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Met het Licht van Kerstmis in ons
achterhoofd zijn we onderweg naar de
Veertigdagentijd. Licht, dat we zoeken in
de duisternis van de donkere dagen van
de winter; bij de donkere gebeurtenissen
in de wereld; misschien bij nare gebeurtenissen in ons leven. Regelmatig steek
ik – en met mij velen onder u – een lichtje
op bij Maria. Soms om mijn zorgen bij
haar neer te leggen, soms uit dankbaarheid. Het geeft troost, hoop en kracht. In
deze Onderweg staan zeer uiteenlopende
‘lichtmomenten’. In de H. Willibrordkerk
in Ruurlo brandt een nieuwe Godslamp.
Het licht van de Godslamp herinnert ons
eraan dat het Allerheiligste aanwezig is.
Dat Jezus Christus bij ons is.
Op 2 februari vieren we het Feest van
Maria Lichtmis. Weet u de betekenis van
deze dag? Pastoor Hogenelst vertelt het
ons. De nieuwe website PCI (Parochiële
Caritas Instelling) heeft ‘het licht gezien’.
Met het toegankelijker maken van de informatie hopen we onze naaste medemensen, die onze hulp zo hard nodig hebben,
beter te kunnen bereiken. In de Veertigdagentijd steunen we het project Vrouwen
in Ivoorkust van de Vastenactie 2015.
Uw bijdragen ‘verlichten’ het werk van
KOADO-DUE, een Ivoriaanse non-profit
cacao coöperatie. U leest het allemaal – en
heel veel meer - in de Onderweg die voor
u ligt. Veel leesplezier.

Foto omslag: Maria Lichtmis (blz. 3)
Mariabeeld kerkportaal Joppe
Kleine foto: Vrouwen in Ivoorkust (blz.4)

Telefoonnummer voor:

Ziekenzalving, ziekenzegen
en uitvaart 06 103 19 638

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

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

Assistentie Pastoraal Team:
Diaken V.Th.Th. ten Bruin:

PCI - Noodhulp
Heeft u om wat voor reden dan ook hulp
nodig? Neem contact op met de
Parochiële Caritas Instelling (PCI)
Email: pci@12apostelen.nl
www.pci12apostelen.nl

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

Bestuur Parochie
HH. Twaalf Apostelen:
F.G.C.M. Hogenelst, pastoor; voorzitter
Mr. P.H.A.J. Cremers, vice-voorzitter;
portefeuille begraafplaatsen
Mevr. M-C.E. Bonga-Tulleken, secretaris
G.A.G. Stolwijk RA, penningmeester
Mevr. C.A.L.S. Peterse-Giesen, portefeuille
personeels- en vrijwilligersbeleid

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

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

Tel.: 0573-453001;

H.G.J. Heuver, portefeuille gebouwen

Email: m.storteler@12apostelen.nl
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2 februari: Opdracht van de Heer in de tempel

of: ‘Feest van Maria Lichtmis’
Naar het gebruik van de oude kerk van Jeruzalem herdenken wij op deze dag
hoe het kind Jezus, overeenkomstig het voorschrift van de Joodse wet, veertig
dagen na zijn geboorte aan God werd opgedragen in de tempel. Evenals op de
feesten van Openbaring des Heren en van Christus’ doop in de Jordaan vieren
wij op dit feest een aspect van veelvormige ‘Openbaring des Heren’: Bij zijn
opdracht wordt het kind van Maria door Simeon in de tempel erkend als het
Heil dat God heeft bereid voor de volken en als een Licht dat voor de heidenen
straalt.
Daarom is deze dag in de eerste plaats
een feest des Heren (in de traditie van
oosterse kerken ‘Ontmoeting van de
Heer’ genaamd) en vervolgens pas een
Mariafeest. Dienovereenkomstig is de
naam ‘Zuivering van Maria’ in de nieuwe
kalender vervallen. De Nederlandse naam
Maria Lichtmis herinnert aan de lichtprocessie, die als een hulde aan Maria
werd gezien, maar die volgens de liturgie
van deze dag de zin heeft van onze opgang
naar het huis van God waar wij de Heer
ontmoeten bij het breken van het brood,
voordat Hij wederkomt in heerlijkheid.
(uit het Altaarmissaal)
De Lofzang van Simeon is in het kerkelijk
getijdengebied (het brevier) nog steeds
het gebed dat wordt gebeden of gezongen bij de Completen, de dagsluiting. Als
gebed van hoop en vertrouwen. De tekst

luidt: Laat nu Heer, volgens uw Woord,
uw dienaar in vrede heengaan; mijn
ogen hebben uw heil aanschouwd, dat
Gij hebt bereid voor de Volken, Het licht
dat voor alle heidenen straalt. De glorie
van Israël uw volk. (Lc.2.29-32)
Het zijn wondere woorden die in de
tempel worden uitgesproken. Hanna en
Simeon maken de band tussen het Oude
en het Nieuwe Testament en zien in het
kind Jezus de vervulling van hun droom.
Beiden profeteren en geven aan Maria een
boodschap: één van hoop en één vervuld
van pijn. Het leven van Jezus wordt er in
zijn volle draagkracht voorspeld en Maria
krijgt de boodschap daarmee op stap te
gaan. Neen, ze mag niet meer capituleren
maar haar ja-woord realiseren. Jozef zal
haar daarin ondersteunen, want ook hij
hoorde de duidelijke boodschap, ditmaal
niet in een droom. Het verlossingswerk
kan beginnen,
zoals dat voorbereid is in de
geborgenheid
van het gezin in
Nazareth.
Maar deze geborgenheid wordt al
vlug onderbroken
wanneer ze op
de vlucht moeten
voor de wrede
Herodes. De
eerste smart van
Maria wordt bijna
onmiddellijk volle
realiteit. Er zullen nog smarten
volgen, tot ze
haar dode Zoon
in haar schoot zal
ontvangen. Heeft
ze dan nooit getwijfeld, wanneer
de nood zo hoog
was en de beproeving zo pijnlijk?
Maar deze twijfel

behield bij Maria nooit het
laatste woord.
Want telkens
hoorde ze als
een refrein de
woorden van
de mysterieuze
Engel en de
even mysterieuze woorden
van de twee
profeten in de
tempel.
Ja, God had
gesproken in
de tijd, en Maria bewaarde
deze woorden in haar hart. Maar ook Maria bleef
mens, en eenmaal zelfs had haar familie
haar zo in de greep dat ze Jezus achterna
ging en hem vroeg om mee naar huis te
komen. Maar toen was het Jezus zelf die
haar terug op de goede baan leidde: ‘Mijn
moeder is zij die de wil van mijn Vader
doet. En opnieuw verdwijnt Maria naar
de achtergrond want ze had begrepen wat
Jezus met deze woorden bedoelde. Ze
moest haar roeping trouw blijven, door de
momenten van smart en twijfel heen.
Ook wij kennen deze momenten van
smart en twijfel en hebben dan de neiging
om te gaan lopen. We hadden het zo
totaal anders verwacht en de realiteit
doorkruist de dromen die we van ons
leven dachten. Misschien moeten wij dan
ook terug denken aan die Engel die ons
ooit een boodschap bracht of aan een profeet die ooit mysterieuze woorden tot ons
sprak. Want ooit heeft God tot ons
gesproken in de tijd en ons het geheim
van onze roeping onthuld. Onze doopselgenade werd actief in onze levensoriëntatie wanneer we begrepen dat het ook onze
roeping was om aan God eer te brengen
en aan de mensen vrede. Het is op deze
boodschap van de engelen dat de herders
neerknielden in een stal om in een kind
God en de mens te eren. Het goddelijke
was mens geworden en de mens begreep
zijn goddelijke oorsprong en bestemming.
Hosanna!

Fred Hogenelst, pastoor
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Vastenactie 2015: Vrouwen in Ivoorkust
Twee jaar gaan we een project steunen in het Afrikaanse land Ivoorkust.
André van den Beld uit Haarlo, gemeente Berkelland en zijn vriendin, Anouk Storteler, medeparochiaan uit Ruurlo zijn daar sinds een paar jaar
werkzaam.
Vastenactie heeft het project op hun projectenlijst
gezet.
We streven er naar 25.000 euro op te halen. Het
door de parochie ingezamelde bedrag zal door
Vastenactie worden aangevuld met maximaal
12.500 euro (50 % van de actieopbrengst die op 30
juni 2015 binnen is). Uw gift zien we dan ook graag
tegemoet op rekeningnr.: IBAN: NL 04 RABO 032
239 5100 o.v.v. MOV Vastenactie Ivoorkust
We gaan KOADO-DUE, een Ivoriaanse
non-profit cacao coöperatie, steunen.
Door middel van trainingen worden de
boeren beter opgeleid om zo tot duurzame landbouwmethodes te komen.
Tevens willen wij een bijdrage leveren bij
het tot stand komen van verbeterde afzetmogelijkheden van de geproduceerde
cacao door de aanschaf van een eigen
vrachtwagen. Met een groeiende vraag
is verbetering van de infrastructuur van
essentieel belang om de oogst tijdig te
kunnen ophalen.
KOADO-DUE is opgericht op 18 februari
2002. De coöperatie is een uniek voorbeeld van vrouwen die actief zijn in de
cacaoproductie. De ongeveer 460 leden
werken samen in de plantages en helpen
elkaar bij het oogsten van de bonen. Dit
gebied is opgedeeld in 11 secties, die elk
onder toezicht staan van een delegatielid.
De cacao wordt verzameld, opgeslagen in
een centraal magazijn, en getransporteerd
naar exporteurs. Door de jaren heen is
KOADO-DUE naast cacao ook begonnen
met het verbouwen van koffie en rijst.
Door de producten in grotere hoeveelheden aan te kunnen bieden, kan KOADODUE betere prijzen krijgen voor haar
leden. Hierdoor is de coöperatie ook in
staat kleine ontwikkelingsprojecten op te
zetten, die zich voornamelijk richten op
voedselvoorziening van lokale schoolkantines. Zo hebben de vrouwen onder meer
kippen- en varkensboerderijen opgezet
om deze van eiwitrijk voedsel te voorzien.
Ivoorkust is het grootste cacao producerende land ter wereld, waar ruim
800.000 arme, kleinschalige boeren
cacao verbouwen. Dit zijn gezinnen die
doorgaans niet meer dan 3 tot 4 hectare
grond bezitten en rond moeten komen
van nog geen euro per dag. De arme positie van boeren leidt ertoe dat samenwerking erg belangrijk is, en hele families en

gemeenschappen steunen elkaar hierin.
De mannen houden zich met name bezig
met het onderhoud van de plantages,
terwijl de vrouwen het verwerkingsproces van de cacao op zich nemen zoals het
fermenteren en drogen van de bonen.
Hoewel vrouwen en mannen evenveel
bijdragen aan de arbeid in de plantages,
hebben vrouwen een sterke achtergestelde positie als het gaat om inkomstenverdeling.
Dat terwijl vrouwen economisch vaak
sterkere besluitvorming laten zien; meer
dan hun man geven zij prioriteit aan het
welzijn en scholing van hun kinderen en

daarmee betere toekomstperspectieven
van de gemeenschap.
KOADO-DUE is een uniek voorbeeld
van een cacao coöperatie geleid door
een vrouwelijk bestuur, die vrouwen in
de omgeving aanmoedigt om financieel
zelfstandiger te worden. Tussen 2002 en
2010 leidde dit tot een sterke ledengroei.
Voorzitster Victorine Kouaglou vertelt:
“We kregen snel vertrouwen van de boeren in de omgeving. Ze weten heel goed
dat vrouwen serieuzer dan mannen met
geld omgaan, en anders dan veel andere
coöperaties in de omgeving hadden we
zelden schulden uitstaan bij de boeren.
Zo kwamen er zelfs mannen vragen om
lidmaatschap”.
Het project richt zich op kleinschalige
vrouwelijke cacaoboeren.
Met het hervatten van de activiteiten
wordt verwacht dat er over 2 jaar opgeschaald kan worden naar circa 700 leden
waarvan 600 vrouwen.
Bedankt voor uw bijdrage namens het
MOV van uw parochie. Over de activiteiten leest u meer in
de volgende Onderweg en in het Vasten
Bezinningsboekje.

Bedevaart naar Lourdes
van 2 tot 9 mei a.s.
U kunt nog mee!
De voorbereidingen zijn in volle gang,
om samen met onze parochie en met
het Aartsbisdom naar Lourdes te gaan.
Er zijn al enkele informatieavonden
geweest. Het blijft bijzonder te horen
waarom mensen naar Lourdes willen
gaan. Er zijn net zo vele redenen als
dat er pelgrims zijn. We zouden ze
kunnen delen op de bedevaart van 2
tot 9 mei. Het Bisdom heeft aan alle
parochies, pastores en Lourdeswerkgroepen gevraagd om er een grote
gezamenlijk bedevaart van te maken.
Samen onderweg met vele medegelovigen.
Het wordt een bedevaart met veel ontmoetingen, mooie vieringen met grote
en kleine groepen, maar ook met momenten voor uzelf met een cappuccino.

Of om in je eentje, of met enkelen, nog
even naar de grot te gaan om daar, bij
Maria, een kaarsje aan te steken. Misschien twijfelt u nog?
Ga mee op bedevaart om te ervaren
hoe bijzonder het is om gelovig te zijn
en om daar kracht en moed uit te putten voor uzelf. Het is ook waardevol
om iemand anders te begeleiden. Er
zijn nog plaatsen en mogelijkheden om
mee te gaan.
Inschrijven kan tot 1 maart 2015.
Nog vragen? Bel voor informatie met
Paulien van Helvoirt;
tel.nr. 06-10942266
bij voorkeur tussen 18.00 en uiterlijk
22.00 uur. Of neem contact op met
het secretariaat van de parochie of met
mij.
Fred Hogenelst, pastoor

Onderweg / Uit de parochie

Aswoensdag
en Askruisje
In september j.l. werd aan de Pastorale Teams in de parochies
van heel Nederland door de bisdommen een brief gestuurd over
het toedienen van het askruisje. In die brief staat: “Tot nu toe
was de oplegging van de as voorbehouden aan priesters. De
liturgische boeken voorzien niet in de mogelijkheid dat leken
dit doen. Dit is te begrijpen vanuit de band van dit expliciete
boete-element met sacrament van de boete.” Aldus de brief.
En dan staat in de brief dat vanaf heden ook aan diakens wordt
toegestaan om het askruisje uit te reiken. Het lijkt een verruiming van de situatie maar toch gaat de brief hiermee voorbij
aan de praktijk dat in Nederland al geruime tijd – min of meer
oogluikend – wordt toegestaan dat ook pastoraal werkers en
lekenvoorgangers op Aswoensdag het as-kruisje uitdelen aan
de gelovigen. En dat is na het verschijnen van de brief dus niet
meer toegestaan. Vandaar dat wij in ons Pastoraal Team hebben
overlegd wat te doen.
We hebben ervoor gekozen de inhoud van de brief te respecteren
en dus een schema te maken waarbij er op de Aswoensdag niet
in iedere locatie een viering met oplegging van het askruisje zal
zijn. Er zullen alleen vieringen zijn waarin een priester of diaken
voorgaat. Ook het bestuur en de emeriti-priesters zijn in dit
overleg betrokken. En het is besproken in het roosteroverleg van
onze parochie. E.e.a. houdt in dat er in iedere cluster één viering
zal zijn met oplegging van het askruisje. Eigenlijk is dit nu net
zoals we al een aantal jaren ook de Witte Donderdagviering
organiseren: niet meer overal maar op een aantal plaatsen. Dit is
mede ingegeven door de praktijk van een dalend aantal kerkbezoekers en een dalend aantal priestervoorgangers.
We begrijpen dat dit voor onze pastoraal werkers, parochiemedewerkers en de betreffende lekenvoorgangers wel degelijk als
een pijnlijk verlies wordt ervaren. Want het is en blijft bijzonder
om iemand het askruisje toe te dienen. Maar we willen het als
een kans proberen te zien: dat er in deze vieringen door verschillende locaties kan worden samengewerkt, bijvoorbeeld door de
koren, om zo toch een waardevolle start te maken met de Veertigdagentijd, die vroeger Vastentijd heette. Maar vasten, jezelf
dingen ontzeggen, is zo beladen tegenwoordig. Mogen we hoe
dan ook samen in geloof en respect opgaan naar het mysterie en
Hoogfeest van Pasen.
Mede namens de collega pastores van het Pastoraal Team,
Fred Hogenelst, pastoor
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Veertig dagen op weg
naar Pasen
“Bezinnend onderweg naar Pasen”
Door het oude, verdroogde te verbranden ontstaat
er vuur, licht en warmte.
Zo dromen wij ervan dat
de komende veertigdagentijd een zoektocht zal
worden naar een nieuwe
adem.
Dat we inspiratie vinden
in onze Bijbelse geloofstraditie, in de veertigdaagse tocht naar Pasen.
Vastend zoals vroeger
of bezinnend, bewust op
weg gaan naar Pasen.
Soms kunnen teksten en
beelden je inspireren,
ze kunnen je helpen om
je eigen gedachten, je
eigen innerlijk te verwoorden, of om ze in je leven vorm te
geven.
Ze kunnen je ondersteunen, om zo de eigen geloofsweg, je
eigen zoektocht te verdiepen.
In een oecumenisch initiatief tijdens de periode van 18
februari tot en met 6 april, willen wij: ds. Eveline Struijk,
predikant van de protestantse gemeente Eibergen-Rekken
en Marga Peters, pastoraal werkster van de parochie HH.
Twaalf Apostelen, in samenwerking met de St. Paulusparochie, u via de mail elke dag een gedachte, beeld, PowerPoint
of inspirerende tekst aanreiken.

Bent u geïnteresseerd?

Opgave bij Freek ten Berge;
Emailadres: oikomeneachterhoek@gmail.com
N.B. Als u de bezinningsmails rond kerst 2014 heeft ontvangen, hoeft u zich niet meer aan te melden voor de nieuwe
bezinningsmails, u krijgt dan in februari automatisch
bericht van ons.

Bent u niet in het bezit van een computer /
e-mailadres?

Dan kunt u misschien vragen of uw zoon, dochter, of
vriend[in] voor u de teksten wilt ontvangen en uitprinten.
Geef bij aanmelding s.v.p. uw eigen naam en adres door,
en het e-mailadres 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.
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“The Passion” 2015 in Vorden, twee uitvoeringen
Evenals vorig jaar is er op Goede Vrijdag 3 april 2015 weer een
eigentijdse muzikale uitvoering over de laatste dagen van Jezus,
het Passieverhaal. Het passieverhaal vertelt over de laatste dagen
van Jezus, beginnend vlak voor het Laatste Avondmaal. Het
oude verhaal wordt afgewisseld met beelden, moderne liederen
en poëtische en actuele teksten.
Opnieuw is gekozen voor de RK Christus Koningkerk in Vorden.
Vanwege de enorme belangstelling vorig jaar zijn er nu 2 uitvoeringen: om 15.00 uur en om 19.00 uur.

Wij hopen dat velen van u naar de RK kerk Vorden (Het Jebbink
8) zullen komen om deze unieke viering mee te beleven. Vorden
is goed per trein bereikbaar. Komt u met de auto, zorg er dan
voor ruim op tijd te zijn om in de buurt van de kerk te kunnen
parkeren.
Voorafgaand aan de beide uitvoeringen kunt u een boekje kopen
met daarin alle liederen, teksten en foto’s van The Passion.

Bedankt
Beste parochianen

Projectkoor

Voor het gezongen deel wordt een projectkoor samengesteld.
Naast het koor worden solisten ingezet. Graag nodigen we mensen uit die mee willen zingen in het projectkoor. We hopen ook
dat mannen zich aangesproken voelen.
In vier repetities studeren we de liederen in die op Goede Vrijdag
ten gehore gebracht gaan worden. Het projectkoor staat onder
leiding van dirigent Jan te Plate en het combo onder leiding van
pianist Frank Sterenborg.
Opgave kan tot 1 maart bij het secretariaat van de parochie,
secretariaat@12apostelen.nl

Stille tocht

14.30 uur: Stille tocht van kerk tot kerk
De uitvoering van 15.00 uur zal voorafgegaan worden door een
stille tocht door Vorden. Tijdens de tocht zal er een houten kruis
worden meegedragen. Vanaf het plein voor de Ned. Hervormde
Kerk zal de stille tocht vertrekken en via de Gereformeerde kerk
naar de Christus Koningkerk voeren.
• Mensen die het kruis willen dragen kunnen zich
aanmelden via het secretariaat van de parochie,
secretariaat@12apostelen.nl. Er worden plaatsen in de kerk
gereserveerd voor de kruisdragers.
• Andere belangstellenden die willen meelopen kunnen zich
bij de Hervormde Kerk verzamelen om 14.30 uur. Wij zorgen
voor een zitplaats in de kerk voor de mensen die meelopen.
De uitvoering van 19.00 uur heeft geen stille tocht, wel zal het
kruis de kerk worden binnen gedragen. Dus ook voor deze uitvoering worden kruisdragers gevraagd.

Wij willen u heel hartelijk danken voor uw
bijdrage voor de Vredesweek activiteiten ter
nagedachtenis aan de in Syrië vermoorde Pater Frans van
der Lugt. De actie voor het Kinderhuis in Homs heeft 5000
euro opgebracht. We zijn er trots op dat er samen met het
MOV in zo’n korte tijd zoveel werk is verzet om tot dit succes te komen. Het geld is in december overgemaakt aan de
Jezuïeten. Zij zorgen ervoor dat het in Syrië terecht komt.

Sensoor Gelderland Noord
is op zoek naar vrijwilligers
Er is een werving van vrouwen en mannen die interesse
hebben in het boeiende en zinvolle werk van Sensoor.
Sensoor is dag en nacht bereikbaar voor mensen die om verschillende redenen behoefte hebben aan contact. Jaarlijks zoeken
alleen al in Gelderland bijna 25.000 mensen via de telefoon en
de chat contact met deze dienst. Dit om hun zorgen of verdriet te
delen, of omdat ze hun verhaal kwijt willen.
De vrijwilligers van Sensoor luisteren, geven aandacht, denken
en voelen mee. Meestal kan de beller of chatter dan weer even
verder, want even je zorgen of verdriet delen lucht vaak op. Ook
gaan de vrijwilligers met de beller of chatter op zoek naar mogelijkheden om verandering in hun situatie te brengen.
Het contact is vertrouwelijk; zowel beller, chatter als vrijwilliger blijven anoniem. Daardoor kunnen zaken aan bod komen
die pijnlijk zijn, of die voor de beller en chatter altijd moeilijk
bespreekbaar waren.
Sensoor is op zoek naar mensen die dit bijzondere vrijwilligerswerk willen doen. Mannen en vrouwen die - na een gedegen
training - gemiddeld één keer per week hun dienst willen doen.
De basistraining voor aspirant vrijwilligers start 6 februari. De
training is verdeeld over 6 hele dagen verspreid over 3 maanden.
Geïnteresseerden kunnen voor meer informatie contact opnemen met het kantoor dat op maandag tot en met donderdag
bereikbaar is op telefoonnummer 055 5224204
of via email: gelderlandnoord@sensoor.nl.
Meer informatie over de organisatie is te vinden op www.
sensoor.nl/Gelderland

Onderweg / Uit de parochie

Van de bestuurstafel

Ook Brummen komt
bij ons!
In het vorige nummer van Onderweg heb ik u kunnen berichten
dat onze parochie wordt uitgebreid. Gedwongen door een gebrek
aan priesters, en met name een gebrek aan pastoors, heeft het
bisdom besloten dat een aantal pastoraal teams zal gaan werken
voor meer dan één parochie. Die parochies delen dus dan samen
een pastoraal team. Een andere maatregel is dat twee parochies
worden opgeheven. Dat is het geval bij één van onze buurparochies, Levend Water die zich aan beide zijden van de IJssel
uitstrekt tussen Arnhem en Zutphen. De zeven geloofsgemeenschappen van deze parochie worden verdeeld over de buurparochies. Ik meldde u al dat de geloofsgemeenschap Drempt bij ons
zal worden gevoegd. Ten tijde van het verschijnen van het vorige
parochieblad was nog niet bekend wat er met de geloofsgemeenschap Brummen zou gebeuren. Inmiddels is bekend geworden
dat ook de geloofsgemeenschap Brummen bij onze parochie HH.
Twaalf Apostelen zal worden ingedeeld. Daardoor zal onze parochie uit maar liefst 14 geloofsgemeenschappen worden gevormd.
Het parochiebestuur overlegt met het bisdom en het parochiebestuur van Levend Water, en natuurlijk vooral ook met de locatieraden van Brummen en Drempt, over de organisatorische en
zakelijke aspecten van deze overgang. Het is nog niet te overzien
wanneer deze overgang ook juridisch gestalte zal krijgen. Onze
parochie dankt haar naam aan het feit dat bij de totstandkoming
op 1 januari 2010 zij 12 geloofsgemeenschappen telde. Die naam
blijft ongewijzigd; maar wel gaat zij 14 geloofsgemeenschappen
tellen.
Naast al hetgeen organisatorisch en zakelijk moet worden geregeld voor een dergelijke overgang van twee locaties naar een
nieuwe parochie, is het nóg belangrijker dat goed wordt geregeld dat de pastorale zorg voor deze locaties is gewaarborgd. Als
gevolg van personele veranderingen binnen het pastoraal team
van de parochie Levend Water zal ons pastoraal team met ingang
van 1 mei 2015 al de hele pastorale zorg voor deze twee nieuwe
locaties van onze parochie moeten gaan verzorgen. Het pastoraal
team is daarvoor in overleg met het pastoraal team van Levend
Water.
In de besprekingen met de locatieraden van Brummen en Drempt
heeft het parochiebestuur toegezegd dat onze parochie deze
nieuwe parochianen “broederlijk” binnen onze gelederen zal verwelkomen. Samen zijn wij katholiek; samen vormen wij de kerk.
In de volgende nummers van Onderweg zal ik u op de hoogte
houden van de ontwikkelingen.
Namens het parochiebestuur,
Piet-Hein Cremers, vice-voorzitter
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Bijna één jaar is nu een Kleine Kerk Gemeenschap in Vorden actief.
Toen ik er indertijd over las in Onderweg werd mijn nieuwsgierigheid gewekt. Ik heb informatie gevraagd en heb mij
aangesloten bij deze groep. Zo is het ons allemaal eigenlijk
vergaan. Wij zijn belangstellend en betrokken bij Kerk en
geloof en daarmee willen wij iets meer naast de normale
kerkdiensten.
De KKG is een initiatief vanuit onze kerk om betrokkenheid en gemeenschap tussen Christenen te bevorderen.
Onze groep bestaat uit 8 personen, waarvan één PKN lid.
Jaap van Kranenburg en Marian Storteler hebben de groep
opgezet en in de eerste tijd begeleid. Nu is Marian onze
vaste begeleider. In het begin hadden we vooral gesprekken om elkaar beter te leren kennen. Het ging dus veel over
ons leven en onze ervaring met het geloof. Wij komen, in
onderling overleg, ongeveer 1 x per 3 weken bij elkaar. Dit is
steeds bij één van ons thuis van 10.00 tot 12.00 uur.
De groepsleden verzorgen zelf om beurten de opening en de
sluiting, door het zingen van een lied, een gebed, een meditatie, een gedicht of iets heel eigens. Ieder mag dan even
kort denken over het gehoorde en al of niet reageren. Vaak
hebben onze begeleiders ook een thema om te bespreken.
Na de startperiode verdiepen onze gesprekken zich en worden persoonlijker. We praten over ons Godsbeeld, geweten,
mensbeeld, betrokkenheid bij de kerk, enz. Naar aanleiding
van de openingstekst komen vaak al hele gesprekken op
gang.
Het mooie hiervan is dat je over deze zaken niet op een verjaardag of een leuke koffieochtend praat met elkaar, maar
dat ieder van ons hieraan wel behoefte voelt. Steeds vaker
zegt iemand aan het eind van de ochtend: wat een fijne
ochtend was dit!
En waar zit dat dan in? In het delen van gedachten, groeiende saamhorigheid, hoop voor de toekomst, bemoediging.
In onze wereld van steeds minder ruimte voor religiositeit
vinden wij het fijn om te merken dat we niet alleen staan.
Het is niet de bedoeling dat de Kleine Kerk Gemeenschap
(KKG) de gewone kerkdiensten vervangt. Het is een aanvulling erop en mocht het in de toekomst zo zijn dat kerkgebouwen wegvallen, dan kan dit een stevig netwerk zijn om
elkaar te blijven ontmoeten en samen te bidden en vieren.
Bij voldoende belangstelling kunnen er meer groepen
komen in de andere woonplaatsen van onze parochie. Jaap
van Kranenburg heeft het plan meer van deze KKG’s op te
richten - naast Zutphen en Vorden - en geeft graag een verdere toelichting als u belangstelling hiervoor hebt.
Trees Rombouts
Voor informatie: Jaap van Kranenburg,
pastoraal werker; zie blz. 2.

Onderweg / Algemeen
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Kerkbalans 2015
Wat betekent de kerk voor u?

De kerk heeft voor iedereen een eigen betekenis. Voor de een
is het dat markante gebouw. Een ander ziet de kerk als een
gemeenschap van gelovigen. En ook zijn er mensen die de kerk
vooral graag bezoeken op hoogtijdagen zoals Kerst of bij bijzondere evenementen als The Passion.
De kerk wil een plek zijn waar u viert, waar u rust zoekt of tot
bezinning komt. Waar u wordt geïnspireerd om het goede te
zoeken of een kaarsje aan te steken - als u daar behoefte aan
heeft. De kerk wil middenin de maatschappij staan en wil daar
zijn waar wij elkaar tot steun kunnen zijn. Dit geven we vorm
door bezoekwerk, door noodhulp in schrijnende gevallen, maar
ook door een maatjesproject voor Syrische vluchtelingen. Er zijn
voor de ander, zoals het ons door Paus Franciscus wordt voorgedaan naar het voorbeeld van Jezus.

Uw bijdrage

Als u een financiële bijdrage geeft aan uw kerk, werkt u mee
aan de mooie dingen die de kerk geeft. Dankzij uw bijdrage is er
een preek, een goed gesprek, hulp voor wie het nodig heeft, een
warme kerk.
Iedere bijdrage is van harte welkom. Maar de een kan nu eenmaal meer bijdragen dan de ander. Als u nog studeert of een
inkomen heeft op het sociaal minimum, is het logisch dat u niet
zoveel kunt bijdragen en zijn wij al blij dat u meedoet en uw
betrokkenheid laat blijken. Als u het wat breder heeft zou een bedrag van 1% van uw netto-inkomen als richtlijn kunnen gelden.

Periodieke gift

Giften zijn normaal gesproken pas aftrekbaar vanaf 1 procent
(minimum € 60) tot maximaal 10 procent van het verzamelinkomen. Bij een periodieke gift (er geldt een minimale looptijd van
5 jaar) gelden die grenzen niet. Het aangaan van een periodieke gift kan dus voor u interessant zijn, omdat het een fiscaal

voordeel oplevert. Voor de kerk is het extra gunstig als de gever
(een deel van) dat fiscaal voordeel aan de gift wil toevoegen.
Om administratieve redenen is het doen van een periodieke gift
mogelijk vanaf een bedrag van € 100 per jaar.
Het formulier Periodieke gift in geld kunt u opvragen bij
het parochiesecretariaat of downloaden van onze website:
www.12apostelen.nl/bestuur

Wat kunt u nog meer betekenen?

Door de actie Kerkbalans zorgen we voor een goede financiële
basis en houden we de “kerk in balans”. De kerk wil vooral een
plek zijn waar wij elkaar ontmoeten. Niet alleen op de belangrijke momenten van ons leven, maar ook op een gewone dag.
Die momenten zijn niet in geld uit te drukken. Op die momenten
geven we echte inhoud aan het gezamenlijk kerk zijn. De wijze
waarop we dat doen zal voor ieder van ons anders zijn.
Ook daar kunt u iets betekenen. Alleen al door er te zijn laat u
uw betrokkenheid zien, of door mee te doen als vrijwilliger in
een van de werkgroepen, door bezoekwerk, door maatschappelijke betrokkenheid, door ondersteuning van een spontaan
plaatselijk initiatief, etc.

PCI HH. Twaalf Apostelen
Onze nieuwe website
Sinds 1 december 2014 heeft de PCI (Parochiële Caritas Instelling) haar eigen website: www.pci12apostelen.nl

Activiteitenrooster
di. 3 feb. 2015
Vorming & Toerusting
20.00 uur
(blz. 18)
gast dr. Theo Salemink
opgave nodig
vr. 6 feb. 2015
Sirkelslag Young
19.30-21.30 uur
(blz. 26)
voor 12 t/m 16 jarigen		
zo. 15 feb. 2015
Taizéviering
19.00-19.45 uur
(blz. 25)			
zo. 15 feb. 2015
Valentijnsdag
start 11.00 uur
(blz. 27)
voor 15 tot 30 jarigen		
wo. 18 feb. 2015
Start bezinningsmails
dagelijks
(blz. 5)
wo. 18 feb. 2015
Jong Onderweg
19.00-21.30 uur
(blz. 26)
voor 18 tot 36 jarigen		
ma. 2 mrt. 2015
Ouder-kind-infoavond
19.30-20.45 uur
(blz. 26)
H. Vormsel		
wo. 11 mrt. 2015
Jong Onderweg
19.00-21.30 uur
(blz. 26)
voor 18 tot 36 jarigen		
zo. 15 mrt. 2015
Taizéviering
19.00-19.45 uur
(blz. 25)			
za. 2 tot za. 9 mei Lourdesbedevaart
aanmelding tot
(blz. 7)		
1 maart 2015

Parochiecentrum
Keijenborg
Parochiecentrum
Vorden
Martinuskerk
Warnsveld
Kerk aan Loerikseweg
Houten
Per email
Kerk/parochiecentrum
Keijenborg
Christus Koningkerk
Vorden
Sacristie St. Jan
Zutphen
Martinuskerk
Warnsveld
Lourdes

Op deze website leest u wat onze doelstelling is en wat de PCI voor u kan doen als
u hulp nodig heeft en hoe u hulp kunt
vragen.
U kunt via de werkgroepenpagina contact opnemen met een van de plaatselijke
werkgroepen, die u verder kan helpen.
Ook vindt u antwoorden op veel gestelde
vragen.
Op de contactpagina staan diverse “links”
naar b.v. de parochiewebsite, de voedselbank, schuldhulpmaatje.
In de rubriek “Nieuws” zullen we u op de
hoogte houden van actuele onderwerpen
en ontwikkelingen.
Mocht u de PCI financieel
willen steunen: op de
homepagina leest u
hoe dit kan.
Graag vernemen wij
uw reacties op onze
nieuwe website.
U kunt reageren
via ons mailadres
pci@12apostelen.nl

Onderweg / In de spotlights
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Piet-Hein Cremers:
Je talenten gebruiken ten dienste van de gemeenschap
Op en top jurist is hij, oud magistraat en vicevoorzitter van het bestuur van
de parochie HH. Twaalf Apostelen, waarvan hij op 1 juni aanstaande afscheid
neemt. Hij werd opgevoed en opgeleid om een van de katholieke voormannen
van ons land te worden, maar toen hij in 1968 afstudeerde was de verzuiling zo
goed als voorbij. Toch werd hij het wel, een katholieke voorman. Een voorman
in de rechterlijke macht en katholiek in hart en nieren. Op een van de eerste
dagen van 2015, vlak voor zijn eenenzeventigste verjaardag, mocht ik hem
interviewen: Mr. Piet-Hein Cremers.
Natuurlijk zitten we bij elkaar op de
plaats waar wij elkaar plachten te ontmoeten: het parochiesecretariaat aan de
van Heemstrastraat in Zutphen. Sinds
Piet-Hein vicevoorzitter van het bestuur
van onze gefuseerde parochie werd in
2010, is dat secretariaat immers zijn
tweede thuis geworden. Hij is er regelmatig te vinden als eindverantwoordelijke
voor de organisatie van onze parochie.
“De pastoor is verantwoordelijk voor de
zielzorg en ik voor de organisatie” geeft
hij aan, “en als ik mijn werk goed doe,
maak ik het de pastoor mogelijk om het
zijne ook goed te doen.” Met die opmerking hebben we meteen de kern te pakken, het gaat om de zielzorg. “We zijn immers een parochie en geen voetbalclub.”
Het belang van het geloof heeft hij van
jongs af meegekregen. Geboren in Heerlen, opgegroeid in het kleine Limburgse
dorp Meerssen, verliet hij op 9-jarige leeftijd het ouderlijk huis om naar kostschool
in Zeist te gaan. Eerst naar het pensionaat
St. Jozef en na twee jaar naar Katwijk de
Breul. Het doel was, zoals de pater Prefect
de jongetjes bij aankomst meldde, om de
katholieke voormannen van Nederland te
worden...

Hij kijkt er met voldoening en tevredenheid op terug, die periode in Zeist.
“We kregen erg goed onderwijs van de
paters Jezuïeten. Ook ging sporten en
studeren er geweldig samen. Na school
had je altijd vriendjes om mee te spelen
of hockeyen, tot je er genoeg van kreeg
en achter je boeken kroop. De Jezuïeten
waren absoluut loyaal aan de katholieke
kerk, maar niet ‘dom volgend’. Je kunt ze
zeker progressief noemen. Van hen heb ik
geleerd kritisch na te denken, zonder op
voorhand een oordeel te hebben.”
Ik 1962 ging hij, ondanks een 10 voor
natuurkunde op het eindexamen gymnasium, Rechten studeren. Uiteraard aan de
katholieke universiteit van Nijmegen. Een
Bourgondische studententijd volgde met
regelmatig bezoek aan studentensociëteit
Roland en ook toen al de nodige bestuursactiviteiten. In die tijd veranderde de
wereld. Het tweede Vaticaans Concilie
vond plaats, de Maagdenhuisbezetting,
de studentenopstand in Parijs en stukje
bij beetje brokkelden de zuilen af… Toen
Piet-Hein in 1968 afstudeerde was de
emancipatie van het katholieke volksdeel
eigenlijk niet meer nodig, die periode was
voorbij.
Na 18 maanden gediend te
hebben als secretaris bij de
krijgsraad ging Piet-Hein in
1969 in de rechtelijke macht
werken. In 1970 trouwde hij
met Ida en samen hebben
zij drie kinderen, die hen
vijf kleinkinderen schonken.
“Schrijf dat maar zo op, dat
zij ons die kleinkinderen
schonken, mooier kan ik het
niet zeggen!” Een duidelijk
trotse en dankbare grootvader spreekt.
Op mijn vraag of hij ooit
spijt gehad heeft van zijn
studiekeuze is hij heel duidelijk en spreekt met opengesperde ogen: “Nee, geen

moment!” En even later, wat rustiger:
“Een vrije maatschappij bestaat alleen bij
de gratie van een onafhankelijke rechter.
Elke overheid doet wel eens iets fout en de
rechter is dan het schild om de burger te
beschermen, veel mensen realiseren zich
niet hoe belangrijk dat is. Mij werd dat
weer echt goed duidelijk toen ik na de val
van de Berlijnse muur in 1989 veel cursussen ging geven in het voormalige Oostblok, waar die onafhankelijke rechtspraak
niet bestond.”
Ook al bestonden de zuilen niet meer,
toch was Piet-Hein na zijn afstuderen
erg actief voor de kerk en voor katholieke
organisaties. Al voor hij zelf kinderen in
de schoolgaande leeftijd had, zat hij in het
bestuur van de katholieke lagere meisjesschool in Maastricht, waar hij toen woonde. “De pastoor vroeg het, dus deed ik dat.
Ik ben opgevoed in de wetenschap dat
ieder mens talenten heeft gekregen en die
dus ook moet gebruiken. Niet alleen voor
zichzelf, maar ook voor de gemeenschap.
En ik ben dankbaar voor het feit dat ik
zoveel mocht doen voor de maatschappij.”
En daar is geen woord overdrijving bij. De
lijst van besturen waar Piet-Hein deel van
uitmaakte is indrukwekkend en betreft
onderwijs, verslavingszorg, gezondheidszorg en geestelijke gezondheidszorg. Te
lang om hier te beschrijven, maar vast
staat dat hij zijn steentje heeft bijgedragen. En dat is een understatement.
Het laatste deel van ons gesprek gaat over
de toekomst van de parochie; vanaf 2007
was hij vicevoorzitter van het bestuur van
Joppe en sinds 2010 is hij vicevoorzitter van de fusieparochie. “Ik heb het als
heel spijtig ervaren dat sommige lokale
bestuurders niet konden meekomen in
het fusieproces. Het besef dat de parochie méér is dan een kerkgebouw, méér
is dan de eigen locatie, is cruciaal voor
de toekomst van het katholieke geloof in
onze regio. Daar doen we het allemaal
voor en daar heb ik me al die jaren voor
ingezet. Al lukt het nog niet altijd, ik heb
het gevoel dat die gedachte meer en meer
doordringt bij hen die bestuursverantwoordelijkheid dragen, op elk niveau in
onze parochie. Een parochie waarbinnen
alle betrokkenen elkaar respecteren en
loyaal met elkaar samenwerken. En dat
is ook wat ik onze parochie toewens: een
toekomst gericht op gezamenlijkheid met
ruimte voor lokale activiteiten.”
Theo Lam

Onderweg / Uitgelicht
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Inwijding Godslamp in
H. Willibrordkerk Ruurlo
In een kerk die in 1871 werd ingewijd is natuurlijk een Godslamp
aanwezig. Dus ook in de door P.J.H. Cuypers gebouwde H.
Willibrordkerk in Ruurlo. De kerk kreeg een stijlvol interieur,
met een eenvoudige Godslamp. Een staand model, op het
Tabernakel geplaatst. Maar…dag en nacht brandend, zoals
het hoort. Een Godslamp is niet weg te denken in een kerk.
In een tijd waarin noodgedwongen kerksluitingen plaatsvinden
komen waardevolle zaken beschikbaar. Zo ook in Apeldoorn in
de Emmausparochie. Door bemiddeling van de dochter van de
familie Welling, parochianen, werd ons de Godslamp, afkomstig
uit de Theresiakerk aangeboden. Dit is voor onze geloofsgemeenschap een prachtig geschenk, dat dankbaar aanvaard werd. De
Godslamp werd door het familielid naar Ruurlo gebracht. De
werkzaamheden konden beginnen: poetsen en monteren.

Zaterdagavond 17 januari 2015 was een volle kerk, waaronder de
familie Berendsen-Welling, getuige van de prachtige, glimmende
Godslamp. In een feestelijke viering, voorgegaan door pastoor
Hogenelst werd de Godslamp uit Apeldoorn ingewijd in Ruurlo.
De voorzitter van de pastoraatsgroep hield een toespraak en een
kleindochter van de familie Welling droeg een mooi gedicht voor.
Voor haar was het bijzonder dat deze Godslamp, uit de kerk waar
zij het Doopsel, de Eerste H. Communie en het H. Vormsel heeft
ontvangen, nu weer in ere werd hersteld. Na de preek werd de
nieuwe lamp ontstoken met het vuur van de oude lamp en toen
bewierookt. Daarna is de oude lamp bij Maria geplaatst.
De geloofsgemeeschap H. Willibrord Ruurlo is dankbaar voor dit
mooie geschenk.

Bezinningsboekje voor de Vasten
Ook dit jaar hebben we weer een inspirerend
boekje met voor elke dag een mooie gedachte
of gebed. Het boekje kost € 2,00 en zal worden aangeboden na afloop van de vieringen
van het weekend voor Aswoensdag, Aswoensdag en het 1e weekend van de Veertigdagentijd. De opbrengst is voor ons project
bij de Vastenactie: Vrouwen in Ivoorkust.

Onderscheiding
Rina Hagen
Uit handen van de voorzitter van de locatieraad van de geloofsgemeenschap St. Joseph in Lochem, de heer Anton Schilderinck,
heeft mevrouw Rina Hagen - Swinkels na afloop van de kerstviering op 25 december in een prachtig en sfeervol versierde
St. Josephkerk de Eremedaille in Zilver van de Nederlandse Sint
Gregoriusvereniging ontvangen. Als dirigent van het Gemengd
Koor heeft Rina zich meer dan 25 jaar lang ingezet voor de
katholieke kerkmuziek in de St. Josephkerk. Anton Schilderinck:
“Vandaag vieren we Kerstmis, het feest van de menswording van
God. God stuurt zijn Zoon naar de wereld om vrede te brengen.
Het contact tussen God en de wereld (mensen) komt tot stand
door bidden en zingen. Bidden geeft hoop. Van zingen wordt
gezegd dat het twee keer bidden is en dat het als het ware het
stof van je ziel blaast om zo tot een puur en een liefdevol mens te
worden. Daarom is het koor van onschatbare waarde.”

Anton prees Rina voor de manier waarop zij haar muzikale
inslag en talenten dienstbaar heeft gemaakt voor de Lochemse
gemeenschap door met strakke hand en magnifiek dirigeren het
koor te bekwamen in het zingen van Gregoriaanse, Latijnse en
Nederlandse gezangen, waarbij zij bovendien de kunst verstaat
om mensen te stimuleren mee te zingen. Na het voorlezen van
de onderscheidingsbrief van de Diocesane Gregoriusvereniging
in het aartsbisdom Utrecht reikte Anton onder luid applaus de
onderscheiding aan de jubilaris uit.
De voorzitter van het Gemengd Koor, mevrouw Ans Lans, dankt Rina
namens het gehele koor voor de plezierige samenwerking in de meer
dan 25 jaar waarin veel lief en leed met elkaar is gedeeld.

Onderweg / Bijlage Vieringenschema

Bijlage Vieringenschema:
Vieringen door de
week
Borculo: O.L.V. Tenhemelopnemingkerk, laatste dinsdag van de
maand, 10.00 uur.
Lochem: H. Josephkerk, 1e donderdag van de maand, 10.00 uur.
Olburgen: H. Willibrordkerk,
1e vrijdag van de maand, 15.00 uur.
Zutphen: H. Johannes de Doperkerk, ’s woensdags, 9.30 uur.

Vieringen in
Verzorgingshuizen

Voor dopelingen uit Joppe, Lochem, Vorden en Zutphen:
Zondag 8 februari 2015
Zutphen
H. Johannes de Doper
Voorbereiding op dinsdag 20 januari 2015
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 15 februari 2015
Hengelo
H. Willibrord
Voorbereiding op dinsdag 27 januari 2015
Zondag 19 april 2015
Ruurlo
H. Willibrord
Zondag 28 juni 2015
Keijenborg
H. Johannes de Doper
Voor dopelingen uit Baak, Olburgen, Steenderen en Vierakker:
Zondag 31 mei 2015
locatie/kerk nader te bepalen

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

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

Hengelo: Kerkgebouw Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap, Banninkstraat:
Vesper, dinsdagavond 24 februari,
3 en 10 maart om 19.30 uur.
Hengelo: Kerkgebouw Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap, Banninkstraat:
Noaberviering, zaterdag 31
januari 2015, 19.00 uur

Aanvang doopvieringen: 13.30 uur.
Aanmelding bij het parochiesecretariaat.

Dames- en Herenkoor
Parochiekoor
Stemmig
Willibrordkoor
Parochieel Koor
Parochiekoor
Herenkoor
Gemengd Koor
Marinata
Parochiekoor
Gemengd Koor
Markant
Gemengd Koor
Kerkkoor
Cantemus Domino
Vokate
Gemengd Koor
Vocal Chords
Dameskoor
Capella St. Jan
Schola
Parochiekoor Olburgen

Aanbidding/biechtgelegenheid

Oecumenische
vieringen

Doopvieringen

Baak:
Borculo:
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31 jan.; 8-22-28 feb.; 8 mrt.
1-7-18-28 feb.; 8-14 mrt.
14 februari
1-8-22 feb.; 1-8-15 mrt.
1-8-14 feb.; 1-8-14 mrt.
1-18 februari; 1 maart		
22 februari; 15 maart
1-8-15-18 feb.; 1-8 mrt.
1 (met Gem.Koor) 22 mrt.
1-22 februari; 15 maart
8-15 feb.; 1-7-15 maart
21 februari
alle vieringen
alle vieringen
7-22 februari; 1-15 maart
15 februari; 7 maart
18-22 februari
8 maart
8 februari; 15 maart
15 februari
1 maart
1 februari

Borculo: Andriessenhuis, 1e
vrijdag van de maand, 9.30 uur.
Hengelo: De Bleijke, 3e donderdag van de maand, 19.00 uur.
Hengelo: De Bleijke, 4e vrijdag
van de maand, Oec.viering, 19.00 uur.
Lochem: Gudula, 1e vrijdag van de
maand, 10.00 uur.
Lochem: Tusselerhof, 1e vrijdag van
de maand, 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.

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

Onderweg / Uit de geloofsgemeenschappen
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H. Martinus - Baak

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

Locatieraad/pastoraatgroep

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

duen staat opgenomen. Per gezin is er
een hoofd die aangeschreven wordt voor
de actie kerkbalans. Mocht een kind de
leeftijd van 21 jaar hebben bereikt en nog
thuis wonen, dan zullen wij de thuiswonende kinderen aanschrijven.

Familieberichten
Op 4 december is Jan Mokkink overleden
op de leeftijd van 86 jaar.

Misintenties

Vanuit de Locatieraad / Pastoraatsgroep
Koffiedrinken
Op zondag 8 februari en op zondag
8 maart is er na de viering van 9.30 uur
koffie en thee drinken in de kerk. U bent
hiervoor van harte uitgenodigd.

Vastenactie
Bij deze Onderweg heeft u het bekende
Vastenzakje ontvangen. Zoals al meerdere
jaren gebruikelijk is, kunt u het gevulde
zakje meenemen naar de kerk en deponeren in de “bus”.
Vanaf dit jaar wordt in de vastenperiode
niet meer voor de Vastenaktie in de kerk
gecollecteerd. Het is aan u om voor het
vastenproject te geven middels een donatie in het zakje, in de “bus” bij de uitgang
van de kerk of om geld over te maken
naar IBAN: NL04RABO 032 239 5100.
Informatie over de Vastenaktie en de
activiteiten binnen onze parochie kunt u
op blz. 4 van dit blad lezen.

Parochieavond op 10
februari 2015
Op dinsdag 10 februari 2015 zal de “parochieavond” worden gehouden. Op deze
avond zullen wij u informeren over de
gebeurtenissen in het afgelopen jaar en de
ontwikkelingen in het komende jaar.
Wij werken aan een nieuwe opzet waarbij
meer wisselwerking tussen de aanwezigen mogelijk zal zijn. Wij nodigen u graag
uit voor de “parochieavond” op dinsdag
10 februari 2015 om 20.00 uur in zaal
Herfkens.

Onze kerk en kerkbalans
Voor iedereen heeft de kerk een eigen
betekenis. Voor de een is het dat markante gebouw in het dorp, voor de ander

een gemeenschap van gelovigen. Het is
de plek waar u viert en rouwt, waar u rust
zoekt of tot bezinning komt. Waar u geïnspireerd wordt om het goede te zoeken
of om een kaarsje aan te steken als u daar
behoefte aan heeft. De plek waar u kunt
ontmoeten.
We steunen elkaar op belangrijke momenten in ons leven, maar staan ook
voor elkaar klaar op een doodgewone
doordeweekse dag. Die momenten zijn
niet in geld te vertalen. Maar dat centrale
punt op belangrijke momenten moet wel
onderhouden worden. Uw kerk kost geld.
De erediensten, de activiteiten, de verwarming, de verlichting, personeelskosten,
het zijn kosten die gemaakt worden om de
kerkdeuren open te houden
en u en vele anderen welkom te heten. We moeten
als geloofsgemeenschap
onze eigen broek ophouden.
Daarom is er de actie Kerkbalans. De gelden van de
kerkbalans zijn voor onze
eigen geloofsgemeenschap
bestemd.
Bij deze Onderweg zal de
bekende “Kerkbalans brief”
bij u in de bus liggen. De
deelname aan de actie is
het afgelopen jaar goed geweest. Daar zijn we bijzonder blij om. Dank daarvoor.
Tijdens de “parochieavond”
op 10 februari aanstaande
zullen we de financiële situatie toelichten.
In 2014 hebben we een stap
vooruit gezet in het actualiseren van de ledenadministratie. Daar gaan we in 2015
mee verder. We beogen een
“ledenlijst” waarin u als
parochianen als indivi-

Za. 31/1 koor Fam. te Stroet, Jgt. Martien
Uiterweerd, Jgt. Tiny Uiterweerd-Leisink,
Ouders Schotman-Bekken en Fam. Zo.
8/2 koor Za 14/2 Jgt. Ouders Cornelissen-Brink, Wim Driever.
Zo. 22/2 koor Jan Roordink, Herman
Hendriks. Za. 28/2 koor Jgt. Mies Koekkoek, Jgt. Anthonius Hermanus Driever,
Jgt. Antoon van den Bos. Zo 8/3 koor Fa.
Hendriks-Hermsen, Mevr. HoppenreijsJansen, Wim Driever. Z
Misintenties voor elk weekend:
Ria Sesink-Bergman. Harrie Hermans.
Lena Heijtink-Teunissen, Frans Brink,
Bernard Klein Heerenbrink, Jan Mokkink.
Misintenties voor eenmaal per
maand
Mevr. Hebben-Smit, Teun en Marie
Eliesen-Hendriks, Ouders van LeussenSchooltink-Bosman, Ouders DrieverMasselink, Dicky Herfkens, Fam. van den
Bos-Sesink, Fam. Heijtink, Jos Hermsen,
Dien Mokkink-Wenting, Fam. VeenhuisZents, Jan en Gretha Janssen-Bosman.

Onderweg / Uit de geloofsgemeenschappen
Onze Lieve Vrouw
Tenhemelopneming - Borculo

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

Locatieraad

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

Pastoraatgroep

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

Van de Pastoraatsgroep
en de Locatieraad
De eerste Onderweg van 2015 ligt voor u.
Daarin weer tal van mooie vieringen waar
u uit kunt kiezen. En mocht er in onze
eigen kerk geen viering gepland staan,
dan bent u altijd van harte welkom om in
een van de andere kerken in en rondom
Borculo mee te vieren. Dat zal toch meer
het beeld van de toekomst worden: dat we
samen kerk zijn en samen vieren. Omdat
er een tekort aan priesters is, kan er niet
meer elk weekend in iedere kerk een
Eucharistieviering aangeboden worden.
In één van de kerken binnen ons cluster
(Borculo-Ruurlo-Hengelo-Keijenborg)
kunt u wel elk weekend naar een Eucharistieviering. Gelukkig hebben wij een
heel enthousiaste werkgroep Woord- en
Communievieringen. Zij zetten zich er
100% voor in om u elk weekend een
viering aan te kunnen bieden. Daarnaast
is er nog een mogelijkheid om “anders
te vieren”. Dit zijn bijvoorbeeld Taizé-,
Effata-, en Agapè-vieringen, of gebedsdiensten. In deze vieringen zal niet de
communie uitgereikt worden, maar deze
diensten zijn zeker zeer waardevol en
inspirerend. Houdt u het komende jaar
het rooster maar in de gaten. Wij wensen
u een gezegend 2015 toe!

Vrijwilligers
Een aantal mensen heeft aangegeven te
(moeten) stoppen met vrijwilligerswerk
voor de kerk. Dhr. Joop Blanckenborg
heeft jarenlang de coördinatie van de
verspreiding van het parochieblad op zich

genomen. Dhr. Theo Stevens is jarenlang
koster geweest en mevr. Lucia Elschot
heeft eveneens jarenlang de ledenadministratie bijgehouden. Via deze weg willen
we ze alle drie heel hartelijk danken voor
hun inzet!
Dit betekent natuurlijk ook dat we nieuwe
mensen nodig hebben. En vele handen
maken licht werk. Hebt u een paar uurtjes
over en wilt u ook dat we onze kerk levend
houden? Geef het alstublieft even aan. Er
is altijd wel iets te doen dat bij u past en u
wordt met open armen ontvangen!

Agapè-viering voorziet in
behoefte
In december werd de
eerste Agapè-viering
gehouden. Hartverwarmende reacties
vroegen om een snel
vervolg. In de Agapèviering volgen we een
oude gewoonte van
samenzijn en verbondenheid. Het gaat
terug op de bijeenkomsten van de eerste
christenen, zoals in
Handelingen beschreven. Het is een intense
viering, krachtig in
zijn eenvoud en laagdrempeligheid. Wilt u
mee in deze traditie.
Dat kan. Welkom op
8 februari, 19.00 uur
in de NH-Joriskerk te
Borculo.

Misintenties
24/1 Wim Mulder,
Maria Jansen-Bouwhuis, Familie Pelgrum,
Ellie VenderboschBonnes, overleden
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familie Geerligs en Ottenschot. 1/2 Hetty
van Aken Beerten, Ellie VenderboschBonnes, uit dankbaarheid voor een 90ste
verjaardag. 7/2 Andre Janssen jaargedachtenis, Gerrit Stegeman jaargedachtenis, Ellie Venderbosch-Bonnes. 14/2
Liene Heutinck-Wieggers, Ellie Venderbosch-Bonnes. 22/2 Voor een overleden
zus, Ellie Venderbosch-Bonnes, Familie
Pelgrum, overleden familie Geerligs en
Ottenschot, ter jaargedachtenis Mina
Jansen ten Bras. 28/2 Ellie Venderbosch. 8/3 Hetty van Aken-Beerten, Ellie
Venderbosch-Bonnes.

Familieberichten
Op 14 december zijn Julian van Haren,
Miral Ernst en Merle Roessink gedoopt.
Op 26 december is mevr. Ellie Venderbosch-Bonnes overleden. De uitvaartviering en crematie was op 2 januari.
Dhr. B.F. Sasse is overleden op maandag
5 januari. De uitvaartviering en begrafenis was op 9 januari.

Inleveren Kopij
Sluitingsdatum inleveren kopij voor
Borculo is 19 februari 2015,
monique.uhl@gmail.com

Onderweg / Vieringenschema

14

DAG

ZUTPHEN	

JOPPE	

LOCHEM

VORDEN	

BORCULO	RUURLO	

Za 31/01						
19.00 uur			
						
WCV			
						
Werkgroep			
Zo 01-02
4e zo.
d. h. jaar

11.15 uur
Eucharistie
P. Westerman

9.30 uur
WCV
G. Oude Groen

9.30 uur
WCV
werkgroep

9.30 uur
Woorddienst
Anders Vieren

9.30 uur		
Eucharistie		
F. Hogenelst		

za 07/02				
18.30 uur
				WCV
				
J. van Kranenburg
zo 08/02
5e zo.
d. h. jaar

11.15 uur
Eucharistie
F. Hogenelst

9.30 uur
Eucharistie
P. Westerman

19.00 uur				
WCV				
M. Peters				

9.30 uur			
9.30 uur
Eucharistie			
Eucharistie
F. Hogenelst
		
F. Zandbelt

za 14/02

17.00 uur
19.00 uur			
19.00 uur					
Effataviering
WCV			
WCV					
		
Werkgroep			
werkgroep					
zo 15/02
6e zo.
d. h. jaar
wo 18/02
Aswoensdag

11.15 uur		
Eucharistie		
J. Hulshof		

9.30 uur
WCV
M. Storteler

9.30 uur		
Eucharistie		
J. van der Meer		

9.30 uur
WCV
T. ten Bruin

9.30 uur Euch.		19.00 uur		19.00 uur		
F. Hogenelst
Eucharistie
Woorddienst
T. ten Bruin		
F. Zandbelt		
G. Oude Groen		

za 21/02						
19.00 uur			
						
Woorddienst			
						
Anders Vieren			
zo 22/02
1e zo.
40dagen

11.15 uur
Familieviering
F. Hogenelst

9.30 uur
Familieviering
werkgroep

9.30 uur
Familieviering
werkgroep

9.30 uur
Eucharistie
F. Hogenelst

9.30 uur		
WCV		
werkgroep		

za 28/02					
19.00 uur				
					
WCV				
					
J. van Kranenburg				
zo 01/03
2e zo.
40dagen

11.15 uur
Eucharistie
P. Westerman

9.30 uur
Eucharistie
P. Westerman

9.30 uur
WCV
werkgroep

9.30 uur		
9.30 uur
WCV		 WCV
werkgroep		
M. Storteler

Za 07/03				
18.30 uur		
19.00 uur			
				WCV		WCV			
				
M. Peters		
werkgroep			

MOV Weekend, in alle vieringen aandacht voor de Vastenaktie.				
zo 08/03
3e zo.
40dagen

11.15 uur
Eucharistie
F. Hogenelst

za 14/03

17.00 uur
Effataviering
		
zo 15/03
4e zo.
40dagen

LEGENDA:

9.30 uur
Eucharistie
F. Hogenelst

9.30 uur		
WCV		
werkgroep		

9.30 uur		
Eucharistie		
F. Zandbelt		

19.00 uur			19.00 uur					
WCV			
WCV					
G. Spekkink			
G. Oude Groen					

11.15 uur		
9.30 uur
Eucharistie		WCV
F. Hogenelst		
G. Spekkink

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

Euch.:

Eucharistieviering

WD:

Woorddienst

WCV:

Woord- en Communieviering

Oec.viering:

Oecumenische viering								

EHC:

Eerste H. Communieviering

Onderweg / Vieringenschema

KEIJENBORG

HENGELO	

VIERAKKER	

			
17.00 uur
			
Eucharistie
			
F. Hogenelst

		

11.00 uur
WCV
T. ten Bruin

9.30 uur
Eucharistie
J. van der Meer
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BAAK

STEENDEREN	OLBURGEN	DAG

19.00 uur			
za 31/01
WCV
G. Oude Groen

10.00 uur		
Woorddienst		
werkgroep		

9.30 uur
WCV
T. ten Bruin

9.30 uur
WCV
werkgroep

				
17.00 uur		
19.00 uur		
				
Eucharistie		WCV
				
F. Hogenelst		
werkgroep

zo 01/02
4e zo.
d. h. jaar
za 07/02

9.30 uur		
9.30 uur		
vrijdag 6 feb.
WCV		WCV		
15.00 uur
J. van Kranenburg		
M. Peters		
Eucharistie

zo 08/02
5e zo.
d. h. jaar

					
19.00 uur		
19.00 uur
					
Eucharistie		
WCV
					
F. Zandbelt		
T. ten Bruin

za 14/02

11.00 uur
WCV
werkgroep

11.00 uur
Eucharistie
F. Hogenelst

9.30 uur
WCV
werkgroep

9.30 uur		
9.30 uur		
zo 15/02
WCV		 Eucharistie		 6e zo.
G. Spekkink		
F. Hogenelst		
d. h. jaar

		19.00 uur				19.00 uur		
wo 18/02
Eucharistie
Woorddienst
AsF. Hogenelst				
T. ten Bruin		
woensdag

			
17.00 uur		
19.00 uur		
za 21/02
			
WCV		
WCV
			
werkgroep		
M. Peters

11.00 uur
		
Eucharistie
F. Zandbelt

9.30 uur		
9.30 uur		
9.30 uur
WCV		WCV		
Eucharistie
M. Peters		
werkgroep		
F. Zandbelt

				
17.00 uur
				
Eucharistie
				
F. Zandbelt
11.00 uur
WCV
J. van Kranenburg

9.30 uur
WCV
werkgroep

19.00 uur			
za 28/02
Eucharistie
F. Zandbelt

10.00 uur		
9.30 uur
Woorddienst		 WCV
werkgroep		
J. van Kranenburg

9.30 uur
WCV
werkgroep

			
17.00 uur		
19.00 uur		
			
Eucharistie		WCV
			
F. Hogenelst		
T. ten Bruin

				
11.00 uur
WCV
werkgroep MOV

zo 22/02
1e zo.
40dagen

zo 01/03
2e zo.
40dagen
za 07/03

MOV Weekend, in alle vieringen aandacht voor de Vastenaktie.
9.30 uur
WCV
M. Storteler

Wichmond
10.00 u. Oec.viering
T. ten Bruin

9.30 uur		
WCV		
M. Peters		

vrijdag 6 mrt.
15.00 uur
Eucharistie

zo 08/03
3e zo.
40dagen

					19.00 uur			
za 14/03
					
WCV
					
T. ten Bruin
11.00 uur
WCV
werkgroep

9.30 uur
Eucharistie
J. Leisink

9.30 uur		
9.30 uur
Eucharistie		WCV
F. Hogenelst		
werkgroep

9.30 uur
WCV
G. Oude Groen

Voor andere vieringen en het koorrooster zie bladzijde 11

								WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN zie www.12apostelen.nl/vieringen

zo 15/03
4e zo.
40dagen

Onderweg / Uit de geloofsgemeenschappen
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H. Willibrord - Hengelo

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

Locatieraad/pastoraatgroep

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

Terugblik en omzien
naar de toekomst.
Oudejaarsviering 2014
De volgende thema’s staan centraal t.w.
Cluster, Noaberschap en de Toekomst.

Cluster:

Zoals u allemaal weet vormt Hengelo samen met de Geloofsgemeenschappen van
Keijenborg, Ruurlo en Borculo een cluster
binnen onze Parochie de HH. Twaalf
Apostelen. Het vormen van clusters is ingegeven door een steeds beperktere inzet
van mensen en middelen. Wanneer men
de afzonderlijke geloofsgemeenschappen
wil blijven bedienen, dan kan men niet
anders dan werkzaamheden bundelen.
Let op, dit betekent dat er iedere week,
per cluster slechts in één van de vier
geloofsgemeenschappen één Eucharistieviering is en één Woord en Communieviering, waarin een lid van het parochieel
team voor gaat.

Noaberschap:

Noaberschap betekent hier in de Achterhoek burenhulp. Elkaar helpen, open
staan voor elkaar, luisteren naar elkaar,
elkaar de hand reiken. En dat moeten we
ook als Geloofsgemeenschappen doen.
Maar dan moet je elkaar wel kennen.

Keijenborg: St. Johannes de Doper

Midden op de Keijenborg staat een mooie
kerk met een imposante toren, dit is de
Johannes de Doperkerk. Deze kerk is
gebouwd in 1932 en was de vervanger
van de waterstaatskerk die in 1843 was
gebouwd en te klein was geworden.

Hengelo: H. Willibrordkerk

In 1842 werd begonnen met de bouw van
onze kerk hier in Hengelo. De kerk hier
in Hengelo was een bijkerk van die van
Keijenborg en wij werden pas in 1862 een
zelfstandige parochie.
Zoals u merkt hebben de geloofsgemeen-

schappen in Hengelo en Keijenborg nogal
wat raakpunten.

Ruurlo: St. Willibrordus

Over deze kerk heeft men 2 jaar gebouwd
en in 1871 kon de kerk worden ingewijd.
Deze kerk is ontworpen door de bekende
architect Pierre Cuypers, die ook het
Rijksmuseum en het Centraal Station in
Amsterdam heeft ontworpen. In 1938
heeft men de zijbeuken eraan gebouwd en
in 2007 is deze kerk gerestaureerd.

Borculo: Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming.
In 1882 wed begonnen met de bouw van
deze kerk, die daarna in 1883 op 13 mei
werd ingezegend. De architect van deze
kerk was Alfred Tepe. Met de stormramp
in Borculo in 1925 werden de dakpannen, de wijzerplaat en de torenspits eraf
geblazen, maar verder stond de kerk als
een rots in de branding.

Toekomst:

In vier jaar tijd zijn de 326 zelfstandige
parochies in ons Bisdom door fusies
teruggebracht tot 48 parochies. Afhankelijk van de grootte van de oorspronkelijke
parochie bestaan er nu door de fusies,
parochies met 3 tot soms wel 13 voormalige parochies, die we nu geloofsgemeenschappen noemen.
Kardinaal Eijk:
We zijn hard op weg naar een aartsbisdom dat aan het einde van het derde
decennium van deze eeuw minder dan de
helft van het huidige aantal parochies zal
tellen. Minder ingeschreven katholieken
betekent ook dat de inkomsten drastisch
dalen. Ook in onze Geloofsgemeenschap
was er in 2013 een tekort, een tekort dat
in 2014 naar verwachting bijna 3 maal zo
hoog zal zijn.

Hoe zal een parochie in de nabije
toekomst vorm krijgen?
De samenvoegingen van parochies zullen

sneller dan toen voorzien werd, uitmonden in nieuwe samenvoegingen. De
toekomstige parochies zullen een groot
territorium beslaan en waarschijnlijk nog
maar over één kerkgebouw beschikken.
De priester zal worden bijgestaan door
onbetaalde diakenen en vrijwilligers.

Alleen maar kommer en kwel?
Volgens mij niet. Laat ik daar heel duidelijk in zijn. Het is niet leuk wat er aan zit
te komen, maar het biedt ook kansen.
Kansen?? Ja zeker, voor ons allemaal. Het
heeft geen zin om alleen maar krampachtig achterom te kijken en proberen vast te
houden aan wat we hebben. We moeten
als geloofsgemeenschap de komende tijd
vooral laten zien dat we als groep, als
gemeenschap, voor elkaar iets willen betekenen, dat we er voor elkaar willen zijn.
Als Locatieraad en Pastoraatsgroep zullen wij u van alle ontwikkelingen op de
hoogte houden, wij op onze beurt rekenen
op steun en medewerking.
Tot slot wens ik u allen namens de Locatieraad en Pastoraatsgroep een voorspoedig en vooral gezond 2015 toe.
Frans Geurtsen, voorzitter
P.S. De volledige toespraak staat op onze
website www.willibrordhengelo.nl

Mijn kerk in balans in
Hengelo
In 2013 is de basis gelegd om voldoende
geld bijeen te krijgen om de renovatie van
ons kerkgebouw te realiseren. Dankzij
uw bijdragen en subsidie van overheid en
fondsen is het gelukt om de renovatie in
2014 te realiseren binnen het begrote bedrag. We hebben alle rekeningen toen net
kunnen betalen. Het kerkgebouw staat er
weer goed bij.
We zijn in 1985 de actie kerkbalans
gestart en hebben toen een streefbedrag
gehanteerd van 120 gulden per gezin.
Omgerekend is dat nu 55 euro per jaar of
bijna vijf euro per maand. Dat was toen
voldoende om een goede balans te hebben tussen inkomsten en uitgaven. Om
onze Geloofsgemeenschap ook financieel
gezond te houden is meer geld nodig. We
zitten de laatste jaren omgerekend over
alle gezinnen nog steeds op een bijdrage
van ongeveer 60 euro per jaar.
De uitgaven zijn echter veel meer gestegen, zodat wij u vragen om eens te
bekijken of u meer kunt geven aan uw
eigen Geloofsgemeenschap. Wij zullen
zeer blij zijn, als u inderdaad uw bijdrage
kunt verhogen.
IBAN NL82 RABO 01195 38 857
Herman Gosselink , organisator Actie
Kerkbalans

Onderweg / Uit de geloofsgemeenschappen
Onze Lieve Vrouw
Tenhemelopneming - Joppe

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

Locatieraad

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

Pastoraatgroep

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

Familieberichten
In de Heer overleden op 16 oktober
2014 op de leeftijd van 87 jaar Max Felix
Driessen, weduwnaar van Dicky DriessenDelemarre. Op 16 oktober 2014 is op de
leeftijd van 76 jaar overleden Johan Haarman, weduwnaar van Marie HaarmanLogtenberg. Op 26 december 2014 is op
de leeftijd van 77 jaar overleden Johanna
Maria Huis in ’t Veld-Maatman, Weduwe
van Henricus Geertrudus Huis in ’t Veld.

Dankwoord
Met vele parochianen en gasten kunnen
we terugkijken op prachtige en hartverwarmende kerstdagen. Op kerstavond
waren er twee vieringen in een werkelijk
uitpuilende kerk. Op 1e kerstdag werd de
viering redelijk bezocht.
Wat een geluk dat wij samen de Geboorte
van Christus in en rondom onze sfeervolle
kerk in Joppe hebben kunnen vieren. Dit
kon alleen dankzij de medewerking die
ieder van u, groot of klein, jong of oud,
verleende tijdens de voorbereidingen en
op deze dagen zelf.
De Pastoraatsgroep en Locatieraad willen
u en jou, alle vrijwilligers en voorgangers
hartelijk danken voor de inspanningen in
het afgelopen jaar.
Dankzij uw enthousiaste medewerking en
betrokkenheid blijven wij vorm geven aan
een geloofsgemeenschap in Joppe.
Allen hartelijk dank!

Vesper –
zondag 22 februari 2015
Op de 1e zondag van de 40-dagentijd is
er een vesper in de Protestantse kerk te
Gorssel, gebouw De Brink, naast de kerk.
Deze vesper gaat uit van het Oecumenisch
Beraad van Kerken in de voormalige
gemeente Gorssel. Onze geloofsgemeenschap zorgt voor de organisatie, dhr.
W. Achtereekte zal de voorganger zijn.

Aanvang 17.00 uur – Plaats: Hoofdstraat
27, Gorssel.

Familieviering
zondag 22 februari 2015
Wij nodigen jou/u uit voor de familieviering op zondag 22 februari om 9.30 uur in
onze kerk.
Wij hebben het goed in Nederland maar
er zijn kinderen in andere landen die het
niet zo goed hebben. Wij willen stil staan
bij de arme kinderen in Ivoorkust en in
de viering starten met een spaarpotactie
welke wij op zondag 29 maart 2015 in de
Palmzondagviering weer afsluiten.
Met de opbrengst ondersteunen wij een
coöperatie van vrouwen die voedsel
verbouwen welke onder andere bestemd
is voor de scholen waar deze kinderen les
krijgen. Zie blz. 4.
Wij hopen jou/u te mogen begroeten!
Namens de werkgroep familieviering
Joppe

Ontmoet Theo Mokkink
Theo, al vele jaren organist van ons kerkkoor kan zijn
leven niet
voorstellen
zonder kerkmuziek en
geloof, want
dat is één.
De liefde
voor de kerkmuziek is gegroeid door
zijn eigen
ervaringen.
Zo spreekt
Theo van het
oergevoel
als bij de
uitvaart in de
jaren 80 van
zijn heeroom
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oude gregoriaanse teksten uit de jaren
50-60 worden gezongen. Ze worden uit
het blote hoofd meegezongen. Ook door
te luisteren naar de muziek bij de uitvaart
van zijn vader groeit het besef zoals muziek bedoeld is. Een boeiend gesprek met
Theo. Zie voor meer op www.rkkerkjoppe.
nl/theo
De ziel van onze kerk wordt gevormd door
mooie en bijzondere mensen, die ieder op
zich zo verweven zijn met onze kerk dat
ze er om zo te zeggen de levende stenen er
van zijn. In de rubriek Ontmoet maakt u
kennis met een persoon uit onze geloofsgemeenschap Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming. Wat verbindt hen met
Joppe en wat doet het geloof met hen.
Vervolgens wordt hen gevraagd het stokje
aan een ander door te geven en dat gebaar
verbindt ons met elkaar.   

Opbrengst kerstcollectes
Tijdens de vieringen op kerstavond en 1e
kerstdag is er gecollecteerd voor de armen
in onze dorpen. De kerk in Joppe neemt
deel aan de Interkerkelijke Stichting Bijzondere Noden in de voormalige gemeente Gorssel en de opbrengst zal dan ook
geheel te goede komen aan deze stichting
die er voor zorgt dat het terecht komt bij
de armen in onze dorpen. Er stromen nog
steeds giften binnen en in het volgende
nummer van Onderweg zullen wij de
definitieve opbrengst bekend maken.
Eerst indruk is dat er massaal gegeven is.
Hiervoor al onze hartelijke dank!
Werkgroep Caritas Joppe

Koffieochtend
Op 25 maart 2015 is er weer een koffieochtend voor ouderen. Er zal een gevarieerd programma zijn en iets lekkers bij de
koffie. De koffie is om 10.00 uur klaar. In
het volgende parochieblad kunt u meer
lezen over het thema voor die ochtend.

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

Locatieraad/pastoraatgroep

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

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
doopviering voor Keijenborg is gepland
op zondag 28 juni 2015. Kijk voor meer
informatie op de website van de HH.
Twaalf Apostelen www.12apostelen.nl
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

Marietje BerendsenCoobs 40 jaar koorzanger
bij Parochiekoor

Op 23 november 2014 tijdens de viering
van het St Ceciliafeest is mevrouw Marietje Berendsen-Coobs gehuldigd voor 40
jaar lidmaatschap van het Parochiekoor.
Aan het eind van de viering werden haar
de versierselen met het draaginsigne in
Goud van de St Gregoriusvereniging door
pastoor Hogenelst opgespeld. Namens
het koor ontving zij felicitaties en een bos
bloemen. Tevens werd haar een mooie
kaars met opschrift aangeboden, met als
symbool een licht te zijn en warmte te
geven!

Frank van Meijl, tel. 0314- 844289.
In de Veertigdagentijd willen we het
samen-eten-project nog eens herhalen.
Op de vrijdagavonden willen we samen
eten, en ook samen bezinnen. De eerste en de laatste keer echt samen in het
Leerhuijs, de andere vrijdagen bij elkaar
thuis – één kookt en twee of drie schuiven
daarbij aan, en dat rouleert de volgende
week. Laat u verrassen en doe mee!
U kunt zich opgeven bij Gerdien Kleistra,
tel. 0314- 622164.
Op 26 februari zal o.l.v. ds. Marissa van
Meijl-Buitink in Halle gesproken worden
over ‘Hoe zit het toch met die duivel?’
Wat stellen we ons van deze ‘verpersoonlijking van het kwaad’ voor? Hoe is in de
geschiedenis gedacht en hoe denken wij?
Weet u welkom om er meer van te horen,
in de Grote Kerk van Halle om 20.00 uur.
Opgave graag een week tevoren bij Herma
Garretsen, tel. 0314-631527.
En op maandag 9 maart gaat het over
een ‘Wandeltocht naar Santiago’. U weet
wel, de pelgrimsroute naar Santiago de
Compostella in Spanje. Mw. Brigitte
Geurts wil háár ervaring met ons delen
en ook aan de hand van haar foto’s. U
bent welkom om 20.00 uur in het Leerhuys. Opgave graag bij Gerdien Kleistra,
tel.0314- 622164.

Jaargedachtenisvieringen
Op zondag 15 maart is de jaargedachtenisviering voor Bennie Bergervoet, 79 jaar,
overleden op 16-03-2014.
En voor Henk Willemsen, 69 jaar, overleden op 29-03-2014

Familieberichten
Geboren: Op 12 december 2014 is geboren Michiel Harm Willem, zoon van
Dinand en Carmen Wullink-Schiphorst.
Broertje van Hessel en Anouk. Velswijkweg 56, Velswijk/Zelhem.
Overleden: Op 3 januari 2015 is overleden
Gradus Ibink in de leeftijd van 86 jaar.
Hij verbleef in De Zonnekamp te Zelhem.

Vorming & Toerusting
De avond met pastor Jaap van Kranenburg, op 29 januari om 20.00 uur in het
Parochiecentrum Keijenborg, hadden we
al aangekondigd. Hier nog andere activiteiten in februari en maart.
Op dinsdag 3 februari komt dr. Theo
Salemink, theoloog en oud-docent aan de
Universiteit van Tilburg, om te vertellen
en met ons in gesprek te gaan over ‘Wie
betaalt de crisis?’ Over de economie dus,
maar net zo goed over globalisering en
solidariteit. Wilt u meepraten? Van harte
welkom! Als het kan een week tevoren uw
opgave bij:

Graag tot ziens bij onze activiteiten,
de commissie Vorming & Toerusting
Halle-Keijenborg-Zelhem

Onderweg / Uit de geloofsgemeenschappen
H. Joseph - Lochem

Nieuweweg 18, 7241 ET Lochem; 0573-251457,
rkkerklochem@hetnet.nl
Secretariaat: dinsdag en donderdag 8.45-11.45 uur.
Rekeningnr.: NL94RABO0336626193 (algemeen en
intenties).
Rekeningnr.: NL03ABNA0532737407 (kerkbalans).
Redactie: 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 bezoekersgroep
Misschien zijn van alle werkgroepen van
onze geloofsgemeenschap de leden van
de bezoekersgroep wel de mensen die
het minst in de spotlights staan maar
het meest bedrijvig zijn. De dertien
energieke werkgroepleden bewegen zich
voornamelijk op de achtergrond. Mocht
u een van hen door Lochem of omgeving
zien fietsen, dan is de kans groot dat
deze dame op weg is naar een (zieke of
oudere) parochiaan, want de leden komen
bij veel mensen thuis, soms al jaren bij
dezelfde mensen. Wat is het fijn dat onze
geloofsgemeenschap op elk moment en
nooit tevergeefs een beroep kan doen op
vrijwilligers, die zieken bezoeken (thuis
en in het ziekenhuis of verpleeghuis), die
de H. Communie brengen naar mensen
voor wie een bezoek aan de kerk niet
meer mogelijk is, die elk jaar de viering
van de ziekenzalving verzorgen, die
ouderen de mogelijkheid geven elkaar te
Inez Pels
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ander die het stokje overneemt. Het is
duidelijk dat de bezoekersgroep zich laat
inspireren door de wijze waarop Jezus
leefde. Daarmee daagt ze ons uit ook ten
dienste van onze medemens te staan en
actief mee te doen. Voor deelname aan de
bezoekersgroep kunt u zich aanmelden bij
Inez Pels, telefoon 06-22219920 of e-mail
i.pels@kpnmail.nl. Ook als u mensen
kent die een bezoekje van een vrijwilliger
zeer op prijs stellen, kunt u dat aan Inez
doorgeven. Of misschien ontvangt u zelf
wel graag een bezoekje van ‘de kerk’. U
kunt zich daarvoor ook bij het secretariaat melden. De bezoekersgroep gaat dan
direct op pad.
Eén keer per jaar gaat de
bezoekersgroep gezellig een dagje uit. Zo’n
dag bestaat doorgaans
uit een fietstocht en een
culinaire verwennerij. De
dag wordt door enkelen
uit de groep georganiseerd, waarmee de andere werkgroepleden ook
eens van een welverdiende verrassing kunnen
genieten. Na de fietstocht
in 2014 was er een High
Tea bij de Woodbrookers
in Barchem.

ontmoeten in de Eerste-donderdag-vande-maand-viering en bij het koffiedrinken
na afloop, die aan jarige 80-plussers een
bloemengroet brengen, die elk jaar op de
nationale ziekendag in september met
bloemen de zieken een hart onder de
riem steken en die ook nog eens in onze
woonzorgcentra maandelijks een woorden communieviering verzorgen. De leden
van de bezoekersgroep laten ons zien hoe
je als geloofsgemeenschap een kerk kunt
zijn die als een warme deken voelt en
waarin jij je thuis voelt, een kerk waarin
het welbevinden van mensen centraal
staat en waarin mensen worden geholpen
die het zelf niet redden.
Onder het motto ‘Samen zijn we sterk’
vormt de bezoekersgroep een hecht team.
De werkgroepleden vinden het belangrijk
om met de pastores en andere werkgroepen samen te werken. Om up-to-date te
blijven laten zijn zich daarom graag af en
toe door pastor Jaap van Kranenburg bijscholen en is er regelmatig contact met de
bezoekersgroepen van de andere geloofsgemeenschappen in onze parochie. Het
vele werk dat verzet wordt, is uiteraard alleen maar mogelijk doordat er in de groep
een fijne sfeer is en men ook onderling
voor elkaar klaar staat: lukt een klusje
bij de een niet, dan is er veelal direct een

Afscheid Ied van Holstein
op 1 februari
Het hing al een tijd in de lucht, maar
nu is het definitief: Ied van Holstein zal
binnenkort naar Haarlem verhuizen. Op
zondag 1 februari (9.30 uur) zal ze voor
het laatst voorgaan in de St. Josephkerk
in Lochem. Na afloop van de viering is er
gelegenheid Ied te danken voor alles wat
ze voor onze parochie heeft gedaan en
haar een gelukkige tijd in Haarlem toe te
wensen.

Onderweg / Uit de geloofsgemeenschappen
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H. Willibrord - Olburgen

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

Locatieraad/pastoraatgroep

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

Misdienaars:

Denise en Rianne: 22 februari

Bloemversiering

24 januari – 6 februari: Riky en Marietje
7 februari – 20 februari: Betsie en Nicole
21 februari – 6 maart: Diny en Leonie
7 maart – 20 maart: Yvonne en Til

Dames- en herenkoor

Repetities: 3 februari, 10 februari, 17
februari, 3 maart, 10 maart, 17 maart
Gezongen vieringen: 1 februari, 22 februari, 15 maart

Intenties
Acties
Opbrengst collecte Advent € 79,32

Dames- en Herenkoor
Op zondag 1 februari kunt u naar de St.
Jankerk in Zutphen gaan, waar onze
koorleden zingen in de Eucharistieviering, die om 11.15 uur begint.

Activiteiten voor
vrouwen
Op 26 januari 2015 gaan we het jaarprogramma voor 2015 vaststellen. We
nodigen hierbij alle dames van Olburgen
en omgeving uit, zodat we in goed overleg
de activiteiten kunnen inplannen. De
avond wordt gehouden in Kraantje Lek
en begint om 19.30 uur. Het 2e gedeelte
van de avond willen we twee korte filmpjes laten zien:
• de cursus stoelbekleding
• het Mysterie van Olburgen
Via de nieuwsbrief brengen we jullie op
de hoogte van het definitieve jaarprogramma.

Heb jij ook interesse in de activiteiten van
vrouwen voor vrouwen en ontvang jij de
nieuwsbrief nog niet?
Geef dan je mailadres door aan Trees Jansen: jansenmts@planet.nl

Roosters
Collectanten

1 februari: Jan Baars
14 februari: Theo Damen
22 februari: Jan den Hartog
1 maart: Theo van Aalst
15 maart: Erna Bosch

Lectoren

14 februari: Roland Jansen
22 februari: Cilia Langenhof
15 maart: Thea Lebbink

Kosters

1 februari: Jan Baars
6 februari: Theo Damen
14 februari: Joost Langenhof
22 februari: Cilia Langenhof
1 maart: Betsie Verhoeven
6 maart: Theo van Aalst
15 maart: Jan Baars

1 februari: Gradus en Riek Bremer,
Theo Bremer, Joan en Riet WillemsenBöhmer, Geert Pelgrom
14 februari: familie van Halen, Gradus
en Dinie Baars, Herman en Bep Pasman,
Antoon Gosselink en Truus GosselinkSteverink,
22 februari: Liesbeth Sielias, Bernard
Beijer, Jan Horstink en Willemien Horstink – Groot Koerkamp, Jan Egging en
Marietje Egging-Houtman, Overleden
familie Sesink-Peters,
1 maart: Herman en Bep Pasman
15 maart: Gradus en Dinie Baars, Bertus
Metze, Annie Gosselink-Pasman en Albert
Gosselink, Herman en Bep Pasman, Joan
Willemsen en Riet Willemsen-Böhmer,
Geert Pelgrom,

Inleveren kopij
Sluitingsdata inleveren kopij voor Olburgen/Rha: (uiterlijk 20.00 uur)
nummer 3:
16 februari
nummer 4:
6 april
nummer 5:
25 mei
nummer 6:
20 juli
nummer 7:
31 augustus
nummer 8:
12 oktober
E-mailadres: jansenmts@planet.nl

Onderweg / Uit de geloofsgemeenschappen
H. Willibrord-Ruurlo

Groenloseweg 1; 7261 AM Ruurlo; 0573-451456;
rkkerkruurlo@live.nl
Secretariaat: dinsdag 9.30-11.00 uur
Rekeningnr.: NL67RABO0356750396 of
NL86INGB0002465958 (kerkbijdrage).
Redactie: f.kasteel@hetnet.nl

Locatieraad

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

Pastoraatgroep

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

Kerstpakkettenactie 2014
een succes
De Stichting Kerstactie van
de gezamenlijke Katholieke
en Protestantse kerken in
de gemeente Berkelland ziet
met voldoening terug op een geslaagde
Kerstpakketten actie. Met deze actie werden mensen in de Gemeente Berkelland
die het financieel moeilijk hebben, blij
gemaakt met een pakket levensmiddelen
van goede kwaliteit. Door bezuinigen,
werkeloosheid en andere omstandigheden
blijft het aantal mensen die het financieel
moeilijk hebben nog steeds stijgen. Het
was het negende jaar op rij dat wij deze
actie konden doen. Het aantal kerstpakketten was gestegen van 385 in 2013
naar 403 dit jaar, verdeeld in 230 voor
gezinnen en 173 voor alleenstaanden. Uit
de reacties van de ontvangers van een
pakket merken we dat de mensen het
zeer op prijs stellen, zoals: “Het is een
lichtpuntje in deze dagen”, “we konden
alle producten zeer goed gebruiken”, “fijn
te merken dat de kerken aan ons denken
“enz. Het streefbedrag voor de Kerstactie
was € 15.000. Alhoewel de opbrengsten
van alle giften, collecten en sponsoring
nog niet allemaal binnen zijn, zien we wel
dat de kosten gedekt gaan worden. Dit
in tegenstelling tot vorig jaar waarin de
kosten niet volledig gedekt werden. Alle
gulle gevers willen wij van harte danken
voor hun bijdrage. U hebt ons geweldig
gesteund. Bij de uitvoering waren weer
veel vrijwilligers betrokken.
Alle gevers en vrijwilligers uit de kerken
en de samenleving heel hartelijk dank.

Bezoekgroep
Binnen de bezoekgroep treden er enige
wijzigingen op. Ineke Peterse treedt terug
als coördinator. Zij wordt opgevolgd
door Annie Strijker. Annie is reeds lid
van de Bezoekgroep. Haar wijk blijft ze
behouden. De taken die het coördinator-

schap met zich meebrengt zal zij hiermee
combineren. Wij kunnen ook een nieuw
lid van de groep verwelkomen. Mw. Jivi
Timmer. Zij zal Toon Geerligs opvolgen.
Wij wensen beide dames veel succes met
dit mooie werk.

Van de locatieraad
Het nieuwe jaar heeft zijn intrede gedaan.
We kunnen weer terugkijken op een
mooie afsluiting van het oude jaar. Met
zeer goed bezette kerstvieringen. De
vrijwilligers staan weer klaar om ook dit
jaar hun taken uit te voeren. De gezellige
oliebollenbijeenkomst op 30 december
2014, aangeboden door een parochiaan, gaf weer blijk van de saamhorigheid
binnen onze Willibrordus Gemeenschap.
In de gecombineerde vergadering van de
pastoraatgroep en locatieraad hebben we
afscheid genomen van onze penningmeester, Tineke Radstaak. Ruim acht jaar was
zij de financiële vrouw van de Willibrordus. De centen die we bij elkaar brachten
kwamen onder haar ogen. Echter ook wat
er uitging. Tineke was nauwgezet in haar
taak maar ook haar bijdrage in bestuurszaken was van groot belang. Wij zijn haar
veel dank verschuldigd voor haar grote en
deskundige inzet. Graag hadden wij haar
opvolger bekend gemaakt. Dit is echter
nog niet mogelijk. We blijven nog zoeken
naar een goede kandidaat. Tineke zal
voorlopig de lopende zaken uitvoeren.

Kindje wiegen
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Op eerste Kerstdag om drie uur luiden de
klokken van de St. Willibrorduskerk om
het Kindje wiegen aan te kondigen. Een
enorm aantal jonge kinderen kwamen
met hun ouders, opa’s en oma’s en andere
belangstellenden naar de kerk om het
pasgeboren kindje gelegen in een heuse
kribbe te komen wiegen. Het Kerstverhaal
ondersteund door beelden werd evenals
voorgaande jaren verteld door Marion
Buunk en Christel Geerligs.
De kinderen zaten daarbij gezellig om de
kribbe met de pasgeboren Jezus (Jitske
Ribbers), Maria en Jozef, de herders met
hun schapen, de drie koningen en de
engeltjes. Tijdens het verhaal werden er
door de kinderen kerstliedjes gezongen
begeleidt op keyboard door Fleur Taken.
Ook de kinderen mochten daarbij op
allerlei instrumenten meespelen. Als
aankondiging van de geboorte van Jezus
werden de kerkklokken door enkele kinderen geluid om zo aan iedereen te laten
weten dat Jezus geboren is. Na afloop
werden de kinderen nog verrast op een
lekker kerstkransje en een kleurplaat. Bij
het verlaten van de kerk werd er gecollecteerd voor KOADO-DUE een boerinnencoöperatie in Ivoorkust die koffie en cacao
verbouwd. Deze boerinnencoöperatie is
een uniek voorbeeld van ongeveer 250
vrouwen die financieel zelfstandiger proberen te worden. Meer hierover op blz. 4.
Het was een druk bezochte, sfeervolle en
bijzondere bijeenkomst waarbij we samen
met vooral jonge kinderen stil hebben
gestaan bij de geboorte van Jezus

Misintenties
31 januari Ouders
Gotink-Eggink en zoon
Herman. Overleden ouders Eggink-Gotink. Jaargedachtenis Erna Bunte.
8 februari Ida van
Lanen-Groot Zevert. Jan
Kasteel. Arnold en Ilse
Olyslager-Markovski.
21 februari Ida van Lanen-Groot Zevert.
Rikie Mombarg-Van der Hoven. Jan
Kasteel.
1 maart Ouders Gotink-Eggink en zoon
Herman. Overleden ouders Eggink-Gotink. Arnold en Ilse Olyslager-Markovski.
7 maart Ida van Lanen-Groot Zevert.
15 maart Pastoor Veer.

Familieberichten
Overleden: Op 3 januari 2015 is
Mevr. Hermanns Goldewijk in de leeftijd
van 89 jaar overleden. De gezongen
uitvaartviering was op 9 januari in de
Willibrorduskerk te Ruurlo, aansluitend
de begrafenis op de RK begraafplaats te
Ruurlo.

Onderweg / Uit de geloofsgemeenschappen
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H. Willibrord - Steenderen

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

Locatieraad

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

Pastoraatgroep

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

Een nieuw jaar, nieuwe kansen, nieuwe uitdagingen
Op zondag 5 januari ging Marga Peters
voor in de viering. In haar overweging
benadrukte ze dat het belangrijk is naar je
innerlijke stem te luisteren. De 3 koningen deden dit ook en gingen niet naar
koning Herodes terug.
Na deze inspirerende woorden kwamen
de kerkgangers bij elkaar in het Kerspel
voor de traditionele nieuwjaarsreceptie
met oliebollen bij de koffie.
Nadat iedereen elkaar de beste nieuwjaarswensen had gegeven was er koffie en
aansluitend een drankje.

2 oecumenische diensten, een viering
rond ziekendag en een vrijwilligersviering. Ze vroeg de aanwezigen het te
melden als er ergens behoefte aan is. Het
samenzijn verliep heel geanimeerd. Ook
pastor Marga Peters was hierbij aanwezig.
Wat het nieuwe jaar allemaal gaat
brengen weten we nog niet. De brief van
kardinaal Eijk voorspelt niet veel goeds.
De woorden van paus Franciscus daarentegen geven de burger moed. De locatieraad en de pastoraatsgroep zullen er alles
aan doen om onze geloofsgemeenschap
draaiend te houden. Wij weten dat we
kunnen rekenen op alle vrijwilligers en
op de vaste groep kerkgangers. Misschien
lukt het in de toekomst de jongeren en
kinderen ook weer meer te betrekken. Geloof en vertrouwen hebben in de toekomst
is belangrijk.
Wij wensen alle parochianen van onze
geloofsgemeenschap een gezond en voorspoedig 2015 toe. Dat we oog hebben voor
elkaar in goede en slechte tijden.

Bijeenkomst kosters en
acolieten/misdienaars
Op 31 oktober was pastoor Hogenelst
’s avonds in Steenderen te gast om met
onze misdienaars en kosters af te stemmen over de gang van zaken en werkzaamheden tijdens een Eucharistieviering
of Woord– en Communieviering. Het doel
was om meer eenheid te bewerkstelligen
in de vieringen binnen onze geloofsgemeenschappen.
Het was een leerzame en ook gezellige
bijeenkomst.

Verslag kostersdag
Voor de diocesane kostersdag in het Aartsbisdom Utrecht kwamen op 8 november
2014 de kosters uit het vicariaat Arnhem
bijeen in de St. Cunerakerk (Gedachteniskerk) in Rhenen. Thema van de dag was
‘Opnieuw ontmoeten’. Na de Eucharistieviering met voorganger vicaris Pauw volgde een programma met o.a. uitleg over het
ontstaan van deze mooie kerk uit 1959 en
een presentatie door de Shalom groep uit
Brazilië. Na de pauze volgde een interessante, door Museum Catharijneconvent
verzorgde, workshop over veiligheid (o.a.
inbraakpreventie) in en om de kerk.

Familieberichten
Overleden: Lucia Philiberta Maria
(Lucie) Wiecherink-Bugter, 77 jaar,
Bernardus Johannes (Bennie) Giesen,
87 jaar, Grada Theodora (Graadje)
Berendsen-Rutjes, 86 jaar

Koffiedrinken :
zondag 1 februari a.s.

Ook afgelopen kerst konden we weer genieten van de mooie kerststal en de prachtige kerstversieringen in de kerk.
Het was gezellig druk bij de
nieuwjaarsreceptie.

De voorzitter van de locatieraad, Trudi
van der Weijden, blikte terug op het
geslaagde jubileumjaar met de succesvolle
uitgifte van het jubileumboek. De eerste
druk is uitverkocht. De HVS (Historische
Vereniging Steenderen) wil een herdruk
realiseren en in eigen beheer uitgeven.
Mensen die nog een boek willen kunnen
deze dan via de HVS bekomen.
Verder vertelde Trudi over de eisen van de
brandweer voor de brandveiligheid dat de
nodige kosten met zich mee gaat brengen.
Maria Schotman, voorzitter van de pastoraatsgroep, vertelde over de pastorale
activiteiten zoals over verschillende vieringen die gehouden worden, waaronder

Onderweg / Uit de geloofsgemeenschappen
H. Willibrord - Vierakker

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

Locatieraad

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

Pastoraatgroep

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

Ceciliafeest
Op 22 november werd het feest van Sint
Cecilia, de patrones van muzikanten en
zangers, gevierd met een mis met Pastor
Zandbelt als celebrant. De mis werd
natuurlijk muzikaal begeleid door het
koor. Na de mis werden de zangers en
hun partners onthaald op een gezellige
avond. Dit jaar zorgden de alten van het
koor met een quiz voor ontspanning en
gezelligheid. Vanzelfsprekend werd de
gezelligheid versterkt door een hapje en
een drankje!

Drukke en goed bezochte
kerstdagen
Rond en met de kerstdagen is er in onze
kerk altijd veel te doen. De zondag voor
kerstmis was het prachtige kerstconcert.
Druk bezocht en met lovende kritieken.
Het solistenkoor van dirigent Hans de
Wilde en muzikaal ensemble Ars Floreat
hadden er duidelijk zelf ook zin in en dat
kwam over. De concertgangers, muisstil tijdens het kerstconcert, lieten hun
waardering horen in een langaanhoudend
applaus. Voor de 150 bezoekers was dit
een mooi begin van de kerstdagen.
De vieringen tijdens kerstavond (de
gezinsviering om 19.00 uur en de kerstnachtmis) brachten beide keren een volle
kerk. Oude tijden herleefden! De viering
op Eerste Kerstdag was minder goed
bezocht.
Tweede Kerstdag was de traditionele
openstelling van 11.00 tot 16.00 uur.
Altijd druk bezocht en altijd gezellig. Hele
families, sommigen niet meer woonachtig in Vierakker/Wichmond, komen om
elkaar te ontmoeten en weer te zijn in
de kerk waar zij zoveel uurtjes hebben
doorgebracht. Maar er waren ook veel
bezoekers van buitenaf. De kerststallen en
de mooi versierde kerk zijn op zich al een
attractie, maar mogelijk was het beklimmen van de toren, dit jaar voor het eerst

ook met Kerstmis, ook een reden om naar
de kerk te komen. Onder de bezielende
leiding van Lidwien Mentink was er viermaal de gelegenheid de 130 vaste treden
en 42 traptreden te beklimmen. De animo
hiervoor was zo groot dat zelfs een tiental
personen teleurgesteld moest worden!
Alle vrijwilligers die zich deze dagen
hebben ingezet om dit allemaal mogelijk
te maken: veel dank! Jullie hebben veel
mensen mooie momenten in onze kerk
bezorgd.

Terugblik op
familieviering kerst
Voor de familieviering op kerstavond waren velen naar de kerk gekomen. In deze
dienst hadden de kinderen een belangrijk
aandeel. Terwijl iedereen binnenkwam en
de kinderen zich klaarmaakten voor het
kerstspel werd er muziek gemaakt door
Wout op de saxofoon en Micaela op de
klarinet. Op de klanken van “Wij komen
tesamen” liep een stoet van 25 kinderen
naar voren. Het waren de kinderen die
het adventsproject hadden gevolgd en
de kinderen van het gelegenheidskoortje dat speciaal voor deze dienst was
samengesteld. Onder het zingen van
het kaarsenlied werden de kaarsen op
de adventskrans aangestoken en kon de
dienst echt beginnen. Na het welkomstwoord en gebed werd het kerstspel; ‘Geen
goede nacht!’ opgevoerd. Terwijl op een
groot scherm foto’s te zien waren van het
verhaal werd het spel tegelijkertijd ook
gespeeld. De herbergier kreeg heel wat
te verduren op deze kerstavond. Maar
gelukkig kwam aan het einde alles weer
goed. (zie foto).
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Natuurlijk mocht ook het slotlied “Midden
in de winternacht” niet ontbreken. Terwijl
de hele kerk uit volle borst meezong
mochten alle aanwezige kinderen naar
voren komen om een muziekinstrumentje
uit de doos te halen en mee te spelen. Voor
ze naar huis gingen werden alle aanwezigen getrakteerd op een kerstkrans. We
kunnen terugzien op een fijne dienst.

Data komende jaar
kindernevendiensten:
18 jan 9.30 uur
1 febr. 10.00 uur
15 febr. 9.30 uur
		
1 mrt 10.00 uur
15 mrt. 9.30 uur

eucharistieviering
woorddienst
woord en
communieviering
woorddienst
eucharistieviering

Nieuwjaarsreceptie
De jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie van onze
Geloofsgemeenschap werd op 3 januari
ná de mis van 17.00 uur gehouden.
Achter in de kerk stond de tafel met
glazen, drankjes en hapjes al klaar en al
snel was het een geanimeerde (kleine)
menigte die elkaar, al of niet zoenend, de
beste wensen toedichtte. Oude bekenden
konden even bijpraten en dit jaar waren
er verrassend veel mensen uit andere geloofsgemeenschappen die op deze manier
ontspannen konden genieten van de sfeer
achter in onze kerk. Pastoor Hogenelst
kon tot zijn spijt niet lang blijven omdat
hij later op de avond nog een mis moest
vieren. Maar de vaste kern van trouwe
kerkgangers genoot van dit uurtje van
samenhorigheid.

Nieuws van de PKNgemeente in Wichmond.
De Protestantse kerk van Wichmond
hield vorig jaar in de veertigdagentijd een
reeks van zes avonden op de vrijdagen
(niet in de Goede week, want dan is er een
kerkdienst op Goede Vrijdag). Het waren
meditatieve bijeenkomsten van 20.00 uur
tot 21.00 uur, met als titel: “Een uurtje
waken met de Heer”. Verschillende personen werkten eraan mee - hielden een
korte meditatie of verzorgden schriftlezingen.
Om 21.00 uur gingen we (niet verplicht)
naar café DOK om iets te nuttigen.
De Kerkenraad vroeg zich af of dit misschien oecumenischer zou kunnen.
Misschien zijn er leden van de Willibrord
geloofsgemeenschap die hiervoor belangstelling hebben. Er wordt mee gestart op
20 februari 2015.
Kom gerust vrijblijvend langs. Misschien
kunnen we samen op weg naar Pasen?

Onderweg / Uit de geloofsgemeenschappen
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Christus Koning / H. Antonius
van Padua - Vorden

Het Jebbink 8, 7251 BL Vorden; 0575-551735,
parochievorden@tiscalimail.nl
Secretariaat: dinsdag 9.00-12.00; donderdag 9.00-10.30.
Rekeningnr.: NL68RABO0366463667 (kerkbijdrage);
NL71RABO0155100904 (algemeen en intenties)
Redactie: cjklijn1970@kpnmail.nl

Locatieraad

H. Winkeler, vz., 553292; H. Peters, secr., 520452;
P. Zents, pm., 556723.

Pastoraatgroep

A. Heuveling, secr., 552267; T. Rutting, 553527;
A. Wentink, 0573-401564; C. Fransen, 552322;
H. van Heugten, 554241.

Locatieraad/
Pastoraatsgroep
Het nieuwe jaar van onze geloofsgemeenschap is begonnen met een mooie
Eucharistieviering en een aansluitende
Nieuwjaarsbijeenkomst. Met rolletjes en
oliebollen was het gezellig en ook goed
bezocht.
Direct na het weekeind weer een goed
bezochte vergadering van de Vordense
Raad van Kerken waar de Dienst van de
Eenheid, die dit jaar in onze kerk wordt
gehouden werd voorbereid onder het
thema: Dorst. Voor de eerste keer sinds
jaren niet meer onder voorzitterschap van
onze onlangs overleden parochiaan Bart
Hartelman, maar met de kersverse Piet
Piersma, van protestantse huize.
Na het Driekoningenfeest werden alle
herinneringen aan het voorbije Kerstfeest
weer opgeborgen en wordt vooruitgekeken naar de komende Vastentijd. Er valt
een hoop te doen.
Begin februari is een eerste andersoortige
viering in onze kerk om onze parochianen meer voor te bereiden op een andere
kerkelijke toekomst. De bisschoppelijke
brief over onze kerkgebouwen en –
gemeenschappen is wellicht wat gelaten
ontvangen maar dwingt ons toch om wat
meer vooruit te kijken en waar mogelijk
de bakens te verzetten.
Daarnaast is ook de actie Kerkbalans
weer van start gegaan. Wellicht onnodig
om u nog eens op te wekken uw jaarlijkse
bijdrage zodanig vast te stellen dat wij ons
minder zorgen hoeven te maken over de
toekomst van ons overigens goed onderhouden kerkgebouw! Ook de herinrichting van het priesterkoor en een verhoging voor de koorleden staat binnenkort
op het programma dus een extra bijdrage
wordt in dank aanvaard!
Bij het sluiten van de deadline voor dit
nummer werd bekend dat dirigent Jan
Visser van ons koor Vokate ons per 1april
zal verlaten. Dit zal leiden tot een zoek-

tocht om deze belangrijke functie weer op
te vullen, dus tips zijn van harte welkom.
Namens locatieraad en pastoraatsgroep,
Ton Rutting

Familieberichten
Overleden
Op 16 december overleed Anne WaarleJansen op de leeftijd van 97 jaar.
De uitvaartdienst vond plaats op 20
december in de Christus Koningkerk in
Vorden, waarna zij werd begraven in
Kranenburg. In de nieuwsbrief vindt u het
in memoriam .
Op 28 december overleed Annie Scholten-van Deelen op de leeftijd van 84 jaar.
De uitvaartdienst werd gehouden in de
Christus Koningkerk op 2 januari 2015,
waarna zij werd begraven in Kranenburg.
In de nieuwsbrief vindt u het in memoriam.

Sam’s Kledingactie

Op zaterdag 11 april  vindt in Vorden en
de Kranenburg weer de kledinginzamelingsactie van Sam’s Kledingactie voor
Mensen in Nood plaats.
U kunt dan uw gebruikte kleding, schoeisel en huishoudtextiel in gesloten plastic
zakken afgeven bij de volgende adressen:
in Vorden bij de Christus Koningkerk en
In Kranenburg bij het Heilgenbeeldenmuseum, op beide plaatsen tussen 10.00 en
12.00 uur.
De opbrengst van de ingezamelde kleding
gaat dit jaar naar een ontwikkelingsproject van Cordaid Mensen in Nood in
Bangladesh.
Situatie: Bangladesh heeft het grootste

bewoonde deltagebied van de wereld: het
Patuakhali district. Het land kampt met
het regen- en cycloonseizoen van juli tot
en met oktober. Dijken begeven het en
hele stukken land worden door het water
weggespoeld. Resultaat: elk jaar verdrinken er meer dan 8.000 mensen. En elke
ramp weer verliezen mensen hun huizen
en bezittingen. Wij Nederlanders winnen
gelukkig sinds 1953 het gevecht met het
water. Als geen ander hebben we hierin
ervaring en expertise opgebouwd. Wij
moeten hen, als waterbouwers, toch kunnen helpen?
Help mee met uw oude textiel: Dankzij uw kledingdonatie aan Sam’s Kledingactie kan Cordaid Mensen in Nood samen
met Caritas Bangladesh de kwetsbare
dorpen beschermen. Er worden degelijke
dijken aangelegd en er wordt een preventieproject opgezet dat de bevolking
leert hoe zij zich voor kunnen bereiden
op rampen, zodat ze die op eigen kracht
kunnen doorkomen.

Kerstconcert Vokate
groot succes!
Op 17 december gaf het koor Vokate een
Kerstconcert in de Christus Koningkerk.
Het was de derde keer dat een dergelijk
concert, o.l.v. dirigent Jan Visser, werd
gegeven. Het concert werd ondersteund
door de solisten Marieke Visser en Timmy
van Lingen. Muzikale begeleiding werd
verzocht door Paul Ivanov op keyboard,
Simone Boerstoel op viool en Emile Laarveld op o.m. de marimba.
Meer dan 260 luisteraars kregen 17
liederen te horen in een sfeervolle kerk
die door de versiergroep smaakvol was
aangekleed. Licht en geluid werd verzorgd
door Marco Helmink.
De verschillende liederen werden afgewisseld met solo-optredens. “An African
Christmas” sloot dit Kerstconcert sfeervol
af.
De Vokate Kerstconcertcommissie kan
terugkijken op een zeer geslaagde avond
waarbij de “vrije gift” ruim 650,- Euro
bedroeg!
Daarnaast waren er diverse sponsors die
ook ruim 400 Euro bijgedragen hebben
om dit concert mogelijk te maken. In
2016 zal er zeker weer een Vokate kerstconcert komen.
Zeker is veel dank verschuldigd aan de
enthousiaste aanwezigen die wij graag
weer in 2016 zullen ontvangen.
Huub Winkeler

Inleveren kopij
Sluitingsdatum inleveren kopij voor
Vorden is 19 februari 2015,
cjklijn1970@kpnmail.nl
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Emmanuel / H. Johannes de Doper Zutphen
Tengnagelshoek 10a, 7201 NE Zutphen, 0575-527080,
info@stjan-emmanuel.com
Secretariaat: dinsdag 9.00-11.00 uur.
Rekeningnr.: NL76INGB0000887463
t.n.v. RK GG St. Jan Emmanuel
Redactie: scpellemans@hotmail.com

Locatieraad

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

Pastoraatgroep
vacatures

Kerkledenadministratie 3
De bezorging van Onderweg nummer 2,
zoals deze voor u ligt, is gebaseerd op de
gegevens van de ledenadministratie in
Navision, wat we thans gebruiken.
Er is uiterste zorgvuldigheid betracht
om de juiste gegevens – gebaseerd op de
Gemeentelijke Basis Administratie – te
hanteren. Toch kan het zijn dat er nog
hiaten in de ledenadministratie zitten.
We vragen u, indien er geen Onderweg
bij u in de bus valt, of indien u deze niet
meer wenst te ontvangen, dit per email of
telefoon te melden aan het secretariaat.
Wilt u – om welke reden dan ook – niet
meer ingeschreven staan in onze ledenadministratie, dan vragen wij u ook om dat
door te geven aan het secretariaat.
Berry Wessels, voorzitter.

Vrijwilligers als kerkwacht
Stichting Vrienden van de kerk Sint Jan
de Doper en haar orgels zoekt vrijwilligers
als kerkwacht.
Zoals u wellicht weet is de Sint Jan van
mei t/m oktober geopend voor belangstel-

lende bezoekers op donderdag- en zaterdagmiddag van 13.30 uur tot 16.00 uur.
Een uitzondering hierop is iedere eerste
zaterdag van de maand; dan is de kerk
geopend van 13.00 uur tot 15.00 uur.
Om de bezoekers de nodige informatie te
verstrekken en desgewenst rond te leiden
zijn er tijdens de openingsuren kerkwachten aanwezig. Dit geldt ook voor de Open
Monumentendagen in september. Naast
het informeren van de bezoekers verzorgen de kerkwachten o.a. ook de opening
en sluiting van de kerk.
Als het u iets lijkt om bezoekers over de
rijke historie van deze kerk te vertellen,
meldt u dan aan als vrijwilliger. Uiteraard hoort er een stukje scholing bij om
een en ander aan de bezoekers te kunnen
uitleggen.
Belangstellenden kunnen zich wenden
tot de coördinator kerkwachten Loe van
der Hoeven, telefoon: 0575 57 13 16 of per
email: l.vdhoeven@hccnet.nl.

Een brug slaan
Zoals u waarschijnlijk weet, heeft de
geloofsgemeenschap St.Jan-Emmanuel
al enige tijd geen pastoraatsgroep meer.
Toch vindt de locatieraad van Zutphen
het belangrijk dat in ieder geval de voornaamste functie van een pastoraatsgroep
in Zutphen/Warnsveld uitgevoerd wordt.
Horen en zien wat er in de geloofsgemeenschap leeft, en hier vervolgens
(indien nodig) actie op ondernemen. Omdat de locatieraad zelf niet altijd overal
aanwezig kan zijn, hebben ze een drietal
mensen gevonden die deze specifieke taak
graag op zich nemen: Marty Pellemans,
Gijs de Bont en Stefanie de Bont.
Hebt u vragen of opmerkingen, zit u
ergens mee, weet u niet waar u bepaalde
informatie kunt halen? Spreek gerust
Marty, Gijs of Stefanie aan!
U kunt ook bellen (Marty: 0575-520538
of Stefanie/Gijs:0575-842598) of mailen:
bruggroep@gmail.com
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Misintenties
1/2: Oscar te Loo; 15/2: Ouders De Wijs
en dochters Willie, Tonnie, Magda en
Lies; Hendrikus Gerhardus Wientjes;
15/3: Hendrikus Gerhardus Wientjes.

Effataviering
Op 14 februari en 14 maart 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)
1/2: pastor P. Frijters; 8/2: ds. K. Bentveld; 15/2: pastor R. Rijk; 22/2: dhr.
H. Vriend; 1/3: pastor. H. Heling; 8/3:
pastor R. Baauw; 15/3: pastor R. Rijk.

Kerkdiensten Vredeskapel-GGNet
(10.30u)
1/2: R. Rijk; 8/2: G. Pols; 15/2: L. van
Wijk; 22/2: G. Spekkink (communieviering); 1/3: M. van de Velde; 8/3: P. den
Dulk; 15/3: A. Meurs.

Middagpauzediensten:

iedere donderdag, 12.15u-12.30u
5/2: ds. G.W. van der Brug; 12/2: pastor
mevr. G. Pols; 19/2: ds. Mevr. M. TerwelHamster; 26/2: ds. D. van Doorn; 5/3:
ds. Mevr. A.C. Thimm-Stelwagen; 12/3:
ds. G.W. van der Brug.

Taizéviering
Op zondag 15 februari en zondag 15 maart
vindt er in de Martinuskerk (Kerkplein
1, Warnsveld) een oecumenisch avondgebed plaats. De oecumenische kloostergemeenschap in Taizé, een plaatsje in
het Franse Bourgondië, trekt mensen uit
de hele wereld. Ook in andere plaatsen
komen mensen samen om de bijzondere
sfeer van Taizé te ervaren. De vieringen
ademen rust uit, ze bestaan uit liederen,
gebeden, korte lezingen en stilte.
Er wordt in vele talen gezongen, waarbij de bewuste herhaling de kracht van
het zingen vormt. Zo blijft het lied in je
onderbewuste hangen en gaat met je mee
als je de kerk verlaat. 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 tot
ongeveer drie kwartier.
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Familieviering
Zutphen
Sirkelslag
YOUNG 2015
Voor wie: jongeren van 12 t/m 16 jaar
Wanneer: 6 februari 2015
		
van 19.30 tot 21.30 uur
Waar: parochiecentrum Vorden
Sirkelslag YOUNG is de spannendste online
wedstrijd voor jeugdgroepen die er is!
Het thema is: een wereld te winnen.
Sirkelslag speel je als groep, gewoon in je
eigen woonplaats tegen duizenden andere jongeren in Nederland. Online sta je in verbinding
met elkaar.
Op vrijdag 6 februari 2015 zitten wij om
19.30 uur met onze groep bij elkaar. We
weten niet welke opdrachten uitgevoerd
moeten worden, het enige dat we weten is
dat duizenden jongeren op datzelfde tijdstip ook klaar zitten
om de strijd aan te gaan tegen onze groep. En het thema is
bekend. Dit jaar is dat: een wereld te winnen.
De spelopdrachten staan in het teken van de schepping. Bij
de zorg voor de schepping denk je vast aan de natuur en de
aarde. Maar het gaat ook over de arm-rijk verhoudingen in de
wereld. En wat hebben jouw supergoedkope hippe t-shirts er
eigenlijk mee te maken? Meer dan je misschien denkt…
Durf jij met onze jeugdgroep de strijd aan tegen honderd
andere groepen in Nederland?
Meld je vóór 2 februari aan bij:
Marga Peters, tel. /WhatsApp 06-29405303;
email: m.peters@12apostelen.nl

Informatieavond
Vormsel
De Ouder-kind-informatieavond is op maandag 2 maart 2015
van 19.30 tot 20.45 uur in de Christus Koningkerk, Het Jebbink 8 te Vorden. Ouders en kinderen uit groep 8 van de
basisschool kunnen zich hiervoor aanmelden, bij de contactpersoon van de eigen geloofsgemeenschap of via het parochiesecretariaat van de HH. Twaalf Apostelen.
Email: secretariaat@12apostelen.nl

Op de eerste zondag van de
Veertigdagentijd is er weer
een familieviering met als
thema: Wat zou jij doen?
Waardoor laat jij je overhalen?
Zondag 22 februari, om 11.15
uur in de St Jan de Doperkerk
te Zutphen.
Wil jij ook meezingen en meedoen in de viering, meldt je aan bij Jacqueline Mulder.
Tel.: 06-30650039; Email: jacqueline.mulder@upcmail.nl

Jong Onderweg
In december hebben we gesproken over de betekenis van de
geboorte van Jezus. We hebben de avond afgesloten met
een kleine adventviering. In januari zijn we in gesprek gegaan
over wie Jezus is. In hoeverre beïnvloedt en verandert Jezus
ons leven.
Bepaalt Hij ons leven van alledag? Helpt Jezus ons om beter
om te gaan met onze dagelijkse angsten, conflicten en teleurstellingen? Wat fascineert ons eigenlijk in Jezus van
Nazaret? Wat is zijn boodschap voor ons in deze wereld?
Hoe zien wij Jezus? Welke beelden hebben wij van Hem?
Onze agenda voor de komende maanden ziet er als volgt uit:
18 februari: 19.00 - 21.30 uur in de kerk [Aswoensdagviering]
en het parochiecentrum te Keijenborg. We gaan in gesprek
over de betekenis van de Veertigdagentijd voor ons.
11 maart: 19.00 - 21.30 uur in de sacristie St Jan te Zutphen
15 april: 9.00 - 21.30 uur in de sacristie St Jan te Zutphen
20 mei: 19.00 - 21.30 uur in de sacristie St Jan kerk te
Zutphen

Met Jong Onderweg naar een klooster

Heb je zin om met ons mee te gaan naar een klooster? We
hebben plannen voor een Kloosterweekend in Egmond aan
Zee. Vanaf vrijdagavond t/m zondag na de middagmaaltijd
[opties: 25-26-27 september of 2,3 en 4 oktober].
Heb je interesse? Meld je aan bij: Marga Peters tel./
Whatsapp 0629405303; email: m.peters@12apostelen.nl.
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VIA DOLOROSA

Een interactieve fototentoonstelling over pesten.
Via Dolorosa is een fototentoonstelling over pesten, gebaseerd
op de kruisweg (Via Dolorosa) van Jezus. De Zweedse fotografe
Elisabeth Ohlson Wallin vertaalde samen met basisschoolleerlingen
het verhaal naar een hedendaags
thema: pesten. Dit resulteerde
in een bijzondere fototentoonstelling.
De expositie bestaat uit vijftien
indrukwekkende kleurenfoto’s
van 1 bij 1 meter waarin de jongeren zelf als personage figureren. Hiermee komt de expositie
dicht bij hun belevingswereld.
De foto’s zijn echter buitengewoon geschikt voor zowel jong
als oud.
Lava, bureau voor jeugdwerk,
opvoeding en onderwijs, heeft
een educatief programma
ontwikkeld bij de expositie voor jongeren van 10 tot 14 jaar, en 14
tot 18 jaar. Het programma richt zich op het thema ‘pesten’ en is
geschikt voor basisscholen en voortgezet onderwijs. Met behulp
van een routeboekje worden de jongeren aan het denken gezet
over pesten en wat voor gevolgen dit voor een ander, maar ook voor
jezelf kan hebben. Onze parochie huurt deze tentoonstelling in de
week van 16 t/m 19 maart. Inmiddels zijn contacten gelegd met alle
RK basisscholen en 2 scholen voor Voortgezet Onderwijs in onze
parochie. In het volgend parochieblad hopen wij u meer te kunnen
vertelen waar deze tentoonstelling opgesteld wordt en welk activiteiten wij daarbij organiseren voor parochianen.

9 daagse rondreis Israel
voor jongeren vanaf 16 jaar
20 t/m 28 juli 2015
Israel. Het is maar een klein land, de helft van Nederland, maar iedereen
kent het. Hier liggen de wortels van het joodse en christelijke geloof,
en ook de Islam is er sterk mee verbonden. Hier liggen de wortels van
prachtige verhalen uit de bijbel.
Een bijzondere wereld waar verschillende culturen samen komen: de
oude stad Jeruzalem waar het in de smalle straatjes krioelt van mensen
uit de hele wereld, het meer van Galilea, stadjes als Nazareth en Bethlehem. Het is het land met de Dode Zee waar je in kunt blijven drijven of
het indrukwekkende fort van Herodes Massada. Een land met prachtig
weer waar veel valt te zien. Een land om je over te verwonderen en te
bewonderen.
Met een groep jongeren trekken door het Heilig Land is een belevenis
die je nooit meer zult vergeten. De plaatsen bezoeken waar ook Jezus
heeft geleefd, gewerkt en is gestorven.
Pastoor Gerben Zweers zal deze reis begeleiden.
Durf jij het aan? Tarief jongeren (16 t/m 30 jaar): € 999,00 p.p.
Informatie bij: Pastoor Zweers.
Email: pastoorzweers@gmail.com

Valentijnsdag
Op 14 februari vieren wij de martelaar Sint Valentijn. Vóór de verspreiding van het christendom
vierde men onder de Noord-Europese en vooral de
Angelsaksische volkeren een vruchtbaarheidsfeest.
Men geloofde namelijk dat op de 14e februari
de vogeltjes voor het eerst met elkaar paarden.
Daaruit ontwikkelde zich het gebruik om jongens
en meisjes op de vooravond van die dag lootjes te
laten trekken. De winnaars waren voor een jaar met
elkaar verbonden.
Toen het christendom zich over deze streken verspreidde, bleef dat oude gebruik in stand; het werd
verbonden met de naam van de heilige die op deze
dag werd gevierd: Valentinus. Vanaf dat moment
noemde men de winnaars van het loterijspelletje
‘Valentijn en Valentine’. Ook degenen die elkaar
voor het eerst op deze dag ontmoetten en verliefd
werden, kregen deze benaming.
In een christelijke sfeer willen wij over de liefde
spreken, met het centrale thema: “Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden.”
Joh 15,13. Deze bijeenkomst vindt op zondag 15 februari plaats in Houten en is bestemd voor jongeren (15-30 jr.). De dag begint om 11.00 uur met
een Eucharistieviering in de kerk aan Loerikseweg
12 Houten. Je bent al vanaf 10.30 uur welkom. Op
deze dag denken we na over de betekenis van liefde, geeft pastoor Zweers een inleiding en er zijn
leuke workshops. Verder is er aanbidding en sluiten
we de dag af met een heerlijk diner. De eigen bijdrage voor deze dag bedraagt slechts € 5,- p.p.
Meer info www.jongaartsbisdom.nl.
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Onderweg / Erfgoed

Rooms Katholieke Begraafplaats Ruurlo
De begraafplaats is ontstaan in 1851. Toen werd een deel van
de grond van de kerk, die door twee parochianen was geschonken, bestemd voor een begraafplaats. In 1852 werd het perceel
ingewijd en in gebruik genomen. In hetzelfde jaar werd een
monument opgericht bestaande uit een voetstuk met houten
kruis. Hiervan is de gietijzeren plaat met opschrift en het houten
corpus nog origineel. Dit monument is geschonken door een
parochiaan, op voorwaarde dat hij twee graven kreeg.
Het kerkbestuur was tevens het bestuur van het kerkhof. Wel
werd er een kerkhofbeheerder aangewezen. Nu is deze
taak losgekoppeld en is de beheerder een vrijwilliger,
die voor het onderhoud wordt geholpen door een grote
groep vrijwilligers. Enkele personen uit deze groep
zorgen ook voor het delven en dichten van een graf
voor een overledene.
In 2009 is de begraafplaats als gemeentelijk
monument aangemerkt met enkele graven. Door het
toenmalig kerkbestuur is besloten alle graven die zijn
opgericht voor 1950 te benoemen tot monument. Zo
blijft de historie van de begraafplaats behouden. Het
monumentje Voor Het Ongedoopte Kind is op
Allerzielen 2010 ingewijd.

