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Vernieuwing….
Verandering….
Verwoesting….
Vernedering….
Vier woorden die op vele situaties van 
toepassing kunnen zijn. Van de hoopge-
vende bisschopssynode tot de wereldvre-
de bedreigende stroming in het Midden-
Oosten. De geschiedenis herhaalt zich 
steeds weer en soms is dat toch moeilijk 
te bevatten.
Dan richt je maar op de “kleine” en mooie 
dingen in onze eigen geloofsgemeen-
schappen zoals het Benefietconcert voor 
Pater van der Lugt, het 150 jarig bestaan 
van de H. Willibrordkerk in Steenderen 
en  het zegenen van een “Mariahoekje” in 
de Christus Koningkerk in Vorden.

Het blijft hartverwarmend om te zien 
hoeveel mensen zich inzetten voor allerlei 
activiteiten in onze grote parochie, om 
maar te zwijgen over wat diezelfde men-
sen vaak nog meer doen. In deze Onder-
weg kunt u daar weer getuige van zijn.
Laten wij hopen dat van de vier V’s de 
laatste twee zeer snel zullen verbleken.

Huub Winkeler
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advent: de stilte in je hart
Grijze dagen, lange nachten, vallende blaadjes en herfststormen. De laatste 
maanden van het jaar geven soms een wat melancholiek gevoel. tegelijkertijd 
is er dat andere, dat geheimvolle, dat elk jaar in deze tijd bezit van je neemt: de 
advent, de verwachting, de tijd vol verlangen die eindigt in de menswording 
van God, de komst van het Koningskind. melancholie en advent horen mis-
schien wel bij elkaar: ze komen samen in de stilte van je hart. 

een bijzondere expositie

Advent is in een donkere wereld een 
tijd van hoop, een tijd van wachten en 
verlangen. Wachten op en verlangen naar 
het Licht. Je houdt het uit in de donkerte 
omdat je weet dat het Licht aanstaande is. 
De Advent is de periode in je leven dat je 
tijd maakt. Tijd maken in je drukke leven 
om stil te staan, te mijmeren, bidden, 
mediteren. Tijd heb je nodig om over de 
wezenlijke zaken te kunnen nadenken, 
tijd om volop ruimte te geven aan de ‘die-
pere dingen’ van het leven, tijd voor ont-
roering, mededogen, compassie, liefde, 
vriendschap en vooral…. tijd om toe te 
groeien naar de nacht waarin het licht 
doorbreekt. De nacht waarin de engelen 
de hemel openbreken, die nacht waarin 
God afdaalt in zijn geliefde Kind.

tijd nemen, dat doe je in stilte. 
In stilte wacht je en verlang je naar Kerst, 
naar de komst van dat Kind. Stil wor-
den in je hart. Afdalen in die stilte. En 
als je eenmaal van jezelf het geschenk 
gekregen hebt dat je de stilte van je eigen 
hart in mag gaan, kun je groeien. Dan is 
groei nog slechts een kwestie van je laten 
uitnodigen en uitdagen door wat op je 
levenspad komt. 
In de Advent ben je bereid de stilte in te 
gaan. Ga je binnen in de stilte van je eigen 
hart om er het innerlijk gesprek aan te 
gaan over wat nu echt waardevol is in je 
leven. 

In onze kerk, de St. Jan in Zutphen, is 
in de aanwezige vitrines een bijzondere 
collectie tentoongesteld. Een van onze 
parochianen heeft zijn verzameling, die 
bestaat uit miniatuur liturgisch vaat-
werk en kleding, beschikbaar gesteld 
om ten toon te stellen. Oudere paro-
chianen zullen stellig nog wel weten 
dat met name in de vijftiger jaren van 
de vorige eeuw maar ook nog daarvoor 

deze zaken gekocht en 
cadeau gedaan werden 
aan een zoon, waarvan 
de (groot)ouders hoop-
ten dat hij priester zou 
willen worden. Het misje 
spelen als fenomeen is 
zeker bij hen bekend. 
Tijdens de afgelopen 
monumentendagen kon 
men voor het eerst deze 
uitstalling zien. Ech-
ter het bestuur van de 
Stichting Vrienden van 
St. Jan is blij dat alles 
wat langer bekeken kan 

worden. Kom het zien. Het is zeer de 
moeite waard. Bovendien staat er een 
foto in een van de vitrines waarop mis-
dienaars met kapelaan uit begin jaren 
veertig staan. Niet alle namen zijn 
bekend. Mogelijk kunt u helpen om te 
weten te komen wie het allemaal zijn.      
 
W.H.J.M. Wedemeijer  
Voorzitter Stichting  Vrienden van St. Jan

En…. in die stilte groeit de bereidheid 
tot verbondenheid. In de stilte in je hart 
groeit de aandacht voor alles wat kwets-
baar is en komt er ruimte voor datgene 
wat je als de opdracht voor je eigen leven 
mag beschouwen. 

Het is opvallend hoe eenzaamheid en 
stilte een bepalende rol spelen rond 
geboortes in de bijbel. Zacharias, die 
vader van Johannes de Doper zal wor-
den, wordt in de stilte van het Heilige der 
Heilige in de tempel binnen geroepen 
en hoort daar over de zwangerschap van 
zijn vrouw Elisabeth (Lucas 1:5-25). Hij 
doet er vervolgens het zwijgen toe. Jozef, 
de geliefde van Maria, denkt er in stilte 
over na om van de zwangere Maria weg te 
gaan. In de intimiteit van de droom wordt 
hij uitgenodigd om haar toch als vrouw 
tot zich te nemen. (Mattheüs 1:19-24). En 
ook Maria zelf krijgt bezoek van een engel 

in de intimiteit van haar eigen hart. Daar 
komt ook haar antwoord tot stand: “Mij 
geschiede naar uw woord” (Lucas 1:38). 
In alle gevallen maakt de stilte in het ei-
gen hart het luisteren mogelijk waardoor 
je ‘gehoor’ kunt geven aan de uitnodiging 
die je op je levenspad vindt. 

In de stilte kan je hart zich openen, zoals 
de hemel zich opende in de kerstnacht, 
om God te laten afdalen in dat Kind. 
Is er een mooiere kerstwens mogelijk dan 
deze: ‘Effata, ga toch open, word toch 
mens”. Effata, open je hart voor Gods 
aanwezigheid in jouw leven!
Ik wens ons allen de tijd, de stilte en de 
ruimte toe om dat ontzaggelijke wonder 
van Kerst volop te kunnen ervaren. 

Jaap van Kranenburg,
pastoraal werker
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De kerk van de toekomst,  
de toekomst van de kerk
Verslag van de vrijwilligersdag van de HH. Twaalf Apostelen
rond half tien in de ochtend kwamen ze binnen in de emmanuelkerk, de men-
sen die zich hadden aangemeld voor de eerste vrijwilligersdag die was georgani-
seerd voor alle geloofsgemeenschappen van onze parochie. een beetje onwen-
nig, wat kan ik verwachten, waar is iedereen? 

Iedereen was aan de koffie, in de koffie-
kamer van het gebouw. En daar was het 
druk! We waren met ruim 120 mensen, 
afkomstig uit alle hoeken van de parochie, 
en allemaal op een andere manier actief 
voor de kerk. Even wennen dus voor 
iedereen, organisatie en deelnemers. Het 
organiserend comité, bestaande uit Ineke 
Peterse en Jaap van Kranenburg had goed 
nagedacht over dat ‘wennen’ aan elkaar. 
Aan de kleur van je map en je naam-
kaartje was te zien waar je vandaan kwam 
en wat je rol was. Dat helpt, want je hebt 
direct gespreksstof als je ziet dat een vrij-
williger bijvoorbeeld ‘Onderweg’ op zijn 
naamkaartje heeft staan! En verder zat 
iedereen, gestuurd door een kleurensys-
teem, lekker door elkaar, zodat je vanzelf 
nieuwe mensen leerde kennen.

De dag werd geleid door Willemien Boot 
uit Amsterdam en stond in het teken van 
‘Waarderen en Inspireren’, uitgewerkt 
met behulp van de thema’s vertellen, 
verdiepen, verbeelden, vernieuwen en 
verwezenlijken. Vertellen deden we één 
op één, verdiepen in groepjes van zes, en 
zo werden de groepjes steeds groter. Alles 
had zijn functie, in de gesprekken met 
zijn tweeën ging het vooral over jezelf, bij 
het verdiepen en verbeelden probeerden 
we met elkaar een droom voor 2020 te 
beschrijven. Waar willen we zijn over 
zes jaar, wat we willen we voor elkaar 
krijgen? Vervolgens werden de dromen 
gepresenteerd, variërend van een uitbrei-
ding van evenementen zoals de Passion 
tot behoud van de reguliere vieringen en 
de zorg voor asielzoekers in onze regio. 

Sommige dromen richtten zich op het 
behoud van wat we hebben, in andere 
werden grote veranderingen geschetst. 
Maar ze waren allemaal gemeend, in 
ieder groepje was duidelijk heel intensief 
gepraat. 
Tijdens de lunch was er een optreden 
van 2Gether, het gefuseerde koor van 
Steenderen en Keijenborg. Dat samen-
werking over de grenzen van de geloofs-
gemeenschap heen 
heel vruchtbaar 
en mooi kan zijn 
was daarmee voor 
iedereen duidelijk 
hoor- en zichtbaar. 
Vervolgens gingen 
vier groepen aan 
het werk met het 
vernieuwen en ver-
wezenlijken, want 
we wilden ook 
graag tot concrete 
resultaten komen! 
De onderwerpen 
kerk en maat-
schappij, kerk en 
jongeren, events 
en vrijwilligers 
werden door-
gepraat en voor 
alle vier werden 
concrete plannen gepresenteerd.
Mooie plannen, goede discussies, delen 
van standpunten, zorg over de toekomst, 
alles werd gedeeld. En dat was eigen-
lijk het belangrijkste van de dag: alles 
werd gedeeld. Een grote groep mensen, 
allemaal enorm actief in onze parochie, 

deelde herinneringen, zorgen, ideeën, 
successen. Nieuwe contacten werden ge-
legd. Je sprak met mensen die het, net als 
jij, belangrijk vinden dat er een katholieke 
kerk is in onze regio. Die zich realiseren 
dat er méér is dan geld, haast, competitie. 
Een groep mensen die weet dat we niet al-
les weten en begrijpen. En dat, wat er ook 
allemaal misgaat in de kerk, we zélf actief 
moeten zijn om het goede dat is opge-
bouwd door de eeuwen heen te bewaren. 
Wie er niet was heeft wat gemist, want de 
gemeenschapszin was duidelijk voelbaar. 
En het was leuk! 
Zeker toen de dag werd afgesloten door 
Frans Miggelbrink. Hij presenteerde op 
onnavolgbare humoristische wijze wat 
hij de hele dag gezien en gehoord had: 
“Wat heeft die Willemien toch een leuke 
schoenen aan; Van Ineke mag je fouten 
maken; Vieringen in badpak met satésaus 
op de kin” Als u deze uitspraken niet 
snapt, hebt u een waardevolle dag gemist. 

Maar volgende jaar is er weer een kans! 
De uitsmijter van Frans Miggelbrink was 
“Dromen worden werkelijkheid als je 
durft om verder te gaan”. En dat snappen 
we allemaal!

Theo Lam 
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Werken in clusterverband

Gregoriaanse adventsvespers 
St. Janskerk Zutphen
Ook dit jaar nodigt het Gregoriaans Getijdenkoor St. Jan u 
uit om op de vier zondagen in de Adventstijd de Vespervie-
ringen mee te maken. Voor het twintigste jaar alweer!
De meditatieve gezangen van de Vespers tillen de bezoekers 
voor een moment uit onze dagelijkse beslommeringen en 
geven innerlijke rust en bezinning.
Maar liefst 500 belangstellenden bezochten vorig jaar deze 
sfeervolle vieringen.
De Vespers op zondag 30 november, 7, 14 en 21 december 
zijn steeds om 17.00 uur.

Bezinnend op weg naar 
Kerst(mis)
Het kind van de hoop
wordt steeds weer geboren
uit mensen,
God; wat een wonder!
 
Soms kunnen teksten en beelden je inspireren, je helpen om 
je eigen gedachten, je eigen innerlijk, te verwoorden, of je le-
ven vormgeven. Ze kunnen je ondersteunen, om zo de eigen 
geloofsweg, je eigen zoektocht te verdiepen.
 
Tijdens de periode van 30 november – begin van de Advent 
– tot en met 6 januari 2015, willen wij u via de mail elke dag 
een gedachte, beeld, PowerPoint of inspirerende tekst aan-
reiken. Wij zijn Marga Peters, pastoraal werkster van de 
parochie HH. Twaalf Apostelen en ds. Eveline Struijk, predi-
kant van de protestantse gemeente Eibergen-Rekken, in 
samenwerking met de St. Paulusparochie.
 
Bent u geïnteresseerd? 
U kunt zich opgeven bij 
Freek ten Berge; oikomeneachterhoek@gmail.com
N.B. Heeft u de bezinningsmails rond de veertigdagentijd 
begin dit jaar ontvangen, dan hoeft u zich niet aan te melden 
voor de nieuwe bezinningsmails. U krijgt dan eind novem-
ber automatisch bericht van ons.
 
Bent u niet in het bezit van een computer of e-mailadres?
Dan kunt u misschien vragen of een familielid of vriend(in) 
de teksten voor u wilt ontvangen en uitprinten. 
Bij aanmelding s.v.p. uw naam, adres, en het email doorge-
ven waarnaar we de bezinningsmail kunnen sturen.
 
Wij zien uit naar jullie 
aanmeldingen! 

Een hartelijke en inspirerende 
groet van ds. Eveline Struijk, 
en pastoraal werkster Marga 
Peters.

er 15 communicanten 
zijn in Zutphen, er een 
5e viering in Zutphen ge-
pland zal worden. Data, 
plaats en tijden volgen in 
de volgende Onderweg. 
Zit uw kind in groep 4 en wilt u uw kind laten meedoen – of 
twijfelt u hierover – geef uw kind dan op vóór 1 januari 2015. 
Het opgaveformulier vindt u op de website: www.12apostelen.nl/
wat-te-doen-bij/eerste-heilige-communie. 

Liturgisch onderhoud
Alle lectricen/lectoren en lekenvoorgangers in Woord- en Com-
munievieringen zijn uitgenodigd voor een opfriscursus Litur-
gisch Onderhoud. In september vonden er 3 avonden plaats in 
de Willibrordkerk te Steenderen. Er waren 9 deelnemers die on-
der de bezielende leiding van Andries Govaart allemaal de beurt 
kregen voor het lezen van een Eerste Lezing, enkele voorbede 
en mededelingen. Daarna kreeg iedereen tips en aandachtspun-
ten van Andries en van de groep aangereikt. De cursus is door 
de deelnemers als erg nuttig en leerzaam ervaren.  Zij vinden het 
een aanrader voor iedereen elders in onze parochie die hiervoor 
in de toekomst mogelijk nog uitgenodigd zullen worden.
In oktober vonden de avonden in Vorden plaats. Hieraan deden 
18 deelnemers mee uit Joppe-Lochem-Vorden-Zutphen. In 
november zullen 16 mensen uit Borculo-Hengelo-Keijenborg-
Ruurlo aan de cursus in Hengelo deelnemen. 
Voordat de cursusavonden van start gingen hebben de pastores, 
diakens en parochiemedewerkers zelf een hele dag Liturgisch 
Onderhoud gehad. Zij hebben dat eveneens als zeer leerzaam 
ervaren.

Namens het pastoraal team, Fred Hogenelst, pastoor

eerste H. Communie
Alle werkgroepen Eerste H. Communievoorbereiding zijn per 
cluster bij elkaar geweest. Het waren inspirerende bijeenkom-
sten. Sommige werkgroepen werkten al samen en er werden 
gelijk nieuwe afspraken gemaakt voor het feest van de Eerste H. 
Communie in 2015. Voor andere werkgroepen is de samenwer-
king nieuw. Soms doet het pijn, dat er niet meer in iedere kerk 
een Communieviering zal zijn. Maar we moeten ons bedenken 
dat we ons geloof voor de toekomst willen waarborgen. Samen-
werking is daarbij een noodzaak. Er zullen in 2015 4 Eerste H. 
Communievieringen zijn. 1 in het cluster Baak-Olburgen-Steen-
deren-Vierakker. In het cluster Borculo-Hengelo-Keijenborg-
Ruurlo zullen 2 vieringen zijn: 1 voor Borculo en Ruurlo;  
1 voor Hengelo en Keijenborg.  De vierde viering is in het cluster 
Joppe-Lochem-Vorden-Zupthen. Daarbij opgemerkt dat, indien 
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Lourdesbedevaart 2015: 
Gaat u mee met ons en met het Aartsbisdom Utrecht? 

marinata zoekt nieuwe pianist(e)
‘Marinata’ is een zeer enthousiast koor dat eens in de maand 
een viering in de H. Josephkerk in Lochem met haar zang 
opluistert. De koorleden repeteren elke woensdagavond van 
19.30 uur tot 20.45 uur in de H. Josephkerk. 
De huidige pianist heeft aangegeven het koor per 1 januari 
2015 te moeten verlaten. Ben jij degene die Marinata wil 
begeleiden? Of ken je iemand die het koor zou kunnen bena-
deren? Neem dan contact op met Marianne Boks, telefoon: 
0573- 253208. Mailen mag ook: marianneboks@gmail.com.

met de tGV, per vliegtuig of met de bus? 
Van 2 t/m 9 mei 2015 organiseert het Aartsbisdom Utrecht een 
diocesane bedevaart naar Lourdes. Dit is voor de derde keer. Bij 
de vorige twee bedevaarten gaven respectievelijk 1.000 en 1.500 
deelnemers gehoor aan de oproep van aartsbisschop Eijk om met 
hem naar Lourdes te reizen. Op 25 maart j.l. (Feest van Maria 
Boodschap) werd in Zeist een startbijeenkomst gehouden voor 
pastores en contactpersonen in de parochies die verantwoorde-
lijk zijn voor het Lourdeswerk. Zo’n 80 mensen kwamen daar. 
Het pastoraal jaarthema voor 2015 is: ‘Lourdes, de vreugde van 
de zending’. 

Waarom naar 
Lourdes gaan? 
Misschien is het een lang 
gekoesterde wens? Mis-
schien aarzelt u nog? 
Misschien hebt u een 
bijzondere reden of intentie 
om eens op bedevaart te 
gaan? Bij Maria mag u dat 
allemaal brengen. En er een 
kaarsje voor opsteken of 
gewoon stil zijn. Misschien 
hoeft het niet zozeer voor 
uzelf, maar wilt u wel uw 
partner, ouders, familie-
lid, een zieke, een goede 
vriend/vriendin of ‘zomaar 

iemand’, in een rolstoel begeleiden? Dat kan natuurlijk ook. 

Verzorging wordt verzorgd
De reis is geheel verzorgd en het hotel is met volpension. Er is 
Nederlands sprekende medisch zorg aanwezig. Als U alleen mee-
gaat, geldt er een toeslag, maar het is plezierig om met partner, 
familie of kennissen te reizen. Heeft u bijzondere zorg nodig? In 
overleg kan er veel geregeld worden. 

ontmoeting 
Ontmoeting is een belangrijk element in de bedevaart. In Lour-
des staat de ontmoeting met Maria en via haar de ontmoeting 
met onze Heer, Jezus Christus centraal. Maar ook voor onder-
linge ontmoeting is volop gelegenheid. Pelgrims leren elkaar tij-
dens een bedevaart goed kennen, zo is de ervaring. Door samen 
op pad te gaan, ontstaan nieuwe verbanden tussen mensen en 
kerklocaties binnen één grote parochie. En over parochiegren-
zen heen worden contacten gelegd, die bij terugkeer leiden tot 
gezamenlijke activiteiten. 

Jongerenbedevaart
Aan deze bedevaart is een speciale jongerenbedevaart gekop-
peld: voor kinderen/jongeren met hun ouders en gezinnen! 
Natuurlijk met een eigen programma en goede begeleiding. Voor 
jongeren geldt bij deze reis een aangepast tarief.

Facebook
De bedevaarten van het Aartsbisdom zijn voortaan te vinden 
op Facebook: op de pagina ‘Op bedevaart met het Aartsbisdom 
Utrecht’ zijn de afgelopen diocesane bedevaarten bijeen gezet, 

wordt informatie over de aankomende bedevaart naar Lourdes 
geplaatst en is een begin gemaakt met een fotoarchief. 

meer informatie
We hopen van harte dat deze bisdombedevaart een geslaagde 
reis mag worden voor parochianen/pelgrims, pastores, paro-
chies en het Aartsbisdom. U kunt zich opgeven op de speciale 
informatieavonden. Deze zullen in het volgende parochieblad en 
op onze website vermeld worden. www.12apostelen.nl/nieuws/
bedevaart-lourdes-2015 

Wij zien er naar uit! Gaat u met ons mee?

Riekje Rijk, Geestelijk Verzorger Sutfene, Annie Reekers, Huub 
Winkeler, Paulien van Helvoirt en Trudy Vroonland van de 
Lourdes-kerngroep. Fred Hogenelst, pastoor
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Van de bestuurstafel
Maandelijks komt het parochiebestuur bijeen. Daar worden 
onderwerpen vanuit het pastoraal team besproken, onderwerpen 
uit de portefeuilles van de bestuursleden en actuele zaken die in 
de twaalf geloofsgemeenschappen leven.
Het bestuur is er zich terdege van bewust dat er hard gewerkt 
wordt in de geloofsgemeenschappen en ziet de verantwoordelijk-
heid die zij draagt om goed te communiceren met de geloofsge-
meenschappen om hen bij te staan. 
In november is er een platformoverleg gepland, waarin alle leden 
van pastoraatsgroepen en locatieraden geïnformeerd worden.

Heel veel werk in de geloofsgemeenschappen, van welke aard 
dan ook, wordt door vrijwilligers gedaan. Daarom is het zo 
belangrijk dat het pastoraal team en het parochiebestuur goede 
contacten onderhoudt met al deze vrijwilligers.
Op zaterdag 20 september j.l. werd de Eerste Algemene Vrijwil-
ligersdag gehouden in de Emmanuelkerk te Zutphen. De dag 
stond in het teken van waarderen en inspireren. Vrijwilligers 
konden zien dat ze er niet alleen voor staan, dat er honderden 
vrijwilligers zijn, die allemaal horen tot de parochie HH. Twaalf 
Apostelen. Elkaar leren kennen, aftasten wat de ander doet en 
hoe die het doet. En waarvoor doen we het. Wat is de toekomst 
van de kerk en wat is de kerk van de toekomst!

De dag werd met spanning tegemoet gezien. Zowel door het pas-
toraal team en het parochiebestuur, als door de vrijwilligers. Aan 
het eind van de dag werden de evaluatieformulieren ingevuld 
en ingeleverd. Het resultaat was verbluffend. De dag heeft alle 
verwachtingen van de vrijwilligers overtroffen. Men ging met een 
fijn gevoel naar huis.

Het parochiebestuur is er voor alle twaalf geloofsgemeenschap-
pen en zal blijven werken aan een goed lopende parochie.

Ineke Peterse,
Bestuurslid portefeuille vrijwilligersbeleid en personeelszaken.

asielzoekerscentrum 
in Zutphen
Het COA (Centraal Orgaan Asielzoekers) is voornemens om 
in 2015 asielzoekers op te vangen in de voormalige politie-
school aan de Voorsterallee te Zutphen. Deze vluchtelingen 
komen uit Syrië en Eritrea en zijn merendeels Katholiek 
of Moslim. Het overleg in de Zutphense gemeenschap is 
momenteel in volle gang. Er zijn een aantal bijeenkomsten 
geweest met omwonenden, COA en gemeentebestuur. Ook 
een afvaardiging van SKM (overleg Synagoge, Kerk en 
Moskee) was op de bijeenkomst van 11 september aanwezig. 
Makkelijk en eenvoudig is het voor velen allemaal niet, maar 
toch dienen wij vluchtelingen in ons midden op te nemen. 
Het is een christelijke taak dit te doen. Door deze ontwik-
kelingen worden ook de kerken in Zutphen aangesproken in 
hun dienstbare en barmhartige taak. Net als in voorgaande 
jaren wordt in de komende tijd vanuit de Zutphense kerken 
een projectgroep geformeerd. Dominee van Alphen neemt 
in samenwerking met het Platform Christelijke Geloofsge-
meenschappen Zutphen / Warnsveld het initiatief tot het 
oprichten van een projectgroep. Deze groep zal voorberei-
dend werk verrichten zodat, als de vluchtelingen eenmaal 
zijn aangekomen, de kerken ‘klaar’ zijn voor welke opvang 
dan ook. Vragen die nu spelen zijn: wat kunnen de kerken 
doen, wat kunnen vrijwilligers betekenen ter plaatste of 
binnen de geloofsgemeenschap van Zutphen, wat is nodig 
en wat is er al, wat zijn de vragen van de vluchtelingen? Eén 
ding is zeker, er is veel werk te doen, nu en zeker als straks 
de vluchtelingen in Zutphen zijn aangekomen en wonen. 

Pastoraal Team en diaken Theo ten Bruin.

Wij nodigen u en jullie allen, jong en 
oud, van harte uit voor onze tweede 
kerstsamenzang in de RK Kerk St. Jan te 
Zutphen.
Het is op zondag 21 december a.s. om 
14.00 uur.

Samen uit volle borst bekende kerstliede-
ren meezingen met een aantal koren uit 
onze geloofsgemeenschappen. Zo gaan 
we zingend ‘op weg naar Kerstmis’ met 
volop gelegenheid elkaar te ontmoeten!

Thema dit jaar: 
Samen zingen? Samen delen!

En neemt u s.v.p. iets mee uit de super-
markt of uw eigen kast, dat wij, samen 
met de voedselbank, in een kerstpakket 
kunnen stoppen voor mensen die het 
minder hebben. Zo snelt de vreugde  
voor ons uit!

namens De Spirituele Commissie
Fred Hogenelst, pastoor
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mooi afsluitend Benefietconcert ten behoeve 
van een Kinderhuis in Homs 

Cuba 
een economie van gemeenschap
In 2012 heeft onze parochie één speciaal project van de 
Adventsactie gesteund.  
Het project was om een tweetal katholieke verpleegtehuizen 
op Cuba, beheert door het Aartsbisdom van Camagüey, te 
helpen met de voedselvoorziening.
Dat project is met succes afgerond. Informatie en foto’s 
vindt u op de website van Stichting Hongarije, www.
stichtinghongarije.eu. Daar is ook de vertaalde dankbrief 
van Juan de la García Rodríguez, de Aartsbisschop van 
Camagüey, te lezen.

Dit jaar wil onze parochie weer één speciaal project van de 
Adventsactie steunen, nl.: Cuba. Een economie van gemeen-
schap. Op verzoek van de Aartsbisschop van Camagüey is 
dit project gestart. Het project ondersteund 11 nieuwe be-
drijfjes, die werken volgens het principe van ‘Economie van 
Gemeenschap’. Dit komt er in het kort op neer, dat de winst 

van de bedrijven niet naar de banken 
gaat (zoals bij het microkrediet) 
maar wordt gebruikt voor de lokale 
gemeenschap ter plaatse. 
Parochiaan Laszlo P. Erhardt is pro-
jectleider van dit project.

Meer informatie over dit project 
vindt u in de folders achter in de 
kerken, op onze website en op de 
website van de Adventsactie: www.
adventsactie.nl (project 4).

Afgelopen vredesweek vonden er drie activiteiten plaats met het 
doel geld in te zamelen voor een Kinderhuis voor kinderen met 
een verstandelijke beperking in Homs in Syrië. Het huis, dat 
door de in april in Syrië vermoorde Pater Frans van der Lugt, 
werd gebouwd, is door de oorlog beschadigd. Ook is er door de 
oorlog een grote toestroom van kinderen en met name weeskin-
deren op gang gekomen. 
Het geld komt dan ook ten goede aan de meest kwetsbare kin-
deren in Syrië. Het werk van Pater Frans zal door een Syrische 
Jezuïet worden voortgezet en deze is ook gaan wonen in het 
beschadigde klooster waar Frans de dood vond.

Zaterdag 20 september was de vredes herdenkingsdienst in 
Ruurlo. Daarbij waren ruim 160 mensen aanwezig, waaronder 
zijn broer Jan van der Lugt met zijn vrouw Noor, om de overle-
den pater Frans te herdenken. De getuigenis werd afgesloten met 
een mooie bloemenhulde. De koren @Seven en Amazing brach-
ten met hun liederen een goede sfeer tijdens de dienst. Tijdens 
de koffie kon men nog nagenieten van hun repertoire.
Vrijdag 26 september werd er een film vertoond in Ruurlo. 
Ongeveer 25 mensen waren enorm onder de indruk van het 
aangrijpende verhaal van “Des hommes et des dieux”. Na afloop 
bleven alle aanwezigen zitten om met elkaar te delen waardoor 
men het meest geraakt was. De film maakte heel intens voelbaar 
en duidelijk voor welke keuze Frans van der Lugt heeft gestaan 
toen de oorlog uitbrak. Terugkeren naar Nederland of blijven 
en de mensen niet in de steek laten. Hij koos voor het laatste en 
werd net als, de monniken in de film, vermoord. 
De vrije gift bracht ruim 130 euro op.
Zondag 28 september was het afsluitend grote benefietconcert 
in Vorden. 
Ruim 230 mensen – jong en oud – genoten van een zeer leven-
dig en gevarieerd programma met mooie muziek en prachtige 
koorzang. Tussen elk optreden was er een beamer-presentatie 
over de betekenis van het leven van pater Frans van der Lugt 
voor de vele mensen en kinderen in Syrië. De V van vrede was de 
hoofdletter van 10 werkwoorden die zijn verhaal vertelden.
Amnesty International en Pax waren aanwezig met een informa-
tiestand. Inhoud, bewustwording en muzikale inspiratie maak-
ten van de afsluiting van de herdenking van pater Frans van der 
Lugt, een hoogtepunt. 
De enthousiaste muzikanten uit heel Gelderland, die met hart 
en ziel optraden voor dit goede doel waren: Kinderkoor Sing a 
Song, koor @Seven, Carina Numan en dochters Ellis & Renate 
Sportel, Marian Weenink & Denia Kruiff, Kwintet Amuze en 
Troubadour Gery Groot Zwaaftink. Djembé groep Tiriba, liedjes-
zanger Herman Riethorst en VocalChords. Gran Partita en het 
Passion projectkoor sloten het concert af. In het laatste lied, “De 

bestemming”, werd de hoop uitgesproken dat het werk van Pater 
Frans van der Lugt door mag gaan, zodat hij niet voor niets is 
vermoord. 
De opbrengst tot zover bekend is ruim 2565 euro. 
Hierbij zijn ook de bedragen die werden overgemaakt.
Dat kan nog altijd op IBAN: NL 04 RABO 032 239 5100
t.n.v. MOV Zutphen o.v.v. Kinderhuis Homs Syrië.
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Pastor Jaap van Kranenburg:

‘Ik kan dragen omdat ik gedragen word’
Pastoraal werker Jaap van Kranenburg, wie kent hem niet? tóch de spotlights 
op deze aimabele man. Niet zozeer op zijn dagelijkse werk in de parochie, daar 
schrijft hij zelf wel over, maar wel over hoe hij geworden is wie hij is. Het verhaal 
van Jaap van Kranenburg. Zijn aanspreektitel is pastor Jaap van  Kranenburg, 
maar voor vrienden is het Jaap. en er zijn maar weinig mensen die hem geen 
Jaap noemen. 

De toegankelijkheid van Jaap past heel 
goed bij het profiel ‘gemeenschapsopbouw’ 
waar hij in het pastoraal team verantwoor-
delijk voor is.
 Gemeenschapsopbouw, geloofsgemeen-
schappen en gezamenlijke parochie, com-
municatie binnen en buiten de parochie, 
vrijwilligerswerk, groepswerk, kleine 
kerkgemeenschappen, te veel om op te 
noemen. We bespreken het allemaal op 
deze woensdagmiddag waarop Jaap en ik 
eens een paar uur alléén over hem praten. 
Want eigenlijk gebeurt dat niet zo vaak. 
Deze mensen-mens is altijd geïnteresseerd 
in de ander: “Maar hoe gaat het nou met 
jou…?”
Jaap van Kranenburg is veel te interessant 
voor één pagina ‘in de spotlight’, ik zou 
denk ik wel een boek over hem kunnen 
schrijven. ‘Dragen omdat ik gedragen 
word’ zou een mooie titel zijn. Eerlijk is 
eerlijk, aan het eind van ons gesprek zei 
hij het zelf ‘ik word gedragen en daardoor 
kan ik ook dragen’. Veel mooier kun je het 
niet zeggen als je Jaap zijn levensverhaal 
hebt gehoord. En wat een mooi verhaal is 
dat: geboren in een gereformeerd synodaal 
nest, zich ontworstelend aan de ‘straffende 
God’ en aan zijn ouders, en later zowel 
God als ouders weer in warmte terugvin-
den. Samenkomend in dat ene moment 
van het H. Vormsel in 1999 bij de Domi-
nicanen in Zwolle. Veel vrienden waren 
erbij, ouders, broers, zus, partner en zijn 
vader die het verhaal van ‘de worsteling 
van Jacob’ las. “Toen zweefde ik, ik voelde 
me gedragen ja, dat kun je wel zeggen.”

Wat was er gebeurd in de tijd tussen de 
gereformeerde jeugdjaren in Hoogeveen 
en dat moment in Zwolle? Jaap verliet 
zijn ouderlijk huis op zijn zeventiende, 
ging in opleiding als verpleegkundige en 
werkte en woonde in het ziekenhuis in 
Meppel. Eén van zijn eerste handelingen 
was het afleggen van een overleden pati-
ent. “Dat maakte wel indruk, ik vergeet 
dat nooit meer. Het was een mooie maar 
zware periode. Aan de ene kant ging ik 
op eigen benen staan en werd volwassen. 
Aan de andere kant was er de patiënten-

zorg. Functionele verpleegkunde was het 
toen nog, met  weinig  aandacht voor de 
mens achter de patiënt. Ik vond dat toen 
al erg, maar desondanks specialiseerde ik 
me juist in die technisch-geneeskundige 
kant, eerst intensive care en later  de 
anesthesiologie. Mooie apparaten, heel 
technisch…” Intussen had Jaap zich van-
wege ‘het schuldgevoel’ uit laten schrijven 
uit de gereformeerde kerk. Na een paar 
jaar bleek echter dat hij wel degelijk be-
hoefte had aan spiritualiteit en verkende 
antroposofie, boeddhisme en andere 
stromingen. 

“Ik was een beetje new 
age  eigenlijk” zegt hij 
lachend. Intussen was 
hij in het Weezenlanden 
ziekenhuis in Zwolle 
gaan werken  en merkte 
dat zijn geneeskundige 
interesse ook wat begon 
te verschuiven. “Ik vond 
die laatste tien minu-
ten voor iemand onder 
narcose ging steeds 
belangrijker. Je merkt 
dat mensen anders uit 
narcose komen als ze 
er rustiger ingaan. Ook 
is heel belangrijk wat 
gebeurt met die - al of 
niet - bewusteloze geest 
tijdens een narcose….” 
Jaap kwam in contact 
met andere manieren om naar de mens 
te kijken, de verplegingswetenschappen, 
waarin veel aandacht wordt besteed aan 
het feit dat een patiënt méér is dan een 
ziek(t)e. Hij werd docent en hield zich be-
zig met zaken zoals ethiek, mentorschap, 
omgaan met posttraumatische stress, 
kortom met de mens achter de patiënt en 
de mens achter de verpleegkundige.
In 1992 zat Jaap, gedreven door zijn 
spirituele interesse en gestimuleerd door 
zijn toenmalige partner, niet helemaal 
toevallig een keer in een katholieke kerk 
tijdens de Paaswake. “Ik vergeet nooit 
het moment dat in die donkere kerk de 

priester binnenkwam met de brandende 
Paaskaars en ‘Licht van Christus’ zong. Er 
gebeurde iets buiten mijn macht dat mijn 
leven veranderde. Er zat een gat in mij en 
dat werd op dat moment gevuld.” En dat 
leidde tot een wending in zijn leven. Na 
jaren in het gezondheidszorg onderwijs 
wachtte in 1994 een nieuwe uitdaging: 
theologie studeren in Diemen. Onderdeel 
van de studie was een stage bij de Domi-
nicanen in het klooster in Zwolle en daar 
vond dus in 1999 het H. Vormsel plaats. 
Jaap werd opbouwwerker en catecheet in 
Amsterdam, deed zijn bachelors en mas-
ters aan de Fontys Hogeschool, begeleid-
de een fusie van zes kerken in Amsterdam 
en wilde toen toch weer naar het oosten, 
waar hij in zijn jaren in de verpleging 
ook altijd gewoond en gewerkt had. “En 
zo kwam ik in 2007 naar de Achterhoek. 

Dat voelde meteen al alsof ik ‘op bestem-
ming’ was, als een vis in het water. Mooi 
maar intensief, ook al  omdat ik in 2008 
meteen weer aan de studie ging voor ker-
kelijk opbouwwerker. Ach, ik ben wie ik 
ben. Ik heb nu eenmaal liever 20 bordjes 
in de lucht dan één, en ja, het zoeken naar 
balans is een uitdaging, zowel fysiek als 
mentaal. Maar het belangrijkste is dat ik 
mij gedragen weet. Ik zie God in de men-
sen. Mensen dragen mij en dus draagt 
God mij. En zo lang dat zo is, kan ik ook 
dragen, als mens en als pastor.”
 
Theo Lam

De familie van Kranenburg
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Heilige Plaatsen

De geboortekerk van Jezus Christus in Bethlehem

betreden via een kleine stenen trap. De muren zijn behangen 
met kleden. De ruimte is bedompt en klein.
Bij het altaar gekomen, mag je met twee personen knielen voor 
het altaar met daaronder een grote zilveren ster met in het mid-
den in een rond glazen venster waarin net een stuk rots is te zien. 
Daar is Jezus geboren!
Daarna was het de bedoeling, via een andere uitgang, de Geboor-
tegrot weer snel te verlaten. Vele pelgrims staan nog te wachten.
Naast een grote aardbeving en een flinke brand in het midden 
van de 19e eeuw, hebben alle veroveringen niet geleid tot de 
verwoesting van deze heilige plaats, de Geboortekerk lijkt door 
de hand van God behoed.

Huub Winkeler

tijdens de in mei gemaakte reis naar Israël, hebben wij ook 
de Geboortekerk kunnen bezoeken. Deze heilige plaats 
ligt in Palestijns gebied, redelijk dicht bij Jeruzalem. De 
toegang tot deze plaats kan alleen via check-points, zwaar 
ommuurd met wachthuisjes en torens bereikt worden.
al in de verte zie je de onlangs gebouwde hoge betonnen 
muur in het landschap oprijzen. Los van alle politieke im-
pact: het is een afschuwelijk gezicht. De mensen moeten 
gedwongen gescheiden leven.

Na het passeren van deze barricade rijd je door de smalle straten 
van Bethlehem. Opvallend: veel oudere auto’s met eigen (witte) 
nummerborden met de toevoeging PL.
Iedereen die geen werk heeft, kan het gebied niet verlaten; eigen-
lijk een soort grote gevangenis dus.

Bij aankomst bij de Geboortekerk valt de samenstelling van het 
gebouw, met vele aanbouwsels, op.
Je betreed het gebouw door een kleine lage zijdeur van circa 1.60 
cm hoog. Het is er vrij donker en na enige tijd ontwaar je dat je 
eigenlijk in het midden van de kerk staat op een houten vloer.
Op sommige plaatsen zijn er luiken in de vloer gemaakt zodat je 
delen van een oud vloermozaïek kunt zien. Deze vloer stamt uit 
de tijd van keizer Justianus die op de plek deze basiliek bouwde. 
Delen van het in 339 gebouwde godsgebouw door keizer Con-
stantijn zijn bewaard gebleven, o.a. delen van de oorspronkelijke 
tegelvloer. De sombere kerk - weinig fresco’s - is voorin gevuld 
met wachtenden gelovigen. Deze staan te wachten onder een 
grote hoeveelheid opgehangen godslampen.
Het is een toeristisch hoogtepunt waarbij men door een van de 
vele gidsen wordt rondgeleid.

De geschiedenis van dit gebouw is een bijzondere, omdat het de 
oudste nog in gebruik zijnde kerk ter wereld is die, zowel door 
christenen als moslims, als heilig wordt beschouwd.
Vele veroveraars, onder meer de Perzen in 614, hebben aan de 
poorten van deze Geboortekerk gestaan. Ook de Kalief al-Hakam 
bi-Amir Allah, die in 1009 bevel gaf de kerk te verwoesten, zoals 
alle Christelijke kerken verwoest moesten worden.
Sinds circa 600 mogen de moslims gebruik maken van de zui-
delijke dwarsbeuk voor gebed. Dit gezamenlijk gebruik is nog 
steeds van toepassing, ook nadat in 1099 de kerk door de kruis-
vaders heroverd was. In 1100 werd Boudewijn in deze kerk tot 
koning van Jeruzalem gekroond. Het interieur werd rond 1150 
vernieuwd door Franse kruisvaarders en Byzantijnse Christeren.
Later is een deel van het (marmeren) interieur geroofd door de 
Ottomanen en gebruikt voor de opbouw van de Tempelberg in 
Jeruzalem.

Tijdens ons wachten om de Geboortegrot te mogen betreden 
(circa 1,5 uur wachttijd) viel het op hoe slecht het dak was, je kon 
zo naar buiten kijken. Een omvangrijke vernieuwing van het dak 
was wel in gang gezet, maar gaat, vanwege geldgebrek, lang-
zaam. Zoals gezegd, verschillende geloven maken gebruik van dit 
godshuis. De Geboortekerk zelf wordt beheerd door de Grieks-
Orthodoxe Kerk.

De Geboortegrot, waar het altaar is gewijd in Armeense Apos-
tolische traditie, werd door ons bezocht. Deze ligt in een kleine 
kelder (grot) onder het hoofdaltaar. Je kunt deze ruimte alleen 

Willibrordzondag  
9 november 2014
De eenheid van de Kerk veronderstelt een gemeenschap-
pelijke visie op haar wezen en zending. Met vasthoudend-
heid en geloof is door vertegenwoordigers van de kerken 
daarover het gesprek gevoerd. Vrucht van deze dialoog is de 
tekst ‘De Kerk, naar een gemeenschappelijke visie’ die ook 
in het Nederlands beschikbaar is. Een belangrijke mijlpaal 
op de weg naar eenheid! Het is een document dat een waar-
dig vervolg is op het bij velen van u bekende Lima-rapport.

Er is in de oecumenische beweging dus veel bereikt, maar 
het herstel van de volledige gemeenschap staat nog uit. 
Op Willibrordzondag staan we stil bij onze oecumenische 
opdracht. Ook voor de parochie zijn er veel mogelijkheden 
om aan de oecumenische verbondenheid en samenwerking 
gestalte te geven. Er is nog een weg te gaan – en die weg 
kunnen we gaan!
De opbrengst van de Willibrordzondagcollecte is bestemd 
voor het werk van de Katholieke Vereniging voor Oecumene 
Athanasius en Willibrord. Graag een extra aanbeveling. 

Pastoor Henk van Doorn, 
Bisschoppelijk Gedelegeerde voor oecumene.
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Vieringen in 
Verzorgingshuizen
Borculo: Andriessenhuis, 1e 
vrijdag van de maand, 9.30 uur. 
Hengelo: De Bleijke, 3e donder-
dag van de maand, 19.00 uur.
Hengelo: De Bleijke, 4e vrijdag 
van de maand, Oec.viering, 19.00 uur.
Lochem: Gudula, 1e vrijdag van de 
maand, 10.00 uur.
Lochem: Tusselerhof, 1e vrijdag van 
de maand, 11.00 uur. 
Lochem: De Hoge Weide, in het 
Stilte Centrum, 2e woensdag van de 
maand, 15.30 uur.
Ruurlo: De Bundeling, 1e vrijdag 
van de maand, 10.30 uur.
Vorden: De Wehme, vrijdag,  
Oec. weeksluiting, 19.00 uur.
Zutphen: IJsselflat, 2e dinsdag 
van de maand, 10.00 uur.

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

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

Koorrooster (voor zover bekend)
Baak: Dames- en Herenkoor 8-22-29 november; 6-21 december
Borculo: Parochiekoor 8-22-29 november; 7-13-21 dec.
 Stemmig 16 november 
Hengelo: Willibrordkoor 9-23-30 november; 7-21 december
Joppe: Parochieel Koor 9-15-30 november; 7-14 december
 Koor Rijssen 23 november
Keijenborg: Parochiekoor 23 november
 Herenkoor 16-30 november
Lochem: Gemengd Koor 9-16-30 november; 7-21 december
 Marinata 23 november; 14 december
Olburgen: Parochiekoor 23 november; 7-21 december
Ruurlo: Gemengd Koor 9-23 nov.; 6-14-17-20 dec.
 Markant 30 november
Steenderen: Gemengd Koor alle vieringen
Vierakker: Kerkkoor alle vieringen
Vorden: Cantemus Domino 16-30 november; 21 december
 Vokate 23 november
 Dameskoor 14 december
Zutphen: Gemengd Koor 9-23 november
 Vocal Chords  30 november
 Dameskoor 7 december
 Greg. Getijdenkoor 30 nov.; 7-14-21 dec.; 17.00 uur
 Capella St. Jan 16 november; 14 december

Doopvieringen
Aanvang doopvieringen: 13.30 uur. 
Aanmelding bij het parochiesecretariaat.

Voor dopelingen uit Joppe, Lochem, Vorden en Zutphen:
Zondag 14 december 2014 Joppe O.L.V. Tenhemelopneming
Zondag 8 februari 2015 Zutphen H. Johannes de Doper
Zondag 12 april 2015 Vorden Christus Koning
Zondag 21 juni 2015 Zutphen H. Johannes de Doper

Voor dopelingen uit Borculo, Hengelo, Keijenborg en Ruurlo:
Zondag 9 november 2014 Keijenborg H. Johannes de Doper
 Voorbereiding op donderdag 30 oktober 2014
Zondag 14 december 2014 Borculo O.L.V. Tenhemelopneming
 Voorbereiding op woensdag 26 november 2014
Zondag 15 februari 2015 Hengelo H. Willibrord
 Voorbereiding op dinsdag 27 januari 2015
Zondag 19 april 2015 Ruurlo H. Willibrord
Zondag 21 juni 2015 Keijenborg H. Johannes de Doper

Voor dopelingen uit Baak, Olburgen, Steenderen en Vierakker:
Zondag 16 november 2014 Steenderen H. Willibrordkerk
 Voorbereiding op donderdag 30 oktober 2014
Zondag 31 mei 2015 locatie/kerk nader te bepalen

aDVeNtSVeSPerS
Zutphen, H. Johannes de Doper-
kerk, zondagen 30 november, 7, 14 
en 21 december om 17.00 uur en op 
woensdag 17 december om 17.00 uur

Sint maartenvieringen 
op 11 november 2014
Baak: H. Martinuskerk, 18.30 uur
Hengelo: H. Willibrordkerk,  
18.30 uur
Ruurlo: H. Willibrordkerk,  
18.30 uur

Kerkradio via Internet
U kunt de viering rechtstreeks beluis-
teren via het internet: www.pvgz.nl. 
Dit geldt niet alleen voor de reguliere 
vieringen. Ook huwelijksvieringen, 
avondwakes en uitvaartdiensten zijn 
hier te beluisteren. Familieleden en 
andere belangstellenden die veraf 
wonen (bijv. in het buitenland) kun-
nen er dan toch ‘bij’ zijn. De opna-
men beginnen een enkele minuut 
voor aanvang van de viering en blij-
ven enkele weken na de datum nog te 
beluisteren en te downloaden.
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H. martinus - Baak
Wichmondseweg 17, 7223 LH Baak; 0575-441291; 
martinusbaak@kpnmail.nl
Secretariaat: donderdag 9.00-9.30 uur;
Rekeningnr.: NL96RABO0304501697
Redactie: antoonmentink@chello.nl

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

Vanuit de Locatieraad / 
pastoraatsgroep

Sint maarten
Op dinsdag 11 november vieren we het 
feest van St. Maarten in Baak. Om 18.30 
uur beginnen we in de St. Martinuskerk. 
De kinderen zorgen voor licht met de 
lampionnen. De kinderen brengen zelf 
een lampion, met lampje, (niet met kaars) 
mee. Muziekvereniging “Nieuw Leven” 
zorgt voor goede muziek. Na de optocht 
staat de vuurkorf weer klaar met daarbij 
de warme chocolademelk ! Voor meer 
informatie zie de vorige Onderweg.

Sint Cecilia
Op 22 november is de feestdag van de 
heilige Cecilia. Volgens de legende kwam 
Cecilia uit een Romeinse voorname 
familie. Ze zou zeer jong zijn gedwongen 
te huwen met iemand uit een andere 
Romeinse adellijke familie. Ze vond troost 
in de muziek en stierf de marteldood 
omstreeks 230. Zij is de patrones van 
zangers, muzikanten en instrumenten-
makers. 
In Baak worden in de zaterdagavondvie-
ring van 22 november 2014 de koorleden 
gehuldigd. Wij willen de koorleden in 
deze viering voor hun jarenlange inzet 
danken. Zij fleuren de vieringen met hun 
stemmige zang op. Door de koorzangers 
te noemen willen wij hen in het zonnetje 
zetten. 

Na afloop van de viering zal er koffie en 
thee zijn. 
U bent van harte uitgenodigd.  

Geen viering
In het weekend van 13 en 14 december 
2014 zal er geen viering zijn in verband 
met de Kerstmarkt op zondag.

Koffiedrinken
Op de zaterdagen 8 november,  22 no-
vember en 6 december is er telkens na 
de viering van 19.00 uur koffie en thee 
drinken in de kerk. U bent hiervoor van 
harte uitgenodigd.

Vrienden van de Parel van Baak

Kerstmarkt in Baak 
Op zondag 14 december wordt in Baak 
de jaarlijkse kerstmarkt gehouden. In de 
sfeervolle, verwarmde Sint Martinuskerk 
bent u tussen 11.00 en 16.00 uur van 
harte welkom. Er zijn ruim 25 kraampjes 
met veelal ambachtelijk gemaakte pro-
ducten, zoals manden, bloemwerk, dozen, 
kaarsen, houtsnij-
werk, kerstversie-
ring en nog veel 
meer. Ook is er een 
kraampje met wat 
leuke brocante. 
Er is koffie, thee, 
glühwein, en ook 
lekkere erwtensoep.
Voor de kinderen 
tot 12 jaar is er een 
kinderknutseltafel 
waar ze tegen klei-
ne vergoeding iets 
leuks of iets lekkers 
kunnen maken.
De opbrengst van 
de kraamhuur en 
de consumpties 
is zoals ieder jaar 

voor het onderhoud van de kerk.
Meer weten?  
Bel 0575 441554 (Gerrie Snelder) of mail: 
h.samberg@upcmail.nl

misintenties 
Za. 8/11 koor Ouders Harmsen-Ovink, 
Ouders Helmink-Boerkamp, Zuster 
Bernadino Helmink. Zo. 16/11 Johan 
Janssen, Jgt. Mevr. Mentink-Jansen, 
Harrij van der Pavert, Maritha en Diny, 
Jgt. Johanna Schooltink-Bosman. Za. 
22/11 koor Ouders van Leussen-Wolbrink, 
Ouders Roordink-Borgonjen, Jgt. Mevr. 
Schooltink-Staring, Ouders Mentink-
Jansen en fam. Wim Teunissen, Ouders 
Schotmen-Bekken en fam. Overleden 
leden en leden van het kerkkoor, Jgt. 
Albertus Johannus Schooltink. Za. 29/11 
koor Ouders Schooltink-Kroesen, Theo 
en Ben, Ouders Cornelissen-Brink, Jgt. 
Gradus Schooltink, Gradus Lichtenberg. 
Za. 6/12 koor Antoon van den Bos.  
Zo. 21/12 koor Jan en Will Schutte-Bos-
man, Jan Roordink.
misintenties voor elk weekend:  Mar-
tien Uiterweerd, Tiny Uiterweerd-Leisink, 
Ria Sesink-Bergman. Harrie Hermans. 
Lena Heijtink-Teunissen, Frans Brink.
misintenties voor eenmaal per maand:
Mevr. Hebben–Smit, Teun en Marie 
Eliesen–Hendriks, Ouders van Leussen-
Schooltink-Bosman, Ouders Driever–
Masselink, Dicky Herfkens, Fam. van den 
Bos–Sesink, Fam. Heijtink, Jos Hermsen, 
Dien Mokkink-Wenting, Fam. Veenhuis-
Zents,  Fam. Teunissen-Schooltink, Wim 
Driever, Jan en Gretha Janssen-Bosman.

Vrijwilligersdag
In het vorige nummer van Onderweg, 
nummer 7, stond een artikel over de 
geslaagde vrijwilligers op 31 augustus. Er 
was geen ruimte om bijgaande foto af te 
drukken. Bij deze alsnog.
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onze Lieve Vrouw  
tenhemelopneming - Borculo
Steenstraat 26, 7271 BP Borculo; 0545-271383;
info@parochie-borculo.nl; 
Secretariaat: woensdag 10.00-11.30 uur.
Rekeningnr.: NL35RABO0309119510 (algemeen); 
NL03RABO0309105439 (kerkbijdragen); 
Redactie: monique.uhl@gmail.com

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

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

De Sacramenten 
een thema-avond met  
rK & PKN

Sacramenten: ‘heilige handelingen’ waar-
in een goddelijke genade op de gelovige 
wordt overgedragen. Wij kennen er 7. In 
de Protestantse kerk zijn er ‘slechts’ 2, nl. 
de doop en het heilig avondmaal.
Er zijn verschillen, er zijn ook veel over-
eenkomsten. 
Op donderdag 13 november gaan ds. J. 
Janssen en pastoor F.G.C.M. Hogenelst  
met u in gesprek. We verdiepen ons in 
elkaars sacramentele beleving. Kortom 
een boeiende avond. Aanvang 20.00 uur 
in de Joriskerk. Van harte welkom om 
mee te praten.

Borculo’s mannenkoor
Het Borculo’s mannenkoor is beroemd 
in de wijde omgeving van Borculo. Het 
koor zingt ook regelmatig in onze kerk. 
Onlangs is er een cd uitgekomen met 23 
liederen. De helft van deze geestelijke lie-
deren wordt gezongen in het Byzantijns, 
Russisch, Latijn, Duits en het Engels. Het 

Otsje Nasj (Onze Vader in het Oekraiens) 
en het Benedictus (gezegend Hij die komt 
in de naam des Heeren) en het Kodosh 
(Heilig is de Heer der Heerscharen) zijn 
prachtige liederen. Ook bekende liederen 
Suliko en The rhythm of life staan op de 
cd. Bestellen voor 9 euro bij de secretaris 
Lubbert Baarssen, l.baarssen@online.
nl, 0545-272720 / 06-10928269 of bij 
Frans Mulder, fjmulder@solcon.nl, 0545-
271152.

Behoefte aan oecumenisch 
vieren in Borculo

De eerste christenen ontmoeten elkaar 
tijdens de maaltijd van brood en wijn. 
Er was saamhorigheid en men vertelde 
elkaar verhalen over Jezus. Men deelde 
wat er was, en wat overbleef ging naar 
anderen. De maaltijd gaf uitdrukking aan 
de onderlinge verbondenheid in liefde. 
Dit heet een Agapè-viering. Deze prach-
tige oeroude vorm willen we aandacht 
geven in onze lokale gemeenschap. Een 
prachtige oecumenische viering. Geloofs-
verbindend. U bent van harte welkom 
om deze dienst mee te vieren op zondag 7 
december om 19.00 uur in de Joriskerk. 
Begeleiding door ds. J. Janssen en de 
heer J. Uhl o.p.

Kerstmarkt voor anderen 
en Kerst Sing In
Op vrijdag 12 december vindt weer de 
jaarlijkse Kerstmarkt voor Anderen plaats 
van 18.30 – 20.30 uur op het plein en in 

de Joriskerk. Met verschillende stand-
jes die traditioneel weer kerstartikelen 
verkopen. Het muziekkorps van het Leger 
des Heils zal zowel buiten als binnen 
spelen. Binnen is er gelegenheid om mee 
te zingen met de bekende kerstliederen. 
De opbrengst dit jaar van “de Kerstmarkt 
voor Anderen” gaat naar de Zonnebloem 
Borculo/Haarlo. De Zonnebloem Bor-
culo/Haarlo zet zich al vele jaren actief in 
voor mensen met een fysieke beperking 
van alle leeftijden. 
Kom allen!

misintenties
16/11 Jan en Paul Belterman, Willem 
Dute, Herman Beerten, Herman en Annie 
v. d. Berg-Saveneije. 22/11 Overleden 
Fam. Geerligs – Ottenschot, Herman en 
Annie v. d. Berg-Saveneije. 29/11 Hetty v. 
Aken – Beerten, Gerhard Jansen Jaar-
gedachtenis, Overleden ouders Elschot 
– Spekschoor, Herman en Annie v. d. 
Berg-Saveneije. 7/12 Harry Hendricksen 
jaargedachtenis, Gerhard Groot Korme-
link, Herman en Annie v. d. Berg-Saven-
eije. 13/12 Bram Nieuwveld jaargedach-
tenis, Liene Heutink - Wieggers, Harry 
Hendricksen,  Herman en Annie v. d. 
Berg-Saveneije.

Inleveren kopij
Sluitingsdatum inleveren kopij voor  
Borculo is 25 november, 
monique.uhl@gmail.com
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za 08/11 17.00 uur    19.00 uur    17.00 uur 19.00 uur   za 08/11
 Effataviering    WCV    WCV WCV
     T. ten Bruin    M. Peters M. Peters   
             
zo 09/11 11.15 uur 9.30 uur 9.30 uur Ger. Kerk 10.00u.  9.30 uur 11.00 uur 9.30 uur   9.30 uur 9.30 uur zo 09/11
32e zo. Eucharistie WCV Eucharistie Oec.viering  WCV WCV Eucharistie   WCV WCV 32e zo.
d. h. jaar F. Hogenelst werkgroep F. Zandbelt T. ten Bruin  M. Peters J. van Kranenburg F. Hogenelst   J. van Kranenburg werkgroep d. h. jaar

di 11/11      18.30 uur  18.30 uur  18.30 uur   di 11/11
Sint      Familieviering  Familieviering  Familieviering   Sint
Maarten      werkgroep  J. van Kranenburg  M. Peters   Maarten
             
za 15/11  19.00 uur         19.00 uur  za 15/11
  Eucharistie         Eucharistie  
  F. Zandbelt         F. Hogenelst

zo 16/11 11.15 uur  9.30 uur 9.30 uur Euch. 9.30 uur 9.30 uur 11.00 uur 9.30 uur 9.30 uur 9.30 uur  9.30 uur zo 16/11
33e zo. Eucharistie  WCV Ceciliafeest Eucharistie WCV WCV WCV Eucharistie WCV  WCV 33e zo.
d. h. jaar E. Wassink  werkgroep J. van der Meer F. Hogenelst werkgroep G. Spekkink werkgroep J. Leisink M. Storteler  werkgroep d. h. jaar
             
za 22/11     19.00 uur    17.00 uur Euch. 19.00 uur Euch.   za 22/11
     WCV    Ceciliafeest Ceciliafeest   
     Werkgroep    F. Zandbelt F. Hogenelst   

zo 23/11 11.15 uur 9.30 uur 9.30 uur 9.30 uur  9.30 uur WCV 11.00 uur 9.30 uur Euch.   9.30 uur 9.30 uur zo 23/11
Christus Eucharistie WCV WCV Eucharistie  Ceciliafeest Eucharistie Ceciliafeest   WCV WCV Christus
Koning F. Zandbelt G. Oude Groen werkgroep F. Hogenelst  werkgroep F. Hogenelst F. Zandbelt   M. Peters G. Spekkink Koning
             
za 29/11     19.00 uur    17.00 uur 19.00 uur  19.00 uur za 29/11
     Eucharistie    Eucharistie WCV  WCV
     F. Zandbelt    F. Hogenelst T. ten Bruin  J. van Kranenburg 

zo 30/11 11.15u. Familiev. 9.30 uur 9.30 uur 9.30 uur  9.30 uur 11.00 uur 9.30 uur 10.00 uur  9.30 uur  zo 30/11
1e zo. F. Hogenelst WCV Eucharistie WCV  Oec.viering WCV WCV Woorddienst  WCV  1e zo.
Advent 17.00 uur Vesper J. van Kranenburg F. Hogenelst werkgroep  T. ten Bruin werkgroep werkgroep werkgroep  werkgroep  Advent
             
za 06/12    18.30 uur  19.00 uur   17.00 uur 19.00 uur   za 06/12
    WCV  Eucharistie   Eucharistie Eucharistie
    M. Peters  F. Hogenelst   F. Zandbelt F. Zandbelt

zo 07/12 11.15 uur Euch. 9.30 uur 9.30 uur  9.30 uur  11.00 uur 9.30 uur 10.00 uur  9.30 uur 9.30 uur zo 07/12
2e zo. F. Hogenelst WCV Eucharistie  WCV  WCV Eucharistie Woorddienst  WCV WCV 2e zo.
Advent 17.00 uur Vesper werkgroep J. van der Meer  M. Peters  werkgroep F. Hogenelst werkgroep  werkgroep werkgroep Advent
             
za 13/12 17.00 uur    19.00 uur    17.00 uur  19.00 uur  za 13/12
 Effataviering    Eucharistie    WCV  Eucharistie
     F. Hogenelst    T. ten Bruin  F. Zandbelt  

zo 14/12 11.15 uur Euch. 9.30 uur 9.30 uur 9.30 uur  9.30 uur 11.00 uur 9.30 uur 10.00 uur   9.30 uur zo 14/12
3e zo. F. Zandbelt WCV WCV Eucharistie  WCV Eucharistie WCV Woorddienst geen  Eucharistie 3e zo.
Advent 17.00 uur Vesper M. Storteler werkgroep F. Zandbelt  werkgroep F. Hogenelst T. ten Bruin werkgroep viering  F. Hogenelst Advent
             
za 20/12  19.00 uur    19.00 uur     19.00 uur  za 20/12
  Eucharistie    Eucharistie     WCV  
  F. Hogenelst    F. Zandbelt     G. Spekkink  

zo 21/12 11.15 uur Euch.   9.30 uur 9.30 uur 9.30 uur  11.00 uur 9.30 uur WCV 9.30 uur 9.30 uur  9.30 uur zo 21/12
4e zo. F. Hogenelst  WCV WCV WCV  WCV werkgroep Eucharistie WCV  WCV 4e zo.
Advent 17.00 uur Vesper  G. Spekkink werkgroep werkgroep  M. Peters 15.00 uur Bleijke Oec.v. F. Hogenelst werkgroep  M. Peters Advent
             

         VOORAANKONDIGING KERSTVIERINGEN OP KERSTAVOND EN EERSTE KERSTDAG    VOORAANKONDIGING KERSTVIERINGEN OP KERSTAVOND EN EERSTE KERSTDAG

wo 24/12 17.00 uur 18.00 uur 18.30 uur  17.00 uur 17.00 uur  18.00 uur 19.00 uur    wo 24/12
Kerst- Familieviering Familieviering Familieviering  Familieviering Familieviering  Familieviering Familieviering    Kerst-
avond 20.00u. Euch. 22.00 uur 20.30 uur 20.00 uur 22.00 uur 22.00 uur 22.00 uur 20.00 uur 22.30 uur 22.00 uur 20.00 uur geen avond
 22.30u. WCV Eucharistie Eucharistie WCV WCV WCV Eucharistie WCV Eucharistie WCV Eucharistie viering
             
do 25/12 11.15 uur 9.30 uur 9.30 uur 9.30 uur 9.30 uur 9.30 uur 11.00 uur 9.30 uur 10.00 uur 9.30 uur 9.30 uur 9.30 uur do 25/12
Kerstmis Eucharistie WCV WCV Eucharistie WCV Eucharistie WCV WCV WCV Familieviering WCV WCV Kerstmis

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

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

DaG ZutPHeN JoPPe LoCHem VorDeN BorCuLo ruurLo KeIJeNBorG HeNGeLo VIeraKKer BaaK SteeNDereN oLBurGeN DaG



Onderweg / Vieringenschema 15Onderweg / Vieringenschema 15

za 08/11 17.00 uur    19.00 uur    17.00 uur 19.00 uur   za 08/11
 Effataviering    WCV    WCV WCV
     T. ten Bruin    M. Peters M. Peters   
             
zo 09/11 11.15 uur 9.30 uur 9.30 uur Ger. Kerk 10.00u.  9.30 uur 11.00 uur 9.30 uur   9.30 uur 9.30 uur zo 09/11
32e zo. Eucharistie WCV Eucharistie Oec.viering  WCV WCV Eucharistie   WCV WCV 32e zo.
d. h. jaar F. Hogenelst werkgroep F. Zandbelt T. ten Bruin  M. Peters J. van Kranenburg F. Hogenelst   J. van Kranenburg werkgroep d. h. jaar

di 11/11      18.30 uur  18.30 uur  18.30 uur   di 11/11
Sint      Familieviering  Familieviering  Familieviering   Sint
Maarten      werkgroep  J. van Kranenburg  M. Peters   Maarten
             
za 15/11  19.00 uur         19.00 uur  za 15/11
  Eucharistie         Eucharistie  
  F. Zandbelt         F. Hogenelst

zo 16/11 11.15 uur  9.30 uur 9.30 uur Euch. 9.30 uur 9.30 uur 11.00 uur 9.30 uur 9.30 uur 9.30 uur  9.30 uur zo 16/11
33e zo. Eucharistie  WCV Ceciliafeest Eucharistie WCV WCV WCV Eucharistie WCV  WCV 33e zo.
d. h. jaar E. Wassink  werkgroep J. van der Meer F. Hogenelst werkgroep G. Spekkink werkgroep J. Leisink M. Storteler  werkgroep d. h. jaar
             
za 22/11     19.00 uur    17.00 uur Euch. 19.00 uur Euch.   za 22/11
     WCV    Ceciliafeest Ceciliafeest   
     Werkgroep    F. Zandbelt F. Hogenelst   

zo 23/11 11.15 uur 9.30 uur 9.30 uur 9.30 uur  9.30 uur WCV 11.00 uur 9.30 uur Euch.   9.30 uur 9.30 uur zo 23/11
Christus Eucharistie WCV WCV Eucharistie  Ceciliafeest Eucharistie Ceciliafeest   WCV WCV Christus
Koning F. Zandbelt G. Oude Groen werkgroep F. Hogenelst  werkgroep F. Hogenelst F. Zandbelt   M. Peters G. Spekkink Koning
             
za 29/11     19.00 uur    17.00 uur 19.00 uur  19.00 uur za 29/11
     Eucharistie    Eucharistie WCV  WCV
     F. Zandbelt    F. Hogenelst T. ten Bruin  J. van Kranenburg 

zo 30/11 11.15u. Familiev. 9.30 uur 9.30 uur 9.30 uur  9.30 uur 11.00 uur 9.30 uur 10.00 uur  9.30 uur  zo 30/11
1e zo. F. Hogenelst WCV Eucharistie WCV  Oec.viering WCV WCV Woorddienst  WCV  1e zo.
Advent 17.00 uur Vesper J. van Kranenburg F. Hogenelst werkgroep  T. ten Bruin werkgroep werkgroep werkgroep  werkgroep  Advent
             
za 06/12    18.30 uur  19.00 uur   17.00 uur 19.00 uur   za 06/12
    WCV  Eucharistie   Eucharistie Eucharistie
    M. Peters  F. Hogenelst   F. Zandbelt F. Zandbelt

zo 07/12 11.15 uur Euch. 9.30 uur 9.30 uur  9.30 uur  11.00 uur 9.30 uur 10.00 uur  9.30 uur 9.30 uur zo 07/12
2e zo. F. Hogenelst WCV Eucharistie  WCV  WCV Eucharistie Woorddienst  WCV WCV 2e zo.
Advent 17.00 uur Vesper werkgroep J. van der Meer  M. Peters  werkgroep F. Hogenelst werkgroep  werkgroep werkgroep Advent
             
za 13/12 17.00 uur    19.00 uur    17.00 uur  19.00 uur  za 13/12
 Effataviering    Eucharistie    WCV  Eucharistie
     F. Hogenelst    T. ten Bruin  F. Zandbelt  

zo 14/12 11.15 uur Euch. 9.30 uur 9.30 uur 9.30 uur  9.30 uur 11.00 uur 9.30 uur 10.00 uur   9.30 uur zo 14/12
3e zo. F. Zandbelt WCV WCV Eucharistie  WCV Eucharistie WCV Woorddienst geen  Eucharistie 3e zo.
Advent 17.00 uur Vesper M. Storteler werkgroep F. Zandbelt  werkgroep F. Hogenelst T. ten Bruin werkgroep viering  F. Hogenelst Advent
             
za 20/12  19.00 uur    19.00 uur     19.00 uur  za 20/12
  Eucharistie    Eucharistie     WCV  
  F. Hogenelst    F. Zandbelt     G. Spekkink  

zo 21/12 11.15 uur Euch.   9.30 uur 9.30 uur 9.30 uur  11.00 uur 9.30 uur WCV 9.30 uur 9.30 uur  9.30 uur zo 21/12
4e zo. F. Hogenelst  WCV WCV WCV  WCV werkgroep Eucharistie WCV  WCV 4e zo.
Advent 17.00 uur Vesper  G. Spekkink werkgroep werkgroep  M. Peters 15.00 uur Bleijke Oec.v. F. Hogenelst werkgroep  M. Peters Advent
             

         VOORAANKONDIGING KERSTVIERINGEN OP KERSTAVOND EN EERSTE KERSTDAG    VOORAANKONDIGING KERSTVIERINGEN OP KERSTAVOND EN EERSTE KERSTDAG

wo 24/12 17.00 uur 18.00 uur 18.30 uur  17.00 uur 17.00 uur  18.00 uur 19.00 uur    wo 24/12
Kerst- Familieviering Familieviering Familieviering  Familieviering Familieviering  Familieviering Familieviering    Kerst-
avond 20.00u. Euch. 22.00 uur 20.30 uur 20.00 uur 22.00 uur 22.00 uur 22.00 uur 20.00 uur 22.30 uur 22.00 uur 20.00 uur geen avond
 22.30u. WCV Eucharistie Eucharistie WCV WCV WCV Eucharistie WCV Eucharistie WCV Eucharistie viering
             
do 25/12 11.15 uur 9.30 uur 9.30 uur 9.30 uur 9.30 uur 9.30 uur 11.00 uur 9.30 uur 10.00 uur 9.30 uur 9.30 uur 9.30 uur do 25/12
Kerstmis Eucharistie WCV WCV Eucharistie WCV Eucharistie WCV WCV WCV Familieviering WCV WCV Kerstmis

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

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

DaG ZutPHeN JoPPe LoCHem VorDeN BorCuLo ruurLo KeIJeNBorG HeNGeLo VIeraKKer BaaK SteeNDereN oLBurGeN DaG
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H. Willibrord - Hengelo
Spalstraat 38; 7255 AD Hengelo (Gld.); 0575-461275; 
info@willibrordhengelo.nl; www.willibrordhengelo.nl
secretariaat: woensdag 15.00-17.00 uur.
Rekeningnr.: NL85RABO0121392570; 
NL82RABO0119538857 (kerkbijdragen); 
NL42RABO0168462303 (torenrestauratie).
Redactie: louise50@live.nl

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

allerzielen, een dag van 
herdenken.
Op zondag 2 november is ook in de Ge-
loofsgemeenschap Hengelo stil gestaan 
bij de overleden medeparochianen van 
het afgelopen jaar tussen 2 november 
2013 en 2 november 2014. Mevr. Gerry 
Spekkink is in deze Woord- en Commu-
nieviering voorgegaan. Op haar geheel 
eigen wijze heeft zij de overledenen 
herdacht.

Hoe organiseert onze 
Geloofsgemeenschap 
deze herdenking?
Ongeveer drie weken voor 2 november 
zorgt de werkgroep rouwbegeleiding er-
voor, dat de contactpersoon van de betref-
fende familie bericht krijgt, wanneer en 
hoe laat de Allerzielenviering plaats vindt. 
In de uitnodiging staat tevens het verzoek 
om ook andere familieleden hiervan in 
kennis te stellen. 
Na afloop van de viering krijgt de familie 
de mooie aangestoken kaars mee met een 
gekalligrafeerd naamkaartje.
Tevens worden met een kaars alle gestor-
ven parochianen van voorgaande jaren 
herdacht en eveneens met een kaars alle 
overige gestorvenen in de wereld.
Alle kerkgangers krijgen een kaartje, 
waarop de namen van de overledenen, de 
sterfdatum en de leeftijd staan vermeld, 
uitgereikt bij het verlaten van de kerk. Te-

vens staat op dit kaartje een toepasselijk 
gedicht om nog eens na te lezen. 
De gedachteniskruisjes, die op het bord 
hangen vooraan in de kerk, worden aan 
de familie na één jaar meegegeven op de 
zondag, die het dichtst ligt bij de overlij-
densdatum.

Inspiratie en ontmoeting 
1e bijeenkomst madagaskar

Donderdag 13 november 2014
Inleider: Ds. Christien Ferrari
Plaats: ons Huis
tijdstip: 20.00 – 22.00 uur
Verslag van een indrukwekkende reis.
Vier weken reisden we met het gezin 
door dit bijzondere land. Iedere dag was 
een avontuur. Zo veel nieuwe en andere 
indrukken: de mensen, hun geloof, de 
natuur, de dieren, de armoede, bijzondere 
ontmoetingen. We brachten een bezoek 
aan het kindertehuis Madalief. Er was een 
ontmoeting met een vroegere studiege-
noot Lalao. Graag neem ik u mee deze 
avond op onze reis door Madagaskar aan 
de hand van vele mooie foto’s.

Inspiratie en ontmoeting 
2e bijeenkomst adventskrans
Donderdag 27 november 2014
Workshopleider: Christien te Stroet
Plaats: parochiecentrum Willibord-
kerk Spalstraat
tijdstip: 19.30 – 22.00 uur

thema: Zelf een mooie advents-
krans maken.
Wat is de betekenis van een advents-
krans?
Het woord ‘advent’ is afkomstig van het 
Latijnse woord ‘adventus’, komst. Chris-
tenen bereiden zich voor op de komst, 
de geboorte van Jezus, het licht van de 
wereld. Op de 1e zondag van de Advent 
begint het nieuwe kerkelijk jaar. Op deze 
zondag wordt de 1e kaars ontstoken. 
Elke volgende zondag komt er een bij. De 
kaarsen staan symbool voor het komende 
licht. De adventskrans is rond en symbo-
liseert de aarde. Hij staat ook voor de 4 
jaargetijden. De vier kaarsen geven niet 
alleen de weken van voorbereiding aan 
maar ook van 4 windstreken.
Kort voor de eerste Adventszondag 
stellen wij iedereen die Advent sfeervol 
en verwachtingsvol wil beleven, in de 
gelegenheid om een eigen adventskrans 
te maken.

In de brochure Inspiratie en Ontmoeting 
2014-2015 staat deze bijeenkomst uitvoe-
rig beschreven.

optocht St. maarten 
dinsdag 11 november 

Net als voorgaande jaren willen we ook 
dit jaar weer het Sint Maarten feest vieren 
vanuit de gezamenlijke kerken. Het is 
ieder jaar weer een feest om de kinderen 
te zien met hun prachtige lampions in 
optocht door de straat van Hengelo met 
muziek door Crescendo voorop. 
Dinsdagavond 11 november om 18.30 
uur zijn kinderen en hun ouders, groot-
ouders en broertjes en zusjes, welkom 
in de Remigiuskerk. Daar wordt het 
verhaal van Sint Maarten verteld, worden 
lampions aangestoken en gaan we in 
optocht met de muziek naar het terrein 
van de Welkoop, tegenover de Willibror-
duskerk. Daar sluiten we de optocht op 
een feestelijke manier af. Alle kinderen 
van de basisschool (en hun ouders…. en 
andere belangstellenden…) zijn van harte 
welkom. (We hopen natuurlijk op goed 
weer maar als het regent blijven we in de 
kerk).  
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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.

Paaskaars 2013
Op zondag 12 oktober is de Paaskaars van 
2013 uitgereikt aan Willem Achtereekte. 

Tijdens de familie-
viering, waarin het 
thema dankbaar-
heid centraal stond, 
werd hij ermee 
verrast.
Pastor Jaap van 
Kranenburg sprak 
Willem toe. Hij 
noemde Willem een 
stuwende kracht 
achter vele werk-
zaamheden binnen 
onze geloofsge-
meenschap. Een 

doener, een spin in het web en een goede 
voorganger. Woorden waarin velen hem 
zullen herkennen. Onder groot applaus 
nam Willem de paaskaars in ontvangst. 
Hij was geëmotioneerd, blij en vooral heel 
dankbaar. Het was een prachtige afslui-
ting van een al even mooie viering, waarin 
Willem zelf voorging.

Dankwoord
Tijdens de familieviering van 12 oktober 
werd ik overdonderd door het mogen 
ontvangen van de Paaskaars, welke door 
pastor Jaap van Kranenburg werd uit-
gereikt. Nog enigszins beduusd, wil ik u 
allen bedanken. Ik word al jaren gesteund 
door een groep harde werkers of het nu 
is in de pastoraatsgroep, locatieraad of 
diverse werkgroepen. Ik doe het niet 
alleen. Ik beschouw deze verrassing dan 
ook als blijk van waardering voor al de 
vrijwilligers in onze geloofsgemeenschap. 
Nogmaals hartelijk dank. 
Willem Achtereekte

Koffieochtend
Op woensdag 19 november is er weer een 
koffieochtend voor ouderen in de pasto-

rie.  We hebben afgesproken, dat ieder-
een gaat nadenken over een onderwerp, 
waarover  hij graag wil praten, op één 
van de volgende keren. Deze keer gaan de 
heren Bertus Weultjes, Herman Wichink 
en Paul Seebus vertellen over hun jeugd 
in Gorssel, Joppe en Harfsen. Vooral 
de catechismuslessen en het naar de 
kerk gaan in Joppe komen aan bod. Het 
belooft weer een interessante en gezellige 
ochtend te worden.  Ook U bent van harte 
welkom ! 
Om 10.00 uur is de koffie klaar. 
Puck Vork: 0575-490500; Janny Engels-
man: 0575-490434

advent
Advent is onderweg zijn                             
Advent is op die lange weg zijn
van verwachting naar vervulling, 
van droom naar werkelijkheid.

Advent is geduldig wachten 
zonder de moed op te geven. 
Advent is je eigen leegte 
weer vol laten stromen.

Advent is verlangen 
naar ontwapenende nieuwheid,
naar verfrissend leven 
dat opborrelt uit de Bron.

Advent is je voorbereiden 
op het grote Kerstfeest, 
op de geboorte van
dat goddelijke in je, het kind.

De pastoraatsgroep en locatieraad wenst 
u een goede Adventstijd toe.

ontmoet anton Pouw
‘Ben je je geloof kwijt, dan ben je alles 
kwijt.’ Woorden van zijn vaderzaliger 
die Anton Pouw van harte onderstreept. 
Anton is al 16 jaar Broedermeester van 
Kevelaer van onze geloofsgemeenschap. 
Zijn verering voor Maria is groot en even 
zoveel liefde heeft hij voor de duif. Anton 
vertelt ook over de legende van Het Ei van 

Witte Donderdag. Nieuwsgierig hoe dat 
zit met Het Ei en wie Anton Pouw is?   Ga 
naar de site rkkerkjoppe.nl/wim <http://
rkkerkjoppe.nl/anton>   
In de rubriek ‘Ontmoet’ maakt u kennis 
met mooie en bijzondere mensen uit onze 
geloofsgemeenschap. Samen vormen we 
de kerk en wat is mooier om elkaar nog 
beter te leren kennen. Hij of zij geeft het 
stokje door aan een ander en dat gebaar 
verbindt ons met elkaar. De volgende keer 
ontmoet u Annie Gerritsen.

Welkom Janny engelsman
Tijdens de koffieochtend op woensdag 
24 september werd Janny Engelsman 
verwelkomd als 
opvolgster van 
Mariet van Koppen. 
Ze heeft er zin in 
en brengt weer een 
frisse wind en leuke 
nieuwe ideeën voor 
de koffieochtenden.
Wij wensen haar 
veel succes en ple-
zier daarmee!

Buitenkerststal
Vele jaren wordt er buiten onze kerk een 
prachtige kerststal gebouwd door een 
aantal vrijwilligers. Rondom de kerstda-
gen is er veel belangstelling van groot en 
klein voor deze levende stal. De stal wordt 
door een groep vrijwilligers vanaf de laat-
ste zaterdag van november opgebouwd 
en het werk bestaat uit voorbereidende 
werkzaamheden, coördinatie van het 
opbouwwerk op verschillende zaterdagen 
maar ook onderhoud stal en verzorging 
van de dieren. Wij wensen de bouwers 
veel plezier en succes bij de bouw van de 
prachtige kerststal.

Vooraankondiging 
Kerstvieringen
Op kerstavond 24 december is er om 
18.00 uur een kerstfamilieviering. Om 
22.00 uur is er een Eucharistieviering en 
op 1e kerstdag om 9.30 uur een woord- en 
communieviering. Die middag is er om 
15.00 uur Kindje Wiegen. 
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H. Johannes de Doper - Keijenborg
Kerkstraat 9, 7256 AR Keijenborg; 0575-461314, 
Rekeningnr.: NL85RABO0125501102 (algemeen)
NL25RABO0125502958 (gezinsbijdrage Keijenborg)
NL97RABO0374716390 (gezinsbijdrage Zelhem)
Redactie: hannieankersmit@hotmail.com

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

Bereikbaarheid Sint Jan 
de Doper Keijenborg 
Het parochiesecretariaat is geopend op 
donderdagmorgen van 10.00 – 10.30 uur. 
Telefoon 0575-461314 Ook kunt u uw 
kind aanmelden voor het dopen. De doop-
vieringen voor Keijenborg zijn gepland 
op zondag 9 november 2014 en zondag 
21 juni 2015. Meer informatie over het 
nieuwe doopschema staat in Onderweg 
nr. 6 op bladzijde 11

Voor spoedgevallen bij een overlijden of 
spoedbediening belt u de parochiewacht. 
Telefoon 06 10 31 96 38  
Contactpersoon voor Zelhem : De heer J. 
Waalderbos, Zonnebloemstraat 43, 7021 
ZA Zelhem, tel. 0314-623809

Stichting R.K. Begraafplaats Keijenborg : 
Contactpersoon : Mevr. J. Lamers tel. 
0575 – 464162, email : 
begraafplaatskeijenborg@hotmail.com

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

Jaargedachtenisvieringen  
Op zondag 9 november is de jaarge-
dachtenis voor Johanna Pape-Hofstede, 
overleden op 5-11-2013. 
Op zondag 30 november voor Gerard 
Bergervoet, overleden op 24-11-2013. 
En op zondag 21 december is de jaarge-
dachtenis voor Theo Diesvelt, overleden 
op 22-12-2013 

Familieberichten
Geboren: Op 6 augustus 2014 is geboren 
Zoë Mae Norah Aimée, Dochter van Wen-
dy en Frederik Hageman, zusje van Noah 
en Amy, Teubenweg 2 te Keijenborg. 
Op 26 augustus is geboren Sophie, Fre-
derike Marianne, dochter van Freek en 

Annemarie Buurman-Rabelink, Hengelo-
sestraat 23A te Keijenborg. 
En 4 oktober is geboren Lott, Elise Xara, 
dochter van Lex Takkenkamp en Ilse Lee-
nen. Zusje van Mees en Saar, Koepelweg 
6 te Keijenborg. 
Dopen: op zondag 9 november worden 
gedoopt Aimee Goossens, Finn Takken-
kamp en Sophie Buurman 

Catecheselessen op de St. 
Bernardusschool

In de periode na
de herfstvakantie
tot aan de kerstva-
kantie worden er 
catecheselessen op 
de St. Bernardus-
school gegeven.

De lessen van Hemel en Aarde gaan de 
komende periode over het onderwerp 
NACHT. De kinderen staan stil bij de heel 
eigen sfeer van de nacht en maken kennis 
met religieuze verhalen en gebruiken, 
waarin de nacht een belangrijke rol speelt.
De nacht heeft een heel eigen sfeer, al-
les ziet er anders uit en de geluiden zijn 
anders dan overdag. De nacht brengt 
stilte, rust en geborgenheid en maakt dat 
je even alleen kunt zijn met je gevoelens 
en gedachten. Maar de nacht brengt ook 
angst en gevaar, voor dieven en voor de 
griezels in je hoofd die een eigen leven 
gaan leiden. 
In de Bijbel staan ook wonderlijke 
nachtverhalen, zoals over Jacob, die een 
moeilijke beslissing moet nemen in zijn 
leven en bij een rivier, onder een hemel, 
een nacht lang worstelt met God.
Ook al lijkt het nog lang te duren, over 
een paar weken is het alweer kerst. In de 
verhalen die we aan de kinderen vertellen, 
geven we aandacht aan de betoverende en 
heilige sfeer van de kerstnacht. De nacht 
waarin Jezus wordt geboren in een stal en 
het engelenkoor zingt voor de herders in 
het veld.

Er verschijnt een stralend licht in de don-
kere nacht, waarin de wijzen de konings-
ster volgen. We hopen dat het inspireert 
tot een sfeervolle kerst, waarin iets van 
het wonderlijk van de kerstnacht invoel-
baar wordt.
We verheugen ons op boeiende lessen die 
tot de verbeelding spreken, waarin we de 
nacht met nieuwe ogen leren kennen.

Vorming & toerusting 
Halle – Keijenborg – Zelhem
Bij de vorige Onderweg 
vond u de flyer met 
de V&T-activiteiten. 
Graag herinneren we 
u aan de avonden voor 
de komende weken, 
waar u echt van harte welkom bent! Op 
de flyer of in het programma-boekje vindt 
u wie de contactpersoon is, waar u meer 
info kunt krijgen én bij wie u zich kunt 
opgeven. 
Zo gaan we ‘ergens in november’ op 
excursie naar de nieuwe Merkez Moskee 
in Doetinchem, onder leiding van ds. 
Job Stein.  Lijkt het u aardig om mee te 
gaan? Bel even met Marjanne Broeder, 
tel. 621516. 
Op 6 en 13 november staan gespreks-
avonden gepland over ‘afscheid nemen’ 
– over vragen als begraven of cremeren, 
net zo goed als over de uitvaart, over 
rituelen, over uw eigen wensen bedenken 
en doorgeven. Als u de contactpersoon 
Gerdien Kleistra belt, 622164, zetten we 
ook voor u een stoel klaar in het Leerhuys 
te Zelhem. Ds. Nelle-Mieke Drop verzorgt 
de (in)leiding. 
Op 20 november draaien we een film en 
bespreken die, met ds. Kees van Dorp. 
Dat zal de film ‘Amour’ zijn, over ouder 
en hulpbehoevend worden, en voor elkaar 
zorgen... tot in het sterven. Een indrin-
gende film, die tegelijk zo dichtbij is, dat 
we er allemaal mee te maken hebben 
en over kunnen praten. Komt u kijken?  
Belt u naar Nelle-Mieke Drop, tel. 0314-
844465. 
Tenslotte, voor nu: op dinsdag 2 decem-
ber vertelt Gerke Hoekstra over ‘Heiligen 
in het Oosten’, waar hij een boek over 
schreef. Heiligen in de Achterhoek, om 
precies te zijn, elk met een eigen legende, 
eigen attributen, eigen kerken. Mooi, 
om hen tot leven te roepen... kom maar 
kijken en luisteren, en bel eerst Marjanne 
Broeder, tel. 0314- 621516, voor een 
plaats in het Leerhuys te Zelhem.
 
Tot zover voor deze maand. Hartelijk 
welkom bent u op één of meer van deze 
avonden – doe mee, goed voor u!
Graag tot ziens, Commissie Vorming & 
Toerusting Halle-Keijenborg-Zelhem.
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H. Joseph - Lochem
Nieuweweg 18, 7241 ET Lochem; 0573-251457, 
rkkerklochem@hetnet.nl
Secretariaat: dinsdag en donderdag 8.45-11.45 uur. 
Rekeningnr.: NL94RABO0336626193 (algemeen en 
intenties). 
Rekeningnr.: NL03ABNA0532737407 (kerkbalans).
Redactie: gjvaarwerk@kpnmail.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, B. Hemmer, 257791.

De kosters
Het woord koster komt van het Latijnse 
‘custos’ dat deurwachter of bewaker bete-
kent. Naast bewaker had een koster vanaf 
de derde eeuw nog drie taken, namelijk die 
van lector, duivelbezweerder(!) en acoliet. 
Om deze functies te kunnen uitoefenen 
moest een koster door middel van speciaal 
hiervoor ontwikkelde rituelen worden 
ingewijd. Voor elk van de vier functies be-
stond een aparte inwijding, die tot aan het 
Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) de 
vier ‘lagere wijdingen’ werden genoemd. 
Deze wijdingen waren de voorbereidende 
stappen op weg naar de drie ‘hogere wij-
dingen’ van subdiaken, diaken en priester. 
Kosters hebben dus eeuwenlang tot de 
geestelijke stand behoord. 

De kosterstaak is in de loop van de eeu-
wen sterk veranderd. Dat geldt niet alleen 
voor de status en de rechten en plichten, 
maar ook voor de vorming en opleiding. 
In de beginperiode bestond er geen of-
ficiële kostersopleiding. Aanvankelijk 
werden simpelweg mannen aangewezen 
die de ‘benodigde kwaliteiten’ bezaten. 
Maar dat leidde aan het eind van de 
Middeleeuwen tot problemen, omdat bij 
menig functionaris ernstige tekortkomin-
gen aan het licht kwamen. Het concilie 
van Trente (1545-1563) nam maatregelen 
en schreef een degelijke vorming van de 
geestelijkheid voor. Besloten werd dat 
ook gehuwde mannen, mits van onberis-

pelijke levenswijze en geschikt voor het 
ambt, tot het kosterschap konden worden 
opgeleid en aangesteld. Wel moest een 
koster die op deze wijze tot de geestelijk-
heid toetrad de kruinschering ontvangen 
en de kledij van een geestelijke dragen. 
Hoewel de koster dus gehuwd kon zijn, 
had de ongehuwde koster in veel kerken 
een hoger aanzien. De zweem van de 
geestelijke staat bleef lange tijd om de 
koster heen hangen.

Tot 2001 was er in de Lochemse St. 
Josephkerk slechts één koster. Dat was de 
heer Anton Blom. Onze geloofsgemeen-
schap had destijds in de persoon van 
Chris Loeffen nog een eigen pastoor. De 
koster had als ‘persoon naast de pastoor’ 
een zekere status. Samen met de pastoor 
regelde hij alle zich voordoende zaken. 
Daar kwam verandering in met de komst 
van pastoor Fred Hogenelst, die naast 
onze geloofsgemeenschap ook andere 
parochies moest bedienen. Er kwamen 
steeds meer Woord- en Communievierin-
gen, waardoor er in het ‘domein’ van de 
koster (zoals het priesterkoor en de sa-
cristie) gaandeweg vrijwilligers en andere 
leken aan de slag gingen. In 2001 werd 
besloten, ook omdat de heer Blom met 
alle veranderingen moeite had, een groep 
van vier kosters te benoemen. Deze groep 
bestond uit mevrouw Truus Rouweler en 
de heren Leo Mulders, Frans Mol en Goof 
Bus. Tot 2008, toen Leo Mulders vertrok, 
werkten de kosters in groepjes van twee, 
daarna als individuele koster. In 2011 

nam Frans Mol afscheid en traden me-
vrouw Greetje Wübbels en de heer Gerrit 
te Vaarwerk tot de kostersgroep toe. De 
kosters vallen in het ‘Organisatieschema 
Werkgroepen’ onder het kopje Liturgie, 
maar vormen in de praktijk een autonome 
groep met een eigen dienstrooster.

De huidige kostersta-
ken zijn omschreven 
conform het besluit 
van het kerkbestuur 
van 17 februari 1998. 
Zij komen er op neer 
dat ‘men de werkzaam-
heden moet verrichten 
die nodig zijn om 
een viering op tijd en 
ongestoord te kunnen 
laten verlopen’. Dit 
houdt onder andere in 
dat de kosters bij elke 
viering voor de verwarming en het licht 
zorgen, zij steken de kaarsen aan, openen 
de kerkdeuren, zetten alle benodigdheden 
voor een Eucharistieviering (zoals kelk, 
kelkdoekje, pateen met hostie, corpo-
rale, kannetjes met water en wijn, kan 
en schaal voor de handwassing) klaar, 
evenals de kleding van de priester (in de 
juiste liturgische kleur) en het altaarmis-
saal en plaatsen de juiste nummers van de 
liederen op het liederenbord. Daarnaast 
zorgt de koster ervoor dat 10 minuten 
voor aanvang van een viering de klok 
luidt, de microfoons zijn geïnstalleerd en 
de vieringen via het internet te beluiste-
ren zijn. Bij Woord- en Communievierin-
gen moeten de liturgieboekjes (eventueel 
in de zangbundels) klaarliggen en moeten 
er voldoende geconsacreerde hosties 
aanwezig zijn. En verder ziet de koster 
erop toe dat er tijdig nieuwe kaarsen 
worden besteld, dat de kaarsenbakken 
in de Mariakapel zijn gevuld, dat bij 
uitvaarten naast de hierboven genoemde 
zaken wijwater en wierook klaarstaan en 
er acolieten aanwezig zijn. En zo zijn de 
kosters – vooral in de Goede Week en 
rond de kerstdagen – voor talloze andere 
zaken in de weer. 

De kosters hebben voor het op de juiste 
wijze kunnen uitvoeren van de vele werk-
zaamheden geen officiële cursus gevolgd. 
Wel bezoeken zij de themadagen voor 
kosters die jaarlijks door het Bisdom 
en het dekenaat Arnhem worden ge-
organiseerd. Het spreekt voor zich dat 
de kosters hun werk met enthousiasme 
doen, ook omdat zij weten dat zij daarmee 
bijdragen aan sfeervolle en goedverzorgde 
vieringen, waarbij de kerkgangers zich 
welkom heten en thuis voelen. Zij zullen 
er voor strijden dat het nog jaren duurt 
alvorens de laatste lichten door hen ge-
doofd moeten worden.

Truus Rouweler

Goof Bus

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

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

activiteiten voor 
vrouwen
Op maandag 17 november hebben we een 
creatieve avond o.l.v. Hetty Kuijper uit 
Gorssel. Op deze avond maken we van 
crêpepapier twee victoriaanse rozen en 
een knop, zodat we zelf een klein boeketje 
kunnen samenstellen. Voor deze avond is 
het noodzakelijk om je van te voren op te 
geven i.v.m. de materialen. De kosten van 
deze avond zijn: € 11,00 voor het maken 
van de rozen en € 5,00 voor zaalhuur 
inclusief twee consumpties. Opgeven kan 
bij Trees Jansen, het liefst via de mail.
In december hebben we onze ‘kerstactivi-
teit’. Op dit moment is de datum nog niet 
bekend, maar houdt de nieuwsbrief in de 
gaten. Daar komt de volledige informatie 
van deze activiteit.

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

uitnodiging Sint maarten-
viering in Vierslagverband

Op dinsdag 11 november wordt er in de 
Sint Martinuskerk  in Baak het feest van 
Sint Maarten gevierd.  Meer informatie 
over deze viering vindt u op de locatiepa-
gina van Baak (pagina 12) en in de vorige 
uitgave van Onderweg op de pagina Kidz 
& Teens achterin het blad. 

Vacature
De afgelopen jaren heb ik met plezier 
geholpen bij het maken van de boekjes 
voor speciale vieringen en ander druk-
werk. Door mijn verhuizing naar Vorden 
is het niet praktisch dat ik dit blijf doen 
en is het ‘drukwerk-team’ op zoek naar 
opvolging. 
Wat houdt dit vrijwilligerswerk in: 
bij een overlijden ben je een avond be-
schikbaar om te helpen met het samen-

stellen van de boekjes (kopiëren, vouwen 
en nieten) voor de avondwake en uitvaart, 
2 x per jaar een avond voor drukwerk 
voor de Oranjestichting (flyer toneel / 
kermisboekje) ± 4 x per jaar een avondje 
voor het maken van boekjes voor speciale 
vieringen (Pasen, Kerst etc.).
Natuurlijk mag je best een paar keer proef-
draaien om te zien of dit iets voor jou is.
Reacties graag naar Trees Jansen via de 
mail (jansenmts@planet.nl) of telefonisch 
0575-452324.

Groetjes Ria.

misdienaars
Denise en Rianne: 14 december

Collectanten
9 november:  Jan Baars
16 november:  Theo van Aalst
23 november:  Jan den Hartog
29 november:  Erna Bosch
7 december:  Theo Damen
14 december:  Joost Langenhof
21 december:  Theo van Aalst

Lectoren
23 november:  Anny Steentjes
29 november:  Roland Jansen
14 december:  Anke Pasman
21 december:  Cilia Langenhof

Kosters
9 november:  Jan Baars
16 november:  Joost Langenhof
23 november:  Cilia Langenhof
29 november:  Betsie Verhoeven
5 december:  Theo Damen
7 december:  Jan Baars
14 december:  Joost Langenhof
21 december:  Cilia Langenhof

Bloemversiering
1 november – 14 november: Riky en 
Marietje, 15 november – 28 november:  
Betsie en Nicole, 29 november – 12 de-
cember:  Diny en Leonie, 13 december – 
26 december: Riky en Marietje

Dames- en herenkoor
repetities: 11 november, 18 november,  
2 december, 9 december, 16 december,  
23 december
Gezongen vieringen: 23 november,  
7 december, 21 december

Intenties
9 november: Bertus Metze, Herman en 
Bep Pasman
16 november: Annie Gosselink – Pasman 
en Albert Gosselink, Robert Vallen
23 november: Gradus en Dinie Baars, 
Bernard Beijer, Herman en Bep Pasman, 
Gradus en Riek Bremer, Theo Bremer, 
Overleden ouders Gerritsen-Reulink
29 november: Jan Egging en Marietje 
Egging-Houtman, Joan en Riet Willemsen 
7 december: Overleden familie Beijer-
Kleinstapel, Hendrikus Baars, Herman en 
Bep Pasman
14 december: Willemien Horstink-Groot 
Koerkamp, Overleden familie Sesink-
Peters
21 december: Liesbeth Sielias, Herman 
en Bep Pasman

Sluitingsdata kopij
Sluitingsdata inleveren kopij voor Olbur-
gen/Rha: (uiterlijk 20.00 uur)
nummer 1: 23 november
nummer 2: 4 januari
E-mailadres: jansenmts@planet.nl

Landelijke ariëns-
herdenking 2014
De jaarlijkse Ariëns-gedachtenisvie-
ring zal ook dit jaar weer plaatsvin-
den op de derde zondag van novem-
ber, te weten  
16 november a.s. Zoals gebruike-
lijk wordt deze eucharistieviering 
gehouden in de St. Jacobuskerk aan 
de Oude Markt te Enschede. Aanvang 
10.30 uur.
Het thema van de viering is dit jaar 
Missionaire vreugde. 

Na de H. Mis is iedereen welkom in 
het parochiecentrum achter de kerk 
voor een informeel samenzijn. Er 
zullen ook weer boeken en kaarsen te 
koop zijn.
Het Ariëns-comité

Voor ev. verdere inlichtingen:
De heer J.N. Hinke, secretaris, 
tel.: 074 - 2429686

Vervolg algemene pagina’s
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H. Willibrord – ruurlo
Groenloseweg 1; 7261 AM Ruurlo; 0573-451456; 
rkkerkruurlo@live.nl 
Secretariaat: dinsdag 9.30-11.00 uur
Rekeningnr.: NL67RABO0356750396 of 
NL86INGB0002465958 (kerkbijdrage).
Redactie: f.kasteel@hetnet.nl

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

Pastoraatgroep
F. Helmink, 06-38912177; R. Bettink, 06-25455913;
H. Keurentjes, 0575-556757, J. Vreman 789043;
J. Freriks, 491241, H. Kasteel, 452492.

misdienaars uitje 
We zijn naar Movie Park Germany 
geweest samen met de misdienaars van 
Borculo. Om 8.30 uur moesten we bij 
de kerk in Borculo zijn. Daar maakten 
we groepjes voor in de auto. Ik zat bij 
Jennifer en Floris in de auto. In het park 
gingen we eerst een verzamelplek af-
spreken voor als er iets was. Dan konden 
we daar terecht. Daarna gingen we zelf 
groepjes maken om mee te lopen in het 
park. Ik zat bij Floris, Jennifer, Veerle en 
Linde in het groepje. Toen zijn we meteen 
naar het nick-land gelopen en zijn we in 
de avatar (zwevende vliegers) gegaan, 
daarna het hele nick-land afgegaan. Toen 
we klaar waren met het nick-land begon 
het heel hard te regenen dus heb ik een 
paar paraplu’s gehaald. Toen we uit het 
nick-land waren zijn wij eerst wat gaan 
drinken, daarna naar het park zelf. Toen 
zijn we eerst in de schijf gegaan en daarna 
zijn we naar studio 7 gegaan en naar de 
voorstelling gaan kijken. Daarna zijn we 
naar het Hart gegaan (achtbaan met een 
looping in de vorm van een hart). Daarna 
in de houten achtbaan. Toen we dat had-
den gedaan gingen we in de Spongebob in 
de Splash Bash, toen werden we helemaal 
nat. Daarna zijn ik en Floris heel vaak in 
de Djimmie Neutron gegaan. (achtbaan 
in het nick-land) Daarna zijn we gaan 
eten (patat met hapje) en daarna gingen 
we nog een muntje van Movie Park halen 
en een lolly. En op foto’s met Spongebob 
en Dora en Diego. Daarna maakten we 
een groepsfoto. Daarna gingen we naar 
huis. Een hele leuke dag dus. Groetjes Ilse 
Klein Gunnewiek

Van harte welkom nieuwe 
misdienaars en acolieten 
Zijn er nog jongens en meisjes die het leuk 
vinden om zo af en toe de pastoor/pas-
toraatmedewerker te helpen tijdens een 
kerkdienst, het altaar klaarmaken en weer 
opruimen, met kaarsen naast de pastoor 
staan tijdens het uitreiken van de com-
munie enz. Het is hoog uit een keer per 
maand op een zaterdagavond om 19.00 
uur of op een zondagmorgen om 9.30 
uur. Nieuwe acolieten zijn ook van harte 
welkom. En zouden hij/zij ook kunnen 
helpen tijdens een rouw- of trouwdienst. 
Lijkt het  je leuk dan kun jij je aanmelden 
bij Richard Klein Gunnewiek coördinator 
misdienaars/acolieten. Tel: 0573-451431-
0623183490 Maar jij mag je ook aanmel-
den via het parochiesecretariaat.

Sint maartenoptocht  
11 november 2014 
Hallo jongens en 
meisjes uit Ruurlo. 
Na onze fantasti-
sche St. Maartenop-
tocht van vorig jaar 
willen wij dit jaar 
weer een St. Maar-
tenoptocht houden. 
Jullie zijn weer van harte welkom op 
dinsdagavond 11 november om 18.30 uur 
bij de St. Willibrorduskerk in Ruurlo. Daar 
vertellen wij jullie het verhaal en zullen wij 
samen de liedjes zingen. Daarna gaan we 
met St. Maarten op het paard onder mu-
zikale begeleiding in optocht door Ruurlo 
naar het plein bij de Dorpskerk, waar het 
verhaal verder verteld zal worden. Neem 
wel jouw (eigen gemaakte) lampion met 
lampje mee, want het is dan al donker bui-
ten. Na afloop wordt er heerlijke chocola-
demelk geschonken in de Dorpskerk. Heb 
je nog geen lampion, kom dan op woens-
dagmiddag 5 november a.s. van 14.00 uur 
tot 16.00 uur naar de Sprankel om er een 

te maken. De kosten hiervoor zijn € 2,00 
inclusief ranja en iets lekkers. Wij hopen 
jullie dan allemaal met lampion te zien op 
dinsdag 11 november om 18.30 uur bij de 
ST Willibrorduskerk. Namens de kinder-
leiding van de Katholieke en Protestantse 
kerken.

uitnodiging voor  
de Gezinsviering  
op Kerstavond
Hierbij willen wij jullie allemaal van harte 
uitnodigen voor de gezinsviering op 24 
december 2014 om 17.00 uur in de St. 
Willibrorduskerk te Ruurlo. Voorganger is 
M.J.B. Peters-van Langen. Medewerking 
wordt verder verleend door kinderkoor 
“Sing a Song”, o.l.v. Karin Hukker. Vooraf-
gaand aan de viering worden al enkele 
kerstliedjes gezongen door het kinderkoor. 
Na afloop is er achter in de kerk warme 
chocolademelk met een kerstkransje en 
kunnen we elkaar een zalig kerstfeest 
wensen. Wij hopen u allen te mogen ver-
welkomen bij deze viering. Graag tot 24 
december. De werkgroep kinderliturgie

misintenties
15 en 16 nov., Ida van Lanen – Groot 
Zevert Ouders Freriks – Ampting. 22 en 
23 nov. Rikie Mombarg v.d.Hoven Toon 
Geerligs Jaargetijde Ida van Lanen – 
Groot Zevert Levende en overleden leden 
van het gemengd koor. 6 en 7 dec. Jaar-
getijde Berendina Gotink – Stege Johan 
v.d. Berg. 13 en 14 dec. Ida van Lanen – 
Groot Zevert.

Kerkbalans
Namens de commissie Kerkbalans en 
Locatieraad wil ik u hartelijk danken 
voor uw bijdrage aan de kerkbalans in 
2014 voor de locatie Ruurlo. Iets meer 
dan 90% van de toegezegde bedragen is 
overgemaakt. Als u uw toezegging nog 
niet hebt overgemaakt, wil ik u via dit 
artikel vragen dat alsnog te doen. Ook 
als u niet hebt toegezegd is uw bijdrage 
natuurlijk van harte welkom op IBAN 
nummer NL86 INGB 0002 4659 58 tnv 
H. Willibrordus Ruurlo kerkbijdrage. 
Tineke Radstaak.

ouderenviering
Woensdag 17 december a.s. om 10.00 
uur is er een H. Mis in kerstsfeer. Pastoor 
Hogenelst gaat voor, het Gemengd Koor 
zorgt voor sfeervolle kerstliederen, na 
afloop is er koffie. U bent van harte wel-
kom. Wanneer u geen vervoer hebt, geef 
het dan door aan uw wijkcontactpersoon. 
Bezoekgroep Willibrordus.
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H. Willibrord - Steenderen
Postbus 16, 7220 AA Steenderen; Bronkhorsterweg 2, 7221 
AC Steenderen, 0575-451223
Secretariaat: 1e en 3e maandag v.d. maand 9.30-10.30 uur; 
of M. Schut, 0575-452101
Rekeningnr.: NL28RABO0148991939
Redactie: mariaschotman@gmail.com 

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

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

Het was een geweldig 
feest!

De vos-
senjacht op 
zaterdag 
11 oktober 
was, mede 
door de 
hulp van 
vele vrij-
willigers, 
een zeer 
geslaagd 

evenement. Het weer leek spelbreker te 
worden, maar uiteindelijk was het tijdens 
de speurtocht zelf redelijk droog.
De 50 kinderen die waren gekomen wer-
den, verdeeld over 10 groepen, met een 
begeleider op pad gestuurd om de vossen 
te zoeken en een puzzelstuk in ontvangst 
te nemen. Alle groepjes kwamen aan de 
beurt om de trappen naar de klok in de 
toren te beklimmen. Daarbij werden ze 
geholpen door de mannen van de tuin en 
klusgroep, die zich op iedere verdieping 
geposteerd hadden. De kinderen kon-
den tussendoor zelf ranja tappen bij de 
limonadefontein. Toen alle groepen terug 
waren werd er gesmuld van de patat, 
gesponsord door de Aviko en gebakken 
door Henny en Ria Menger, die op de ta-
fels met aluminiumfolie werd uitgestort. 
Ondertussen viel de regen met bakken uit 
de hemel, maar in de tent was het droog 
en gezellig, mede door de muziek die 
werd gedraaid door de jonge DJ Larse van 
Koot.
Na een ijsje als toetje kon het feest afge-
sloten worden. Dank aan Simone Cremers 
voor de organisatie.

Jubileumviering en 
presentatie boek
Op zondagmiddag 12 oktober luidde 
de klok, om iedereen naar de feestelijk 
met bloemen versierde kerk te roepen. 

Om half 2 kwamen de vier voorgangers: 
pastoor Hogenelst en de oud-pasto(o)rs 
Jacobs, Zweers en ten Klooster, vooraf 
gegaan door de acolieten en misdienaars 
in processie de kerk binnen, verwelkomd 
met zang van het koor 2gether. Na het 
welkomstwoord van Maria Schotman, 
werd er door de aanwezigen samen de Eu-
charistie gevierd. Pastoor Zweers verzorg-
de de feestpreek, waarin hij memoreerde 
aan het samen bouwen van een kerk en 
parochie en dit verbond met het evange-
lie van deze dag over het bruiloftsfeest 
waarop men uitgenodigd was. De koren, 
gemengd koor en 2gether, maakten er 
met hun zang een waar feest van. Aan 
het eind van de viering spraken de heren 
Heuver, namens het parochiebestuur 
van de HH. Twaalf Apostelen, en de heer 
Linde namens de protestantse gemeente 
Steenderen-Bronkhorst. 
Hierna was het tijd voor de boekpresen-
tatie. De heer Doornink, drukker van het 
boek, vertelde in het dialect over de tot-
standkoming, waarin hij en Robert Sesink 
heel druk zijn geweest met de lay-out. 
Daarna sprak Trudi van der Weijden de 
schrijver van het boek Wim Jansen en de 
researchman Geert Jansen toe, bedankte 
voor het vele werk en reikte hen de eerste 
exemplaren uit. Van Nel Verheul kregen 
ze een envelop met inhoud. De dames 
Jansen kregen een bos bloemen, als dank 
voor de vele uren dat ze hun mannen 
kwijt waren aan het boek. Vervolgens 
nam Wim Jansen het woord en sprak zeer 
enthousiast over het werkelijk prachtige 
boek. 
Buiten stond muziekvereniging Nieuw Le-

ven klaar en bracht een hartverwarmende 
serenade op het zonovergoten kerkplein. 
Hierna was er een gezellig samenzijn in 
de tent en het Kerspel.
Terugkijkend op het jubileumfeest, dat in 
mei begon met een oecumenische dienst, 
kunnen we alleen maar zeggen dat het 
een prachtig feest is geweest, wat niet 
mogelijk zou zijn zonder de hulp van de 
vele vrijwilligers die geheel belangeloos 
de handen uit de mouwen staken.
Kortom: waarin een kleine gemeenschap 
GROOT kan zijn.

actie voor pastoor Zweers
Aan het eind van de viering werd er een 
inzameling gehouden voor het project 
voor vluchtelingen van pastoor Zweers, 
waarvoor hij die nacht zelfs in een doos 
had geslapen. Deze collecte bracht maar 
liefst bijna 300 euro op.

Catechese op de Joannesschool

Project Hemel en aarde
De lessen van Hemel en Aarde gaan de 
komende periode over het onderwerp 
NACHT. De kinderen staan stil bij de 
heel eigen sfeer van de nacht en maken 
kennis met religieuze verhalen en gebrui-
ken waarin de nacht een belangrijke rol 
speelt.
De nacht is geheimzinnig en eng, een 
niemandsland waar dingen gebeuren die 
het daglicht niet kunnen verdragen. Maar 
de nacht is ook de tijd van de grote men-
sen, waar je bij wilt zijn en deel van wilt 
uitmaken, ook al val je bijna in slaap. En 
de nacht is een tijd van stilte, van inkeer 
en rust, de nacht brengt inzicht.
Ook al lijkt het nog lang te duren, over 
een paar weken is het alweer kerst. In de 
verhalen die we aan de kinderen vertellen, 
geven we aandacht aan de betoverende en 
heilige sfeer van de kerstnacht. De nacht 
waarin Jezus wordt geboren in een stal en 
het engelenkoor zingt voor de herders in 
het veld.
Er verschijnt een stralend licht in de don-
kere nacht, waarin de wijzen de konings-
ster volgen. We hopen dat het inspireert 
tot een sfeervolle kerst, waarin iets van 
het wonderlijk van de kerstnacht invoel-
baar wordt.
We verheugen ons op boeiende lessen die 
tot de verbeelding spreken, waarin we de 
nacht met nieuwe ogen leren kennen.

Koffiedrinken
9 november en 7 december.

Verslag communicanten
zie Kids en Teenz pagina.
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H. Willibrord - Vierakker
Vierakkersestraatweg 31, 7233 SE Vierakker, 0575-441286, 
info@demooistekerk.nl; www.demooistekerk.nl 
Secretariaat: donderdag 10.00-12.00 uur.
Rekeningnr.: NL40RABO0366417029; 
NL09INGB0000856562; 
Rekeningnr.: NL86RABO0327465948 (restauratie)
Redactie: redactie@demooistekerk.nl 

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

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

Pleinmarkt 2014

Op zondag 14 september werd weer de 
jaarlijkse Pleinmarkt gehouden. Zoals alle 
jaren waren weer veel zolders uitgeruimd 
en er was een groot aanbod aan servies-
goed, boeken, speelgoed, kleine meubelen 
en prullaria.
Het weer was prachtig en de stemming 
onder de meer dan 50 vrijwilligers was 
uitstekend. Doordat er in de omgeving 
meer andere activiteiten plaats vonden 
was het bezoekersaantal wat minder dan 
het vorig jaar. Toch was de opbrengst 
vergelijkbaar met die van vorige jaren. Na 
aftrek van de onkosten bleef er € 2.350,= 
over voor het restauratiefonds van onze 
kerk.

allerzielen
In de viering van 2 november hebben wij 
in het bijzonder diegenen herdacht die 
sinds 1 november vorig jaar zijn overle-
den:
Johannes Daniël Bouweister, 82 jaar
Bernardus Johannes Theodorus  
Rouwenhorst, 78 jaar

’s Morgens om 9.30 uur was er een Eu-
charistieviering waarin we stilstonden bij 
onze dierbare overledenen. Op bijzondere 
wijze hebben wij aandacht besteed aan 
hen die het laatste jaar zijn heengegaan. 
De nabestaanden van hen werden dan 

ook speciaal uitgenodigd om te midden 
van medeparochianen deze plechtigheid 
bij te wonen. Daarbij hoorde ook een 
bezoek aan het kerkhof, een traditie die 
tot op de dag van vandaag wordt voort-
gezet. Een bloemetje op het graf, aange-
vuld met een lichtje, draagt er toe bij de 
herinnering aan de overledene levendig te 
houden.

Kindernevendiensten 
in de advent voor alle kinderen 
in de basisschoolleeftijd
De advent is de 
voorbereidingstijd 
op Kerstmis en duurt 
vier weken.
Kerstmis is een groot 
feest in de kerk. Met 
Kerstmis vieren we 
de geboorte van 
Jezus, de Zoon van 
God. Eigenlijk een 
soort verjaardags-
feest. Dit feest houden wij op kerstavond 
24 december om 19.00 uur tijdens een 
familieviering.
Een feest moet je goed voorbereiden en 
daarom komen wij op de 4 adventszonda-
gen bij elkaar om tijdens de kinderneven-
dienst naar mooie verhalen te luisteren, te 
knutselen en samen het kerstspel voor de 
familieviering op kerstavond te oefenen. 
Speciaal willen wij hiervoor de kinde-
ren uit de Vierslag:  Baak, Steenderen, 
Olburgen en Vierakker uitnodigen. Maar 
natuurlijk zijn ook de kinderen uit de 
andere geloofsgemeenschappen van harte 
welkom om mee te doen met ons kerst-
project.
Locatie: Willibrorduskerk Vierakker. 
Tijden: zie rooster van de vieringen.

Aanmelden kan via onderstaand mail-
adres:
kindervieringen@demooistekerk.nl
Werkgroep advent/kerstviering kinderen.

Kerkhof
Binnenkort is het weer Kerstmis en dat is 
voor veel nabestaanden dé gelegenheid 
om de overleden familieleden te bezoeken 
op het kerkhof. Een extra reden om het 
kerkhof te bezoeken is het beeld voor de 
Ongedoopte Kinderen dat net op Allerzie-
len is ingewijd. Dit abstracte kunstwerk 
verbeeld de omarming van de moeder 
rond haar kindje en heeft als titel gekre-
gen: “Het nooit vergeten verdriet”. 
Het is geplaatst op de plek, links bij de 
kindergraven, waar vroeger de ongedoop-
te kinderen begraven werden.
Laten we de graven op het kerkhof weer 
mooi maken om in de kersttijd waardig 
onze overleden geliefden te herdenken.

Kerstconcert op  
21 december 
Traditiegetrouw is er weer een Kerstcon-
cert onder leiding van Hans de Wilde. Om 
15.00 uur bent u welkom in onze mooie 
kerk, die helemaal in kerstsfeer versierd 
zal zijn. Het precieze programma van 
het concert is nog niet bekend bij het ter 
perse gaan van dit blad, maar de reputatie 
van Hans de Wilde geeft ons het volste 
vertrouwen dat het weer prachtig zal 
worden. Om alvast in de sfeer te komen 
hierbij een winterse foto van de kerk.

eerste Heilige  
Communie 2015
Kinderen die volgend voorjaar de Eerste 
Heilige Communie willen doen kunnen 
zich nu aanmelden via het mailadres: 
kindervieringen@demooistekerk.nl 
Kinderen vanaf basisschool groep 4 kun-
nen deelnemen aan de Eerste Heilige 
Communie. De exacte datum van de fees-
telijke communieviering in de Vierslag is 
nog niet bekend. Waarschijnlijk wordt het 
ergens in de maand juni.
Voorafgaand aan de viering worden de 
kinderen in een aantal bijeenkomsten op 
de Eerste Heilige Communie voorbereid.

Werkgroep Eerste Heilige Communie.
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Christus Koning / H. antonius  
van Padua - Vorden
Het Jebbink 8, 7251 BL Vorden; 0575-551735, 
parochievorden@tiscalimail.nl
Secretariaat: dinsdag 9.00-12.00; donderdag 9.00-10.30.
Rekeningnr.: NL68RABO0366463667 (kerkbijdrage); 
NL71RABO0155100904 (algemeen en intenties)
Redactie: cjklijn1970@kpnmail.nl
Locatieraad
H. Winkeler, vz., 553292; H. Peters, secr., 520452;  
P. Zents, pm., 556723.
Pastoraatgroep
A. Heuveling, secr., 552267; T. Rutting, 553527;  
A. Wentink, 0573-401564; C. Fransen, 552322;  
H. van Heugten, 554241.

Drukke herfst……
Traditioneel is de herfstperiode een tijd 
van veel activiteiten en het succesvolle 
benefietconcert voor het project van de 
in Syrië vermoorde pater Frans van der 
Lugt op 28 september j.l. zette daarbij 
de toon en is een groot succes geworden. 
De parochieavond van 8 oktober stond 
grotendeels in het teken van de inwijding 
van de nieuwe Mariahoek door pastoor 
Hogenelst en ook deze onthulling kreeg 
de handen van iedereen op  elkaar. Veel 
lovende reacties kwamen binnen en na-
tuurlijk veel dank voor de vrijwilligers die 
dit in korte tijd met zoveel toewijding en 
vakmanschap hebben gerealiseerd! Dat 
juist in deze periode ook aandacht voor 
onze geloofsgemeenschap werd gegeven 

via de kanalen van Radio Maria is een 
extra opsteker.
Op 16 november viert ons gemengde koor 
Cantemus Domino het 40-jarig bestaan 
met een feestelijke Eucharistieviering. De 
talloze leden die met hun vocale kwali-
teiten onze vieringen zo sfeervol hebben 

opgeluisterd zijn wij veel dank verschul-
digd. Dat hun actieve voorzitter - Ria van 
der Linden -  ook al 40 jaar meezingt mag 
hier best vermeld worden. 
De voorbereidingen voor de advents- en 
kerstperiode zijn inmiddels in volle gang. 
Naast de vele vieringen verdient het 
speciale kerstconcert van ons koor Vokate 
op woensdag 17 december in de Christus 
Koningkerk zeker een vermelding in uw 
agenda.
Tenslotte mag niet onvermeld blijven, dat 
zowel de leden van de locatieraad als de 
pastoraatsgroep al 5 jaar onafgebroken en 
zonder wijziging hun diensten voor de ge-
loofsgemeenschap vervullen en construc-
tief bijdragen aan het functioneren van de 
gehele parochie. Vanaf volgend jaar staan 
geplande vervangingen voor de deur en 
wij roepen – met name jongere – leden 
van onze geloofsgemeenschap op om 
ook hun verantwoordelijkheid voor het 
toekomstig voortbestaan te willen nemen 
en zich aan te melden voor een boeiende 
vrijwilligersfunctie. Voor uw reactie of 
eventuele vragen kunt u  bij mij of Huub 
Winkeler terecht.
Namens locatieraad en pastoraatsgroep,
Ton Rutting

overleden
Op 16 september 2014 overleed Bennie 
rouwenhorst.
Hoewel hij een zeer betrokken parochi-
aan was in Vorden, hebben de uitvaart en 
begrafenis plaats gevonden in Vierakker, 
waar hij werd geboren. Het In Memoriam 
vindt u in de nieuwsbrief.

Op 25 september overleed op de leeftijd 
van 91 jaar  
annie Heuveling-tigchelovend  
De herinneringsdienst werd gehouden op 
30 september in de Christus Koningkerk
in Vorden. Het In Memoriam vindt u in 
de nieuwsbrief.

Op 21 oktober overleed op de leeftijd van 

78 jaar Bart Hartelman.
De uitvaartviering werd gehouden op 
25 oktober in de Christus Koningkerk te 
Vorden en aansluitend de begrafenis in 
Kranenburg. Het In Memoriam vindt u in 
de nieuwsbrief.

reis naar rome en assisi
Acht jaar geleden organiseerde Ds. Jan 
Kool uit Vorden een  zesdaagse reis naar 
Rome. Aan deze reis namen toen ook 
een aantal parochianen van de Christus 
Koningkerk deel.
De goede herinneringen aan deze reis 
hebben ertoe geleid om in 2015 weer naar 
Rome te gaan, nu met een extra dag naar 
Assisi. Het is de bedoeling dat deze trip 
zowel een oecumenisch als een regionaal 
karakter krijgt.
De reis is gepland van 9 t/m 14 april. In 
de periode daaraan voorafgaand zullen 
een aantal voorbereidingsavonden gehou-
den worden.
De introductieavond is op 3 november 
(helaas net voor het uitkomen van Onder-
weg)
Voor nadere informatie kunt u terecht bij 
ds. Jan Kool. Tel 0575 553576 of
Email: jan1.kool@planet.nl

aktie Schoenendoos
In het vorige nummer van Onderweg 
heeft u al een uitgebreid artikel kunnen 
lezen over de Aktie Schoenendoos. Graag 
vragen wij de aandacht voor de oecume-
nische dienst in het kader van deze actie  
op zondag 9 november om 10.00 uur in 
de Gereformeerde Kerk. Het thema luidt:  
“Ook jij hoort erbij“ Komen er ook deze 
keer weer heel veel dozen ?

Kerstpakkettenactie 
Ook dit jaar houdt de Werkgroep Part-
nergemeenten Oost-Europa namens de 
Vordense kerken weer de bekende Kerst-
pakkettenactie voor onze broeders en 
zusters in Sighet (Roemenië) en Subotica 
(Servië). Het bedrag dat u geeft wordt be-
steed aan voedselpakketten, kachelhout of 
andere praktische dingen, en medicijnen. 
De aanschaf wordt ter plaatse gedaan 
en gedistribueerd. Om u een richtlijn te 
geven: voor € 15 kan een mooi pakket 
samengesteld worden. Uw bijdrage is 
welkom op bankrekening NL56 RABO 
0366.4349.77 t.n.v. Werkgroep Partner-
gemeenten Oost-Europa te Vorden. Bij 
voorbaat onze dank !

Inleveren kopij
Sluitingsdatum inleveren kopij voor Vor-
den is 26 november,  
cjklijn1970@kpnmail.nl



Onderweg / Uit de geloofsgemeenschappen 25

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 

Kerkledenadministratie
In het grijze verleden werd het kerkleden-
bestand bijgehouden via een kaartenbak. 
Met de introductie van computers werd 
het kerkledenbestand geautomatiseerd. 
Tot op de dag van vandaag wordt de kerk-
ledenadministratie met het computerpro-
gramma “Kerkhulp” bijgehouden door 
een parochiaan. Noodzakelijke gegevens 
van verhuizing en overlijden komen via 
het secretariaat of van horen zeggen. Dat 
is achterhaald door de tijd. 
In 1986 werd de wet op de privacy aan-
gescherpt. Gegevens uit Gemeentelijke 
Burgerlijke Administratie mochten niet 
meer rechtstreeks doorgegeven worden 
aan de kerkgenootschappen. De Stich-
ting Interkerkelijke Leden Administra-
tie – SILA – werd opgericht. Staat in de 
Gemeentelijke Burgerlijke Administratie 
vermeld dat iemand bij een kerkgenoot-
schap hoort, dan worden de gegevens via 
de SILA doorgegeven aan de betreffende 
kerkgenootschap. Vanaf oktober 2011 
werken alle RK Bisdommen samen met 
de SILA.
Voor de verwerking van de gegevens is 
het program NAVISION ontwikkeld. De 
locatieraad heeft zich als doel gesteld dat 
de geloofsgemeenschap St.Jan-Emmanu-
el aan het eind van dit jaar dit programma 
operationeel heeft.
Het ziet er naar uit dat dat, dank zij de 
inzet van een aantal vrijwilligers, ons 
gaat lukken. Wel merk ik hierbij op dat 
Navision geen erg gebruiksvriendelijk 
programma is. 
De volgende keer meer over de kerkleden-
administratie.
Berry Wessels, voorzitter locatieraad

aanmelden eerste Heilige 
Communie
In het voorjaar van 2015 starten de 
voorbereidingen voor de Eerste Heilige 
Communie (EHC) in Zutphen (onder 
voorbehoud van voldoende deelname)! In 

6 bijeenkomsten worden de kinderen 
voorbereid op de feestelijke viering van de 
EHC. Ook zijn er twee bijeenkomsten voor 
ouders. Deelname is bedoeld voor kinde-
ren uit groep 4 van de basisschool. Als u 
uw kind op wilt geven, dan kan dat voor  
1 januari 2015 via een bericht aan Clemen-
tine de Groen-v/d Wildenberg via cvdwil-
denberg@hotmail.com.
 

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 voor-
naamste functie van een pastoraatsgroep 
in Zutphen/Warnsveld uitgevoerd wordt. 
Horen en zien wat er in de geloofsge-
meenschap leeft, en hier vervolgens 
(indien nodig) actie op ondernemen. Om-
dat de locatieraad zelf niet altijd overal 
aanwezig kan zijn, hebben ze een drietal 
mensen gevonden die deze specifieke taak 
graag op zich nemen: 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 

misintenties 
9/11: Lies van Wiggen, ouders Bouwman-
Baakman; 16/11: Hendrikus Gerhardus 
Johannes Wientjes, familie Bisseling-
Hendriks, Geert Bisseling, Tiny Bartels-
Hecker; 23/11: ouders De Wijs en dochters 
Lies, Willy, Tonny en Magda.

overleden
2 augustus 2014: anna maria Zaan-
Weekamp, 83 jaar oud
31 augustus 2014: reinierus Johannes 

Jacobus Siemes, 82 jaar oud
8 september 2014: Cornelia elisabeth 
Bergman-van der Wijden, 85 jaar oud
2 oktober 2014: Johanna maria there-
sia rutgers-Dollenkamp, 89 jaar oud
5 oktober 2014: ronald rian Bernard 
Geurds, 58 jaar oud

Huwelijk
Bereiden zich voor op hun huwelijk: 
Fokke rotman en marjolein Hagens

effataviering
Op 8 november en 13 december 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)
9/11: ds. K.Bentveld; 16/11: pastor R. 
Rijk; 23/11: dhr. H. Dijkman; 30/11: pas-
tor H. Hase; 7/12: ds. K. Bentveld; 14/12: 
pastor R. Rijk; 21/12: ds. K. Bentveld

Kerkdiensten Vredeskapel-GGNet
(10.30u)
9/11: R. Baauw; 16/11: G. Pols; 23/11: L. 
van Wijk; 30/11: G. Spekkink (communie-
viering); 7/12: P. den Dulk; 14/12: L. van 
Wijk; 21/12: R. Rijk

middagpauzediensten: 
iedere donderdag, 12.15u-12.30u
13/11: ds. mw. M. Terwel-Hamster; 20/11: 
ds. S. Sluis; 27/11: ds. W. Stolte; 4/12: 
pastor V.V.T. ten Bruin; 11/12: pastor G. 
Pols; 18/12: ds. G.W. v/d Brug.

taizéviering
Op zondag 16 november en zondag 14 
december vindt er in de Martinuskerk, 
Kerkplein 1 in Warnsveld een oecume-
nisch avondgebed plaats in de sfeer van 
Taizé. De oecumenische kloostergemeen-
schap in Taizé, een plaatsje in het Franse 
Bourgondië, trekt mensen uit de hele we-
reld. De vieringen ademen rust en stilte 
uit en zijn bekend om de mooie liederen 
die  in vele talen worden gezongen. Ook 
in Warnsveld wordt getracht, dit te laten 
horen. Om 18.15 uur begint het inzingen 
en oefenen van nieuwe liederen. Zingt u 
graag en wilt u beter vertrouwd raken met 
de meerstemmig gezongen liederen, dan 
bent u daarbij van harte welkom. Vanaf 
18.50 uur bereiden we ons in stilte op de 
dienst voor. De dienst begint om 19.00 
uur en duurt ongeveer drie kwartier.



26  Kidz & Teenz

Vooraankondiging 
Familievieringen 
met Kerstmis
Tijdens de Adventsperiode is er in de H. Willibordkerk te 
Vierakker elke week een kindernevendienst. Meer informatie 
vindt u op de locatiepagina Vierakker.

Kerstavond

17.00 uur in St. Jan te Zutphen
17.00 uur in O.L.V. Tenhemelopneming te Borculo
17.00 uur in H. Willibrord te Ruurlo
18.00 uur in H. Willibrord te Hengelo
18.00 uur in O.L.V. Tenhemelopneming te Joppe
18.30 uur in H. Joseph te Lochem
19.00 uur in H. Willibrord te Vierakker

Eerste Kerstdag

9.30 uur in H. Martinus te Baak

Kindje Wiegen

Eerste Kerstdag
15.00 uur in O.L.V. Tenhemelopneming te Joppe
15.00 uur in H. Willibrord te Ruurlo
15.00 uur in H. Johannes de Doper in Keijenborg
Tweede Kerstdag
11.00 uur in O.L.V. Tenhemelopneming te Borculo

30 november  
Familieviering  
St. Jan in Zutphen
De nieuwe opzet van de familievieringen 
bevalt zowel groot als klein. 
Op 12 oktober hebben we een mooie 
viering gehad waarin kinderen hun aan-
deel hadden. Wil jij ook meezingen en 
meedoen in de viering? 
Meldt je aan bij Jacqueline Mulder 
Tel.: 06-30650039; email: jacqueline.mulder@upcmail.nl 

Op de eerste zondag van de Advent 30 november 2014, 
om 11.15 uur is er weer een familieviering. 
Thema: Waar kijk jij naar uit? Kom je ook?

Terugkomavond  
Vormelingen:  
De taart van je leven
Op vrijdagavond 19 september hebben de vormelingen 
het project afgesloten tijdens de terugkomavond. Na de 
gezamenlijke maaltijd hebben we gesproken over wat er 
belangrijk is in ons leven, waar we de meeste tijd aan-
besteden en hoe geloof daarin een plek heeft. De taart 
werd niet alleen ingetekend en beschreven, maar er 
werd ook taart gedeeld en gegeten. Er is een groeps-app 
aangemaakt zodat wij contact kunnen houden met elkaar 
en we de jongeren kunnen uitnodigen voor de activiteiten 
die voor hen georganiseerd worden.

Terugkombijeenkomst 
Communicanten uit  
De Vierslag en Zutphen
De communicanten uit de Vierslag – Baak, Olburgen, Steen-
deren, Vierakker – en Zutphen hebben op vrijdag 10 oktober 
een afsluitende bijeenkomst gehad.
Van de 9 kinderen waren er 4 aanwezig die met de begelei-
ding terugblikten op hun Eerste Heilige Communie. Daarbij 
werden foto’s en een filmpje van de viering getoond. Het ver-
haal van het laatste avondmaal werd voorgelezen en vragen in 
het communieboek-
je beantwoord.
Daarna werd er 
gezellig pizza’s 
gegeten met ijs 
toe. De kinderen 
speelden nog even 
verstoppertje en 
de ouders, die hen 
op kwamen halen, 
dronken een kopje 
koffie onder het 
napraten.
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Spetterende begin van 
het nieuwe seizoen bij 
TeenerTimeZutphen

Op vrijdagavond 26 september kwamen  
10 tieners vanuit de parochie naar 
het platteland van Wichmond om daar 
aanwezig te zijn bij de opening van het 
nieuwe seizoen van TeenerTimeZutphen. 
We begonnen met een kennismakingsspel 
om elkaar iets beter te leren kennen. 
Tijdens deze avond waren er namelijk 
4 tieners aanwezig, die het afgelopen 
jaar het vormsel hebben gedaan en dus 
nog niet of nauwelijks bekend waren met 
TeenerTime.

Na het kennismakingsspel konden we beginnen aan de BBQ. 
Na wat problemen met stroomuitval en scheve bakplaten was 
iedereen eindelijk voorzien van een hapje en een drankje. 
De sfeer zat er goed in, er volgden veel gesprekken en de 
tieners hadden veel lol met de naastgelegen zwemvijver. 
Dit leidde tot wat natte broeken, maar dat kon de pret niet 
deren. 
Na het eten zijn we met z’n 
allen vertrokken naar Hotel 
Inntel in Zutphen om daar 
de avond voort te zetten 
met een fanatiek potje 
bowlen. De groep werd over 
twee banen verdeeld en we 
konden genieten van elkaars 
kunsten op de bowlingbaan. 
Stuiterballen passeerden de revue, maar ook heuse strikes 
kwamen regelmatig voor. De echte winnaar van de avond was 
Robbin Lamers, hij gooide meerdere keren een strike en 
behaalde daarmee de hoogste score. Na dit spannende potje 
werden alle tieners weer opgehaald en kwam de avond ten 
einde.
Wij kunnen namens de leiding zeggen dat wij een hele gezel-
lige avond hebben gehad en uit kijken naar de rest van het 
seizoen!
Onze volgende avonden zullen zijn op:
•	 Vrijdag	31	oktober		 van	19.30	tot	21.30	uur
•	 Vrijdag	28	november	 van	19.30	tot	21.30	uur
•	 Vrijdag	19	december	 van	19.30	tot	21.30	uur
Voor informatie kun je mailen naar teenertimezutphen@
gmail.com. Wij hopen op deze avonden nog meer enthousiaste 
tieners te mogen ontvangen.

Greetz, Nienke, Stijn, Astrid, Bram en Ymke

Vooraankondiging 
H. Vormsel
In 2015 is de vormselviering op zaterdag 6 juni om 19.00 
uur. Het voorbereidingsweekend is op 25 en 26 april 
2015 en de vormelingendag van het vicariaat is op zater-
dag 18 april 2015. De ouder-kind informatieavond zal in 
het voorjaar 2015 zijn.

Jong Onderweg
Tijdens de bijeenkomst op 8 oktober hebben we ge-
sproken over de betekenis van de heiligen in de RK Kerk. 
Op zondag 12 oktober zijn we na de Eucharistie en de 
lunch naar het Heiligenbeelden Museum in Kranenburg 
gegaan. Met een mooie klankbeeldpresentatie werden we 
geïnformeerd over het katholieke leven in de 19e eeuw 
en de architect Pierre Cuypers,  die, in opdracht van de 
freules van Dordt, de Antonius van Padua kerk en veel 
gebouwen in het buurtschap Kranenburg heeft gebouwd. 
Daarna hebben we zelf de heiligenbeelden bekeken en 
zijn op zoek gegaan naar 
onze naamheilige. Ook 
hebben we de kapel in het 
voormalig Franciscanen-
klooster bewonderd. 
Op 5 november en 3 
december komen we weer 
bij elkaar in de sacristie 
van de St.Janskerk te 
Zutphen van 19.00 tot 
21.30 uur. 
Ben je tussen de 18 en 36 
en heb je zin om met ons 
mee te doen. Je bent van 
harte welkom!
Voor informatie of aan-
melden kun je contact 
opnemen met pastoraal 
werker  Marga Peters, 
tel: 06-29405303 ; email: 
m.peters@12apostelen.nl

Jongerenactiviteit 
Bisdom

Saints today
De maand november begint met het feest van Allerheiligen. 
Verder wordt in deze maand het feest van St. Willibrord 
en St. Maarten gevierd, twee belangrijke heiligen voor de 
Nederlandse kerk. Om deze redenen organiseert het Jon-
gerenplatform van het Aartsbisdom Utrecht (JPU) op  zon-
dag 9 november een jongerenactiviteit met als titel ‘Saints 
today’. Op deze bijeenkomst wordt aandacht besteed aan de 
heiligen, waaronder St. Willibrord en St. Maarten. Verder 
gaan we in op vragen als: ‘Waar komt mijn naam vandaan en 
heeft het met een heilige te maken?’ en  ‘Hoe kan ik groeien 
in heiligheid?’ 

Het programma van de dag en aanvullende informatie vindt je 
op: www.12apostelen.nl/jongeren en op www.jongaartsbisdom.
nl. Opgave kan tot 2 november door te mailen naar Hao Tran: 
tran@aartsbisdom.nl.



28 Onderweg / Erfgoed

rusten in gewijde aarde in Borculo
In de eerdere  “Erfgoedseries”  is uit-
gebreid weergegeven dat in 1882 door 
toedoen van de niet-onbemiddelde 
pastoor Eugenius Fornier, die bijna 40 
jaar pastoor was in Borculo, de huidige 
prachtige neo-gotische kerk met pastorie 
is gebouwd. 
Wat velen niet weten is het feit dat het 
naastgelegen Kerkhof zelfs ouder is dan 
de fraaie kerk. Na een jarenlange wens 
in het verleden kreeg het kerkbestuur 
(van het kleine  “Waterstaatskerkje” 
aan de Steenstraat), na aankoop van de 
grond van de weduwe te Grotenhuis in 
1863, toestemming van de toenmalige 
gemeente Borculo om een kerkhof aan de 
Kerkegaarden in te richten. Op dinsdag 
na Beloken Pasen, 18 april 1871, werd 
het kerkhof plechtig gewijd door Pastoor 
Fornier. In het kerkhofarchief zien we dat 

de eerste begraving plaats vond op 10 mei 
1871. In dat jaar werden er nog vijf paro-
chianen meer begraven. De onderstaande 
foto, gemaakt vanuit de kerktoren, geeft 
een goed overzicht van het bescheiden 
kerkhof dat nog steeds geheel door vrij-
willigers wordt  “gerund”.
Bij het kruis ligt het priestergraf dat nu 
een gemeentelijk monument is. Als eerste 
priester werd op 25 nov. 1895 Pastoor 
Eugenius Fornier begraven. Bij het monu-
mentale kruis met opschrift  “Gedenk te 
sterven” liggen voorts nog enkele pries-
tergraven. In 1917 werd het “baarhuisje” 
gebouwd.  
In het voorjaar van 2014 is achter op het 
kerkhof een urnenmuur gebouwd met 
daarin een plaquette voor het ongedoopte 
kind. Pastor Kranenburg heeft op 7 sep-
tember j.l. dit monument ingezegend.


