht: kapelaan
in Houten, Groenlo, Borne, Arnhem en
pastoor in Enschede, Utrecht en Kampen
en omstreken. En in 2008 dus neergestreken in Schalkhaar, wonend in de buurt
van Abdij Sion in Diepenveen, die hij
dagelijks bezoekt voor de Vesperviering.
Vanuit Schalkhaar gaat hij bijna wekelijks
ergens in onze parochie de HH. Twaalf
Apostelen voor tijdens de Eucharistie.
“Een grote verandering in mijn leven was
de pastorale training die ik begin jaren
‘70 in Haarlem heb gevolgd. We hadden
een groepje van een man of 10, die elke
maandag bij elkaar kwamen onder leiding

van pater Winkeler. Je moet weten dat
tijdens onze opleiding er weinig aandacht
werd besteed aan persoonlijke ontwikkeling, aan wie je was of wilde zijn. In
Haarlem kwam dat heel uitgebreid aan de
orde. Het tweede Vaticaans Concilie had
ons verteld de kerk dichter bij de mensen
te brengen, maar we waren voor de emotionele kant daarvan nauwelijks opgeleid.
De training hielp daarbij. We leerden
onze gevoelsmatige kant kennen en open
te staan voor anderen, voor gevoel, voor
vriendschappen. Ik werd geconfronteerd
met wie ik was, met mijn verlegenheid
en onzekerheid en moest dat een plaats
geven. Het was niet eenvoudig, maar wel
goed. Het heeft mijn leven en mijn pastorale werkzaamheden veranderd.”
Zo vertelt hij door. Over zijn leven als
conrector van het Ariënskonvikt in
Utrecht. Hoe hij daar samenleefde met
priesterstudenten theologie die bezig
waren met de essentie van de kerk en
hoe hij daardoor ook zelf geraakt werd
en dichter bij Christus kwam. We praten
over pastorale teams, over celibaat,
het tweede Vaticaans Concilie, vriendschappen, de zusters van de Liefde,
de bisschop, de paus. Hij vertelt over
persoonlijk pastoraat, gespreksgroepen,
inspiratie, zijn oorspronkelijke moeite
met preken, over twijfel, opbouwwerk en
onderwijs. Er kwam veel langs in die twee
uurtjes dat we samen zaten. Want vertellen kan hij als geen ander, schreef ik aan
het begin van dit artikeltje. Opvallend is
hoe openhartig hij is. De avond is te kort
om op alle onderwerpen die ter sprake
komen heel diepgaand in te gaan, maar
Fons Zandbelt vertelt heel veel, in alle
betekenissen van die woorden. Preken
mag dan wel niet zijn passie zijn, spreken is dat zeker wel. Met een opvallende
openheid én oog voor detail. Het was een
indrukwekkend gesprek en deze weergave
doet eigenlijk onvoldoende recht aan
de levenswijsheid van deze priester. Ik
hoop dan ook van ganser harte dat we in
onze parochie nog vaak van zijn diensten
kunnen genieten en iets van zijn wijsheid
kunnen oppikken. Ik wens het hem én
ons toe!
Theo Lam
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Kevelaer
Zaterdag 6 september 2014 vindt de
jaarlijkse pelgrimstocht naar Bedevaartsoord Kevelaer in Duitsland plaats. De
parochie HH. Twaalf Apostelen Zutphen
e.o., gaat samen met Apeldoorn op bedevaart. Ook dit jaar zullen de bussen de
deelnemers ophalen. Het thema van 2014
is: “Een huis vol glorie ziet men al
over onze aard”. Op 4 juli 1864 werd
de Mariabasiliek in Kevelaer plechtig
geconsacreerd. In 1923 verhief paus Pius
XI (1922-1939) de kerk tot basiliek. Sinds
1956 is de basiliek ook de parochiekerk
van de zelfstandige Mariaparochie. Sinds
de kerkwijding zijn er 150 jaar voorbijgegaan. Vele pelgrims vieren en versterken
elk jaar in Kevelaer hun geloof. Voor hen
is hier het geestelijk thuis en plaats van
geloof. En daarom ook het motto van het
jubileumjaar 2014: “Een huis vol glorie
ziet men al over onze aard”. Dat betekent:
de vreugde van het geloof, de onderlinge
gemeenschap en saamhorigheid, de bedevaart en bij terugkeer het parochieleven.
Maria staat daarbij in het middelpunt: zij
verzamelt ons en brengt ons bij haar Zoon
Jezus Christus. Laten wij ons ook dit jaar
inspireren, ons geloof weer levend maken.
Laten we trouw blijven aan de verering
van de Moeder Gods als “Troosteres van
de Bedroefden”. Zij is onze Voorspreekster, die dag en alle dagen van ons leven.
Om 9.15 uur starten wij met de Eucharistie in de mooie Biechtkapel, ‘s middags
de Kruisweg, en afsluitend het Lof in de
Basiliek. Tussendoor is er gelegenheid
elkaar te ontmoeten en het stadje Kevelaer te bezoeken. U kunt zich opgeven via
de plaatselijke broedermeesters van de
geloofsgemeenschappen.
Diaken Theo ten Bruin

Een bijzondere dag
Dit jaar, op 25 juli a.s., mag ik de 60e
verjaardag van mijn priesterwijding
vieren. Dat is een heel bijzondere
ervaring!
Maar “vieren” dat kan ik niet alleen,
niet in mijn eentje.
“Vieren” doe je samen, met vele anderen. Graag wil ik dat te midden van
de parochiegemeenschap waar ik het
langste mocht leven en werken.
Bijna 16 jaar hebben wij samen in
geloof en vertrouwen elkaar geholpen
en ondersteund.
Gezamenlijk hebben we vreugde van
goede en mooie ervaringen beleefd.
Maar ook zijn we bij verdriet en
tegenslag in droeve dagen elkaar heel
nabij geweest.
Dat gaan we vieren op zondag 27
juli a.s., om 11.00 uur in “onze” kerk,
de St. Jan de Doper in Keijenborg.
Na de Eucharistieviering zullen we
nog een poosje blijven, om een kop
koffie te drinken en elkaar te ontmoeten.
Van harte welkom, en ik hoop velen
van u daar te mogen zien.
Uw oud pastoor,
C. van Zanten
Johannahoeve 2,
6861 WJ Oosterbeek.

Parkeren bij de Sint
Jan in Zutphen
De Sint Jan in Zutphen is aangewezen als ons Eucharistisch Centrum
en elke zondag om 11.15 uur wordt
daar dan ook de Eucharistie gevierd.
Uiteraard is iedereen daar van harte
welkom, maar misschien zien mensen van buiten Zutphen er tegenop
om in de stad te parkeren.
Daarom even dit korte berichtje: er
is parkeerruimte genoeg! Bij de kerk,
in de straten er omheen, maar ook op
parkeerplaats Basseroord.
Als u postcode 7201 MR, nummer
16/16a intoetst in uw navigatiesysteem, wordt u er naartoe geleid. Het
parkeerterrein ligt halverwege de weg
van het station naar de kerk, nog een
drie minuten lopen.
En gratis parkeren op zondag.
U bent meer dan welkom.

Kindervieringen
in Zutphen
Aan alle kinderen, ouders, verzorgers en families van de Parochie HH. Twaalf Apostelen
Vanaf 2009 is er op de laatste zaterdag
van de maand om 17.00 uur een kinderviering in de St. Jan te Zutphen. Omdat
deze vieringen beter bezocht kunnen
worden zijn pastoor Fred en pastor Marga
bij elkaar gaan zitten.
Want we willen graag doorgaan met de
kindervieringen! Samen hebben we gekeken wat er mogelijk is om meer gezinnen
te bereiken. We hebben er voor gekozen
om van de zaterdagmiddag af te stappen
en naar de zondagochtend te verhuizen.
We willen met een zekere regelmaat om
11.15 uur een Familieviering houden. Een
viering waarbij zowel gezinnen als ook
andere parochianen zich thuis voelen.
Omdat er geen kinderkoor meer is, hebben de koren uit onze parochie aangegeven te willen meewerken aan deze
vieringen. Daar zijn we erg blij mee, want
samen zingen maakt de viering nog leuker. Daarom willen we een half uurtje van
te voren wat liedjes oefenen, die we later,
in de H. Mis, zullen zingen. Kinderen die
dat leuk vinden worden uitgenodigd daarvoor om 10.30 uur in de kerk te komen.
Ook willen we vragen of er kinderen
pastoor Fred tijdens de H. Mis een handje
willen helpen, bijvoorbeeld door het voorlezen van een gebed of het aansteken van
kaarsen. Kinderen die de Eerste Heilige
Communie hebben gedaan of die zich nu
voorbereiden op de Eerste H. Communie,
nodigen we van harte uit voor de familievieringen.
Natuurlijk blijft het ophalen van de pastoor met de lichtjes bestaan.
En we gaan ook samen de kerk weer uit.
Maar het allerbelangrijkste om verder te
gaan is wel: Kom jij ook naar de familieviering om samen te vieren dat
God van ons houdt?
De familievieringen zijn gepland op
zondag 21 september, 11.15 uur; zondag 12
oktober, 11.15 uur; zondag 30 november,
11.15 uur en woensdag 24 december om
17.00 uur.
De vieringen worden vermeld in het
vieringenschema onder Zutphen op de
middenpagina’s van de Onderweg.
Hopelijk tot ziens,
De voorbereidingsgroep en de pastores
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Aanbidding en

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

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

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

Vieringen in
Verzorgingshuizen
Borculo: Andriessenhuis, 1e
vrijdag van de maand, 9.30 0uur
Hengelo: De Bleijke, 3e donderdag van de maand, 19.00 uur
Hengelo: De Bleijke, 4e vrijdag
van de maand, Oec.viering, 19.00 uur
Ruurlo: De Bundeling, 1e vrijdag
van de maand, 10.30 uur
Vorden: De Wehme, vrijdag,
Oec. weeksluiting, 19.00 uur
Zutphen: IJsselflat, 2e dinsdag
van de maand, 10.00 uur
niet op 8 juli en 12 augustus

Vieringen door de
week
Borculo: O.L.V. Tenhemelopnemingkerk, laatste dinsdag van de
maand, 10.00 uur.
Lochem: H. Josephkerk, 1e donderdag van de maand, 10.00 uur.
Niet op 7 augustus
Olburgen: H. Willibrordkerk,
1e vrijdag van de maand, 15.00 uur.
Vorden, Christus Koningkerk: donderdag 26 juni, 10.00 uur
Zutphen: H. Johannes de Doperkerk, ‘s woensdags , 9.30 uur.

15 augustus Maria

Tenhemelopneming
Borculo, O.L.V. Tenhemelopnemingkerk: 19.00 uur
Eucharistieviering
Joppe, O.L.V. Tenhemelopnemingkerk: 19.00 uur Eucharistieviering
Keijenborg, H. Johannes de Doperkerk: 19.00 uur Woord- en Communieviering
Zutphen: H. Johannes de Doperkerk: 19.00 uur Mariavesper

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.

Emeritus-pastor
Jan Leisink
is op 19 juli a.s. 50 jaar priester.

Eucharistieviering
met gezamelijke
ziekenzalving
Boruclo, O.L.V. Tenhemelopnemingkerk: dinsdag 24 juni,
10.00 uur.

Wij respecteren zijn besluit om dit
niet te vieren.
Wel willen we hem op deze plaats
van harte feliciteren.
Het pastoraal team en parochiebestuur van de HH. Twaalf Apostelen

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

Schola:

Dames- en Herenkoor 28 juni; 12-27 juli; 2-10 augustus
Parochiekoor
15 augustus
Stemmig
13 juli
Willibrordkoor
22-29 juni; 10-17 augustus
Parochieel Koor
29 juni; 15-17 augustus
Parochiekoor
5-27 juli; 10-15 augustus
Herenkoor
29 juni; 20 juli; 17 augustus
2gether
21 juni
Gemengd Koor
22-29 juni; 6 juli; 17 augustus
Marinata
13 juli
Parochiekoor
22 juni
Gemengd Koor
29 juni; 5 juli
Markant
22 juni
Gemengd Koor
alle vieringen
2gether
29 juni
Kerkkoor
alle vieringen
Cantemus Domino
22 juni; 5-27 juli; 17 augustus
Vokate
29 juni; 13 juli; 2 augustus
Gastkoor Schola Cantorum op 10 augustus
Gemengd Koor
22 juni; 20 juli
Dameskoor
6 juli; 27 juli
Vocal Chords
29 juni; 17 augustus
Greg. Getijdenkoor
15 augustus
13 juli; 27 juli
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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

Locatieraad / pastoraatsgroep

Uitreiking Paaskaars
De Paaskaars wordt voor het eerst in de
paasnacht ontstoken en het licht van deze
kaars symboliseert de verrezen Christus.
De Paaskaars is versierd met het kruis, de
letters alfa en omega (begin en einde) en
vijf wierookkorrels die de vijf wonden van
Christus aan het kruis symboliseren. De
priester ontsteekt de Paaskaars aan het
paasvuur, dat hij vooraf gezegend heeft.
Het licht van de Paaskaars verdrijft in de
paasnacht de donkerte van het gebouw:
de kaarsen van de gelovigen worden
ontstoken aan de Paaskaars. De Paas-

kaars symboliseert daarmee het licht van
Christus, die het duister, het kwaad heeft
overwonnen. Het licht in de duisternis, de
hoop. Christus is opgestaan en dat geeft
kracht voor vandaag en zeker uitzicht op
een toekomst met en bij Hem. Omdat de
“nieuwe” Paaskaars is ontstoken, kunnen
wij de “oude” Paaskaars aan een parochiaan geven. Een kaars is een krachtig
symbool. Niet voor niets steken mensen
na een verdrietige, ingrijpende gebeurtenis vaak een kaarsje aan, in een kerk,
thuis of op de plek waar iets ingrijpends is
gebeurd. Het licht van een kaars verdrijft
(een beetje) het donker van die plek op
dat moment. En met een kaars laat je zien
dat je aan iemand denkt. Aan het einde
van de viering op 27 april 2014 is de oude
Paaskaars aan Ingrid Schooltink gegeven.
Wij willen Ingrid Schooltink zo bedanken
voor alles wat ze deed en nog steeds doet
binnen de geloofsgemeenschap van Baak.
Ingrid bedankt!

Geen viering
In het weekend van 5 en 6 juli 2014 zal er
geen viering zijn in Baak.

Opname viering
Op zondag 10 augustus 2014 zal de viering van 09.30 uur worden opgenomen
door Radio Kerkplein.

Oogstdankviering 2014
bij de Veldkapel in Baak
De Oogstdankviering wordt dit jaar
gehouden op zaterdag 16 augustus om
19.30 uur. Voor uitgebreide informatie zie
het artikel op pagina 3 in het algemene
gedeelte van dit blad.

Familieberichten
Op 24 mei is overleden Harrie Hermans
op 81 jarige leeftijd.

Tegeltjes
Reeds langere tijd waren her en der enige
tegeltjes uit de mozaïek vloer, in het
achterste gedeelte van de kerk, stuk of los.
Dit is door Jo Jansen, een vakman in het
tegelzetten, weer keurig hersteld.
Mogelijk heeft u tijdens de kunst 10
daagse daar al kennis van genomen. De
kans is echter groot dat u het niet gezien
heeft, het is zo mooi gedaan dat het niet
opvalt. Jo bedankt!

Misintenties
Zo. 22/6 koor. Ouders Schooltink-Kroesen, Theo en Ben, Ouders CornelissenBrink. Za. 28/6 koor. Jgt. Wim Mentink.
Za. 12/7 koor. Jgt. Joop v,d, Bos, Herman
Hendriks, Henk Mokkink en overleden
Ouders en uit dankbaarheid voor een
60-jarig Huwelijk, Jan en Will SchutteBosman. Za. 19/7 Fam. Koekkoek, Ouders
Roordink-Borgonjen, Jgt, Theodora
Johanna Driever-Masselink, Jgt. Jan
Brink, , Ouders Dashorst-Brink, Ouders
Cornelissen-Brink. Zo. 27/7 koor. Za. 2/8
koor. Zo. 10/8 Jgt. Bertus Heijtink, Jgt.
Henk Mentink, Ouders Dashorst-Brink.
Misintenties voor elk weekend
Arnold Besseling, Gradus Lichtenberg,
Martien Uiterweerd, Tiny UiterweerdLeisink, Ria Sesink-Bergman. Harrie
Hermans.
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

In het zonnetje gezet

Koffie drinken

Benno ten Brinke heeft een glazen plaquette met een prachtige afbeelding van

Na de vieringen van zondag 6 juli en
zondag 3 augustus is er gelegenheid om
koffie te drinken in het KJ gebouw. U bent
hiervoor van harte uitgenodigd.

Bezinningsdag
Dinsdag 13 mei was de jaarlijkse bezinningsdag voor senioren.
Via deze weg willen we pastoor Hogenelst
heel hartelijk danken voor het voorgaan
bij de vieringen. Op deze dag komt hij 2 x
naar Borculo om voor te gaan en aanwezig te zijn bij de gezellige bijeenkomst. Dit
werd zeer gewaardeerd.
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Misintenties
Er bereiken ons geregeld berichten dat
mensen teleurgesteld zijn dat een opgegeven intentie niet in het parochieblad vermeld staat. Graag willen wij u attenderen
op de sluitingsdatum voor het inleveren
van kopij voor de Onderweg. Deze vindt u
voorin het blad.
Intenties die voor deze datum opgegeven
zijn worden altijd vermeld. Helaas kunnen de intenties die na deze datum zijn
opgegeven niet meer vermeld worden in
de Onderweg. Uiteraard worden ze wel als
intentie genoemd in de viering.
28/6 Herman en Annie v. d. BergSaveneije, Gerardus Broekhof. 6/7 Fam.
Franck-Willemsen, Wim L’Amie, Herman
en Annie v.d. Berg-Saveneije. 13/7 Harry
Leferink op Reinink, Fam. Pelgrum,
Herman en Annie v. d. Berg-Saveneije.
19/7 Antoon Rasing (Jaargedachtenis), Wim L’Amie, overleden ouders
Hulzink-Spekschoor, Herman en Annie
v. d. Berg-Saveneije. 27/7 Ben Lubbers
(Jaargedachtenis), Herman en Annie v. d.
Berg-Saveneije. 3/8 Gerard Jansen, Herman en Annie v. d. Berg-Saveneije. 9/8
Theo Jansen (Jaargedachtenis), Hetty
van Aken-Beerten, Herman en Annie v. d.
Berg-Saveneije. 15/8 Fam. Pelgrum, overleden ouders Hulzink-Spekschoor, Theo
en Riek Verheijen, Herman en Annie v. d.
Berg-Saveneije.

Vervolg Pelgrimsreis naar het Heilig land

de kerk ontvangen voor zijn jarenlange
inzet voor de Borculose geloofsgemeenschap.
17 jaar geleden begonnen als secretaris
van het toenmalige kerkbestuur en het
stokje pas overgedragen toen duidelijk
werd dat de verbouwing van de pastorie
klaar was en de overgang naar de HH.
Twaalf Apostelen afgerond.
Benno bedankt voor je inzet voor onze
geloofsgemeenschap!

Familieberichten
Op 18 mei 2014 is Rijan Heutinck gedoopt, zoon van Mark Heutinck en Bianca
v. Embden.
Op 19 maart 2014 is geboren Julian
Willem van Haren, zoon van Thomas en
Bertine van Haren.

van pagina 7
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DAG

ZUTPHEN	

JOPPE	

LOCHEM	

VORDEN	

BORCULO	RUURLO	

za 21/06		
19.00 uur			
19.00 uur EHC		
		Eucharistie			
Terugkomviering		
		
F. Zandbelt			
F. Hogenelst		
													
zo 22/06
11.15 uur		9.30 uur
9.30 uur		9.30 uur		
SacraEucharistie		WCV
Eucharistie		WCV		
mentsdag
F. Hogenelst		
J. van Kranenburg
F. Zandbelt		
werkgroep		

za 28/06					
19.00 uur				
					
Gebedsviering				
					
Werkgroep				
													
zo 29/06
11.15 uur
9.30 uur
9.30 uur
9.30 uur		
9.30 uur
HH Petrus
Eucharistie
WCV
WCV
WCV		 WCV
en Paulus
F. Hogenelst
werkgroep
werkgroep
werkgroep		
werkgroep
													
za 05/07				
18.30 uur		
19.00 uur
				Eucharistie		Eucharistie
				
F. Hogenelst		
F. Zandbelt
													
zo 06/07
11.15 uur
9.30 uur
9.30 uur		
9.30 uur			
14e zo.
Eucharistie
WCV
WCV		WCV			
d. h. jaar
F. Hogenelst
M. Peters
werkgroep		werkgroep			
												
za 12/07
17.00 uur								
Effataviering								
									
													
zo 13/07
11.15 uur
9.30 uur
9.30 uur
9.30 uur
9.30 uur Euch.
9.30 uur
15e zo.
Eucharistie
WCV
Eucharistie
WCV
Poolse kinderen
Familieviering
d. h. jaar
F. Hogenelst
werkgroep
J. van der Meer
G. Spekkink
F. Hogenelst
werkgroep
												
za 19/07		19.00 uur			19.00 uur					
		
Eucharistie			
WCV					
		
F. Hogenelst			
M. Peters					
									
zo 20/07
11.15 uur Euch.		
9.30 uur
9.30 uur		
9.30 uur
16e zo.
F. Zandbelt, 50 jr. pr.		
WCV
WCV		
WCV
d. h. jaar
F. Hogenelst 		
werkgroep
M. Peters		
werkgroep

za. 26/07						
19.00 uur			
						
WCV			
						
M. te Morsche			
													
zo 27/07
11.15 uur
9.30 uur
9.30 uur
9.30 uur
9.30 uur		
17e zo.
Eucharistie
Eucharistie
WCV
WCV
WCV		
d. h. jaar
kardinaal W. Eijk
J. Leisink
T. ten Bruin
werkgroep
werkgroep		

za 02/08				
18.30 uur		
19.00 uur			
				 Eucharistie		Woorddienst			
				
F. Zandbelt		
werkgroep			
													
zo 03/08
11.15 uur
9.30 uur
9.30 uur		
9.30 uur
13.00 WCV
18e zo.
Eucharistie
WCV
WCV		
WCV
50 jr. huw. Jubileum
d. h. jaar
E. Wassink
werkgroep
M. Peters		
werkgroep
J. van Kranenburg
za 09/08

17.00 uur				
19.00 uur				
Effataviering				
Eucharistie				
					
F. Zandbelt				
													
zo 10/08
11.15 uur
9.30 uur
9.30 uur
9.30 uur		
9.30 uur
19e zo.
Eucharistie
WCV
WCV
Eucharistie		 WCV
d. h. jaar
F. Zandbelt
T. ten Bruin
werkgroep
J. van der Meer		
werkgroep

vr 15/08
19.00 uur
19.00 uur			
19.00 uur		
Maria TenMariavesper
Eucharistie			
Eucharistie		
hemelopn.		
F. Zandbelt			
F. Hogenelst		
													
za 16/08									
									
									
zo 17/08
20e zo.
d. h. jaar

LEGENDA:

11.15 uur
Eucharistie
F. Hogenelst

9.30 uur
WCV
J. van Kranenburg

9.30 uur
Eucharistie
J. Leisink

9.30 uur		
WCV
geen viering
werkgroep		

Woorddienst

EHC:

10.00 uur Oec.
Openluchtviering
M. Storteler

Euch.:

Eucharistieviering

WD:

Eerste H. Communieviering

WCV:

Woord- en Communieviering

Oec.viering: Oecumenische viering								
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BAAK

STEENDEREN	OLBURGEN	DAG

17.00 uur KERMIS		
17.00 uur		
19.00 uur		
za 21 /06
		Eucharistie		Eucharistie		 WCV
F. Hogenelst		
F. Zandbelt		
M. Peters
													
zo 22/06
		9.30 uur		9.30 uur		9.30 uur
		WCV		WCV		
Eucharistie
Sacra		
M. Peters		
werkgroep		
F. Hogenelst
mentsdag

				
17.00 uur
19.00 uur			
za 28/06
				
Eucharistie
Eucharistie			
				
F. Zandbelt
F. Hogenelst
													
zo 29/06
11.00 uur
9.30 uur 			
9.30 uur
9.30 uur
WCV
Eucharistie			 WCV
WCV
HH Petrus
werkgroep
F. Hogenelst			
werkgroep
werkgroep
en Paulus
													
za 05/07
19.00 uur		
17.00 uur				
WCV		 WCV
M. Peters		
M. Peters
													
zo 06/07
			
9.30 uur
10.00 uur		
9.30 uur
9.30 uur
			WCV
Woorddienst
geen viering
Eucharistie
WCV
14e zo
			werkgroep
werkgroep		F. Hogenelst
werkgroep
d. h. jaar
												
za 12/07
								
17.00 uur Euch.
19.00 uur			
								
F. Hogenelst
Eucharistie
									
T. ten Bruin
F. Zandbelt
													
zo 13/07
11.00 uur
9.30 uur			
9.30 uur
9.30 uur
WCV
WCV			
WCV
Eucharistie
15e zo.
T. ten Bruin
M. Storteler			
T. ten Bruin
J. Leisink
d. h. jaar
												
za 19/07
					19.00 uur			
					
WCV
					
G. Oude Groen
									
zo 20/07
11.00 uur
9.30 uur
9.30 uur			
9.30 uur
Eucharistie
WCV
Eucharistie		
geen viering
WCV
16e zo.
J. van der Meer
werkgroep
F. Hogenelst			
G. Oude Groen
d. h. jaar

			
17.00 uur		
19.00 uur		
za 26/07
			
Eucharistie		
WCV
			
F. Zandbelt		
T. ten Bruin
													
zo 27/07
11.00 uur Euch.
9.30 uur		
9.30 uur		
9.30 uur
		
C. van Zanten
Eucharistie		WCV		WCV
17e zo.
60 jaar priester
Kardinaal W. Eijk		
werkgroep		
werkgroep
d. h. jaar

			
17.00 uur
19.00 uur			
za 02/08
			
WCV
WCV
			
J. van Kranenburg
M. Peters
													
zo 03/08
11.00 uur
9.30 uur			
9.30 uur
9.30 uur
Eucharistie
WCV			
Eucharistie
WCV
18e zo.
J. van der Meer
J. van Kranenburg			
J. Leisink
werkgroep
d. h. jaar

				
17.00 uur		
19.00 uur		
za 09/08
				
WCV		
WCV
				
T. ten Bruin		
T. ten Bruin
													
zo 10/08
11.00 uur
9.30 uur		
9.30 uur			
WCV
WCV		Eucharistie		geen viering
19e zo.
M. Storteler
werkgroep		
F. Zandbelt			
d. h. jaar

		19.00 uur						
vr 15/08
		
WCV						
Maria TenT. ten Bruin						
hemelopn.
													
za 16/08
									
17.00 uur		
19.30 u. Veldkapel Baak		
									
Eucharistie
u
Oogstdankviering
q
									
F. Hogenelst		
J. van Kranenburg
11.00 uur
WCV
werkgroep

zo 17/08
9.30 uur					
Eucharistie					 20e zo.
F. Hogenelst					
d. h. jaar

Voor andere vieringen en het koorrooster zie bladzijde 11

								WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN

zie www.12apostelen.nl/vieringen
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H. Willibrord - Hengelo
Spalstraat 38; 7255 AD Hengelo (Gld.); 0575-461275;
info@willibrordhengelo.nl; www.willibrordhengelo.nl
secretariaat: woensdag 15.00-17.00 uur.
Rekeningnr.: NL85RABO0121392570;
NL82RABO0119538857 (kerkbijdragen);
NL42RABO0168462303 (torenrestauratie).
Redactie: louise50@live.nl

Locatieraad/pastoraatgroep

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

Eerste H. Communie
Willibrord Geloofsgemeenschap Hengelo
Zondag 11 mei jl. was het feest in de H.
Willibrordkerk. Wij mochten op deze dag
onze Eerste Heilige Communie ontvangen. De weken hieraan voorafgaand zijn
we druk geweest met de voorbereidingen.
De liedjes moesten worden geoefend, we
hebben geluisterd naar verhalen uit de
Bijbel en hier opdrachten bij gemaakt en
we hebben geld opgehaald voor het goede
doel. We hadden gekozen voor het Prinses
Maxima ziekenhuis. Een nieuw te bouwen
ziekenhuis in Utrecht voor kinderen met
kanker.
We mogen terug kijken op een mooie
viering, waarop we met elkaar, ons gezin,
familie, de pastoor en alle andere mensen
in de kerk dit bijzondere moment hebben
mogen beleven.
Hierbij willen we alle mensen bedanken
die zich hebben ingezet om deze viering
mogelijk te maken.
Danielle Besselink, Emma Olthof, Lauren
Maresch, Madelyn Bloemendal, Rens Kafoe

Moederdag op een andere
manier bekeken.
In het boekje ter gelegenheid van de viering van de Eerste H. Communie op
11 mei jl. stond op de laatste bladzijde een
opmerkelijk bericht.
De goede God had besloten om de moeder
te scheppen. Hij was er zeker zes dagen
bezig, toen de engel kwam en zei: ‘Wat
staat u daarmee toch uw tijd te verdoen?’
En God antwoordde: ‘Zeker, maar hebt
ge al eens gelezen wat er allemaal nodig
is om een moeder te maken? Ze moet een
groot hart hebben en open armen, waarin
iedereen zich geborgen voelt. Ze moet
honderdtachtig beweegbare delen hebben,
allemaal vervangbaar. Ze moet koffie kunnen zetten, voordat de dag begint. Ze moet
een kus kunnen geven die alles kan genezen; van een gebroken been tot liefdesverdriet toe. Ze moet zes handen hebben…..
De engel schudde het hoofd en herhaalde
ongelovig: ‘Zes paar handen?’ ‘Och’, zei
God, ‘de handen zijn niet zo moeilijk,
maar een mama moet ook drie paar ogen
hebben’. ‘Zoveel’, vroeg de engel verbaasd. En God knikte.
‘Ja, één paar om dwars
door gesloten deuren
te kijken als ze vraagt:
‘Kinderen wat doen
jullie daarbinnen?, ook
als ze heel goed weet,
wat ze aan het doen zijn.
Een tweede paar in het
achterhoofd om te zien
wat ze niet mag zien,
maar toch moet weten.
En dan nog een derde
paar, om aan een kind
dat iets heeft misdaan
zwijgend te zeggen: ‘Ik
begrijp het, wees maar
gerust’. ‘Maar Heer’, zei
de engel, Hem bij de
arm nemend’ ‘Ga slapen,

morgen is er ook nog… ’Geen sprake van’,
antwoordde God, ‘trouwens ik ben bijna
rond. Ik heb er al een gemaakt die vanzelf
geneest als ze ziek is, die een maaltijd voor
zes personen kan gereed maken met één
kilo gehakt en die een jongen van negen
jaar onder de douche kan houden’. De
engel draaide langzaam, om het model
van de moeder heen, en onderzocht het
aandachtig. ‘Ze is veel te zacht’, besloot hij
met een zucht. ‘Maar ze is taai en stevig’,
verdedigde God met klem. ‘Ge hebt er
geen idee van wat zo’n mama kan doen en
kan verdragen’. ‘En kan ze ook denken?’
vroeg de engel. ‘Dat niet alleen, ze kan uitstekend gebruik maken van haar verstand
en een oplossing vinden voor alles en nog
wat’, antwoordde de Schepper.
Toen boog de engel zich nog eens over
het meesterwerk en streek met één vinger
over haar wang. ‘Hier is iets fout gegaan!’
stelde hij vast. ‘Toch niet, dat is geen fout’,
verbeterde de Heer, ‘dat is een traan’.
‘En waar dient die voor?’ wilde de engel
weten. ‘Om vreugde uit te drukken, pijn
en eenzaamheid, maar ook voldoening en
fierheid’. ‘Maar Heer’, riep de engel uit, U
bent een genie! Met een glimlach merkte
God op: ‘Om u de waarheid te zeggen. Ik
was het niet die deze traan aanbracht, het
waren de kinderen’.

Informatiegids Willibrord
Geloofsgemeenschap
2014- 2015
De informatiegids van onze H. Willibrord
Geloofsgemeenschap is weer helemaal
up to date. Na een aantal jaren blijkt de
aanpassing weer hard nodig te zijn. Werkgroepen komen en gaan. B.v. de werkgroep Torenrestauratie kunnen we met
voldoening schrappen. De restauratie is
afgerond en we kunnen weer een andere
werkgroep verwelkomen.
Voor het eerst staat in onze informatiegids de clustervorming beschreven. De
komende tijd zullen we meer moeten
omzien naar onze buren. Samen bekijken
wat mogelijk is en samen optrekken in de
nieuwe tijd.
Ook zien we dat we afscheid moeten
nemen van vrijwilligers die al-dan-niet
gewenst het stokje gaan overdragen. Tot
nu toe kunnen we redelijk vlot nieuwe
vrijwilligers vinden. Ook hier is de tendens dat we makkelijker mensen krijgen
voor kortdurende klussen dan voor bestuurlijke klussen die steeds terugkomen.
De informatiegids is digitaal verkrijgbaar.
Ook zullen we een aantal exemplaren
gaan afdrukken, zodat iedereen op de
hoogte kan blijven wat er reilt en zeilt
binnen onze geloofsgemeenschap. Voor
informatie: info@willibrordhengelo.nl
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Onze Lieve Vrouw
Tenhemelopneming - Joppe
Joppelaan 71 a, 7215 AD Joppe; 0575-494221;
rkkerkjoppe@hetnet.nl; www.rkkerkjoppe.nl.
Secretariaat: maandag en donderdag 9.30-11.30 uur.
Rekeningnr.: NL82RABO0322303001;
Redactie: willie.lenselink@planet.nl

Locatieraad

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

Pastoraatgroep

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

Familieberichten
Overleden: V. Timmermans in de leeftijd
van 96 jaar. G.A. Groot Koerkamp in de
leeftijd van 85 jaar.

Even voorstellen
Mijn naam is Peter
Wolbert en vanaf eind
2013 maak ik deel
uit van de Pastoraatsgroep van de
Geloofsgemeenschap
Joppe. Samen met
mijn vrouw en twee
van onze kinderen (15
en 10 jaar) woon ik in
Gorssel, onze oudste
zoon is in 2013 gaan
studeren en woont
inmiddels zelfstandig.
Het instandhouden en ontwikkelen van
een geloofsgemeenschap en parochie is
belangrijk maar gaat niet vanzelf; daar is
inzet en hulp van velen voor nodig. Voor
mij is dat besef de reden om persoonlijk
een bijdrage te leveren en dat doe ik met
veel plezier als lid van de Pastoraatsgroep!
In het dagelijks leven ben ik als adviseur/
projectleider actief in mooie projecten
waar duurzame energiesystemen, gebiedsontwikkeling en bedrijventerreinen
de centrale thema’s zijn en ook daar gaat
niets vanzelf: mijn inzet is vooral gericht
op organiseren en samenwerken met en
tussen stakeholders, waardoor concrete
projecten tot stand komen en we steeds
een stukje verbetering zien in de wereld
om ons heen!

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

Collecte-opbrengst
Caritas
Tijdens de Eucharistieviering van 1e Paasdag is er gecollecteerd voor de Caritas
in Joppe ten bate van de armen in onze
dorpen. Er werd een bedrag van € 650,00
opgehaald. Via de Interkerkelijke Stichting Bijzondere Noden in de voormalige
Gemeente Gorssel (ISBN) waar Joppe lid
van is, zullen de gelden besteed worden.
Dank voor uw gulle bijdrage.
Werkgroep Caritas Joppe

Familieviering
Op zondag 29 juni 2014 is er om 9.30 uur
een familieviering met als thema: “Blijf
dit doen”. De kinderen, die in mei hun
Eerste Heilige Communie hebben ontvangen, komen terug en zullen ook muzikale
ondersteuning verlenen. U bent allen van
harte uitgenodigd.
Werkgroep familievieringen
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het binnen heerlijk warm. Wim, bescheiden en sportief, vertelt over zijn leven,
zijn vele sportieve activiteiten en in het
bijzonder over zijn Camino. Meer weten?
U leest het allemaal op onze site rkkerkjoppe.nl/wim
De volgende keer ontmoet u Hanny
Schoutsen.

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

Vakantiewens
De vakantieperiode breekt weer aan, voor
velen een uitgelezen moment van bijtanken. Geniet van deze mooie periode en wij
wensen u allen veel plezier en behouden
terugkomst. Mocht u niet op vakantie
gaan dan ook goede zomermaanden gewenst in deze prachtige omgeving.
De Pastoraatsgroep en Locatieraad wensen u allen een fijne vakantie!

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

Ontmoet Wim

Koffie-ochtend

Je hoort het wel vaker “de pelgrimstocht
naar Santiago de Compostela, ook wel de
Camino genaamd, verandert je leven”.
Ook Wim ten Velde heeft deze tocht gefietst en heeft dat zijn leven veranderd?
Buiten is het fris en de foto wordt gemaakt bij bloeiende appelbomen. Mooi
zonnig weer met nachtvorst in de lucht is

Op woensdag 16 juli a.s. is er weer een
koffie-ochtend voor ouderen in de pastorie. Deze keer staat er een film gepland
over Franciscus van Assisi.
We hopen dan ook op een grote belangstelling voor beide ochtenden. U bent van
harte welkom. Wilt u gehaald worden dan
graag even bericht naar een van onderstaande telefoonnummers.
Om 10.00 uur is de
koffie klaar.
We vinden het fijn als
we weten op hoeveel
mensen we kunnen
rekenen. Graag een
telefoontje naar:
Mariet van Koppen:
0575-490139 of Puck
Vork: 0575-490500.
Tot ziens op 16 juli !

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

Kermisviering op
zaterdag 21 juni
om 17.00 uur
Traditiegetrouw zal dit jaar ook weer een
Eucharistieviering worden gehouden in
de kerk of misschien bij mooi weer in
de tuin van Maria Postel. Aan de viering
werkt het gehele Schuttersgilde van St.
Jan mee.

Bericht van
Zr. Leonie Wicherink
Bereikbaarheid Sint Jan de Doper
Keijenborg

mooi bedrag voor kinderen die het heel
moeilijk hebben.
We zijn dankbaar dat elk jaar opnieuw de
vrijwilligers op pad gaan om de vastenzakjes op te halen. Hartelijk dank voor
jullie inzet, namens de Werkgroep MOV.

Voor spoedgevallen bij een overlijden of spoedbediening belt u de parochiewacht. Telefoon 06 10 31 96 38

Mariaviering

Het parochiesecretariaat is geopend op
donderdagmorgen van 10.00 – 11.00 uur.
Telefoon 0575-461314. Ook kunt u uw
kind aanmelden voor het dopen

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

Vrijdag 15 augustus is het Maria Tenhemelopneming. Er is dan een Mariaviering
in de kerk om 19.00 uur m.m.v. de Mariawerkgroep. Voorganger zal zijn diaken
Th. ten Bruin. De zang wordt verzorgd
door het Parochiekoor. Iedereen, ook uit
andere parochies, wordt hierbij van harte
uitgenodigd.

Parochiële Caritas Instelling:
Secretariaat: Henk Beuwer,
Pastoriestraat 28, 7256 AN Keijenborg.
tel. 0575 – 463151

Parochiesecretariaat gesloten
in de vakantieperiode
Van donderdag 14 juli tot en met woensdag 20 augustus is het Parochiesecretariaat gesloten. U kunt echter nog wel
misintenties opgeven per briefje. Deze in
de brievenbus van de zijdeur doen. Het
wordt dan nog wel verwerkt.
Vanaf donderdag 21 augustus is het
secretariaat open van 10.00 – 10.30
uur (dus een half uur korter!)

Meer perspectief voor de
kinderen in Siera Leone
De opbrengst van de Vastenaktie 2014
is voorlopig € 1.405,- We weten nog niet
wat de rechtstreekse acceptgiro’s hebben opgebracht. Hartelijk dank voor uw
bijdrage. Ondanks de crisis toch nog een

Religieuze leefgemeenschap Casella biedt
een open huis voor jonge mensen die
op zoek zijn naar stilte en ontmoeting.
Vragen over jouw weg, geloof of zingeving
kunnen hier ruimte vinden. Casella is er
voor individuele gasten en groepen.
Je kunt enkele dagen verblijven in onze
boerderij in de vorm van een stilteretraite. Je kunt ook deelnemen aan activiteiten
waarin je samen met anderen de stilte
ervaart. Kijk hiervoor ook in de agenda.
Voor groepen biedt Casella ook workshops aan.
Hier is het dan eindelijk zover dat ons
project “Stilte, ontmoeting en bezinning”
goed begint te lopen. We wonen prachtig
in de Hilversumse bossen.
Onze leeftijdsgroep van 18 – 35 jaar is
best moeilijk te bereiken, want juist binnen de kerken ( katholiek en protestant)
vinden ze elkaar niet meer. Dus vanuit
die hoek komt er niet zoveel binnen.
Maar via kerkelijke jongerenwerkers lukt
het goed. We hopen dat er steeds meer
jonge mensen de weg naar Casella zullen
vinden.
Degenen die geweest zijn, waren en zijn
erg enthousiast. Dus dat bemoedigd ons
steeds weer opnieuw. Ons nieuwe adres is
Soestdijkerstraatweg 147 a (in plaats van
151), Hilversum.
Kijk ook op de website: www.casella.nl

Jaargedachtenisviering
Op zondag 17 augustus is de jaargedachtenisviering voor Herman van Uum
overleden op 16-08-2013

Familieberichten
Overleden: Op 8 mei 2014 is overleden
Maria Wilhelmine Padberg-Lageweg in de
leeftijd van 85 jaar. Zij woonde Koldeweiweg 3A te Keijenborg.

“ Casella, huisje langs de weg.”
We willen een open huis zijn van
gastvrijheid, met wisselwerking
van zusters – niet zusters.
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H. Joseph - Lochem
Nieuweweg 18, 7241 ET Lochem; 0573-251457,
rkkerklochem@hetnet.nl
Secretariaat: dinsdag en donderdag 8.45-11.45 uur.
Rekeningnr.: NL94RABO0336626193 (algemeen en
intenties).
Rekeningnr.: NL03ABNA0532737407 (kerkbalans).
Redactie: gtevaarwerk@planet.nl

Locatieraad

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

Pastoraatgroep

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

De bloemengroep
Wie kent niet de slogan ‘Zeg het met bloemen’? Deze slagzin is al in 1917 bedacht
door Patrick O’ Keefe (directeur van een
reclamebureau)
voor de Amerikaanse bloemistenvereniging. In de
zin komt mooi tot
uiting dat bloemen
bij uitstek geschikt
zijn een boodschap
over te brengen. Als
je bedenkt dat sinds
de Victoriaanse tijd
(eind 19e eeuw)
aan elke bloem
een symbolische
betekenis wordt
toegekend, dan is
het duidelijk dat je in bloementaal op een
betoverende wijze ervaringen, belevingen,
gevoelens en emoties tot uitdrukking
kunt brengen. Wist u bijvoorbeeld dat
de iris een specifieke Mariabloem is, dat
de jasmijn voor naastenliefde staat, de
anemoon voor zorgzaamheid, de chrysant
voor Allerzielen en de primula voor hoop?
Tegenwoordig zijn de vele nuances grotendeels verdwenen, maar toch zijn bloemen
nog steeds zeer geschikt om de vieringen
op zondag en speciale diensten zoals begrafenissen, huwelijken en doopvieringen
visueel te ondersteunen en de uit te dragen boodschap beter tot zijn recht te laten
komen. Kortom bloemversieringen dragen
bij een viering het juiste cachet te geven.
Elke week is een tweetal dames van
de ‘bloemengroep’ in de weer om met
bloemen op en rond het altaar voor de
eerstvolgende viering de juiste sfeer te
scheppen. Van de zeven leden tellende
bloemengroep (Marianne, Ietje, Mariët,
Janny, Marga, Ine, en tot voor kort ook
Els) hebben er telkens twee een maand
lang dienst, waarbij elke week de bloemen worden ververst en zo nodig nieuwe
bloemstukken worden gemaakt. Natuur-

lijk wordt daarbij de Mariakapel niet
vergeten: bij het opsteken van een kaarsje
zullen u de altijd weer prachtige bloemen
voor de mozaïekwand van Maria zijn
opgevallen. De bloemversieringen krijgen
bijzondere aandacht op de hoogfeestdagen
zoals Pasen, Pinksteren en de Eerste Heilige Communie. Bij het kerstfeest krijgt de
bloemengroep ondersteuning van de heer
Jan Willem Jansen. Met zijn jarenlang
opgebouwde kennis en vakmanschap weet
hij elk jaar weer prachtige wandstukken
met enorme kersttakken te creëren.
Bij de keuze van de bloemen speelt niet
alleen de soort een rol, maar ook het
jaargetijde en de kleur. Om de symboliek van de advent, de vasten of andere
speciale thema’s op de juiste wijze voor
het voetlicht te brengen, wordt er een
beroep gedaan op de creativiteit van de
leden. De bloemengroep gebruikt bij het
bloemschikken verse bloemen en materialen uit bos en tuin. De zeven dames van
de bloemengroep vinden het fijn om op
deze leerzame en gezellige wijze voor de
kerk van onze geloofsgemeenschap bezig
te mogen zijn. En ze genieten extra als er
van medeparochianen positieve reacties
op hun creaties komen.
De dames van de bloemengroep komen
twee keer per jaar bij elkaar om een rooster op te stellen en een programma uit te
stippelen. Tussentijds is er contact als er
bijzondere verzoeken binnenkomen. Voor
mensen die graag als vrijwilliger voor onze
geloofsgemeenschap aan de slag willen,
zonder zich elke week te binden, zou het
goed zijn om de bloemengroep een keer
te bezoeken. Dat is bovendien de beste
manier te ervaren hoe leuk en gezellig
bloemschikken wel niet is. Iedereen is van
harte welkom. Neem gerust contact op
met het parochiesecretariaat.

Dank aan alle gulle gevers
Wij, de PCI (Parochiële Caritas Instelling), danken alle gulle gevers die de
deurcollecte voor de voedselbank op
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6 april jl. tot een groot succes hebben
gemaakt. We zijn blij verrast met de
geweldige opbrengst van € 402,35.
Samen met het per bankoverschrijving
ontvangen bedrag van € 150,- kon de
voedselbank met een bedrag van maar
liefst € 552,35 ondersteund worden. We
vertellen u graag hoe het geld besteed
is. Voor de voedselbank in Lochem zijn
met Pasen 36 pakketten met paasbrood,
roomboter, kaas en
mandarijnen (met
een totale waarde van
€ 361,20) gekocht. Het
resterende bedrag van
€ 191,15 zal binnenkort
worden uitgegeven
aan fruit, groente en
kaas, ook weer voor
de voedselbank in Lochem. De inhoud van
de winkelwagen achter
in de kerk leveren we
elke week af bij de
voedselbank die de
spullen over Zutphen
en Lochem verdeelt.
Alleen al voor Lochem moeten wekelijks
35 pakketten worden gevuld. Ook van de
geldelijke gaven in de winkelwagen worden spullen gekocht die ten goede komen
aan de voedselbank. Helaas is uw hulp
nog steeds hard nodig. We hopen dan ook
dat u ons blijft steunen. Dat kan ook door
een gift over te maken op rekeningnummer NL97 RABO 0012 3499 194 t.n.v.
Caritas St. Joseph Lochem. Nogmaals
dank voor al uw gulle bijdragen.
De PCI

Het heeft onze koning
behaagd…
Net voor de eerste koningsdag van onze
koning Willem Alexander heeft het hem
behaagd de heer Jan Janssen een Koninklijke onderscheiding te verlenen. De burgemeester van Lochem reikte deze uit op
25 april jl., nadat Jan traditiegetrouw op
slinkse wijze naar het gemeentehuis was
gelokt. Jan heeft in nogal wat besturen
van verenigingen en stichtingen het penningmeesterschap op zich genomen. Het
financiële beheer is bij hem in zeer goede
handen. Bij de uitreiking van het daarbij
behorende ‘lintje’ klonken kwalificaties
als: integriteit, betrouwbaarheid, nauwgezetheid en ‘je kunt gewoon altijd op hem
rekenen’. Deze kenmerken passen zeker
ook bij de wijze waarop hij in onze Lochemse Geloofsgemeenschap gekend wordt.
Zo is hij ook al heel lang in het Gemengd
Koor een zeer gewaardeerde tenor. Heel
graag feliciteren we Jan van harte met de
hem verleende onderscheiding.
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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.

Kosters

22 juni: Joost Langenhof
29 juni: Cilia Langenhof
4 juli: Theo van Aalst
6 juli: Betsie Verhoeven
13 juli: Jan Baars
20 juli: Joost Langenhof
27 juli: Cilia Langenhof
1 augustus: Theo Damen
3 augustus: Betsie Verhoeven
17 augustus: Jan Baars

Intenties

Vastenaktie
U heeft weer gul gegeven om de Vastenaktie te steunen. De totale opbrengst van
alle acties bedraagt afgerond 346,60 euro.
Dit is inclusief de extra deurcollecte en de
verkoop van de bezinningsboekjes.
De inzet van de vrijwilligers is wederom
niet voor niets geweest. We hopen
volgend jaar weer op u allen te kunnen
rekenen.
Gulle gevers en vastenzakjesophalers
hartelijk bedankt.
De MOV Olburgen

Bloemengeld
Ook de bloemendames kunnen voorlopig
weer vooruit. De envelopjes voor het bloemengeld waren ook goed gevuld.
Totaal is er 334 euro binnen gekomen
voor het versieren van de kerk. Hartelijk
dank hiervoor.
De bloemendames

Activiteiten voor vrouwen
De volgende activiteit is: Fietstocht op 21
juni. Daarna hebben we een zomerstop.
De eerste activiteit na de zomerstop is
op maandag 15 september. We maken
dan kennis met mindfulness. Uitvoerige
informatie over onze activiteiten staan
in de digitale nieuwsbrief. Wil jij ook
de nieuwsbrief ontvangen, geef dan je
mailadres door aan Trees Jansen: jansenmts@planet.nl

Géén viering
In het weekend van 9 - 10 augustus is
er geen viering in onze parochiekerk in
verband met de jaarlijkse kermis.

Dames- en herenkoor

Repetities: 15 juli
Gezongen vieringen: 22 juni
Zomerstop van 16 juli t/m 31 augustus
2014

Lectoren

22 juni: Thea Lebbink
13 juli: Anke Pasman
20 juli: Anny Steentjes

Misdienaars

Denise en Rianne: 22 juni, 13 juli

Collectanten

22 juni: Joost Langenhof
29 juni: Theo van Aalst
6 juli: Theo Damen
13 juli: Jan Baars
20 juli: Joost Langenhof
27 juli: Jan den Hartog
3 augustus: Erna Bosch
17 augustus: Jan Baars

Bloemversiering

14 juni – 27 juni: Thea en Gerda
28 juni – 11 juli: Betsie en Nicole
12 juli – 25 juli: Diny en Leonie
26 juli – 8 augustus: Yvonne
9 augustus – 22 augustus: Thea en Gerda

22 juni: Overleden ouders Gerritsen-Reulink, Herman Pasman, Bernard Beijer,
Jan Egging en Marietje Egging-Houtman
29 juni: Bertus Metze, Overleden familie
Sesink-Peters
6 juli: Herman Pasman, Riet WillemsenBöhmer
13 juli: Willemien Horstink-Groot Koerkamp, Gradus en Dinie Baars
20 juli: Liesbeth Sielias
27 juli: Herman Pasman
3 augustus: Annie Gosselink-Pasman en
Albert Gosselink, Antoon Gosselink en
Truus Gosselink-Steverink,
17 augustus: Jo te Braake, Gradus en
Dinie Baars, Herman Pasman, Robert
Vallen,

Inleveren kopij

Sluitingsdata inleveren kopij voor Olburgen/Rha: (uiterlijk 20.00 uur)
nummer 6:
12 juli
		(i.v.m. zomerperiode)
nummer 7:
31 augustus
nummer 8:
12 oktober
E-mailadres:
jansenmts@planet.nl
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seling. 5 en 6 juli, Ouders Gotink-Eggink
(Tank) en zoon Herman, Ilse WelpMarkovski, Johan v.d. Berg. 12 en 13 juli,
Jaargedachtenis Theodorus Kasteel, Ida
van Lanen. 19 en 20 juli, Geen intenties.
26 en 27 juli, Rikie Mombarg-v.d. Hoven,
Ida van Lanen. 2 en 3 augustus, Ouders
Gotink-Eggink (Tank) en zoon Herman,
Ilse Welp-Markovski, Johan v.d. Berg. 9
en 10 augustus, Ida van Lanen. 16 en 17
augustus, Rikie Mombarg-v.d. Hoven,
Johan Vaanhold, Johan v.d. Berg.

rol van Jezus werd dit jaar vertolkt door
Robin Overbeek. Na een rondgang door
het dorp met de kinderen en hun prachtig
versierde stokken kon in de weide van
Klein Horstman naar paaseieren worden
gezocht. Tenslotte hebben de leerlingen
van de St. Willibrordusschool op donderdagmorgen 17 april hun Paasviering in
de St. Willibrorduskerk gevierd. Dit was
een sfeervolle viering waarin de kinderen
met hun activiteiten centraal stonden. Op
zaterdag 3 mei hebben vanuit Ruurlo drie
kinderen, na het voorbereidingsweekend
vanuit de HH. Twaalf Apostelen, het
Heilig Vormsel ontvangen van Bisschop
Woorts in de St. Jan kerk te Zutphen. Op
zondag 18 mei hebben 17 kinderen in een
overvolle kerk in een sfeervolle viering
hun Eerste Heilige Communie mogen
ontvangen van Pastoor Hogenelst. Wederom verleende het kinderkoor Sing a
Song hieraan hun muzikale medewerking.
In juli zullen de leerlingen van groep 8
van de Willibrordus basisschool het einde
van hun basisschoolperiode herdenken in
een schoolverlaterviering in onze Kerk. U
merkt dat er zo op velerlei wijze aandacht
besteed wordt aan kind en kerk. Zo proberen wij de jeugd steeds te motiveren en
te betrekken bij onze kerk.

Nieuws uit de
pastoraatgroep

Uitnodiging gezinsviering
einde schooljaar 2014

Er is de afgelopen tijd veel gebeurd en
georganiseerd vanuit de Pastoraatgroep.
Op vrijdagmiddag 11 april j.l. hebben de
leerlingen van de groepen 6/7 en 7/8
onder begeleiding van Marian Storteler,
Rita Bettink, Hedwig Keurentjes en hun
leerkrachten een rondgang gemaakt
langs alle 14 staties in onze St. Willibrorduskerk. Dit was voor de kinderen een
eyeopener om op een geheel andere wijze
kennis te maken met onze kerk. Vervolgens vond op zondag 13 april de Palmpaasviering plaats in samenwerking met
de PKN Ruurlo-Barchem. Na een viering
met medewerking van het kinderkoor
Sing a Song, volgde er een gezamenlijke
Palmpaasoptocht onder de muzikale begeleiding van Koninklijke muziekvereniging Sophia’s Lust met een heuse ezel. De

Afscheid groep 8 op zondag 13 juli om
09.30 uur in de St. Willibrorduskerk.
Hierbij nodigen wij alle kinderen, schoolverlaters, ouders, leerkrachten en alle
andere belangstellenden van harte uit
voor deze viering. Medewerking wordt
verleend door “Kinderkoor Sing a Song”,
o.l.v. Karin Hukker. Wij hopen op een
goede opkomst door jong en oud(er), dan
doet de werkgroep hun werk niet voor
niets! Na afloop is er koffie en fris achter
in de kerk. Met vriendelijke groet, Werkgroep kinderliturgie.

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.

Kevelaer 2014
De eerste zaterdag van september (06-092014) staat weer de jaarlijkse bedevaart
naar Kevelaer op het rooster voor de
parochie Sint Ludger en de geloofsgemeenschap St. Willibrordus te Ruurlo.
Het thema voor 2014 luidt: ‘Een huis vol
glorie ziet men al over onze aard’. Dit
motto is gekozen vanwege het 150 jarig
jubileum van de Basiliek. Op bedevaart
gaan is om ons ervan te verzekeren dat
wij als gelovige mensen op weg zijn, dat
wij ons geloof binnen brengen en ons
erdoor laten motiveren dit geloof zichtbaar te laten worden en er met moed van
te getuigen. Maria, de Troosteres der
Bedroefden, vragen wij ons daarbij te
helpen en ons terzijde te staan. Noteert
u alvast 6 september in uw agenda. De
aanmelding voor de bedevaart is mogelijk
tot en met het weekend 23/24 augustus
bij uw plaatselijk secretariaat. De kosten
voor 2014 bedragen €22,50. Wij hopen op
een grote deelname en een prachtige dag
in Kevelaer.

Familieberichten
Gedoopt op zondag 4 mei 2014: Tijdens
een doopviering is door het sacrament
van het doopsel in onze geloofsgemeenschap opgenomen Steyn Reindsen:
geboren op 13 maart 2013 de ouders zijn
vader Robert Reindsen en moeder Jircina
Kwakernaat. Wij feliciteren de doopouders.
Overleden op 13-04-2014 Martien Buitink
in de leeftijd van 83 jaar. De uitvaartviering was donderdag 17-04-2014 in
de parochiekerk te Ruurlo, waarna de
crematieplechtigheid in crematorium
De Omarming te Zutphen. Dat hij moge
rusten in vrede.

Misintenties
21 en 22 juni, Ida van Lanen-Groot Zevert.
28 en 29 juni, Truus Vaanhold, Ben Bes-
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Heggen knippen
Wij hebben heggen rondom de kerk en
het kerkhof en die worden binnenkort
evenals voorgaande jaren weer flink
gesnoeid. Dat is een klus die we
niet zo maar eventjes klaren,
daarvoor hebben we mensen
nodig die wat tijd beschikbaar
willen stellen. Het jaarlijks terugkerende festijn van heggen knippen is voor deze zomer gepland
in het weekend van week 29, op
vrijdagmiddag en zaterdagmorgen 18 en 19 juli 2013. Wie komt
ons helpen? Laat het even weten.
Fried Storteler tel. 0573-453001
Johan Gotink tel. 0573-45328

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.

Jubileumfestiviteiten zijn
gestart
Op zondag 18 mei om 10 uur startte de
oecumenische dienst in de 150 jarige St.
Willibrorduskerk. Voorgangers dominee Fini van Zoelen en pastor Jaap van
Kranenburg diepten aan de hand van de
lezingen het thema: ‘Verbondenheid’ uit.
De kerk was goed gevuld. Er waren zelfs
te weinig boekjes, maar dat paste goed
bij het thema want zo konden mensen
samendoen wat het gevoel van verbondenheid bevorderde. Na de door het koor
muzikaal opgeluisterde dienst was er
koffie met krentenwegge in een tent naast
de kerk. Door het mooie weer was deze
eigenlijk niet nodig. Vanaf 12 uur werd er
gestart met de wandeltocht van 6 km. En
de fietstocht van 28 km. Er deden totaal
zo’n 60 mensen mee. Na afloop kon men
een drankje nuttigen en wachten op de
uitslag van de prijsvraag. Alle deelnemers
konden vragen beantwoorden onderweg
en deze later inleveren. De uitslag bij de
wandeltocht: 1. Fam. van der Spoel; 2.
Mevr. Gal; 3. Miranda Wentink.
Bij de fietstocht: 1. Mevr. Beijer; 2. Hr. en
mevr. Wichman; 3. Mevr. Ada Rutjes.
Het was een mooie dag en een goed begin
van het jubileum.

Onkosten jubileumviering
Er zijn mensen die denken dat de kosten
voor de viering van het jubileum van de
Kerkbalans wordt betaald. Dit is niet zo.
Voor de festiviteiten wordt apart geld
ingezameld via collectes en een bus in de
kerk waarmee alles betaald wordt.

Ouderenmiddag 12 juli
Op 12 juli van 13.30 tot 17.00 uur is er een
gezellige middag voor senioren in Het Anker. Er komt een chantykoor en sketches
door Steenderense inwoners. Ook is er
een verloting. Ingezetenen en oud-ingezetenen van Steenderen zijn hierbij van
harte welkom. Wel vooraf inschrijven. Dit
kan bij trudivanderweijden@mail.com
tel. 451626 of marietcremers@gmail.com
tel. 452184.

Jubileumboek
Vooraf intekenen kan bij
familie.verheul@kpnmail.nl
kosten € 12,50.

Uitslag lichtjesraadspel
koningsdag
Er zaten 207 lichtjes
in de pot. Maar liefst
147 mensen hebben
een poging gewaagd
om het juiste aantal
te raden. De fam.
Witteveen heeft de
taart gewonnen.

Verloting
paaskaars
Na loting is de
paaskaars van 2013
gegaan naar Sander
Vredegoor.

Vastenaktie 2014
Ook dit jaar heeft de vastenactie weer een
mooi resultaat behaald.
We zijn op Goede Vrijdag, met een aantal
parochianen, begonnen met een sobere
maaltijd en in de Goede Week hebben
vrijwilligers de vastenzakjes opgehaald bij
de parochianen. Dankzij hun inzet heeft
de vastenactie in onze parochie € 1538,07
opgebracht. Een heel groot “dank je” voor
iedereen die er aan meegeholpen heeft.
Werkgroep MOV

Familieberichten
Op vrijdag 16 mei is mevrouw Sylvia
Beers-Herlfterkamp op 56 jarige leeftijd
overleden.

Catechese op de
Joannesschool
Project Hemel en Aarde
In de weken tot de zomervakantie laten
we ons inspireren door het verhaal van
Ruth, een dappere jonge vrouw. Het
verhaal van Ruth beslaat in de Bijbel
maar een paar bladzijden, maar het biedt
stof tot nadenken voor minstens een
paar weken. Wat betekent het als je bij
iemand wilt horen? Hoe is het om al je
schepen achter je te verbranden en je als
vreemdeling te vestigen in een onbekend
land? Wat kun je doen om voor elkaar te
zorgen? Hoe maak je moeilijke keuzes in
je leven? Hoe ga je om met God, in goede
en slechte tijden?
Haar verhaal gaat over ergens bij horen
en vreemdeling zijn, voor elkaar zorgen
en keuzes maken. Dat zijn onderwerpen
die ook vandaag de dag belangrijk zijn. Ze
maken kennis met een vrouw vol kracht
en moed, een vrouw die het leven met
vertrouwen tegemoet treedt, ondanks verlies en tegenslag. Een verhaal over trouw,
vriendschap, tegenslag, geduld, en barmhartigheid. Ruth is een vrouw met lef. Als
vreemdeling in Bethlehem wordt ze een
van de voormoeders van David en Jezus.
Het verhaal van Ruth wordt voorgelezen
in de synagoge op het joodse Wekenfeest,
zeven weken na Pesach, en heeft zo een
relatie met Pinksteren. Zo laten we ons
inspireren door Ruth, een jonge vrouw
die eeuwen geleden een dwarse keuze
maakte en trouw was aan haar familie.

Koffiedrinken
Op zondag 6 juli
en 3 augustus
is er koffiedrinken
na de viering.

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

Locatieraad

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

Pastoraatgroep

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

Akkerbloemetje bloeiend Blij met Anita Geerders
(on)kruid
en haar werk voor Kitale
en de MOV
Zijn gezondheid nam het laatste half jaar
zienderogen af, maar het was toch nog
vrij onverwacht. Op dinsdag 13 mei j.l. is
in zijn eigen vertrouwde omgeving, in het
bijzijn van zijn kinderen, nog voorzien
van het sacrament der zieken, op 82-jarige leeftijd overleden:

Johannes Daniël (Joop) Bouwmeister
Weduwnaar van Martina Johanna Berendetta Nijenhuis.
Joop was erg betrokken bij het dorpsleven, zowel op cultureel, maatschappelijk, sportief als op het politieke vlak.
Bij dit laatste werd hij tijdens zijn laatste
raadsvergadering nog verrast door het in
ontvangst mogen nemen van de ridderorde van Oranje-Nassau.
Ook in het parochiële was hij actief als
koorzanger, kerkbestuurder, kerkhofbeheerder en dagelijks volgde hij de werkzaamheden tijdens de restauratie van de
kerk, waar hij zelf voorzitter was van de
restauratiecommissie.
Op zaterdag 17 mei j.l. hebben wij tijdens
een plechtige kerkelijke uitvaartdienst
afscheid van Joop genomen en hem
mogen begeleiden naar zijn laatste rustplaats naast zijn vrouw op het parochiële
kerkhof.
Moge hij rusten in vrede en mogen zij die
achterblijven steun en kracht ontvangen
om dit verlies te kunnen dragen.

Opbrengst Kitale
spaardoosjes actie op
basisschool De Garve
Dit jaar brachten de Vierakkerse - en
Wichmondse leerlingen € 329,37 bij
elkaar ten bate van de nieuwe ambulance
in Kenia.
Weer een erg bemoedigend resultaat!

Anita Geerders, die zich ook op het vlak
van woorddiensten al verdienstelijk
maakt in onze locatie, heeft het werk
dat Betsie Nijenhuis en Anneke Leisink
jarenlang gedaan hebben voor Kitale en
de MOV overgenomen.
Zij zal o.a. ook de Kitale actie op basisschool de Garve voortaan verzorgen.
Bedankt daarvoor Anita!

Opbrengst Kitale
Vastenactie 2014
We hebben weer een mooi bedrag bij
elkaar gebracht voor Bea AndersenSchipper in Kenia.
In de vastenzakjes zat € 684,73 en de collecte bracht nog € 44,70 op.
Namens Anneke en Betsie allemaal
bedankt voor uw giften en een bijzonder
bedankje gaat naar de mensen die het
geld hebben opgehaald. Dankzij jullie
konden we, samen met de opbrengst van
de spaardoosjes op De Garve, het mooie
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bedrag van in totaal € 1058,80 overmaken.

Laatste
kindernevendienst
Zondag 20 juli, tijdens de eucharistieviering van 9.30 uur, is de laatste kindernevendienst voor de zomervakantie. Dit
wordt een heel bijzondere, want we willen
het jaar speciaal afsluiten.
Na de zomervakantie gaan we natuurlijk
weer gewoon door met de kindernevendiensten. De eerste is dan weer op zondag
21 september.

Cadeau Sociï namens
plaatselijke kerken
aangeboden
Op zondag 1 juni werd door Philip
Vaartjes en Jan Marijnissen, namens de
PKN kerk van Wichmond en de St. Willibrorduskerk van Vierakker, een passend
cadeau aangeboden aan sportvereniging
Sociï vanwege de opening van de vernieuwde locatie aan de Lankhorsterstraat.
In een rood-wit net werden tennisballen,
een volleybal en een voetbal aangeboden.
Ook daarbij nog een grote zwart-wit foto
van beide kerken met de tekst: Sociï blijft
verbinden.
De vereniging werd ooit opgericht door
pastoor Jos ter Heerdt. De naam Sociï is
afkomstig van het Latijnse woord ‘socius’
dat meedoen of deelnemen betekent. De
vereniging groeide en steeds meer leden
gingen ‘deelnemen’. Zo kwamen er in de
loop der jaren ook steeds meer protestantse leden bij en werd het een vereniging die samenbindend werkte in onze
gemeenschap. Toen ook tennis en volleybal daar later nog bijkwamen was de
verbindende kracht helemaal compleet.
We wensen Sociï dat zij nog lang van hun
vernieuwde gebouw mogen genieten!

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

in staat om nog deel te nemen aan de
repetities en de zondagsvieringen.
Cantemus Domino wilde een waardig
afscheid voor deze vier leden, die zoveel
jaren hun zangtalenten aan het koor hadden gegeven.

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.

Een nieuw begin…
Dat is het voor 21 kinderen die hun eerste
H. Communie gedaan hebben uit de geloofsgemeenschappen van Joppe, Lochem
en Vorden. Zie verder het artikel op deze
pagina over de communicantjes.
De lente is volop begonnen, het feest van
Pinksteren is inmiddels achter de rug, het
schooljaar voorbij.
En toch schrijven over een nieuw begin,
omdat er veel activiteiten in onze geloofsgemeenschap aan de gang zijn. Je steeds
meer mensen spreekt, die graag verder
willen met geloof en (onze) kerk.
We hebben onlangs nog het vijftig jarig
bestaan van ons gebouw mogen vieren.
Hartverwarmend waren de reacties van
velen.
Ondersteund door de vele giften, zullen
we in staat zijn om het “Mariahoekje”,
achter in de kerk, mooier aan te kleden.
Ook dat is een nieuw begin.
Namens locatieraad en pastoraatsgroep
Huub Winkeler

Blijf dit doen!
Wat? Beeld je in. 21 kinderen uit Joppe,
Lochem en Vorden. Ook hun ouders. Drie
begeleide groepen. Van start in februari.
Prachtig slotstuk op 25 mei in een overvolle Christus Koningkerk! Maken van
een kruisteken, het “onze Vader“ bidden,
staan op het altaar, zingen met het koor,
slingers maken voor het feest, vriendschap, harten en foto’s maken, portret
Eén van de voorbereidingsbijeenkomsten.

maken, luisteren naar elkaar, verhalen
lezen. Ouderavonden. Elkaar ontmoeten.
Zeven werken van barmhartigheid. Nadenken. Van gedachten wisselen. Samen
zijn, samen feesten. Samen eten, samen
beleven.
Prachtige kleren aan, stralende gezichten;
ietwat onwennig de handen en toen…
ja: het moment suprême: eindelijk dat
broodje. Voor het eerst die hostie. Voor
het eerst net dát broodje dat ons niet
voedt omdat we honger in de buik hebben. Maar ons voedt door aan ons grote
voorbeeld Jezus te denken. Eén van de
cadeautjes helpt mee ter herinnering
aan deze dag: een kaarsenhoudertje met
in beeld de verhalen van brood, vissen,
kaars, druiven, kelk en die befaamde
hostie.
Met de prachtige tekst: Kom, kijk en vier!
Voor de 21 kinderen: gefeliciteerd: jullie
hebben het super gedaan!
Alle medemensen: dank voor de betrokkenheid en het enthousiasme! Blijft dit
doen!
Joost van Duin, Ouder en lid werkgroep
Eerste Heilige Communie.
Foto communicantjes zie pagina 26.

Afscheid vier leden
van gemengd koor
Cantemus Domino
Donderdag 8 mei hield gemengd koor
Cantemus Domino zijn jaarlijkse ledenvergadering en het eerste uur werd
gebruikt om afscheid te nemen van vier
leden van het koor en hen te bedanken
voor de jarenlange inzet.
Het waren Fien Schotman sinds 1978 lid,
Annie Scholten sinds 1971 lid, Bernard
Eijkelkamp sinds 1950 lid, (eerste periode
lid van het Herenkoor) en Leo Eijkelkamp
sinds 1970 lid.
Deze vier leden waren vanwege hun hoge
leeftijd en gezondheidsklachten niet meer

V.l.n.r. Annie Scholten-van Deelen, Fien
Schotman-Helmink, Bernard Eykelkamp en
staand Ton Rutting

Leo Eijkelkamp kon vanwege zijn gezondheid deze avond helaas niet aanwezig zijn.
De leden werden verwelkomd door Ria
van der Linden, voorzitter van Cantemus
Domino en hierna was het woord aan Ton
Rutting, voorzitter van de pastoraatsgroep. Hij bedankte de vier leden namens
de geloofsgemeenschap Vorden voor hun
jarenlange inzet, zowel tijdens de repetities die trouw bezocht werden, als het
zingen tijdens de weekendvieringen.
Hij benadrukte het belang van een koor
tijdens de vieringen.
Deze leden hebben door de jaren heen
de vele veranderingen op het gebied van
liturgie meegemaakt, maar zijn altijd in
staat geweest om met die veranderingen
flexibel om te gaan.
Namens de pastoraatsgroep kregen de
vier leden de vrijwilligers pen overhandigd en namens het koor was er voor alle
vier een boeket bloemen.
De dirigente Ans Strik verraste iedereen
met het voorlezen van een mooi gedicht
over het leven dat lijkt op een treinreis.
Iedereen begint met een reis, maar niet
voor iedereen is de reis hetzelfde: je kunt
een lange of een korte reis maken en er
kan van alles gebeuren onderweg. De
enige zekerheid is dat iedereen een keer
uitstapt. Het was een mooi gedicht dat
paste bij deze gelegenheid.
Hierna volgde nog een genoeglijk uurtje
onder het genot van een hapje en een
drankje.

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

Locatieraad

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

Pastoraatgroep
vacatures

Een brug slaan
Zoals u waarschijnlijk weet, heeft de
geloofsgemeenschap St.Jan-Emmanuel
al enige tijd geen pastoraatsgroep meer.
Toch vindt de locatieraad van Zutphen het
belangrijk dat in ieder geval de voornaamste functie van een pastoraatsgroep in Zutphen/Warnsveld uitgevoerd wordt. Horen
en zien wat er in de geloofsgemeenschap
leeft, en hier vervolgens (indien nodig) actie op ondernemen. Omdat de locatieraad
zelf niet altijd overal aanwezig kan zijn,
hebben ze een drietal mensen gevonden
die deze specifieke taak graag op zich
nemen: Marty Pellemans, Gijs de Bont en
Stefanie de Bont. Hebt u vragen of opmerkingen, zit u ergens mee, weet u niet waar
u bepaalde informatie kunt halen? Spreek
gerust Marty, Gijs of Stefanie aan!
U kunt ook bellen (Marty: 0575-520538
of Stefanie/Gijs:0575-842598) of mailen:
bruggroep@gmail.com

Onze begraafplaats
“God schiep de tijd, over haast heeft Hij
niet gesproken”. De doden begraven is
een van de zeven werken van barmhartigheid. “Wanneer er een begin is, is er ook
een onvermijdelijk eind”, dat zijn van die
uitspraken die ik vaak doe wanneer mensen troost zoeken in een woord als ze het
graf van hun dierbare bezocht hebben en
soms even een praatje komen maken.
Voor onze doden in Zutphen zijn er een
aantal begraafplaatsen. Twee ervan liggen
aan de Warnsveldseweg en het zijn prachtige, zeer bijzondere oude begraafplaatsen. De oude Algemene- en de Rooms
Katholieke begraafplaats. Niet alleen door
alle onmisbare dierbaren die daar een
laatste rustplaats hebben gekregen, maar
ook door de aanleg in 1829 in Engelse
landschapstijl. De rust, de prachtige monumentale bomen, de bijzondere paddenstoelen en planten en de vele dieren die
daar leven. Vogels, eekhoorntjes, ganzen,
schildpadden, teveel om op te noemen.

De beide unieke poortgebouwen, elk met
zijn eigen verhaal.
De Katholieke begraafplaats wordt helemaal beheerd, zowel bestuurlijk als in
het onderhoud, door een zeer enthousiaste groep vrijwilligers. Wij hebben zelfs
vrijwilligers van “andere huize” zoals dat
genoemd wordt, maar die het geweldig
vinden deel uit te maken van zo’n bijzondere vrijwilligersgroep. Na de restauratie
van het poortgebouw hebben wij een
aantal projecten ter hand genomen met
natuurlijk het kindermonument als zeer
bijzondere invulling van het vele verdriet
in de vroeger tijden.
Op dit moment zijn wij bezig om de zes,
zeer bijzondere oude graven van de familie
De Bellefroid gerestaureerd te krijgen. Het
gezin bestond ooit uit elf kinderen. Een
aantal is helaas zeer jong gestorven. Twee
van de zonen zijn in het leger van Napoleon in Rusland gesneuveld en bij ons liggen
drie broers en drie zussen begraven. De
drie broers waren allen soldaat en twee ervan hebben zelfs de Militaire Willemsorde
gekregen voor de dappere heldendaden
die zij verricht hebben. De graven verkeren in een erbarmelijke staat en wij proberen deze nu gerestaureerd te krijgen. Vele
sponsoren hebben zich reeds gemeld en
de benodigde gelden zijn bijna binnen. De
locatieraad heeft reeds haar toestemming
gegeven en wij hopen, na goedkeuring van
hogerhand, dat wij snel met de restauratie
kunnen beginnen. Wanneer deze afgerond
is kunnen wij wederom een parel aan onze
restauratiekroon toevoegen waardoor
onze mooie en bijzondere begraafplaats
nog interessanter wordt om er een laatste
rustplek te krijgen.
Heeft U belangstelling en wilt u graag
het een en ander over de restauratie of
de begraafplaats weten dan vertellen wij
U daar graag over. Wist u trouwens dat
mevr. Judith de Bellefroid een van de
schenkers is van ons bijzondere Mariaaltaar in de St. Jan?
Namens de vrijwilligers,
Joop Jansen
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Concert door het Canadese
koor Stella Maris
Op woensdag 23 juli om 19.00 uur
zal het koor Stella Maris uit Surrey, BC,
Canada een concert geven in de St Jan. De
entree is gratis, na afloop zal er een collecte zijn voor de Caritas van onze geloofsgemeenschap. Meer informatie op de flyer
achter in de kerk of bij het secretariaat.

Misintenties
22/6: Wim Kanters 29/6: L. Horvath 6/7:
Gerhardus Wilhelmus Jansen en Maria
Jansen-Snelder; Gerhard Jansen; overleden familie Leisink Veenhuis; Gerda de
Jong-van Halteren 20/7: Hendrikus Gerhardus Johannes Wientjes; Tiny BartelsHecker; pastoor Wim Jongerius 27/7:
familie Bisseling; Geert Bisseling 10/8:
overleden heer Leereveld 17/8: overleden
heer Leereveld; Tiny Bartels-Hecker;
Hendrikus Gerhardus Johannes Wientjes;
overleden ouders Pans-van Leur.

Familieberichten
Overleden: 22 mei 2014: Johanna Maria
Berendina Hurenkamp-Tijhuis, 89 jaar.
23 mei 2014: Anna Maria Geurds-Aitink,
88 jaar.
Getrouwd: Erwin Roording en Bianca
Reuvers.
Bereiden zich voor op hun huwelijk:
Melissa Jansen en Benny Schrijver.

Effataviering

Op 12 juli en 9 augustus 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) 29/6: pastor Th. ten Bruin; 6/7:
pastor H. Hase; 13/7: pastor R. Rijk;
20/7: pastor R. Baauw; 27/7: pastor P.
Frijters; 3/8: mw. Z. Langwerden; 10/8:
frater T. Oostveen;
Kerkdiensten Vredeskapel-GGNet
(10.30u) 22/6: L. van Wijk (avondmaal);
29/6: R. Rijk; 6/7: P. den Dulk; 13/7: M.
van de Velde; 20/7: G. Spekkink (communieviering); 27/7: L. van Wijk; 3/8: R.
Rijk; 10/8: M. van de Velde; 17/8: L. van
Wijk (avondmaal).
Middagpauzediensten: iedere donderdag (12.15u-12.30u) 26/6: ds. mw. A.
de Hoop; 3/7: ds. S. Sluis; 10/7: ds. W.
Stolte; 17/7: ds. G.W. van de Brug; 24/7:
ds. C. Bochanen; 31/7: pastor V.V.T. ten
Bruin; 7/8: pastor mv. G. Pols;
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Voorbereidingen
Eerste H. Communie
in De Vierslag
Op woensdag 7 mei zijn de communicanten van de geloofsgemeenschappen van Zutphen, Vierakker, Steenderen en Baak naar bakkerij Besseling in Wichmond geweest. De kinderen hebben broodjes gemaakt en hoorden
het verhaal van de 5 broden en 2 vissen.

Tarcisiusdag 2014
Met de misdienaars naar Utrecht

Eerste H. Communie
Joppe Lochem Vorden
21 kinderen uit Joppe, Lochem en Vorden hebben zich
samen voorbereid voor hun Eerste H. Communie. Zondag
25 mei werd dit groots gevierd in Vorden.

Op 24 mei reisden we met misdienaars uit Hengelo en Zutphen af naar de jaarlijkse Tarcisiusdag in Utrecht. Dit keer
konden we met de bus mee, speciaal gehuurd voor de Achterhoekse misdienaars. Het was een heerlijke dag met lekker
weer.
‘s Ochtends werd in processie gelopen. Een indrukwekkende
300 meter lange stoet misdienaars uit het hele bisdom, trok
in plechtige stilte door Utrecht naar de kathedraal. Voorbijgangers keken hun ogen uit.
Na de H. Mis, opgedragen door
aartsbisschop Eijk, begon het
middagprogramma. De misdienaars konden meedoen
aan allerlei vraagspellen over
bijbelse figuren en de liturgie.
Tot slot konden we kanoën of
meevaren met een mooie sloep
over de Utrechtse grachten.
In de tuin van de aartsbisschop werden we nog getrakteerd op lekkere broodjes en
drinken.
Moe maar voldaan keerden we
weer terug naar de Achterhoek

TeenerTime Zutphen
De werkgroep TeenerTime Zutphen nodigt alle tieners
uit de parochie van 12 tot en met 16 jaar uit voor hun activiteit op vrijdagavond 20 juni van 19.30 tot 21.00 uur in
het PCM (Parochiecentrum Mariaschool) aan de Tengnagelshoek 10a in Zutphen [schuin achter de St Janskerk].
(Zie locatiepagina 24)

Nieuwsgierig naar wat er op het programma staat?
Bel voor info en aanmelding naar Nienke: 06-3629763
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Op zaterdagvond 3 mei werd door monseigneur H. Woorts,
hulpbisschop van Utrecht, in de hiervoor feestelijk versierde
St. Janskerk te Zutphen aan 14 vormelingen het Sacrament
van het Heilig Vormsel toegediend. In de viering ging de bisschop in zijn preek met de vormelingen in gesprek over de
mensen die in je leven met jou onderweg zijn gegaan en wat
zij voor je betekent
hebben, ‘bekenden’
maar ook ‘onbekenden’ die jou iets
belangrijks hebben
geleerd. En de bisschop vertelde over
wat hij vroeger van
een Joodse mevrouw had geleerd.
‘Gebruik de kansen
die je krijgt om te
kunnen leren.’ En dat je soms zo teleurgesteld bent dat je
het moeilijk vind om er nog in te geloven, dat je dan de ander
nodig hebt die jou moed geeft. Soms kan door verdriet je
ogen en je hart op slot zitten en al zien wij Jezus en God
niet met de ogen, Hij is bij ons, maar dat vraagt erom dat we
Hem kunnen herkennen met ons hart, de heilige Geest wil ons
helpen om te kunnen geloven, dat gaat de ene keer gemakkelijker dan de andere keer. Na afloop konden we met z’n allen
terugkijken op een prachtige viering. Op vrijdagavond 19
september komen de vormelingen van 18.00 tot 21.00 uur in
de Christus Koningkerk te Vorden en ronden we het voorbereidingsproject af.

Jong Onderweg
Op woensdagavond 14 mei kwam de jongerengroep Jong
Onderweg bijeen in de St. Jan. Op het programma stond
De nieuwe schutsmantel voor de Zoete Lieve Vrouw van
Den Bosch. We zijn in gesprek gegaan over de symbolische betekenis van deze schutsmantel, de afbeeldingen
op de binnenmantel en op welke wijze wij ‘als een mantel’
voor een ander kunnen zijn. Iedereen heeft vanuit die
gedachte een eigen binnenmantel gemaakt. Op woensdagavond 2 juli komen we weer bijeen om 19.30 uur in de
St. Janskerk aan de Nieuwstadskerksteeg in Zutphen.
We gaan dan in op wat Maria betekent, wat we over haar
lezen in de bijbel, op welke wijze Maria door de eeuwen
heen mensen heeft geholpen en hoe zij ons tot steun kan
zijn. Iedereen tussen 18 en 36 jaar is van harte welkom. S.V.P. Aanmelden bij Marga Peters 06-29405303;
m.peters@12apostelen.nl
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KJD-festival

Op 28 en 29 juni 2014 vindt het KJD-openluchtfestival
plaats op het terrein van Abdij Mariënkroon in Nieuwkuijk (bij ’s-Hertogenbosch).
We beginnen het festival op zaterdagavond (17.00 –
0.00) met een inhoudelijk programma voor jongeren van
zestien jaar en ouder. Voor wie wil, is er de gelegenheid
om te overnachten op de camping die op het festivalterrein zelf wordt ingericht.
Het programma op zondag (10.00 – 17.15) is bestemd voor
tieners en jongeren tussen 12 en 30 jaar. De zondagochtend begint met een grootse openluchtmis, gevolgd door
een programma met diverse artiesten en bands op een
groot podium en - in diverse tenten - bekende en minder
bekende gasten, sprekers en workshops. Over het hele
festivalterrein heen krijgen tal van organisaties de gelegenheid zich te presenteren.
Als je naar het KJD-Festival gaat, heb je keus uit twee
verschillende tickets:
De weekendkaart (leeftijd 16+) is voor zaterdagavond en
zondag, deze is inclusief toegang tot de camping waarop
je je eigen tentje neer kunt zetten.
De zondagkaart (12 - 30 jaar) is voor de hele zondag van
10.00 tot 17.15 uur.
Een weekendkaart kost € 30,Een zondagkaart kost € 20,Met de bus naar het KJD-festival
Vanuit het Aartsbisdom Utrecht rijdt er op zondag 29
juni een bus naar het KJD-festival. Voor € 5,- kun je met
de bus mee (retour). Je moet wel zelf je eigen ticket
voor het zondagprogramma bestellen: http://www.kjdtickets.nl/
Hieronder vind je de tijden en opstapplaatsen van de bus.
Opgave voor de bus kan tot dinsdag 24 juni door jongerenwerker Hao Tran te mailen (tran@aartsbisdom.nl) en
door aan te geven wat je opstapplaats is.
Busroute met tijden en opstapplaatsen:
7.50 uur Deventer, Mc Donald’s A1, Deventerweg 121a
8.20 uur Arnhem, P+R Waterberg (kruising A12/A50),
bij de Golfclub,
Europaweg
8.50 uur Wageningen,
Busstation
Stadsbrink
9.20 uur Tiel,
McDonald’s (afrit
32 Tiel-West),
Bergakker 11,
Kapel Avezaath
(Tiel)
9.55 uur Nieuwkuijk,
Mariënkroon,
Abdijlaan 8
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Onderweg / Erfgoed

Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming in Joppe
In de bosrijke omgeving van Joppe staat een prachtige éénbeukige
neogotische kerk. Al bijna 150 jaar, sinds 27 januari 1868, is deze kerk
‘parochie’-kerk van de RK geloofsgemeenschap uit Joppe. De kerk is gesticht door baron van Hövell tot Westerflier (1846-1926) en is, geheel in
stukadoorstrant, gebouwd door architect H.J. Wennekers uit Zutphen.
Inmiddels is de kerk al weer jaren een beschermd rijksmonument en
vormt een mooi onderdeel van het erfgoed van onze parochie, met veel
bijzondere details.
Buiten de toegangsdeuren prijkt het wapen van de stichter en boven de
deuren in de kerk staat aan de zijde van de kerkruimte een Bacchusfiguur tussen wijnranken. Vooral dat laatste is een unicum in Nederland.
Ook de veertien kruiswegstaties in de kerk zijn zeer de moeite waard.
Het zijn kleine kunstwerken in haut-reliëf, waarvan helaas niet bekend
is wie ze heeft gemaakt. Verder bezit de kerk een éénklaviersorgel van de
orgelmaker Michaël Maarschalkerweerd, dat op 29 september 1889 in
gebruik werd genomen. Rechts achterin de kerk staat een fraai doopvont, waarop in eikenhout de doop van Christus in de Jordaan staat afgebeeld. Op de hoeken van het oude hoofdaltaar staan beelden van de H.
Willibrord en de H. Bonifatius. Eertijds sierden deze beelden de opgang
naar de preekstoel, maar ze hebben nu een andere plek gevonden. Het
middenpaneel van de oude Communiebank, dat een voorstelling van het
Laatste Avondmaal vormt, is bij de restauratie van de kerk de voorzijde
van het nieuwe Offeraltaar geworden.
Behalve de kerk zelf is er echter meer ‘erfgoed’. De pastorie, een gemeentelijk monument, is nog niet zo heel lang geleden gerestaureerd en
wordt voor een deel verhuurd. Het andere deel wordt door de geloofsgemeenschap gebruikt voor onder andere het gezamenlijk koffie drinken
na de vieringen. Achter de kerk ligt het idyllische kerkhof, omringd
met een beukenhaag. In 2008 is op Allerzielen het Monument voor
het Ongedoopte kind onthuld en gewijd door pastoor F. Hogenelst. In
toekomstige artikeltjes over ‘ons erfgoed’ zullen we nog eens specifiek op
de begraafplaats terugkomen.

