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Verandering
Het is een tijd van verandering, in de 
wereld ontstaan plotseling andere allian-
ties tussen staten (VS en Iran) die elkaar 
tot voor kort naar het leven stonden. In 
de “bekende Arabische en Afrikaanse 
landen” staan vele strijders van het “juiste 
geloof” recht tegen over elkaar, ze strijden 
op leven en dood. Het houdt ons bezig, we 
bidden voor een, hopelijk, goede afloop.
Het vieren van Pinksteren kun je ook een 
feest van “verandering” noemen, de grote 
bijeenkomst met de vele volken die elkaar 
toch konden verstaan!
Een grote verandering in onze parochie 
is het aangekondigde vertrek van pastoor 
Fred Hogenelst. Ruim 15 jaar - eerst in de 
Regio-Oost - heeft hij als pastoor mogen 
dienen. Zeker in Onderweg zullen er nog 
de nodige woorden aan hem besteed 
worden! De verandering van een vertrek-
kend pastoor gaat gepaard met die van 
de komst van een nieuwe herder, in de 
persoon van pastoor Harry Scheve. In 
deze Onderweg bent u vast in de gelegen-
heid om kennis met hem te maken.
De brieven uit Utrecht, van Kardinaal 
Eijk, hebben in onze, en vele andere 
parochies, tot veel beroering geleid. Zoals 
eerder aangekondigd heeft ons parochie-
bestuur besloten om op dinsdag 28 april 
een bijeenkomst te organiseren om met 
elkaar te praten over deze brieven en over 
de veranderingen voor onze parochie.
Verandering is een deel van het leven…
Huub Winkeler 



Onderweg / Van de pastores 3

Hemelvaart en Pinksteren
We hebben Pasen gevierd, de vreugde van de opstanding, het nieuwe leven.
evenals de emmausgangers zijn wij onderweg en evenals de leerlingen van 
Jezus hebben we tijd nodig om het te kunnen bevatten. als wij een dierbare 
begraven hebben en hij of zij niet meer tastbaar in ons leven aanwezig is, moe-
ten we door. 
We zoeken steun bij elkaar, steun bij God, zoeken naar handvaten om licht-
puntjes te zien, vragen om kracht bij ons verdriet. Want we moeten verder; 
het leven gaat verder.

De leerlingen hebben Jezus nog een 
enkele keer gezien, maar moesten ten-
slotte ook definitief afscheid nemen. Met 
Hemelvaart vieren we dat moment van 
afscheid. Jezus wordt ten hemel opgeno-
men, aan hun zicht onttrokken. 
Zoals je een dierbare uitzwaait en de auto 
of het vliegtuig nakijkt, net zolang tot die 
niet meer te zien zijn. Aan ons oog ont-
trokken maar we weten: ze zijn er nog.
Zo blijven ook de leerlingen achter. Maar 
ze hadden een opdracht gekregen: “Gaat 
uit over de hele wereld en verkondigt het 
evangelie aan heel de schepping”. Marcus 
16,15
Blijf niet langer stilstaan, ga door.

doorgaan. 
“….zij trokken uit om overal te prediken,  
en de Heer werkte met hen mee en schonk  
kracht aan hun woord door de tekenen 
die het vergezelden”. Marcus 16,20

Ook wij worden uitgedaagd door het 
leven om door te gaan als een dierbare ge-
storven is. Met vallen en opstaan. Nieuwe 
levensmoed putten uit de herinneringen 
en uit de liefde die gedeeld is. Zoals ook 
de leerlingen doorgingen vanuit de geest 
van Jezus, gesterkt door de heilige Geest. 
Wij mogen ons ook gesteund weten door 
God die ons altijd nabij is, door de heilige 
Geest die ook ons kracht geeft, sterkt en 
inspireert. De geest kan in ons werken als 
wij ons voor Hem openstellen.
Je openstellen voor Gods geest hoe doe 
je dat?

op wie ben jij gericht?
In onze digitale wereld waarin er veel 
onzichtbaar door de lucht gaat, geloven 
we onmiddellijk dat ons berichtje met de 
telefoon of computer moeiteloos wordt 
verzonden. Onze TV ontvangt de kana-

len via de schotelantenne uit de lucht, 
satellieten zenden alles wat zij in de ether 
opvangen af en aan.
Zouden we dan niet kunnen geloven in de 
kracht van de heilige Geest die in ons kan 
werken? Maar zoals je de schotelantenne 
goed moet richten om de signalen voor 
de TV zenders op te vangen, zo moet je 
ook jezelf richten op die heilige Geest. Je 
hart openen, maar dat niet alleen: ook je 
geest openstellen opdat je ook de heilige 
Geest zelf ontvangt en Hij door je heen 
kan werken.
Aan vormelingen leggen we uit dat de 
Geest met al zijn gaven, je voedt, be-
schermt, sterkt en bemoedigd, je ‘spirit ‘, 
inspiratie geeft. Maar alleen als jij jezelf 
daar ook voor openstelt.

Inspiratie 
Vooral als je verdriet hebt en tegenslagen 

kent, is het 
een zware tijd 
die je door-
maakt en lijkt 
al je levenszin 
en inspiratie 
verdwenen. 
Hoe weldadig 
is het dan als 
je je tot God 
kunt wenden 
en zijn hulp 
kunt toelaten. 
Met je hart 
en geest geopend voor God, ontvang je de 
kracht van heilige Geest en kun je verder.
De leerlingen ontvingen de beloofde 
helper - de Heilige Geest - met Pinkste-
ren. Hij zette hen letterlijk en figuurlijk in 
beweging en maakte ze enthousiast. De 
angst verdween, zij bleven niet langer in 
hun verdriet steken, durfden de deuren 
open te gooien en naar buiten te gaan. De 
deuren van hun hart gingen wagenwijd 
open en de woorden stroomden uit hun 
mond. Zij verkondigden de liefde van God 
en lieten Jezus door zich heen spreken 
en tot leven komen. Zo mogen ook wij de 
inspiratie ontvangen van de heilige Geest 
en erop uitgaan. We mogen Jezus door 
ons laten spreken met hulp van de heilige 
Geest, Zijn tekenen verrichten in ons 
persoonlijke leven en in onze geloofsge-
meenschap.
Mag de heilige Geest ons in beweging 
zetten, ons inspireren en enthousiast ma-
ken. Zodat we angst en wantrouwen van 
ons afschudden en over onze dorps- en 
locatiegrenzen heen gaan, elkaar opzoe-
ken en versterken. Samen bouwend aan 
die gelovige gemeenschap, werkend voor 
Gods Rijk van recht en vrede. 
Mag Gods Geest ons inspireren en liefde 
geven.

Marga Peters-van Langen,  
pastoraal werker

Welkom aan diaken anton Bos
Met ingang van 1 mei 2015 zal ook permanent diaken Anton Bos uit Brummen 
deel uitmaken van het Breed Parochieel Team. Hij zal voorgaan in vieringen in alle 
Geloofsgemeenschappen. In een latere editie van de Onderweg zullen we nader met 

hem kennismaken. 
Wij heten Anton van harte welkom in onze 
parochie en wensen hem veel arbeidsvreugde.

Namens het pastoraal team, 
Fred Hogenelst, pastoor
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Het Passieverhaal vindt haar 
weg en zet ons aan het denken
twee keer een volle kerk op Goede Vrijdag in Vorden, wie had dat verwacht? 
Was er niet een  beetje angst dat we met twee passievieringen misschien te 
hoge verwachtingen hadden? niets bleek minder waar, beide keren zat de kerk 
vol. ruim 800 mensen bezochten de Christus Koning kerk in Vorden op vrijdag 
3 april 2015. u leest het goed: ruim 800 mensen bezochten de Christus Koning 
kerk in Vorden op vrijdag 3 april 2015.  

En wat een indrukwekkende viering was 
het. Een en al passie. Wat vorig jaar nog 
‘The Passion’ heette, heette dit jaar ‘De 
Passie’. Gelukkig maar, want het is een 
veel mooier woord dat de lading van wat  
we willen zeggen veel beter dekt. De 
projectgroep, bestaande uit Jaap van Kra-
nenburg, Wil Matti, Margriet te Morsche, 
Jan te Plate en Frank Sterenborg hebben 
fantastisch werk gedaan. Zij hebben het 
programma samengesteld, het project-
koor begeleid, de solisten uitgenodigd,  de 
teksten uitgezocht en wat niet al. Wat een 
werk, maar ook…. wat een resultaat!  Een 
prachtige mengeling van zang, oude bijbel 
verhalen, actualiteit en een belangrijke 
boodschap. 

’s Middags werd de passieviering vooraf-
gegaan door een ingetogen Stille Tocht. 
Het kruis van Jezus werd, gevolgd door 
zo’n honderd mensen in processie en 
voorafgegaan door trommels,  langs de 
drie Vordense kerken gedragen. Zowel  
’s middags als ’s avonds kende de 
uitvoering vele dimensies, modern en 
eeuwenoud, goed en kwaad, zwart en wit, 
indrukwekkend veelzijdig. Elk van de 
tien blokken bestond uit een stuk van het 
bijbel verhaal en een vaak confronterende 
tekst ter meditatie. Tegelijkertijd werden 
foto’s uit alle delen van de wereld gepro-
jecteerd. Elk blok werd afgesloten met 
een lied. Het projectkoor, speciaal voor 
deze Passie samengesteld, bestond uit 

maar liefst 101 (!) zangeressen en zangers. 
Daarnaast waren er solisten die de sterren 
van de hemel zongen en zowel het koor 
als de solisten werden ondersteund door 
een perfect begeleidend combo. 
Natuurlijk heeft ieder zijn kruis te dragen, 
kent ieder zijn eigen lijden. Dat is niet 
altijd gemakkelijk en soms zelfs onmense-
lijk zwaar. Het verhaal van de lijdensweg 
van Christus helpt mensen al eeuwen om 
hun eigen lijden te kunnen dragen, om 
het in perspectief te zien. De actualiteit 
van deze uitvoering van de Passie onder-
streept het eeuwenoude lijdensverhaal 
van Jezus met lijdensverhalen van van-
daag. Verhalen over Boko Haram, Iran, 
Charlie Hebdo en de verdrinkingsdood 

van vluchtelingen vlak voor de kust van 
Lampedusa. 
Dankzij deze verhalen kunnen we even 
afstand nemen en realiseren we ons waar 
we zelf staan en hoe dankbaar we mogen 
zijn voor alles wat we hebben. Meer dan 
indrukwekkend.
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Samen verder
Dit is de laatste keer dat ik in mijn hoedanigheid van vicevoorzit-
ter van de parochie het stuk “van de bestuurstafel” schrijf, want 
op 1 juni 2015 loopt mijn benoemingstermijn af. Er gebeurt veel 
in deze tijd met onze parochie. Er komt op 1 juli 2015 een nieuwe 
pastoor; een maand eerder komt er een nieuwe vicevoorzitter, 
en weer een maand eerder (op 1 mei 2015) wordt onze parochie 
uitgebreid met de twee geloofsgemeenschappen: H. Andreas in 
Brummen en H. Willibrord in Drempt. Eerder heb ik u aange-
kondigd dat een van onze buurparochies wordt opgeheven. De 
parochie Levend Water (grofweg gesitueerd aan beide zijden van 
de IJssel tussen Arnhem en Zutphen) zal ophouden te bestaan; 
de zeven geloofsgemeenschappen van die parochie worden dan 
verdeeld onder de buurparochies Eusebius te Arnhem, Willibror-
dus te Zevenaar en onze HH. Twaalf Apostelen. Wij zullen onze 
broeders en zusters van deze geloofsgemeenschappen hartelijk 
ontvangen binnen onze parochie. Samen zullen wij als gelovigen 
op weg gaan.

Het parochiebestuur houdt regelmatig overleg met de locatie-
raden en de pastoraatsgroepen van onze parochie. Samen willen 
we in dat overleg spreken over de toekomst van de parochie 
en de koers die de parochie moet varen. Daarnaast houden wij 
enkele dagen na het verschijnen van dit nummer van Onderweg 
een algemene parochieavond. Daar wil het parochiebestuur u 
ontmoeten naar aanleiding van alle onrust die de laatste maan-
den is ontstaan rond het thema van kerksluitingen. Het parochie-
bestuur en het pastoraal team willen die avond luisteren naar uw 
opmerkingen en vragen. Wij zullen dan ook naar beste vermogen 
op uw vragen antwoorden. Wij zijn er niet op uit te polariseren; 
wij willen verbinden. Wij willen samen met u optrekken. Wij wil-
len proberen als parochiebestuur en pastoraal team samen met u 
te verkennen hoe wij de toekomst gestalte kunnen geven. 

U leest in de vorige regels vaak het woord “samen”. Dat is 
inderdaad mijn vurige wens die ik bij het afscheid als vicevoor-
zitter van het parochiebestuur uitspreek. Dat wij in onderling 
vertrouwen samen naar de toekomst gaan. Volgens mij hebben 
de katholieken in Nederland de afgelopen tientallen jaren te 
vaak en te veel ruzie gemaakt. Daarmee bereik je niets, alleen 
maar dat je je medegelovigen de kerk uit jaagt. Je mag en moet 
met elkaar van mening verschillen. Dat deden de apostelen ook. 
Petrus en Paulus hadden ook hun meningsverschillen. Maar 
samen biddend vonden zij altijd een oplossing daarvoor. Samen 
moet je verder. Samen wil je het geloof verkondigen. En dat is nu 
precies wat we moeten doen. Niet polariseren, maar met elkaar 
in vertrouwen de toekomst bouwen. Dank voor het vertrouwen.

Het ga u goed!
Piet-Hein Cremers,
vicevoorzitter parochiebestuur.

Van de bestuurstafel

Op 1 juni 2015 neemt het parochiebestuur afscheid van

de heer Piet-Hein Cremers
vicevoorzitter

Het parochiebestuur wil hier aandacht aan geven
in een Eucharistieviering op zondag 17 mei a.s. om 9.30 uur

in de Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming te Joppe.

Na de viering is er gelegenheid om 
de heer Cremers  te bedanken.

U bent van harte uitgenodigd de 
viering en de receptie bij  te wonen.

Parochiebestuur HH. Twaalf Apostelen

uitbreiding van onze 
parochie!
Zoals bekend wordt onze parochie de HH. 12 Apostelen met de 
geloofsgemeenschappen Brummen en Drempt uitgebreid. De 
redactie van Onderweg heet de parochianen uit Brummen en 
Drempt dan ook van harte welkom.
In het volgende nummer van Onderweg zal er de nodige aan-
dacht besteed worden aan deze, voor ons, nieuwe geloofsge-
meenschappen. In dit nummer zult u al de nodige wijzigingen 
bemerken.
Als eerste maken wij u attent op de wijzigingen in het vierin-
genrooster. De volgorde is gewijzigd doordat de geloofsgemeen-
schappen Brummen en Drempt zijn toegevoegd, maar ook dat de 
plaatsen nu gerangschikt zijn naar de clusters. Daarmee wijzigt 
ook de volgorde van de locatiepagina’s!
Voor de goede orde ziet u hier de nieuwe opzet (de nummers 
verwijzen naar de pagina’s): cluster; Zutphen (13 ) Eucharisties 
centrum, Brummen (14), Joppe (15), het vieringenrooster (16-
17), bijlage vieringenschema (18), Lochem (19), Vorden (20), 
cluster Borculo (21), Ruurlo (22), Hengelo (23), Keijenborg (24), 
cluster Baak (25), Drempt (26), Olburgen (27), Steenderen (28), 
Vierakker (29).
Onderweg is uitgebreid naar 32 pagina’s.
Redactie Onderweg

Bijdrage onderweg
In deze Onderweg treft u een bijlage aan, zodat u een vrij-
willige bijdrage kunt doen om ons parochieblad Onderweg 
te ondersteunen.
Vorig jaar zijn wij met deze mogelijkheid gestart om het pa-
rochieblad Onderweg, ook in de komende jaren, te kunnen 
laten verschijnen. 
Daar is zeker gebruik van gemaakt en daarmee is het mede 
mogelijk de uitgave  van Onderweg te blijven voortzetten.
Door de bijgesloten brief en antwoordkaart wordt u volledig 
geïnformeerd.
Bij voorbaat onze dank voor uw bijdrage!
Redactie Onderweg
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Kritiek Bodar op 
paus Franciscus
Als er een iemand is die de afgelopen decennia het uithang-
bord van de katholieke kerk is geweest is het wel priester 
Antoine Bodar. Zo presenteerde hij muziekprogramma’s 
op de radio, schreef hij artikelen in kranten en tijdschriften 
en daarnaast maakte hij ook tal van tv-uitzendingen. Dan 
trok hij in het voetspoor van het Joodse volk door de Sinai 
woestijn, dan berichtte hij ons vanuit Assisi over het land 
van Franciscus, dan was hij er weer met de diepgravende 
interviews in zijn prachtige Eeuwigh gaat voor Oogenblick. 
Maar ook op de momenten dat de kerk onder vuur lag 
was hij degene die dapper het woord deed in de media. De 
Nederlandse kerk mag blij zijn met zo’n erudiete vertegen-
woordiger, die bovendien ook altijd een brug weet te slaan 
tussen de leer en het leven. Ik ben dan ook altijd een fan van 
hem geweest.

Nu vind ik de nieuwe paus ook een prachtige man. Zijn 
betrokkenheid met de mensen aan de onderkant van de 
samenleving, de armen, de vluchtelingen, de verschoppe-
lingen spreekt me zeer aan. Als hij de vluchtelingen op het 
Italiaanse eiland Lampedusa, of in een Romeinse buitenwijk 
bezoekt, en je ziet de reacties van die mensen, dan moet ik 
onwillekeurig toch ook denken aan het optreden van de Man 
van Nazareth. Ook van de paus ben ik een fan.
Maar nu heeft Antoine Bodar op 22 februari jl. een open 
brief in Trouw geschreven waarin hij forse kritiek levert op 
de paus. Eigenlijk komen in die brief twee bezwaren aan de 
orde. Het eerste verwijt van Bodar is dat de huidige paus de 
kerk teveel een kerk van de armen wil maken. Dat hij teveel 
de nadruk op armoede legt. Het tweede verwijt is dat de 
paus te informeel zijn pausschap zou vervullen. Bodar houdt 
niet van de eenvoudige stijl van de paus. Hij mist decorum. 
Hij vindt ook dat de paus weinig verstand heeft van liturgie, 
kunst en muziek.
Het komt niet zo vaak voor dat ik het niet eens ben met Bo-
dar. Maar nadat ik deze brief gelezen had dacht ik: nou nee, 
dat vind ik nou niet.
Later ben ik er eens wat meer over gaan nadenken. Bodar en 
Bergoglio zijn in zekere zin twee verschillende persoonlijk-
heden. De een heeft vooral oog voor de esthetiek die er bin-
nen de kerk te vinden is; de schoonheid van de liturgie, de 
architectuur, de muziek, terwijl de ander juist oog heeft voor 
andere aspecten binnen de kerk; de armenzorg, de naasten-
liefde, de barmhartigheid, het opkomen voor de verdrukten. 
Het zijn allemaal onderdelen van het rijke katholieke geloof, 
maar de estheet en de man van het volk hebben elk zo hun 
voorkeur. Dat is denk ik ook de onderliggende oorzaak van 
de kritiek van Bodar op de paus: een kwestie van smaak of 
voorkeur. Want als het gaat om de inhoud en hun opvat-
tingen over de leer verschillen ze helemaal niet veel. Allebei 
mild orthodox, lijkt me.
Antoine Bodar zal nog wel vaker met kritiek op Franciscus 
komen, zijn goed recht natuurlijk, maar ik zal het naast me 
neerleggen. Ik blijf fan van beiden. Ik hou van de schoon-
heid, maar zeker niet minder van de barmhartigheid. En ik 
ga ook niet kiezen. 

Hans Limbeek, Keijenborg

Luisteren met je hart
De taal van de missionaris
Pinksteractie voor de Week van de Nederlandse Missionaris van 
16 tot en met 24 mei 2015

Iedere dag opnieuw gaan 
honderden Nederlandse 
missionarissen en mis-
sionair werkers wereld-
wijd de strijd aan tegen 
onrecht en armoede. 
Vanuit Nederland dra-
gen we hieraan bij met 
de Pinksteractie voor de 
Week van de Nederland-
se Missionaris (WNM). 
Deze collecteweek loopt 
van 16 t/m 24 mei en is 
een blijk van steun voor 
onze missiewerkers 
wereldwijd. 

Waar missionarissen 
en missionair werkers 
aanwezig zijn, gebeurt 
iets bijzonders. Gedre-
ven door hun geloof en naastenliefde, stellen zij 
zich open voor het leed en de kracht van anderen. Zij ‘luisteren’ 
met hun hart en veranderen levens voorgoed. Luisteren met je 
hart is de tijdloze taal van de missionaris en een van de kern-
waarden van het missiewerk.

Ver weg luisteren zij met hun hart en dienen zij met daden. Wilt 
ook u bijdragen aan het werk van de missionaris? Kijk op www.
weeknederlandsemissionaris.nl voor meer informatie over de 
Pinksteractie van 16 tot en met 24 mei. U kunt de WNM steunen 
met een bijdrage aan de collectes in de vieringen in onze kerken 
of met een gift op IBAN NL30RABO 0171 2111 11.

Jongerenbedevaart 
naar Kevelaer

De Arnhemse Broederschap 
O.L.V. van Kevelaer heeft 
op 29 augustus 2015 een jon-
gerenbedevaart naar Kevelaer. 
Jongeren tussen de 12 en 
30 jaar kunnen zich hier 
voor opgeven bij Hans van 
den Heuvel. 

Emailadres: 
hheuvel56@gmail.com.



Zijne Eminentie dr. Willem Jacobus kardinaal Eijk heeft 
m.i.v. 1 juli 2015

de Zeereerwaarde Heer 
J.G.M. Scheve

benoemd tot pastoor van onze parochie.

Zijn installatie vindt plaats in een Eucharistieviering 
op vrijdag 10 juli a.s. om 19.00 uur

in de St. Janskerk, Nieuwstadskerksteeg te Zutphen.

Na de viering is er gelegenheid om persoonlijk kennis te 
maken met pastoor Scheve.

U bent van harte uitgenodigd de 
viering en de receptie  

bij te wonen.

Pastoraal Team en Bestuur
Parochie HH. Twaalf Apostelen

Kevelaer
Op zaterdag 5 september 2015 gaan we op pelgrims-
tocht naar het Bedevaartsoord Kevelaer in Duitsland. Maria 
staat daar het in het middelpunt: zij verzamelt en brengt ons 
bij haar Zoon Jezus Christus. De parochie HH. Twaalf Apos-
telen Zutphen gaat weer samen met Apeldoorn op weg. 
Het thema van 2015 is: “Weest gerust. Ik ben het. Vreest 
niet” (Mt. 14, 27).
Laten we gaan om kracht en sterkte te vinden bij de 
Moeder Gods, zij is de “Troosteres van de Bedroefden”; 
zij is onze Voorspreekster bij de Heer. Om 9.15 uur star-
ten wij met de Eucharistie in de Biechtkapel, ‘s middags is 
de Kruisweg, er is gelegenheid om te biechten, en afslui-
tend natuurlijk het Lof in de Basiliek. U kunt zich opge-
ven bij Trees Beuwer (penningmeester/secretaris), telefoon 
0313-473452 of b.beumer4@chello.nl. 
 
Diaken Theo ten Bruin
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Na ruim 15 jaar gaat 

Pastoor Fred Hogenelst
onze parochie verlaten m.i.v. 1 juli 2015.

Pastoor Hogenelst heeft een nieuwe pastoorsbenoeming 
aanvaard in de parochies Heilige Suitbertus te Culemborg 

en Paus Johannes XXIII te Houten.

De afscheidsviering is op zondag 5 juli a.s. om 11.15 uur
in de St. Janskerk, Nieuwstadskerksteeg te Zutphen.

Na de viering is er gelegenheid om persoonlijk afscheid te 
nemen van pastoor Hogenelst.

U bent van harte uitgenodigd de 
viering en de receptie bij te wonen.

Pastoraal Team en Bestuur
Parochie HH. Twaalf Apostelen

Gregoriaanse Vespers 
in de Meimaand
Het Gregoriaans Getijdenkoor verzorgt in deze Mariamaand in 
de Zutphense St. Janskerk weer een tweetal Vespervieringen.
Op zondag 10 mei is er om 17.00 uur een Mariavespers en op 
het Hoogfeest van Pinksteren, zondag 24 mei, beleven wij in dit 
kerkelijk avondgebed dezelfde spiritualiteit met de ontelbare 
gemeenschappen in alle delen van de wereld.
Tekstboekje met Latijns-Nederlands zijn beschikbaar waarmee 
deze Vespers goed is te volgen.
U bent hiervoor van harte uitgenodigd.

Detail Maria-altaar St. Jan Zutphen
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Fred Hogenelst: 
als je samen naar de horizon kijkt, zie je meer
Per 1 juli aanstaande nemen we na 15 jaar afscheid van onze pastoor Fred Hoge-
nelst. We kennen hem natuurlijk allemaal, hij vormde immers al die jaren het 
hart van de parochie en was voortdurend ‘overal en nergens’ aanwezig. op 5 
juli is er een grootse afscheidsviering in de St. Jan in Zutphen, waarbij hij volop 
in de schijnwerpers zal komen te staan. Maar eerst zetten we hem hier in on-
derweg nog eens in de spotlights: Fred Hogenelst. Waar komt hij vandaan, wat 
vindt hij belangrijk, wat neemt hij mee van hier en wat zijn zijn verwachtingen 
voor de toekomst? een blik in het leven en denken van pastoor Fred Hogenelst.

We zitten in een sfeervol 
restaurant in Zutphen, ‘Vati-
cano’, hoe toepasselijk. Fred 
eet lamskoteletjes met tijm 
en knoflook. “Lekker, en ik 
maak dit soort dingen nooit 
voor mezelf.” Het is gezellig 
en Fred praat honderduit, 
zoals we hem kennen, vol 
van verhalen, herinneringen, 
plannen en ideeën. “Mijn 
hoofd zegt dat het goed is 
dat ik vertrek, maar mijn 
hart heeft er moeite mee. Ik 
heb hier zoveel lief en leed 
meegemaakt, zoveel herin-
neringen opgebouwd en veel 
vrienden en kennissen ge-
maakt. Dat moet ik nu achter 
me laten. Maar het is goed. 
Wat ik heb kunnen doen heb 
ik gedaan en wat me niet 
gelukt is, lukt me nu ook niet 
meer.” Fred vertrekt naar 
Culemborg, om daar Gerben Zweers op 
te volgen als pastoor in de parochies van 
Culemborg en Houten. “Ik vind het fijn 
dat ik naar een landelijk gebied ga en niet 
naar de stad. Het rivierengebied onder de 
rook van Utrecht is natuurlijk heel anders 
dan de Achterhoek, maar het is ook echt 
een buitengebied en daar houd ik van.” 

Hij is geboren en getogen nét aan de an-
dere kant van de IJssel, in Dieren als oud-
ste zoon in een ‘goed katholiek’ gezin. “Ik 
groeide als het ware het kerkelijk leven in, 
het ging heel natuurlijk. Ik was misdie-
naar, acoliet, koster, organist, bestuurslid 
en ik had goede gesprekken met de pas-
toors Grondhuis en Berendschot. De kerk 
was steeds een substantieel onderdeel van 
mijn leven. Na het eindexamen VWO heb 
ik een jaar als instructeur gewerkt in de 
autorijschool van mijn ouders. In 1983 
ben ik begonnen aan de priesteropleiding 
van het Ariënskonvikt in Utrecht en werd 
student van de Katholieke Theologische 
Universiteit (KTU). Na mijn afstuderen 
in 1994 was mijn eerste aanstelling in 

Heeten, Nieuw Heeten en Holten. In die 
tijd, op 29 april 1995, ben ik tot pries-
ter gewijd. In oktober 2000 kwam ik in 
Lochem als pastoor van het toenmalige 
‘Parochieverband Oost’. In 2007 ver-
huisde ik naar Keijenborg, waar ik nu al 8 
jaar met heel veel plezier woon. Ik ben er 
ook ere-voorzitter van het Schuttersgilde 
St. Jan en daar ben ik ook best een beetje 
trots op.”

Als onze Italiaanse gerechten geserveerd 
worden, komt daarmee het onderwerp 
‘reizen’ ter sprake. Fred woont dan wel 
graag op het platteland, maar hij vindt het 
helemaal niet erg om dat af en toe achter 
zich te laten en de wereld te verkennen. 
Vrijwel direct begint hij over de reizen 
naar Lourdes en naar de Wereldjonge-
rendagen in Keulen, Sydney en Madrid, 
die hij echt als hoogtepunten beschouwt. 
Als student al maakte hij reizen naar 
Normandië en, uiteraard, Rome en Israël. 
“In het Heilig Land ruik je de sfeer, zie 
je de berg, adem je de lucht…. Steeds als 
ik er kom maakt het een diepe indruk op 

mij.” Even is Fred in gedachten, kennelijk 
komen er herinneringen boven. “Min-
stens zo belangrijk als de reis zelf, vind 
ik het reisgezelschap. Inderdaad ‘Samen 
Onderweg’, een veel gehoord thema in 
onze parochie, maar als ik erover nadenk, 
is het ook wel een soort levensmotto van 
mijzelf geworden. Als je samen onderweg 

bent, praat je over andere 
dingen dan thuis. Als je 
samen onderweg bent 
en samen, schouder aan 
schouder, naar de hori-
zon kijkt dan zie je méér: 
letterlijk en figuurlijk.”

Als we praten over 
de mooie en de moei-
lijke momenten van de 
afgelopen 15 jaar heeft 
Fred het af en toe even 
moeilijk. Zo kennen we 
hem ook, hij is een heel 
gevoelig mens. “Zo ben 
ik nu eenmaal, wat bij 
mij binnenkomt is direct 
bij mijn hart en daar 
reageer ik op. Vaak is dat 
emotioneel en dat zie je 
dan aan me. Ik kan en wil 
die empathie eigenlijk 
niet onderdrukken. Ik 
kan ook wel eens driftig 

worden hoor, maar dat kan ik gelukkig 
meestal wel hanteren.” zegt hij lachend. 
En dan, weer serieus: ”Echte boosheid 
durfde ik alleen bij mijn moeder te uiten. 
Die vertrouwensband mis ik wel enorm 
nu zij er niet meer is.”

We eindigen met een blik in de toekomst: 
“Wat neem je mee van hier en waar ga je 
naartoe?” “Als jonge pastoor had ik een 
voorkeur voor het werk in de Sacramen-
ten, maar gaandeweg ben ik het steeds 
meer gaan waarderen om te praten over 
het geloof, het groepswerk, het goede 
werk in de naam van Christus. Ik zoek en 
vind Hem ook in mijn regelmatig gebed. 
Dat, met mijn vele goede herinneringen 
aan de samenwerking met talloze mensen 
in team, secretariaat (‘Vergeet niet om 
dat op te schrijven!!’), bestuur, vrijwil-
ligers enzovoort, neem ik mee. En dat is 
ook mijn toekomst. Samen onderweg zijn 
met elkaar en met de Heer. Dat is mij heel 
dierbaar en dat wens ik u en jullie allen 
hier in de parochie ook toe. Hoe die paro-
chie er in de toekomst ook uit moge zien.”
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Harry Scheve: Ik wil graag  
met mensen in gesprek over het geloof

‘Welkom, welkom! Koffie?’ Ik word 
ontvangen in zijn werkkamer in 
het parochiesecretariaat van de St. 
Marcellinus parochie in Enter. Graag 
natuurlijk. En ik heb even tijd om 
zijn werkkamer in me op te nemen. 
Een zithoek en een groot bureau 
met veel papier. Een aantal iconen, 
schilderijtjes, uiteraard een crucifix 
met verse palmtak en, zo schat ik, 
een kleine duizend boeken. Sommige 
keurig op een rijtje, andere schots en 
scheef. Joost van den Vondel zie ik, 
de verzamelde werken van Goethe 
en verschillende boeken van Schil-
lebeeckx. Beetje gênant om zo te 
spieken, ik ga maar gauw zitten. Een 
gemoedelijk georganiseerde rijkdom 
aan spirituele invloeden, is mijn eer-
ste indruk. En dat blijkt later aardig 
overeen te komen met het beeld uit 
het gesprek.

“Ik moest even aan het idee wennen, 
maar ik heb er nu echt zin in om 
naar de Achterhoek te verhuizen” is 
zijn openingszin. “Het zal wel anders zijn 
dan Twente, misschien iets Bourgondi-
scher? De tijd zal het leren.” Hij is in 1957 
geboren in Almelo, waar zijn moeder nog 
steeds woont. “Ze vindt het wel jam-
mer dat ik straks iets verder weg woon. 
Maar ach, zo ver is het nu ook weer niet.” 
Hij vertelt me over zijn ouderlijk huis, 
de middelbare school, het Karmelieten 
klooster in de buurt en over zijn passie 
voor onderwijs. “Onderwijs trekt me, daar 
heb ik iets mee, net zoals met kunst. Op 
de HAVO was ik de eerste die tekenen als 
eindexamenvak had. Dat was nog nooit 
gebeurd! Uiteindelijk koos ik toch voor 
muziek en ging naar het conservatorium 
in Zwolle waar ik in 1983 afstudeerde in 
schoolmuziek en koordirectie.” Vol vuur 
vertelt hij over zijn klarinet, harmonie- en 
symfonieorkest en, breeduit gesticule-
rend, over zijn passie voor dirigeren. “Van 
alles heb ik gedaan: operette, opera, gre-
goriaanse muziek, oratoria, noem maar 
op. Ik zou maar wat graag de Mattheüs 
willen dirigeren.” Als ik hem licht ongelo-
vig aankijk, vervolgt hij met een knipoog: 
“Ik krijg die boel wel in beweging hoor. 

Ooit heb ik de Lucas Passie gedirigeerd, 
dat was een geweldige ervaring.”

Harry Scheve had een ‘late roeping’ zoals 
dat heet. Zelf zegt hij daarover: “Ik kwam 
bij Mgr. Simonis en die zei tegen mij: ‘Je 
hebt geen late roeping, maar je hebt nooit 
goed geluisterd.’ En daar kon ik me eigen-
lijk wel in vinden.” Medio jaren tachtig 
werkte hij als muziekdocent, maar was 
ook erg actief in de H. Gregorius parochie 
in Almelo. Nadat pastoor Wim Engelen 
daar vertrok, hadden we twee jaar lang 
een priesterloos tijdperk. Met een aantal 
vrijwilligers hebben we toen de pastorale 
taken verdeeld. Het mooie was dat toen 
later pastoor Jan Kortstee kwam, dat heel 
natuurlijk in elkaar overvloeide. We wa-
ren een geweldig team, echt een eenheid. 
Uit de warmte die daar bestond sprong 
een vonk naar mij over en ik besloot om 
priester te worden. In de voorjaarsvakan-
tie van 1988 zat ik op een dinsdagmorgen 
symbiotische grammatica te studeren. 
Weet je wat dat is?” Ik moet ontkennen. 
“Ik voelde dat ik iets anders moest doen 
dan dat. Ik sloeg mijn boek dicht, stak de 

straat over en stapte bij pastoor Kortstee 
binnen om mijn gedachten met hem te 
delen. De vrijdag daarna was ik aange-
nomen en kon ik gaan studeren aan de 
priesteropleiding Bovendonk in Breda.”

We praten veel over spiritualiteit, 
over verdieping van het geloof. 
Meer dan eens geeft pastoor Scheve 
aan dat geloofscommunicatie een 
belangrijke drijfveer voor hem is. “Ik 
wil heel graag met mensen in gesprek 
over het geloof, over mystiek en over 
de twijfels die iedereen heeft van tijd 
tot tijd. Maar ook over dogma’s en 
de geheimen daarvan. Lees ‘Mystiek 
en verzet’ van Dorothee Sölle maar 
eens.” raadt hij me en passant aan. 
Pastoor Scheve is, naast zijn Rooms 
Katholiek priesterschap, ook ortho-
dox priester. Na een paar jaar extra 
studie is hij sinds januari 2014 offi-
cieel Byzantijns priester. “Ik ga af en 
toe voor in orthodoxe Vespervierin-
gen en vier keer per jaar op zondag 
in een Byzantijnse Eucharistieviering 
in Wierden. Dat blijf ik ook vanuit de 
HH. Twaalf Apostelen doen. Maar 
misschien organiseren we ook wel 
eens zo’n viering in Zutphen. Wie 
weet, allemaal mogelijkheden voor 
de toekomst.”

Na vier jaar Bovendonk en twee jaar stage 
in Amersfoort werd Harry Scheve op 17 
juni 1995 tot priester gewijd. Hij werd 
benoemd in parochies in Enschede, in de 
noordwesthoek van Overijssel en sinds 
2008 in Twente. Enter, Wierden, Nijver-
dal en omstreken, een parochie bestaande 
uit 7 geloofsgemeenschappen. 
En binnenkort vertrekt hij dus met zijn 
huisgenote Afke en haar dochter Ilse 
naar Keijenborg, om daar in de pastorie 
te gaan wonen. “Afke en haar dochter 
werden mijn huisgenoten toen ik in 
Steenwijkerwold woonde. Ze trokken met 
me naar Twente en nu dus ook naar de 
Achterhoek.
Over mijn vraag wat zijn ambitie is voor 
zijn werk in de HH. Twaalf Apostelen 
moet de pastoor diep nadenken. “Ik heb 
nog niet echt een beeld, ik wil eigenlijk 
eerst de mensen wat leren kennen. Ik wil 
graag mens onder de mensen zijn en als 
pastoor méér doen dan praten over ditjes 
en datjes. Ik wil over de diepere betekenis 
van ons geloof praten. Geloofscommuni-
catie, noem ik dat.”

op vrijdagavond 10 juli heten we onze nieuwe pastoor welkom tijdens een 
eucharistieviering in de St. Jan in Zutphen. Maar wie is die nieuwe man? Waar 
komt hij vandaan en waar brengt hij ons naar toe? Moeilijke vragen en zeker 
niet op één pagina in onderweg te beantwoorden. Maar toch, nieuwsgierig als 
we zijn, alvast een korte kennismaking met pastoor Harry Scheve.
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dag voor ouderen en 
alleenstaanden in Baak
Dinsdag 9 juni 2015
Ook dit jaar wordt in de maand juni en wel op 9 juni voor de 
ouderen en alleenstaanden van de geloofsgemeenschappen 
Baak, Hengelo, Keijenborg, Olburgen, Steenderen en Vierakker 
een speciale dag gehouden. Een bijzondere dag opgepakt door 
pastoor Jacobs voor de parochianen van het oude Sectie West.
De Stichting Ellel Ministries Nederland heeft de accommodatie 
van Huize Baak weer beschikbaar gesteld. Een buitengewoon 
mooie plek om bijeen te komen. Vrijwilligers uit de geloofsge-
meenschappen zorgen ervoor dat de dag goed wordt voorbereid 
en prettig verloopt. 

De invulling van de dag is nagenoeg gelijk aan in voorgaande 
jaren:
• De gasten worden om ongeveer 10.00 uur verwacht. Begon-

nen wordt met een gezamenlijke viering van de Eucharistie. 
Pastoor Hogenelst zal voorgaan en het parochiekoor van 
Olburgen zal de vieringen met hun zang begeleiden. Voor 
later in de ochtend is een gast uitgenodigd met een boeiend 
verhaal. Hierop aansluitend is het tijd voor de lunch. 

• Na een pauze in de tuin van het landgoed is het tijd voor een 
ontspannend middagprogramma. 

• Om 16.00 uur wordt de dag afgesloten met een Lof.
• Tussendoor worden de gasten door de enthousiaste vrijwil-

ligers van de bezoekersgroepen voorzien van koffie/thee, 
drankjes en hapjes. 

• Het zal vast en zeker weer een heel gezellige dag worden met 
ontmoeten en weerzien van bekenden uit de omliggende 
plaatsen. 

• Nu al wordt gevraagd: “Die dag in Baak, die gaat toch wel 
door? Een prachtige dag, die wil ik niet missen!”

Gedurende de dag is een ziekenverzorgster aanwezig om behulp-
zaam te zijn. Deelname aan de contactdag is gratis. Wel wordt na 
afloop een vrijwillige bijdrage gevraagd als tegemoetkoming in 
de kosten. 
Het vervoer zal worden geregeld via de leden van de plaatselijke 
bezoekersgroepen. Opgave kan geschieden bij het secretariaat 
van de eigen geloofsgemeenschap en de leden van de bezoekers-
groep. Deze gaan ook op pad om medeparochianen voor deze 
dag uit te nodigen.
De organisatie hoopt dat velen uit de genoemde locaties op dins-
dag 9 juni naar Baak zullen komen om er samen een onvergete-
lijke dag van te maken.
Met vriendelijke groet, mede namens allen die aan deze dag een 
bijdrage leveren, 
Ria Tijssen en Joop Klooken.

In herinnering pastoor Jan Lamers
Pater Jan Lamers was tussen 
1990 tot 2000 pastoor van de 
St. Willibrordus-parochie te 
Ruurlo.

Pastoor Lamers was 62 jaar toen 
hij vanuit Ulft e.o. naar Ruurlo 
kwam voor een laatste benoeming 
als parochiepastor. 

Een kleine man, kordate persoon-
lijkheid, grote auto en dito hond 
streken neer in de pastorie aan de Groenloseweg. 
Hij had zich vooraf goed laten informeren over de Ruurlose 
geloofsgemeenschap. Hij had er incognito al eens wat rond 
gekeken. Zo vertelde hij later dat vooral het dichtbij gelegen 
kerkhof een van de doorslaggevende argumenten was ge-
weest om naar Ruurlo te verhuizen. 
Hij wilde het graag wat rustiger aan gaan doen, een kleine 
overzichtelijke RK gemeenschap daar zou hij zich verdien-
stelijk willen maken.

Zijn gezondheid liet hem ook toen al wat in de steek en te-
rug kunnen vallen op een gedreven groep kerkvrijwilligers 
maakte de keuze voor pastoor Lamers een stuk eenvoudi-
ger.

Pastoor Jan Lamers werd een graag geziene gast in de 
buurt, hij maakte gemakkelijk contact en was altijd in voor 
een goed glas wijn. De jaren die volgden werd hij als het 
ware een “wandelende zieleherder”. Het vaste rondje, Stati-
onstraat, Spoorstraat, Vordenseweg, werd meerdere keren 
per dag afgelegd.
De nieuwbouwwijk Het Loo kreeg gestalte, en Jan maakte 
graag een dagelijks rondje door de in aanbouw zijnde 
wijk met zijn grote witte hond, een Tatra en later ook een 
Kuvasz. Honden die je het liefst op een respectabele afstand 
hield.  Hij beleefde veel plezier aan het zien groeien van een 
nieuwe woonwijk, maakte met veel nieuwe bewoners een 
praatje, wist precies wie waar kwam te wonen en hoe de 
bouw vorderde.

In de jaren dat hij op de pastorie woonde groeiden er vele 
goede contacten, ook was hij een groot voorstander van de 
oecumene. 
Hij stimuleerde zijn parochianen om actief te zijn als ker-
kelijk vrijwilliger, als iedereen een steentje bijdraagt doet 
dat een gemeenschap sterk worden was zijn mening. Maar 
hij voelde zichzelf steeds eindverantwoordelijke. Op die 
manier bleef hij bij alles betrokken.

Pastoor Jan Lamers voorzag dat de toekomst van de kerk er 
een zou worden die meer een meer een beroep zou doen op 
de inzet van vrijwilligers binnen de geloofsgemeenschap. 
“Zonder jullie kan ik de deur wel dicht doen”, zei hij dan 
met een knipoog. Maar hoe waar, waren zijn woorden.

In het laatste jaar voor zijn emeritaat verhuisde pastoor Jan 
Lamers van de pastorie naar het gastenverblijf bij boerderij 
de Visch, alwaar zijn goede vriend dhr Bouwer woonde. 
Daar heeft hij nog enkele jaren kunnen genieten van zijn 
rust en vrijheid. Het was hem van harte gegund.
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Via dolorosa, de fototentoonstelling 
over pesten was een groot succes!
We praten heel veel en vaak over de toekomst van de parochie. Hoe moet het 
nu verder met de kerk en wat moeten we nu als er kerken gesloten worden? al 
snel komt dan het thema ‘jeugd’ aan de orde. “Vroeger kregen we les op school 
van de kapelaan en gingen we met zijn allen naar de kerk. Maar tegenwoordig? 
We zien toch nooit meer jongeren in de kerk? daar zouden ze eens iets aan 
moeten doen!” 

Iedereen vindt dat er wat moet gebeuren, 
maar ja ‘het is wel lastig hoor….’ Onze 
pastoraal werker Marga Peters laat zich 
echter niet zo makkelijk uit het veld slaan 
en nam de handschoen op. En in haar 
kielzog volgde als vanzelf een hele groep 
vrijwilligers. In de week van 16 tot en 
met 22 mei hebben zij fantastisch werk 
gedaan met de Via Dolorosa, de fototen-
toonstelling over pesten voor kinderen 
van de basisscholen in onze regio. Ze 
trokken met een aanhanger gevuld met 

vijftien indrukwekkende kleurenfoto’s van 
1 bij 1 meter van kerk naar kerk, om deze 
elke dag weer op te bouwen, af te breken 
en weer ergens anders op te bouwen. De 
lijdensweg van Christus uitgebeeld door 
kinderen en door de Zweedse fotografe 
Elisabeth Ohlson Wallin geplaatst in deze 
tijd. Met ‘pesten’ als hoofdthema. 

Heel herkenbare foto’s  voor de meeste 
van de leerlingen uit groep 7 en 8 van de 
RK basisscholen uit Hengelo, Keijenborg, 
Steenderen, Baak, Wichmond, Joppe, 
Zutphen, Borculo, Lochem, Kranenburg 
en Vorden. Met behulp van een route-
boekje bekeken de jongeren de foto’s 
waardoor ze in staat werden gesteld om 
bepaalde situaties te herkennen en naar 
hun eigen wereld te vertalen. Het doel 
was om de bezoekers (jong én oud!) aan 
het denken te zetten over actief pesten, 
over gedogen en over de gevolgen daarvan 
voor een ander en voor jezelf. “We hebben 
echt heel goede gesprekken gehad” vertelt 
Marga Peters, “zowel met kinderen als 
met docenten. Daardoor hebben we een 
vruchtbare bodem gelegd voor verdere 
samenwerking met de katholieke basis-
scholen.” 

Natuurlijk is het anders dan vroeger en 
natuurlijk zien we veel minder kinderen 
in de kerk dan vroeger. Maar door initi-
atieven als deze zijn er in één week toch 
zomaar weer vele honderden kinderen 
in de kerk geweest en hebben nagedacht 
over wezenlijke dingen van het leven. 
En dat dankzij het goed werk van Marga 
Paters en de vele vrijwilligers.
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de voedselbank helpt – wil jij de voedselbank helpen?

activiteitenrooster
zo. 3 mei Pleinmarkt 10.00-15.00 uur Baak
(blz. 25)
do. 7 mei Kunstwandelroute  Hummelo
(blz. 27)
Za 9 mei Klusochtend kerkhof vanaf 9.00 uur H. Andreas
(blz. 14)   Brummen

do. 14 mei Openstelling kerk 11.00-16.00 uur H. Willibrordkerk
(blz. 29)   Vierakker
zo. 17 mei Afscheid  viering 9.30 uur O.L.V. Tenhemel-
(blz. 5) hr. P-H Cremers  opneming Joppe
di. 9 juni Ouderendag  10.00-17.00 uur Huize Baak
(blz. 10)  
19-21 juni Kerk binnenste buiten  Borculo
(blz. 21)
zo. 5 juli Afscheid viering 11.15 uur St. Jan Zutphen
(blz. 7) Pastoor Hogenelst
vr. 10 juli Installatie  viering 19.00 uur St. Jan Zutphen
(blz. 7) Pastoor Scheve
Iedere vrijdag Stiltekring Ruurlo 19.00-19.30 uur Dorpskerk
   Ruurlo

de Voedselbank oost achterhoek is in de loop der jaren in onze streek steeds 
bekender geworden en heeft daarmee een eigen plaats verworven. aan het 
voortdurend stijgende aantal cliënten merken wij ook dat de bekendheid 
groter wordt en dat de drempel om naar de voedselbank te stappen en een 
aanvraag voor een wekelijks aanvullend voedselpakket aan te vragen, kleiner 
wordt. 

Tegelijkertijd betekent het ook, dat de 
nood in de Achterhoek onverminderd 
hoog blijft, ondanks het feit, dat het 
landelijk gezien, economisch wat beter 
gaat. Onze verwachting is dat de stijging 
van het aantal cliënten, zich dit en het 
volgende jaar nog wel zal doorzetten. Wij 
zijn dan ook al onze gulle gevers van geld 
en goed voedsel zeer dankbaar, omdat we 
weten dat het geld en het voedsel op een 
goede plek terecht komt. En...voldoende 
voedsel behoort tot de eerste levensbe-
hoeften. In een land als Nederland zou 
daar geen gebrek aan moeten zijn. Veel 
goed voedsel wordt ook weggegooid.  
Onlangs stond nog in de krant, dat 40 %  
van het voedsel dat in ziekenhuizen 
wordt aangeboden, wordt weggegooid!! 
Via supermarkten, veilingen, bakkers en 
slachterijen ontvangen wij gelukkig al veel 
van het  overgebleven voedsel, maar dat 

is niet genoeg. Daarnaast zijn kerken en 
verenigingen, clubs en particulieren ook 
gulle gevers. Maar we hebben dan ook 
voor onze ruim 400 gezinnen veel voedsel 
nodig. Elk gezin ontvangt wekelijks een 
krat met voedsel. We maken dus per jaar 
ruim  20.000 kratten voedsel klaar!! en 
dan hebben we het nog niet eens over het 
benodigde brood en de diepvriesproduc-
ten. 
We werken met allemaal vrijwilligers, 
ongeveer 100 in de centrale hal in 
Lichtenvoorde en ongeveer 70 op de 12 
uitgiftepunten in de verschillende dorpen. 
Niemand ontvangt een salaris! Iedereen 
stelt gratis zijn tijd beschikbaar voor dit 
goede doel. Om al dat voedsel in goede 
staat te houden en op de juiste tijdstippen 
op de juiste adressen af te leveren, zijn 
mensen nodig, maar is ook een hal nodig, 
vries- en koelcellen, kratten, koelbussen, 

aanhangers etc. etc. We hebben dus naast 
voedsel ook geld nodig om de kosten te 
kunnen dekken. Al het geld wordt nuttig 
besteed en het financieel jaaroverzicht 
vindt u op onze website, zodat u dat ook 
kunt zien en lezen. Als u zich betrokken  
voelt bij de voedselbank dan willen wij 
u van harte uitnodigen ‘Vriend van de 
Voedselbank’ te worden. U kunt dat 
doen door de folder van de voedselbank 
te bekijken en voor uzelf vast te stellen 
welk periodiek bedrag uit het lijstje u 
dan wilt overmaken. Wij zouden het fijn 
vinden veel vrienden en nieuwe vrien-
den te verwelkomen bij ons en u dan een 
rondleiding aan willen bieden waarbij 
u kunt zien wat er daadwerkelijk met 
uw geld wordt gedaan, hoe het wordt 
besteed. Hebt u hart voor de voedselbank, 
aarzel dan niet u bij ons aan te melden 
als vriend door u op te geven zoals in de 
bijgaande folder wordt vermeld. Hebt u 
nog vragen of wilt u tevoren een keer een 
kijkje nemen, dan kunt u contact opne-
men met onze contactpersoon ‘Vrienden 
van de Voedselbank’, Wim Bennink,  
tel.: 0545 473835 of via de mail: 
vrienden@voedselbankachterhoek.nl

Bedevaart naar Lourdes
op zondag 3 mei vertrekt er weer een grote groep bedevaartgangers naar 
Lourdes. dit jaar is het een aartsbisdombedevaart waarvoor circa 1300  
bedevaartgangers zich hebben ingeschreven.

Een gedeelte vertrekt een dag eerder met 
de trein, de overige reizigers gaan per 
vliegtuig en keren op vrijdag 8 mei weer 
terug. Uit onze parochie reizen 14 paro-

chianen en hun begeleiders mee.
Pastoor Hogenelst is een van de bede-
vaartgangers en onze geestelijk leider.
Het thema van deze reis is “een vreugde-
volle zending”. In Onderweg nummer 5 
zal een uitgebreid reisverslag komen.
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emmanuel / H. Johannes de doper - 
Zutphen
Tengnagelshoek 10a, 7201 NE Zutphen, 0575-527080, 
info@stjan-emmanuel.com
Secretariaat: dinsdag 9.00-11.00 uur.
Rekeningnr.: NL76INGB0000887463
t.n.v. RK GG St. Jan Emmanuel
Redactie: scpellemans@hotmail.com

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

Pastoraatgroep
vacatures 

Cluster Brummen-Joppe-
Lochem-Vorden-Zutphen
Binnen de parochiestructuur van de 
parochie HH. Twaalf Apostelen zijn de 
14 geloofsgemeenschappen verdeeld over 
drie clusters. Eén ervan is het cluster 
Brummen-Joppe-Lochem-Vorden-
Zutphen waar wij deel van uit maken. De 
bedoeling van deze clustervorming is niet 
om een extra bestuurslaag in te voeren. 
We streven er in het cluster naar om 
waar mogelijk met elkaar alle taken uit te 
voeren en elkaar te versterken waar dit 
nodig is. 
Verschillende werkgroepen werken 
inmiddels op clusterniveau samen en 
ook  de verdeling van de verschillende 
soorten kerkdiensten wordt binnen het 
cluster kritisch bekeken. Dit alles om 
ervoor te zorgen dat we – mede vanwege 
het teruglopen van het aantal beschikbare 
vrijwilligers – toch nog kunnen zorgen 
voor een goede dienstverlening binnen de 
geloofsgemeenschappen.
Ben van der Krabben, secretaris locatie-
raad

Bezoekgroep Zutphen
Onze geloofsgemeenschap vormen wij 
met elkaar. Door samen te komen in de 
liturgie, te zingen in een kerkkoor of deel 
te nemen aan een gespreksgroep. Daar 
ontmoeten wij elkaar. Onderlinge con-
tacten zijn van levensbelang. Een praatje 
maken. Omkijken naar elkaar. 
Een van de belangrijkste pijlers in een 
geloofsgemeenschap wordt dan ook 
gevormd door de bezoekgroep. Deze heeft 
in Zutphen de afgelopen jaren te weinig 
aandacht gehad. Er worden nog steeds 
mensen bezocht, maar dat zijn er veel te 
weinig. Het pastoraal team trekt zich dat 
aan en is achter de schermen druk bezig 
de bezoekgroep opnieuw op te zetten. Zo 
wil ze er voor zorgen dat onze nieuwko-
mers weer bezocht gaan worden, evenals 
onze zieken, ouderen en iedereen die, om 

welke reden dan ook, behoefte heeft aan 
een gesprek. 
Om dat te realiseren hebben we bezoe-
kers nodig. Mensen met een open hart en 
een warme belangstelling voor de ander. 
Mensen die het prettig vinden een paar 
keer per jaar op bezoek gaan bij iemand 
die eenzaam is, verdrietig, blij, ziek of 
gewoon behoefte heeft aan een gesprek. 
Wij zoeken mensen zoals u, die iets wil-
len betekenen in het leven van de ander 
en dat vanuit het geloof willen doen. Uw 
leeftijd is niet van belang en u hebt er 
geen speciale opleiding voor nodig. Alle 
informatie en instructies krijgt u van ons. 
Hoeveel mensen u bezoekt en dus hoeveel 
tijd het u gaat kosten bepaalt u zelf. 
Wilt u zich opgeven als bezoeker of wilt 
u meer informatie? Neem dan contact op 
met Laura van de Kam, coördinator van 
de bezoekgroep. Bereikbaar op mailadres: 
l.vandekam@gmail.com en telefoonnum-
mer: 06 – 39 63 93 64.

afscheid van onze 
collectanten
De vaste groep collectanten heeft in 
overleg met de locatieraad en de kosters 
besloten om  - voor de jongste na 15 jaar 
en voor de oudste na ongeveer 45 jaar – 
als groep te stoppen. Een andere opzet  
van het schema was reden om eens over 
de inzet na te denken. Het betekent overi-
gens – gelukkig – niet dat deze groep als 
vrijwilliger afhaakt, de meesten hebben 
in de loop van de tijd meerdere taken in 
de geloofsgemeenschap op zich genomen. 
Maar gelet op de leeftijd  zou het zeer wel-
kom zijn als anderen zich langzaamaan 
zouden willen aandienen om hun taken te 
verlichten en te zijner tijd over te nemen. 
Mannen bedankt voor jullie inzet gedu-
rende zeer veel jaren en we hopen nog 
lang van jullie inzet op andere terreinen 
gebruik te mogen maken. 
Namens de locatieraad, Ben van der 
Krabben

een brug slaan
Horen en zien wat er in de geloofsgemeen-
schap leeft, en hier vervolgens (indien no-
dig) actie op ondernemen. Hebt u vragen 
of opmerkingen, zit u ergens mee, weet u 
niet waar u bepaalde informatie kunt ha-
len? Spreek gerust Marty, Gijs of Stefanie 
aan! U kunt ook bellen (Marty: 0575-
520538 of Stefanie/Gijs:0575-842598) of 
mailen: bruggroep@gmail.com 

effataviering
Op 9 mei en 13 juni is er een Effataviering 
om 17.00u in de St. Jan. In deze medita-
tieve vieringen wordt afwisselend gebruik 
gemaakt van symbolen, actuele teksten, 
muziek, zang, overweging, gebed en an-
dere vormen van verdiepen en bezinning.    

Misintenties 
3/5: 60-jarig huwelijk Jan en Riek Hen-
driks; 10/5: Familie Bisseling-Hendriks; 
Geert Bisseling; pastoor Wim Jongerius, 
overleden ouders Pans-van Leur; 17/5: 
Hendrikus Gerhardus Wientjes, overleden 
familie Leisink-Veenhuis, Gerrit Degen en 
Mimi Degen-Polman, Tiny Bartels-Hecker; 
14/6: familie Bisseling-Hendriks, Geert 
Bisseling, Tiny Bartels-Hecker; 21/6: 
Hendrikus Gerhardus Wientjes.

Familieberichten
Bereiden zich voor op hun huwelijk: Henk 
Hofman en Mandy Sleebos

Kerkdiensten Gelre Ziekenhuis
(10.30u)
3/5: dhr. H. Vriend; 10/5: pastor H. 
Hase; 17/5: pastor R. Rijk; 24/5: pastor 
P. Frijters; 31/5: pastor G. Pols; 7/6: 
pastor R. Rijk; 14/6: pastor R. Baauw; 
21/6: pastor P. Frijters.

Kerkdiensten Vredeskapel-GGnet
(10.30u)
3/5: G. Spekkink; 10/5: M. van de Velde; 
17/5: R. Baauw; 24/5: M. van de Velde; 
31/5: L. van de Kam; 7/6: G. Spekkink 
(communieviering); 14/6: M. van de 
Meer; 21/6: M. van de Meer 

Middagpauzediensten: 
iedere donderdag, 12.15u-12.30u
7/5: Leger des Heils; 14/5: geen dienst 
i.v.m. Hemelvaartsdag; 21/5: ds. mv. D. 
van Alphen-Ubbens; 28/5: ds. G.W. van 
de Brug; 4/6: pastor mv. G. Pols; 11/6: 
ds. R. Heins; 18/6: ds. W. Stolte 

taizéviering
Op zondag 17 mei vindt er in de Marti-
nuskerk (Kerkplein 1, Warnsveld) een oe-
cumenisch avondgebed plaats. De dienst 
begint om 19.00 uur en duurt ongeveer 
drie kwartier.
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H. andreas - Brummen
Primulastraat 2, 6971 AZ Brummen; 0575-561403
rkandreasparochie1900@kpnmail.nl
Secretariaat: woensdag: 09.00 - 12.00 uur
Rekeningnr.: NL40RABO0311000541
Redactie: fam.jansen@kickmail.nl

Locatieraad
S. van Geffen; secr. 566533; Arnold van Middelkoop;  
Johan Waanders

Brummen onderweg
Onze geloofsgemeenschap krijgt het nogal 
voor de kiezen. Wat betreft onze kerk, 
onze parochie en ons pastoraal team 
verandert er veel. We zijn als gemeen-
schap  in beweging en onderweg. En 
laat het parochieblad van de HH. Twaalf 
Apostelen nu ‘Onderweg’ heten. 
Onderweg zijn we nieuwe medegelovigen 
tegengekomen in de parochie HH. Twaalf 
Apostelen. We worden er met open armen 
ontvangen. We zijn welkom. We gaan sa-
men Onderweg. De locatieraad heeft daar 
in ieder geval zin in. 
Vieringen in de H. Andreaskerk gaan in 
ieder geval dit jaar in de vertrouwde fre-
quentie door. Het pastorale team van HH. 
Twaalf Apostelen wil graag kennis maken 
met onze gemeenschap. Andersom zijn de 
gelovigen in Brummen ook nieuwsgierig 
naar het nieuwe team. Wel zal de zondag-
ochtendviering vanaf 1 mei weer om 9.30 
uur starten. De voorganger kan hierdoor 
om 11.00 uur een tweede keer voorgaan.
De overgang naar HH. Twaalf Apostelen 
heeft achter de schermen veel voeten in 
aarde. Denkt u bijvoorbeeld aan de ad-
ministratie en tarieven voor het kerkhof, 
de bestellingen van liturgische beno-
digdheden, en de contacten met scholen 
en Tolzicht. Hopelijk ondervindt u daar 
geen hinder van. Volgens ons verloopt dit 
proces vlot. De locatieraad dankt ieder-
een die daar op constructieve wijze aan 
bijdraagt! Op een aantal punten gaan we 
er op vooruit. Het nieuwe parochieblad en 
de website bijvoorbeeld zien er goed uit, 
zijn bijzonder informatief en lezenswaar-
dig. De sfeer in de parochie is open en 
constructief. Wij hopen dat u dat ook zo 
ervaart. Niet alles wordt nieuw of anders. 
De wissel van parochie heeft bijvoorbeeld 
geen consequenties voor de samenwer-
king in de Raad van Kerken of voor ‘De 
Wegwijzer’.
Heeft u vragen, laat het ons dan vooral 
weten. Want we zijn onderweg.
De locatieraad 

Intenties
09-05 Overleden familie Brouwer-de 
Bruin, Mannie Schockman-Hovius, 
Leonie v.d. Stap-Houweling, Adriane 
Meesters-v. Opstal, Riek Bruijninckx-
Kip, Jan v.d. Waard, Overleden ouders 
Reesink-Gruben, Tonny Elshof.
24-05 Overleden ouders Broekhof-
Rempt, Jaap de Brouwer en Jo de Brou-
wer-v. Geijn, Joop Smits, Evert Uiter-
weerd, Overleden ouders Span-Gudden, 
Maria Dieks-Tankink, Ad Horikx-Jacobs, 
Hendrik Elshof.
06-06 Willemien Willemsen, Overleden 
ouders Span-Gudden, Mannie Schock-
man-Hovius, Leonie v.d. Stap-Houweling, 
Adriane Meesters-v. Opstal, Riek Bruij-
ninckx-Kip, Jan v.d. Waard, Bep Elshof.
21-06 Overleden familie Brouwer-de 
Bruin, Sophia Uiterweerd-Kalthof, Joop 
Smits, Evert Uiterweerd, Overleden 
ouders Reesink-Gruben, Maria Dieks-
Tankink, Ad Horikx-Jacobs.

Klusochtend kerkhof
Ons kerkhof is een mooie plek om even 
stil te staan bij onze dierbaren die ons 
zijn ontvallen. Maar ons kerkhof is ook 
een plek die af en toe wat groter onder-
houd nodig heeft. Op zaterdagmorgen 9 
mei is er een klusochtend op het kerk-
hof o.a. tuinonderhoud, het laatste blad 

opruimen, columbarium schoonmaken 
enz. Mocht u mee willen helpen dan bent 
u van harte welkom vanaf 9.00 uur op 
het kerkhof. Meer informatie over deze 
ochtend of heeft u vragen over kerkhof 
zaken in het algemeen, dan kunt u contact 
opnemen met Jolanda Jansen-Peters, 
Cromhoutstraat 19, 0575-564814
Beheerder en administrateur  
R.K. kerkhof.   

Grote andreas-
rommelmarkt op 
zaterdag 25 april
Zaterdag 25 april a.s. wordt in de nabij-
heid van de  R K Kerk aan de Primulas-
traat in Brummen voor de 22e keer de 
grote Andreas Rommelmarkt gehouden. 
De eerste in de rij van grote Brummense 
voojaarsmarkten zoals de Kerkenmarkt 
en de Pinkstermarkt.
De Andreasmarkt is al jaren een happe-
ning met een grote aantrekkingskracht op 
het publiek in de wijde regio. De organi-
satiecommissie is er wederom in geslaagd 
een werkelijk formidabel aantal goederen 
in te zamelen.
Leuke hebbedingetjes, maar ook zeer 
waardevolle zaken zullen door ruim hon-
derd vrijwilligers te koop worden aange-
boden vanuit  meer dan 50 kramen die 
de markt bevat. De topstukken worden ’s 
middag om 15.00 uur geveild. 
Voor de tuinliefhebbers is  er een zeer 
groot assortiment planten. De Andreas-
markt staat bekend om zijn gezelligheid. 
Live muziek, spelletjes voor jong en oud, 
een draaimolen voor de kleintjes, aan elke 
leeftijdsgroep is gedacht. 
De R.K. Jongerenmiddag die diezelfde 
dag haar jaarlijkse open dag houdt, 
verzorgt gezellige activiteiten voor de kin-
deren (schminken, springkussen etc.)
Wie de inwendige mens wil versterken 
kan terecht in de uitgebreide snackhoek. 

Dit alles maakt de Andreasmarkt tot een 
gezellig festijn voor jong en oud. 
Voor meer info: 
www.andreasmarktbrummen.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.

Familieberichten
In de Heer overleden op 1 maart op de 
leeftijd van 85 jaar Gerhardus Anto-
nius Schiphorst.
Op 8 maart is op de leeftijd van 64 jaar 
overleden Adelheid Maria ten Win-
kel-Eijsink echtgenote van H.J.J. ten 
Winkel. 
Op 2 april is op de leeftijd van 76 jaar 
overleden Josephus Wilhelmus Bles, 
echtgenoot van Thea Bles.

In memoriam Joop Bles
Joop is op 2 april 2015 na een korte 
heftige ziekte overleden.  Hij werd 76 jaar 
oud. 
Joop was lid van het gemengd koor. Joop 
was er altijd, hij stond altijd klaar om op 
tijd in te zetten en hij had altijd de juiste 
begintoon. Hij was ook één van de laats-
ten van ons die het Gregoriaans nog van 
het blad kunnen zingen.
Joop stond letterlijk achteraan in het 
koor. Hij stond niet graag op de voor-
grond, ook niet bij andere gelegenheden, 
maar hij was wel actief en betrokken en 
één van onze belangrijkste krachten, al-
leen al vanwege zijn betrouwbaarheid. Je 
kon op hem vertrouwen. Problemen zag 
hij vaak al van te voren aankomen en dan 
waarschuwde hij. 
Joop hield niet van drukte maken, niet 
van problemen maken. Integendeel, hij 
was veel beter in het oplossen van proble-
men. Hij zocht daarbij nooit het conflict;  
hij was een man van harmonie, hij ver-
bond mensen door zijn goede voorbeeld  
en hij bleef daarbij altijd een heer. 

Joop en Thea zijn lid van het koor in 
Joppe vanaf de opheffing van de kapel 
van het Spijk in Eefde. Ze werden als 
deserteurs gezien door de pastoor aldaar 
omdat die het koor graag naar Zutphen 
wilde laten komen; later zijn ze wel in ere 
hersteld. 
Nadat Joop met de VUT ging, heeft hij 

naast het koorlidmaatschap veel an-
der werk verricht voor de parochie. Hij 
heeft jarenlang het kerkhof beheerd en 
geholpen de zaak administratief van de 
grond af opnieuw te organiseren. Hij 
heeft ook jarenlang deel uitgemaakt van 
de tuinploeg en was tevens hun voor-
man. Hij bezorgde het parochieblad, hij 
was achterwacht voor contact met de 
parochie, hij bouwde de kerststal in de 
kerk. En als hem tussendoor iets extra’s 
gevraagd werd, zei hij nooit nee. En alles 
wat hij deed, deed hij met grote precisie 
en betrokkenheid. 

Zo herinneren wij ons Joop. De lege 
plek die hij achterlaat, herinnert ons 
aan iemand die zich binnen de parochie 
eigenlijk altijd positief opstelde. 

ontmoet Lenneke
Een jonge vrouw, lector en onderwijzeres 
in Schei- en Natuurkunde heeft een wijze 
levensles voor haar kinderen en deze is 
“Je kunt mensen niet altijd vertrouwen, 
maar wel Onze Lieve Heer. Hij staat 
altijd voor ons klaar, mensen helaas niet 
altijd. En Onze Lieve Heer vergeeft ons 
altijd, wie zijn wij om een ander niet te 
vergeven.”Ze 
heeft vertrouwen 
in Onze Lieve 
Heer en geeft 
het met liefde 
aan haar kinde-
ren mee. Net als 
koken en lekkere 
cakejes bakken. 
Ze mag graag 
lesgeven maar op 
z’n tijd ook lekker 
kletsen met haar 
leerlingen. Ze 
wordt blij van de 
kleine dingen en 
ze kijkt uit naar 
haar bijzondere 
gasten voor de 

tafel van vier. Wilt u weten wie dat zijn? 
Lees gauw verder op www.rkkerkjoppe.
nl/lenneke 

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.

rozenkrans bidden
Wij bidden op dinsdag 5, 12, 19 en 26 mei 
om 19.00 uur de rozenkrans in de kerk 
van de Onze Lieve Vrouw Tenhemelopne-
ming in Joppe. Ook zonder eigen rozen-
krans bent u van harte welkom om mee 
te bidden, te luisteren, kortom aanwezig 
te zijn.
U bent van Harte welkom !
Willem Achtereekte

Koffie-ochtend
Op woensdag 20 mei a.s. is er weer een 
koffie-ochtend voor ouderen in de pasto-
rie. 
Deze keer hebben we de heer Jaap van 
Kranenburg uitgenodigd. Hij is pastoraal-
werker in onze parochie en kan ons vast 
veel over zijn werk en interesses vertellen.
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 
Puck Vork: 0575-490500  of Jannie En-
gelsman : 0575-490434
Tot ziens op de 20e mei ! 
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DAG ZUTPHEN BRUMMEN JOPPE LOCHEM VORDEN BORCULO RUURLO HENGELO KEIJENBORG BAAK DREMPT OLBURGEN STEENDEREN VIERAKKER DAG

za 02/05 18.30 uur
WCV

J. van Kranenburg

19.00 uur 
WCV 

werkgroep

19.00 uur 
WCV 

G. Oude Groen

17.00 uur
WCV

J. van Kranenburg

za 02/05

zo 03/05 
5e zo. Pasen

11.15 uur 
Eucharistie 

W. Boerkamp
geen viering

9.30 uur 
WCV

werkgroep

9.30 uur 
WCV 

G. Oude Groen

9.30 uur
WCV

W. Matti

11.00 uur
WCV

werkgroep
geen viering geen viering

vrijdag 1 mei  
15.00 uur  

Eucharistie

10.00 uur
Oec.viering

J. van Kranenburg

10.00 uur
Woorddienst 
werkgroep

zo 03/05 
5e zo. Pasen

ma 04/05 
Doden- 
herdenking

19.00 uur  
J. van Kranenburg

19.00 uur  
werkgroep

Dorpskerk  
19.00 uur  
W. Matti

19.00 uur werk-
groep

19.00 uur  
M. Peters

ma 04/05
Doden- 

herdenking
za 09/05 17.00 uur 

Effataviering
19.00 uur 

WCV 
M. Peters

19.00 uur  
Eucharistie  
F. Zandbelt

19.00 uur  
WCV  

werkgroep

17.00 uur
Eucharistie
F. Zandbelt

za 09/05

zo 10/05 
6e zo. Pasen

11.15 uur Euch.
F. Hogenelst

17.00 uur Vesper

9.30 uur
WCV

M. Storteler

9.30 uur
Familieviering 

werkgroep

9.30 uur
WCV

werkgroep

9.30 uur
WCV

werkgroep

9.30 uur  
WCV  

werkgroep

11.00 uur  
WCV  

M. Peters

9.30 uur  
WCV 

J. van Kranenburg

9.30 uur
Eucharistie

F. Hogenelst

9.30 uur  
WCV  

M. Peters

zo 10/05 
6e zo. Pasen

wo 13/05 9.30 uur
Eucharistie

F. Hogenelst

9.30 uur
WCV

A. Bos

19.00 uur  
Eucharistie  

F. Hogenelst

wo 13/05

do 14/05 
Hemelvaart 
v.d. Heer

11.15 uur  
Eucharistie  

F. Hogenelst

9.30 uur
WCV

T. ten Bruin

9.30 uur
WCV

M. Peters

De Bleijke 
10.00 Oec.v. 
werkgroep

11.00 uur  
WCV  

J. van Kranenburg

9.30 uur  
Eucharistie  

F. Hogenelst

do 14/05 
Hemelvaart 

v.d. Heer
za 16/05 19.00 uur 

Eucharistie 
F. Zandbelt

19.00 uur werk-
groep Anders 

Vieren

za 16/05

zo 17/05 
7e zo. Pasen

11.15 uur  
Eucharistie  
J. Hulshof

geen viering
9.30 uur

Eucharistie*
F. Hogenelst

9.30 uur
WCV

werkgroep

9.30 uur
WCV

werkgroep

9.30 uur 
WCV 

werkgroep

9.30 uur 
WCV 

werkgroep

11.00 uur 
WCV 

T. ten Bruin

9.30 uur 
WCV 

T. ten Bruin
geen viering

9.30 uur 
WCV 

werkgroep

9.30 uur
Eucharistie
J. Hulshof

zo 17/05 
7e zo. Pasen

za 23/05 19.00 uur
Eucharistie

F. Hogenelst

19.00 uur 
Eucharistie 
F. Zandbelt

19.00 uur 
WCV 

J. van Kranenburg

za 23/05

zo 24/05  
Pinksteren

11.15 Euch. 
F.Hogenelst/TtB 

17.00 Vesper

9.30 uur
Eucharistie

F. Hogenelst

9.30 uur
Eucharsitie
J. Leisink

9.30 uur
Eucharistie
F. Zandbelt

Ger.Kerk 10.00 
Oec.v. J. van 
Kranenburg

9.30 uur 
WCV 

M. Peters

9.30 uur 
WCV 

G. Spekkink

11.00 uur 
Eucharistie 
F. Zandbelt

9.30 uur 
WCV 

G. Oude Groen

9.30 uur 
Eucharistie J. van 

der Meer

9.30 uur 
WCV 

T. ten Bruin

zo 24/05
Pinksteren

ma 25/05 
2e Pinksterdag

11.15 uur
Eucharistie
F. Zandbelt

ma 25/05
2e Pinksterdag

za 30/05 19.00 uur 
Eucharistie 

F. Hogenelst

17.00 uur
Eucharistie

F. Hogenelst

za 30/05

zo 31/05 
H. Drie 
Eenheid

11.15 uur EHC
voor de kinderen 

uit Zutphen
geen viering

9.30 uur
WCV

werkgroep

9.30 uur
WCV

werkgroep

9.30 uur
Eucharistie

J. van der Meer

19.00 uur
Lof

F. Hogenelst

9.30 uur
WCV

werkgroep

13.30 uur EHC  
voor de kinderen uit 

Hengelo en Keijenborg

9.30 uur
WCV

werkgroep
geen viering

9.30 uur  
WCV 

werkgroep

zo 31/05  
H. Drie  

Eenheid
za 06/06 19.00 uur

WCV
J. van Kranenburg

19.00 uur
Vormselviering

R. Cornelissen/MP

18.30 uur
Eucharsitie

F. Hogenelst

19.00 uur
WCV

werkgroep

19.00 uur 
WCV 

T. ten Bruin

17.00 uur
Eucharistie

F. Hogenelst

za 06/06

zo 07/06 
Sacraments-
dag

11.15 uur
Familieviering
F. Hogenelst

9.30 uur 
WCV 

J. van Kranenburg

9.30 uur
Eucharistie

F. Hogenelst

9.30 uur 
WCV 

T. ten Bruin

11.00 uur
WCV

T. ten Bruin

9.30 uur
WCV

M. Peters

vrijdag 5 juni
15.00 uur

Eucharistie 

9.30 uur
WCV

werkgroep

10.00 uur
Woorddienst 
werkgroep

zo 07/06
Sacraments-

dag
za 13/06 17.00 uur 

Effataviering
19.00 uur

Taizé
Anders Vieren

19.00 uur
Eucharistie
F. Zandbelt

17.00 uur
Eucharistie

F. Hogenelst

za 13/06

zo 14/06
11e zondag 
d.h. jaar

11.15 uur
Eucharistie
F. Zandbelt

geen viering
9.30 uur

Familieviering 
werkgroep

10.00 uur 
Oec.viering 
werkgroep

9.30 uur
WCV

G. Spekkink

9.30 uur EHC
voor de kinderen uit 
Borculo en Ruurlo

9.30 uur
Eucharistie
F. Zandbelt

11.00 uur
WCV

J. van Kranenburg

9.30 uur
WCV

werkgroep
geen viering

9.30 uur
WCV

J. van Kranenburg

zo 14/06 0 
11e zondag 

d.h. jaar
za 20/06 19.00 uur

Eucharistie
F. Zandbelt

19.00 uur 
WCV 

werkgroep

17.00 uur 
Kermis 

F. Hogenelst

19.00 uur 
WCV 

A. Bos

za 20/06

zo 21/06
12e zondag 
d.h. jaar

11.15 uur
Eucharistie

P. Westerman

9.30 uur
WCV

A. Bos

9.30 uur
WCV

M. Peters

9.30 uur
WCV

werkgroep

9.30 uur
WCV

werkgroep

9.30 uur
WCV

werkgroep

EHC
zie 

Vierakker

9.30 uur
WCV

werkgroep

EHC
zie 

Vierakker

9.30 uur EHC 
voor Baak/Olburgen/
Steenderen/Vierakker

zo 21/06  
12e zondag 

d.h. jaar

LEGENDA: Euch.:  Eucharistieviering WD:  Woorddienst EHC:  Eerste H. Communieviering  
 WCV:  Woord- en Communieviering Oec.viering:  Oecumenische viering  
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DAG ZUTPHEN BRUMMEN JOPPE LOCHEM VORDEN BORCULO RUURLO HENGELO KEIJENBORG BAAK DREMPT OLBURGEN STEENDEREN VIERAKKER DAG

za 02/05 18.30 uur
WCV

J. van Kranenburg

19.00 uur 
WCV 

werkgroep

19.00 uur 
WCV 

G. Oude Groen

17.00 uur
WCV

J. van Kranenburg

za 02/05

zo 03/05 
5e zo. Pasen

11.15 uur 
Eucharistie 

W. Boerkamp
geen viering

9.30 uur 
WCV

werkgroep

9.30 uur 
WCV 

G. Oude Groen

9.30 uur
WCV

W. Matti

11.00 uur
WCV

werkgroep
geen viering geen viering

vrijdag 1 mei  
15.00 uur  

Eucharistie

10.00 uur
Oec.viering

J. van Kranenburg

10.00 uur
Woorddienst 
werkgroep

zo 03/05 
5e zo. Pasen

ma 04/05 
Doden- 
herdenking

19.00 uur  
J. van Kranenburg

19.00 uur  
werkgroep

Dorpskerk  
19.00 uur  
W. Matti

19.00 uur werk-
groep

19.00 uur  
M. Peters

ma 04/05
Doden- 

herdenking
za 09/05 17.00 uur 

Effataviering
19.00 uur 

WCV 
M. Peters

19.00 uur  
Eucharistie  
F. Zandbelt

19.00 uur  
WCV  

werkgroep

17.00 uur
Eucharistie
F. Zandbelt

za 09/05

zo 10/05 
6e zo. Pasen

11.15 uur Euch.
F. Hogenelst

17.00 uur Vesper

9.30 uur
WCV

M. Storteler

9.30 uur
Familieviering 

werkgroep

9.30 uur
WCV

werkgroep

9.30 uur
WCV

werkgroep

9.30 uur  
WCV  

werkgroep

11.00 uur  
WCV  

M. Peters

9.30 uur  
WCV 

J. van Kranenburg

9.30 uur
Eucharistie

F. Hogenelst

9.30 uur  
WCV  

M. Peters

zo 10/05 
6e zo. Pasen

wo 13/05 9.30 uur
Eucharistie

F. Hogenelst

9.30 uur
WCV

A. Bos

19.00 uur  
Eucharistie  

F. Hogenelst

wo 13/05

do 14/05 
Hemelvaart 
v.d. Heer

11.15 uur  
Eucharistie  

F. Hogenelst

9.30 uur
WCV

T. ten Bruin

9.30 uur
WCV

M. Peters

De Bleijke 
10.00 Oec.v. 
werkgroep

11.00 uur  
WCV  

J. van Kranenburg

9.30 uur  
Eucharistie  

F. Hogenelst

do 14/05 
Hemelvaart 

v.d. Heer
za 16/05 19.00 uur 

Eucharistie 
F. Zandbelt

19.00 uur werk-
groep Anders 

Vieren

za 16/05

zo 17/05 
7e zo. Pasen

11.15 uur  
Eucharistie  
J. Hulshof

geen viering
9.30 uur

Eucharistie*
F. Hogenelst

9.30 uur
WCV

werkgroep

9.30 uur
WCV

werkgroep

9.30 uur 
WCV 

werkgroep

9.30 uur 
WCV 

werkgroep

11.00 uur 
WCV 

T. ten Bruin

9.30 uur 
WCV 

T. ten Bruin
geen viering

9.30 uur 
WCV 

werkgroep

9.30 uur
Eucharistie
J. Hulshof

zo 17/05 
7e zo. Pasen

za 23/05 19.00 uur
Eucharistie

F. Hogenelst

19.00 uur 
Eucharistie 
F. Zandbelt

19.00 uur 
WCV 

J. van Kranenburg

za 23/05

zo 24/05  
Pinksteren

11.15 Euch. 
F.Hogenelst/TtB 

17.00 Vesper

9.30 uur
Eucharistie

F. Hogenelst

9.30 uur
Eucharsitie
J. Leisink

9.30 uur
Eucharistie
F. Zandbelt

Ger.Kerk 10.00 
Oec.v. J. van 
Kranenburg

9.30 uur 
WCV 

M. Peters

9.30 uur 
WCV 

G. Spekkink

11.00 uur 
Eucharistie 
F. Zandbelt

9.30 uur 
WCV 

G. Oude Groen

9.30 uur 
Eucharistie J. van 

der Meer

9.30 uur 
WCV 

T. ten Bruin

zo 24/05
Pinksteren

ma 25/05 
2e Pinksterdag

11.15 uur
Eucharistie
F. Zandbelt

ma 25/05
2e Pinksterdag

za 30/05 19.00 uur 
Eucharistie 

F. Hogenelst

17.00 uur
Eucharistie

F. Hogenelst

za 30/05

zo 31/05 
H. Drie 
Eenheid

11.15 uur EHC
voor de kinderen 

uit Zutphen
geen viering

9.30 uur
WCV

werkgroep

9.30 uur
WCV

werkgroep

9.30 uur
Eucharistie

J. van der Meer

19.00 uur
Lof

F. Hogenelst

9.30 uur
WCV

werkgroep

13.30 uur EHC  
voor de kinderen uit 

Hengelo en Keijenborg

9.30 uur
WCV

werkgroep
geen viering

9.30 uur  
WCV 

werkgroep

zo 31/05  
H. Drie  

Eenheid
za 06/06 19.00 uur

WCV
J. van Kranenburg

19.00 uur
Vormselviering

R. Cornelissen/MP

18.30 uur
Eucharsitie

F. Hogenelst

19.00 uur
WCV

werkgroep

19.00 uur 
WCV 

T. ten Bruin

17.00 uur
Eucharistie

F. Hogenelst

za 06/06

zo 07/06 
Sacraments-
dag

11.15 uur
Familieviering
F. Hogenelst

9.30 uur 
WCV 

J. van Kranenburg

9.30 uur
Eucharistie

F. Hogenelst

9.30 uur 
WCV 

T. ten Bruin

11.00 uur
WCV

T. ten Bruin

9.30 uur
WCV

M. Peters

vrijdag 5 juni
15.00 uur

Eucharistie 

9.30 uur
WCV

werkgroep

10.00 uur
Woorddienst 
werkgroep

zo 07/06
Sacraments-

dag
za 13/06 17.00 uur 

Effataviering
19.00 uur

Taizé
Anders Vieren

19.00 uur
Eucharistie
F. Zandbelt

17.00 uur
Eucharistie

F. Hogenelst

za 13/06

zo 14/06
11e zondag 
d.h. jaar

11.15 uur
Eucharistie
F. Zandbelt

geen viering
9.30 uur

Familieviering 
werkgroep

10.00 uur 
Oec.viering 
werkgroep

9.30 uur
WCV

G. Spekkink

9.30 uur EHC
voor de kinderen uit 
Borculo en Ruurlo

9.30 uur
Eucharistie
F. Zandbelt

11.00 uur
WCV

J. van Kranenburg

9.30 uur
WCV

werkgroep
geen viering

9.30 uur
WCV

J. van Kranenburg

zo 14/06 0 
11e zondag 

d.h. jaar
za 20/06 19.00 uur

Eucharistie
F. Zandbelt

19.00 uur 
WCV 

werkgroep

17.00 uur 
Kermis 

F. Hogenelst

19.00 uur 
WCV 

A. Bos

za 20/06

zo 21/06
12e zondag 
d.h. jaar

11.15 uur
Eucharistie

P. Westerman

9.30 uur
WCV

A. Bos

9.30 uur
WCV

M. Peters

9.30 uur
WCV

werkgroep

9.30 uur
WCV

werkgroep

9.30 uur
WCV

werkgroep

EHC
zie 

Vierakker

9.30 uur
WCV

werkgroep

EHC
zie 

Vierakker

9.30 uur EHC 
voor Baak/Olburgen/
Steenderen/Vierakker

zo 21/06  
12e zondag 

d.h. jaar

LEGENDA: Euch.:  Eucharistieviering WD:  Woorddienst EHC:  Eerste H. Communieviering  
 WCV:  Woord- en Communieviering Oec.viering:  Oecumenische viering  

Voor andere vieringen en het koorrooster zie bladzijde 18* in deze viering aandacht voor het af-
scheid van de heer Piet-Hein Cremers.



18 Onderweg / Bijlage Vieringenschema

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

Vieringen door de week
Borculo: O.L.V. Tenhemelopneming-
kerk, laatste dinsdag van de maand, 
10.00 uur, 19 mei i.p.v. 26 mei.
Brummen: H. Andreaskerk,  
’s woensdags, 9.30 uur
Drempt: H. Willibrordkerk, laatste 
vrijdag van de maand, 9.30 uur
Lochem: H. Josephkerk, 1e donder-
dag van de maand, 10.00 uur.
Olburgen: H. Willibrordkerk, 
1e vrijdag van de maand, 15.00 uur.
Zutphen: H. Johannes de Doper-
kerk, ’s woensdags, 9.30 uur, niet op 6 
en 20 mei.

aanbidding/biechtgelegenheid
Zutphen: H. Johannes de Doper-
kerk, 1e zaterdag van de maand, 
15.30-16.15 uur. Niet op 2 mei. 

Koorrooster (voor zover bekend)

Baak: Dames- en Herenkoor 4-10-23-31 mei; 6-14 juni
Borculo: Parochiekoor 10-16-23-31 mei; 6-20 juni
Hengelo: Willibrordkoor 3-10-13-24 mei; 7-14-21 juni
Joppe: Parochieel Koor 3-10-14-24-31 mei; 7-20 juni
Keijenborg: Parochiekoor 14-17-24 mei; 14 juni
 Herenkoor 10 mei; 7 juni
 2Gether 20 juni
Lochem: Gemengd Koor 3-10-17-24 mei; 7-21 juni
 Marinata 31 mei
Olburgen: Parochiekoor 10-24 mei; 14 juni
Ruurlo: Gemengd Koor 2-9-17-20-24 mei; 7-21 juni
Steenderen: Gemengd Koor alle vieringen m.u.v. 24 mei
 2Gether 24 mei
Vierakker: Kerkkoor alle vieringen
Vorden: Cantemus Domino 10 mei; 6-21 juni
 Vokate 2-17-24 mei; 14 juni
 Dameskoor 31 mei
Zutphen: Gemengd Koor 3 mei; 14 juni
 Vocal Chords  24 mei; 6 juni
 Dameskoor 10 mei; 7 juni
 Capella St. Jan 17 mei; 21 juni
 Schola  14-31 mei;  
 Greg. Getijdenkoor 10 mei (17.00); 24 mei (17.00)

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

Voor dopelingen uit Joppe, Lochem, Vorden en Zutphen:
Zondag 21 juni 2015 Zutphen H. Johannes de Doper
 Voorbereiding op dinsdag 19 mei 2015

Voor dopelingen uit Borculo, Hengelo, Keijenborg en Ruurlo:
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

eucharistievieringen met 
gezamenlijke ziekenzalving
Ruurlo: H. Willibrordkerk, woens-
dag 20 mei, 10.00 uur.

rozenkrans bidden
Borculo: O.L.V. Tenhemelopneming-
kerk, woensdag 6  mei, 19.00 uur.
Drempt: H. Willibrordkerk: 6, 13, 20 
mei, 19.00 uur.
Hengelo: parochiecentrum, iedere 
dinsdag in mei om 19.00.
Keijenborg: H. Johannes de Doper-
kerk, iedere woensdag om 19.00 uur.
Joppe: O.L.V. Tenhemelopneming-
kerk, iedere dinsdag in mei 19.00 uur.
Zutphen: H. Johannes de Doperkerk, 
iedere dinsdag in mei om 19.00 uur.

MarIa Vieringen
Borculo: O.L.V. Tenhemelopneming-
kerk, Lof: dinsdag 19 mei, 16.30 uur 
en zondag  31 mei, 19.00 uur
Drempt: H. Willibrordkerk, woens-
dag 27 mei, 19.00 uur
Steenderen: H. Willibrordkerk, 
maandag 11 en 18 mei, 19.00 uur.
Zutphen: H. Johannes de Doperkerk, 
Vesper: zondag 10 mei, 17.00 uur

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

Commissie Beheer en 
onderhoud
Iedereen begrijpt dat voor de instandhou-
ding en de uitstraling van ons kerkge-
bouw structureel onderhoud noodzakelijk 
is. Om een helder inzicht te krijgen in 
de onderhoudswerkzaamheden en de te 
verwachten reparaties en vervangingen 
evenals de daarbij behorende kosten 
heeft het bestuur van de parochie van 
de HH. Twaalf Apostelen voor al haar 
kerkgebouwen een instandhoudingsplan 
opgesteld. In dit plan komt niet alleen de 
conditie van goten, waterlijsten, dak-
bedekking, gevels, regenwaterafvoer, 
riolering, schilderwerk en (glas-in-lood) 
ramen aan bod, maar ook het onderhoud 
van elektrische en verwarmingsinstal-
laties, computers, kopieerapparatuur en 
het orgel.
De werkgroep die zich in onze geloofsge-
meenschap met de onderhoudsplanning 
en de daaruit voortvloeiende werk-
zaamheden bezighoudt, heeft de naam 
‘Commissie Beheer en Onderhoud’ Bij 
het opstellen van een meerjarenplan, het 
zogenaamde schema grootonderhoud, 
maakt de commissie ook een kostenra-
ming waarmee inzicht wordt verkregen in 
de kosten van het toekomstig (jaarlijks) 
onderhoud. De uitvoering van preventieve 
en noodzakelijke werkzaamheden worden 
- zeker als het om kleinere klussen gaat 

- zoveel mogelijk in eigen beheer uitge-
voerd. De commissie beschikt daarvoor 
over een viertal bekwame vakmensen, 
te weten de heren Henri te Walvaart, 
Herman Schuttenbeld, Jan Steenkamer 
en Piet Witteman. 
Samen met de locatieraad vergaderen de 
commissieleden vier keer per jaar over 
noodzakelijke werkzaamheden en het 
bijstellen van het schema grootonder-
houd. In 2014 werden er een flink aantal 
werkzaamheden uitgevoerd en kwamen 
veel zaken aan de orde zoals bespreking 
van het bovengenoemde instandhou-
dingsplan, vervanging van de ramen in de 
parochiezaal door isolerende beglazing en 
de daarmee samenhangende energiebe-
sparing, inbraakpreventie, de brievenbus 
in de Mariakapel, het weer zichtbaar ma-
ken van het derde glas-in-loodraam in de 
doopkapel, houtwormbestrijding, monu-
mentenbeleid van de gemeente Lochem, 
het onderhoudscontract van de Ricoh 
kopieermachine, een lekkende afsluiter 
van de cv-ketel, inspectie van de bliksem-
beveiligingsinstallatie, een lamp in het 
portiek van de parochiezaal, de naden 
van het platte dak van het kerkgebouw 
voorzien van dakmaterialen, het ‘Stroom-
lijnplan riolering’ van de gemeente Lo-
chem, onderzoek naar vervanging van het 
computersysteem waarmee de kerkdien-
sten worden opgenomen, een offerte voor 
een nieuw kopieerapparaat, het vlaggen 
bij officiële gelegenheden, de ventilatoren 
achter in de kerk, reparatie van de glas-
in-loodramen boven de ingang van de 
kerk, het losmaken van het tuimelraam in 

het kerkgebouw aan de tuin-
zijde, de jaarlijkse controle 
en het schoonmaken van de 
daken en het repareren van 
een doorgeroeste afvoerpijp 
in de kruipruimte van de 
pastorie.
De Commissie Beheer en 
Onderhoud hoopt met goed 
beheer en gedegen onder-
houd te bereiken dat onze 

St. Josephkerk nog vele jaren dienst kan 
doen. Bovendien is het in goede staat 
houden van ons kerkgebouw op termijn 
goedkoper dan het moeten uitvoeren van 
onverwachte reparaties en niet-verwachte 
restauraties als gevolg van matig of slecht 
onderhoud. 

oecumenische viering 
De band speelt. Op de theatergrond staan 
een man en zijn zoon tegenover elkaar. 
De armen open, maar er is teveel gebeurd 
voor een intense omhelzing. Hoe maak 
je samen een nieuw begin? Ze willen wel, 
dat zie je, maar ze weten niet hoe. Nog 
niet. Maar het komt wel. 
Op 14 juni om half twee vindt in het 
Openluchttheater in Lochem de muziek-
theaterdienst ‘Meer kan het niet zijn’ 
plaats. Spelers vertellen het verhaal van 
de Verloren Zoon in deze tijd. Het is 
theater, meezingtheater, maar ook een 
kerkdienst voor iedereen, jong of oud. 
Eén waarin ‘toevallig’ de confrontatie 
tussen vader en zoon tot een dieptepunt 
komt. Hoe vinden ze elkaar terug? En hoe 
zit het met het oudste kind? Heeft dat nog 
een rol in dit verhaal? ‘Wat is mijn hart?’, 
‘Hart van mijn gevoel’ en ‘Pak maar mijn 
hart’ zijn enkele van de nummers die 
in het verhaal een plaats hebben. Kom 
het meebeleven in het Openluchttheater 
in Lochem op 14 juni om 13.30 uur. De 
toegang is gratis. Er is een collecte voor 
de onkosten. Bij slecht weer vindt deze 
muziektheaterdienst plaats in de Gudula-
kerk in Lochem. 
Voor meer informatie kunt u terecht bij: 
ds. Jan Willem Drost (predikant Lochem),  
jwdrost@pglochem.nl of  
Jan Leijenhorst (pastor Barchem),  
jleijenhorst@gmail.com. 

Soms kost het vervangen van een kapotte lamp 
meer moeite dan je vooraf zou vermoeden

Bij de meeste, vooral grotere klussen wordt 
vooraf aan enkele bedrijven een offerte ge-
vraagd.
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Christus Koning / H. antonius  
van Padua - Vorden
Het Jebbink 8, 7251 BL Vorden; 0575-551735, 
parochievorden@tiscalimail.nl
Secretariaat: dinsdag 9.00-12.00; donderdag 9.00-10.30.
Rekeningnr.: NL68RABO0366463667 (kerkbijdrage); 
NL71RABO0155100904 (algemeen en intenties)
Redactie: cjklijn1970@kpnmail.nl
Locatieraad
H. Winkeler, vz., 553292; H. Peters, secr., 520452;  
P. Zents, pm., 556723.
Pastoraatgroep
A. Heuveling, secr., 552267; T. Rutting, 553527;  
A. Wentink, 0573-401564; C. Fransen, 552322;  
H. van Heugten, 554241.

Locatieraad/
Pastoraatsgroep
De Vastentijd, de Goede Week en de 
Paasdagen liggen  inmiddels achter ons 
en daarmee ook een periode van grote 
drukte in en rond ons kerkgebouw.  Rond 
half maart werd in onze kerk de Via Do-
lorosa opgebouwd, een indrukwekkende  
fototentoonstelling met bijbehorende 
opdrachten tegen pesten voor school-
kinderen, die in Vorden mede door de 
grote inzet van Marga Peters succesvol 
is verlopen.  Op Goede Vrijdag werd – 
vanwege de overgrote belangstelling vorig 
jaar – de Passie met een projectkoor van 
ruim 100 parochianen maar liefst twee 
maal opgevoerd, om 15.00 uur met een 
rondgang van het door vrijwilligers gedra-
gen kruis langs de drie Vordense Kerken, 
die in de Raad van Kerken samenwerken, 
en om 19.00 uur met een kruisgang alleen 
in de Christus Koningkerk. Door de inzet 
van de vele vrijwilligers verliepen de twee 
voorstellingen in een telkens bomvolle 
kerk zonder problemen en de volgende 
dag was alles weer opgeruimd voor het 
Paasfeest.  Het Hoogfeest van Pasen werd 
gecelebreerd door onze emeritus pastoor  
Jan van der Meer, die aan het einde 
van de viering nog in het zonnetje werd 
gezet omdat hij dat weekend 80 jaar was 
geworden!
Inmiddels staan de ouderenviering en 
de Eerste H. Communie in Joppe voor 
de deur  en zowel in cluster- als paro-
chieverband staan ook weer bestuurlijke 
bijeenkomsten gepland. Laten we op weg 
naar het Pinksterfeest het geloofsvuur 
in ons zelf verder opstoken want dat kan 
de geloofsgemeenschap altijd gebruiken. 
Hoewel nog zeker niet uitgeblust zal ik 
per 1 juli mijn functie als voorzitter van de 
pastoraatsgroep neerleggen. Door de  bij 
de start gelijktijdige benoeming van de 5 
huidige leden zouden alle leden tegelij-
kertijd ook weggaan en dat is voor de 
continuïteit niet goed, dus maken enkele 
leden al voortijdig plaats om opvolgers 

in te werken en ervaring over te dragen. 
Het betekent ook mijn laatste voorwoord 
maar zeker niet mijn afscheid als vrijwil-
liger, want ik blijf voor de woord- en com-
munievieringen gewoon beschikbaar.
Ton Rutting
Voorzitter pastoraatsgroep

In Memoriam
Op zondag 22 maart overleed Willemien 
Gunnewijk-Huitink op de leeftijd van  
88 jaar. Zij werd begraven op 27 maart 
na de uitvaart in de Christus Koningkerk 
in Vorden. In de nieuwsbrief wordt zij 
herdacht met een in memoriam.

Heiligenbeeldenmuseum 
weer geopend
Honderden prachtige onderwerpen uit 
”Het levenswerk van Henk Ensink”
Naast de vaste openstelling van heiligen-
beelden in het museum is er dit jaar een 
thematentoonstelling gewijd aan prach-
tige voorwerpen uit de collectie van de 
in 2014 overleden Henk Ensink. Het is 
een veelomvattende collectie bestaande 
uit heiligenbeelden, relikwiehouders, 
huis-reis- en kinderaltaren, kruisbeelden, 
missie- en collectebusjes, wijwaterbakjes 
en religieus vaatwerk.  De heer Ensink 
heeft zijn gehele religieuze collectie, die 
hij in ruim 40 jaar bijeenbracht, bij zijn 
overlijden nagelaten aan het Heiligen-
beeldenmuseum. Ook zal een aan hem 
en zijn verzameling gewijd klankbeeld 
worden vertoond. 
De officiële opening vond plaats op 
maandag 6 april, 2de paasdag, om 13.30 
uur door Vicaris Ronald Cornelissen uit 
Deventer.
Openingstijden 2015:
Geopend op dinsdag, donderdag en 
zondag, van 11.00 tot 17.00 uur, vanaf 
maandag 6 april (2de Paasdag) tot en met 
donderdag 29 oktober, alsmede op 2de 
Pinksterdag, Monumentendag zaterdag 

12 en zondag 13 september en de Gelderse 
Museumdag op zaterdag 24 oktober.
Het adres van het Heiligenbeeldenmuse-
um is Ruurloseweg 101, 7251 LD Kranen-
burg-Vorden. Telefoon 0575-55 64 88, 
alleen tijdens openingstijden. Informatie 
over reserveringen van groepen VVV-kan-
toor Vorden, telefoon 0575- 55 32 22 of 
website: www.heiligenbeeldenmuseum.nl
Secretariaat Heiligenbeeldenmuseum/
Stichting VKK: Schoneveldsdijk 2, 
7251 LE Vorden.

Bericht van de 
bezoekersgroep
In onze geloofsgemeenschap  Christus 
Koning,  Vorden/Kranenburg, worden 
door de bezoekersgroep ongeveer 80 
ouderen en zieken bezocht.
De bezoekersgroep bestaat uit 8 dames 
die deze parochianen bezoeken. 
Rond hun tachtigste  verjaardag worden 
deze parochianen gebeld met de vraag of 
ze een bezoekje van één van onze bezoek-
sters op prijs stellen.
Eerder gebeurde dit al vanaf 75 jaar, maar 
veel mensen vinden dit te vroeg. Daarom 
is voor deze wijziging gekozen
In de andere geloofsgemeenschappen van 
onze parochie HH. Twaalf Apostelen, gaat 
men hier op dezelfde wijze mee om.

Mocht u echter voor uw 80ste  wel graag 
bezoek ontvangen, bijv. bij ziekte of over-
lijden. Of kent u iemand die  een bezoekje 
op prijs stelt, dan kan dat doorgegeven 
worden aan de contactpersoon van de 
bezoekersgroep (Gerda van der Meij  
tel.0575 553466) of bij het secretariaat 
van onze geloofsgemeenschap, tel. 0575 
551735

Inleveren Kopij
Sluitingsdatum inleveren kopij voor Vor-
den is 28 mei 2015, 
cjklijn1970@kpnmail.nl
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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 groot 
succes
Voor de tweede keer werd de Passion 
for Kids georganiseerd. Zeker 60 kinde-
ren en hun (groot)ouders verzamelden 
zich in de Joriskerk. Het verhaal over de 
laatste dagen van Jezus werd verteld door 
Henriette Bouwman, Veerle en Linde Uhl. 
Tevens verbeeldden een 8-tal kinderen 
het verhaal in diverse schilderijen. De 
zangeres Ellie Mobbs zong diverse liedjes, 
zoals bijvoorbeeld Hallo Wereld van Kin-
deren van Kinderen. Veel kinderen wilden 
helpen om het grote versierde kruis te 
dragen richting onze kerk. Een mooie ma-
nier om met elkaar het verhaal te beleven. 
Foto’s staan op www.passionforkids.nl 

Kerk binnenste buiten in 
juni in en rond Borculo
Kerken uit Borculo, Geesteren, Gelselaar 
en Haarlo houden in het weekend van 19 
t/m 21 juni allerlei bijzondere activiteiten. 

Onder het motto ‘Kerk binnenste buiten’. 
Hiermee nemen zij op initiatief van de 
plaatselijke Raad van kerken deel aan de 
landelijke kerkennacht. Een werkgroep 
organiseert dit voor hen. Aan de voorbe-
reidingen wordt nu al druk gewerkt.

De kerkennacht is een tweejaarlijks oecu-
menisch evenement. In Nederland, maar 
ook in diverse andere Europese landen 
openen tal van kerken en gebedshuizen in 
een weekend hiervoor hun deuren. 

Dit jaar staat centraal ‘Kerk binnenste 
buiten’. Laat de omgeving meegenieten 
van wat er gebeurt. Keer je als kerk niet 
naar binnen, maar laat buiten zien wat 
je binnen doet. Ga naar  buiten en laat 
anderen zien wat je bezighoudt.
Om in een vroeg stadium de aandacht te 
vestigen op de kerkennacht in en rond 
Borculo zijn maquettes vervaardigd, 
die aansluiten op het thema. Ze zijn op 
verschillende plaatsen binnenkort te 
bewonderen.

Werkgroep Kerkennacht Raad van Ker-
ken Borculo

Een lid van de organiserende werkgroep voor 
de kerkennacht in en rond Borculo werkt aan 
de vervaardiging van een maquette hiervoor.

Misintenties
26/4 Jan en Paul Belterman, Ellie 
Venderbosch-Bonnes, Antoon Rasing, 
Bernard Sasse. 2/5 Wilhelmien Krabben-

borg-Klein Nijenhuis Jaargedachtenis, 
Ellie Venderbosch-Bonnes, Bernard 
Sasse, 10/5 Overleden ouders Elschot-
Spekschoor, Mina Jansen-ten Bras, Ellie 
Venderbosch-Bonnes, Harrie Leferink op 
Reinink, Bernard Sasse. 16/5 Hetty van 
Aken-Beerten, Liene Heutinck-Wieggers, 
Overleden familie Geerligs en Otten-
schot, Anneke Nieuwveld-v.d.Wurp, Ellie 
Venderbosch-Bonnes, Theo en Riek Ver-
heijen, Jan en Paul Belterman, Bernard 
Sasse, Fam. Pelgrum. 23/5 Ben Lubbers, 
Harry Hendricksen, Bernard Sasse, Her-
man Beerten. 31/5 Berard Sasse. 14/6 
Theo Jansen,  Liene Heutinck-Wieggers, 
Henk de Vries Jaargedachtenis.

Inleveren Kopij
Sluitingsdatum inleveren kopij voor Bor-
culo is 28 mei 2015, 
monique.uhl@gmail.com

Palmpasen viering 
Had Jeruzalem in die dagen een krant 
gehad, dan had ie er bol van gestaan, zei 
pastoor Fred Hogenelst. In de Palm-
pasenviering van 29 maart vertelde hij 
over de intocht van Jezus in Jeruzalem. 
Voor de mensen in die tijd was dat groot 
nieuws. De pastoor vertelde over de 
Goede Week die komt, naar Pasen toe, en 
over de symboliek achter de palmpaas-
stokken. 
Aan het eind van de dienst, die werd 
opgeluisterd door kinderkoor Sing a 
Song, kregen de kinderen hun felbegeerde 
haantje op de Palmpaasstok. Tot hilariteit 
van de kinderen besprenkelde de pastoor 
de stokken met wijwater. 
Na een rondje door de kerk liepen de kin-
deren naar buiten. Daar stond de ezel met 
daarop Finn die de rol van Jezus goed 
vertolkte. Onder muzikale begeleiding van 
Sophia’s Lust werd de optocht met Jezus 
op de ezel en een groot aantal kinderen 
met hun mooi versierde Palmpaasstok 
voortgezet door het dorp met als eindpunt 
het eierveldje. Alwaar de kinderen op 
zoek gingen naar het gouden ei!

Vervolg van pagina 22, ruurlo
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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.

eerste Heilige Communie 
De voorbereiding is in volle gang. Dit jaar 
is het voor het eerst dat Borculo en Ruur-
lo samenwerken. Er zijn 3 communican-
ten uit Borculo en 4 uit Ruurlo. Het is een 
enthousiaste groep. Op 21 maart hebben 
we de presentatie in Ruurlo gevierd, met 
als thema Klein Geluk. De kinderen heb-
ben zich voorgesteld met een klavertje 4, 
dat een rode draad vormt in de vieringen. 
Er zijn bolletjes van de klaver 4 gepoot, en 
we hopen dat die met de EHC op 14 juni 
al gegroeid zijn tot plantjes. Na afloop 
van de viering hadden de kinderen voor 
iedere kerkbezoeker een bolletje met een 
klavertje 4 eraan, om zo ook geluk uit te 
delen. Binnenkort gaan we ook de bakker 
bezoeken. Dit keer in Borculo. We komen 
nog 4 zondagochtenden bij elkaar om 
samen met de kinderen aan het project, 
“blijf dit doen” te werken.

Familieberichten 
Overleden Op 11 maart 2015 overleed 
Mevr. Maria Emma van Dorth tot Medler-
de Weichs de Wenne in de leeftijd van 91 
Jaar. De kerkelijke uitvaartviering was op 
17 maart in de Willibrorduskerk te Ruur-
lo. De begrafenis was op begraafplaats te 
Kranenburg. Op 4 maart 2015 overleed 
Mevr. Johanna Greidanus-Voorspuij in 
de leeftijd van 87 jaar, de afscheidsviering 
werd gehouden in besloten kring. Op 28 
maart 2015 overleed Antoon Wopereis, in 
leeftijd van 70 jaar. De crematieplechtig-
heid was op 2 april in crematorium De 
Slangenburg te Doetinchem.
Dat zij mogen rusten in vrede.
Gedoopt Op zondag15 februari 2015 is 
door het sacrament van het doopsel in de 
H. Willibrorduskerk te Hengelo in onze 
gemeenschap opgenomen Lucas Frank 
Douwe De ouders zijn Liesbeth Smeding 
en Frank Strotmann, De roepnaam is Lu-
cas en hij werd geboren 24 juni 2014. Wij 
feliciteren de doopouders met deze blijde 
gebeurtenis.

Ziekenzalving 
Tijdens de seniorenviering op 20 mei 
a.s.om 10.00 uur zal de jaarlijkse zieken-
zalving plaatsvinden. Indien u hier graag 
bij wilt zijn en geen vervoer hebt kunt u 
bellen naar Anny Strijker Tel: 452652. De 
leden van de bezoekersgroep zorgen dan 
voor vervoer.

Paasviering Willibrordus-
school ruurlo 
Donderdag 2 april kwamen de kinderen 
van de St. Willibrordusschool voor hun 
jaarlijkse Paasviering in de H. Willibror-
duskerk. De viering werd geopend door 
juf Jessica. De kinderen hadden tijdens 
de Goede Week al hun voorbereidin-
gen gedaan voor de Paasviering. Na het 
welkomstwoord werd er gezamenlijk het 
lied “Pasen is een nieuw begin” gezon-
gen. Door een aantal kinderen werd het 
verhaal voorgelezen uit het prentenboek 
“Plant bloeit op”. De kinderen hadden 
een plantje in een zelfgeschilderd potje 
gemaakt, dat ze per opbod verkopen. Het 
geld komt ten goede aan het Vastenactie-
project van de HH. Twaalf Apostelen. In 
Ivoorkust werkt een vrouwencoöperatie 

hard aan het verbeteren van de school-
maaltijden voor kinderen. Met dat geld 
kunnen ze een vrachtwagentje kopen en 
de kippenboerderij verbeteren, zodat 
er voor de kinderen weer kippenvlees 
en groente bij de rijstmaaltijden word 
geleverd, zodat ze kunnen genieten van 
een gezonde en voedzame schoolmaaltijd. 
Dochter en schoonzoon van Marian en 
Fried Storteler zijn werkzaam in Ivoor-
kust en zullen het geld daar direct kunnen 
besteden. Namens hen nam Marian de 
cheque met het bedrag van € 624,29 in 
ontvangst. Mooie afsluiting van deze 
Paasviering.

Misintenties
3 mei Jaargedachtenis Engelina Aagten-
te Vruchte, Ida van Lanen-Groot-Zevert, 
Mientje Wopereis, Lies Kasteel-Hofman. 
10 mei (Moederdag), jaargedachtenis 
Leo Beuting, Hendrik Eggink, Riki 
Mombarg-v.d. Hoven, Jan Kasteel, Mien-
tje Wopereis, Elisabeth Kasteel-Jansen, 
Lies Kasteel-Hofman, overleden ouders 
Hermans-Goldewijk, Ida van Lanen - 
Groot-Zevert. 20 mei (Seniorenviering) 
Jan Kasteel. 24 mei (eerste Pinksterdag) 
Ouders Gotink-Eggink en zoon Herman
Eef Bouwmeester, Toon Geerligs, Rikie 
Mombarg-v.d.Hoven, Jan Kasteel, Arnold 
en Ilse Olyslager-Markovski, Ouders 
Kasteel-Jansen, Lies Kasteel-Hofman, 
Johan v.d.Berg, Rudi Kasteel, Ouders 
Wiegerinck-Kock en zoon Jos, overleden 
ouders Hermans-Goldewijk, Marijke 
Schoenaker-Kudrewicz, Ida van Lanen-
Groot-Zevert. 
31 mei Ida van Lanen-Groot-Zevert. 
7 juni Ouders Gotink-Eggink en zoon 
Herman, Jan Kasteel, Arnold en Ilse 
Olyslager-Markovski
14 juni geen misintenties ivm. dienst 
in Borculo. 21 juni (Vaderdag) overle-
den ouders Eggink-Gotink, Theodorus 
Kasteel, overleden ouders Hermans-
Goldewijk, jaargedachtenis Lies Kasteel-
Hofman, Ida van Lanen-Groot-Zevert.

Vervolg op  
pagina 21
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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.

1e Heilige Communie 2015
Op zondag 31 mei 2015 
om 13.30 uur in de Wil-
librordkerk te Hengelo, 
doen 21 kinderen uit 
Hengelo en Keijenborg 
hun 1e Heilige Commu-
nie. Alle namen staan 
op de locatiepagina van 
Keijenborg.
Dit is een bijzondere dag voor hen. Ze zijn 
al druk bezig met de voorbereidingen. De 
Communicantjes vinden het erg span-
nend, maar zijn heel enthousiast. 
Op zondag 19 april 2015 om 11.00 uur 
in St. Jan de Doper te Keijenborg, willen 
deze Communicantjes zich aan de Paro-
chie gaan voorstellen. 

Vastengala te Hengelo 
Dit jaar was op zondag 8 maart in Hen-
gelo het Vasten Gala.
Een activiteit van de MOV- werkgroepen 
in de Parochie en bedoeld extra aandacht 
te geven aan het vastenproject en geld 
hiervoor op te halen. Dit jaar is dat de 
vrouwen Cacao coöperatie KOADO-DUE 
in het Afrikaanse land Ivoorkust. 
Een parochiaan uit Ruurlo Anouk Stor-
teler en haar vriend André Beld zijn daar 
sinds een paar jaar werkzaam. Zij zijn 
onze ambassadeurs in dit project dat we 
als parochie 2 jaar gaan steunen. De dag 
begon met een speciale MOV- viering 
waarin parochiemedewerkster Marian 
Storteler voorging. 

De viering had als thema: Geloof, Hoop 
en Liefde. Hun toekomst onze taak. Het 
verhaal van de stenen in de vaas werd 
uitgebeeld en maakte duidelijk wat het 
belangrijkste is voor de vrouwen in Ivoor-
kust en hoe te handelen. Na de viering 
was er een deurcollecte en deze bracht 
een mooi bedrag op. Daarna werd ieder-
een uitgenodigd voor een kopje koffie in 
het parochiecentrum. Daar was het een 
gezellige drukte en konden ook spulletjes 
worden gekocht, o.a. kussens en tassen 
gemaakt van Afrikaanse stoffen. Daar 
werd goed gebruik van gemaakt. 

Na de koffie gaf André Beld een beeldpre-
sentatie. Omdat André nauw betrokken is 
bij de vrouwen van de Cacao coöperatie is 
het extra bijzonder uit eerste hand door 
hem geïnformeerd te worden. Iedereen 
luisterde aandachtig en kon vragen stellen 
indien gewenst. Ondertussen meldden 
zich al mensen voor de wandeling. Deze 
was uitgezet rond ons mooie Hengelo en 
dat was genieten, zeker met het prachtige 
weer. Bij terugkomst was er heerlijke 
tomaten- en groentesoep met broodjes. 
Opbrengst van wandeling en maaltijd zijn 
uiteraard voor het project.
André verzorgde nogmaals een beeld-
presentatie en zo kwam er een einde aan 
een geslaagde dag! We bedanken dan 
ook iedereen die hieraan heeft meege-
holpen. Verder wensen we André en zijn 
vriendin Anouk veel succes bij hun werk 
in Ivoorkust en hopen gauw weer te iets 
van hen te horen… Een foto impressie van 
deze dag is te vinden op de website van 
Hengelo www.willibrordhengelo.nl en de 
parochie www.12apostelen.nl
Namens de vrouwen uit Ivoorkust: harte-
lijk dank voor uw gift! 

En was u niet in de gelegenheid om bij het 
Vasten Gala aanwezig te zijn dan hopen 
wij u volgend jaar zeker te ontmoeten. 
Werkgroep MOV (Missie, Ontwikkeling 
en Vrede) van de Parochie HH.Twaalf 
Apostelen. 

r.K. Willibrord Kerkkoor
Het R.K. Willibrord Kerkkoor (ons kerk-
koor) heeft op zondag 22 maart 2015 de 
kerkdienst mogen verzorgen in de Calix-
tusbasiliek in Groenlo. We wisten niet wat 
ons te wachten stond en togen met het 
totale koor richting Groenlo.
De “Nieuwe Calixtus “zoals die in de 
volksmond wordt genoemd is ingewijd 
op 16 juli 1908 terwijl de eerste steenleg-
ging was op 7 mei 1907. De kerk werd 
gebouwd voor de aanneemsom van 
f.125.000,00 (echte oude Nederlandse 
guldens). Na een hartelijke ontvangst 
hebben we ons op het koor geïnstalleerd. 
Om half elf begon de dienst. De kerk 
was redelijk gevuld en mochten zelfs een 
tiental gelovigen uit ons eigen dorp waar-
nemen. Omdat het vasten is waren we wat 
beperkt in de liedkeuze. Achteraf kunnen 
we vaststellen dat het nog wel meeviel wat 
we ten gehore mochten brengen. De klank 
van het orgel en de zang was enorm. Na 
de dienst sprak pastoor de Jong een dank-
woord uit voor de prachtige zang van ons 
kerkkoor. Hij kon niet begrijpen dat met 
zo een prachtig koor de pastoor weg gaat. 
Tenslotte werden we bedankt door de 
aanwezigen met een luid applaus. Daarna 
werden we uitgenodigd voor het drinken 
van een kop koffie of thee. We gingen met 
een goed gevoel weer richting Hengelo en 
hopen nog eens in deze prachtige Basiliek 
te mogen zingen.

excursie naar Zutphen
Stadswandeling en bezoek aan de Librije
De stad Zutphen is een stad om te ‘dolen 
en te dromen’, zoals dichteres Ida Ger-
hardt eens zei. Er heerst hier en daar een 
haast middeleeuwse sfeer en er zijn vele 
verstilde plekjes. De vele torens, hofjes, 
bijzondere pleinen en markten herbergen 
een lange geschiedenis. We zullen tijdens 
een wandeling van ruim een uur worden 
begeleid door een ervaren gids. Zo komen 
de verhalen van deze stad tot leven! Ook 
brengen we een bezoek aan de Librije, de 
beroemde middeleeuwse bibliotheek in de 
Walburg kerk. Daar verwonderen we ons 
over het ‘monnikenwerk’ van weleer. Ook 
hier zal een gids ons te woord staan. We 
vertrekken met de auto naar Zutphen; bij 
aanmelding wordt u gevraagd, of u in uw 
auto passagiers kunt meenemen of wilt 
meereizen. 
In overleg kunnen brandstofkosten wor-
den gedeeld.
Wanneer: donderdag 30 april 2015
Vertrek:   18.00 uur bij Ons Huis
Terugkomst plm. 21.30 uur
Kosten € 8,00 per persoon + gedeelde 
reiskosten
Aanmelden: vóór 15 april bij Ted Willems 
of Aleida Blanken
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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

Gezinsbijdrage/kerkbalans: C. Gerritsen 06 10065324

Locatieraad/pastoraatgroep
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 spoedgeval-
len bij een overlijden of spoedbediening 
belt u de parochiewacht. Telefoon 06 10 
31 96 38  

Contactpersoon voor Zelhem: 
De heer J. Waalderbos, Zonnebloemstraat 
43, 7021 ZA Zelhem, tel. 0314-623809.
Stichting R.K. Begraafplaats Keijenborg: 
Contactpersoon: Mevr. J. Lamers, tel. 
0575 – 464162, email: 
begraafplaatskeijenborg@hotmail.com

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

Jaargedachtenisvieringen
Op zondag 14 juni is de jaargedachte-
nisviering voor  Riek Stevens-Muller 
overleden op 14-06-2014. Zondag 12 juli 
is de jaargedachtenisviering voor Henk 
Schennink overleden op 8-07-2014. 

Familieberichten
Huwelijk: Op donderdag 28 mei 2015 
is om 15.00 uur de huwelijksviering voor 
het bruidspaar Martijn Nieuwenhuis en 
Sari Booltink. 
Overleden: Op 21 februari 2015 is over-
leden Joop Kempers in de leeftijd van 71 
jaar. Hij woonde Steenderenseweg 2A te 
Hengelo Gld. 
Op 23 februari 2015 overleed Trees 
Voermans-Kleve in de leeftijd van 87 jaar. 
Zij verbleef in Zorgcentrum Schavenweide 
te Doetinchem. 
Op 12 maart 2015 is overleden Dinie Beu-
link-Mentink in de leeftijd van 67 jaar. Zij 
verbleef in Den Ooiman te Doetinchem.
Op 4 april 2015 overleed Lies Menting-
Ankersmit in de leeftijd van 83 jaar. Zij 
woonde Kerkstraat 30 te Keijenborg.  

terugtreden  
Wim Besselink
Onlangs heeft Wim Besselink laten weten 
dat hij zich door zijn ziekte gedwongen 
voelt om  terug te treden uit zijn kerke-
lijke activiteiten. Wim Besselink heeft 
zich jarenlang bijzonder ingezet voor de 
Keijenborgse geloofsgemeenschap. Zo 
was hij in het verleden vice-voorzitter van 
de parochieraad en vice-voorzitter van 
het kerkbestuur. De laatste jaren was hij 
voorzitter van de locatieraad en ook van 
de coördinatiegroep. Daarnaast was Wim 
ook koster en maakte hij onderdeel uit 
van het parochiekoor.
Zijn terugtreden is een flinke aderlating 
voor het reilen en zeilen van onze geloofs-
gemeenschap. Zeker ook omdat hij zijn 
activiteiten met veel energie en enthousi-
asme vervulde.  We zijn hem voor al deze 
werkzaamheden dan ook bijzonder veel 
dank schuldig. Wij wensen Wim Besselink 
veel  sterkte en kracht in deze voor hem 
zo moeilijke tijd.  

Locatieraad en pastoraatgroep

1e Heilige Communie 2015
Op zondag 31 mei 
2015 om 13.30 uur in 
de Willibrordkerk te 
Hengelo, doen onder-
staande kinderen uit 
Keijenborg en Hen-
gelo hun 1e Heilige 
Communie. Dit is een 
bijzondere dag voor 
hen. Ze zijn al druk 
bezig met de voorbereidingen.
De Communicantjes vinden het erg span-
nend, maar zijn heel enthousiast. 
Op zondag 19 april 2015 om 11.00 uur in 
St. Jan de Doper te Keijenborg, hebben 
deze Communicantjes zich aan de Paro-
chie voorgesteld. 

Communicantjes uit Keijenborg:
Britt Steege, Jet Tolkamp. Didi Hoose-
mans, Jart Ankersmit, Rik te Stroet, 
Floris Nieuwenhuis, Lynn Kelderman, 
Quintin Uyttenboogaart, Tes Nendels en 
Chantal Hermans. 
Uit Hengelo: 
Madelon Masselink, Constantijn Spie-
ker, Aimée te Molder, Jeffrey Lankhorst, 
Amber Seubring, Mees Visser, Beau Vis-
ser, Marit ten Kate, Mart van de Weer en 
Daniël Haggeman.
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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
Vieringen in mei
In verband met de Pleinmarkt zal er in 
het weekend van 2 en 3 mei géén viering 
zijn. Op maandag 4 mei is de Dodenher-
denking welke start met een viering om 
19.00 uur in de Martinuskerk. Aanslui-
tend zal de herdenking op het kerkhof  en 
bij de luistersteen vervolgd worden. Met 
Hemelvaart, 14 mei, is er een viering in 
cluster-verband in de kerk van Vierakker 
om 9.30 uur. Op 23 mei om 19.00 uur is 
de viering voor Pinksteren in onze kerk. 
Op de middenpagina’s van Onderweg 
vindt u de details van alle vieringen in 
Baak en omliggende geloofsgemeen-
schappen.

Koffiedrinken 
Op zondag 10 mei is er na de viering van 
9.30 uur koffie en thee drinken in de kerk. 
Op deze speciale dag, Moederdag, bent u 
van harte uitgenodigd.

doop op 31 mei  
Op zondag 31 mei wordt Jolijn Offenberg 
gedoopt. Deze doopviering is om 13.30 
uur waarin diaken Oude Groen de voor-
ganger zal zijn.

terugblik op Parochieavond 
(deel twee) 
Op dinsdag 10 februari 2015 was de 
“parochieavond” in zaal Herfkens. In de 
vorige Onderweg stond het eerste deel 
van de terugblik op deze avond, nu volgt 
het tweede deel.
De voorlopige cijfers van 2014 laten een 
klein positief resultaat zien. Dit komt 
doordat in 2014 weinig is uitgegeven aan 
onderhoud (zie hiervoor). De overige 
kosten en baten in 2014 liggen in lijn met 
de begroting. Voor 2015 is een negatieve 
begroting opgesteld. Er moet een reser-

vering voor de instandhouding van het 
gebouw worden opgenomen. 
Gerard Stolwijk, penningmeester van de 
parochie HH. Twaalf Apostelen en con-
tactpersoon voor de Vierslag, vertelde dat 
2 locaties zullen worden toegevoegd aan 
onze parochie, te weten Drempt en Brum-
men. Drempt zal worden toegevoegd 
aan het cluster Vierslag. Activiteiten in 
de parochie zullen steeds meer en vaker 
binnen de clusters worden aangeboden, 
dus voor een groep geloofsgemeenschap-
pen. Samenwerking binnen het cluster is 
noodzakelijk om zo allerlei vormen van 
pastoraat te kunnen aanbieden. 
Zowel Gerard Stolwijk als ook pastoor 
Hogenelst zien dat in alle locaties van de 
parochie de financiën, de kerkgang en 
het aantal vrijwilligers terugloopt. Beiden 
vragen zich af, samen met de aanwezigen 
op de parochieavond, hoe het katholieke 
leven kan voortbestaan, hoe kun je in de 
toekomst het geloof blijven vieren. Hoe 
kun je de katholieke geloofsgemeenschap 
een plaats geven in de Baakse gemeen-
schap? De pastoor benadrukt dat activi-
teiten in de geloofsgemeenschap behou-
den dienen te worden, deze activiteiten 
houden Baak leefbaar. Hij ziet echter ook 
in dat het gebouw, de St. Martinuskerk, 
een hoge kostenpost is voor de lokale 
gemeenschap. Er zal moeten worden 
nagedacht hoe we in Baak verder willen 
en verder kunnen. 
De Parochieavond was een informatieve 
en zinvolle avond. De komende tijd zal er 
van alles op het pad komen van de Baakse 
geloofsgemeenschap, zowel negatief als 
positief. Als we hierover denken, praten, 
besluiten nemen en handelen, ook met de 
andere geloofsgemeenschappen in onze 
cluster, kunnen we samen aan een wense-
lijke  toekomst werken. 

Pleinmarkt 
Op 3 mei a.s. wordt in Baak bij de Mar-
tinuskerk weer de jaarlijkse pleinmarkt 
gehouden. ‘s Ochtends om 10.00 uur gaan 
de hekken open. Er is dan weer van alles 
te koop. Zoekt u een leuke ketting bij de 
nieuwe jurk? Op de Pleinmarkt is veel 
keus! Gaat een kind op kamers of hebt u 
een zomerhuisje gekocht? Kom naar de 
kraam van het serviesgoed of het bestek 
en sprokkel het een en ander bij elkaar. 
Hebt u zin in een nieuwe hobby? Begin 
alvast wat te verzamelen in Baak. Zoekt u 
lectuur voor de vakantie? Op de boeken-
kraam is keuze uit honderden exempla-
ren. Bent u toe aan andere bloempotten? 
Kijk bij de vazen en potten of er wat 
van uw gading bij is. Vanaf 14.00 uur is 
het ‘happy hou r’. De markt is om 15.00 
afgelopen. Natuurlijk is er ook gedacht 
aan de inwendige mens: er is koffie, thee, 
en zowel zoete als hartige lekkernijen 
zijn tegen een vergoeding te verkrijgen. 
De opbrengst is, zoals altijd, voor het 
onderhoud van de kerk. Op de zaterdag 
ervoor, 2 mei, kunt u bruikbare spullen 
bij de kerk brengen. (Geen grote meubels 
en witgoed, en ook geen kapotte spul-
len!)  Eventueel kan het bij u opgehaald 
worden. Meer weten? 0575 441554 
Stichting vrienden van de Parel van Baak        

Familieberichten
Op 26 februari is Hein Schooltink overle-
den op de leeftijd van 87 jaar. Op 5 april 
is mevr. G.H. Peters-Weetink overleden 
op de leeftijd van 87 jaar.

Misintenties 
Zo. 10/5 koor Ouders van Leussen-Wol-
brink, Ouders Dashorst-Brink. Zo. 17/5 
Ouders Schotman-Bekken en familie. Ou-
ders Cornelissen-Brink, Ouders Spijkers-
Betting. Za. 23/5 koor Fam. Veenhuis-
Zents, Ouders Roordink-Borgonjen, 
Anthonius Hermanus Driever, Jgt. Johan 
Heijtink. Wim Driever. Zo. 31/5 koor 
Fam. te Stroet, Ouders Mentink-Jansen 
en familie. Za. 6/6 koor Wim Teunissen. 
Zo. 14/6 koor Herman Hendriks, Wim 
Driever, Marijke Hebben.
Misintenties voor elk weekend: Lena 
Heijtink-Teunissen, Frans Brink, Bernard 
Klein Heerenbrink  Jan Mokkink, Hein 
Schooltink, Mevr. Peters-Weetink.
Misintenties voor eenmaal per 
maand: Mevr. Hebben–Smit, Teun en 
Marie Eliesen–Hendriks, Ouders van 
Leussen-Schooltink-Bosman, Ouders 
Driever–Masselink, Dicky Herfkens, Fam. 
van den Bos–Sesink, Fam. Heijtink, Jos 
Hermsen, Fam. Veenhuis-Zents, Ouders 
Shoenaker-Janssen, Gradus Lichtenberg, 
Fam. Teunissen-Schooltink.
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H. Willibrord - drempt
Zomerweg 19, 6996 DD Drempt. 
Secretariaat: Hoefkensestraat 12, 6996 DS Drempt
locatieraaddrempt@gmail.com, 06 83801729
Rekeningnr.: NL25RABO0304500259
Redactie: redactie.willibrord.drempt@gmail.com

Locatieraad
I. Stortelder-Spigt, 0313 479294; F. Janssen, pm.;
H.Bremer, secr., 06 83801729; P. Hammink

Locatieraad
Als nieuwe locatie binnen de parochie 
willen wij ons graag aan u voorstel-
len. Wij zijn een dorpse locatie met 564 
parochianen. Globaal is het de katholieke 
kerkgemeenschap van de dorpen Voor- 
en Achter-Drempt en een deel van Hum-
melo, Hoog-Keppel en Toldijk. Wij waren 
verbaasd en verrast toen we eind vorig 
jaar te horen kregen dat parochie Levend 
Water wordt opgeheven en wij zouden 
worden toegevoegd aan de HH. Twaalf 
Apostelen. Het is een grote verandering 
waar verschillend op is gereageerd, maar 
de locatieraad heeft het idee dat we goed 
passen binnen het cluster en parochie 
waartoe we gaan behoren. We hebben 
actieve werkgroepen waardoor regelmatig 
bijeengekomen wordt “in het zaaltje” bij 
de pastorie.

Onze H. Willibrordkerk draait op vrij-
willigers, samen dragen we de kerk op 
handen en doen we onze uiterste best 
om de kerk en alles er omheen in prima 
conditie te houden. De toren van onze 
mooie kerk is een markant herkennings-
punt voor velen. Menig voetballer weet 
waar Drempt ligt, want “dat is daar waar 
je langs de kerk naar het veld moet”. Laat 
u echter niet verrassen, onze kerk staat 
in de dorpskern van Achter-Drempt en 
wordt wel eens verward met de NH-kerk 
langs de provinciale weg in Voor-Drempt.
We kennen al veel mensen in ons cluster/
de parochie via familie, kennissen, werk 
en sociale activiteiten. De jaarlijkse 
bedevaart naar Kevelaer gaat ook al jaren 
gezamenlijk. We nodigen alle mensen uit 
de andere locaties van de parochie uit om 
eens te komen meevieren in onze kerk. U 
bent van harte welkom!

Geschiedenis 
Het is ruim 150 jaar geleden dat de Paro-
chie Drempt werd gesticht. Als patroon-
heilige werd gekozen voor de Heilige Wil-

librordus. Een prachtig beeld van hem is 
in de kerk te vinden, ook boven de ingang 
van onze kerk prijkt een beeld van deze 
bisschop. Heel vroeger kerkten Dremp-
tenaren in Olburgen. In 1781 werd aan de 
Hoefkensestraat in Drempt een schuur 
omgebouwd tot bijkerk. Dit was “het 
Huefken”, in papieren van het bisdom 
terug te vinden als “Katholieke Gemeente 
Het Hoefke in Drempt bij Doesburg”. 

De Dremptse gemeenschap heeft veel 
moeite moeten doen om een eigen paro-
chie te krijgen. De eerste brief met een 
verzoek dateert uit 1839. Twintig jaar 
later, in 1859, is de Parochie Drempt een 
feit. De toenmalige kerk is ingezegend in 
1863. In de jaren ’30 van de vorige eeuw 
is de kerk afgebroken en op eigen funda-
menten andersom opnieuw gebouwd. In 
2009 vierden we het 150 jarig bestaan 
van onze locatie. Ter gelegenheid hiervan 
is een jubileumboek uitgegeven. Exem-
plaren zijn verkrijgbaar achter in de kerk 
(€10,-).

Veranderingen overgang
Op de parochieavond 15 april is gepro-
beerd de vele vragen betreffende de 

overgang te beantwoorden. Hierbij een 
korte samenvatting: De wekelijkse Eucha-
ristieviering op vrijdag komt te vervallen, 
dit komt mede door het komende vertrek 
van Vicaris Pauw. Hiervoor komt wel één 
keer per maand een viering in de plaats 
eveneens op de vrijdagmorgen om 9.30 
uur. De weekendvieringen zullen zoals de 
gewoonte was een keer per twee weken 
zijn. De vieringen zullen zoals gebrui-
kelijk op zaterdag of zondag zijn, de tijd 
van 19.00 uur op zaterdagavond blijft 
gehandhaafd. 
De viering op zondag zal vanaf mei om 
9.30 uur zijn. De aanpassing van de 
vieringtijd op zondag van 10.00 uur naar 
9.30 uur, heeft te maken met het feit dat 
de voorganger hiermee de mogelijkheid 
heeft twee keer voor te gaan. Wanneer er 
in Drempt geen viering is hopen we dat 
men ook eens de stap zet naar één van 
de andere kerken binnen ons cluster ‘De 
Vijfslag’ (Olburgen, Steenderen, Baak, 
Vierakker en Drempt), het breed parochi-
eel team verzorgt binnen het cluster ieder 
weekend minimaal een Eucharistieviering 
en een Woord- en Communieviering. 
Voor het centrale telefoonnummer voor 
het ontvangen van een ziekenzalving, zie-
kenzegen en uitvaart verwijzen wij u naar 
pagina 2 van dit parochieblad.

Mariawerkgroep
De H. Maria is middelares in onze 
verhouding met God. De maand mei is 
al sinds het midden van de negentiende 
eeuw speciaal aan de moeder van Chris-
tus toegewijd. Daarom eren wij haar in 
onze Mariakapel met het bidden van de 
rozenkrans. In het verleden, in tijden van 
dreiging en oorlog, bleek het rozenkrans-
gebed tot de Moeder Gods populair én 
effectief. Veel christenen buiten Europa 
hebben geen godsdienstvrijheid (meer) 
en worden gehinderd in de uitoefening 
van hun geloof. Het vragen om steun en 
bijstand van de H. Maria voor deze ver-
volgde christenen is hard nodig. Daarom 
is de intentie van deze Mariamaand de 
vervolgde christengemeenschappen in het 
Midden Oosten, in Azië en in Afrika. 
De data van het rozenkransgebed zijn, 6, 
13 en 20 mei. Aanvang 19.00 uur.
Op 27 mei besluiten wij de Mariamaand 
met een Plechtig Lof, m.m.v. van het Wil-
librordkoor. Celebrant is pastoor Hoge-
nelst. Aanvang 19.00 uur.
Na elke bijeenkomst nodigt de Maria-
werkgroep u uit voor koffie of thee in het 
parochiezaaltje.

Kopij 
Inleverdatum kopij zomernummer  
Onderweg (nummer 5) is 25 mei.
redactie.willibrord.drempt@gmail.com
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H. Willibrord - olburgen
Olburgseweg 4; 7225 NB Olburgen, 0575-451279, 
bgg 0575-451454.
Rekeningnr.: NL42RABO0148900313
Redactie: jansenmts@planet.nl

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

activiteiten voor vrouwen
Donderdag 7 mei lopen we weer de kunst-
wandelroute in Hummelo. Jaarlijks wordt 
deze wandelroute uitgezet vanaf Pasen tot 
Pinksteren. Op zaterdag 13 juni is weer 
onze jaarlijkse fietstocht. 
Via de nieuwsbrief krijgen jullie meer 
informatie over deze en alle andere 
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 

Geschreeuw in de kerk
Ja, het koper schreeuwt erom! Een 
poetsbeurt!
Een gezellige ochtend in de sacristie van 
onze kerk, met een pauze voorzien van 
koffie, thee en lekkers. 
Lekker kletsen en herinneringen opha-
len en ondertussen het koper weer laten 
blinken. Altijd gezellig en ook nog nuttig. 
Dinsdag 19 mei vanaf 9.30 uur.
De groep is de laatste jaren behoorlijk uit-
gedund dus komt allen; man, vrouw, jong 
of oud. Voor iedereen is er plek en werk.

Vastenaktie 
‘Wees mede de oorzaak van een 
betere wereld’ U heeft weer gul gegeven 
om de vrouwencoöperatie in Koado-Due 
te Ivoorkust te steunen. De totale op-
brengst van alle acties bedraagt afgerond 
290 euro. De inzet van de vrijwilligers 
is wederom niet voor niets geweest. We 
hopen volgend jaar weer op u allen te 
kunnen rekenen. 
Gulle gevers en vastenzakjesophalers 
hartelijk bedankt.
De MOV Olburgen

Misdienaar: 
Denise:  in de periode van 10 mei t/m 14 
juni zijn er geen vieringen waarbij een 
misdienaar aanwezig hoeft te zijn

Collectanten
10 mei:  Theo van Aalst
17 mei:  Theo Damen
24 mei:  Jan Baars
31 mei:  Joost Langenhof
14 juni:  Jan den Hartog

Lectoren
10 mei:  Anke Pasman
24 mei:  Anny Steentjes
14 juni:  Cilia Langenhof

Kosters
10 mei:  Cilia Langenhof
17 mei:  Betsie Verhoeven
24 mei:  Jan Baars
31 mei:  Joost Langenhof
5 juni:  Theo Damen
14 juni:  Cilia Langenhof

Bloemversiering
2 mei - 15 mei:  Diny en Leonie
16 mei - 29 mei:  Yvonne en Til
30 mei - 12 juni:  Thea en Gerda
13 juni - 26 juni:  Riky en Marietje

dames- en Herenkoor
Repetities: 12 mei, 19 mei, 2 juni, 9 juni 
en 16 juni
Gezongen vieringen: 10 mei en 24 mei

Intenties
10 mei: Gradus en Dinie Baars, Herman 
en Bep Pasman, Jan Egging en Marietje 
Egging-Houtman
17 mei: Willemien Horstink-Groot 
Koerkamp en Jan Horstink, Overleden 
ouders Te Braake-Gosselink, Joan en Riet 
Willemsen-Böhmer
24 mei: Liesbeth Sielias, Geert Pelgrom, 
Bernard Beijer, Herman en Bep Pasman, 
Gradus en Riek Bremer, Theo Bremer, 
Overleden ouders Gerritsen-Reulink
31 mei: Jan Huis in ’t Veld, Riek Huis in 
’t Veld-Baars, Hermien Godschalk-Huis 
in ’t Veld, Robert Vallen, Antoon Gosse-
link en Truus Gosselink-Steverink
14 juni: Gradus en Dinie Baars, Herman 

en Bep Pasman, Jan Egging en Marietje 
Egging-Houtman

Kopij
Sluitingsdata inleveren kopij voor Olbur-
gen/Rha: (uiterlijk 20.00 uur):
nummer 5: 25 mei.
Let op: gewijzigde data
nummer 6: 5 augustus
nummer 7: 21 september
E-mailadres: jansenmts@planet.nl

noveen 2015
Intentie:

Goede God,
wereldwijd zijn meer mensen 
dan ooit tevoren van huis en 

haard verdreven door oorlog en 
geweld. De Dienares Gods Dora 

Visser heeft in haar leven op 
verschillende plekken gewoond 

en telkens droeg ze het lijden 
met zich mee. In haar geloof 
wist zij zich altijd getroost.
Op haar voorspraak bidden 

we dat de wereld vreedzamer 
wordt en dat vluchtelingen naar 

huis mogen terugkeren.
Dat vluchtelingen zich getroost 

weten in hun geloof.
(tekst: pastoor P. Ambting)

Voor deze intentie wordt de eucha-
ristie gevierd in de H. Willibrordkerk 
van Olburgen op de volgende negen 

eerste vrijdagen van de maand 
om 15.00 uur:

6 maart - pater R. van Hellenberg 
Hubar sj

3 april - diaken J. Visser  
(kruisweg op Goede Vrijdag) 

1 mei - hulpbisschop T. Hoogenboom
5 juni - vicaris J. Pauw

3 juli - hulpbisschop H. Woorts
7 augustus - pastoor R. Franken

4 september - vicaris R. Cornelissen
2 oktober - kardinaal W. Eijk

6 november - pastoor P. Ambting 

Meer informatie: 
Olburgseweg 1, 7225 NA Olburgen, 
tel. 0575-451233 of via de website: 

www.doravisser.com

Stichting 
Vrienden 
van 
Dora Visser
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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.

terugblik 
Er is de afgelopen weken veel gebeurd in 
onze geloofsgemeenschap.
Palmzondag:  De werkgroep familievie-
ringen was druk geweest met de voorbe-
reidingen. Nieuw was de medewerking 
van Back2Basic, een muziekgroepje van 
jongeren van de protestantse gemeente 
en onze geloofsgemeenschap. De groep 
bespeelt een elektronisch orgel, gitaar en 
dwarsfluit. Een aantal leden zingen. Het 
klonk verrassend mooi. Voorganger in 
deze viering was Marga Peters. Zij liep 
voor de 7 kinderen met de palmpaasstok-
ken uit naar voren. 

Tijdens de viering wijdde ze de palmtak-
ken en de palmpaasstokken. Aan het eind 
kon ieder takjes meenemen naar huis. 
Buiten stond muziekvereniging Nieuw Le-
ven te wachten en werd er een rondgang 
door het dorp gemaakt. Na afloop was 
er voor ieder wat lekkers in het Kerspel. 
Ondanks de slechte weersvoorspellingen 
bleef het gelukkig droog. 

Witte donderdag Pastor Zandbelt 
ging voor het eerst weer voor na zijn 
heupoperatie. Hij werd geassisteerd door 
diaken Ten Bruin. Dit hoogtepunt van 
het kerkelijk jaar werd gevierd met alle 
bijbehorende rituelen. Veel wierook, het 
wegbrengen van het Allerheiligste en het 
leegmaken van het altaar. Het mediteren-
de gezang: ‘Blijf bij mij en waak hier met 
mij, waken en bidden, waken en bidden’ 
sloot de viering af. In stilte verlieten de 
aanwezigen de kerk.

Goede Vrijdag Om 17.00 uur kwamen 
25 mensen samen in het Kerspel voor 
de traditionele vastenmaaltijd. Er werd 
geopend met een korte meditatie rond het 
kruis.

Vier beelden van Jezus werden genoemd: 
dienaar, onschuldige, lijdende en gestor-
vene. Tussendoor muziek uit de Johan-
nespassion van Bach. Daarna kon de 
maaltijd beginnen en genoten de aanwe-
zigen van de rijst met vegetarische saus of 
de vissaus. Na een kopje koffie vertrokken 
er een aantal mensen gezamenlijk naar 
de viering in Baak en anderen naar de 
opvoering van de Passie in Vorden. 

Paaswake Deze werd in Vierslagverband 
gehouden in Olburgen met voorganger 
pastoor Hogenelst. Pastor Peters was van-
wege familieomstandigheden afwezig. We 
wensen haar en haar familie veel sterkte 
toe. Mette en Milou Westerink uit Steen-
deren assisteerden de pastoor als acoliet 
en misdienaar. Van Steenderen, Baak en 
Vierakker was de paaskaars aanwezig en 
deze werden tegelijk met de kaars van Ol-
burgen gewijd. Het was een mooie viering 
met parochianen uit de vier verschillende 
geloofsgemeenschappen.

eerste paasdag De paaskaars die in 
de paaswake gewijd was stond voor het 
altaar. Pastor Van Kranenburg zegende 
de kaars en de mensen in de kerk met 
wijwater. Ook bewierookte hij de kaars 
en later ook het evangelieboek. 2gether 
zorgde voor de zang. Het waren prachtige 

liederen met mooie teksten, passend bij 
deze viering. De kerk zag er feestelijk uit 
door de prachtige bloemstukken. 

Vooruitblik:
oecumenische dienst
Zondag 3 mei is er om 10.00  uur een 
oecumenische dienst in de St. Willibrord 
kerk in Steenderen met als thema: IK 
GEEF OM JOU.
Centraal in deze dienst staan de Diaconie 
en de Caritas. Wat doen zij en wat kunnen 
ze voor ons betekenen? Voorgangers zijn 
Ds.Fini van Zoelen en pastor Jaap van 
Kranenburg. Het belooft een inspirerende 
en informerende dienst te worden. Na 
de dienst is er koffie en thee. U bent van 
harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

anders vieren
Op zaterdag 16 mei is er voor de eerste 
keer in onze kerk een viering, voorbereid 
door de werkgroep Anders Vieren. Wat 
dit inhoudt kunt u meemaken als u naar 
de viering komt. Dus laat u verrassen. U 
heeft hierover in een algemeen artikel in 
de vorige Onderweg kunnen lezen.

rondleiding door de kerk
Op dinsdag 19 mei wordt er een avond 
georganiseerd samen met de protestantse 
gemeente in onze kerk. Op deze avond 
vertellen Wim Jansen en Maria Schotman 
over de rituelen en gebruiken in de katho-
lieke traditie.
De avond begint om 20.00 uur in het 
Kerspel met koffie en thee.

Voorstellen 
communicanten
Op zaterdag 30 mei om 19.00 uur stellen 
de communicanten van de Vierslag zich 
voor aan de kerkgangers. Het is tevens 
de laatste keer dat pastoor Hogenelst in 
Steenderen voorgaat. 

opbrengst vastenactie
In de vastenzakjes zat een bedrag van 
€ 342. De vastenmaaltijd bracht € 120 op. 
Een mooi resultaat.

Familieberichten
Overleden: 22 februari, Johannes  
Wilhelmus Antonius Ruiken in de leeftijd 
van 88 jaar.

Koffiedrinken
Na de oecumenische dienst van 10.00 uur 
op 3 mei. De paaskaars van 2014 wordt 
dan ook verloot. Zondag 7 juni.
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H. Willibrord - Vierakker
Vierakkersestraatweg 31, 7233 SE Vierakker, 0575-441286, 
info@demooistekerk.nl; www.demooistekerk.nl 
Secretariaat: donderdag 10.00-12.00 uur.
Rekeningnr.: NL40RABO0366417029; 
NL09INGB0000856562; 
Rekeningnr.: NL86RABO0327465948 (restauratie)
Redactie: redactie@demooistekerk.nl 

Locatieraad
C. Bonga, vz., pm., 441261; M. Gründemann, secr., 555559; 
R. Hermsen, 520870; J. Marijnissen, 441276,
F. Koekkoek, 452535.

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

Vele handen maken licht 
werk: Klussenochtend op 
zaterdag 16 mei 
Het is al weer lang geleden dat we een 
klussenochtend hadden. De laatste da-
teert van twee jaar geleden. Een enthou-
siaste groep vrijwilligers heeft zich toen 
onder meer gezet aan het schoonmaken 
van het hek langs de straat, de buiten-
lampen, de palen, het aanharken van het 
grind en meer van dit soort klussen waar 
je normaal niet toe komt. Graag nodigen 
we u uit om zaterdag 16 mei, weer mee 
te helpen om de “vergeten” klussen te 
klaren. We beginnen om 10.00 uur met 
koffie aan een “werkoverleg”, werken 
door tot ongeveer 12.30 uur, waarna we 
verhuizen naar het Ludgerus voor een 
bescheiden lunch. Wilt u meehelpen? 
Meldt u dan aan bij kosteres Ria Tijssen 
(telefoon: 0575-441286). Voor poetsdoe-
ken, emmers etc. wordt gezorgd. 

eerste Heilige Communie 
Op zondag 21 juni is het voor 6 communi-
cantjes uit onze geloofsgemeenschap een 
belangrijke dag. Samen met 3 kinderen 
uit Steenderen zullen Lars, Emelie, Thijn, 
Joost, Marie en Mathilda het feest van de 
Eerste Heilige Communie vieren. 
Op 7 woensdagmiddagen komen de 
kinderen bij elkaar om door de werkgroep 
voorbereid te worden op hun Eerste 
Heilige Communie. Ook hebben de kin-
deren een werkboekje gekregen waar ze 

thuis samen met hun ouders aan kunnen 
werken.
Op zaterdag 30 mei zullen de communi-
cantjes zich tijdens de eucharistieviering 
van 19.00 uur in de kerk van Steenderen 
voorstellen. Op 21 juni gaat het dan echt 
gebeuren: Eerste Heilige Communie om 
9.30 uur in onze eigen kerk in Vierakker.

open met Hemelvaartsdag
11.00 – 16.00 uur
Zoals gebruikelijk is ook dit jaar de kerk 
open op Hemelvaartsdag. Na de eucha-
ristieviering in de ochtend en de koffie na 
afloop is de kerk tot 16.00 uur open voor 
bezoekers. U kunt dan ook de nieuwe aan-
winst, een afbeelding van de Heilige Lud-
ger, bewonderen. Zeer de moeite waard.

openstellingen 
tijdens de zomermaanden:  
wie komt ons versterken?
Het zomerseizoen staat voor de deur en 
zoals gebruikelijk openen we de deuren 
op dinsdag- en donderdagmiddag van 
13.30 tot 16.00 uur. Twee “rondleiders” 
zijn dan aanwezig om bezoekers die daar 
prijs op stellen over onze kerk te vertellen. 
We doen dit al vele jaren met een kleine 
groep vrijwilligers. Wilt u onze groep 
komen versterken, dat kan! U wordt met 
open armen ontvangen. Maakt u zich niet 
ongerust dat u te weinig over onze kerk 
weet. We hebben een informatiemap en 
de indeling van de vrijwilligers is zo dat er 
altijd in ieder geval één ervaren rondlei-
der aanwezig is. Bent u geïnteresseerd? 
Laat het ons weten. U kunt u opgeven via 
info@demooistekerk.nl, bij Ria Tijssen 
(0575-441286) of Margreet Gründemann 
(0575-555559). 

Jaarlijkse Ludgerherdenking
Op 26 maart jl. was de, inmiddels, jaar-
lijkse Ludgervesper ter herdenking van 
de sterfdag van de Heilige Ludger. De 

dienst had een oecumenisch karakter en 
de protestante gemeenschap was dan ook 
ruim vertegenwoordigd. Dat mag geen 
wonder heten want de Heilige Ludger 
staat vermeld in het wapen van de PKN 
gemeente Wichmond. 
Aan het begin van de Vesper onthulde do-
minee Tim Wiersum een grote afbeelding 
van de Heilige Ludger. Dit is een vergro-
ting van een foto van het Ludgervaandel 
wat de Locatieraad bij toeval te zien kreeg 
bij haar jacht op een beeld van de Heilige 
Ludger. Op bezoek bij een beeldhouwer in 
het noorden des lands, stuitte de Locatie-
raad in een belendend atelier van een tex-
tielreparateur op een vaandel van Ludger. 
We konden het vaandel niet kopen, maar 
een foto maken mocht wel. 
Een vergroting van deze foto staat nu in 
de zijkapel van onze kerk naast de reliek 
van de Heilige Ludger. Voorlopig zijn we 
tevreden met deze afbeelding, maar we 
blijven op zoek naar een mogelijkheid om 
een beeld van Ludger te laten snijden.
Na de onthulling staken drie heren van 
de Ludgerkring ieder een kaars aan en 
spraken een wens uit. 
Diaken ten Bruin ging in zijn preek in op 
de betekenis van Ludger voor de huidige 
kerk. 
De traditie van Ludgervieringen begint 
langzaamaan voet aan de grond te krijgen 
in Vierakker.

Vastenactie 2015
Vrouwencoöperatie Koado-due
In het verleden heeft de geloofsgemeen-
schap van de St. Willibrorduskerk altijd 
een fantastische bijdrage gedaan aan de 
opbouw van medische apparatuur van 
het Kitale ziekenhuis in Kenia. Inmiddels 
heeft dit ziekenhuis veruit de beste status 
in de wijde omgeving gekregen. Niet dat 
daar geen hulp meer nodig is, maar zij 
kunnen nu verder op eigen benen. Dhr. 
Schipper en zijn dochter Bea – in het ver-
leden woonachtig in Vierakker – danken 
jullie hartelijk voor jullie inzet. 
Als MOV-groep van de HH. Twaalf 
Apostelen is gekozen om een bijdrage te 
leveren aan de toekomst van de vrou-
wencoöperatie Koado-Due. De MOV 
Vierakker – als deel van de HH. Twaalf 
Apostelen – heeft zich bij dit initiatief 
aangesloten om meer recht en invulling te 
geven aan de MOV- samenwerking. In de 
vorige editie van ons parochieblad Onder-
weg werd een paginagroot artikel aan het 
project besteed.
De vastenactie heeft in onze locatie  
€ 533,80 opgebracht. Daarnaast hebben 
de kinderen van basisschool De Garve nog 
een bedrag van € 102,26 bijeengebracht. 
Namens het vrouwencoöperatief van 
Koado-Due danken wij u hartelijk voor 
uw bijdrage. 

Voorbereiding Eerste Heilige Communie
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Vormselvoorbereiding
De Vormelingendag op 18 april in Zutphen voor alle vormelin-
gen uit het gehele vicariaat  was een groot succes. Over het 
Vormselweekend van de vormelingen van onze parochie op 25 
en 26 april in Ruurlo en de Vormselviering op 6 juni in Lochem 
zullen we in de volgende Onderweg verslag doen. 

Eerste Heilige Communie
De communicanten van het cluster  
Vorden-Lochem-Joppe bereiden zich voor 

In verschillende clusters in onze parochie zijn de voor-
bereidingen van de communicanten op hun Eerste Heilige 
Communie in volle gang. Zo ook in het cluster van Joppe-
Lochem-Vorden. Op 7 maart hebben de communicantjes 
zich in de presentatieviering in Vorden voorgesteld. Zij 
hebben veel plezier gehad tijdens de verdere voorberei-

dingen en op 
19 april was 
de grote dag 
en vierden zij 
hun Eerste 
Heilige Com-
munie in de 
kerk van 
Joppe. 

Jong Onderweg
Op 11 maart hebben we aan de hand van een vragenspel 
gesproken over waar we onze spirit vandaan halen, wat 
geeft innerlijke kracht, wat zijn onze drijfveren. 
Op 15 april stond de bijeenkomst in het teken van He-
melvaart en Pinksteren
Op 20 mei komen we weer samen in de sacristie in de 
St Jan te Zutphen. Van 19.00 tot 21.30 uur.
Thema: Waardoor voelen we ons geroepen, wat of wie 
doet een beroep op ons? Waarvoor zetten we onze energie in en geeft 
dat ook voldoening? Ben je tussen de 18 en 36 jaar en heb je zin om 
met ons mee te doen. 
Meld je aan bij M.Peters@12apostelen.nl of bel of whatsapp 0629405303

Dubbel feest in Zutphen
De communicanten uit Zutphen hebben zich op 12 april in 
de presentatieviering in de St Jan voorgesteld.  
En tijdens deze viering is één van de communicantjes - 
Valencia Austie - gedoopt.

Lieve hemel, ik weet het niet meer,
wat is Pinksteren ook alweer?

Met Pasen was Jezus opgestaan ...
daarna is hij naar de hemel gegaan ...

Dat is toch mooi? Het verhaal is rond:
Hij ergens boven, en wij op de grond?

Nu hoor ik over het Pinksterfeest,
ik hoor over vuur en storm en geest...

Ik snap het: zo blijft Jezus erbij!
Hij is het vuur dat ik voel in MIJ!

Vlammetje

Hemelvaart 
en 
Pinksteren
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Scholen bezoeken de kerk
De leerlingen van groep 6 van de Bernardusschool uit 
Keijenborg kwamen op 23 maart naar de kerk om samen 
de kruiswegstaties te bekijken. Op school had de juf 
hen het verhaal vertelt van het Laatste Avondmaal en 
Goede Vrijdag. Samen hebben we naar de op de mu-
ren geschilderde staties gekeken. We hebben gepraat 
over wat wij in ons leven herkennen als we denken aan 
verdriet, in de steek gelaten worden, vals beschuldigd 
en de ander helpen. De leerlingen hebben een kruisje 
van hout gemaakt en een tekening en dit bij het passie-
kruis neergelegd. Ze waren erg onder de indruk over wat 
Jezus ook tijdens die laatste tocht nog voor de mensen 
betekende.

De leerlingen van groep 4 van de Kennedyschool uit 
Zutphen kwamen op 13 april naar de kerk voor een 
rondleiding. Ze zagen de kazuifels van de pastoor en 
mochten in de kluis kijken. Aan de hand van het levens-
verhaal van Jezus vertelde pastoraal werkster Marga 
Peters hen over de doop van Jezus en hun doop, over het 
laatste avondmaal en het altaar, het tabernakel en de 
godslamp. De kinderen luisterden vol aandacht en keken 
hun ogen uit in de kerk. Ze mochten wierookkorrels 
ruiken. Ze wisten zelf ook het nodige te vertellen over 
Jezus en stelden diepgaande vragen zoals: Hoe weten 
we nu dat Jezus heeft geleefd? En hoe weten we nu 
dat Jezus bestaat? De tijd vloog om en na allemaal een 
kaarsje bij Maria te hebben aangestoken gingen ze weer 
naar school.

Tarcisiusdag 2015
Alle misdienaars en acolieten van ons bisdom, mét hun 
begeleiders, zijn uitgenodigd voor de Tarcisiusdag in 
Utrecht op zaterdag 13 juni.
Er is een heel nieuw programma voorbereid in het hartje 
van Utrecht. Want Utrecht is niet alleen bisschopsstad 
maar ook museumstad! Er is dus van alles te ontdekken, 
te zien en te beleven.
Het programma begint met de Eucharistieviering in de 
St. Catharinakathedraal, voorgegaan door kardinaal Eijk.
Na de lunch kan er ’s middags gekozen worden voor:
1.  “Moord in de middeleeuwen’ in het Catharijneconvent 
2. “De klungelige kruier” in het Spoorwegmuseum
3. “Overal zit muziek in” in het Museum Speelklok
De dag wordt er afgesloten in de tuin van de bisschop.

Voor het hele programma zie www.12apostelen.nl/nieuws/
Tarcisiusdag.

Een Pinkstermobiel knutselen
Pinksteren gaat over beweging en vuur. Dit maak je 
zichtbaar met deze luchtige mobile. Hij bestaat uit vier 
vlammen die vrij in de lucht ronddraaien aan een kruis van 
2 stokjes. Je maakt deze mobiel heel makkelijk!
Nodig: 4 blaadjes rood papier, schaar, naald en 
draad, 2 (eet)stokjes of takjes. 
Stappen:
1. knip uit het rode papier vier langwerpige driehoe-
ken. Mag ook ander papier zijn. (Ik heb bladzijden 
uit magazines gebruikt waarop de hoofdkleur rood-
oranje-roze-geel was. Wat tekst erop geeft niet!)
2. Vouw elke driehoek vanaf de basis als een harmonica op.
3. Vouw de basis dubbel tot een vlam, en bind de punten met 
een draad vast.
4. Hang de vier vlammen, elk aan hun draad, aan de uiteinden 
van het kruis. Zie je hoe ze bewegen?
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De begraafplaats is omstreeks 1830 gesticht op initiatief van Reinder baron van Dorth 
tot Medler en zijn echtgenote Barones van Hövell tot Westerflier.

Vermoedelijk is deze begraafplaats één 
van de eerste plaatsen waar architect Cuy-
pers, de architect van de Antoniuskerk 
in Kranenburg, zich boven de rivieren 
manifesteerde. Er verrezen verschillende 
graftekens, die waarschijnlijk door hem 
zijn ontworpen. De oudste steen dateert 
uit 1848, de op één na oudste uit 1853 is 
voor Judith van Dorth . Deze steen wordt 
geflankeerd door die van haar broer 
Theodoor   en van haar zuster Josephine. 
Deze drie leden van de familie van Dorth 
hebben ook veel betekend voor de bouw 
van de kerken in Kranenburg en Lochem.
In 1865 realiseerde Cuypers de grafkapel. 
Onder deze kapel ligt een grafkelder. In 
de kapel, die sober is ingericht met een 
altaar en enkele knielbanken, zijn rondom 
marmeren platen aangebracht met de na-
men van de familieleden die in de kelder 
zijn bijgezet.
De grafkapel en de zeven grafmonu-
menten van de familie van Dorth tot 
Medler, rechts op de begraafplaats zijn 
aangemerkt als rijksmonument, evenals 
het toegangshek en de twee gietijzeren 
engelen bij de ingang. 
In het  midden van de begraafplaats 
bevindt zich een cirkelvormig, door 
buxushaagjes begrensd grafperk met een 
gedenkteken, aangelegd voor de graven 
van de paters Franciscanen, die in het 
klooster aan de overzijde van de Ruur-
loseweg woonden.
In 2011 is een monumentje geplaatst 
voor de overleden, ongedoopte kinderen 
die vroeger niet in gewijde aarde begra-
ven mochten worden. Het monumentje 
bestaat uit drie zuilen , twee grote die de 
ouders voorstellen en een kleine voor het 
kind. De gebrokkelde rand symboliseert 
het afgebroken leven.

Begraafplaats in Kranenburg (Vorden)


