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We zijn bij het verschijnen van dit
Paasnummer nog in de Veertigdagentijd,
die we afsluiten met het Paastriduüm:
Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Pasen. Pastoor Hogenelst vertelt ons hoe we
dat in de parochie vieren. Op Goede Vrijdag zijn er in Vorden twee uitvoeringen
van het Passieverhaal. Onze schooljeugd
gaat ook bezig met het lijdensverhaal. De
hele week vóór de Goede Week is er het
groot opgezet project: “Via Dolorosa”.
Pasen is het grootste feest dat de kerk
kent. Wij lopen in het pastoraal artikel
mét Maria Magdalena, Johannes en Petrus naar het lege graf, worden onderdeel
van dat grote mysterie. In elke viering
- en speciaal in de Paaswake en op de
Paasochtend - ontmoeten wij de Verrezen
Heer. Bij al dat vieren zijn onze kerken
prachtig versierd. Een verslagje van een
samenkomst van de bloemversiergroepen
vindt u op pag. 20. Al langere tijd wordt
er geëxperimenteerd met nieuwe vormen
van vieren zónder H. Communie. Inmiddels is een parochiële werkgroep “Anders
Vieren” opgericht, die de geloofsgemeenschappen helpt met het opzetten en
uitvoeren van deze vieringen.
Over vieren gesproken: hoe lang zullen
we nog in staat zijn in alle kerkgebouwen
te vieren? Er is veel onrust over mogelijke
kerksluitingen; in de parochie en in de
media. Ook in de Onderweg wordt hierover geschreven.
De redactie van Onderweg wenst u een
Zalig Pasen!
Jaap van Kranenburg

Telefoonnummer voor:

Ziekenzalving, ziekenzegen
en uitvaart 06 103 19 638

(betreft periode 2 mei -21 juni 2015)
Inleveren kopij tot 6 april 2015
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Gods ultieme liefde: het Paasmysterie
Een drukte van belang, en ook wel de nodige paniek: het begin van die wereldberoemde dag van de Opstanding, Paasochtend. U kent het Johannes verhaal
vast wel. Het is mijn persoonlijke favoriet van de opstandingsevangeliën en
heeft een vaste plek in de lezingen op Paasochtend.
Maria
Magdalena
staat bij het
graf, de steen
weggerold,
het graf leeg.
Petrus en nog
een leerling
(we gaan er
vanuit dat het
Johannes is)
worden door
Maria gewaarschuwd en komen hollend aan bij het
graf. Mooie beelden zijn dat: Petrus, ‘het
gezag’, de rots op wie de kerk gebouwd
wordt, gaat achteraan, want Johannes, ‘de
liefde’ - hij was immers de meest geliefde
leerling van Jezus - holt harder en komt
als eerste aan. En zo loopt de liefde vóór
het gezag uit.
Johannes ziet de linnen doeken, deinst
terug, durft niet zo goed de feiten aan;
Petrus, die rots in de branding, natuurlijk
wel. Hij loopt direct door naar binnen,
ontdekt de doeken en ziet met zijn scherpe oog voor ordening dat de hoofddoek
opgerold op een andere plaats ligt.
Johannes komt nu ook het graf binnen,
en - zo staat het in alle vertalingen - hij
komt tot geloof. Het is de liefde die borg
staat voor het geloof. En andersom.
Liefde en geloof zijn een onverbrekelijke
eenheid. Wat zou het mooi zijn als het

dáár wat meer over zou gaan in de kerk;
wat een droom zou het zijn als wij zelf
daar wat meer over zouden kunnen en
durven vertellen en laten zien in onze
steeds meer geseculariseerde en steeds
harder wordende samenleving…
We gaan weer naar het verhaal, want…
waar is Maria Magdalena ondertussen?
We lezen iets verder dan het Paasochtend-evangelie en zien dat Maria twee
engelen ontmoet in het graf en vervolgens
is daar de tuinman, die de Verrezene zelf
blijkt te zijn, al ziet Maria dat niet. “Tuinman, waar hebben ze Hem neergelegd?”
vraagt Maria huilend, want aan Jezus
heeft ze haar hart verpand. Ook hier
weer speelt liefde de doorslaggevende
rol als het gaat om geloven. Pas na een
vraag van de tuinman (“Wie zoek je”?),
op het moment dat hij Maria bij de naam
noemt, herkent ze Hem. Pas als zijn stem
haar naam direct in haar hart plant, ziet
en gelooft ze. “Houd Mij niet vast, maar
ga het aan de leerlingen zeggen,” zegt
de Verrezene. Dat doet ze en zo is zij de
eerste Apostel die de Boodschap van de
Liefde van God verder brengt.
Ook nu in deze tijd, juist in deze tijd, heeft
Pasen die zeldzaam krachtige betekenis
van overwinning en bevrijding. Dáár gaat
het om! Pasen gaat om bevrijding van
slaven en slavernij; van doden en van

doodsangst; van gevangenen en gevangen
zijn in allerlei aspecten van het leven; van
doorbraak in menselijke relaties en doorbraak in ons eigen hart; van bevrijding
van mensen die gevangen zitten in dode
zinloosheid en mensen die gevangen zitten in zinloze onwaardigheidsgevoelens.

Wat een verhaal.....

En het is niet alleen een verhaal. Het is
het hart van ons geloof, dat ‘Paasmysterie’
heet. Pasen: mysterie van leven en van
Gods ultieme liefde. Een mysterie dat
groter is dan de zinloze discussies die dezer dagen de kranten weer vullen met de
vraag of het ‘echt gebeurd is’, of Jezus een
historische figuur is of een mythe, want
wat heeft dat nou met die Boodschap van
Liefde te maken? Ik geloof in liefde, ik
geloof in Jezus, toen en nu. Ik maak me
niet druk om bewijzen. Ik geloof. En dat
wens ik u allen toe!
Mede namens mijn collega’s in het pastoraal team, de parochiemedewerkers en de
diakens: Zalig Pasen!
Jaap van Kranenburg

Heupoperatie emerituspriester Fons Zandbelt

Ziekte emerituspriester Ed Wassink

Emeritus-priester Fons Zandbelt is op 10 februari j.l. geopereerd. Hij heeft een nieuw heupgewricht gekregen. De
operatie is voorspoedig verlopen. Na een kort verblijf in het
ziekenhuis en aansluitend een paar dagen op de afdeling
‘Alleliefs’ van Angeli Custodes in Raalte is hij weer thuis. De
revalidatie zal naar verwachting 6 à
8 weken duren. Op Witte Donderdag
hoopt pastor Zandbelt weer voor te
kunnen gaan.
Pastor Zandbelt dankt u allen voor uw
medeleven in welke vorm dan ook.
Wij wensen hem een voorspoedig
herstel.

Helaas moeten wij u berichten dat em.-priester Ed Wassink
heeft laten weten niet meer voor te kunnen gaan in vieringen in onze parochie. Dat spijt hem zelf heel erg, maar zijn
ziekte laat het niet meer toe.
Hij heeft last van zenuwpijnen en kan daardoor alleen op
krukken lopen. Hoe lang deze situatie
zal voortduren, weten we niet. Pastor
Wassink zendt u allen bij deze zijn
hartelijke groeten.

Het pastoraal team.

Het pastoraal team.

We wensen hem alle goeds en Gods zegen en laten we bidden voor genezing
en verlichting.

Onderweg / Uit de parochie
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De Passie

Het lijdensverhaal van Jezus van
Nazareth in muziek, woord en beeld.
Op Goede Vrijdag 3 april is er twee maal een eigentijdse
uitvoering van De Passie.
Plaats:
RK Christus Koningkerk, het Jebbink 8, Vorden
Aanvang: 15.00 uur en 19.00 uur
De Passie zal ook dit jaar weer op eigentijdse manier worden gevierd. Bij de uitvoering door het projectkoor, solisten, het combo
en de organisatie zijn ruim 100 vrijwilligers betrokken.
We hopen dat jong en oud samen het Passieverhaal op een
indringende manier mogen beleven. U bent van harte welkom bij
één van de twee uitvoeringen.

Stille Tocht van kerk-tot-kerk: 14.30 uur

Om 14.30 uur beginnen we met de Stille Tocht langs de drie
Vordense kerken. Van harte nodigen wij u uit hieraan deel te
nemen. Het is geen lang traject, minder dan een kilometer. We
starten op het plein voor de RK kerk. Allen die meelopen willen
we ook een plaats in de kerk aan kunnen bieden. Daarvoor kunt
u voorafgaand aan de Stille Tocht een plaatsbewijs afhalen in de
RK kerk, vanaf 14.15 uur.
Voor beide uitvoeringen
zijn elk 350 plaatsbewijzen beschikbaar.
Belangstellenden die
niet meelopen kunnen
een plaatsbewijs ontvangen na aanvang van
de Stille Tocht. Zijn alle
350 plaatsbewijzen van
15.00 uur vergeven dan
kunt u al wel een kaartje
voor de uitvoering van
19.00 uur ontvangen.
De parochianen die zich
hebben aangemeld als kruisdrager krijgen een gereserveerde
plaats vooraan in de kerk.
Voorafgaand aan de viering van 19.00 uur is er geen Stille Tocht,
wel zal het kruis de kerk binnen gedragen worden. Vanaf 18.30
uur kunt u in de kerk terecht voor een plaatsbewijs. Wilt u meer
weten of wilt zich aanmelden om mede het kruis te dragen dan
kunt u contact opnemen met het secretariaat@12apostelen.nl.

Kosten:

De toegang is gratis maar om de kosten enigszins te drukken
vragen wij u wel na afloop om een vrijwillige bijdrage.
Voorafgaand aan de beide uitvoeringen kunt u een in kleur
gedrukt Passie boekje kopen voor € 2,-. Het boekje bevat
alle teksten, foto’s en liederen.

Vervoer:

Vorden is goed per trein en bus 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.

400 leerlingen bezoeken
Via Dolorosa
De fototentoonstelling over pesten
De Via Dolorosa is een fototentoonstelling, 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 groep 7 en 8 en de brugklassers van het
Voortgezet Onderwijs. Het programma richt zich eveneens
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.

Bezoekende scholen

Van alle RK basisscholen uit onze parochie die we hiervoor hebben uitgenodigd, hebben de scholen uit Hengelo,
Keijenborg, Steenderen, Baak, Wichmond, Joppe, Zutphen,
Borculo, Lochem, Kranenburg en Vorden toegezegd met de
leerlingen van groep 7 en 8 te komen.
Met behulp van een groep vrijwilligers uit de diverse locaties, die de tentoonstelling steeds opbouwen en verplaatsen,
zal deze in de week van 16 tot en met 22 maart worden opgesteld in de kerk van Keijenborg, Zutphen, Joppe, Vorden,
Lochem, Steenderen en tot slot weer in Zutphen.

Voor parochianen.

Zondag 22 maart van 12.30u tot 14.00u is de tentoonstelling in de St Jan de Doperkerk te Zutphen opgesteld en kunnen parochianen deze fototentoonstelling bekijken.
Marga Peters, pastoraal werker
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Vastengala 2015
in Hengelo
Op zondag 8 maart, tegen
de tijd dat deze Onderweg uitkomt, is er in het
kader van het VastenGala 2015 een mooie
voorjaarswandeling
gepland in Hengelo.
Met de wandeling in
Hengelo zamelen we
geld in voor ons eigen
project in Ivoorkust.
Voorafgaand aan
de wandeling is de
wekelijkse viering
in het kader van de
MOV. Daarna kunt u
genieten van een kopje
koffie en tussen 11.00
en 12.30 uur start de
wandeling bij de RK
Willibrordkerk.
In Ivoorkust werkt een vrouwen Coöperatie met hart en ziel
om de arbeidsomstandigheden en de opbrengsten op de
Cacao Coöperatie te verbeteren door duurzame landbouwmethodes te ontwikkelen en de mensen te scholen. Zie voor
meer informatie Onderweg 2, febr-mrt 2015
Na de wandeling is er gelegenheid om samen te komen om zo
dit project te steunen. Er wordt een beeld-presentatie over dit
project verzorgd door Andre Beld.
Andre werkt in Ivoorkust en is dus zeer nauw betrokken bij deze
vrouwen en hij is voor een paar dagen in Nederland. Het is natuurlijk geweldig om uit eerste hand door hem geïnformeerd te
worden over dit project dat we als parochie 2 jaar gaan steunen.
Na de beeldpresentatie is er een Vastenmaaltijd waarvan de opbrengst - u raad het al - ook bestemd is voor het project, evenals
de opbrengst van de Vasten-bezinningsboekjes (ongeveer 800
euro).
Er komen nu al veel giften binnen op ons banknummer voor dit
project. Van harte hopen we dat u mee wilt helpen de benodigde
€25.000 euro bij elkaar te brengen. Als dat lukt, ontvangen we
namelijk ook nog eens €12.500 van de Vastenactie uit de overige
Vastenactie opbrengsten voor dit project.
Bent u niet in de gelegenheid om bij de VastenGala te zijn dan
hopen wij u volgend jaar zeker te ontmoeten.
Namens de vrouwen uit Ivoorkust: hartelijk dank voor uw gift!

Uw gift kunt u overmaken op:

IBAN: NL 04 RABO 032 239 5100, t.n.v. Parochie HH. Twaalf
Apostelen, o.v.v. MOV Vastenactie Ivoorkust
Hartelijk dank aan allen die dat al
hebben gedaan!
MOV (Missie, Ontwikkeling en Vrede)
van de Parochie HH. Twaalf Apostelen.

5

Actie Kerkbalans
Eind januari is de actie Kerkbalans gehouden. Heeft u uw
bijdrage al toegezegd, dan willen we
u daarvoor hartelijk bedanken!
Via deze weg willen we aan al
degenen die nog niet gereageerd
hebben vragen: wilt u het deze
maand nog doen? De inkomsten
uit Kerkbalans zijn essentieel voor
onze kerk.
Tot slot nog een heel hartelijk
dankuwel voor alle vrijwilligers
die ook dit jaar weer hebben
meegeholpen met de actie. Dank
voor jullie inzet, die Kerkbalans
mede mogelijk maakt!

Eerste bijeenkomst Cluster Borculo,
Hengelo, Keijenborg en Ruurlo.
Op 28 januari 2015 vond de eerste clusterbijeenkomst plaats
in het parochiecentrum te Hengelo. Er waren 16 leden van
de betreffende Pastoraatsgroepen / Locatieraden aanwezig
en Pastoor Hogenelst.
Het werd erg op prijs gesteld om in deze vorm samen te
komen en om kennis te maken met elkaar. Al gauw bleek
dat men elkaar nodig heeft en van elkaars capaciteit gebruik
kan maken. Met verschillende activiteiten wordt al samengewerkt zoals het Vormsel dat voor de hele parochie wordt
georganiseerd. De Eerste H. Communie wordt in clusterverband gedaan. Borculo en Ruurlo werken samen, net als
Keijenborg en Hengelo. Ook de doopvoorbereiding begint
vruchten af te werpen binnen het cluster.
Nadat verschillende onderwerpen de revue waren gepasseerd werden er goede afspraken gemaakt:
• Lijst met beschikbare avondwakevoorgangers binnen het
cluster opzetten.
• Wanneer er een hiaat is kan gebruik gemaakt worden van
beschikbare personen binnen het cluster.
• Een Passion voor kinderen in clusterverband organiseren. Nieuwe wegen bedenken om kinderen enthousiast te
maken.
• Bij gezamenlijke activiteiten binnen de parochie/cluster
parochianen ernaar verwijzen via Onderweg en/of de
eigen Nieuwsbrief.
• Mensen bewust benaderen wanneer een viering in de ene
kerk plaatsvindt en in de eigen kerk niet.
• Vrijwilligersdag in clusterverband organiseren. Er zal een
commissie worden samengesteld om een dag te organiseren voor vrijwilligers binnen het cluster om onder het genot van een hapje en drankje bij elkaar op bezoek te gaan.
Het was een vruchtbare bijeenkomst. Twee keer per jaar zullen dergelijke bijeenkomsten plaats vinden.
Ineke Peterse
Lid parochiebestuur en contactpersoon cluster

Onderweg / Uit de parochie

6

Activiteitenrooster
zo 8 maart
Vastengala 2015
viering 9.30 uur
(blz. 5)
en hele middag		
zo. 15 maart
Taizéviering
19.00 uur
(blz. 25)			
zo. 22 maart
Via Dolorosa
12.30-14.00 uur
(blz. 4)
Tentoonstelling		
do 26 maart
Workshop Huispaaskaars 20.00-22.00 uur
(blz. 16)
schilderen
opgave nodig
do. 2 april
TV uitzending
20.00 uur
(blz. 21)
The Passion		
vr. 3 april
De Passie
15.00 uur en
(blz. 4)		
19.00 uur
zo. 19 april
Taizéviering
19.00 uur
(blz. 25)			
di. 28 april
Informatieavond
20.00-22.00 uur
(blz. 7)
Gaan onze kerken dicht?		
za. 16 mei
Anders Vieren
19.00 uur
(blz. 10)			
Iedere vrijdag
Stiltekring Ruurlo
19.00-19.30 uur
			

H. Willibrordkerk
Hengelo
Martinuskerk
Warnsveld
St. Janskerk
Zutphen
Ons Huus
Hengelo
De Sprankel
Ruurlo
Christus Koningkerk
Vorden
Martinuskerk
Warnsveld
Emmanuelkerk
Zutphen
H. Willibrordkerk
Steenderen
Dorpskerk
Ruurlo

Gaan onze kerken dicht?
‘Wij moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan.’ Deze woorden uit een lied van Herman van Veen stonden centraal in
de overweging van Ied van Holstein in de ‘afscheidsviering’ in de Lochemse
St. Josephkerk op zondag 1 februari jl. Vastgegrepen door de geest van de
tijd, zo stelde Ied, hollen en draven we door het leven. Je moet contacten met
vrienden en familie onderhouden, de agenda die vol van activiteiten staat
afhandelen, veel tijd in je werk stoppen en misschien heb je ook nog ouders of
kinderen die je zorg nodig hebben. En zo kan het ook zijn bij vrijwilligerswerk
voor je geloofsgemeenschap.
Ied: “Je wilt tenslotte dat die gemeenschap blijft bestaan. Je zet je daarvoor in.
Daarom help je op alle fronten mee en zeg
je nergens ‘nee’ tegen. Het grote gevaar is
dat je het niet volhoudt. Het lijkt verstandig om soms een pas op de plaats te maken, hoe lastig dat ook is. Luister naar die
ander die het goed met je voor heeft en
tot je spreekt. En natuurlijk blijf je klaar
staan voor de hulp die er van je gevraagd
wordt. Neem voor je geloofsgemeenschap
die taken op je, die je echt leuk vindt, dan
houd je het langer vol. Dat geldt zeker
in deze tijd waar er veel gevraagd wordt
om de geloofsgemeenschap levend en in
stand te houden. Ik las in de krant dat
bisschop De Korte van Groningen er voor
pleit om hoe dan ook de eigen gemeenschap bij elkaar te houden, ook wanneer
de kerk er niet meer zal zijn en er steeds
minder voorgangers zijn. Zoek een ruimte
om bij elkaar te kunnen blijven komen.
Samen vieren, waar dan ook, daar zijn
zeker mensen voor die zich daarvoor inzetten. Als we kunnen bereiken elkaar te
inspireren, om onze zieken en ouderen te
(blijven) bezoeken, als we het volhouden

de voedselbank te ondersteunen en zo kan
ik nog meer opnoemen, dan zijn we een
geloofsgemeenschap die met de stem van
Jezus van Nazareth het woord van God in
levende lijve laat zien en horen. Dit woord
schept ruimte en levensadem. Neem rust
en ruimte om het leven te overdenken en
je de vraag te stellen: “Wat wil ik doen?”
Laat de stem van God in je doorklinken,
want het verhaal van eeuwen terug heeft
nu nog steeds kracht.”

Bij deze woorden van Ied gaan mijn
gedachten naar de brief ‘Het geloof in
Christus vieren en verbreiden’ van 23
november 2014 van kardinaal Willem
Eijk. Ook u zult het waarschijnlijk niet
ontgaan zijn dat deze brief in de media de
nodige aandacht heeft gekregen. Iedereen
die de brief heeft gelezen en kennis heeft
genomen van het beleid dat kardinaal Eijk
voor ogen staat, zal het niet bevreemden
dat veel katholieken in het geweer zijn
gekomen. In de plannen van kardinaal
Eijk worden in het bisdom Utrecht in de
komende 15 jaar de oorspronkelijke 326
parochies teruggebracht naar 20 megaparochies. Kunt u zich voorstellen dat aan
onze parochie van de HH. Twaalf Apostelen nog eens vier geloofsgemeenschappen
worden toegevoegd en dat er voor de dan
ontstane parochie van 16 geloofsgemeenschappen alleen nog het kerkgebouw
van de St. Jan in Zutphen beschikbaar
is? Als je bovendien bedenkt dat er in de
dan ontstane megaparochie slechts één
pastoor, één parochiebestuur en één pastoraal team van drie pastores (bestaande
uit priesters en onbezoldigde diakens)
werkzaam zijn, dan is het duidelijk dat de
kardinaal - zoals Jozef Wissink, priester
en emeritus hoogleraar praktische theologie het uitdrukt - het geloofsleven in het
aartsbisdom aan het verwoesten is. Staan
de plannen van kardinaal Eijk, waarin
geen ruimte is voor het werk van vrijwilligers en waarin vrouwen uit het pastoraat
moeten verdwijnen, niet haaks op de
oproep van Ied van Holstein?
De mensen die het verzet leiden tegen het
vernietigen van lokale geloofsgemeenschappen en zich inzetten om kerksluitingen in het aartsbisdom Utrecht zoveel
mogelijk te beperken, hebben zich verenigd in het actiecomité ‘Bezield Verband
Utrecht’. Als protest tegen het catastrofaal
uitwerkende beleid van kardinaal Eijk
had dit comité in de maand februari op
haar website een noodkreet aan paus
Franciscus geplaatst. Zie www.bezieldverbandutrecht.nl. Om het ook voor mensen
zonder internet mogelijk te maken steun
te betuigen aan het initiatief
de paus de noodkreet te laten
horen over wat er gebeurt
in de Nederlandse Kerkprovincie, lagen er achter in de
St. Josephkerk in Lochem
handtekeningenlijsten. Van
de mogelijkheid een eerste
kleine stap te zetten bij het
beantwoorden van de vraag
“Wat wil ik doen?” heeft een
flink aantal Lochemse parochianen gebruik gemaakt.
Gerrit te Vaarwerk
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Gaan onze kerken dicht?
Onderweg. Een blad dat vol staat met informatie over het reilen en zeilen van
onze parochie. Een blad ook waarvan we hebben afgesproken dat de inhoud
voor alle parochianen prettig leesbaar moet zijn. Een blad dat geen stelling
neemt maar informeert. Een blad dat mensen (parochianen, vrijwilligers, voorgangers, bestuurders) niet polariseert, maar stimuleert tot samen optrekken.
Een blad dat het goede dat we samen mogen delen in beeld brengt.
Daarom bevat het blad geen ingezonden
stukken, geen artikelen waarbij mensen
(en organisaties) mogelijk geschaad
worden, geen teksten die om weerwoord
of reactie vragen en geen brieven die (al
dan niet emotionele) reacties bevatten
over (kerk)politieke zaken. Inspelen op
de actualiteit is sowieso niet mogelijk
omdat het blad maar acht maal per jaar
verschijnt.
Tot nu toe heeft dit goed gewerkt en we
gaan ervanuit dat het “format”, een objectief, informatief, prettig leesbaar blad, ons
nog jaren veel plezier zal bezorgen.
De afgesproken opzet en inhoud van
Onderweg heeft echter ook beperkingen.
Zeker nu, in deze tijd van onrust en polarisatie in het aartsbisdom merken we dat.
Een aantal parochianen is bijvoorbeeld
geraakt door de berichten (in de media)
vanuit de leiding van het bisdom over de
onontkoombaarheid van kerksluitingen
en de situatie in de geloofsgemeenschappen.
Om wat duidelijkheid te scheppen in de
soms zeer verwarrende media berichten
over het beleid van het aartsbisdom, hier
de belangrijkste feiten.
In februari 2011 verscheen de notitie
‘pastoraal-liturgisch beleid in de parochies van het aartsbisdom’ (www.aartsbisdom.nl). Daarin wordt onder andere
de centrale rol van de Eucharistie in het
in elke parochie op te zetten eucharistisch
centrum verwoord. Als een kerk gesloten
wordt in een geloofsgemeenschap, kan
de bisschop op aanvraag van het parochiebestuur toestemming geven voor een
tijdelijk liturgisch centrum op die plaats,
voor maximaal twee jaar. Daar mogen
dan in die tijd nog Eucharistie en Woorden communievieringen plaatsvinden. Ook
kan, tijdelijk of blijvend, een pastoraal
steunpunt opgezet worden, bijvoorbeeld
door het huren van een deel van een
gebouw, waar dan kerkelijke activiteiten
plaatsvinden. Er mogen daar echter geen
gewone weekendvieringen georganiseerd
worden.
In november 2014 is een notitie van de
kardinaal aan alle gelovigen verschenen,
genaamd: ‘Het geloof in Christus vieren

en verbreiden’. Hierin schetst de bisschop dat in zijn toekomstperspectief in
de niet al te verre toekomst de huidige 49
parochies gefuseerd zullen zijn tot zo’n
20 parochies. Elk van deze parochies zal
waarschijnlijk slechts over één kerkgebouw beschikken, aldus de notitie. Er
zullen over zo’n tien jaar weinig tot geen
pastoraal werkers en bezoldigd diakens
meer actief zijn. De teams van deze heel
grote parochies bestaan uit een pastoor
en enkele onbezoldigd diakens. Deze
notitie is op verzoek van het bisdom door
het parochiebestuur en het pastoraal
team binnen de parochie verspreid, zodat
iedereen op de hoogte kon komen van de
nieuwe ontwikkelingen.
De notitie over dit toekomstbeeld heeft
tot veel onrust en verzet geleid, waarvan
de groep ‘Bezield Verband Utrecht’ een
belangrijke bundeling is. Op hoofdlijnen
en details is een polemiek ontstaan tussen
vertegenwoordigers van het aartsbisdom
en woordvoerders van Bezield Verband
Utrecht, die vooral in de media lijkt te
worden uitgevochten. Veel van onze parochianen volgen de ruzies en discussies op
de voet, een aantal reageert hier op naar
ons (bestuur en team) via de mail of via
andere kanalen.

Nogmaals, Onderweg is geen blad voor
discussie en dat willen we het ook niet
laten worden. We merken echter dat de
onrust in de parochie groot is en plaatsen
– bij hoge uitzondering – een ingezonden
artikel van een parochiaan die daarin zijn
visie geeft op de onrust en de weerstanden. Het is niet aan het bestuur en het
pastoraal team om de inhoud van de brief
te weerleggen noch te ondersteunen,
maar we zien in deze brief een aanleiding
om een gedachtewisseling op gang te
brengen, om aandacht te geven aan de
onrust, de boosheid en wellicht ook de
verwarring die onder velen van u leeft.
Daarom nodigen we bij deze iedereen
uit voor een informatie- en gespreksavond onder dezelfde titel als de ingezonden brief: ’Gaan onze kerken dicht?’
(zie kader). Het parochiebestuur en het
pastoraal team zullen dan niet alleen naar
uw opmerkingen luisteren, maar ook
naar beste vermogen daar antwoorden op
geven.
Namens het parochiebestuur en het pastoraal team,
Fred Hogenelst, pastoor, voorzitter
Piet-Hein Cremers, vicevoorzitter

Gaan onze kerken dicht?
Informatie- en gespreksavond voor
alle parochianen van de parochie
HH. Twaalf Apostelen.
Datum: dinsdag 28 april 2015
Plaats: Emmanuelkerk, van
Heemstrastraat 2, Zutphen
Tijd:
20.00-22.00 uur

Roepingenzondag 2015:
‘Wake up the World!’
Elk jaar op de vierde zondag van Pasen viert de RoomsKatholieke Kerk Wereldroepingendag – in 2015 is dat
op 25 en 26 april. Om aan te sluiten bij het Jaar van
het Godgewijde Leven, is als thema een citaat van paus
Franciscus gekozen: Wake up the World! (Schud de
wereld wakker!). Op Roepingenzondag wordt wereldwijd in alle kerken en kloosters speciaal gebeden voor
roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het
godgewijde leven.
De parochies van het Aartsbisdom Utrecht hebben
dringend behoefte aan nieuwe priesters. Die komen er niet vanzelf. We zullen er de
Heer om moeten vragen. Dat kan bijvoorbeeld door mee te bidden met de Diocesane Gebedskring, waarin inmiddels honderden mensen uit het Aartsbisdom bidden
dat de Heer onze Kerk mag zegenen met nieuwe priesters. Leden van de gebedskring ontvangen meermalen per jaar een Nieuwsbrief en worden uitgenodigd voor
de jaarlijkse ontmoetingsdag.
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Het Paastriduüm vieren in onze Clusters
tieraad / pastoraatsgroep uw Paaskaars
en ook het nieuw gewijde doopwater
meenemen naar uw eigen locatie.

Binnenkort is het weer Pasen. Velen zijn druk met voorbereidingen om er een
mooi gebeuren van te maken. Ook in onze parochie wordt Pasen enthousiast
en met zorg voorbereid, de pastores en vele vrijwilligers zijn er druk mee.
Want uiteindelijk is het Hoogfeest van Pasen ook het hoogtepunt van ons
Christelijk geloof.
Zonder Pasen geen Kerstmis, leerde ik al
tijdens de opleiding. Een mooie maar ook
een zinvolle tijd. Het blijft een wonderbaar mysterie: Terwijl in de natuur om
ons heen alles weer volop in bloei en tot
leven komt staan wij als gelovige stil bij
leven, lijden, dood en verrijzenis en het
eeuwig leven! Het Paastriduüm begint

Vormelingendag vicariaat Arnhem
Beste vormeling,
Ga jij je binnenkort voorbereiden op
het vormsel, ben je al bezig met de
voorbereiding of ben je net gevormd?
Dan ben je van harte welkom op de
Vormelingendag van zaterdag 18
april 2015 in Zutphen. Deze dag heeft
als thema: ‘In vuur en vlam’. Dat
belooft dus wat! Dat wil je toch niet
missen?! Na de Eucharistieviering en
een ‘spetterende’ opening ga je aan
de slag in zelf gekozen workshops. En
heel bijzonder dit keer: je ontmoet
bijzondere mensen die jou enthousiast kunnen maken: jou in vuur en
vlam zetten.
Vriendelijke groet,
Vicaris Hans Pauw
Voor meer informatie:
Jongerenpastoraat@aartbisdom.nl
of bij het parochiesecretariaat:
secretariaat@12apostelen.nl

op Witte Donderdagavond en duurt tot
de avond van Paaszondag, “het vormt
het hoogtepunt van het kerkelijk jaar”
dat “met heel zijn rijkdom aan inhoud en
vormgeving zo waardig mogelijk dient te
worden gevierd”. Zo staat in een paasbrief
van de kerk.
Al enkele jaren hebben we de vieringen in
en rond de Goede Week meer gezamenlijk aangeboden en verzorgd. Het blijft
spannend maar er ontstaan ook nieuwe
kansen voor samenwerking en groei naar
elkaar toe.
Nu door verergerde ziekte van em. pastor
Wassink er toch nog vieringen uitvallen
die helaas niet meer kunnen worden opgevuld, is er nog meer verandering in het
rooster gekomen. Het is niet anders maar
we willen er wel met elkaar toch waardige
en waardevolle vieringen van maken,
uitgaande van de afspraken die daar voor
zijn. Daarom is het goed om de Goede
Week even langs te lopen en met name de
Paaswake.
Er wordt in onze Parochie op verschillende plaatsen een Paaswake gehouden.
In het rooster staat precies waar en hoe
laat. U bent als parochiaan van harte
genodigd naar de Paaswake binnen uw
cluster te gaan. Natuurlijk bent u ook welkom in een van de andere kerken of in het
Eucharistisch Centrum te Zutphen. Bij
alle vieringen geldt: Hoe meer zielen hoe
meer vreugd! Aan de vertegenwoordigers
van de locaties (leden van de locatieraad
en/of pastoraatsgroep) vragen wij om
samen naar de Paaswake in het cluster te
gaan en de Paaskaars van uw locatie mee
te nemen. De Paaskaarsen worden dan in
overleg met de plaatselijke koster en de
voorganger neergelegd op het priesterkoor. Ze worden op het eind van de Paaswake met de Paaskaars van de gastlocatie
aangestoken, met een korte toelichting
daarbij. Na de Paaswake kunt u als loca-

Aan het begin van de eerstvolgende
(Paas)viering staat dan de brandende
Paaskaars op de standaard bij het altaar
en in de buurt daarvan bevindt zich ook
het doopwater. Na de liturgische begroeting wordt in het Openingswoord gewezen
op de brandende Paaskaars en op het
doopwater, en wordt verwezen naar de
voorafgaande Paaswakeviering in de
andere kerk. In deze viering worden de
gelovigen eventueel besprenkeld met het
in de Paaswake gezegende doopwater. Zo
wordt de vreugde van Pasen letterlijk en
figuurlijk verspreid en uitgedragen en als
het ware al ‘verder verkondigd’ tot heil
van ons allen.
Ik wens u, ook namens de collega’s, goede
paasvieringen en een Zalig Pasen!
Fred Hogenelst, pastoor

Wereld
jongeren
dag
Met Palmzondag viert elk bisdom
de Wereldjongerendag. De PassionWereldjongerendag 2015 voor jongeren van ons Aartsbisdom zal plaats
vinden op 29 maart in de
St. Janskerk, Nieuwstadskerksteeg 1 in Zutphen.
De dag begint om 11.15 uur met de
Palmzondagviering. Monsieur Hogenboom is de hoofdcelebrant.
Het thema van deze Wereldjongerendag is: “Gelukkig die zuiver van
hart zijn, want zij zullen God zien.”
(Matteüs 5:8)

Dit jaar is onze Wereldjongerendag
heel bijzonder, want wij zullen ons
programma voor de Wereldjongerendag Krakau 2016 aan de jongeren
voorstellen. Verder hebben wij een
bezoek aan de Synagoge van Zutphen
gepland. En natuurlijk zijn er workshops om in het geloof te verdiepen,
aanbidding en wij sluiten de dag met
een diner af. De eigen bijdrage voor
deze dag bedragen slechts € 5,- p.p.
Voor informatie:
jongerenpastoraat@aartsbisdom.nl
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Gerry Spekkink: God werkt door mensen
en haalt daardoor het beste in je naar boven
Ze werd geboren in de nacht van de
watersnoodramp in Zeeland en de
storm is in haar leven eigenlijk altijd
voelbaar gebleven. Altijd sluimert
er iets, altijd gebeurt er wat. Vaak
zijn het mooie, soms ook moeilijke
dingen, dat brengt het leven met
zich mee. En als zo af en toe de storm
echt de kop opsteekt is er ‘Geloof,
Hoop en Liefde’. Daarmee hebben we
meteen het levensmotto van Gerry
Spekkink te pakken. De spotlights op
Gerry Spekkink-Beunk, sinds 2003
parochiemedewerkster van de parochie H. Willibrord in Hengelo en sinds
2011 van onze gezamenlijk parochie
HH. Twaalf Apostelen.
We spreken elkaar voorafgaand aan de
nieuwjaarsbijeenkomst van de parochie
begin januari. Standaard een moment
waarop het breed parochieel team, emeriti, medewerkers en bestuur terugkijken
op het voorbije jaar en vooruitblikken
naar het nieuwe. Dat doen Gerry en ik nu
ook, het gaat veel over het verleden maar
we kijken ook naar de toekomst. Op mijn
standaard openingsvraag ‘Wie is ….?’ is
Gerry goed voorbereid. En aan het eind
van het gesprek begrijp ik dat. Gerry is
goed voorbereid, zo is ze. Ze denkt goed
na over wat ze wel en wat ze niet doet, en
dat wat ze doet, dat doet ze goed.
Gerry heeft haar bakermat in Hengelo
liggen en is aan het dorp verknocht.

Ze is opgegroeid op een boerderij waar
verschillende generaties samenleefden,
met alle mooie en soms ook moeilijke
kanten daarvan. Ze vertelt uitgebreid over
‘vroeger’, over de bijzondere band met
haar grootvader, over haar opleiding in
Doetinchem en bij Schoevers in Arnhem,
haar werk als secretaresse in het psychiatrisch ziekenhuis in Deventer in de jaren
’70 en hoe ze daar aanvankelijk in etappes
per brommer, trein en fiets naar toe ging
(of soms met de DAF van opa). Actief als
ze was werkte ze ook nog in een cafetaria,
en daar ontmoette ze haar latere echtgenoot Martie. Toen de kinderen kwamen (ze heeft een zoon en een dochter
en inmiddels ook twee kleinkinderen)
stopte Gerry met haar vaste baan en ging
thuiswerk doen en werken als invalkracht,
altijd direct of indirect verbonden met de
geestelijke gezondheidszorg. De laatste
25 jaar weer voor vast in Warnsveld. Je
kunt rustig zeggen dat ‘de mens’ centraal
staat in het leven van Gerry. “Eigenlijk
ben ik heel bescheiden. Als het alleen van
mezelf zou moeten komen had ik lang niet
kunnen doen wat ik allemaal gedaan heb”
zegt Gerry. “Maar gelukkig heb ik in mijn
leven veel mensen ontmoet die me op de
juiste momenten het juiste zetje hebben
gegeven, zowel in mijn werk als in de
kerk.” Met zichtbare bewondering noemt
ze pastoor Lammers die in de 80-er jaren
pastoor in Hengelo was. “Hij is eigenlijk
mijn geestelijk vader. Hij stimuleerde me
om de pastorale school te gaan volgen en
later om voorganger in woord- en communievieringen te worden. Hij deed het
zo, dat het mijn eigen keuze werd, ik was
echt gemotiveerd en werd de eerste vrouwelijke lekenvoorganger in Hengelo.” In
1998 vertrok pastoor Lammers en kwam
pastor Zweers. Een man met een boordje,
dat was even wennen. Toen hij ruim 10
jaar later wegging, vertrok hij als Gerben.
Hij had nog steeds een boordje, dat was
niet veranderd, maar de verhoudingen
waren dat wel. “Prachtig om te ervaren
hoe mensen naar elkaar toe kunnen groeien en elkaar tot grotere hoogte kunnen
brengen. Ik ben er vast van overtuigd dat
ook dat God is. God werkt door mensen
en haalt daardoor het beste in je naar
boven. Hij laat je daardoor groeien.”
Ook echtgenoot Martie is iemand die
Gerry enorm gestimuleerd heeft om haar
talenten te gebruiken. “Martie is Nederlands Hervormd. We zijn allebei gewor-

teld in onze eigen kerk maar gaan vaak
met elkaar mee en staan mede daardoor
allebei erg open voor de oecumene. Martie was lange tijd ook erg actief in de kerk.
Door de vele gesprekken die we hadden
kreeg ik de behoefte om me verder in het
geloof te verdiepen en ben ik de Pastorale
School gaan volgen en later de Diocesane
Kaderopleiding.”
In 2003 kreeg
Gerry een
aanstelling als
parochiemedewerkster in
Hengelo. “Ik
werd geïnstalleerd tijdens
een viering
met het thema
‘groeiend je
weg vervolgen’, toepasselijker kon eigenlijk niet. Ik herinner me
dat ik echt het gevoel had dat ik door de
gemeenschap gedragen werd en de zegen
die pastor Zweers uitsprak bekroonde dat.
Het straalde een warmte uit die ik iedere
keer als ik eraan terugdenk weer voel. Ook
kreeg ik toen een aquarel: ‘Geloof, Hoop
en Liefde’. Die aquarel heeft een centrale
plaats in ons huis en herinnert me er vaak
aan dat we geworteld zijn in de aarde,
dat er licht nodig is om te groeien en dat
je mag genieten van de bloei in je leven.
Natuurlijk realiseer ik me dat het bloeien
niet eeuwig is, maar dat is niet erg zolang
je maar blijft groeien.”
Het is indrukwekkend om te horen hoe
goed Gerry Spekkink na heeft gedacht
over de dingen die ze doet. Ze heeft na
de fusie een half jaar sabbatical genomen
voor ze zeker wist dat ze ook in de HH.
Twaalf Apostelen weer parochiemedewerkster wilde zijn. “Ik zag daar tegenop,
voel me eigenlijk meer thuis in het dorp
dan daarbuiten en was al bijna 40 jaar
actief in die kerk in Hengelo…. Maar ik
heb op de een of andere manier toch weer
het zetje gekregen om dat te doen. En nu
ik in andere locaties voorga, begint langzamerhand ook daar het warme gevoel te
ontstaan dat ik zo goed uit Hengelo ken.
Het kost tijd, maar ik groei er weer in.
Met Geloof, Hoop en Liefde.”
Theo Lam

Onderweg / Uitgelicht

10

Anders vieren
Als gelovige mensen zoeken we in gemeenschap – telkens weer – hoe we beeld
van God kunnen zijn. God die zich bij name noemt “Ik-Zal-Er-Zijn-Voor-Jou”
ontmoeten we in de Schrift en de Traditie van de kerk met al haar gelovige
mensen. De viering van de Eucharistie staat in het hart van ons geloofsleven.
Daarnaast zijn we al lange tijd vertrouwd met Woord- en Communievieringen
wanneer we geen Eucharistie kunnen vieren.
Maar…in onze dagen raakt de kerk bij
steeds meer mensen uit beeld. Sommigen
laten de kerk helemaal los, anderen zoeken en willen God op eigen wijze ontmoeten, ook omdat ze geen aansluiting vinden
bij de traditionele liturgie.
In “Mensen van de Weg”, het pastorale
beleidsplan 2014-2017, schrijft het pastoresteam dat de parochie naast het aanbod
van Eucharistie en Woord- en Communievieringen, een liturgisch programma
wil ontwikkelen dat meer aansluit bij de
mensen die zich ‘zoekers binnen geloven
en kerk’ noemen.
In ieder cluster biedt het pastoraal team
elk weekend een eucharistieviering en een
woord- en communieviering aan, voorgegaan door de pastores, andere leden van
het breed parochieel team of emeriti.
Naast deze ‘gegarandeerde’ vieringen blijven er in elke locatie, behalve Zutphen,
nader in te vullen weekenden.
De locaties hebben voor invulling van
deze ‘lege plekken’ drie mogelijkheden:
Anders Vieren: Omdat het anders
moet? Omdat het anders kan!
Anders Vieren ‘moet’: onze missionaire kerk richt zich naar buiten en wil
in toenemende mate iets gaan betekenen
voor mensen in situaties waar de kerk in
onze dagen niet (meer) in beeld is. We
willen komen tot een breder aanbod van
vieringen binnen de parochie HH. Twaalf
Apostelen.
Anders Vieren kan: naast de Eucharistie en Woord- en Communievieringen
kent onze kerk een veelheid van liturgische vieringen, zoals gebedsvieringen,
getijden, meditatievieringen, Taizévieringen, Effatavieringen. Daarnaast ontwerpt
de werkgroep Anders Vieren geheel
nieuwe vormen van vieren.
Vanzelfsprekend staat ook in de liturgie
van Anders Vieren Gods Woord centraal.
We luisteren naar woorden uit de H.
Schrift. Er is muziek en zang, ruimte voor
stilte en gebed. Soms wordt er gebruik
gemaakt van multimediale middelen en
moderne muziek. Rituelen en symbolen
spelen vaak een belangrijke rol.

• een reguliere woord- en communieviering door de lokale werkgroep liturgie
• geen viering, maar oproep om de
weekendviering in de andere clusterkerk te bezoeken
• inschakelen van de werkgroep ‘Anders
Vieren’ voor een eigentijdse viering
zonder communie.

Werkgroep Anders Vieren

Per januari 2015 kent de parochie HH.
Twaalf Apostelen een parochiële werkgroep
‘Anders Vieren’. Deze bestaat voorlopig uit
de drie parochiemedewerkers Margriet te
Morsche, Marian Storteler, Gerry Spekkink
en Laura van de Kam als toegerust vrijwilliger. Deze mensen hebben ruime ervaring

en deskundigheid om de geloofsgemeenschappen te ondersteunen bij het zoeken,
invullen en voorgaan van een passende
eigentijdse liturgische vorm voor een ‘lege
plek’ in het liturgisch rooster. De viering
wordt bij voorkeur samengesteld en uitgevoerd door een lid van deze nieuwe parochiële werkgroep samen met een lid van de
liturgiegroep van de locatie. Inmiddels is er
al ervaring opgedaan en de eerste berichten
zijn veelbelovend. Zo is er in Ruurlo op
zaterdag 21 februari een “mediaviering”
geweest vanuit de werkgroep Anders Vieren, door Margriet te Morsche en het koor
Markant. Veel van de ruim 100 aanwezigen
(beduidend meer dan ‘normaal’ in een
zaterdagviering!) waren naast geraakt door
de inhoud ook erg enthousiast over deze
nieuwe vorm van vieren!
Nieuwsgierig? De vieringen van de
werkgroep Anders Vieren vind u in het
vieringenschema op de middenpagina’s
van Onderweg. De eerstvolgende viering is
in Steenderen, op 16 mei.
Jaap van Kranenburg,
projectverantwoordelijke
Gerry Spekkink,
coördinator werkgroep ‘Anders Vieren’

Gregoriaanse Getijdenvieringen
in de Goede Week
In de Goede Week herdenkt de Kerk
in de laatste drie dagen de kruisdood
en graflegging van Jezus en het grote
geheim van zijn opstanding met Pasen.
Voor het Gregoriaans Getijdenkoor St.
Jan zijn dit ieder jaar weer bijzondere
dagen met prachtige Officies waarin
meer dan duizend jaar oude gregoriaanse gezangen klinken.
Tussen Goede Vrijdag en Pasen ligt een
dag van stilte en rust, de Stille Zaterdag, waarin we tijdens de Metten in de
vroege morgenuren van Stille Zaterdag
zijn sterven biddend en zingend overwegen. De zgn. Donkere Metten bestaan
uit drie nocturnes met elk drie Psalmen
omlijst door korte antifonen en drie responsories, met daartussen de gezongen
Lamentaties (lezingen) en de Klaagliederen van de profeet Jeremia.
De Metten worden na een klein uur
gevolgd door de kortere Lauden waarin
de vreugde van het naderende Paasfeest
al doorklinkt en afgesloten met het
prachtige Christus factus est.
In beide Getijdenvieringen staat het
koor opgesteld rond de kaarsenegge met
veertien ongebleekte kaarsen en één
witte kaars. Na iedere Psalm wordt een
kaars gedoofd zodat aan het eind alleen

de witte kaars
blijft branden als
symbool van het
licht van Christus.
De bezoekers
kunnen tegen een
kleine vergoeding
tussen de Metten en Lauden
deelnemen aan
het Paasontbijt in
het nabij gelegen
Parochiecentrum,
opgave hiervoor uiterlijk woensdag
1 april, tel. 0575 517773.
De Metten op Stille Zaterdag beginnen
om 07.00 uur en de Lauden
om 09.15 uur.
De Getijdenvieringen in de sfeervolle
Zutphense St. Janskerk in deze week
worden op Palmzondag geopend met
de Palmprocessie en Vespers om 17.30
uur en op Paaszondag afgesloten met de
plechtige Vespers om 17.00 uur.
U bent van harte uitgenodigd deze
bijzondere momenten van rust en bezinning met ons mee te vieren.

Onderweg / Bijlage Vieringenschema
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Eucharistievieringen met
gezamenlijke ziekenzalving

Boetevieringen

Lourdes vieringen

Lochem: H. Josephkerk, donderdag
9 april, 10.00 uur.
Vorden: Christus Koningkerk, donderdag 16 april, 10.00 uur.

Hengelo: H. Willibrordkerk, maandag 30 maart, 19.00 uur
Zutphen: H. Johannes de Doperkerk, dinsdag 31 maart, 19.00 uur.

Zutphen, H. Johannes de Doperkerk,
woensdag 25 maart, 19.00 uur Maria
Boodschap in het teken van Lourdes
Vorden: Christus Koningkerk, vrijdag 24 april, 19.00 uur.
Vertrekviering Lourdes

Oecumenische
vieringen

Ludgervesper

Hengelo: Kerkgebouw Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap, Banninkstraat:
Vesper, dinsdagavond 17, 24 en 31
maart om 19.30 uur.

Doopvieringen

Jaarlijkse Ludgervesper op de sterfdag van St. Ludger. Donderdag 26
maart 2014 om 19.00 uur. H. Willibrordkerk te Vierakker. Voorganger:
diaken T. ten Bruin.

Aanvang doopvieringen: 13.30 uur.
Aanmelding bij het parochiesecretariaat.

Voor dopelingen uit Joppe, Lochem, Vorden en Zutphen:
Zondag 12 april 2015
Lochem
H. Joseph
Voorbereiding op donderdag 26 maart 2015
Zondag 21 juni 2015
Zutphen
H. Johannes de Doper
Voor dopelingen uit Borculo, Hengelo, Keijenborg en Ruurlo:
Zondag 19 april 2015
Keijenborg
H. Johannes de Doper
Voorbereiding op vrijdag 10 april 2015
Zondag 28 juni 2015
Ruurlo
H. Willibrord
Voor dopelingen uit Baak, Olburgen, Steenderen en Vierakker:
Zondag 31 mei 2015
Baak
H. Martinus
Voorbereiding op vrijdag 10 april 2015

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

Dames- en Herenkoor
Parochiekoor
Stemmig
Willibrordkoor
Parochieel Koor
Parochiekoor
Herenkoor
2Gether
Gemengd Koor
Marinata
Parochiekoor
Gemengd Koor
Markant
Sing & Song
Gemengd Koor
2Gether
Kerkkoor
Cantemus Domino
Vokate
Dameskoor
Gemengd Koor
Vocal Chords
Dameskoor
Capella St. Jan
Schola
Jabbaj Aalten
Greg. Getijdenkoor

22 maart; 3-5-12-26 april
14-21 maart; 3-4-5-11-26 april
29 maart; 18 april
15-29-30 maart; 2-12-26 april; 3 mei
14-22-28 mrt; 3-4-5-12-26 apr; 3 mei
22-29 maart; 312-26 april
15 maart; 5 april
19 april
15-22 maart; 2-5-12 april; 3 mei
29 maart; 26 april
15-22 maart; 4-19 april
15-25 maart; 3-12-18 april; 2 mei
5 april
29 maart
alle vieringen m.u.v. 15 mrt. en 5 apr.
15 maart; 5 april
alle vieringen
15 maart; 12-26 april
29 maart; 5 april; 2 mei
22 maart; 16 april
5-26 april; 3 mei
19 april
15 maart; 12 april
22 maart; 4 april
2 april
29 maart
29 maart (17.30); 4 april (7.00-09.15)

Kerkradio via Internet
Aanbidding/biechtgelegenheid
Zutphen: H. Johannes de Doperkerk, op zaterdag 11 april
van 15.30-16.15 uur.

Vieringen door de week
Borculo: O.L.V. Tenhemelopnemingkerk, laatste dinsdag van de maand,
10.00 uur, 24 maart i.p.v. 31 maart.
Lochem: H. Josephkerk, 1e donderdag van de maand, 10.00 uur, 9 april
i.p.v. 2 april.
Olburgen: H. Willibrordkerk,
1e vrijdag van de maand, 15.00 uur.
Ruurlo: H. Willibrordkerk, woensdag 25 maart, 10.00 uur.
Vorden: Christus Koningkerk, donderdag 16 april, 10.00 uur.
Zutphen: H. Johannes de Doperkerk, ’s woensdags, 9.30 uur, niet op
25 maart, 1 en 8 april.

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

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

Vanuit de Locatieraad/pastoraatsgroep
Uitnodiging Palmpasen
Familieviering in
Vierslagverband
Op zondag 29 maart wordt er in de
H. Willibrordkerk, Bronkhorsterweg 2 te
Steenderen een Palmpasen familieviering
gehouden om 9.30 uur. Deze viering wordt
gehouden voor kinderen en jongeren uit de
vier geloofsgemeenschappen Baak, Steenderen, Olburgen en Vierakker.
Meer informatie over deze viering vindt
U op de Kidz & Teens pagina in deze
Onderweg.

Vieringen met Pasen
De vieringen in de Goede Week worden
geclusterd, dit wil zeggen dat de vieringen
worden verdeeld over de geloofsgemeenschappen van Olburgen, Steenderen,
Vierakker en Baak. Op Eerste Paasdag,
5 april, is om 11.00 uur, een woord- en
communieviering voorgegaan door pastor
Van Kranenburg. Op de middenpagina’s
van deze Onderweg vindt u de details van
alle vieringen in de Goede Week. Let u
vooral op de locatie en het tijdstip.

Koffiedrinken
Op zondag 12 april is er na de viering van
09.30 uur koffie/ thee drinken in de kerk.
U bent hiervoor van harte uitgenodigd.

4 Mei herdenking
In Baak wordt één keer in de vijf jaar
de 4 mei herdenking gehouden. Deze
herdenking wordt samen door de geloofsgemeenschap Sint Martinus en de
KOS (Kermis en Oranje Stichting Baak)
georganiseerd. Er staan meerdere plekken in het dorp op het programma om
te herdenken. In de Martinuskerk wordt

om 19.00 uur met een dienst voorgegaan
door pastoraal werker Marga Peters gestart. Daarna zal samen naar het kerkhof
worden gelopen, zo dat om 20.00 uur
de 2 minuten stilte voor de Nederlandse
oorlogsslachtoffers hier in acht wordt
genomen. Aansluitend zal naar de luistersteen worden gegaan. Begin april 1945
werd Baak bevrijd. Daarna vielen nog 14
doden in Baak. De luistersteen is ter nagedachtenis aan deze slachtoffers. Er zal
worden afgesloten met gezamenlijk koffie
drinken. U bent van harte uitgenodigd om
samen te herdenken.

Terugblik op
Parochieavond

zullen kinderen over het thema pesten
nadenken.
De Stichting Vrienden van de Parel van
Baak heeft verteld hoe zij geld inzamelt
met als doel de instandhouding van de St.
Martinuskerk. Er zijn gesprekken tussen
de parochie, de locatieraad en de Stichting Vrienden van de Parel om samen te
bespreken hoe het achterste deel van de
kerk geschikt kan worden gemaakt voor
activiteiten en bijeenkomsten, zodat hier
geld uit kan worden gegenereerd.
Uit een rapport van Monumentenwacht
blijkt dat aan de Martinuskerk onderhoud
en reparaties moeten worden verricht.
In 2014 zijn alleen noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden verricht zoals het
vervangen van het lood op het dak en
het schilderen van de achterdeur van de
sacristie. De kosten waren laag, doordat
een parochiaan dit werk heeft verricht.
De overige werkzaamheden, die verricht
moeten worden, worden opgenomen in
het onderhoudsplan zoals het schilderen
van de kapel op het kerkhof en het schilderen van de luiken van de kerk. Hiervoor
is in het budget voor 2015 een aanzienlijk
bedrag opgenomen.
Tot zover het eerste deel van het verslag
van de parochieavond.

Begraafplaats
Een vriendelijk verzoek om de kerststukken op de graven voor Pasen te verwijderen.
Na Palmzondag ruimt de onderhoudsploeg de niet verwijderde stukken op.

(eerste deel)

Misintenties

Op dinsdag 10 februari 2015 was de
“parochieavond” in zaal Herfkens. Deze
avond hebben afgevaardigden van de
werkgroepen aan ca. 25 belangstellenden
verteld over hun activiteiten binnen onze
geloofsgemeenschap. De bezoekersgroep,
de werkgroep Woord- en Communieviering, de werkgroep Avondwake en de kosters hebben zich voorgesteld. Ook werd
de werkwijze bij de Eerste Heilige Communie en het Vormsel toegelicht. Pastoor
Hogenelst vertelde dat een beleidsplan is
opgesteld waarin omschreven is wat de
parochie op pastoraal gebied wil bereiken
in de komende jaren. Zo noemde hij dat
vaker projectmatig zal worden gewerkt,
denk aan de Passie op Goede Vrijdag
en de ziekenzalving in de cluster met 4
locaties samen.
Er wordt aandacht geschonken aan jeugd
en jongeren bijvoorbeeld met een boekje
met een Kerstverhaal dat via de scholen
aan de kinderen wordt verdeeld. Ook zal
in het voorjaar van 2015 het project Via
Dolorosa worden georganiseerd. Aan de
hand van een reizende tentoonstelling

Zo. 22/3 koor Ouders RoordinkBorgonjen, Ouders Jan en Will SchutteBosman. Zo. 5/4 koor Jan Snelder en
overleden Fam., Fam. Koekkoek, Fam.
Veenhuis-Zents, Annie van den Bos,
Herman Hendriks, Wim Driever, Ouders
Dashorst-Brink, Marijke Hebben, Ouders
Lichtenberg-Beekman en Gradus. Zo.
12/4 koor, Za. 18/4 Ouders SchooltinkKroesen, Theo en Ben, Ben te Stroet,
Ouders Schotman-Bekken en Fam, Ouders
Cornelissen-Brink. Zo. 26/4 koor Jan en
Will Schutte-Bosman.
Misintenties voor elk weekend: 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 Driever-Masselink, Dicky Herfkens, Fam. van den BosSesink, Fam. Heijtink, Jos Hermsen, Dien
Mokkink-Wenting, Fam. Veenhuis-Zents,
Jan en Gretha Janssen-Bosman. Ouders
Shoenaker-Janssen, Gradus Lichtenberg.
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Onze Lieve Vrouw
Tenhemelopneming - Borculo

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

Locatieraad

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

Pastoraatgroep

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

Passion for Kids

Familieviering Palmpasen

Voor de tweede keer vindt op zaterdag 4
april Passion for Kids in Borculo plaats.
Een uniek evenement speciaal voor èn
door kinderen van alle basisscholen in
Borculo.

Op Palmzondag 29 maart, is er om 11.00
uur een familieviering in de RK Kerk.
Kinderen die een palmpaasstok hebben
gemaakt, mogen deze natuurlijk meebrengen. We lezen over de intocht van
Jezus in Jeruzalem en horen wat versierde palmpaasstokken te maken hebben
met Pasen. Samen met een kinderkoor
zingen we palmzondagliedjes. Op het
einde van de viering komt muziekvereniging Volharding. We lopen achter de
muziek aan door de kerk en daarna (om
12.00 uur) gaan we in optocht door het
centrum van Borculo. Jullie zijn allemaal
welkom! Met óf zonder palmpaasstok!

Het evenement laat kinderen de laatste
dagen uit het leven van Jezus beleven. De
kinderen vertellen en zingen zelf het verhaal aan de hand van bekende liedjes en
korte teksten. Hierbij krijgen zij steun van
enkele ervaren zangers en muzikanten.
De muziek en teksten liggen dicht bij de
belevingswereld van de kinderen. Een van
de hoogtepunten is het gezamenlijk lopen
in een korte tocht door de binnenstad van
Borculo, waarbij de kinderen een groot
kruis meedragen.
Ook Ellie Mobbs, bekend als de Borculose live-zangeres in het TV-programma
“The Voice Kids”, verleent wederom haar
medewerking. Alle kinderen kunnen meedoen, iedereen is van harte welkom om
zelf de Passion for Kids te ervaren.
Aanvang 17.00 uur bij de Joriskerk, einde
18.00 uur in onze kerk.
www.passionforkids.nl

Activiteiten Caritasgroep
De gebruikelijke kledinginzameling is op vrijdag
27 maart van 19.00 tot
20.30 uur en op zaterdag
28 maart van 10.00 tot
11.30 uur. Goede, nog
draagbare kleding, schoeisel en huishoudtextiel, in gesloten plastic
zakken afgeven in het portaal van de R.K.
Kerk aan de Steenstraat te Borculo.
De bezinningsdag senioren zal dit jaar
worden gehouden
op dinsdag 19 mei.
Als u vorig jaar aan
de dag hebt deelgenomen, hoeft u niets
te doen. U ontvangt
dan eind april/begin
mei een schriftelijke
uitnodiging. Zij die
voor de eerste keer
aan de dag willen
deelnemen, kunnen
zich aanmelden bij
mevr. W. Lubbers,
telefoon 275408. De
bijdrage zal evenals
vorig jaar € 15,-- per
persoon zijn.
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De collecte-opbrengsten tijdens de vieringen van Pasen op 4 en 5 april zullen voor
het werk van de Caritasgroep zijn.

Misintenties
14/3 Liene Heutinck-Wieggers, Ellie
Venderbosch-Bonnes, Familie Pelgrum,
Bernard Sasse, overleden familie Geerligs
en Ottenschot, Mina Jansen-ten Bras.
21/3 Ellie Venderbosch namens koor,
Marietje en Willem Dute en overleden
kinderen, Bernard Sasse.
28/3 Ellie Venderbosch- Bonnes, Bernard Sasse. 4/4 Hugo en Martin, André
Jansen, Ellie Venderbosch namens koor,
Truus Dibbelink-Wegdam, Gerardus
Broekhof jaargedachtenis, overleden
ouders Luttikholt Garstenveld. 11/4
Hetty van Aken-Beerten, Liene HeutinckWieggers, overleden familie Geerligs
en Ottenschot, Familie Pelgrum, Ellie
Venderbosch-Bonnes, Harry Hendricksen. 18/4 Ellie Venderbosch-Bonnes.
25/4 Ellie Venderbosch-Bonnes.

Bericht aan alle
vrijwilligers
Op zondag 26 april na de viering
organiseert de locatieraad en de
pastoraatsgroep een gezellige
bijeenkomst voor alle vrijwilligers
van onze kerk. Een officiële uitnodiging volgt nog, maar houdt u de
datum maar vast vrij!

Inleveren Kopij
Sluitingsdatum inleveren kopij voor
Borculo is 9 april 2015,
monique.uhl@gmail.com

Onderweg / Vieringenschema
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DAG

ZUTPHEN	

za 14/03

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

JOPPE	

LOCHEM

VORDEN	

BORCULO	RUURLO	

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

za 21/03					
19.00 uur
					WCV
					
Werkgroep
zo 22/03
5e zo.
40dagen

11.15 uur
Eucharistie
F. Hogenelst

9.30 uur
WCV
J. van Kranenburg

9.30 uur
WCV
werkgroep

19.00 Eucharistie			
Presentatie EHC			
F. Hogenelst			

9.30 uur			
WCV			
werkgroep			

za 28/03		
19.00 uur											
		
Eucharistie											
		
F. Hogenelst
zo 29/03
Palmzondag
do 02/04
Witte
Donderdag

Wereldjongerendag
11.15 Eucharistie
T.Hoogenboom/TtB
17.30 uur Vesper

9.30 uur
Familieviering
werkgroep

19.00 Eucharistie		
Hogenelst/Peters
vanKranenburg 		

9.30 uur
Familieviering
werkgroep

9.30 uur
WCV
J. van Kranenburg

11.00 uur
Familieviering
werkgroep

9.30 uur
Familieviering
F. Hogenelst

19.00 uur					
Eucharistie
J. Leisink					

vr 03/04		
15.00 uur
15.00 uur
15.00 De Passie
15.00 uur			
Goede		
Kruisweg
Kruisweg
Hogenelst/Peters
Kruisweg			
Vrijdag		werkgroep
werkgroep
van Kranenburg
werkgroep			
				Passie-werkgroep
				
				
19.00 De Passie
19.00 uur			
J. van Kranenburg		
19.00 uur
Goede Vrijdag Lit.
M. Peters
Goede Vrijdag Lit.
F. Hogenelst			
Passie-werkgroep		
F. Zandbelt

za 04/04
7.00 uur Metten 												
Paas
9.15 uur Lauden												
Zaterdag		
20.00 uur			
22.00 uur							
19.30 uur
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
P. Westerman			
F. Zandbelt							
F. Hogenelst
T. ten Bruin			
G. Oude Groen							
J. van Kranenburg
zo 05/04
Pasen
ma 06/04
Tweede
Paasdag

11.15 Eucharistie
F. Zandbelt
17.00 uur Vepser

9.30 uur
WCV
W. Matti

9.30 uur
WCV
M. Peters

9.30 uur
Eucharistie
J. van der Meer

9.30 uur
WCV
T. ten Bruin

9.30 uur
Eucharistie
F. Hogenelst

11.15 uur							
Eucharistie							
F. Hogenelst							

za 11/04

17.00 uur				
19.00 uur				
Effataviering				
Eucharistie				
					F. Hogenelst				
zo 12/04
2e zo.
Pasen

11.15 uur
Presentatie EHC
F. Hogenelst

za 18/04

Vormelingendag				19.00 uur
10.30 Eucharistie				
WCV
Vicaris H. Pauw				
werkgroep

zo 19/04
3e zo.
Pasen

11.15 uur
Eucharistie
F. Hogenelst

9.30 uur
WCV
werkgroep

13.30 uur EHC
voor de kinderen uit
Joppe/Lochem/Vorden

9.30 uur
Eucharistie
F. Hogenelst

9.30 uur		
9.30 uur
WCV		WCV
werkgroep		
werkgroep

19.00 uur				
Eucharistie				
F. Zandbelt				

9.30 uur				
Eucharistie
geen viering			
J. Leisink				

za 25/04							
							
							
zo 26/04
Roepingen
Zondag

11.15 uur
Eucharistie
F. Zandbelt

9.30 uur
WCV
werkgroep

9.30 uur
WCV
werkgroep

9.30 uur
Eucharistie
F. Hogenelst

9.30 uur
WCV
werkgroep

za 02/05				
18.30 uur
				WCV
				
J. van Kranenburg
zo 03/05
5e zo.
Pasen

LEGENDA:

11.15 uur
Eucharistie
W. Boerkamp

9.30 uur
WCV
werkgroep

19.00 uur
WCV
werkgroep

9.30 uur
WCV
werkgroep

19.00 uur			
WCV			
G. Oude Groen			

9.30 uur				
WCV				
G. Oude Groen				

Euch.:

Eucharistieviering

WD:

Woorddienst

WCV:

Woord- en Communieviering

Oec.viering:

Oecumenische viering								

EHC:

Eerste H. Communieviering
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VIERAKKER	

BAAK

STEENDEREN	OLBURGEN	DAG

					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

zo 15/03
4e zo.
40 dagen

			
17.00 uur		
19.00 uur		
za 21/03
			WCV		WCV		
			
J. van Kranenburg		
J. van Kranenburg		

11.00 uur
			
Eucharistie
J. Leisink

9.30 uur		
9.30 uur		
9.30 uur
WCV		WCV		
Eucharistie
werkgroep		
werkgroep		
F. Hogenelst

zo 22/03
5e zo.
40 dagen

											
za 28/03
											
11.00 uur
Familieviering
M. Peters

					

					

10.00 uur		
WCV
T. ten Bruin		

9.30 uur		
Familieviering
M. Peters		

zo 29/03
Palmzondag

19.00 uur			
Eucharistie
J. van der Meer			

19.00 Eucharistie		
F. Zandbelt
T. ten Bruin		

do 02/04
Witte
Donderdag

9.30 uur
WCV
G. Spekkink

			
15.00 uur
			
kruisweg
			werkgroep

15.00 uur			
15.00 uur
kruisweg			
Kruisweg
werkgroep			Dorothea

19.00 uur			
Woorddienst
T. ten Bruin			

03/04
Goede
Vrijdag

19.00 uur			
Woorddienst
G. Oude Groen			

												
za 04/04
												
Paas
							
22.00 uur
zaterdag
Eucharistie
							
F. Hogenelst
							
M. Peters
9.30 uur
Eucharistie
F. Hogenelst

10.30 uur
Familieviering
G. Oude Groen

9.30 uur
Eucharistie
H. Limbeek

11.00 uur
WCV
J. van Kranenburg

9.30 uur		
WCV
geen viering
J. van Kranenburg

zo 05/04
Pasen

							
De Bleijke
							
9.30 uur WCV
							
T. ten Bruin

				
17.00 uur		
19.00 uur		
				
Eucharistie		
WCV
				F. Hogenelst		 werkgroep
11.00 uur
Eucharistie
F. Zandbelt

9.30 uur		
9.30 uur		
9.30 uur
WCV		WCV		
Eucharistie
werkgroep		
T. ten Bruin		
F. Zandbelt

za 11/04
zo 12/04
2e zo.
Pasen

				19.00 uur			
za 18/04
				
Eucharistie
				
F. Hogenelst
11.00 uur WCV
Presentatie EHC
M. Peters

9.30 uur
WCV
werkgroep

9.30 uur		
WCV		
T. te Bruin		

9.30 uur
WCV
M. Storteler

9.30 uur
WCV
werkgroep

zo 19/04
3e zo.
Pasen

							
13.00 uur		
17.00 uur		
19.00 uur		
za 25/04
							
40 jarig huw.jubileum		
Eucharistie		
Eucharistie		
							
Broeder Romero		
F. Zandbelt		
F. Hogenelst
11.00 uur
Eucharistie
F. Hogenelst

9.30 uur		
Eucharistie		
F. Zandbelt		

9.30 uur		
9.30 uur
WCV		
WCV
werkgroep		
G. Spekkink

			
17.00 uur				
			WCV
			
J. van Kranenburg
11.00 uur
WCV
werkgroep

9.30 uur
WCV
W. Matti

10.00 uur		
Woorddienst
geen viering
werkgroep		

10.00 uur
Oec.viering
J. van Kranenburg

vrijdag 1 mei
15.00 uur
Eucharistie

Voor andere vieringen en het koorrooster zie bladzijde 11

								WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN zie www.12apostelen.nl/vieringen

zo 26/04
4e zo.
Pasen
za 02/05
za 03/05
5e zo.
Pasen
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H. Willibrord - Hengelo

Spalstraat 38; 7255 AD Hengelo (Gld.); 0575-461275;
info@willibrordhengelo.nl; www.willibrordhengelo.nl
secretariaat: woensdag 16.00-17.00 uur.
Rekeningnr.: NL85RABO0121392570;
NL82RABO0119538857 (kerkbijdragen);
Redactie: louise50@live.nl, henk@roes-po-advies.nl

Locatieraad/pastoraatgroep

F. Geurtsen, vz., 462945; E. Gerritsen, secr., 461004;
Th. Keurentjes, 464247; R. Lankhorst, pm., 465621;
H. Roes, 461061; A. Schabbink, 462570.
G. Veldscholten, 463482.

Oecumenische Vespers in
de Veertigdagen Tijd

De tijd voor Pasen heeft letterlijk een bijzondere kleur voor christenen. Paars verwijst naar inkeer, bezinning en boetedoening. Tegelijk leggen we in deze periode
ook accent op solidariteit met lijdende
naasten. Actie en aandacht voor onze
naasten kan niet zonder voeding vanuit
de bron. Geven en gebed doen we met het
zelfde paar handen. De Duitse theologe
Dorothee Sölle, bekend van haar politiek kritische en actieve houding, schreef
daarover in haar boek “Die Hinreise”.
Sölle is een van de zes mensen die kort
geportretteerd worden in de serie Oecumenische Vespers. “Mensen van de Weg”
in het spoor van Jezus, die ons voorgingen en inspireren met hun zoektocht, hun
levenshouding, hun geleefde motto. Pater
Frans van der Lugt, Majoor Bosshardt,
Frere Roger Schutz, Edith Stein en Henri
Nouwen zijn de andere vijf.
In de vespers zoals gebruikelijk lezingen
uit de Bijbel, stilte, samenzang en een
symbolische (bloem) schikking. Een half
uurtje op dinsdagavond. Aanvang 19.30
uur. Op de data: 24 februari, 3, 10, 17,
24 en 31 maart. Van harte welkom in het
kleine kerkgebouw Banninkstraat 9.
Aleida Blanken.

Je eigen paaskaars
Workshop Huispaaskaarsen
beschilderen
We kennen uit de kerk de grote paaskaars, die zondag aan zondag brandt en
ook bij bijzondere vieringen de bron van
licht en vuur is. Ieder jaar wordt in de

paasnacht een nieuwe grote paaskaars de
kerk ingedragen.
De paaskaars symboliseert de Opgestane
Christus en daarmee geloof, hoop en
liefde.
Ook thuis zijn er momenten, dat mensen
een lichtje ontsteken, als treken van verbondenheid met een naaste. Er kunnen
zoveel redenen zijn…. Ook bij dagelijks
gebed of bij mooie muziek ontsteek je
misschien een lichtje.

het schilderen. Voor kaarsen en materiaal
wordt gezorgd.
Inleider: Gerda Wisselink
Datum, 26 maart
Van 20.00 tot 22.00 uur
Locatie: Ons Huis
Kosten: kaars en materiaal nog niet bekend. Opgave voor 16 maart

Reünie ter gelegenheid
van het 100-jarig bestaan
van de
St. Willibrordusschool /
De Leer 1915-2015
Zaterdag 6 juni a.s. is de dag, dat we
van 13.00 uur tot 19.00 uur, veel (oud)
klasgenoten hopen te mogen ontmoeten
om onder het genot van een hapje en
een drankje elkaar nog eens de sterke
verhalen vertellen. Het hele feestgebeuren
vindt plaats rondom en in De Leer. Om
een en ander goed te kunnen organiseren
willen we graag dat u zich uiterlijk tot
1 maart 2015 aanmeldt voor deze dag.
Daarnaast is het wenselijk dat u een aantal vragen invult om alles in goede banen
te kunnen leiden.
www.basisschooldeleer.nl
Op de website zal steeds de stand van
zaken van de aanmeldingen worden
bijgehouden.

Heel persoonlijk wordt dat lichtpunt wanneer je zelf de kaars beschilderd hebt met
symbolen die je aanspreken.
Zo’n persoonlijke kaars kan gemaakt
worden in deze workshop met begeleiding
van kunstenares Gerda Wisselink. Zij beschildert al sinds vele jaren de paaskaars
van de Remigiuskerk. Van haar kunnen
we horen, welke symbolen en afbeeldingen je kunt toepassen en wat hun betekenis is. Tevens adviseert en assisteert zij bij

De kosten voor deze reünie, waarbij u
naast koffie of thee met een traktatie en
ook nog 2 consumpties ontvangt, bedragen € 10,00 per persoon. Dit bedrag graag
storten op bankrekeningnummer NL98
RABO 0388 4113 17 onder vermelding
van (meisjes)naam van de deelnemer(s).
Ook hier geldt: voor 1 maart 2015!
Facebook: https://www.facebook.com/
pages/Basisschool-De-Leer-en-Sint-Willibrordusschool-Hengelo-Gelderland/1732
50102701049?sk=info
Email: info@basisschooldeleer.nl
Site: www.basisschooldeleer.nl
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Onze Lieve Vrouw
Tenhemelopneming - Joppe

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

Locatieraad

J. Wagenmans, vz., 493396; L. Hesselink-Robail, secr.,
492699; J. Roes, pm., 490711; W. Noordman, 492627;
P. Wolbert, 464131.

Pastoraatgroep

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

Famillieberichten:
In de Heer overleden op 16 januari 2015
op de leeftijd van 94 jaar Bertha Antoinette Kipp-van den Schoor, weduwe van
Theodorus Petrus Jacobus Kipp.

Palmzaterdag
Zaterdag 28 maart om 19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het
Parochieel koor. In deze Eucharistieviering
worden palmtakken gezegend, uitgedeeld
en wordt het Lijdensverhaal gelezen.
Voorganger is Pastoor F. Hogenelst

Goede Vrijdag
Vrijdag 3 april om 15.00 uur zal er een
kruisweg worden gehouden in onze eigen
kerk in Joppe met een eigen voorganger
en deelname van ons Parochieel koor.

Paaszaterdag
De Paaswake zal worden gehouden op zaterdag 4 april om 20.00 uur. Voorgangers
Pater Westerman en Theo ten Bruin

Hoogfeest van Pasen
Zondag 5 april om 9.30 uur is er een
woord- en communieviering met medewerking van het Parochieel koor. Voorganger is de heer W. Matti.

Wijziging Kerkhofbeleid
Het was altijd zo dat alleen de parochianen op ons kerkhof begraven konden worden, of er kon een urn geplaatst worden.
Dit is per 1 januari 2015 veranderd.
Het parochiebestuur heeft besloten om
het beleid van de begraafplaatsen te
wijzigen. Wij in Joppe hebben ons hierbij
aangesloten.
Nu kan er op het kerkhof begraven
worden of een urn geplaatst worden voor
diegene

Die:
- uiteraard parochiaan in Joppe zijn,
maar die ook zijn ingeschreven als
parochiaan van de HH. Twaalf
Apostelen en die met een parochiaan
getrouwd zijn.
- Ook een katholiek buiten de parochie
kan begraven worden of er kan een urn
geplaatst worden hiervoor is echter een
hoger grafrecht vereist.
Voor verdere informatie kunt u contact
opnemen met het secretariaat of met de
Kerkhofbeheerder H. Brandjes tel. 0573400989 e-mail h.brandjes@kpnmail.nl

Ontmoet Anne
Haar hart ligt bij de jeugd omdat zij vaak
zo puur zijn. Anne de Wolf zet zich daar
graag voor in. Ze is dan ook actief bij de
familievieringen, Eerste Heilige Communie en Heilig Vormsel.
Anne was 24 jaar toen haar moeder stierf.
Dat grote verlies op jonge leeftijd heeft
mede haar gevormd en krachtig maakt.
In haar geloof vindt ze steun en rust en ze
mag graag bij moeder Maria een kaarsje
aansteken en het Wees Gegroet bidden.
Ontmoet een jonge moeder die trots is op
haar vier kinderen. Lees verder op www.
rkkerkjoppe.nl/anne
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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.
Het misdienaarsuitje was heel leuk!
Vrijdag 16 januari zijn we met alle 6 de
misdienaars uit onze kerk wezen bowlen.
Het was ontzettend leuk om met z’n allen
te zijn en lekker te kletsen. Tijdens de
vieringen zijn we meestal in groepjes van
2 en kunnen we natuurlijk niet kletsen.
Eerst hebben we met z’n allen gebowld
en daarna mochten we ook nog lekker
frietjes eten met ijs toe. Het was echt heel
leuk en wij willen volgend jaar wel weer.
Bedankt voor het uitje, namens alle misdienaars van Joppe.
Marijke en Jolien

Koffie-ochtend
Op woensdag 25 maart
a.s. is er weer een
koffie-ochtend voor
ouderen in de pastorie.
We gaan het
deze keer
hebben over:
de veertig
dagentijd/
vasten, nostalgie
of nog steeds van
deze tijd?
Natuurlijk is iedereen van
harte welkom. We gaan er weer een gezellige ochtend van maken. Om 10.00 uur
is de koffie klaar.
We vinden het fijn als we weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen en ook
als u opgehaald wilt worden
dan graag een telefoontje
naar :
Puck Vork: 0575-490500 of
Jannie Engelsman : 0575490434
Tot ziens op de 25e maart !

Kopij
Inleverdatum Onderweg
nummer 4
Inleveren kopij voor de volgende Onderweg (nummer 4)
is 6 april.

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
Dini Compas-Nijenhuis, 06 40594236;
Annie Stapelbroek, 0314-641477

Bereikbaarheid Sint Jan
de Doper Keijenborg
Het parochiesecretariaat is geopend op
donderdagmorgen van 10.00 – 10.30 uur.
Telefoon 0575-461314 Voor spoedgevallen bij een overlijden of spoedbediening
belt u de parochiewacht.
Telefoon 06 10 31 96 38

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

Familieberichten
Dopen: Op zondag 19 april zullen
worden gedoopt Alwin Starink, Michiel
Wullink en Lott Takkenkamp.
Jubileum: Op 25 april a.s. viert het
bruidspaar Theo en Agnes HakvoortGeurts hun 40-jarig huwelijksjubileum.
Overleden: Op 29 januari 2015 overleed
Diny Bergervoet-Bosch in de leeftijd van
79 jaar. Zij woonde Oude Kruisbergseweg 4 te Velswijk. Op 1 februari 2015 is
overleden Annie Nieuwenhuis-Rondeel in
de leeftijd van 85 jaar. Zij verbleef in het
Zorgcentrum te Wehl.

Complimenten voor de
Bloemversiergroep
Afgelopen Kerst was de kerk weer erg
mooi opgesierd met mooie maar niet
overdadige bloemsierwerken. Hulde voor
dit prachtige werk!

Nieuwe leden bij de
pastoraatgroep
Het gaat goed met de Keijenborgse
pastoraatgroep. Nadat het een tijd lang
moeilijk was om nieuwe mensen voor de

pastoraatgroep te vinden, zijn er afgelopen tijd drie nieuwe leden bijgekomen, te
weten: Annie Stapelbroek, Sylvia Wolsink
en Dini Compas. De groep bestaat verder
uit: Elly Willard, Miny Sloot, Dorothe de
Valk, Riet Kleve, Riet Niesink, Wim Besselink en Hans Limbeek.

Bedankt
Lies Schiphorst is meer dan 30 jaar lectrice geweest. Ze is nu gestopt. Wij danken
Lies heel hartelijk voor haar jarenlange
inzet!

Bericht van de begraafplaats
Het bestuur van Stichting Begraafplaats “Sint Jan de Doper” te Keijenborg
heeft op 26 november 2014 het nieuwe
reglement voor de begraafplaats vastgesteld. Het reglement is geactualiseerd
en in overeenstemming gebracht met
de bepalingen in de Wet op de Lijkbezorging. Rechthebbenden van graven op
de begraafplaats te Keijenborg kunnen
het nieuwe reglement opvragen bij José
Lamers, Kroezerijweg 8, 7256 KR Keijenborg, telefoon 0575 464162. U kunt ook
een email met uw verzoek sturen naar:
begraafplaatskeijenborg@hotmail.com.

Catecheselessen op de
St. Bernardusschool
in de periode na de voorjaarsvakantie tot aan de meivakantie.
De lessen godsdienst/levensbeschouwing
van Hemel en Aarde gaan de komende
periode over het onderwerp ‘wit’.
Wit heeft een heel eigen sfeer en gevoel.
Denk maar eens aan een ongerept sneeuwlandschap of aan schone, witte kleren. Wit
roept het gevoel van nieuw, een nieuw
begin, hoop en helderheid op. En ook iets
van voorzichtigheid, stilte en inkeer.
In veel tradities heeft Wit een symbolische betekenis gekregen, in verhalen en

rituelen. In Suriname zijn begrafenissen in het wit, omdat mensen hopen en
vertrouwen dat het afscheid van dit leven
het begin betekent van een heel ander
bestaan. In de Bijbel staan dromen, die
Johannes geschreven heeft, over een stralend witte stad van vrede. In de Chinese
filosofie heeft wit iets te maken met afscheid nemen en loslaten. Bij het Joodse
feest Jom Kipoer vieren mensen dat ze
elkaar kunnen vergeven en samen een
nieuw begin kunnen maken; daar horen
witte kleren bij.
In allerlei culturen
en tradities, vroeger
en nu, geeft wit
uitdrukking aan een
heel speciaal gevoel.
Met kinderen
verkennen we de
komende weken
allerlei verhalen
en gebruiken uit al
die godsdiensten
en culturen. Het
optimistische gevoel van wit gaat zo misschien ook iets voor henzelf betekenen.
Het zou fijn zijn als ze zelf ook voelen dat
je altijd een nieuw begin kunt hebben, dat
er altijd nieuwe kansen zijn. Dat is ook
wat we vieren met Pasen. Het paasverhaal
vertelt ons dat Jezus opstond uit de dood
en een nieuw begin maakte. Hoe moeilijk
dat ook te begrijpen is, die optimistische
boodschap vieren we graag!
Met vriendelijke groeten, het team van de
St. Bernardusschool

Vastenaktie
U hebt in Onderweg al kunnen lezen wat
ons project is. Twee jaar steunen we een
cacao project in Ivoorkust. Een parochiaan uit Ruurlo, Anouk Storteler en haar
vriend zijn daar al een paar jaar werkzaam. De mannen houden zich 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. Er is al een
coöperatie opgericht voor de samenwerking en wel met een vrouwelijk bestuur.
En door middel van trainingen worden de
boeren opgeleid voor betere landbouwmethodes. Tevens willen we een bijdrage
leveren voor de aanschaf van een eigen
vrachtwagen. Het is van essentieel belang
om de oogst tijdig te kunnen vervoeren.
Helpt u mee om dit project te laten slagen? Dit kan via de collecte.
De vastenzakjes worden aan huis opgehaald. Mocht u niet thuis zijn, er staat
een bus achter in de kerk. Het kan ook
overgemaakt worden naar
IBAN NL04RABO 032 239 5100 t.n.v.
Parochie HH. Twaalf Apostelen,
o.v.v. MOV Vastenactie Ivoorkust.
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H. Joseph - Lochem

Nieuweweg 18, 7241 ET Lochem; 0573-251457,
rkkerklochem@hetnet.nl
Secretariaat: dinsdag en donderdag 8.45-11.45 uur.
Rekeningnr.: NL94RABO0336626193 (algemeen en
intenties).
Rekeningnr.: NL03ABNA0532737407 (kerkbalans).
Redactie: gjvaarwerk@kpnmail.nl

Locatieraad

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

Pastoraatgroep

L. Doornbos, 280330; Th. van Huijstee, 258442;
C. Heringa, 253697, B. Hemmer, 257791.

Afscheid Ied van Holstein
Op zondag 1 februari heeft Ied van
Holstein afscheid genomen van onze
geloofsgemeenschap. Voor haar is het fijn
dat ze door de verhuizing van Lochem
naar Haarlem dichter bij haar kinderen
en kleinkinderen komt te wonen, maar
voor onze geloofsgemeenschap betekent
haar vertrek een groot en gevoelig verlies.

leiding), werkte ze in de avondwake- en
uitgeleide groep en nam ze het voorzitterschap op zich van de liturgiegroep.
Voor onze geloofsgemeenschap was Ied
de primus inter pares, de moeder van alle
vieringen buiten de Eucharistieviering
om. In de werkgroepen zocht Ied altijd
naar consensus, zonder mensen te kwetsen en om het maximale eruit te halen,
werd er nooit vergeefs een beroep op haar
betrokkenheid en behulpzaamheid gedaan en stond Ied garant voor waardevolle, sfeervolle en goed verzorgde vieringen
met passende teksten, met zorg gekozen
liederen en een overweging die uit een
diep religieus hart kwam en waarin ze
de vertaalslag van schriftlezing naar de
praktijk van alle dag wist te maken.
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de St. Josephkerk laten stralen. Wij zijn u
daarvoor zeer erkentelijk.”

Bedankt
Ik zal deze gemeenschap, waarmee ik
bijna 37 jaar ben opgetrokken en heb
samengewerkt, heel erg missen. Gerard,
mijn man, heeft hier diverse werkgroepen
samengesteld en met veel vrijwilligers
samengewerkt. Daarvan hebben we nu
nog veel profijt en zijn we tot een stevige
geloofsgemeenschap gegroeid. Na zijn
dood ben ik met veel plezier en de met
een beetje van hem overgenomen inzet
doorgegaan. Dank dat jullie mij het vertrouwen gaven. Ik zal jullie missen.
De dichter zei het zo:
In vandaag ligt een deel van mijn
verleden
En dat samen neem ik weer naar
morgen mee.
En uit de dingen die wij gister deden
Ontstaat uiteindelijk ieder nieuw idee.
Tot slot nog het lied dat mijn kinderen
en familie vorige week voor mij gezongen
hebben.
Haarlem is geen Lochem,
Dat weet toch iedereen.
Hoe kun je daarvoor kiezen,
Ging er vast door je heen.
Maar Haarlem is best logisch,
Waar ooit mijn wiegje stond.
Dus dag lief Lochem,
De cirkel is rond.
Ik wens jullie allen heel veel goeds!
Ied van Holstein

Maar liefst 37 jaar is Ied in onze Lochemse St. Josephkerk actief geweest. De
familie Van Holstein heeft samen met de
paters Franciscanen een stempel gedrukt
op de ontwikkeling van de sterke, vrije katholieke identiteit van onze Lochemse parochiekerk. Ied en haar in 1999 overleden
man Gerard waren destijds de bezielende
gangmakers bij het initiëren en organiseren van familievieringen, waarvan de eerste op kerstavond 1982 werd gehouden.
Tal van andere activiteiten werden door
Ied en Gerard ontwikkeld. Zo werden de
familievieringen voorafgegaan door een
knutselmiddag voor de kinderen, schreef
Gerard religieuze en spirituele teksten,
richtte Gerard de Bezoekersgroep op,
ontstond er een stencilgroep en kwam er
gelegenheid om na een viering een kopje
koffie te drinken. Alle in de werkgroep
Familieviering neergelegde structuren
werden in de andere werkgroepen overgenomen en zijn nog steeds de dragers van
de vieringen in onze kerk.
Vanaf 1987 volgde Ied verschillende
opleidingen (zoals de diocesane kaderop-

Anton Schilderinck, voorzitter van de
locatieraad, koppelde het afscheid van
Ied aan het feest van Maria Lichtmis.
Het centrale thema van dit feest is de
openbaring van Christus als ‘het Licht
dat voor alle volkeren straalt’. Maria, de
moeder van Jezus, is de draagster van dit
goddelijk licht. Anton: “Dat licht hebt u
naar alle mensen en in alle vieringen in

De vieringen waarin Ied voorging klopten
altijd aan alle kanten. Met haar gave mensen
te inspireren en kwaliteit te bieden kun je
Ied gerust - zoals de Familievieringgroep het
uitdrukte – een witte raaf in onze geloofsgemeenschap noemen.
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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.

Kopij

Sluitingsdata inleveren kopij voor Olburgen/Rha:
(uiterlijk 20.00 uur) nummer 4: 6 april
E-mailadres: jansenmts@planet.nl

Activiteiten voor
vrouwen
In maart gaan we een avond aan de slag
met klei. Hans van Klaveren zal ons
creatief bezig houden in zijn atelier aan
de Dierenseweg. De datum is nog niet
bekend. Op maandag 20 april wordt er
een avondwandeling georganiseerd door
Yvonne en Marjo. En op donderdag 7 mei
gaan we weer de kunstwandelroute lopen
in Hummelo. Via de nieuwsbrief krijgen
jullie meer informatie over de diverse
activiteiten. 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

Uitnodiging Palmpasen
familieviering in
Vierslagverband
Op zondag 29 maart om 9.30 uur wordt
er in de H. Willibrordkerk, Bronkhorsterweg 2 te Steenderen een Palmpasen familieviering gehouden. Deze viering wordt
gehouden voor kinderen en jongeren uit
de vier geloofsgemeenschappen Baak,
Steenderen, Olburgen en Vierakker.
Meer informatie over deze viering vindt
u op de Kidz & Teens pagina in deze
Onderweg.

Misdienaars:

Denise en Rianne:
22 maart, 4 april, 12 april

Collectanten

15 maart: Erna Bosch, 22 maart: Joost
Langenhof, 4 april: Theo Damen, 12 april:
Jan den Hartog, 19 april: Jan Baars, 26
april: Erna Bosch

Lectoren

15 maart: Thea Lebbink, 22 maart: Anke
Pasman, 4 april: Cilia Langenhof, 12 april:
Anny Steentjes, 26 april: Thea Lebbink

Kosters

15 maart: Jan Baars, 22 maart: Joost,
Langenhof, 3 april: Theo Damen, 4 april:
Cilia Langenhof, 12 april: Betsie Verhoeven, 19 april: Jan Baars, 26 april: Joost
Langenhof, 1 mei:Theo van Aalst

Dames- en herenkoor

Repetities: 10 maart, 17 maart, 24 maart,
7 april, 14 april, 21 april, 5 mei, 12 mei
Gezongen vieringen: 15 maart, 22 maart,
4 april, 19 april

Bloemversiering

7 maart – 20 maart: Yvonne en Til,
21 maart – 3 april: Riky en Marietje,
4 april – 17 april: Thea en Gerda, 18 april
– 1 mei: Betsie en Nicole, 2 mei – 15 mei:
Diny en Leonie

Koor Olburgen te gast in Zutphen,
zie pagina 25

Intenties
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
22 maart: Liesbeth Sielias, Bernard
Beijer, Willemien Horstink-Groot Koerkamp en Jan Horstink, Gradus en Riek
Bremer, Theo Bremer, Jan Egging en
Marietje Egging-Houtman
4 april: Gradus en Dinie Baars, Hendrikus Baars, Herman en Bep Pasman,
Gradus en Riek Bremer, Theo Bremer,
Overleden ouders Te Braake-Gosselink
12 april: Annie Gosselink-Pasman en
Albert Gosselink, Joan Willemsen en Riet
Willemsen-Böhmer, Overleden familie
Sesink-Peters
19 april: Liesbeth Sielias, Bernard
Beijer, Herman en Bep Pasman, Willemien te Braake
26 april: Willemien Horstink-Groot
Koerkamp en Jan Horstink, Jan Egging
en Marietje Egging-Houtman

Vervolg algemene pagina’s

Groene
creatieve
vingers
Binnen onze geloofsgemeenschappen
zijn veel vrijwilligers actief om bij reguliere en bijzondere vieringen ervoor te
zorgen dat de kerk er steeds weer sfeervol uitziet. In de meeste gevallen wordt
dit gedaan door leden van werkgroep
bloemversiering: dankbaar werk voor
mensen met groene vingers.
Een groot aantal vrijwilligers uit bijna
alle locaties was op 10 februari jl. in het
Parochiecentrum van Hengelo bijeen
gekomen, op initiatief van Christien te
Stroet, coördinator van de liturgische
bloemschikgroep Hengelo, en Gerry
Spekkink, parochiemedewerkster.
Er werd uitgewisseld over de groepssamenstelling per locatie en de verschillen in werkwijze, soms geïllustreerd
met foto’s. Maar één ding had iedereen
gemeen: het enthousiasme en het gevoel dat het niet bij praten alleen moest
blijven. Daarom werd afgesproken om
1x per jaar (in september of oktober)
een workshop te organiseren rond één
of meer thema’s. Ook komt er een lijst
van geschikte boeken/websites en een
aanbod van overtollige hulpmaterialen
(te geef of te leen). Tussen Kerst en
Drie Koningen wordt een bezoek aan 2
of 3 kerken georganiseerd om elkaar te
inspireren op het gebied van kerstversiering.
En ook deze avond bleef het niet bij
praten alleen. In de kerk werd een
voorbeeld bekeken van een gedachtenis-schikking rondom de Paaskaars,
met verwerking van enkele attributen
die met de overledene te maken hebben
gehad tijdens leven, werk of hobby.
Met een voldaan gevoel (en sommigen
met een arm vol attributen!) ging iedereen huiswaarts.
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H. Willibrord-Ruurlo

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

Locatieraad

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

Pastoraatgroep

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

Palmpasen
Hallo jongens en meisjes, zondag 29
maart is het weer palmpasen. Graag nodigen wij jullie uit om met jouw versierde
palmpasenstok naar de St. Willibrorduskerk te komen. Om 9.30 uur begint
de gezinsviering met medewerking van
kinderkoor Sing a Song. Daar vertellen
wij jullie over Jezus die op palmzondag
met palmtakken wordt toegejuicht en als
een koning wordt binnengehaald in Jeruzalem. Na de viering is er voor iedereen
iets te drinken en de kinderen die in de
kerk aanwezig zijn krijgen een broodhaantje voor op hun versierde palmpaasstok. De palmpasenstok is altijd een kruis.
Een kruis omdat Jezus op Goede Vrijdag
stierf aan het kruis. Het haantje bovenop
de stok staat symbool voor de haan die
kraaide nadat Petrus tot drie keer toe
had gezegd dat hij Jezus niet kende.
Het brood waaruit het haantje bestaat,
staat symbool voor het brood dat Jezus
verdeelde bij het laatste avondmaal. De
stok wordt meestal versierd met slingers,
snoepjes en buxustakken. De kinderen
lopen met deze stok een optocht en deze
eindigt in een weiland waar de kinderen
in het hoge gras eieren mogen zoeken.
Eieren omdat het een teken is van nieuw
leven. Om 10.45 uur vertrekken we dan in
optocht met een echte ezel onder begeleiding van muziekvereniging Sophia’s Lust
naar de dorpskerk.
Daarna vervolgen we onze route naar een
weide bij het voetbalveld alwaar jullie de
eieren mogen gaan zoeken. Graag zien wij
jullie op zondag 29 maart om 9.30 uur in
de St. Willibrorduskerk te Ruurlo.

Namens de werkgroep palmpasen van de
Protestantse- en Rooms Katholieke kerk
te Ruurlo.

Familieberichten
Overleden: Op 7 januari 2015 is Hermien
Wopereis-Domhof in de leeftijd van 67
jaar overleden. De crematieplechtigheid
heeft in stilte plaatsgevonden. Op 12 januari 2015 is Riek Spekschoor in de leeftijd
van 86 jaar overleden. De gezongen
uitvaartviering was op 16 januari in de St.
Willibrorduskerk, aansluitend de begrafenis op RK begraafplaats te Ruurlo. Dat zij
mogen rusten in vrede.

Misintenties
15 maart Pastoor Veer, Mientje Wopereis, Ouders Geverink-ten Barge, Ouders
Hermanns-Goldewijk. 21 maart Ouders
Geerligs-Gasseling, Ida van lanen-GrootZevert. 29 maart Jan Kasteel, André
Teunissen, Fam.Teunissen-Roetgerink,
Johan v.d.Berg. 5 april Pasen Ouders
Gotink-Eggink en zoon Herman, Fam.
Borkus-te Vaanhold, Eef Bouwmeester,
Toon Geerligs, Rikie Mombarg v.d.Hoven,
Jan Kasteel, Ida van Lanen-Groot-Zevert,
Mientje en Bennie Wopereis, Lies Kasteel-Hofman, Ouders Kasteel-Jansen, Ouders Geverink-ten Barge, Johan v.d.Berg,
Rudi Kasteel, Ouders Wiegerinck-Kok en
zoon Jos. 12 april Theo Borkus, Fam.
Aagten-Geverink, Jaargedachtenis Rudi
Kasteel, 19 april Jan Kasteel, Ida van
Lanen-Groot-Zevert. 26 april Overleden
ouders Eggink-Gotink, Eef Bouwmeester,
Mientje en Bennie Wopereis. 2 mei Jaargedachtenis Engelina Aagten-te Vruchte,
Ida van Lanen-Groot-Zevert, Mientje
Wopereis, Lies Kasteel-Hofman

The Passion in de Sprankel
Op donderdag 2 april trekt The Passion
weer miljoenen tv-kijkers. Hoe en waar
gaat u kijken? In Enschede? Thuis op de
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bank? Of samen met anderen in kerkelijk
centrum De Sprankel in Ruurlo? Natuurlijk hopen we dat u op Goede Vrijdag
naar De Passie in Vorden gaat. Maar voor
wie dan niet kan of voor wie deelname in
Vorden bezwaarlijk is, is The Passion in
De Sprankel een heel mooi alternatief.
In De Sprankel wordt de tv-uitzending
op 2 april op een groot scherm geprojecteerd. Daardoor wordt het evenement nog
indrukwekkender. Wie deze ervaring met
anderen wil delen is van harte welkom.
Kom en neem iemand mee. Deze avond is
bestemd voor iedereen, ongeacht geloof,
woonplaats en leeftijd. De koffie staat
klaar vanaf 20.00 uur. Het programma
begint om 20.25 uur. Na afloop is er een
drankje met de mogelijkheid om nog wat
na te praten.

Van de Locatieraad/
Pastoraatsgroep
De laatste jaren zien we dat het kerkbezoek in onze Geloofsgemeenschappen
minder wordt. Om toch in de verschillende locaties de nodige activiteiten te
kunnen realiseren werken we in clusters.
Zo worden bv. de Doopvieringen, de Eerste Communie en het Vormsel in clusterverband georganiseerd. Ook op liturgisch
niveau werken we steeds meer samen. Zo
zal voor Ruurlo dit jaar de Witte Donderdagviering in Hengelo en de Paaswake
in Borculo plaatsvinden. Dit mag geen
aanleiding zijn om deze viering niet bij
te wonen. Wanneer u geen vervoer hebt
kunnen wij dat voor u regelen. U kunt dit
aangeven bij ons secretariaat. Dit geldt
ook voor overige Eucharistievieringen. De
Kerkbalans Actie ligt achter ons. U hebt
onze Geloofsgemeenschap weer kunnen steunen. Wij hebben verschillende
vragen gekregen over de cijfers in de
begroting 2015. Die stelt ons helaas een
groot verlies in het vooruitzicht. Er zijn
geen extreme uitgaven te doen aan bv. het
kerkgebouw en de inkomsten Kerkbalans
laten geen achteruitgang zien. De belangrijkste reden is dat we als Geloofsgemeenschap Ruurlo nooit veel inkomsten uit
vermogen gehad hebben. Eigendommen
zoals grond waren van de Parochiële
Caritas Instelling (P.C.I). Bij grote uitgaven kon vroeger een beroep op de P.C.I.
worden gedaan. Er was een goede samenwerking. Sinds de lokale P.C.I.’s zijn
gefuseerd is het Bisdom verantwoordelijk
voor het parochiële P.C.I. vermogen. Zij
heeft besloten om de gelden alleen aan
te wenden voor Noodhulp en niet voor
lokale uitgaven. Dit heeft voor ons als
Willibrordus Ruurlo tot gevolg dat wij
onszelf moeten bedruipen. Uw bijdrage
voor kerkbalans is dan voor ons nu meer
dan ooit van groot belang.
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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.

Actie Kerkbalans
Ook dit jaar hebben onze vrijwilligers er
voor gezorgd dat de actie kerkbalans goed
is verlopen. Velen doen al jaren dit niet
altijd gemakkelijke werk en daar zijn wij
ontzettend dankbaar voor. Het totaalbedrag is nog niet bekend, maar wij danken
allen die onze kerk financieel blijven
steunen, waardoor wij in staat zijn om
onze onderhoudskosten voor het grootste gedeelte te kunnen betalen, want alle
opbrengsten worden gebruikt voor onze
eigen kerk. Al onze vrijwilligers doen
belangeloos hun werk voor onze kerk in
Steenderen, waardoor de kosten zo laag
mogelijk kunnen worden gehouden.
Aan allen onze dank.
De locatieraad.

50 jaar lief en leed !!!!
Op 13 februari jongstleden hebben we een
gezellig receptie gehad n.a.v. het 50 jarig
huwelijk van André en Nel Verheul. U zult
zich afvragen waarom dit berichtje nu in
de Onderweg geplaatst wordt.
Op de eerste plaats is 50 jaar lief en leed
delen een mijlpaal die helaas niet iedereen
mag meemaken. Op de tweede plaats is
het in deze tijd niet meer zo vanzelfsprekend om zo lang bij elkaar te zijn.
En op de derde plaats zijn André en Nel

beiden vrijwilliger in onze Willibrord
Geloofsgemeenschap.
Met name Nel heeft de belangrijke taak
om ieder jaar weer de begroting sluitend te
krijgen. Ook dat is niet mis in deze “moeilijke“ tijd van recessie. Want immers… hoe
minder geld er binnen komt, hoe groter de
kans dat een kerk gesloten wordt. Een van
de drie peilers waarop een kerk kan blijven
bestaan is toch altijd ..…de financiën.
Dus telt Nel ieder jaar weer, secuur en met
spanning haar kerkelijke centjes.
Nel en André, we hopen jullie nog lang en
gezond in ons midden te hebben.
Locatieraad, pastoraatsgroep, parochianen
Willibrord Steenderen

Catechese
Catechese op de Joannesschool van
de voorjaarsvakantie tot aan de meivakantie. Project Hemel en Aarde
De lessen godsdienst/
levensbeschouwing van
Hemel en Aarde gaan de
komende periode over
het onderwerp ‘wit’.
Wit is de kleur van
puurheid, onbedorvenheid, reinheid, licht en
ruimte, openheid. Er zijn
talloze gedichten, beelden, verhalen en
rituelen waarin wit op die manier werkt.
In deze lessen verkennen we de kleur
(is het een kleur?) wit. We komen witte
rook, witte wieven en witte raven tegen,
halen witte voetjes en vragen ons af wat
de betere kleur voor rouw is: wit of zwart?
In allerlei culturen en tradities, vroeger
en nu, geeft wit uitdrukking aan een heel
speciaal gevoel. Het optimistische gevoel
van wit gaat zo misschien ook iets voor
henzelf betekenen. Het zou fijn zijn als
ze zelf ook voelen dat je altijd een nieuw
begin kunt hebben, dat er altijd nieuwe
kansen zijn.
Dat is ook wat we vieren met Pasen. Het
paasverhaal vertelt ons dat Jezus opstond

uit de dood en een nieuw begin maakte.
Hoe moeilijk dat ook te begrijpen is, die
optimistische boodschap vieren we graag!

Voor de kinderen van de
basisschool
Elke eerste vrijdagmiddag van de maand
is er voor kinderen van 4 tot 12 jaar de
”Sterrenclub”. Deze club is ontstaan nadat
we met elkaar een fantastische Kersmusical hebben uitgevoerd. Van 16.00 uur tot
17.30 uur ontmoeten we elkaar, luisteren
naar een bijbel verhaal, doen een spel
en oefenen voor een volgend optreden.
Op Paasmorgen werkt de groep mee aan
de paasviering in de Remigiuskerk . Ben
jij benieuwd en wil je ook graag met ons
meedoen? Dan ben je op 6 maart om
16.00 uur van harte welkom in het Anker.
Als je meer wilt weten en je wilt opgeven
dan kun je even bellen met Els Veraart
0575 442 445. Als je zomaar even binnenwandelt dan is dat ook goed.
Wellicht tot ziens

Voorbereidingen Eerste Heilige
Communie

Dit jaar zijn er 9 kinderen die zich gaan
voorbereiden op hun Eerste Heilige Communie, waarvan 3 uit Steenderen.
De voorbereidingen zijn inmiddels begonnen. Op 30 mei is de voorstelviering in
Steenderen. Op 21 juni is de Eerste Communieviering in Vierakker.

Voorbereidingen Heilig Vormsel

De voorbereidingen voor het Heilig
Vormsel gebeuren in parochieverband.
Er zijn uit de 12 geloofsgemeenschappen
ruim 30 vormelingen. De ouder/kindavond is inmiddels geweest. De vormelingen worden in een weekend voorbereid en
hebben daarnaast nog een aantal activiteiten. Het Vormsel vindt plaats op 6 juni.

Uitnodiging Palmpasen Familieviering in Vierslagverband

Op zondag 29 maart wordt er in onze
parochiekerk een Palmpasen familieviering gehouden om 9.30 uur. Deze viering
wordt gehouden voor kinderen en jongeren uit de vier geloofsgemeenschappen
Baak, Steenderen, Olburgen en Vierakker.
Meer informatie over deze viering vindt
U op de Kidz & Teens pagina in deze
Onderweg.

Goede Vrijdag vastenmaaltijd

Op Goede Vrijdag houden we weer de
traditionele vastenmaaltijd. Bij deze Onderweg meer informatie hierover.
De viering is in Vierslagverband in Baak
om 19 uur.

Activiteiten in parochieverband
zie hiervoor elders in deze Onderweg.

Koffiedrinken

Eerste paasdag 5 april na de viering.
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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

Ludgervesperdienst
26 maart 2015

In onze kerk zal op 26 maart, de sterfdag
van Ludger, weer een vesperdienst worden gehouden.
Deze jaarlijkse herdenking is, sinds de
aanwezigheid van de reliek, al een mooie
traditie geworden.
Het is nu 1206 jaar geleden dat hij,
tijdens een werkbezoek aan Billerbeck
overleed.
In Billerbeck is een overlijdenskapel ingericht. Zijn lichaam werd echter niet daár,
maar in Werden bijgezet in een sarcofaag
in de crypte.
Wilt u een keer beleven hoe men in Duitsland Ludger vereert? Dan kunt u op de
eerste zondag van september naar Werden gaan en meemaken hoe de prachtige
sarcofaag in een processie door de straten
van deze plaats wordt rondgedragen.
De vesperdienst in onze kerk is om 19.00
uur.

Palmzondag
29 maart
Zondag 29 maart is het palmzondag. In
de woord en communieviering van 10 uur
gaan we met de kinderen palmpaasstokken maken tijdens de kindernevendienst.
Lijkt het je leuk om hieraan mee te doen,
kom dan om 10 uur naar de kerk.
Als je zelf voor een lege stok zorgt, dan
zorgen wij wel voor de versieringen. Heb
je op school al een stok gemaakt, breng
die dan gerust mee er kan altijd nog wel
wat bij geknutseld worden.
Aan het eind van de kindernevendienst
maken wij een rondgang door de kerk
om daarna naar buiten te gaan om de
kinderen van de kerk in Wichmond tegemoet te lopen. Het zal leuk zijn als er veel
kinderen meedoen aan deze optocht door
het dorp.
Natuurlijk zijn ook de kinderen uit de
andere geloofsgemeenschappen van de
HH. Twaalf Apostelen van harte welkom.

Akkerbloemetje Bloeiend
(on)kruid.
Op donderdag 12 februari j.l. is na een
periode van afnemende gezondheid in de
leeftijd van 75 jaar overleden:

Henricus Gerardus
(Henk) Schotman
echtgenoot van Wilhelmina (Wilhelmien)
Maria Anna Hulshof.
Tijdens zijn leven hebben we Henk leren
kennen als een werkzame, zorgzame man
met liefde voor de natuur. Bewonderenswaardig was het hoe hij met zijn verregaande beperkingen omging.
Op dinsdag 17 februari hebben wij tijdens
een kerkelijke uitvaartdienst afscheid van
hem genomen en hem mogen begeleiden
naar zijn laatste rustplaats op het parochiële kerkhof.
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Moge hij rusten in vrede en mogen zij die
achterblijven steun en kracht ontvangen
om dit verlies te kunnen dragen.

Even voorstellen:
Frans Koekkoek, nieuw lid van de
locatieraad.
Graag wil ik mij aan u voorstellen.
Mijn naam is Frans (F.O.M.) Koekkoek.
Geboren in Laren NH op 10 september
1951.
In 1971 ben ik vertrokken uit Laren om
in Den Helder aan het KIM (Koninklijk
Instituut voor de Marine) de beroepsofficiersopleiding (adelborsten) te gaan
volgen. Tijdens de opleiding heb ik tevens
bedrijfseconomie in Rotterdam gestudeerd. Na mijn beëdiging tot officier
ben ik tot 1985 in de marine werkzaam
geweest
Vervolgens ben ik het bedrijfsleven ingegaan en heb in Doetinchem en Nieuwegein managementfuncties vervuld.
Sinds december 1991 wonen mijn partner
Evert Warffemius en ik in Bronkhorst
alwaar wij als antiquairs, juweliers en
taxateurs handelen onder de naam Heeren van Bronckhorst.
Tot 1985 ben ik nauw betrokken geweest
bij de parochie van Sint Jan de Doper te
Laren als ceremoniarus, lector en lid van
de Hoogmiscommissie . De Hoogmiscommissie heeft zich in die jaren beijverd het
Latijn in gebeden en gezangen te behouden.
Na vele jaren in de Achterhoek rond
gekeken te hebben ben ik mij thuis gaan
voelen in de geloofsgemeenschap van
Vierakker. Ik wil mij graag met veel
enthousiasme inzetten voor deze gemeenschap.

Onderweg / Uit de geloofsgemeenschappen

24

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.

Actie Kerkbalans 2015
Met de vorige Onderweg heeft u een envelop ontvangen over de actie Kerkbalans.
Mocht deze envelop nog niet bij u opgehaald zijn dan kunt u dat melden bij het
secretariaat: (0575-551735, email: parochievorden@tiscalimail.nl). De envelop
wordt dan als nog opgehaald.

Op 14 februari overleed Annie WissinkMiddelkoop, echtgenote van Bennie Wissink. De uitvaart vond plaats op vrijdag
20 februari. Het in memoriam kunt u
lezen in de Nieuwsbrief.
Op 20 februari overleed plotseling Gerard
Hakvoort, echtgenoot van Marietje Hakvoort-Aarnink. De uitvaartdienst werd
gehouden op 26 februari in de Christus
Koningkerk in Vorden, waarna hij werd
begraven op de Algemene begraafplaats.
Het in memoriam vindt u in de Nieuwsbrief.

Sam’s kledingactie

Locatieraad/
Pastoraatsgroep
In de afgelopen weken zijn vele vrijwilligers in onze geloofsgemeenschap op pad
geweest voor de actie Kerkbalans. Dit jaar
is ook gekozen voor een andere opzet om
deze actie meer bekend te maken onder
onze parochianen. Veel werk is daarvoor
verzet in een eigenlijk te korte voorbereidingstijd. Inmiddels is begonnen aan de
administratieve afhandeling van de vele
brieven die we mochten ontvangen.
In de volgende Onderweg hopen wij u de
resultaten te mogen melden.
Bijzonder veel dank zijn wij verschuldigd
voor alle inzet en meedenken om de actie
Kerkbalans 2015 te doen slagen. Voor
2016 nemen wij ons voor om een ruimere
voorbereidingstijd aan te houden.
Binnen de pastoraatsgroep zullen Ton
Rutting en Astrid Wentink, na ruim vijf
jaar, hun taken gaan overdragen.
Gerard Eykelkamp en Imke Lijten zullen
hun plaatsen in de loop van dit jaar gaan
innemen. Wij zijn verheugd dat zij de
werkzaamheden gaan overnemen. Later
komen we hierover nog uitgebreid op
terug.
Goede Vrijdag 3 april zal de Passie weer
in onze kerk worden uitgevoerd. Gezien
de grote belangstelling is nu gekozen voor
twee tijdstippen: 15.00 uur en 19.00 uur.
Een groot projectkoor van circa 90 personen met muzikale begeleiding, zal het
passieverhaal weer ondersteunen.
Een mooi begin van de Paastijd.
Namens locatieraad en pastoraatsgroep.
Huub Winkeler

Overleden

Op zaterdag 11 april kunt u weer kleding
en andere textiel inleveren bij de Christus
Koningkerk in Vorden en het Heiligenbeeldenmuseum in Kranenburg, op beide
plaatsen tussen 10.00 en 12.00 uur.

Inleveren Kopij
Sluitingsdatum inleveren kopij
voor Vorden is
9 april 2015,
cjklijn1970@kpnmail.nl

Verzenden of deponeren in de brievenbus
mag ook: Het Jebbink 8 - 7251 BL Vorden

Eerste Heilige Communie
De voorbereiding op de Eerste Heilige
Communie is in volle gang. We werken
met het project “Blijf dit doen” samen met
de geloofsgemeenschappen van Lochem,
en Joppe.
Tijdens de viering op zaterdag 7 maart
om 18.30 uur in de Christus Koningkerk
willen we graag alle 16 communicantjes in
een presentatieviering aan u voorstellen!
Van onze geloofsgemeenschap Christus
Koning/H. Antonius van Padua Vorden/
Kranenburg zijn dat: Szymon Kibala, Nick Jurrius
en Nina Fokkink .
Deze viering zal worden
geleid door M. Peters,
pastoraal werker
Op zondag 19 april om
9.30 uur zullen zij dan in
de kerk van Onze Lieve
Vrouw Tenhemelopneming
in Joppe, de Eerste Heilig
Communie ontvangen.
Wij wensen alle communicantjes en hun ouders een
goede voorbereiding en een
prachtig communiefeest.

Vokate zoekt
enthousiaste
dirigent!
Het koor Vokate is op zoek naar een
nieuwe dirigent.
De huidige dirigent, Jan Visser zal
eind juni het dirigeerstokje neerleggen.
Vokate heeft een modern kerkelijk
repertoire en zingt regelmatig tijdens
de vieringen.
De wekelijkse repetitie is op woensdagavond (20.15 - 21.45 uur).
Voor een uitgebreide profielschets
of andere informatie kunt u mailen
naar: wimganzevles@hotmail.com

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

Locatieraad

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

Pastoraatgroep
vacatures

Vrijwilligersformulier
‘Zet jezelf op de kaart’
Bij het vorige nummer van Onderweg
hebt u een kaart ontvangen waarbij u uw
interesse als vrijwilliger kon aangeven.
Hebt u interesse in nieuwe of andere vrijwilligerstaken? Wij horen het graag van
u! Uw talenten en wensen kunt u kenbaar
maken door ze te mailen naar info@stjanemmanuel.com. Of u vult de kaart in en
stopt hem in de doos die achterin de St.
Jan geplaatst is.
We kijken uit naar uw reactie. Mocht u
nog vragen hebben, dan kunt u contact
opnemen met het secretariaat middels
bovenstaand emailadres.
Met vriendelijke groet,
Berry Wessels – voorzitter locatieraad.

Koffie-inloop op
vrijdagmorgen PCM
Iedere vrijdagochtend bent u tussen 10 en
12 uur welkom in het PCM voor een kopje
koffie en een praatje (Parochieel Centrum
Mariachool, Tengnagelshoek 6.)
Tijdens de koffie-inloop betaalt u € 1,00
en uw 2e kopje is gratis. Aanmelden is
niet nodig, want u komt als u zin heeft!
Hebt u nog vragen, dan kunt u contact
opnemen via mail: pcmzutphen@gmail.
com met Maarten te Dorsthorst.

Gastkoor Olburgen
Op zondag 1 februari was het parochiekoor uit Olburgen te gast in Zutphen.
Onder leiding van dirigent Jan Visser

hebben de 16 zangers en zangeressen vol
enthousiasme hun liederen ten gehore gebracht en hiermee de Eucharistieviering
met pastor Zandbelt muzikaal ondersteund. Namens de geloofsgemeenschap
van Zutphen willen we het koor hartelijk
danken voor hun komst en de mooie liederen. Het spetterende slotlied is nog tot
lang na de viering blijven hangen.
We hopen dat de komst van het Olburgense koor een opstap mag zijn naar meer
uitwisselingen van koren binnen onze
HH. Twaalf Apostelen.

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

Familieberichten
Overleden:
23/01/2015 – René Louis Marie
Mattheussens – 83 jaar
03/02/2015 – Hendrikus Antonius
Snelder – 85 jaar
08/02/2015 – Petrus Maria Boxtart –
74 jaar
08/02/2015 – Cornelis Floris – 88 jaar
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Misintenties
15/3: Hendrikus Gerhardus Johannes
Wientjes; 22/3: Fam. Bisseling-Hendriks,
Geert Bisseling; 19/4: Hendrikus Gerhardus Johannes Wientjes.

Effataviering
Op 14 maart en 11 april is er een Effataviering om 17.00 uur 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)
15/3: pastor R. Rijk; 22/3: ds. K. Bentveld; 29/3: frater T. Oostveen; 5/4: ds. K.
Bentveld; 12/4: pastor H. Heling; 19/4:
ds. W. Stolte; 26/4: pastor R. Rijk; 3/5:
dhr. H. Vriend.

Kerkdiensten Vredeskapel-GGNet

(10.30u)
15/3: A. Meurs; 22/3: R. Baauw; 29/3: L.
van Wijk; 5/4: G. Spekkink; 12/4: R. Rijk;
19/4: G. Pols; 26/4: L. van Wijk (avondmaal); 3/5: G. Spekkink.

Middagpauzediensten:

iedere donderdag, 12.15u-12.30u
19/3: ds. W. Stolte; 26/3: pastor mw. G.
Pols; 2/4: ds. S.A. Meijer (Witte Donderdag); 9/4: ds. mw. D. van AlphenUbbens; 16/4: pastor V.T.T. ten Bruin;
23/4: ds. D. van Doorn; 30/4: ds. G.W.
van der Brug.

Taizéviering
Op zondag 15 maart en zondag 19 april
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 ongeveer drie kwartier.
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TeenerTime Sirkelslag groot succes.
Vrijdagavond 6 februari hebben 9 tieners uit onze parochie
samen met 10 tieners van de Protestantse kerken in Vorden meegedaan met de landelijke actie Sirkelslag. Via een
internet verbinding kregen de tieners hun opdrachten. In 2
groepen opgesplitst gingen ze aan de slag tegen 630 groepen
verspreid door het hele land. Het thema was: een wereld
te winnen. De spelopdrachten stonden in het teken van de
schepping en de zorg voor de schepping en aarde. Met name
de arm-rijk verhoudingen in de wereld stond centraal. Wat
hebben onze supergoedkope hippe t-shirts daar eigenlijk mee
te maken? D.m.v. filmpjes en activiteiten werden ze hierover
aan het denken gezet. Bij de eindopdracht ging het erom
geld bijeen te brengen voor de actie tegen de kinderarbeid in
de kledingindustrie en het mogelijk maken dat meisjes weer
naar school gaan. Door het inzamelen en verkopen van spullen
of talenten werd door onze tieners ruim 60 euro bijeengebracht. Het bedrag is overgemaakt aan Kerk in Actie.

Meer dan 6000 jongeren in de leeftijd van
12 t/m 16 jaar hebben die avond 45.000 euro
opgehaald voor kinderen in de knel in India.
Dit project wordt ondersteund door Kerk in
Actie.
Volgende bijeenkomst voor tieners van 12 t/m 16 is op vrijdagavond 20 maart in de Johannes de Doperkerk te Zutphen,
ingang rode deur aan de achterzijde. Thema: De Via Dolorosa, interactieve foto tentoonstelling.
Aanvang 19.00 uur tot 21.30 uur. Aanmelden bij Marga Peters
tel / whats-app 06-29405303 m.peters@12apostelen.nl

Heilig Vormsel
Dit jaar zijn er 33 vormelingen. Op 2 maart hebben zij
al met elkaar kennisgemaakt tijdens de ouder- en kindinformatieavond.
Op de vormelingendag van het vicariaat Arnhem op
zaterdag 18 april gaan zij in verschillende workshops
ontdekken wat hen in vuur en vlam zet.
In het weekend van 25 en 26 april gaan de vormelingen
zich in Ruurlo voorbereiden op het sacrament van het
H. Vormsel. In dat weekend maken ze ook kennis met
de vormheer vicaris R. Cornelissen.
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Jong Onderweg

18 februari zijn we samen naar de Aswoensdagviering
geweest in Keijenborg. Na de viering hebben we gesproken over wat de Veertigdagentijd voor onze persoonlijke
geloofsverdieping betekent.

Volgende bijeenkomsten:

Op 11 maart om 19.00 uur in de sacristie van de Johannes de Doperkerk te Zutphen, bezinningsavond over de
Kruisweg
Op 15 april om 19.00 uur in de sacristie van de Johannes
de Doperkerk te Zutphen, thema Hemelvaart en Pinksteren
Op 20 mei om 19.00 uur, plaats en thema wordt nog
bekend gemaakt

Palmpasen Vierslag
De Familieviering van de geloofsgemeenschappen van Baak,
Olburgen, Steenderen en Vierakker is op Palmzondag 29
maart om 9.30 uur in de H. Willibrordkerk te Steenderen.
In deze viering waarin pastor Marga Peters voorgaat zal de
jeugdband B2B [Back to Basic] uit Steenderen voor de muzikale begeleiding zorgen.
Alle kinderen mogen hun versierde palmpaasstok mee brengen naar de kerk.
Het belooft een hele bijzondere viering te worden waarvoor
wij u van harte uitnodigen.
Na de viering gaan we met de Palmpaasstokken achter de
muziek van Nieuw Leven aan het dorp in voor een kort rondje.
Na afloop is er iets lekkers in het Kerspel.
De kinderen kunnen zelf thuis de palmpaasstok versieren.

Versiersuggesties:

Presentatieviering
Zutphen dubbel feest
Zondag 12 april zullen de communicantjes uit Zutphen zich
in deze viering voorstellen. Tijdens deze viering wordt het
communicantje Valencia Austi gedoopt.

Twee stokken vormen het Kruis: het kruis waarop Jezus
stierf.
Palmtakken / Groene buxustakken: Palmzondag, bij de
intocht in Jeruzalem werd Jezus begroet door de mensen die
zwaaiden met palmtakken. Buxustakken zijn takken die altijd
groen blijven, de kleur groen staat ook voor hoop, dat het
leven altijd doorgaat.
30 rozijnen: de 30 zilverlingen/geldstukken waarvoor Judas
Jezus verraden heeft.
Haan van brood: het breken en delen door Jezus van het
brood bij het laatste avondmaal. De haan die kraaide nadat
Petrus, zoals Jezus voorspeld had, drie keer had gezegd dat
hij Jezus niet kende.
Eieren: op Paaszondag vieren wij dat Jezus is opgestaan uit
de dood, nieuw leven zoals we ook nieuw leven zien bij de
dieren en de mensen en in de natuur.
Krans: soms ook vervangen door een kroon. Symbool voor het
Koninklijke van Jezus.
Sinaasappel en citroen: staan symbool voor het bitter en
zoet in het leven.
Slingers: staan symbool voor het feest dat we met Pasen
vieren dat Jezus uit de dood is opgestaan en een nieuw leven
begint bij God.

Onderweg / Erfgoed
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De Nieuwe Begraafplaats in Lochem

De r.k. geloofsgemeenschap in Lochem
heeft geen eigen begraafplaats, dat wil
zeggen dat zij niet een begraafplaats in
eigendom en/of beheer heeft en zij heeft
dat ook nooit gehad. In de 19e eeuw was
van de Lochemse bevolking hooguit een
paar procent katholiek. De katholieken
van Lochem behoorden in de 19e eeuw tot
de parochie Kranenburg bij Vorden waar
Franciscanen met de zielzorg waren belast. Zij gingen daar ter kerke. Overleden
katholieken uit Lochem werden in die tijd
doorgaans begraven op algemene Oude
Begraafplaats aan de Zuphenseweg (naast
Plaza Jan Patat), die in eigendom en beheer bij de gemeente was. Misschien dat
een enkele overledene op het r.k. kerkhof
in Kranenburg begraven werd, maar dat
was dan ongetwijfeld uitzondering.
Dankzij een schenking van freule
J.J.A.E.C.S. Baronesse van Dorth tot
Medler (freule Josephine) kon er in 1886 voor
de slechts 54 Lochemse
katholieken een kerkje aan
de Kastanjelaan worden
gebouwd. Het Lochemse
r.k. kerkje werd toegewijd
aan Sint Joseph naar wie
de freule bij haar doopsel
was genoemd. De Lochemse katholieken bleven onderhorig aan Kranenburg
en het nieuw gebouwde
kerkje was dan ook een
zogenaamde bijkerk van
Kranenburg waaraan niet
een pastoor maar een
rector verbonden was. De

eerste rector was de Franciscaan pater
Damianus Pieters die voor de Lochemse
katholieke parochie van grote betekenis
is geweest. In 1922 telde de r.k. geloofsgemeenschap in Lochem e.o. ongeveer
400 zielen, die nog steeds behoorden tot
de parochie Kranenburg. Op 27 januari
1924 werd in Lochem van de kansel een
brief van aartsbisschop mgr. H. van de
Wetering voorgelezen waarin stond dat
Lochem officieel tot zelfstandige parochie
was verheven. Tot eerste echte zelfstandige pastoor werd benoemd de Franciscaan pater A.A. Meijer. Bij zijn installatie
op 3 februari 1924 was ook de inmiddels
hoogbejaarde pater Damianus Pieters
aanwezig, die op dat moment al meer dan
50 jaar kloosterling was.
Tot de aanleg van de Nieuwe Begraafplaats, ook aan de Zutphenseweg, waartoe
in de Lochemse raadsvergadering van

30 januari 1929 werd besloten, werden
de katholieken zoals gezegd begraven op
de Oude Begraafplaats. De r.k. geloofsgemeenschap had daar in elk geval sinds
1888 een afgezonderd (dat wil zeggen
gewijd) gedeelte. In 1957 kreeg de katholieke geloofsgemeenschap van Lochem
ook op de Nieuwe Begraafplaats een afgezonderd gedeelte tot haar beschikking,
omdat er op het afgezonderde gedeelte op
de Oude Begraafplaats geen plaats meer
was. Maar net als de Oude Begraafplaats
is ook de Nieuwe Begraafplaats in eigendom van de gemeente. De gemeente doet
het beheer en onderhoud en er gelden
gemeentelijke begraaftarieven.
De Nieuwe Begraafplaats is ontworpen
door de tuinarchitect A.C. Poortman uit
Diepenheim, het rietgedekte poortgebouwtje met het fraaie toegangshek komt
uit de koker van de gemeentearchitect
W.H. Wessel. In het ontwerp van Poortman heeft de begraafplaats de vorm van
een vlinder waarbij het poortgebouwtje
de kop voorstelt, de toegangswegen vanaf
de Zutphenseweg de voelsprieten met aan
de hoofdas (het lijf) achter het toegangshek twee vleugels. De vlindervorm is
door Poortman bewust gekozen. Zoals
voor christenen de dood de overgang is
naar een beter leven en de ziel dan het
stoffelijk lichaam ontstijgt, zo staan de
overgangen van eitje naar rups en van
rups naar vlinder symbool voor de drie
christelijke stadia van leven, dood en
opstanding.

