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De zomer komt er weer aan en mocht
u op vakantie gaan, dan hebt u in ieder
geval een mooi nummer van Onderweg
om mee te nemen!
Ook de redactie houdt het even voor gezien en daarom is dit nummer maar liefst
voor 11 weken. U kunt er dus lekker lang
over doen. Het parochieleven staat in de
zomer altijd op een wat lager pitje, en dat
is maar goed ook want er is de afgelopen
periode heel wat te doen geweest. Van een
aantal gebeurtenissen krijgt u uitgebreid
verslag, zoals de geboorte en groei van het
communicatieplan “Samen Onderweg”,
én de oproep om toch vooral deel te nemen aan de uitvoering van dat plan. We
hebben een ‘nieuwe’ vicevoorzitter van
het parochiebestuur, en de ‘oude’ heeft
een prachtig, roerend afscheid gehad. Piet
Hein, ook namens de redactie: heel veel
dank voor de onvoorstelbare hoeveelheid werk die je op je eigen vakkundige
en betrokken wijze hebt verricht in onze
parochie! We wensen je nog hele mooie
jaren.
Ook mooi om in de vakantie te lezen is
de kennismaking met onze twee nieuwe
geloofsgemeenschappen Brummen en
Drempt. Kortom: geniet!
De redactie wenst u een mooie zomer!
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Samen Onderweg
Ons pastoraal beleidsplan heeft de titel: “Mensen van de Weg”. De bedoeling
is dat we met steeds meer mensen ‘samen op weg gaan’ en ‘samen op weg blijven’. Dat meen ik. Het is nog steeds een goed voornemen en ik hoop dat met
dit beleidsplan onze parochiegemeenschap - ondertussen met 14 locaties - ook
‘Samen Onderweg’ blijft. Al wordt dat ‘samen’ nu dan toch wel wat anders.
Want ondertussen is het afscheid van mij
als uw pastoor aanstaande. Zoals u weet,
heeft de aartsbisschop van Utrecht, kardinaal Eijk, mij gevraagd om een nieuwe
benoeming te aanvaarden. Per 1 juni ben
ik inmiddels al pastoor van de parochie
Paus Johannes XXIII rond Houten en
van de parochie Heilige Suitbertus rond
Culemborg. Deze beide parochies hebben
samen zestien kerken in het parochiegebied. Het pastoraal team bestaat uit -incl.
mijzelf- zeven personen.
Na zo’n 15 jaar in onze Gelderse Achterhoek werkzaam te zijn geweest, is het
goed om een nieuwe uitdaging aan te
gaan. Hoewel het toch wel even schrikken
was. Maar een nieuwe benoeming voor
mij hing toch al wel een tijdje ‘in de lucht’.
Het is ook goed om een keer een andere
plek te krijgen en een nieuwe taak. Wij
pastores zijn als herders: we trekken een
eind met mensen op, we lopen soms voor
hen uit, dan weer achter hen aan en vaak
staan we midden tussen de mensen in.
En op zijn tijd lopen we mensen ook wel
voor de voeten. Maar als pastores zijn we
ook voorbijgangers. Dus er is een tijd van
komen en een tijd van gaan...
Graag had ik ons beleidsplan nog verder
uitgewerkt met de collega pastores, het
parochiebestuur, de diakens, parochiemedewerkers en met de vele vrijwilligers. Ik
zou ook graag met ons nieuwe communicatieplan aan het werk gaan: een mooie
uitdaging. Toch: Het is zoals het is... en
het is goed zo.
Afscheid nemen doet je ook terugkijken.
Ik ben heel erg dankbaar voor die 15 jaar
dat ik hier heb mogen werken. Dankbaar
voor de openheid waarmee vele parochianen mij in hun midden opnamen en het
me gunden om dicht bij hen te zijn in de
momenten van vreugde en verdriet.
Dankbaar voor de hartelijke samenwerking met de collega’s uit het pastoraal
team. Dankbaar voor de constructieve
samenwerking met het secretariaat en
met de parochiebesturen, eerst van de
aparte parochies en later van het bestuur van de HH. Twaalf Apostelen.
Dankbaar voor de samenwerking met de
locatieraden en de pastoraatgroepen en
natuurlijk ontelbare vrijwilligers, zoals

kosters, dirigenten, organisten, pianisten,
misdienaars, acolieten en de leden van
vele werkgroepen. Dankbaar ben ik voor
de mooie en zinvolle gesprekken die ik
mocht voeren en voor de mooie dingen
die we samen hebben ondernomen: de
bedevaarten naar Kevelaer, Lourdes en
naar de Wereldjongerendagen in Keulen, Sydney en Madrid. De gezamenlijke
vieringen bij komst of afscheid van een
collega, de eerste communiefeesten, de
doopvieringen, de huwelijken, uitvaarten,
de Passie activiteiten in de Goede Week...
er is veel om dankbaar voor te zijn.
Natuurlijk zijn er ook vervelende dingen
om op terug te kijken en dingen waar ik
verdrietig van werd. Het is frustrerend

te merken dat je niet altijd aan ieders
verwachting kunt voldoen en dat mensen
teleurgesteld raken in je functioneren
en soms ook afhaken. Dat je in bepaalde
gevallen beloften of afspraken niet kunt
nakomen of soms dingen vergeet... of dat
ik mij in mensen of situaties heb vergist
of verkeerde inschattingen heb gemaakt.
Dat maakt me wel verdrietig. Maar toch
kunnen deze ervaringen de mooie herinneringen niet overschaduwen. Wanneer
je even ‘Googelt’, op het woord ‘afscheid’
dan komen er al meer citaten en teksten
voorbij dan dat je hebben kan. Maar afscheid is ook wat je er zelf van maakt!
Op zondag 5 juli a.s. wil ik afscheid
nemen van onze parochie Heilige Twaalf
Apostelen. Dat doe ik tijdens een feestelijke viering - uit dankbaarheid - in
de St. Jan de Doperkerk te Zutphen om
11.15 uur. Ik hoop dat we er samen een
waardevol en gedenkwaardig afscheid
van maken. In de week daarna verhuis ik
naar Culemborg om ook daar met velen
‘Samen Onderweg’ te kunnen gaan, op
de weg die God ons geeft. Heel veel dank
aan Hem voor de geboden kansen en ook
aan u en jullie allen voor alle goeds en
alle verbondenheid. Ik zal u niet vergeten
en de vele dierbare herinneringen blijven
koesteren. Hopelijk denkt u nog eens
terug aan mij. Ga met God, het ga u goed
en wie weet tot ziens!
In gebed verbonden
Uw/jullie pastoor
Fred Hogenelst

Oogstdankviering 15 augustus 2015
De maatschappelijke tendens van grootschaligheid en de toenemende regelgeving
uit Den Haag en Brussel treft ook het boerenleven. Een aantal agrariërs heeft
daarom dat leven moet opgeven. Diegenen die nog wel in de landbouw werkzaam
zijn, zien allerlei eisen en mechanismen van buitenaf op zich afkomen. Steeds
maar groter, steeds maar meer. Hoe hou je daarin als boer(in) je arbeidsvreugde,
hoe verhouden zich concurrentieslag en uitbreidingsplannen met de waarden van
welzijn en geluk?
“Om groeikracht in ons” is dit jaar het thema van de Oogstdankviering in de open
lucht, bij de veldkapel aan de Vordenseweg, tussen Baak en Wichmond. De LTO
Noord (Land- en Tuinbouw Organisatie) is de initiatiefnemer. De viering heeft een
oecumenisch karakter. Voorgangers zijn ds. Fini van Zoelen en pastoraal werker
Jaap van Kranenburg.
U bent van harte welkom bij deze oecumenische viering op zaterdag 15 augustus,
om 19.30 uur. NB: deze viering is er niet uitsluitend voor ‘plattelanders’.
Ook ‘dorpelingen’ en ‘stadsen’ zijn uitgenodigd!

Onderweg / Uit de parochie

4

Parochieavond: stevige discussie tijdens
zoektocht naar de toekomst
Onder de titel ‘Gaan onze kerken dicht?’ werd op 28 april jongstleden voor de
eerste keer een parochieavond voor de hele parochie HH. Twaalf Apostelen
georganiseerd. Aanleiding was een ingezonden brief in Onderweg over de berichtgeving vanuit het Aartsbisdom over de toekomst van het parochieel leven
in Nederland. Het geschetste doemscenario van een bisdom met nog slechts 20
megaparochies leidt tot veel discussie en roept veel weerstand op. Binnen het
Aartsbisdom en ver daarbuiten wordt gesproken over de brieven van de aartsbisschop en steevast roepen ze emoties op en leiden ze tot heftige reacties.
In onze parochie is het niet anders en dus meenden het pastoraal team en het
parochiebestuur dat het goed was om een avond met elkaar over dit belangrijke onderwerp te praten.

Ruim 120 mensen waren aanwezig op
deze avond in de Emmanuelkerk in Zutphen. Alleen dat al gaf aan dat er duidelijk behoefte was aan deze avond. Na het
openingsgebed deelde vicevoorzitter PietHein Cremers, voor het laatst publiekelijk
in functie, zijn ervaringen en verwachtingen met ons. Onomwonden zei hij geen
energie te willen stoppen in onderling gebakkelei, maar te willen zoeken naar dat
wat ons als parochianen bindt en samen
de beste weg naar de toekomst te zoeken.
‘Natuurlijk mag je het oneens zijn, dat
waren de Apostelen ook, maar je moet
er onderling uitkomen en dan samen
onderweg gaan.’ Vervolgens hield pastoor
Fred Hogenelst een uitgebreide inleiding,
waarin de hele kerkgeschiedenis in een
notendop voorbij kwam en de huidige
problematiek in een breder perspectief
werd geplaatst. ‘Het rijke Roomse leven
heeft amper vijftig jaar bestaan en ligt al
weer bijna vijftig jaar achter ons. Het is
belangrijk dat we niet in het verleden blijven hangen, maar beleid maken voor de
toekomst. Die verantwoordelijkheid, de
verantwoordelijkheid voor de toekomst
van onze kerk in deze regio is een heel
belangrijke’ gaf de pastoor ons mee.
Nadat iedereen geluisterd had werd het

tijd om te praten. Menigeen had zich goed
voorbereid en er waren verschillende
sprekers die volledig uitgewerkte teksten
hadden meegenomen, die door een enkeling ook werden uitgedeeld om zijn standpunt kracht bij te zetten. Gelukkig kon
iedereen zijn zegje doen, want daar was
duidelijk behoefte aan. Het thema van de
avond was: Gaan onze kerken dicht? Hoewel sommigen dat misschien verwacht
hadden bleef het concrete antwoord op
deze vraag echter achterwege. Althans
niet anders dan dat het parochiebestuur
geen kerken sluit waar voldoende kerkbezoekers, vrijwilligers en financiën zijn.
Waar het wel over ging was, hoe we in een
tijd waarin het kerkbezoek terugloopt en
de gemiddelde leeftijd van de gelovigen
gestaag toeneemt invulling geven aan ons
katholiek geloofsleven. Maar er speelde
meer. Enkelen durfden zich heel kwetsbaar op te stellen en deelden hun persoonlijke ervaringen én teleurstellingen.
Een bij bijna iedereen terugkerend thema
waren de brieven van Mgr. Eijk. Vrijwel
zonder uitzondering heeft men moeite
met de positie die onze aartsbisschop
kiest en met de manier waarop hij zich uit
over de toekomst van de Rooms Katholieke kerk in Nederland. Het doel van de

avond was echter niet om positie te kiezen
ten opzichte van het bisdom. Hoewel Mgr.
Eijk zijn verwachtingen over die toekomst
met gelovigen en met de media heeft
gedeeld, laat hij de invulling daarvan in
beginsel over aan de parochiebesturen.
En daarmee hebben we een belangrijk
pijnpunt te pakken: menigeen gelooft dat
niet. Dat ging zelfs zover dat enkelen van
mening waren dat, als we de strijd met
het aartsbisdom niet aan zouden gaan,
dit een verloren avond zou zijn… Anderen
meenden wel dat het nuttig was om energie in de toekomst van onze parochie te
stoppen en dáár aan te werken. Hoe precies, daarover verschilden de meningen.
De één vond dat het parochiebestuur door
moet pakken en geen zachte heelmeester
moet zijn, de ander geloofde meer in het
organisch groeien naar een ander vorm
van geloofsleven.
Veel aspecten passeerden de revue, zoals
de rol van de oecumene en het belang
van aandacht voor de jeugd. De avond
werd samengevat door de aankomend
vicevoorzitter, Willem Achtereekte uit
Gorssel. Nadat hij zich kort had voorgesteld (zie ook het artikel ‘in de spotlights’
elders in dit blad) liet hij zijn licht op
de avond schijnen. Hij constateerde dat
het doel voor de meesten van ons wel
hetzelfde is, maar de weg ernaartoe mogelijk verschillend. ‘We willen samen actief
kerk zijn, we zijn allemaal op zoek naar
spiritualiteit en naar medemenselijkheid. Laten we de handen ineen slaan en
samen onderweg gaan’ zo sprak hij. ‘Hoe
we invulling geven aan de toekomst moet
niet van bovenaf komen, maar vanaf de
basis. Laat de geloofsgemeenschappen
komen met een plan voor hun eigen toekomst, zij vormen immers de basis van de
parochie.’ Met die uitspraak in gedachten
werd de avond afgesloten door Piet-Hein
Cremers die de aanwezigen uitnodigde
om een glaasje te drinken en nog even na
te praten. En daar werd goed gebruik van
gemaakt.
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Anders Vieren:
Vieren met Maria
in Steenderen

De eerste viering in Steenderen onder de noemer ‘Anders
Vieren’ viel midden in de meimaand (16 mei) en kreeg
daarom als thema: ‘Vieren met Maria’.
Het was een gebedsdienst met veel Marialiederen. Er waren
zo’n 50 parochianen aanwezig, net zoveel als bij een reguliere zaterdagavondviering. Voorgangers waren Laura van de
Kam (van de parochiële werkgroep Anders Vieren) en Maria
Schotman (vanuit de eigen geloofsgemeenschap).
Voor deze gelegenheid kreeg het Mariabeeld een prominente
plaats voor in de kerk. De kerkgangers konden tijdens het
openingslied daarbij een lichtje plaatsen. Dat was een prachtig gezicht: Maria in een zee van licht.
Na de overweging werden de mensen uitgenodigd antwoord
te geven op de vraag: “Wat betekent Maria voor jou?”. In het
boekje was daarvoor een leeg memoblaadje geplakt en bij de
ingang was een potlood aangereikt. De briefjes met antwoorden werden opgehaald en aan het einde van de dienst zijn er
een aantal voorgelezen. Teksten die ons raakten, zoals: “Mijn
toeverlaat bij alle moeilijkheden in het leven”, “Een luisterend oor, een ‘zekerheid’ waartegen je kan rebelleren en ook
veel van kan houden”, “Maria geeft rust in diepe onrust”, “Alles”. Ze geven aan hoe belangrijk Maria voor ons mensen is.
De kerkgangers vonden het een mooie en inhoudelijke viering, die hen had aangesproken. Dat er geen communieviering was stond die beleving niet in de weg.

Koudwatervrees?

Er bestaat in sommige geloofsgemeenschappen nog een
zekere terughoudendheid in het aanbieden van ‘Anders Vieren’. In Steenderen was dit niet het geval. Samen met Gerry
Spekkink en Laura van de Kam van de parochiële werkgroep
Anders Vieren hebben we de viering voorbereid. De samenwerking met en de begeleiding vanuit de werkgroep was
prima en prettig, en zeker voor herhaling vatbaar.
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Afscheid pastoor
Fred Hogenelst
Na ruim 15 jaar in onze regio gewerkt te hebben gaat pastoor
Fred Hogenelst onze parochie verlaten omdat hij een nieuwe
pastoorsbenoeming heeft aanvaard. Met ingang van 1 juni aanstaande wordt hij pastoor van de parochies Heilige Suitbertus te
Culemborg en Paus Johannes XXIII te Houten, met gezamenlijk
16 kerken. Wij betreuren zijn aanstaande vertrek zeer, maar wisten dat het eens zou komen en gunnen hem zijn nieuwe benoeming van ganser harte.
De afscheidviering is op zondag 5 juli a.s., om 11.15 uur, in de St.
Janskerk te Zutphen. Na afloop is er gelegenheid om persoonlijk
afscheid te nemen. Wij hopen dat velen van u zullen komen,
zodat het een onvergetelijke viering en receptie voor pastoor
Hogenelst zal zijn.
U komt toch ook?

Pastoraal team en bestuur
Parochie HH. Twaalf Apostelen

Afscheidscadeau pastoor
Fred Hogenelst
Als parochie willen wij pastoor Fred Hogenelst graag
een blijvende herinnering geven voor de periode van bijna
15 jaar waarin hij zich dienstbaar heeft gemaakt binnen
onze geloofsgemeenschappen. De feestcommissie heeft,
in overleg met de pastoor, gekozen om hiervoor financiële
bijdragen van parochianen te verzamelen.
U kunt uw bijdrage voor deze herinnering overmaken op
rekeningnummer: NL68 INGB 000 6870 955, ten name
van Parochie HH. Twaalf Apostelen, Zutphen o.v.v. cadeau
pastoor Hogenelst.
De feestcommissie wilt u bij voorbaat hartelijk danken
voor uw bijdrage.
Ineke Peterse, Magda van Ommen, Herman Heuver

Welkom pastoor Harry Scheve
Met ingang van 1 juli 2015 is pastoor Harry Scheve benoemd tot
pastoor van de parochie Heilige Twaalf Apostelen.
In een feestelijke viering, voorgegaan door vicaris H. Pauw, zal
pastoor Scheve geïnstalleerd worden. Deze viering vindt plaats
op vrijdag 10 juli, om 19.00 uur, in de St. Janskerk te Zutphen.
Na afloop is er een gelegenheid om kennis te maken met pastoor
Scheve.
Iedereen is van harte welkom en we hopen dat velen van de
gelegenheid gebruik zullen maken pastoor Scheve persoonlijk te
verwelkomen.

Welkom diaken Anton Bos

Vanaf 1 mei j.l. is permanent diaken Anton Bos uit Brummen
werkzaam in onze parochie. Hij zal aan u worden voorgesteld
door vicaris Pauw in de installatieviering van pastoor Harry
Scheve. In deze viering zal diaken Bos assisteren.
Pastoraal team en bestuur
Parochie HH. Twaalf Apostelen.

Onderweg / Algemeen

6

Lourdes Bedevaart mei 2015
Begin mei is een groep parochianen op bedevaart naar Lourdes geweest. De
reis werd georganiseerd door het aartsbisdom, waar ruim 1300 mensen aan
deelnamen. De vertrekdata verschilden, afhankelijk of men per trein (TGV) of
vliegtuig ging. Circa 1000 personen reisden per trein, de overige bedevaartgangers gingen per vliegtuig (van 3 t/m 8 mei).
Het jaarthema is: “Lourdes, de vreugde
van de zending”. Het thema wordt bepaald door het bisdom Tarbes-Lourdes.
Deze unieke plek in Frankrijk wordt gekenmerkt door solidariteit voor zieke en
zwakke mensen samen met vele anderen
die gezond zijn. Ook dit jaar weer waren
opvallend veel jongeren, die in groepsverband of individueel naar Lourdes waren
gekomen.
Onze groep uit de parochie HH. Twaalf
Apostelen bestond uit 21 personen die
onder begeleiding van pastoor Fred Hogenelst en geestelijk verzorger Riekje Rijk,
op bedevaart gingen .
Tijdens de twee voorbereidingsavonden
had men elkaar al wat beter leren kennen,

een kennismaking die zich tijdens het
verblijf in Lourdes verder verdiepte.
De welkomstviering met kardinaal Eijk
en de internationale viering in de ondergrondse basiliek Pius X, waar 20.000
bedvaartgangers aanwezig waren, was
zeer indrukwekkend.
Naast grote vieringen waren er ook momenten van bezinning en inspiratie met
de eigen groep. De bijzondere kruiswegstaties op de Heiligdommen van Lourdes, die vervaardigd zijn door Maria de
Faykod, dienen als “decor” voor een zeer
bijzondere kruisweggang waar de korte
lezingen, mede door een aantal van onze
pelgrimgangers, werden uitgesproken.
Een van de hoogtepunten was de

‘s avonds gehouden Lichtprocessie waar
duizenden bedevaartgangers in meeliepen
of meereden. De duizenden kaarsen gaven een bijzonder effect aan dit schouwspel, die toch een zekere devotie met zich
meedroeg.
Tijdens de gezamenlijke maaltijden en
andere rustmomenten was er tijd genoeg
om met elkaar van gedachten te wisselen. Op de laatste avond is er van de
gelegenheid gebruik gemaakt om pastoor
Hogenelst te bedanken voor de geestelijke
begeleiding tijdens de vele Lourdesreizen
die hij samen met het begeleidingsteam
heeft mogen maken.
De bedevaartreis 2015 heeft zeker aan de
verwachtingen voldaan! Hopelijk zijn er
mogelijkheden om deze inspirerende reis
ook rond mei 2016 weer door te kunnen
laten gaan.
Huub Winkeler

Bedevaart
Kevelaer
Door deel te nemen aan de bedevaart naar Kevelaer, komt men tot
bezinning en innerlijke rust. De
inspirerende omgeving geeft steun
en kracht.
Ook dit jaar gaan we weer op
bedevaart naar het bedevaartsoord
Kevelaer, waar Onze Lieve Vrouw,
Troosteres der Bedroefden, wordt
vereerd. Deze pelgrimstocht, georganiseerd door de Broederschap van
Onze Lieve Vrouw van Kevelaer uit
Zutphen en Apeldoorn is dit jaar op
zaterdag 5 september 2015.
U kunt zich opgeven bij
Trees Beuwer, tel. 0313-473452 of
b.beumer4@chello.nl

Gaat u mee?

Onderweg / Uit de parochie
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Het communicatieplan

Presentatie communicatieplan platformavond 20 april 2015
20 april jongstleden was het dan zover: het communicatieplan waar ruim een
half jaar hard aan gewerkt is, kon gepresenteerd worden aan de locatieraden
en de pastoraatsgroepen. In dat half jaar is er veel gebeurd. Aan de wieg van
het plan stond de vraag hoe we de communicatie in de parochie inhoud kunnen geven om ons grote doel te helpen realiseren: onze parochie een goede
toekomst geven. Een plan waarin die communicatie beschreven is, is daarbij
onmisbaar.
Het plan beschrijft zowel de interne als
externe communicatie van de Parochie
HH. Twaalf Apostelen.
Het motto van het communicatieplan
luidt ‘Samen onderweg’, want dat is
waar het om gaat: samen bouwen aan
een gemeenschappelijke kerk met een
goede toekomst. Juist in deze tijd waarin
de kerk steeds minder aanwezig is in de
maatschappij en in onze eigen dorpen,
proberen we door samen te werken de
verschillende gaven en talenten die aanwezig zijn te bundelen en in te zetten voor
de toekomst van onze kerk. Een samenvatting van het communicatieplan kunt u
vinden op de website van de parochie.

De geschiedenis van het plan in
een notendop.

Om de geloofsgemeenschappen van het
begin af aan te betrekken bij dit plan,
is er een enquête gehouden onder de
pastoraatsgroepen, locatieraden, breed
parochieel team en bestuur over de communicatie zoals dat nu gaat en wat er
nodig is voor de toekomst. Hierin werd
ook opgenomen hoe men dacht over de
website, het parochieblad Onderweg en
het gebruik van sociale media. Er kwam
een schat aan informatie uit. Zo blijkt
bijvoorbeeld dat het blad Onderweg
duidelijk aan een behoefte voldoet en de
website veel geraadpleegd wordt. Maar
daarmee zijn we er niet. Willen we een
goede toekomst voor onze parochie, dan

Wilt u ons helpen om het communicatieplan in de parochie tot een
succes te maken? Laat het ons weten,
want we hebben nog wel veel mensen
nodig, in de communicatiecommissie
en in de subcommissies.
Bel of mail: 0575-711310
secretariaat@12apostelen.nl
zal er óók een intensievere samenwerking
tussen de geloofsgemeenschappen nodig
zijn. In november werden deze en veel
andere gegevens gepresenteerd in het
platformoverleg, dat is het gezamenlijke
overleg van bestuur, breed parochieel
team, locatieraden en pastoraatsgroepen.

Kernwaarden

Aan de hand van de gegevens van het
platformoverleg is er vervolgens bepaald
wat de kernwaarden van het communicatieplan zouden moeten zijn. Kernwaarden zijn de pijlers waarop het plan rust,
van waaruit we de samenwerking en de
communicatie willen vormgeven. Die
kernwaarden zijn: verdieping in geloof warme menselijkheid - dynamiek.
Deze drie pijlers geven aan dat we – tegen
de tijdgeest in! - het katholieke geloof als
inspiratiebron toekomst willen geven en
haar nog immer actuele boodschap aan
de man/vrouw willen brengen. De Kleine
Kerkgemeenschappen en Anders Vieren
zijn voorbeelden van verdieping van het
geloof. Ook willen we, met ruimte en
respect voor het lokale, tóch in de grotere
regio intimiteit ervaren, nabijheid en
warm, persoonlijk contact. In de communicatie zal verder de dynamiek, vitaliteit
en ondernemingszin een belangrijke plek
krijgen. We zien dat nu al in evenementen als de parochiële vrijwilligersdag, De
Passie, de Fairtrade activiteiten en de
impulsdagen voor de vrijwilligers. Dat
smaakt naar méér!

Het verdere verloop…..

In een kerngroep, bestaande uit vertegenwoordigers van het bestuur, het

pastoraal team en de locaties werd verder
nagedacht over de concrete invulling van
het plan. Er kwam een onderverdeling in
doelgroepen, op basis van de mate van
kerkbetrokkenheid. De trouwe kerkganger moet zich blijven herkennen en thuis
voelen in onze parochie. De af-en-toe
kerkganger willen we boeien en motiveren
om deel te nemen aan méér dan alleen
de incidentele activiteiten. De zelden-ofnooit kerkganger willen we vertellen wat
er allemaal gebeurt en misschien kunnen
we ze enthousiasmeren om de kerk toch
weer eens van binnen te bekijken, al is het
maar tijdens een event zoals De Passie of
een kerstsamenzang. En dan is daar natuurlijk de groep vrijwilligers, die cruciaal
zijn in de communicatie.

Platformavond

Met enige trots werd het complete plan
gepresenteerd op het platformoverleg van
20 april. Veel aandacht trokken natuurlijk
de concrete ideeën en voorstellen in het
plan. Maar ook nu werd er niet alleen
geluisterd, iedereen kon zijn mening
geven in een post-it spel, met nadenkvragen over: ‘Waar word ik enthousiast
van’ en ‘Waar heb ik een hard hoofd in’.
Opnieuw leverde dit een grote hoeveelheid enthousiasme en ook wel wat zorgen
op. Veel steun was er voor het plan in zijn
totaliteit, het ‘samen onderweg’ zijn geeft
energie en men verheugt zich op de grote
evenementen rondom Pasen, Allerzielen
en Kerst. Maar ook: hoe krijgen we iedereen enthousiast voor de veranderingen
die komen gaan en hebben we voldoende
vrijwilligers?

En nu verder….

Aangeraden werd om snel concreet de
vervolgstappen benoemen, en in gang
te zetten en daarbij vooral niet te grote
stappen te nemen en de parochianen
erbij te betrekken. Het plan voorziet in de
vorming van een communicatiecommissie
die de regie zal krijgen over de uitvoering
van het plan.
Het wordt nog een hele opgave om de
onderdelen in het plan allemaal te verwezenlijken. Dat zal enkele jaren in beslag
gaan nemen. In die tussentijd zult u in
Onderweg en via andere kanalen regelmatig op de hoogte gehouden worden van
de ontwikkelingen van de onderdelen.
Want ook dat is communicatie!
Jaap van Kranenburg

Onderweg / Uitgelicht
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De mysterieuze kracht
40 jaar Stemmig
van het christendom
Ik las laatst twee krantenartikelen die op
zich niks met elkaar te maken hadden,
maar toch zag ik er een verband tussen.
Ze hadden toch iets met elkaar te maken.
Het eerste artikel las ik in de Volkskrant.
Het ging over de Franse schrijver Emanuel
Carrère, die een nieuw boek geschreven
had: het Koninkrijk. In dat boek beschrijft
de auteur hoe hij zich 25 jaar geleden tot
het christendom bekeerde en hoe hij daar
langzamerhand ook weer van losraakte.
Maar ondanks het feit dat hij dus weer van zijn geloof afviel,
of misschien ook wel juist dankzij het feit dat hij weer los staat
van het geloof, komt hij tot interessante opmerkingen over het
christelijk geloof. Hij zegt daarover: ‘Omdat we het evangelie zo
goed kennen, zien we niet meer hoe bizar de blijde boodschap eigenlijk is. De Griekse mythologie is veel realistischer. De Griekse
goden zijn gewelddadig en wraakzuchtig. Die passen daarom
veel beter bij het menselijk bestaan. De centrale gedachte van Jezus lijkt daarentegen aan de realiteit ontstegen: de eersten zullen
de laatsten zijn. Het is beter zwak, klein en arm te zijn dan groot,
sterk en rijk. Ik heb de indruk dat het christendom de blik op de
wereld enorm verbreedt door te zeggen: het is ook mogelijk om
anders te denken. Ik geloof dat het christendom ondanks alles
overeind blijft, dat het weerstand biedt. Met een grote, tamelijk mysterieuze kracht gaat het in tegen alles wat we denken te
weten over de wereld.’
Een week later las ik in Trouw een artikel over de opmars van
het christendom in China. Daar maakt het atheïstisch regime
zich zorgen over de opbloeiende kerk. Kerken en kathedralen
schieten er als paddenstoelen uit de grond. Waren er in 1949 nog
maar 1 miljoen christenen in China, nu zijn het er al 70 miljoen.
En het is vrijwel zeker dat deze cijfers niet eens het werkelijke
aantal weergeven: dit zijn alleen de officiële, door de communistische partij gegeven cijfers. In werkelijkheid zijn het er hoogstwaarschijnlijk veel meer.
Wat duidelijk is, is dat de mysterieuze kracht van het christendom, waar Carrère het over heeft, op dit moment in China in
ieder geval beter wordt begrepen. Daar voltrekt zich een tegengestelde beweging als in het Westen. Hier sluiten de kerken, daar
worden ze gebouwd. Waarschijnlijk beseft men in China juist
veel meer dan de mensen hier wat de kracht van het christendom is omdat het daar nooit echt is geweest. Omdat men daar
in zeer harde, onmenselijke tijden heeft geleefd. Tijden waarin
er geen oog was voor het zwakke en het kleine. Geen oog voor de
barmhartigheid, de liefde en het mysterie van ons zijn in deze
wereld. Zijn wij in het Westen op dit moment die weldadige
tegenkracht van het christendom niet uit het oog verloren omdat
we er al 2000 jaar in hebben geleefd? Het zou mij niks verbazen.
En als dat zo is, zou het ook wel eens zo kunnen zijn dat in de
toekomst ook hier de kerken weer zullen opbloeien. Wellicht is
het zo dat het Westen eerst door een gure materialistische winter
moet, waarin alleen een wetenschappelijk wereldbeeld wordt
getolereerd, om dan het mysterie van het christendom weer te
verstaan.
Hans Limbeek, Keijenborg

In de parochieraad van de O.L.V. Tenhemelopneming te
Borculo kwam in 1975 het idee op om een jongerenkoor op
te richten. Mevrouw l’Amie en mevrouw Pesch hebben deze
taak op zich genomen en verzamelden al snel een groep
jongeren om zich heen die wel wilden helpen.
Het had nog wel wat voeten in de aarde, maar in september
van het jaar 1975 vond de eerste koorrepetitie plaats o.l.v.
Henk Wormeester uit Neede.
De allereerste jongerenviering vond plaats op 22 november
1975.

Jan te Plate, lid vanaf het begin, nam na een jaar het dirigentschap over en vanaf toen ging het, met de nog maar
18-jarige Frank Sterenborg aan de piano, verder.
Onder leiding van Jan en Frank en mede door een trouwe
groep leden, bestaat het toenmalige Jongerenkoor nog
steeds. Een paar jaar geleden hebben ze wel de naam veranderd in RK Koor Stemmig, omdat de naam jongerenkoor
niet meer paste.

Op zondag 27 september
2015 gaat het koor trots
haar 40-jarig jubileum
vieren.
Om 11.00 uur is er een
mooie viering in de RK
kerk van Borculo waarin
Margriet te Morsche
voorgaat. We nodigen belangstellenden uit om dit heuglijke
feit met ons mee te vieren.
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Willem Achtereekte:
Stap bij elkaar over de drempel!
Op 1 juni is hij aangetreden als de nieuwe vicevoorzitter van onze parochie:
Willem Achtereekte. Maar wie is hij? Waar komt hij vandaan? Wat vindt hij belangrijk en wat drijft hem om deze taak op te pakken? Gaat er iets veranderen
voor de parochie en zo ja, wat? Deze en andere vragen zullen bij veel parochianen leven nu het vertrouwde gezicht van Piet-Hein Cremers plaats maakt
voor dat van Willem Achtereekte. Niet alle vragen worden beantwoord in dit
artikeltje, maar we krijgen wel een inkijkje in het leven van deze aimabele en
open persoonlijkheid. En voor de andere vragen kunt u bij hemzelf terecht. Hij
nodigt u van harte uit en wil ook u graag leren kennen.
We zitten in een woonkamer
waarin leren fauteuils gecombineerd worden met kinderstoeltjes
en speelgoed. “Ik ben een trotse
vader en opa!” is zo ongeveer de
opening van ons gesprek. “Mijn
dochters Linda en Laura zijn deze
week samen naar Turkije en mijn
kleindochter Sophia ligt boven
lekker te slapen.” In de loop van
de avond realiseer ik me dat het
bijzonder is dat hij met deze
uitspraak begint. Er is nogal wat
gebeurd in het leven van Willem
Achtereekte, maar zijn samenvatting is dat hij dankbaar en
gelukkig is.
In 1983 trouwde Willem met
Sandra, een meisje dat hij enkele
jaren daarvoor in Rhodos had
ontmoet. Rhodos, het Griekse eiland dat
een steeds belangrijkere plaats is zijn
leven zou gaan innemen. Samen kregen
ze twee gezonde dochters en ze hadden
een goed leven. In 1997 werd bij Sandra
echter multiple sclerose gediagnosticeerd
en kreeg ze last van epileptische aanvallen. Ondanks haar ziekte stond Sandra
midden in het leven en ging ze vol goede
moed halve dagen werken. Het zat echter
niet mee. De fragiele maar stabiele balans
van het leven met een ziekte werd in 2001
wreed verstoord toen bij Sandra uitgezaaide tumoren werden gediagnosticeerd.
Een jaar later, in maart 2002 overleed ze,
na een lang en zwaar ziekbed. “In dat jaar
hebben we de hel op aarde meegemaakt”
vertelt Willem. “Je kunt je er geen voorstelling van maken hoeveel pijn Sandra
heeft gehad en wat ook de kinderen, zo
jong als ze waren, hebben meegemaakt.”
Willem vertelt openhartig over zijn
dochters die op dit moment allebei thuis
wonen. “Twee maanden na het overlijden
van Sandra gingen we met zijn drieën
naar Rhodos, dat hadden we zo afgesproken. Ik moet je eerlijk vertellen dat ik
toen mijn geloof wel even kwijt was. Hoe
kon God dit doen? Hoe kon Hij zo’n jonge

moedige vrouw wegnemen?” Op Rhodos
volgde echter een bijzondere ontmoeting
die een keerpunt vormde. Ze kwamen
in gesprek met Catharina, een Grieksorthodoxe juwelenverkoopster, die later
een vriendin zou worden. Zij raakte de
juiste snaar: “Dit is de weg die je hebt te
gaan, met zijn goede en zijn slechte tijden.
Hoe kun je je afvragen of je die weg moet
gaan? Er is geen keuze, dit is de weg en jij
hebt de kracht om die weg te gaan.”
Van huis uit had Willem een stevig geloof
meegekregen. Grootvader en overgrootvader waren pachtboer op Abdij Sion
en ook in het ouderlijk huis van Willem
in Deventer kwamen de paters van Sion
wekelijks op bezoek. In de jaren na het
overlijden van Sandra werd zijn geloofsleven steeds intensiever. In 2010 besloot hij
naar de pastorale school in Raalte te gaan,
met het doel diaken te worden. Net in
die tijd kreeg hij een relatie met Elly, een
weduwe die hij enkele maanden daarvoor
ontmoet had. Omdat een weduwnaar die
diaken wil worden geen nieuwe relatie
aan kan gaan ontstond een dilemma.
Het antwoord kwam in 2011, opnieuw
op Rhodos. Elly en Willem waren daar
met vakantie en zaten wat te rusten in de

schaduw van een kerkje toen ze werden
aangesproken door een orthodoxe monnik. Die vertelde spontaan dat Willem zijn
zoektocht moest staken, dat zijn weg had
geleid naar de vrouw die naast hem zat,
dat hij geen priester moest willen worden
en zich op een andere manier voor de
kerk verdienstelijk moest maken. En precies zo is het gegaan. Willem werd geen
diaken, maar wel voorganger. Hij maakt deel uit
van de pastoraatsgroep in
Joppe en verzorgt regelmatig weekendvieringen
in twee verpleeghuizen in
Apeldoorn en woord- en
communievieringen in
Joppe. En nu wordt hij
dus vicevoorzitter van
de parochie. Hoe kan hij
al die taken combineren
met zijn fulltime baan als
leidinggevende bij het
UWV vraag je je af. “Ik ga
nu wel een heel aantal taken in Joppe neerleggen”
geeft Willem aan, “maar
ik heb mijn talenten niet
gekregen om ze te begraven.”
Intussen is het al laat geworden en hebben we eigenlijk nog amper over de parochie gesproken. “Dat komt nog wel” zegt
Willem lachend, “er is tijd genoeg.” Dan,
serieuzer: “Ik vind dat de Eucharistie de
kern van ons katholieke geloof vormt.
Maar ik vind óók dat we moeten leren om
samen te komen en te vieren zonder Eucharistie. De tijd dwingt ons daartoe. Als
we dat niet doen, laten we kansen liggen
om invulling te geven aan katholiek leven
op de plaats waar je leeft en dat is de
lokale gemeenschap. Natuurlijk zullen op
enig moment kerken sluiten. We willen
dat niet, maar iedereen weet dat het een
keer gaat gebeuren. De kunst is om ook
dan een gemeenschapsleven te hebben.
Uiteraard zoeken we daarnaast naar de
gemeenschappelijkheid van de parochie.
Er gebeurt veel goeds, zowel lokaal als
parochiebreed. We bezitten heel veel
pareltjes die we mogen en móeten koesteren. Ik denk dan aan allerlei vieringen,
maar ook simpelweg aan het omzien naar
elkaar, in de vorm van huisbezoekgroepen
en in het dagelijkse leven. Stap bij elkaar
over de drempel, als geloofsgemeenschappen, in de oecumene en gewoon, als
mensen. Want daar gaat het om.
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Buurte maken

R.K.
Parochie
Drempt
De locatie van de Heilige Willibrordkerk in Drempt heeft
ongeveer 560 parochianen. Globaal is het de katholieke
kerkgemeenschap van de dorpen Voor- en Achter-Drempt
en een deel van Hummelo, Hoog-Keppel en Toldijk. Ons
kerkgebouw staat in de dorpskern van Achter-Drempt, het
van oorsprong katholieke deel van het dorp. Menig voetballer weet dit want “dat is daar waar je langs de kerk naar het
veld moet”. Door de twee dorpskernen wordt onze kerk wel
eens verward met de NH-kerk in Voor-Drempt. Deze oude
St. Gregoriuskerk met een tufstenen romaanse toren is
gesticht in de 9e eeuw met het brengen van het christendom
in deze streek.
Het is ruim 150 jaar geleden dat de R.K. Parochie Drempt
werd gesticht. Als patroonheilige werd gekozen voor de Heilige Willibrordus. Een prachtig beeld van hem is in de kerk
te vinden. Heel vroeger kerkten Dremptenaren 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 parochie
te krijgen. Het eerste officiële verzoek daartoe dateert uit
1839. Twintig jaar later, in 1859, is de Parochie Drempt een
feit. De toenmalige kerk is ingezegend in 1863. Waarschijnlijk is deze kerk slecht gebouwd want toen pastoor Batenburg in 1934 werd aangesteld vond hij de toestand onacceptabel. Er stond regelmatig water in de kerk en het was
te koud ‘voor vrouwen en kinderen’. In de jaren ’30 van de
vorige eeuw is de kerk afgebroken en op eigen fundamenten
andersom opnieuw gebouwd voor een bouwsom van zegge
en schrijven dertigduizend gulden. Deze neo klassieke kerk
is ontworpen door architect H.C.M. van Beers. Vooral de
wijze van toepassing van baksteen in het interieur is indrukwekkend en zeker het bezichtigen waard. In 2004 is gestart
met de restauratie van de kerk. Het kruis en de torenhaan
moesten uit voorzorg naar beneden worden gehaald. Eerst
is het dak van het schip gerestaureerd en later de toren.
Waar mogelijk is restauratiewerk door vrijwilligers gedaan.
In januari 2008 kon het kruis weer herplaatst worden op de
vernieuwde torenspits.
In 2009 vierden we het 150 jarig bestaan van onze locatie.
Ter gelegenheid hiervan is een jubileumboek uitgegeven met
daarin de historie van ons kerkdorp. Exemplaren zijn verkrijgbaar achter in de kerk (€10,-). Wij hopen en streven op
behoud van onze mooie kerk zolang dat kan en vertrouwen
op de toekomst als onderdeel van de parochie HH. Twaalf
Apostelen.
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De R.K.
gemeenschap
in Brummen
Onze geloofsgemeenschap is terug te
voeren op de koop van kasteel Groot
Engelenburg door een katholieke familie
in 1790. Deze familie richtte een kapel in
en stelde een pastoor aan. Vanwege de
aanwas van de RK bevolking ging men over tot de bouw van een
kerk. Deze werd in 1838 gewijd. Vijf jaar later werd Brummen
een zelfstandige statie. Omwille van de bouwkundige staat van
deze kerk en de doorgaande groei van de RK bevolking werd de
oude waterstaatskerk gesloopt en vervangen door de H. Andreaskerk, uit 1961. De zelfstandigheid eindigde met de vorming van de
parochie Levend Water in 2009. Bij de op handen zijnde opsplitsing van de parochie Levend Water kreeg Brummen een stem in
de vraag naar welke parochie de locatie wilde overgaan. Met overtuiging is gekozen voor de parochie HH. Twaalf Apostelen. Per 1
mei 2015 is de zielzorg door de parochie HH. Twaalf Apostelen
overgenomen. De bestuurlijke ont- en invlechting is inmiddels in
volle gang. Dit alles – gevoegd bij het besluit tot verkoop van onze
kerk en het protest daartegen – maakt dat onze gemeenschap
roerige en onzekere tijden beleeft. Met de parochie HH. Twaalf
Apostelen vindt hierover constructief overleg plaats. De aansluiting wordt zeer serieus genomen en goed voorbereid. Vanaf het
eerste contact is sprake van respect en nieuwsgierigheid naar
elkaar, vanuit de wens om elkaar te vinden en versterken.
Op 13 april 2015 bezochten bestuur en pastoraal team van HH.
Twaalf Apostelen Brummen voor een overleg over de aansluiting.
Dit overleg stond in het teken van de toekomst van onze geloofsgemeenschap. Wat is er in Brummen op het gebied van kerkelijke
activiteiten als liturgie, catechese, diaconie en gemeenschapsopbouw? En wat zijn wensen voor onze gemeenschap?
We inventariseerden alle activiteiten. We stelden vast dat er veel
gebeurt in, voor en door onze geloofsgemeenschap. Daar mogen
we trots op zijn. Veel vrijwilligers zijn actief in vrijwilligersgroepen die het cement van onze gemeenschap vormen. Niet alle velden zijn even sterk aanwezig in Brummen. Opvallend is wel dat
de locatie Brummen bovengemiddeld sterk is in oecumenische
activiteiten. Denk aan de musical, de open deur, de gezamenlijke
maaltijden, de actie hongerpot en nog veel meer! De activiteiten
typeren ons als gemeenschap. Deze en vele andere activiteiten
geven aan dat onze gemeenschap actief en vitaal is. Dat willen we
zo houden!
De parochie wil zich hard maken voor de toekomst van onze
gemeenschap. Ook wanneer de gemeenschap het zonder de
H. Andreaskerk moet stellen, willen we onze gemeenschap
versterken en toekomst bieden. Over de wijze waarop zullen we
nader overleggen, op basis van de inventarisatie, onze wensen en
onze dromen.

Communicatieplan
Wilt u ons helpen om het communicatieplan in de parochie
tot een succes te maken? Laat het ons weten, want we hebben nog wel veel mensen nodig, in de communicatiecommissie en in de subcommissies. Mail of bel: 0575-711310 of
secretariaat@12apostelen.nl (zie blz. 7)
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Afscheid en onderscheiding
Piet-Hein Cremers
Zo rond de jaarwisseling werd al aangekondigd dat onze vicevoorzitter,
Piet-Hein Cremers, op 1 juni afscheid zou nemen van het parochiebestuur en
opgevolgd zou gaan worden door Willem Achtereekte. Piet-Hein heeft aan de
basis gestaan van onze parochie HH. Twaalf Apostelen en heeft in de afgelopen
jaren op daadkrachtige wijze leiding gegeven aan haar bestuur. Alle reden om
op 17 mei jongstleden specifiek aandacht te geven aan zijn afscheid tijdens een
Eucharistieviering in de Onze Lieve Vrouwe Tenhemelopneming kerk in Joppe.

Met bezoekers uit vele locaties, maar ook
verschillende mensen van ver buiten de
parochie werd het een druk bezochte en
bijzondere viering.
Ter gelegenheid van dit afscheid had het
parochiebestuur gemeend dat het goed
was te zorgen voor een tastbare blijk van
waardering voor zijn vicevoorzitter. Als
blijk van erkenning voor niet alleen het
bestuurlijk werk in de parochie, maar
voor maar liefst 45 jaar bestuurlijk werk
in katholiek Nederland, viel Piet-Hein een
grote eer te beurt. Pastoor Fred Hogenelst
mocht hem, namens Paus Franciscus,
benoemen tot Ridder in de orde van Sint
Silvester. Deze benoeming is een van de
hoogste pauselijke onderscheidingen die
in de katholieke kerk wordt uitgereikt.
De orde werd in 1841 ingesteld door Paus

Gregorius XVI en is genoemd
naar Paus Silvester uit de
vierde eeuw van onze jaartelling. De onderscheiding wordt
toegekend aan mensen die
zich op een bijzondere wijze
verdienstelijk hebben gemaakt
voor kerk of samenleving.
Daarvan was, zo heeft de Paus
kennelijk geoordeeld, in het
geval van Piet-Hein Cremers
sprake. Uiteraard is de Paus
bij dat oordeel geholpen door
een voordracht vanuit onze
parochie. In een gedetailleerd
document is aangegeven wat
Piet-Hein zoal voor kerk en
samenleving heeft gedaan in de afgelopen
decennia. Dat document werd, vergezeld
van enkele aanbevelingsbrieven naar het
aartsbisdom in Utrecht en vervolgens
via de pauselijke Nuntius naar Rome
gestuurd. Met als uiteindelijk gevolg dat
de pastoor deze mooie onderscheiding
mocht opspelden.
De grote blijk van waardering liet PietHein duidelijk niet onberoerd. In aanwezigheid van zijn echtgenote, kinderen,
kleinkinderen en diverse andere familieleden, vrienden en bekenden genoot hij
zichtbaar van de hem ten deel gevallen
eer. Pastoor Hogenelst had niet nagelaten om in zijn toespraak ook aandacht te
vragen voor de belangrijke rol van echtgenote Ida, hetgeen hij met een bloemetje
onderstreepte. In al die jaren was zij
immers de steun en
toeverlaat van de
hardwerkende PietHein. De onderscheiding voor zijn
werk straalt dan
ook in hoge mate
op haar af en het
was dan ook fijn dat
zij bij deze bijzondere gelegenheid
aanwezig kon zijn.
Tijdens een geanimeerde receptie na

afloop van de viering in het Bosrestaurant
werd Piet-Hein door velen gelukgewenst
en werd het glas geheven op dit bijzondere moment waar we met zijn allen trots
op mogen zijn.
Oeps, dat was even schrikken tijdens
de H. Mis op 17 mei 2015 in Joppe. Ik
wist dat het parochiebestuur tijdens
die H. Mis aandacht wilde besteden
aan mijn afscheid als vicevoorzitter
van het parochiebestuur. Dat was
zelfs aangekondigd in Onderweg.
Maar dat het zo zou aflopen….. Niet
alleen werden vriendelijke woorden
tot mij gesproken, maar volkomen
onverwacht werd ook gemeld dat de
Paus mij had benoemd tot Ridder
in de Orde van de H. Sylvester. Een
zeer hoge pauselijke onderscheiding!
De pastoor spelde mij vervolgens die
ridderorde op. Ik was totaal verast en
helemaal confuus. Ik dank de paus
voor deze onderscheiding. Ik dank
ook diegenen die de paus op het idee
hebben gebracht om mij die onderscheiding te verlenen.
Zoals ik ook heb geschreven in mijn
afscheidsartikel in Onderweg (jaargang 3, nummer 4) wens ik ons allen
binnen de parochie toe dat we samen
verder gaan, onderweg. Niet polariseren, maar samen in vertrouwen de
toekomst met elkaar bouwen. Samen,
ondanks eventuele meningsverschillen, toch altijd elkaar blijven zoeken;
samen. Zo deden de apostelen het
zelf ook en ik hoop vurig dat wij het
ook zo blijven doen.
Piet-Hein Cremers
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Lourdes, een poort naar het geloof
Voor 1858 was Lourdes een kleine plaats, gelegen aan de voet van de Pyreneeën
aan de oevers van de rivier de Gave de Pau. 12.500 jaar geleden werd de streek
al bewoond. In het zuiden wordt de stad gedomineerd door de beginnende
bergketens van de Pyreneeën, in het noorden ligt de vlakte van Tarbes en in
het westen die van Pau. De op twee hoogten gelegen stad wordt gedomineerd
door de grote, strategisch gelegen, vesting.
Rond 1850 telde de provincie hoofdstad ruim 4000 inwoners.

Verschillende administratieve diensten
waren in de plaats gevestigd met hun gebruikelijke notabelen en administratieve
krachten. De middenklasse werd gevormd
door handswerklieden, winkeliers, rijke
boeren en beambten. De werkende klasse
bestond uit steenhouwers en dagloners.
Vijf molens trachten de graanoogsten te
malen. De snelstromende rivieren, onder
meer de Gave, zorgden voor de energie.
Zo was de vader van Bernadette werkzaam als molenaar. De familie Soubirous
had het niet breed. Door de opkomst van

de stoommachine verloor de vader zijn
werk. Uiteindelijk kon de familie tijdelijk
in de oude armoedige gevangenis wonen.
Op 11 februari 1858 was het hout op
om de haard te laten branden. Bernadette wordt er, met haar 14 jaar, op uit
gestuurd. Samen met haar zusje en een
vriendin gaan ze hout sprokkelen langs de
rivier de Gave.
In een grot/inham, vinden ze nog wat
sprokkelhout. Op blote voeten waadden ze door het water naar de grot. Een
plotselinge windstoot laat Bernadette
opkijken en zij ziet een “in het wit geklede
Dame”. De andere twee hebben niets
gezien. Doordat de anderen toch iets hebben verteld keert op 14 februari Bernadette terug bij de rots die “Massabielle”
wordt genoemd, dat zoveel betekent als
oude rots. Achttien keer is de “Onbevlekte
Maagd” aan Bernadette verschenen.
Kerkelijke leiders en lokale overheden
zijn de daarop volgende maanden druk in
gesprek, hoe zij met deze verschijningen
moeten omgaan. Onderzoek volgt met
getuigenverklaringen, reconstructies en
Bernadettes verslag. Dan vaardigt bisschop Laurence uiteindelijk op 18 januari
1862 een herdelijke brief uit, waarin de
verschijningen worden erkend. De wens
van de “Maagd” was dat er een kapel
boven de grot gebouwd zou gaan worden.
De werkzaamheden voor de eerste crypte
zijn in oktober 1862 van gestart gegaan.
Bernadette is inmiddels in het klooster
van Nevers opgenomen.. Ze keert zelden

naar Lourdes terug en is langdurig ziek.
Na een lang ziekbed sterft zuster MarieBernard op 35 jarige leeftijd. In 1933 is
Bernadette door paus Pius XI heilig verklaard. Haar lichaam rust in een glazen
schrijn in de kapel van het Sint-Gildard
klooster in Nevers.
De toestroom van gelovigen en bedevaartgangers groeit met de jaren. Op de
crypte wordt in 1871 een kerk gebouwd:
de Basiliek van de Onbevlekte Ontvangenis. De Rozenkransbasiliek werd in 1889
in gebruik genomen. Op 25 maart 1958
wordt de ondergrondse Pius X Basiliek ingewijd door de toenmalige paus Johannes
XXIII. Deze onderaardse kerk kan in zijn
totaliteit 25.000 gelovigen ontvangen en
is, voor wat betreft de oppervlakte, even
groot als de St. Pieter in Rome!
Van bovenaf lijkt het gebouw op een
graankorrel, het kent aan de buitenkant
verder geen enkele versiering. Door het
ontwerp van het complex is het mogelijk
dat alle pelgrims een “vrij” uitzicht hebben op het hoofdaltaar.
Natuurlijk is Lourdes niet alleen de “Heiligdommen” maar ook hotels, souvenirzaken, restaurants etc. Per jaar worden
4 miljoen gasten/pelgrims ontvangen.
En toch heerst er een rustige en prettige
sfeer waar voldoende rust te vinden is
om de grot met Maria te bezoeken, voor
velen toch het hoogtepunt, of om de grote
kruisweg te lopen. Helaas niet voor iedereen mogelijk door de steile paden die er
naar toe leiden.
Lourdes is een bijzondere “jonge” Heilige
Plaats.
Huub Winkeler

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

Locatieraad

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

Pastoraatgroep
vacatures

Herinzegening van de Zutphense Bellefroidgraven
Op zaterdag 18 april heeft de herinzegening plaats gevonden van de oude
gerestaureerde graven van de familie De
Bellefroid. Op deze stralende zonnige dag
heette Herman Heuver de gasten hartelijk
welkom en gaf als voorzetje een uitleg
over de geschiedenis en het ontstaan van
onze mooie begraafplaats. Op deze begraafplaats liggen de familiegraven van de
familie De Bellefroid. Het zijn zeer opvallende graven welke gedekt zijn door gietijzeren dekplaten, die rijkelijk voorzien zijn
van lijsten en familiewapens. De graven
waren in een zeer slechte staat, de platen
verroest en het steenwerk totaal vervallen.
Jarenlang trachtte Jan Derks deze graven
gerestaureerd te krijgen en na een lange
zoektocht om sponsoren te vinden is het
hem uiteindelijk gelukt voldoende gelden
bij elkaar te vinden. Met deze herinzegening door pastoor Hogenelst werd de
restauratie officieel afgerond. In een lange
processie, met het kruis voorop, gingen
de ruim zestig aanwezigen, waaronder
de Burgemeester van Zutphen en de
Wethouder van Cultuur, naar de graven.
Een lezing, een gedachte en een gebed
en nadat de graven rijkelijk met wijwater
waren gezegend volgde het lied: Vriendelijk licht. Daarna volgde de onthulling
van het informatiebordje door de heren
Jan Derks als initiatiefnemer en de heer
L. Peeters als Voorzitter van de Stichting
St. Walburgis. Daarmee werd de ceremonie afgesloten. Na dit officiële gedeelte
volgde er een uitleg over de geschiedenis
van deze familie door de heer Arend Jan
Reijers van de Historische Vereniging
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grote inzet voor het werven van fondsen
en vooral daarbij je contacten tussen de
kerkelijke en burgerlijke autoriteiten.” Na
deze lovende woorden speldde pastoor
Hogenelst Jan het draaginsigne op en
overhandigde hij hem de bijbehorende
plaquette en oorkonde. In zijn dankwoord
onderstreepte Jan nogmaals de grote
inzet van de vrijwilligers, van metselaar
tot grindschepper. Hij vond dat hij deze
onderscheiding niet alleen verdiend had,
maar dat deze eigenlijk aan alle vrijwilligers van de begraafplaats toebehoorde.
Na dit emotionele onderdeel volgde nog
een korte technische uitleg door Joop
Jansen samen met smid Paul Klaasen van
Smederij Kleinprojekt uit Terborg, die het
ijzerwerk had uitgevoerd. Ook hier werd
nog weer eens duidelijk dat dit project
alleen door de grote zelfwerkzaamheid
van de vrijwilligers op deze wijze tot stand
kon worden gebracht. Tot slot werden
de festiviteiten door Herman Heuver
afgesloten en konden de gasten, onder het
genot van een hapje en een drankje, nog
even in het heerlijke zonnetje nagenieten.
Joop Jansen

Een brug slaan
Zutphen. U kunt deze geschiedenis zeer
beknopt op het informatiebordje bij de
graven terugvinden. Toen was het woord
aan de Wethouder van Cultuur, mevrouw
Annelies de Jonge. Zij onderstreepte nog
eens extra het grote belang van vrijwilligers en beloonde hen allen voor hun inzet
met een fraai boek.
Herman Heuver kondigde hierna het
intermezzo aan. De locatieraad had
namelijk besloten dat Jan Derks beloond
moest worden met een Willibrord plaquette voor al het werk dat hij in de loop
der jaren voor onze geloofsgemeenschap
heeft gedaan.

Horen en zien wat er in de geloofsgemeenschap leeft, en hier vervolgens (indien nodig) actie op ondernemen. Hebt u
vragen of opmerkingen, zit u ergens mee,
weet u niet waar u bepaalde informatie
kunt halen? Spreek gerust Marty, Gijs of
Stefanie aan! U kunt ook bellen (Marty:
0575-520538 of Stefanie/Gijs:0575842598) of mailen: bruggroep@gmail.
com

Pastoor Hogenelst vatte het als volgt
samen. “Beste Jan, je bent voorgedragen
voor deze mooie onderscheiding door je
grote inzet voor onze geloofsgemeenschap
die al begon tijdens de restauratie van de
St. Janskerk en daarna door je onstuitbare bemoeienissen met de begraafplaats
zodat deze weer heropend kon worden.
Het is teveel om alle feiten hier op te
noemen, maar het belangrijkste is je

Effataviering

Misintenties
21/6: Hendrikus Gerhardus Johannes
Wientjes; 28/6: ouders Van ZuijlenBekhuis en broer Johan van Zuijlen; 5/7:
Gerhardus Wilhelmus Jansen en Maria
Jansen-Snelder, Gerard Jansen, overleden familie Leisink-Veenhuis; 19/7:
ouders De Wijs en dochters Lies, Willie,
Tonnie en Magda, Hendrikus Gerhardus
Johannes Wientjes, Tiny Bartels-Hecker;
5/8: familie Bisseling-Hendriks, Geert
Bisseling; 16/8: Tiny Bartels-Hecker,
overleden ouders Pans-van Leur, Hendrikus Gerhardus Johannes Wientjes.

Op 11 juli en 8 augustus is er een Effataviering om 17.00u in de St. Jan. In deze
meditatieve vieringen wordt afwisselend
gebruik gemaakt van symbolen, actuele
teksten, muziek, zang, overweging, gebed
en andere vormen van verdiepen en
bezinning.

Vervolg op pag. 22
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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

Andreasmarkt 2015 goed
verlopen
Op zaterdag 25 april werd de jaarlijkse
Andreasrommelmarkt gehouden. De
markt werd om negen uur met het luiden
van de kerkklokken geopend, waarna het
publiek weer naar hartelust kon snuffelen in de goederen die op de ruim vijftig
kramen waren uitgestald. De plantjes
van de familie Blom vonden gretig aftrek
en zorgden ook dit jaar weer voor een
behoorlijke bijdrage in het eindresultaat.
De oliebollenbaksters moesten rond half
twee meedelen dat het beslag op was. Na
de veiling konden de vele vrijwilligers
met het opruimen beginnen en om zes
uur kon Harrie Winckels meedelen dat
de bruto-opbrengst ruim elfduizend euro
bedroeg. Dit geld kan in de toekomst
gebruikt worden voor onze rooms katholieke gemeenschap in Brummen. Voor
meer informatie kunt u terecht op www.
andreasmarktbrummen.nl. Tevens wil de
commissie alle mensen die op de één of
andere manier geholpen hebben om deze
markt te doen slagen van harte bedanken
en hoopt dat men ook volgend jaar weer
een beroep op hen mag doen.

De geschiedenis van de Andreasmarkt

Sedert eind jaren zeventig (!) van de vorige eeuw is de R. K. parochie gemeenschap
in Brummen bezig om geld in te zamelen
ten behoeve van allerlei grote en kleine
projecten. Ging het in de beginjaren om
het met behulp van allerlei verschillende

acties financieren van de restauratie van
het historische Leijser orgel, vanaf begin
1990 wordt jaarlijks, meestal op de laatste
zaterdag in april, de grote ANDREAS
rommelmarkt rondom het R. K. kerkgebouw gehouden. De opbrengsten van
deze inmiddels in de wijde regio bekende
markt zijn in de afgelopen ruim twintig
jaar ten goede gekomen aan veel zaken.
Voorbeelden daarvan zijn het plegen van
groot onderhoud aan het kerkgebouw en
van het kerkhof, verfraaiing van het interieur, maar ook restauratie van kostbare
kunstwerken of financiële ondersteuning
bij activiteiten van onze jeugd.
De organisatie van de markt is in handen
van de Stichting St. Andreas. Zij wordt
daarbij ieder jaar weer ondersteund door
maar liefst 125 tot 150 vrijwilligers.
De Andreasmarktcommissie.

Klusochtend kerkhof
Zaterdag 9 mei kwamen acht mannen op
het kerkhof om te helpen met de klusochtend. De hele morgen waren zij druk
doende met het snoeien van de heggen,
onkruid wieden, gras maaien, grind harken en ander onderhoud. Dankzij hoveniersbedrijf Tonny Seegers uit Brummen
werd de heg aan de wegkant voorzien van
een aantal nieuwe beukenplanten. Het
columbarium kreeg helemaal een grote
opknapbeurt. Alle klimop werd verwijderd, er kwam weer een kruis tevoorschijn op het dak! Johan Waanders gaat
binnenkort de binnenkant nog helemaal
schilderen. Henk en Clazien Span vonden
de klusochtend zo
geweldig dat zij
tijdens de koffie de
ploeg trakteerde
op lekkere grote
koeken van de bakker. En dat vonden
de mannen heel erg
bijzonder en erg
attent! Rond twaalf
uur was het hele

kerkhof weer helemaal op orde. Dit dankzij de hulp van Herman Blom, Lützen
Dooper, Albert Peters, Wouter Jansen,
Benny Blom, Johan Waanders, Bernard
Peters en Stef Jansen.
Jolanda Jansen-Peters
Beheerder en administrateur RK kerkhof

Jubilea
Kerkdienst zaterdagavond 9 mei
De kerk is goed gevuld met (oud)parochianen. Het Andreaskoor zingt uit volle
borst. Pastoraal
werker Jaap
van Kranenburg gaat voor
de tweede keer
voor in Brummen, met een
mooie preek
over moederliefde, dit in
het kader van
moederdag. Tijdens de viering
wordt gevraagd
om na de zegen
en het slotlied
nog even te
blijven zitten. Voorzitter van de locatieraad, Harrie Winckels neemt het woord
en vertelt dat er drie jubilarissen bij het
koor zijn. Te weten Harry Groot Zevert
40 jaar, Ciska van Middelkoop en Hanny
Peters beide 50 jaar. Zij krijgen alle drie
een eremedaille in goud uitgevoerd, een
kledingspeld en een oorkonde van de
Nederlandse Sint Gregorius Vereniging.
Tot slot richt organist Koos van Raay nog
een paar woorden tot de jubilarissen. Na
afloop worden de drie uitbundig gefeliciteerd en is er gelegenheid om koffie te
drinken achter in de kerk, waar gretig
gebruik van wordt gemaakt.

Intenties
21/06 Overleden familie Brouwer-de
Bruin, Sophia Uiterweerd-Kalthof, Joop
Smits, Evert Uiterweerd, Overleden
ouders Reesink-Gruben, Maria DieksTankink, Ad Horikx-Jacobs.
04/07 Willemien Willemsen, Joop Smits,
Evert Uiterweerd, Jan v.d. Waard, Ad
Horikx-Jacobs.
16/08 Willemien Willemsen,
Joop Smits, Evert Uiterweerd, Jan
v.d. Waard, Ad Horikx-Jacobs.
29/08 Overleden familie Brouwer-de Bruin, Overleden ouders
Wilbrink-Peters, Mannie Schockman-Hovius, Leonie v.d. StapHouweling, Adriane Meesters-v.
Opstal, Riek Bruijninckx-Kip,
Overleden ouders Span-Gudden,
Maria Dieks-Tankink.
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Kerkradio via
Internet
Vieringen door
de week
Borculo: O.L.V. Tenhemelopnemingkerk, laatste dinsdag van de maand,
10.00 uur.
Brummen: H. Andreaskerk,
’s woensdags, 9.30 uur, 24 juni; 8-22
juli; 5-19 aug.; 2 sept.
Drempt: H. Willibrordkerk, laatste
vrijdag van de maand, 9.30 uur
Lochem: H. Josephkerk, 1e donderdag van de maand, 10.00 uur, niet in
augustus.
Olburgen: H. Willibrordkerk,
1e vrijdag van de maand, 15.00 uur.
Zutphen: H. Johannes de Doperkerk, ’s woensdags, 9.30 uur, niet in
juli en augustus.

Rozenkrans bidden
Drempt: H. Willibrordkerk: iedere 1e
woensdag van de maand.
Keijenborg: H. Johannes de Doperkerk, iedere woensdag om 19.00 uur.

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

Doopvieringen

15 augustus:
Hoogfeest van
Maria
Tenhemelopneming
Borculo: O.L.V. Tenhemelopnemingkerk: za. 15 aug. 19.00 uur: Eucharistie
Joppe: O.L.V. Tenhemelopnemingkerk: zo. 16 aug. 9.30 uur: Eucharistie
Keijenborg: H. Johannes de Doperkerk: za. 15 aug. 19.00 uur: Mariaviering
Zutphen: H. Johannes de Doperkerk:
Za. 15 aug. 17.00 uur: Mariavesper

Aanvang doopvieringen: 13.30 uur
Aanmelding bij het parochiesecretariaat.

Voor dopelingen uit Joppe, Brummen, Lochem, Vorden en Zutphen
Zondag 21 juni 2015
Zutphen
H. Johannes de Doper
Zondag 20 sept. 2015
Zutphen
H. Johannes de Doper
Voorbereiding op dinsdag 25 augustus 2015
Zondag 27 sept. 2015
Joppe
O.L.V. Tenhemelopneming
Voorbereiding op dinsdag 25 augustus 2015
Voor dopelingen uit Borculo, Hengelo, Keijenborg en Ruurlo:
Zondag 27 sept. 2015
Keijenborg
H. Johannes de Doper
Voorbereiding op vrijdag 18 september 2015
Voor dopelingen uit Baak, Drempt, Olburgen, Steenderen en Vierakker:
Datum nog niet vastgesteld.

Aanbidding/biechtgelegenheid
Zutphen: H. Johannes de Doperkerk, niet bekend.

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

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

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

28 juni;
20 juni
28 juni
21 juni; 4 juli; 29 aug.
19 juli; 16 aug.
20 juni; 4 juli; 30 aug.
21-28 juni; 23-30 aug.; 6 sept.
20-28 juni; 16-30 aug.;
28 juni
20 juni
21 juni
28 juni
27 juni
21 juni; 22-30 aug.
28 juni
alle vieringen
alle vieringen
21 juni; 4-19 juli; 9-23 aug.; 5 sept.
12 juli; 1-30 aug.
16 aug.
28 juni; 5 juli
26 juli; 16 aug.
21 juni; 23 aug.
12 juli; 30 aug.
15 aug. (17.00)
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DAG

ZUTPHEN

BRUMMEN

za 20/06
zo 21/06
12e zondag
d.h. jaar

Onderweg / Algemeen

WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN zie www.12apostelen.nl/vieringen

JOPPE

LOCHEM

VORDEN

19.00 uur Euch.
F. Zandbelt
11.15 uur
Eucharistie
P. Westerman

9.30 uur
WCV
A. Bos

zo 28/06
13e zondag
d.h. jaar
za 04/07

11.15 uur
Eucharistie
F. Zandbelt

geen viering

zo 05/07
14e zondag
d.h. jaar
za 11/07

11.15 uur
Euch. AFSCHEID
F. Hogenelst
17.00 uur
Effataviering
11.15 uur
Eucharistie
H. Scheve

BORCULO

RUURLO

19.00 uur WCV
werkgroep
9.30 uur
WCV
J. van Kranenburg

9.30 uur
WCV
werkgroep

9.30 uur
Familieviering
werkgroep

9.30 uur
Eucharistie
J. van der Meer
18.30 uur WCV
W. Matti

9.30 uur
WCV
werkgroep

za 27/06

zo 12/07
15e zondag
d.h. jaar
za 18/07

19.00 uur WCV
werkgroep

zo 19/07
16e zondag
d.h. jaar
za 25/07

11.15 uur
Eucharistie
H. Scheve

zo 26/07
17e zondag
d.h.jaar

11.15 uur
Eucharistie
J. Hulshof

9.30 uur
WCV
T. ten Bruin
19.00 uur WCV
werkgroep

9.30 uur
WCV
werkgroep

geen viering

9.30 uur
WCV
werkgroep
19.00 uur Euch.
H. Scheve

9.30 uur
Eucharistie
J. Leisink

zo 09/08
19e zondag
d.h. jaar
za 15/08 Maria
Tenhemelopneming

9.30 uur
Eucharistie
H. Scheve

9.30 uur
WCV
T. ten Bruin

9.30 uur
WCV
werkgroep

geen viering

9.30 uur
WCV
J. van Kranenburg

9.30 uur
Eucharistie
H. Scheve

11.15 uur
Eucharistie
H. Scheve
17.00 uur
Effataviering
11.15 uur
Eucharistie
F. Zandbelt

OEKEN 10.00
Oec.viering
A. Bos

9.30 uur
Eucharistie
J. Hulshof

19.00 uur Euch.
H. Scheve

9.30 uur
WCV
werkgroep

9.30 uur
WCV
werkgroep

geen viering

9.30 uur
WCV
werkgroep

9.30 uur
WCV
M. Storteler

9.30 uur
Eucharistie
F. Zandbelt

10.00 uur
Openluchtviering
werkgroep
19.00 uur
Eucharistie
F. Zandbelt

17.00 uur
Mariavesper

zo 23/08
21e zondag
d.h. jaar

11.15 uur
Eucharistie
J. Hulshof

geen viering

za 29/08

9.30 uur
WCV
werkgroep

19.00 uur WCV
werkgroep

9.30 uur
WCV
J. van Kranenburg

9.30 uur
Eucharistie
J. Leisink
19.00 uur WCV
G. Oude Groen

9.30 uur
WCV
werkgroep

9.30 uur
WCV
G. Spekkink

9.30 uur
Eucharistie
F. Zandbelt

9.30 uur
WCV
G. Oude Groen

19.00 uur Euch.
H. Scheve
11.15 uur
Eucharistie
H. Scheve

9.30 uur
WCV
werkgroep
19.00 uur WCV
A. Bos
9.30 uur
WCV
A. Bos
19.00 uur WCV
T. ten Bruin

9.30 uur
WCV
T. ten Bruin

9.30 uur
WCV
werkgroep

za 05/09

LEGENDA:

9.30 uur
WCV
werkgroep

9.30 uur
WCV
werkgroep
18.30 uur WCV
J. van Kranenburg

11.15 uur
Eucharistie
P. Westerman

zo 06/09
23e zondag
d.h. jaar

9.30 uur
WCV
werkgroep
19.00 uur WCV
T. ten Bruin

19.00 uur Euch.
F. Zandbelt

zo 16/08
20e zondag
d.h. jaar
za 22/08

zo 30/08
22e zondag
d.h. jaar

9.30 uur
WCV
werkgroep
9.30 uur
Familieviering
werkgroep
19.00 uur Euch.
H. Scheve

9.30 uur
WCV
werkgroep

za 01/08
zo 02/08
18e zondag
d.h. jaar
za 08/08

9.30 Euch.
Poolse kndrn
F. Hogenelst
19.00 uur WCV
werkgroep

9.30 uur
WCV
werkgroep

9.30 uur
Eucharistie
J. Leisink

18.30 uur WCV
J. van Kranenburg
11.15 uur
Familieviering
H. Scheve

geen viering

9.30 uur
Familieviering
werkgroep

9.30 uur
Eucharistie
H. Scheve

9.30 uur
WCV
werkgroep

Euch.:

Eucharistieviering

WD:

Woorddienst

WCV:

Woord- en Communieviering

Oec.viering:

Oecumenische viering		

EHC:

Dorpskerk
10.00 uur Oec.v.
werkgroep

Eerste H. Communieviering

Onderweg / Algemeen
HENGELO

KEIJENBORG

BAAK

17.00 uur Kermis
F. Hogenelst
9.30 uur
WCV
werkgroep

9.30 uur
Eucharistie
J. Leisink

WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN zie www.12apostelen.nl/vieringen

DREMPT

geen viering

STEENDEREN

VIERAKKER

9.30 uur
Eucharistie
F. Zandbelt

9.30 uur
WCV
werkgroep

EHC zie Vierakker

voor Baak/Olburgen/
Steenderen/Vierakker

9.30 uur EHC

19.00 uur WCV
T. ten Bruin

19.00 uur WCV
werkgroep

17.00 uur Euch.
F. Hogenelst

geen viering
19.00 uur WCV
werkgroep
vrijdag 3 juli
15.00 uur
Eucharistie

geen viering

geen viering

17.00 uur Euch.
F. Zandbelt
10.00 uur
Woorddienst
werkgroep

19.00 uur Euch.
F. Zandbelt
9.30 uur
WCV
A. Bos

11.00 uur
WCV
werkgroep

9.30 uur
WCV
werkgroep

geen viering

9.30 uur
Eucharistie
J. Leisink

geen viering

19.00 uur Euch.
F. Zandbelt
9.30 uur
Eucharistie
H. Scheve

11.00 uur
WCV
W. Matti

9.30 uur
WCV
werkgroep
19.00 uur WCV
J. van Kranenburg

geen viering
19.00 uur Euch.
H. Scheve

9.30 uur
WCV
G. Oude Groen

11.00 uur
Eucharistie
H. Scheve

9.30 uur
WCV
werkgroep

9.30 uur
WCV
W. Matti
17.00 uur Euch.
H. Scheve

11.00 uur
WCV
J. van Kranenburg

geen viering

9.30 uur WCV J.
van Kranenburg

9.30 uur
WCV
werkgroep

9.30 uur
Eucharistie
H. Scheve

11.00 uur
WCV
werkgroep

geen viering

vrijdag 7 aug.
15.00 uur
Eucharistie

9.30 uur
WCV
werkgroep

19.00 uur
Mariaviering
T. ten Bruin

Veldkapel Baak
19.30 uur
Oogstdankviering
J. van Kranenburg

9.30 uur
WCV
werkgroep

9.30 uur
WCV
werkgroep

geen viering

9.30 uur
Eucharistie
J. Leisink

19.00 uur WCV
T. ten Bruin
9.30 uur
WCV
werkgroep

11.00 uur
Eucharistie
F. Zandbelt

geen viering

Oogstdankviering
zie Baak
9.30 uur
WCV
werkgroep

9.30 uur
WCV
werkgroep

11.00 uur
WCV
werkgroep

geen viering

9.30 uur
Eucharistie
H. Scheve

9.30 uur
WCV
werkgroep

9.30 uur
WCV
werkgroep

11.00 uur
Eucharistie
P. Westerman

vrijdag 4 sept.
15.00 uur
Eucharistie

9.30 uur
Eucharistie
J. Leisink

zo 12/07
15e zondag
d.h. jaar
za 18/07
zo 19/07
16e zondag
d.h. jaar
za 25/07

za 01/08

zo 09/08
19e zondag
d.h.jaar
za 15/08 Maria
Tenhemelopneming

10.00 uur
Openluchtviering
T. ten Bruin

zo 23/08
21e zondag
d.h. jaar
za 29/08

17.00 uur WCV
J. van Kranenburg
geen viering

zo 05/07
14e zondag
d.h. jaar
za 11/07

zo 16/08
20e zondag
d.h. jaar
za 22/08

9.30 uur
WCV
werkgroep

19.00 uur WCV
T. ten Bruin

zo 28/06
13e zondag
d.h. jaar
za 04/07

9.30 uur
Eucharistie
P. Westerman
17.00 uur WCV
G. Oude Groen

19.00 uur WCV
J. van Kranenburg
9.30 uur
WCV
J. van Kranenburg

za 27/06

zo 02/08
18e zondag
d.h. jaar
za 08/08

11.00 uur Euch.
F. Zandbelt
9.30 uur
Eucharistie
J. Leisink

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

zo 26/07
17e zondag
d.h. jaar

9.30 uur
WCV
M. Storteler

geen viering

17.00 uur WCV
J. van Kranenburg
9.30 uur
WCV
werkgroep

DAG
za 20/06

19.00 uur WCV
A. Bos
EHC zie Vierakker

11.00 uur
WCV
werkgroep
19.00 uur WCV
T. ten Bruin

OLBURGEN
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10.00 uur
Woorddienst
werkgroep

zo 30/08
22e zondag
d.h. jaar
za 05/09
zo 06/09
23e zondag
d.h. jaar

Voor andere vieringen en het koorrooster zie bladzijde 13
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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
Overleden: In de Heer overleden Margaretha Theresia Maria de Winter-Berk,
echtgenote van Q.J. de Winter op de
leeftijd van 79 jaar.
Johanna Antonia van Hulzen-Schiphorst,
weduwe van A.J.B. van Hulzen op de
leeftijd van 77 jaar. Maria Petronella
Kimenai-van Leijsen, weduwe van M.P.
Kimenai op de leeftijd van 82 jaar.
Gedoopt: Ian Francisco van Baalen
zoon van M.A.A.A van Baalen en
I.V.L.Torreson.

Koffie-ochtend
Afgelopen woensdag
20 mei was er weer een
koffie-ochtend voor ouderen in de pastorie.
Met een goede opkomst
van de aanwezige parochianen was Jaap
van Kranenburg onze gastspreker. Hij is
momenteel erg betrokken bij het starten
van groepjes mensen, de zogenaamde
“kleine kerk gemeenschap”, waarover
hij ons het een en ander uitlegde. De
KKG is een initiatief vanuit onze kerk om
betrokkenheid en gemeenschap tussen
Christenen te bevorderen. Een groepje
kan bestaan uit ongeveer 10 mensen met
een gezamenlijke interesse, die bij elkaar
komen om te praten over jouw Godsbeeld
in je leven. Over je levensvragen. Dat kunnen natuurlijk heel persoonlijke gesprekken worden, daarom moet een groep ook
niet te groot zijn.
Het mooie hiervan is dat je over deze
zaken niet op een verjaardag of een leuke
koffieochtend praat met elkaar. De ervaring van al bestaande groepen is erg positief. Het delen van gedachten, groeiende
samenhorigheid, hoop voor de toekomst
en bemoediging. Ook in Joppe hoopt Jaap
van Kranenburg binnenkort een groep te
kunnen starten. Met grote belangstelling
werd er geluisterd naar dit goede initiatief
van Jaap en we zullen hier zeker binnen-

kort meer over horen.
In de zomerperiode stoppen we even met
onze koffieochtenden. De eerstvolgende
ochtend is op woensdag 9 september.
Puck Vork

evangelie uit te dragen, maar zij kunnen
het ook.
Jan Leisink, priester gewijd in 1964, is dit
jaar 51 jaar priester en gaat regelmatig in
Joppe voor, waar de geloofsgemeenschap
hem zeer erkentelijk en dankbaar voor is.
Na de viering was het een gezellig samenzijn met koffie en thee in de pastorie.

Ontmoet Carolyne
Als pluimveenutritionist zorgt ze voor de
juiste voeding voor kippen door goed te
luisteren naar haar klant want bij Carolyne gaat het om het samen werken. Ze
is een teamspeler dat graag met anderen
samenwerkt. Zo is ze actief binnen onze
geloofsgemeenschap en ook binnen onze
parochie voor de Eerste Heilige Communie.

De rode stola van Jan
Leisink, em.-priester
In de Hoogmis van Pinksteren waar Jan
Leisink, em.-priester (1937) voorging,
droeg hij een speciale rode toga.
Na het welkom heten van de kerkgangers
vertelde pastor Leisink dat hij vandaag
een speciale rode toga draagt, die hij in
de jaren negentig heeft mogen ontvangen
van paus Johannes Paulus II. Dat was
tijdens een retraite in Rome waar 7000
priesters aanwezig waren.
Op de rode toga staat rechts het symbool van de vis en links het kruis met de
stralen van de Geest. Zij werden door de
paus destijds uitgezonden als kinderen
van de wereldkerk gesterkt met de daarbij
genoemde symbolen. De rode kleur in de
kerk is het symbool voor de Heilige Geest.
Het symbool van het kruis met haar
stralen zijn die van de Heilige Geest, die
de apostelen met Pinksteren ontvangen
en zij zijn niet alleen geïnspireerd om het

Haar ervaringen in Schotland, waar ze
12 jaar heeft gewoond hebben haar rijker
gemaakt en gevormd. Ze kijkt daar dankbaar op terug. Ook het geloof heeft voor
haar veel waarde en dat deelt ze met haar
dochters, die misdienaar zijn. Haar motto
is: ‘Je mag altijd bij Hem komen. Je mag
bij Hem zijn wie je bent en dat is een heel
veilig gevoel. Je kunt Hem alles vertellen.
Daar mag je dankbaar voor zijn en van
dankbaarheid word ik heel blij.’ Ook ik
ben dankbaar voor het mooie gesprek met
een bijzondere warme vrouw. Wilt u meer
weten van Carolyne? Lees gauw verder
op www.rkkerkjoppe.nl/ <http://www.
rkkerkjoppe.nl/carolyne
De ziel van onze kerk wordt gevormd door
mooie en bijzondere mensen, die ieder op
zich zo verweven zijn met onze kerk dat
ze er om zo te zeggen de levende stenen er
van zijn. In de rubriek Ontmoet maakt u
kennis met een persoon uit onze geloofsgemeenschap Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming. Wat verbindt hen met
Joppe en wat doet het geloof met hen.
Vervolgens wordt hen gevraagd het stokje
aan een ander door te geven en dat gebaar
verbindt ons met elkaar.

Onderweg / Uit de geloofsgemeenschappen
H. Joseph - Lochem

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

Locatieraad

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

Pastoraatgroep

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

De misdienaars
In onze geloofsgemeenschap worden de
kinderen na het ontvangen van de Eerste
Heilige Communie uitgenodigd misdienaar te worden. Eigenlijk zou je onderscheid moeten maken tussen misdienaar
(tot 12 jaar), serviënt (van 12 tot 16 jaar)
en acoliet (16 jaar en ouder), maar het
is gebruikelijk serviënten ook gewoon
misdienaar te noemen. Als op 1 juli a.s.
Ruben Besten als misdienaar (serviënt)
stopt, hebben we er nog zes over: Alexander Bijman, Tom Knapen, Joris Middelbos, Bryan Nurhakim en Manon en Tessa
Vink.

Voor elke eucharistieviering zijn twee
misdienaars ingeroosterd. Zij zijn verant-

woordelijk voor het gereedmaken van de
altaartafel, waarbij de ciborie of schaal
met nog niet-geconsacreerde hosties en
kelk aan de priester worden aangereikt.
Ook zorgen zij voor water en wijn en
zijn ze behulpzaam bij de handwassing.
Daarnaast wordt een bel geluid bij binnenkomst en wordt er gebeld tijdens de
consecratie. Ook in een Woord- en Communieviering waarin een diaken voorgaat
en in een Woord- en Communieviering op
hoogtijdagen (kerst en Pasen) zijn twee
misdienaars actief.
Een paar jaar geleden hebben alle misdienaars een handboek voor misdienaars
ontvangen. Maar omdat er in de St. Josephkerk in de regel maar één eucharistieviering per maand is, is het voor de
misdienaars moeilijk routine op te doen.
Daar komt nog bij dat de dienstdoende
priester vaak een eigen manier van werken heeft. Daarom ook zijn de misdienaars een kwartier voor aanvang van een
viering aanwezig om met de voorganger
het een en ander door te nemen. Dat
onze misdienaars hun taak consciëntieus
uitvoeren blijkt ook uit de wijze waarop
men voor een vervanger zorgt als hij of zij
op een dag staat ingeroosterd maar niet
aanwezig kan zijn. Het is te begrijpen dat
het in de vakantieperiode niet altijd lukt
een vervanger te vinden en dat we het
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dan weleens met één misdienaar moeten
doen.
Met onze trouwe misdienaars zijn we
als geloofsgemeenschap bijzonder blij.
Om onze dankbaarheid jegens hen tot
uitdrukking te brengen probeert mevrouw
Greetje Wübbels, die de misdienaars al
vele jaren begeleidt, hen elk jaar met kerst
of Pasen met een welverdiend presentje te
verrassen.

Gaan onze kerken dicht?
De informatie- en gespreksavond op 28
april jl. in de Emmanuelkerk in Zutphen
is door een groot aantal parochianen
bezocht. Aanleiding was de brief ‘Het
geloof in Christus vieren en verbreiden’
van kardinaal Eijk van 23 november 2014.
Duidelijk kwam naar voren dat de betrokkenheid van de mensen groot is en dat het
door kardinaal Eijk tot nu toe gevoerde
beleid bij heel wat mensen voor onrust
en boosheid heeft gezorgd. Ondanks de
grote bezorgdheid van alle aanwezigen,
de voortdurende media-aandacht en de
maar liefst 12.000 handtekeningen die
onder de noodkreet aan paus Franciscus
zijn gezet, werd door het parochiebestuur,
vertegenwoordigd door voorzitter pastoor
Fred Hogenelst en vicevoorzitter PietHein Cremers, de invloed vanuit Utrecht
op kerksluitingen gebagatelliseerd: zolang
geloofsgemeenschappen door voldoende
kerkgangers en vrijwilligers worden ondersteund en er genoeg financiële armslag
is, zullen er geen kerken worden gesloten.
Het antwoord op de hamvraag ‘Wie sluit
de kerk?’ kwam niet boven tafel. Besluiten werden er niet genomen of het zou
moeten zijn dat je de vraag ‘Gaan onze
kerken dicht?’ beter kunt vervangen door
de vraag ‘Hoe houden we onze kerken
open?’ Om deze vraag te beantwoorden,
zal er nog heel veel nagedacht en heel wat
werk verzet moeten worden. Wel is duidelijk dat we de mensen, in het bijzonder
de jeugd, op minder traditionele wijze en
met andersoortige vieringen tegemoet
zullen moeten treden.

Na afloop van de bijeenkomst viel er nog heel
wat na te praten.

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

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

Locatieraad

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

Pastoraatgroep

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

Locatieraad/
Pastoraatsgroep
Kerk in beweging, een motto dat voor
deze tijd zeker van toepassing kan zijn.
Veel initiatieven worden en zijn ontplooid, we denken hierbij aan de KKG’s
(kleine kerkgemeenschappen) maar
ook de activiteiten rond Goede Vrijdag
(de Passie). Ook de brieven, die uit ons
bisdom komen, stemmen tot nadenken
en leiden ook weer tot bijeenkomsten en
gesprekken.
De bijeenkomst in Zutphen op 28 april
(Gaan onze kerken dicht?) gaf in ieder
geval gelegenheid tot vragen stellen over
het mogelijk te voeren beleid. Uit onze
geloofsgemeenschap was er een behoorlijke opkomst die des te meer de verbondenheid met onze kerk en geloofsgemeenschap weerspiegelt.
In gezamenlijkheid komen wij verder met
onze parochianen en vrijwilligers. Veelal
dezelfde personen!
De komende weken zullen diverse personen afscheid nemen van onze parochie en
geloofsgemeenschap.
Uiteraard zullen wij daar nog de nodige
aandacht aan gaan besteden tijdens de
verschillende vieringen en er verslag van
doen met artikelen in Onderweg.

Afscheid van pastoor
Hogenelst
Het afscheid van pastoor Hogenelst was
al eerder aangekondigd. Zijn afscheidsviering zal plaatsvinden op zondag 5 juli
(11.15 uur) in de St. Janskerk te Zutphen.

Installatie pastoor Scheve
Op vrijdag 10 juli (19.00 uur) zal de installatie plaats vinden van pastoor Scheve
tijdens de Eucharistieviering in Zutphen.
Op zondag 12 juli zal hij voorgaan tijdens
de H. Mis in onze kerk.

Dirigent Jan Visser
Op zondag 14 juni zal dirigent Jan Visser
de laatste keer ons koor Vokate dirigeren.
Jan Visser heeft het koor ruim twaalf
jaar begeleid. Onder zijn leiding heeft het
koor drie mooie kerstconcerten mogen
geven en natuurlijk vele vieringen mogen
opluisteren.

Startzondag 2015
Op zondag 13 september wordt door de
gezamenlijke Vordense kerken weer de
jaarlijkse “Startzondag” gehouden. Om
10.00 uur is er een viering in de Dorpskerk met het thema “Doop”. Om dit
thema extra aandacht te geven zal er op
zaterdag 12 en zondag 13 september een
expositie worden gehouden met diverse
voorwerpen die met de doop te maken
hebben. Dat zijn de kerkelijke voorwerpen, zoals de doopvont, maar ook kleding,
(doopjurkjes), foto’s en andere dingen die
u wellicht hebt bewaard, zijn welkom.
Heeft u zaken die tentoongesteld zouden
kunnen worden, neemt u dan contact op
met Henk en Rijkje Eggersman,
tel 0575 550725,
email: henrengersman@gmail.com.
Zij gaan de expositie inrichten en zullen
uiteraard zorgvuldig omgaan met de artikelen die u beschikbaar stelt.
In het volgende nummer van Onderweg
leest u meer over de Startzondag.

Aktie Kerkbalans 2015

Dirigent Jan Visser

Pastor Jan van der Meer
Pastor Jan van der Meer heeft de afgelopen jaren in vele vieringen in onze kerk
mogen voorgaan. Op zondag 28 juni zal
hij voor de laatste keer de H. Mis vieren
in onze kerk volgens het gebruikelijke
rooster. Onlangs tachtig jaar geworden,
gaat pastor van der Meer het nu wat rustiger aandoen.

Ton Rutting

Ruim zes jaar is Ton Rutting voorzitter
van onze pastoraatsgroep. Per 1 juli zal hij
deze functie gaan neerleggen. Hij zal wel
tijdens de woord en communiediensten
blijven voorgaan.
Huub Winkeler

Het is alweer enige maanden geleden
dat deze actie werd gehouden. Dit jaar
hebben wij de Kerkbalans, d.m.v. een
separate brief, meer onder de aandacht
weten te brengen bij onze parochianen.
Met dank aan de vele vrijwilligers, is
deze opzet een succes geworden. Nieuwe
“donateurs” hebben zich aangemeld en
toezeggingen gedaan! Tijdens de verdere
afhandeling van de vele antwoordkaarten
zijn er nog wel een aantal verbeterpunten
naar voren gekomen om dit proces te
vereenvoudigen.
Zeer veel dank voor uw steun en bijdrage
aan deze Aktie Kerkbalans 2015!
Namens locatieraad en pastoraatsgroep
Huub Winkeler

Communicatieplan

Wilt u ons helpen om het communicatieplan in de parochie tot een
succes te maken? Laat het ons weten,
want we hebben nog wel veel mensen
nodig, in de communicatiecommissie
en in de subcommissies (zie pag. 7).
Bel of mail: 0575-711310 of
secretariaat@12apostelen.nl

Onderweg / Uit de geloofsgemeenschappen
Onze Lieve Vrouw
Tenhemelopneming - Borculo

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

Locatieraad

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

Pastoraatgroep

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

Kerkennacht 19 t/m 21 juni Misdienaars-uitje 2015
De Kerk Binnenste Buiten. Met dit thema
organiseren de gezamenlijke kerken de
Kerkennacht. In het langste zomerweekend, van 19 t/m 21 juni, zijn er allerlei
activiteiten georganiseerd in en vooral
buiten de Borculose kerken. Op 19 juni
om 19.00 uur is er in de Joriskerk muziek.
Daarna verzorgt toneelvereniging TOP in
het centrum straattoneel rondom bijbelse
thema’s en om 21.15 uur is er in de Joriskerk: ‘Preek v/d leek’.
Zaterdag 20 juni is er van 12.00 tot 17.00
uur een fiets- en autotocht uitgezet langs
alle kerken in de gemeente Borculo.
Ook onze kerk is opengesteld. De tocht
heeft ook een prijsvraag. Op zondag 21
juni wordt de kerkennacht afgesloten bij
Kluntjespot in Haarlo. De afsluiting zal
worden begeleid met veel muziek.

Onze misdienaars staan altijd klaar.
Nergens zo’n grote groep enthousiast en
toegewijde jongens en meisjes. Één keer
per jaar waarderen we dat met een uitje.
Waar het dit jaar naar toe gaat is natuurlijk weer een verrassing.
Inmiddels is hiervoor tweemaal in de kerk
gecollecteerd. Heeft u dat gemist, geen
nood!. U kunt uw bijdrage in een envelop
doen en deponeren in de brievenbus bij
het KJ-gebouw of afgeven aan het secretariaat.
Heel veel dank, de misdienaars waarderen het zeker.

Koffie drinken
Na de viering van zondag 23 augustus is
er gelegenheid om koffie te drinken in het
KJ gebouw. U bent hiervoor van harte
uitgenodigd!

Bezinningsdag senioren
Borculo
Op dinsdag 19 mei was de jaarlijkse
bezinningsdag voor senioren. Om tien uur
begonnen we met een Eucharistieviering,
voorgegaan door Pastoor Hogenelst die
ons geestelijk voedsel mee gaf voor de
verdere dag. Daarna gingen we in optocht
naar C.R. Peters waar we genoten van de
koffie met cake of koek geserveerd door
vrijwilligers. Hierna werd er een borreltje
gedronken en toen kwamen de tongen
goed los. Het is geweldig om op zo’n dag
mensen te ontmoeten die je lang niet
gezien hebt.
Daarna konden we aanschuiven aan de
feestelijk gedekte tafel en hebben we
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genoten van een heerlijke drie gangen
maaltijd met groentesoep, rollade met
garnituur en een heerlijke coupe ijs na.
Wat gezellig om met zoveel mensen
samen te eten en wat kan Gerda Peters
lekker koken. Hierna was het tijd voor
een dutje, een spelletje of een wandeling
en om half drie kwamen “De Grolsche
Twins” voor een heel gezellig optreden
met liedjes uit de 60er en 70er jaren.
In de pauze werd er nog een drankje
geserveerd en om half vijf gingen we weer
in optocht naar de kerk voor het Marialof
voorgegaan door de pastoor. Het was
de zesde en laatste keer voor pastoor
Hogenelst. Voor volgend jaar mei hopen
we dat onze nieuwe pastoor Scheve ook
bereid is om deze dag voor te gaan. Ook
het koor had er veel werk van gemaakt.
Ze hadden speciaal een boekje gemaakt
zodat we alles konden meebidden en
zingen. Jammer dat er niet meer mensen
meedoen aan zo’n geweldige dag. Er zijn
toch veel meer R.K. senioren in Borculo
dan de ongeveer 40 die er waren? Kortom
het was een geweldige dag georganiseerd
door Willy Lubbers en Jan ten Thije van
de Caritasgroep. Voor herhaling vatbaar
volgend jaar mei.
Een deelneemster.

Misintenties
20 juni: Overleden familie Geerligs en Ottenschot, Overleden ouders Elschot-Spekschoor, Ellie Venderbosch-Bonnes, Ben
Lubbers, Theo en Riek Verheijen, Jan en
Paul Belterman, Tonny Broekhof-Brokers,
Marie Taken-Bennink. 28 juni: Hetty
van Aken-Beerten, Familie Pelgrum,
Overleden ouders Hulzink-Spekschoor
jaargedachtenis, Gerardus Broekhof, Ellie
Venderbosch-Bonnes, Tonny BroekhofBrokers, Marie Taken-Bennink. 4 juli:
Ellie Venderbosch-Bonnes, Tonny
Broekhof-Brokers, Marie Taken-Bennink.
12 juli: Ellie Venderbosch-Bonnes, Tonny
Boekhof-Brokers, Marie Taken-Bennink.
18 juli: Antoon Rasing jaargedachtenis,
Liene Heutinck-Wieggers, Ellie Venderbosch-Bonnes, Tonny Broekhof-Brokers,
Marie Taken-Bennink. 25 juli: Ben Lubbers, Hetty van Aken-Beerten, Tonny
Broekhof-Brokers, Marie Taken-Bennink.
1 augustus: Tonny Broekhof-Brokers,
Marie Taken-Bennink, Gerhard Jansen.
8 augustus: Tonny Broekhof-Brokers,
Marie Taken-Bennink, Theo Jansen jaargedachtenis.

Overleden
Op 19 mei 2015 is overleden Mevr. Tonny
Broekhof-Brokers, Ze is begraven op 26
mei j.l. Op 20 mei 2015 is overleden
Mevr. Marie Taken-Bennink. Ze is begraven op 26 mei j.l.
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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.

Familieberichten
Overleden: Op 10
april overleed Jan
Lamers in de leeftijd
van 86 jaar. Professie missionaris msc
21 september 1949.
Priester gewijd d.d.
5 september 1955. De
kerkelijke uitvaart was
op 15 april in Tilburg,
waarna een korte
plechtigheid
in de H. Willibrordkerk in Ruurlo. De begrafenis vond plaats
op de RK begraafplaats in Ruurlo.
Op 30 april overleed Jo WolterinkSnaphaan in de leeftijd van 75 jaar. De
avondwake vond plaats op 3 mei in de
St Antonius van Padua kerk te Vragender
en de uitvaartdienst was op 6 mei in de
genoemde kerk, waarna de begrafenis
plaatsvond op de RK begraafplaats in
Vragender.
Op 9 mei 2015 overleed Gerhardus
Wilhelmus Johannes Sasse in de leeftijd
van 72 Jaar. De crematieplechtigheid
vond plaats op 15 mei in De Omarming te
Zutphen.

Bedankt allemaal
Woensdag 15 april was ik een van de gasten bij de begrafenis van mijn oom en uw
voormalig pastoor Jan Lamers. Wij waren
geraakt door de betrokkenheid van uw

Theodorus Kasteel, overleden ouders
Hermanns-Goldewijk, 19 juli Ida van
Lanen-Groot-Zevert, 26 juli Mientje
Wopereis, 2 augustus Ouders GotinkEggink en zoon Herman, jaargedachtenis
Hendrik Eggink, Arnold en Ilse OlyslagerMarkovski, overleden ouders HermannsGoldewijk, Ida van Lanen-Groot-Zevert,
16 augustus Johan Vaanhold, Johan
van de Berg, jaargedachtenis Victoria
Wiegerink-Kock en zoon Jos, Ida van
Lanen-Groot-Zevert, 22 augustus Rikie
Mombarg-v.d.Hoven, Mientje en Bennie
Wopereis, overleden familie AagtenGeverink, 29 augustus overleden ouders
Hermanns-Goldewijk, Ida van LanenGroot-Zevert

Vervolg van pagina 13, Zutphen

Familieberichten
locatie bij deze gebeurtenis. De erehaag,
de gastvrije ontvangst, de versieringen,
de viering, het koor, de bloemen, het opgeruimde kerkhof, het droeg allemaal bij
aan een mooi en stemmig afscheid. Alles,
waarin een kleine gemeenschap groot kan
zijn.... Ik blijf hier hele goede herinneringen aan houden en wil u allen bedanken
voor de inzet. Met vriendelijke groeten
Piet Linders Oosterbeek

Heggen knippen
De heggen rondom de kerk en het kerkhof
worden binnenkort evenals voorgaande
jaren weer flink gesnoeid. Dat is een
klus die we niet zo maar eventjes klaren,
daarvoor hebben we mensen nodig die
wat tijd beschikbaar willen stellen. Het
jaarlijks terugkerende festijn van heggen
knippen is voor deze zomer gepland in het
weekend van week 28, op vrijdagmiddag
en zaterdagmorgen 10 en 11 juli 2015. Wie
komt ons helpen? Laat het even weten.
Fried Storteler tel. 0573-453001 Johan
Gotink tel. 0573-45328.

Misintenties
21 juni (Vaderdag) overleden ouders
Eggink-Gotink, Theodorus Kasteel,
overleden ouders Hermans-Goldewijk,
jaargedachtenis Lies Kasteel-Hofman, Ida
van Lanen-Groot-Zevert, Hans Musters,
Gerard Sasse, 28 juni Truus Vaanhold,
Ida van Lanen-Groot-Zevert, Gerard
Sasse, 5 juli Ouders Gotink-Eggink
en zoon Herman, overleden ouders
Eggink-Gotink, Arnold en Ilse OlyslagerMarkovski, Ben Besseling, Ida van LanenGroot-Zevert, 11 juli jaargedachtenis

Overleden
13/4/2015: Antonius Josephus Mathilde
Luijten, 76 jaar
17/4/2015: Gerhardus Johannes Elisabert
Ruiken, 89 jaar
18/4/2015: Josephus Henricus Johannes
Peters, 64 jaar.
Gehuwd
9/5/2015: Henk Hofman en Mandy
Sleebos
Gedoopt
12/4/2015: Valencia Austi

Kerkdiensten Gelre Ziekenhuis

(10.30u)
21/6: pastor P. Frijters, 28/6: pastor
W. Onderwaater, 5/7: pastor R. Rijk,
12/7: pastor G. Pols, 19/7: pastor P.
Frijters, 26/7: dhr. H. Dijkman, 2/8:
frater T. Oostveen, 9/8: pastor R. Rijk,
16/8: pastor P. Frijters, 23/8: pastor R.
Baauw, 30/8: pastor H. Hase, 6/9: dhr.
H. Vriend.

Kerkdiensten Vredeskapel-GGNet

(10.30u)
21/6: M. van de Meer, 28/6: R. Rijk, 5/7:
M. van de Velde, 12/7: R. Baauw, 19/7: L.
van Wijk (avondmaal), 26/7: L. van Wijk,
2/8: R. Rijk, 9/8: M. van de Velde, 16/8:
L. van Wijk, 23/8: G. Spekkink (communieviering), 30/8: P. den Dulk, 6/9:
G. Pols.

Middagpauzediensten:

iedere donderdag, 12.15u-12.30u
25/6: ds. mw. M. Terwel-Hamster, 2/7:
ds. mw. A.J. de Hoop, 9/7: R. de Boer,
16/7: ds. S.A. Meijer, 23/7: ds. G.W. van
den Brug, 30/7: ds. W. Stolte, 6/8: frater
T. Oostveen, 13/8: ds. G.W. van den Brug,
20/8: pastor V.T.T. ten Bruin, 27/8: pastor mw. G. Pols.
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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.

Parochieavond in de
Emmanuelkerk in
Zutphen op 28 april j.l
Het thema van deze bijeenkomst was:
‘Gaan onze kerken dicht?’
Tijdens deze bijeenkomst ging vicevoorzitter Piet-Hein Cremers in op deze
materie.
In de media is het perspectief in de niet al
te verre toekomst verre van rooskleurig.
Er zullen veel kerken hun deuren moeten
sluiten. Wellicht hebt u ook vernomen
vanuit de media dat niet alle mensen het
eens zijn met de kardinaal. In Nederland
zijn de krachten gebundeld in ‘Bezield
verband’ die het geschetste beleid van de
kardinaal niet delen. Onlangs hebben zij
in Rome een petitie overhandigd waarin
zij hun zorgen over dit beleid kenbaar
hebben gemaakt. Ook de bekende prof.
Jozef Wissink heeft een pleidooi gehouden voor een andere aanpak. Vanuit onze
parochie heeft onze vicevoorzitter een
aantal uitspraken gedaan die belangrijk
zijn voor elke geloofsgemeenschap. n.l.
drie voorwaarden.
1. Er moeten voldoende financiën zijn om
de kerk open te houden
2. Voor het reilen en zeilen dienen er
voldoende vrijwilligers te zijn. Zowel
voor de locatieraad/pastoraatsgroep
als voor de hand- en spandiensten
3. Het aantal kerkgangers moet ook enigszins redelijk zijn.
Uiteraard is het discutabel in hoeverre de
term ‘voldoende’ moet worden geïnterpreteerd.
Voor financiën is dat gemakkelijk te berekenen. Voor het aantal vrijwilligers is dat
ook te berekenen. Echter in alle sectoren
van de werkgroepen wordt het ontbreken
van nieuwe vrijwilligers voelbaar. Links
en rechts vallen mensen weg.
Ook het zoeken van nieuwe vrijwilligers
verloopt erg moeizaam. Concreet zoeken
we mensen voor de locatieraad, lectoren/

lectrices, leden voor de bezoekersgroep,
Willibrord Aktief. Op dit moment missen
we ook leden voor de MOV- groep.
Indien onze leden van onze Geloofsgemeenschap hieraan geen vervolg geven,
moeten we ons degelijk de vraag stellen
of het nog zin heeft hier tijd en energie
in te steken. Gelukkig zijn er ook kleine
lichtpuntjes o.a. de groep voor de thuiscommunie draait weer volop. Ook hebben
we iemand gevonden om de kruisjes te
maken, die opgehangen worden tijdens
een uitvaart.
Dat kerken gesloten worden hebben
we ook in eigen hand. Dit hoeft niet
te gebeuren wanneer we binnen onze
geloofsgemeenschap werken aan de drie
voorwaarden.
In het tweede gedeelte van deze parochieavond ging pastoor Hogenelst in op de
volgende items. Kerk, parochie, pastoraat en gemeenschap. Heeft onze kerk
toekomst? Is er nog hoop? Hoe blijft het
gelovig leven in de regio mogelijk.
Maatschappelijke en ontwikkelingen in de
maatschappij maken dat mensen meer eigen keuzes maken.
De individualisering neemt toe. De
kerkelijke betrokkenheid loopt terug. Kaski ziet wel
een trend. Afname
van dopelingen en
vormelingen. Het
aantal huwelijken
neemt af met een
derde deel. Dragende vrijwilligers
worden steeds
ouder en nemen
afscheid, etc.
Minder kerkgangers, minder Kerkbalans. Heel soms
meevallers in de
vorm van legaten.
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In het deel na de pauze konden parochianen hun mening geven en mogelijke
oplossingen aanbieden.
Een van de deelnemers gaf het treffend
weer. De mensen in de kerk moeten
enthousiasme uitstralen. Jezus ging ook
naar de mensen. Motivatie is hierbij
heel belangrijk. De vraag om meer naar
de mensen te luisteren is heel duidelijk
gesteld. Waarom staat men vanuit het
bisdom niet open voor ideeën.
Men kan vanuit een ivoren toren allerlei
regels bedenken, maar met regels alleen
komt men er niet. Mensen zullen geraakt
moeten worden door de boodschap van
Jezus. Dus werk maken van de ‘acht
zaligheden’.
Hoewel reeds vroeg aangekondigd, was
de belangstelling vanuit onze geloofsgemeenschap heel minimaal. Jammer!
Namens de locatieraad Henk Roes

Vrijwilligersdag 2015
Op zaterdag 27 juni a.s. is na de afwezigheid van vorig jaar, dit jaar weer een
vrijwilligers-middag voor de vrijwilligers
van onze geloofsgemeenschap.
Er wordt weer een fietstocht uitgezet met
interessante verrassingen. We vertrekken
vanuit ons parochiecentrum om 13.00
uur. Na diverse omzwervingen sluiten we
deze middag af met een gezellig samenzijn in het nieuwe Buurthuus van Varssel.
Wellicht bent u al op de hoogte gebracht
door uw contactpersoon van uw werkgroep. Als u die dag mee wilt gaan; laat
het ons even weten.
U ontvangt dan nog een persoonlijke
uitnodiging. Uw partner, voor zover nog
geen vrijwilliger, is ook van harte welkom.
U kunt uw deelname ook mailen naar:
info@willibordhengelo.nl of
M 06 21241984

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

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

Contactpersoon voor Zelhem

Communie thuis ontvangen

Stichting R.K. Begraafplaats
Keijenborg

Mensen die niet in staat zijn om een
viering in de kerk bij te wonen, maar
wel graag de communie zouden willen
ontvangen, kunnen contact opnemen met
het secretariaat. (Openingstijd donderdag
van 10.00 - 10.30 u., tel 0575 - 461314)

Parochiële Caritas Instelling

Nieuws van de
begraafplaats

De heer J. Waalderbos, Zonnebloemstraat
43, 7021 ZA Zelhem, tel. 0314-623809

Contactpersoon : Mevr. J. Lamers tel.
0575 – 464162, email:
begraafplaatskeijenborg@hotmail.com
Secretariaat: Henk Beuwer, Pastoriestraat
28, 7256 AN Keijenborg. tel. 0575-463151

Jaargedachtenisvieringen
Zondag 12 juli is de jaargedachtenisviering voor Henk Schennink overleden op
8-07-2014. En op zondag 6 september is
de jaargedachtenisviering voor Eef Kruis
overleden op 31-08-2014 en voor Henk
Ankersmit overleden op 3-09-2014

Familieberichten
Overleden: Op 13 mei 2015 is overleden Geert Haggeman in de leeftijd van
87 jaar. Hij verbleef in Zorgcentrum De
Bleijke en woonde voorheen Riefelderdijk
9 te Hengelo Gld.
Op 18 mei overleed te Arnhem Bertus
Wissink in de leeftijd van 73 jaar. Hij
woonde voorheen aan de Schooltinkweg 6
te Zelhem.

Meer perspectief voor
de vrouwencoöperatie in
Ivoorkust
Opbrengst Vastenaktie 2015 is voorlopig
1.768 euro. We weten nog niet wat de
acceptgiro’s hebben opgebracht. Hartelijk
dank voor uw bijdrage. Ondanks de crisis
toch nog een mooi bedrag.
Vrijwilligers, hartelijk dank voor het
ophalen van de vastenzakjes. Velen doen
dat al heel veel jaren!! Nogmaals bedankt
voor jullie inzet! Werkgroep MOV

Wijziging in het bestuur Stichting R.K. Begraafplaats Sint Jan de Doper. Op 22 april
2015 hebben we afscheid genomen van
Piet-Hein Cremers. Piet-Hein was lid van
ons bestuur namens Parochie HH. Twaalf
Apostelen. Op voordracht van het parochiebestuur is tot zijn opvolger benoemd:
Ineke Peterse-Giesen uit Ruurlo.

Website begraafplaats
De website van de begraafplaats is online
gegaan. Informatie over de begraafplaats,
de tarieven, het reglement e.d. kunt u
nu eenvoudig vinden op de site www.begraafplaatskeijenborg.nl. Als u een vraag
hebt en u kunt het antwoord daarop niet
vinden, dan is het mogelijk om via het
contactformulier op de website uw vraag
te stellen. U kunt natuurlijk ook altijd
nog (telefonisch) contact opnemen met
José Lamers, Kroezerijweg 8, 7256 KR
Keijenborg, telefoon 0575 46 41 62 of met
één van de andere bestuursleden.

Mariaviering
Zaterdag 15 augustus is het Maria Tenhemelopneming. Er is dan een Mariaviering
in de kerk om 19.00 uur m.m.v. de Mariawerkgroep. Voorganger zal zijn diaken
Th. ten Bruin. De zang wordt verzorgd
door het Parochiekoor. Iedereen, ook uit
andere parochies, wordt hierbij van harte
uitgenodigd. Zondag 16 augustus is er dan
geen viering.

Bedevaart naar Kevelaer
Zaterdag 5 september a.s. vindt de jaarlijkse pelgrimstocht naar Kevelaer plaats.
De dag zal beginnen met een Eucharistieviering, ’s middags is er de Kruisweg en
afsluitend het Slotlof in de Basiliek.
Tussendoor is er voldoende gelegenheid
om elkaar te ontmoeten en te genieten
van het mooie stadje Kevelaer. U kunt
zich opgeven bij de plaatselijke contactpersonen Willy Niesink en Dini Compas.
Achterin de kerk hangt een poster met de
contactgegevens.
We reizen per bus en vertrekken vroeg in
de ochtend vanaf de kerk in Keijenborg.
De kosten bedragen voor volwassenen
€ 24,- p.p. en voor kinderen tot 16 jaar
€ 10,We hopen dat velen – jong en oud- zich
aangesproken voelen om met ons mee te
gaan naar Kevelaer.

Nieuwe bewoners
pastorie Keijenborg
Beste parochianen van Keijenborg en
Zelhem.
Zoals u in de laatste uitgave van het parochieblad “Onderweg” hebt kunnen lezen
gaat pastoor Hogenelst per 1 juli a.s. onze
parochie HH. Twaalf Apostelen verlaten
en heeft hij een nieuwe aanstelling in
Culemborg en omstreken aanvaard.
Wij zijn blij dat per 1 juli 2015 door het
Bisdom een nieuwe pastoor voor onze parochie HH. Twaalf Apostelen is benoemd.
Pastoor Scheve gaat wonen in de pastorie
van Keijenborg. Hij brengt een huisgenoot met haar dochter mee.
Voor Keijenborg zijn wij blij en verheugd
dat de pastorie bewoond blijft. Het heeft
echter voor de geloofsgemeenschap St Jan
de Doper te Keijenborg nog wel gevolgen:
het secretariaat zal worden verplaatst
naar de sacristie van de kerk. Hiervoor
zijn enkele aanpassingen nodig, welke de
komende maanden zullen plaatsvinden.
Zo zal er in de kerk en sacristie een toilet
gemaakt worden. Zodra de werkzaamheden gereed zijn, zal het secretariaat ook
verhuizen naar de sacristie van de kerk.
Er zal aan de zijkant van de kerk een
oploop gerealiseerd worden, zodat ook
voor mensen die moeilijk ter been zijn
het secretariaat te bereiken is. Dus het
opgeven van misintenties en het bezoeken
van het rozenkrans bidden op de woensdagavond kan gewoon doorgaan. Ook
het samenkomen vooraf aan een uitvaart
kan doorgang vinden. Tot die tijd zal het
parochiesecretariaat nog gewoon op de
huidige plaats zijn.
Locatieraad en pastoraatsgroep St Jan de
Doper

Onderweg / Uit de geloofsgemeenschappen
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
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gaan samenwerken. Zo willen wij in Baak
een levendige en bloeiende geloofsgemeenschap behouden.

Misintenties
Vanaf 1 juli zal er om de week een viering
zijn in onze Martinuskerk. De gevraagde
misintenties vervallen niet, maar zullen
naar het dichtstbijzijnde weekend met
viering verplaatst worden.
De misintenties voor eenmaal per maand
zullen tijdens de laatste viering van de
maand gelezen worden.

Oogstdankviering 2015
Vanuit de Locatieraad / pastoraatsgroep
Koffiedrinken
In de vakantieperiode, dat wil zeggen in
juli en augustus, zal er geen koffiedrinken
zijn. Op zaterdag 5 september zal er na de
viering van 19.00 uur weer koffie en thee
met iets lekkers zijn.

125 jaar Martinuskerk
In 2015 bestaat de H. Martinuskerk 125
jaar. Na de zomervakantie zal hieraan
aandacht worden besteed. Op dit moment
worden diverse activiteiten opgezet en
georganiseerd. Als de plannen definitief
zijn, hoort u van ons!

Vieringen
Er zijn allerlei ontwikkelingen binnen de
kerk in het algemeen en onze parochie
in het bijzonder. Het locatiebestuur van
Baak heeft deze ontwikkelingen geïnventariseerd. Graag willen wij met u delen
wat er gaande is. Vanaf 1 mei 2015 bestaat
onze parochie HH. Twaalf Apostelen
uit 14 geloofsgemeenschappen of kerken. Drempt en Brummen zijn aan onze
parochie toegevoegd. Drempt zal aan
ons cluster worden toegevoegd, Vierslag
wordt Vijfslag.
In de tweede helft van 2015 zullen minder
voorgangers beschikbaar zijn bij de inroostering van de vieringen. Door ouderdom en ernstige ziekte kunnen 3 emeritipriesters niet meer voorgaan (de heren
Wassink, Simons en Van der Meer). Niet
alle vieringen in alle 14 geloofsgemeenschappen kunnen worden ingevuld door
het breed parochieel team, dat wil zeggen
door de pastoor, pastoraal werkers, diakens en parochiemedewerksters. Zo ontstaan witte vlekken, weekenden waarbij
geen viering is ingeroosterd. Het pastoraal team en het parochiebestuur verzoeken de geloofsgemeenschappen vrien-

delijk doch dringend om één keer per
maand niet te vieren in de eigen locatie.
De vieringen worden per cluster geroosterd. Baak hoort bij het cluster Vijfslag
bestaande uit de geloofsgemeenschappen
van Olburgen, Steenderen, Vierakker,
Drempt en Baak zelf. Olburgen heeft nu
al het 1e weekend van de maand geen
viering. Vierakker zal het 2e weekend van
de maand niet vieren. Steenderen wil elk
weekend vieren. Zolang er parochianen
komen, willen zij vieren, ook voor kleine
aantallen parochianen. Drempt viert al
langere tijd 1x per 2 weken. De invoering
hiervan is destijds positief ervaren. De
kerkgang in de vieringen is gestegen.
Als we naar Baak zelf kijken, zien we dat
het aantal kerkbezoekers sterk afneemt.
Ook het aantal vrijwilligers neemt af.
Tijdens een bijeenkomst over het rooster
in Baak waarbij koor en werkgroep WCV
aanwezig waren, zijn voorgaande ontwikkelingen duidelijk gemaakt en besproken.
Het bleek dat deze groep Baakse parochianen en vrijwilligers open stond voor
minder vieren. Zij vonden 1x in de 2 weken vieren een goede optie. Dit geeft een
minder grote belasting voor koor en leden
van de werkgroepen. Bovendien geeft 1x
in de 2 weken vieren duidelijkheid wanneer er een viering is.
Het locatiebestuur heeft op basis van
voorgaande besloten om met ingang van
het nieuwe rooster, dus met ingang van
juli 1x per 2 weken te gaan vieren. Elk
even weekend zal er een viering in onze
eigen Martinus-kerk zijn. Feestdagen,
bijvoorbeeld Pasen, en andere bijzondere
vieringen zullen extra zijn. Het koor zal
elke viering zingen.
U wordt van harte uitgenodigd om naast
de vieringen in onze eigen kerk de vieringen in de kerken van de omliggende
geloofsgemeenschappen te bezoeken.
We zullen steeds meer binnen de Vijfslag

Elk jaar wordt er bij de Veldkapel aan de
Vordenseweg, tussen Baak en Wichmond,
een Oogstdankviering georganiseerd.
Voorgangers zijn ds. van Zoelen en pastoraal werker Van Kranenburg. Bij slecht
weer zal worden uitgeweken naar de St.
Martinuskerk in Baak. De Oogstdankviering wordt dit jaar gehouden op zaterdag
15 augustus om 19.30 uur.

Familieberichten
Op 8 mei is Marie Berns-Seegers overleden op de leeftijd van 92 jaar.

Misintenties
Zo. 28/6 Ouders van Leussen-Wolbrink,
Ouders Schooltink-Kroesen, Theo en Ben,
Ouders Dashorst-Brink, Ouders Cornelissen-Brink, Jgt Wim Mentink. Zo. 12/7
Jgt. Joop van den Bos, Herman Hendriks,
Jgt. Theodara Johanna Driever-Masselink. Za. 25/7 Fa. Koekkoek, Ouders
Jan en Will Schutte-Bosman, Ouders
Cornelissen-Brink, Ouders Roordink-Borgonjen, Wim Driever. Za. 8/8 Marijke
Hebben, Jgt. Henk Mentink. Za. 22/8
Jgt. Bertus Heijtink,Ouders CornelissenBrink, Ouders Spijkers-Betting. Za. 5/9
Jgt. Lena Heijtink-Teunissen, Henk Mokkink, Ouders Schotman-Bekken en fam.
Wim Driever, Herman Hendriks.Ouders
Schooltink-Kroesen, Theo en Ben, Mevr.
Mieke van den Bos-Sesink, Fa. HendriksHermsen, Ouders Dashorst-Brink.
Misintenties voor elk weekend:Lena
Heijtink-Teunissen, Frans Brink, Bernard
Klein Heerenbrink Jan Mokkink, Hein
Schooltink, Mevr. Peters-Weetink, Marie
Berns-Seegers.
Misintenties voor eenmaal per maand
Mevr. Hebben–Smit, Teun en Marie
Eliesen-Hendriks, Ouders van LeussenSchooltink-Bosman, Ouders DrieverMasselink, Dicky Herfkens, Fam. van den
Bos-Sesink, Fam. Heijtink, Jos Hermsen,
Fam. Veenhuis-Zents, Ouders ShoenakerJanssen, 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
We zijn als locatie onderweg, in korte
tijd is er veel veranderd. We proberen de
overgang zo goed mogelijk te laten verlopen. De open en meedenkende houding
van de nieuwe parochie geeft ons vertrouwen in de toekomst.
De eerste viering behorende bij de HH.
Twaalf Apostelen werd voorgegaan door
Pastoor Hogenelst, het was een warm
welkom. Helaas vertrekt hij nu al weer.
Onze nieuwe Pastoor Scheve gaat voor het
eerst voor in onze locatie tijdens de vrijdagviering op 24 juli. De eerste weekendviering waarin hij voorgaat, is op zondag
30 augustus.

Afscheid Nico Kok
Op zaterdag 23 mei is het afscheid gevierd
van pastor Kok in de Emmaüskerk in
Dieren in verband met zijn pensionering.
De kerk was vol, de viering werd voorgegaan door Nico samen met pastor van
den Dungen. Nico vertelde ons over zijn
jeugd, opleiding en loopbaan als pastoraal
werker. Nico is actief geworden in onze
locatie in 2004 nadat hij 5 jaar daarvoor
was begonnen in Dieren-Rheden-De
Steeg. Het plannen van vieringen, hoofdredacteur parochieblad, de oecumenische
vieringen waren o.a. zijn taken naast het
voorgaan in vieringen en uitvaarten. Helaas zijn de laatste jaren moeilijke jaren
geweest door het proces van kerksluitingen. Nico schreef goede overwegingen en
stukken over bezinning in het parochieblad. In het laatste stuk over bezinning
schreef hij over voortdurende veranderingen waaraan we worden blootgesteld.
Dat alles “flex” wordt. Dat opgebouwde
zekerheden weer kunnen vervallen tot
onzekerheden. Dat verloren kan gaan wat
is opgebouwd en dat dit gepaard gaat met
angst, pijn en woede door onmacht. Dat
wat we bereikt hebben in deze maakbare
technologische westerse wereld maakt
dat we onszelf ook zien als onaantastbare

godenzonen en onze eigen eindigheid en
kwetsbaarheid niet meer onderkennen.
Dat het pad dat wij of onze leiders gaan
nog niet de juiste is gezien de onvrede en
onrecht in onze wereld. Wellicht dat we
toch meer moeten kijken naar wat diep in
ons hart en onze ziel leeft en daar meer
naar moeten handelen om te komen tot
een betere wereld.
Na afloop van de dienst werd Nico in het
zonnetje gezet door enkele sprekers met
mooie en lovende woorden. Als toegift
was er de plaatselijke fanfare onder het
genot van een hapje en een drankje. Wij
danken Nico en wensen hem het beste
toe.

Diaconie en Caritas
De werkgroep Diaconie en Caritas besteed
aandacht aan behoeftige, ouderen, zieken
en familie van een overleden dierbare. In
de week voor Pasen en Kerst worden door
de 10 werkgroepleden 45 huisbezoeken
gebracht waarbij de parochianen een attentie ontvangen.
Eenmaal per jaar wordt een collecte ten
behoeve van de werkgroep gehouden,
zoals dit jaar op paaszondag.
In juli en augustus wordt de doelgroep
bezocht en uitgenodigd voor de Willibrorddag, die jaarlijks wordt gevierd met
een Eucharistieviering en gelegenheid
tot het ontvangen van de Ziekenzalving.
Daarna is er gezellig samenzijn en een
lunch. Hiervoor worden parochianen van
75 jaar en ouder, zieken en naasten van
overleden dierbaren uitgenodigd.

Vrijdagviering
In plaats van de gebruikelijke Witte Donderdag
brief aan alle priesters,
schreef Paus Johannes
Paulus II in 2003, zijn
laatste encycliek ‘Ecclesia de Eucharistia’, de
kerk van de Eucharistie.

Omdat ‘ de verandering van brood en
wijn in het lichaam en bloed van de Heer’
mysterie en centrum van het katholieke
geloofsleven is, richtte de Paus zijn brief
niet alleen aan de geestelijkheid maar ook
aan alle gelovigen.
Het jaar 2004, dat zijn laatste levensjaar
zou worden, zou hij dan ook tot jaar van
de Eucharistie uitroepen. In Drempt
is toen aan pastor Joachim Wietrzniok
gevraagd of hij bereid was 1 dag per week
het opdragen van de Mis van zijn kapel
te verplaatsen naar de kerk, hier ging hij
graag op in. Vanaf 2004 was er iedere
vrijdag een Eucharistieviering. Na zijn
vertrek nam pastoor van den Dungen
deze taak over.
Toen vicaris Pauw in 2009 de pastorie
kwam bewonen, begon hij vrijdags voor
te gaan. Aanvankelijk waren er niet zoveel
mensen, langzamerhand liep het aantal
op. De vicaris bereidde elke viering gedegen voor en naar aanleiding van een kerkelijke feest of herdenking van een heilige
hield hij een inspirerende overweging.
Onlangs werd na de viering tijdens het
koffiedrinken, dankbaar maar ook met
een vleugje weemoed afscheid van de vicaris genomen, die Drempt gaat verlaten.
Het positieve bericht is dat er toch nog
een viering blijft op de laatste vrijdag
van de maand (9.30 uur). Dit kan een
Eucharistieviering zijn of een Woord- en
Communieviering. U bent van harte uitgenodigd om deze vieringen bij te wonen,
waarna er gelegenheid is om na te praten
onder het genot van een kopje koffie.

26/06: Eucharistie Hogenelst
24/07: Eucharistie Scheve
28/08: WCV ten Bruin

Familieberichten
Op 71 jarige leeftijd, is 24 april overleden
Toon Klein Reesink. Hij woonde aan de
Dreef te Drempt. Als lid van de begraafplaats werkgroep heeft Toon bijgedragen
aan het onderhoud. Door zijn technische
kennis en goede contacten met zijn vorige
werkgever, nu loonbedrijf De Covik, heeft
hij ervoor gezorgd dat groot onderhoud
en renovatie op een goedkope en eenvoudige wijze kon worden uitgevoerd. Op 30
april hebben we afscheid van hem genomen in de uitvaartviering in onze kerk en
daarna in het crematorium te Dieren. Wij
wensen zijn gezin sterkte toe.

Kopij
Sluitingsdatum kopij: 10 augustus.
redactie.willibrord.drempt@gmail.com
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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

Misdienaar:

Zaterdag 13 juni is de laatste activiteit
voor de zomerstop, n.l. de jaarlijkse fietstocht. Alle informatie hierover is al via de
nieuwsbrief verspreidt.
Verder hebben we dit jaar nog de volgende activiteiten in petto:
Tuinenfietstocht op
31 augustus
Filmavond
op
8 oktober
Creatieve avond op
16 november
Koken voor de Kerst
7 december

Kosters

Alle vrouwen kunnen aan deze activiteiten meedoen, je hoeft niet perse
woonachtig te zijn in Olburgen of Rha.
Dus heb je interesse, laat het even weten.
Geef je mailadres door aan Trees Jansen:
jansenmts@planet.nl en je krijgt via de
nieuwsbrief alle verdere details van de
activiteiten toegestuurd.

Geen vieringen

in het weekend van:
4 - 5 juli
8 - 9 augustus
29 - 30 augustus

Rooster
Dames- en herenkoor

Repetities: 16 juni en 23 juni; zomerstop;
1 september en 8 september
Gezongen vieringen: 21 juni, 27 juni en 6
september

Collectanten

14 juni: Jan den Hartog
21 juni: Erna Bosch
27 juni: Jan Baars
12 juli: Joost Langenhof
19 juli: Theo van Aalst
25 juli: Theo Damen
2 augustus: Jan Baars
16 augustus: Joost Langenhof
23 augustus: Jan den Hartog
6 september: Erna Bosch

Denise: 12 juli en 23 augustus
14 juni: Cilia Langenhof
21 juni: Betsie Verhoeven
27 juni: Jan Baars
3 juli: Theo van Aalst
12 juli: Joost Langenhof
19 juli: Cilia Langenhof
25 juli: Betsie Verhoeven
2 augustus: Jan Baars
7 augustus: Theo Damen
16 augustus: Joost Langenhof
23 augustus: Cilia Langenhof
4 september: Theo van Aalst
6 september: Betsie Verhoeven

Bloemversiering

13 juni - 26 juni: Riky en Marietje
27 juni - 10 juli: Betsie en Nicole
11 juli - 24 juli: Diny en Leonie
25 juli - 7 augustus: Yvonne en Til
8 augustus - 21 augustus: Thea en Gerda
22 augustus - 4 september: Riky en
Marietje

27
Lectoren

14 juni: Cilia Langenhof
27 juni: Thea Lebbink
12 juli: Anny Steentjes
25 juli: Cilia Langenhof
23 augustus: Anke Pasman

Intenties
14 juni: Gradus en Dinie Baars, Herman
en Bep Pasman, Jan Egging en Marietje
Egging - Houtman
21 juni: Liesbeth Sielias, Willemien Horstink-Groot Koerkamp en Jan Horstink,
Gradus en Riek Bremer, Theo Bremer,
Joan en Riet Willemsen-Böhmer
27 juni: Overleden familie Sesink-Peters,
Bernard Beijer, Herman en Bep Pasman,
Overleden ouders Gerritsen-Reulink
3 juli: Willemien Horstink-Groot Koerkamp en Jan Horstink, Jan Egging en
Marietje Egging-Houtman
12 juli: Gradus en Dinie Baars, Herman
en Bep Pasman
19 juli: Liesbeth Sielias, Joan en Riet
Willemsen-Böhmer
25 juli: Geert Pelgrom, Herman en Bep
Pasman
2 augustus: Jan Egging en Marietje
Egging-Houtman , Willemien HorstinkGroot Koerkamp en Jan Horstink
7 augustus: Liesbeth Sielias, Annie
Gosselink-Pasman en Albert Gosselink,
Herman en Bep Pasman, Antoon Gosselink en Truus Gosselink-Steverink
16 augustus: Gradus en Dinie Baars,
Robert Vallen, Jo te Braake, Joan en Riet
Willemsen-Böhmer
23 augustus: Overleden familie SesinkPeters, Herman en Bep Pasman, Iete
Gosselink
6 september: Overleden ouders Gerritsen-Reulink, Bernard Beijer, Gradus en
Riek Bremer, Theo Bremer, Herman en
Bep Pasman

Kopij
Sluitingsdata inleveren kopij voor
Olburgen/Rha: (uiterlijk 20.00 uur):
nummer 6:
10 augustus
nummer 7:
21 september
nummer 1:
2 november
E-mailadres: jansenmts@planet.nl

Communicatieplan

Wilt u ons helpen om het communicatieplan in de parochie tot een
succes te maken? Laat het ons weten,
want we hebben nog wel veel mensen
nodig, in de communicatiecommissie
en in de subcommissies (zie pag. 7).
Bel of mail: 0575-711310 of
secretariaat@12apostelen.nl
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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.

Brandpreventie
U heeft het vast gezien in de kerk, die bekende groene bordjes met verwijzing naar
de uitgang. Ook een vluchtrouteplan en
bord van de brandblusser in een knalrode
kleur. Daaronder de brandblusser. Het
zal allemaal wel moeten, maar het kost de
geloofsgemeenschap maar liefst € 3900
volgens onze penningmeester.

Microfoon:
Het gebeurde nogal eens dat iemand niet
goed te verstaan was door de microfoon.
Door een plankje voor aan de lezenaar te
maken en hier de microfoon aan te bevestigen is dit euvel hopelijk verholpen. De
spreker praat nu recht in de microfoon.
Verloting paaskaars:
De paaskaars van 2014 is via loting gewonnen door Wilma Vrielink-Roording.

Oecumenische dienst
Op 3 mei was in onze kerk de oecumenische dienst waarin dominee Fini van
Zoelen en pastoraal werker Jaap van
Kranenburg voorgingen.
Het thema was: Ik geef om jou. De viering
was voorbereid door de diaconie van de
protestantse gemeente en de Caritas van
onze geloofsgemeenschap. Anneke van
Helvoirt namens de diaconie en Annie
Alberink namens de Caritas vertelden wat
beide groepen doen aan goede werken.
Het was een hele waardevolle, inspirerende viering. Er waren veel mensen,
vooral van de protestantse gemeente. De
koffie na afloop vond gretig aftrek en er
ontstonden interessante gesprekken.

Anders Vieren
De eerste Anders Vieren viering is geweest. Deze viering werd goed bezocht
en de reacties waren positief. Het thema
was: Vieren met Maria (dit vanwege de
meimaand).

Seniorenmiddag 24
oktober
Op zaterdag 24 oktober is er een gezellige
middag gepland voor senioren
in samenwerking met de HVD van de
Protestante Gemeente Steenderen.
Deze middag wordt gehouden van 14.00
uur tot 18.00 uur in het Anker.
We sluiten af met een gezamenlijke
broodmaaltijd. Wie geen vervoer heeft
kan worden opgehaald. Voor de onkosten
vragen wij een vrijwillige bijdrage.
Wij hopen velen van U te mogen ontmoeten.
Opgave vóór 12 oktober bij Annie Willemsen tel. 451853.
Indien U een dieet heeft graag melden.
Hartelijke groeten namens de HVD en de
Bezoekgroep.

Rituelen in onze kerk
Op dinsdagavond 19 mei kwamen zo’n
25 belangstellenden naar de avond over
de rituelen en gebruiken in de katholieke
kerk. Vanuit de protestantse gemeente
was hierom gevraagd. Wim Jansen gaf
kort weer hoe ons kerkgebouw tot stand
is gekomen en wat er zich binnen aan
altaren en rekwisieten bevinden.

Maria Schotman gaf inhoudelijk uitleg
over de rituelen tijdens de eucharistieviering.
De tijd was eigenlijk te kort om alles te
vertellen. Misschien komt er nog een
vervolg. Men was erg geïnteresseerd en er
werden veel vragen gesteld.

Familieberichten
Gedoopt: Zondag 31 mei: Wietske
Jonna Harmke van Hal
Gehuwd: Zaterdag 30 mei: Bart Teunissen en Christel Kobussen

Catechese op de
Joannesschool
van de meivakantie tot aan de
zomervakantie.

Project Hemel en Aarde
De lessen godsdienst/
levensbeschouwing van
Hemel en Aarde gaan
de komende periode
over het onderwerp
‘Vrucht’. Een mooi en
zomers onderwerp, ook
al duurt het nog even
voordat alles rijp is.
Vruchten zijn van oudsher een teken van
rijkdom en de kracht van het leven zelf.
Een vrucht is de lekkere opbrengst van
een struik of een boom, het is het resultaat en het doel, lijkt het. Waarom heb
je een appelboom? Omdat er appels aan
groeien! Tegelijkertijd is een appel het
begin van alles, het draagt de pitjes in
zich en daaruit kan een hele nieuwe boom
groeien. Vruchten staan voor het begin
en eind van het leven en verbeelden alle
zoete en bittere ervaringen die het leven
te bieden heeft.
In de lessen vertellen we verhalen waarin
vruchten de hoofdrol spelen, zoals het
verhaal over Adam en Eva en de boom
van kennis van goed en kwaad. We gaan
ze met de kinderen verkennen: verboden
vruchten, de Schepping,
de symbolische betekenis van de granaatappel, duurzaamheid en
geduld, en meer…
Zo slaan we met de
kinderen een brug van
de meest alledaagse rozijntjes, appels en peren
naar levensbeschouwelijke oerverhalen.

Koffiedrinken
na de viering
Zondag 19 juli en zondag 2 augustus

Onderweg / Uit de geloofsgemeenschappen
H. Willibrord - Vierakker

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

Locatieraad

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

Pastoraatgroep

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

Bezoek communicantjes
bij bakkerij Besselink in
Wichmond

Als voorbereiding op de Eerste Heilige
Communie hebben de kinderen van de
Vierslag een bezoek gebracht aan de bakker. Ze kregen uitleg van bakker Wilfried
Besselink over het bakken van brood.
Het was heel interessant om te zien wat
er zoal bij komt kijken voordat je een
brood hebt. De kinderen mochten helpen
met het maken van het deeg. Er werd
gewogen en gemengd. Wilfried deelde
een grote bonk deeg in 5 gelijke stukken.
Ineens lagen er 5 mooie bollen op de
werkbank. Toepasselijk, slechts de twee
vissen ontbraken nog.
Daarna werden er mooie bolletjes

gemaakt met een speciale bollendraaimachine. De kinderen mochten zelf aan
de slag. Met veel enthousiasme maakten
ze hun eigen broodjes. Van tien bolletjes
deeg maakten ze zelf mooie vormen. Dat
het meel alle kanten uit stoof mocht de
pret niet drukken. De gemaakte broodjes gingen vervolgens in de rijskast om
daarna afgebakken te worden. Van al het
werken hadden de kinderen best wel trek
gekregen, maar helaas moesten ze nog
een dagje wachten voordat de broodjes klaar waren. Het was een leuke en
leerzame middag. Wilfried bedankt dat
je je middagslaapje voor ons hebt laten
schieten!

Laatste kindernevendienst voor de vakantie
Op zondag 5 juli sluiten wij het kindernevendienstseizoen af met een gezellige
activiteit. Na de dienst is er zoals gewoonlijk koffie en limonade, met deze keer iets
lekkers erbij.

Knikkers voor de
kindergrafjes
Sinds november staat er een monumentje
voor ongedoopte kinderen op ons kerkhof. Het is een abstract beeldhouwwerk
dat de omarming van een
moeder voorstelt.
In november zat er
niet veel blad aan de
bomen, maar nu het
lente geworden is vonden
we de plaats waar het
beeldje staat, onder een
grote beuk, toch wel wat
somber. De werkers op
het kerkhof hebben de
handen ineen geslagen
en nu is er onder en om
de paal van het beeldje
een cirkel gelegd, waarin
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allerlei knikkers zijn verwerkt. Er is
gekozen om vooral allerlei blauwe knikkers te gebruiken en een sliert groene. De
knikkers verlevendigen de kinderhoek en
verzachten de somberheid.

Hernieuwde restauratie
van de kerk
Een paar jaar geleden vierden we met
feestelijk ceremonieel, het gereedkomen
van de grote restauratie van onze kerk.
Dan denk je dat je klaar bent voor langere
tijd, maar dat valt toch tegen. De afgelopen jaren waren al weer beschadigingen
aan de muur, links in de kerk te zien. Dat
heeft te maken met vocht in de muren dat
naar buiten wil en de beschilderde laag
eraf duwt.
Ook het houtwerk van de luiken op zolder
bleek slecht te worden en steeds meer
tegels van de vloer van het priesterkoor
lagen los.
Dit is de afgelopen weken aangepakt in
een kleine restauratieactie.
De voegen tussen de tegels van het
priesterkoor zijn met een klein freesje
weggehaald en onder druk is er kalkmortel met hechtemulsie tussen en onder de
tegels gespoten. Het is en blijft een oude
vloer en dat zal je ook blijven zien, maar
na deze behandeling liggen de tegels
weer vast en hopelijk duurt dat weer een
poosje.
De grote deuren vertoonden kieren en
moesten hoognodig een likje verf krijgen.
De kieren zijn nu opgevuld en er zijn
nieuwe plinten aangebracht. De deuren
staan weer prachtig in de lak. Ook de bol
op de vieringtoren heeft weer kleur, hij is
verguld en zal weer van verre blinken in
de zon.
Als laatste wordt het orgel helemaal
schoongemaakt en op toon gebracht. De
balg waarmee lucht in het orgel wordt
geblazen wordt geïsoleerd zodat er minder bijgeluiden te horen zijn tijdens het
orgelspel. Dit was al lang een wens van de
organist.
Zo zie je maar weer dat er in een oud
gebouw altijd dingen gerepareerd moeten
worden en dat je nooit klaar bent. Maar
we doen het graag om de titel ‘De Mooiste
Kerk’ in stand te houden.

Communicatieplan

Wilt u ons helpen om het communicatieplan in de parochie tot een
succes te maken? Laat het ons weten,
want we hebben nog wel veel mensen
nodig, in de communicatiecommissie
en in de subcommissies (zie pag. 7).
Bel of mail: 0575-711310 of
secretariaat@12apostelen.nl
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Bijeenkomst
Jong Onderweg
Op 20 mei 2015 vond er weer een bijeenkomst van Jong
Onderweg plaats. Thema van de avond was ‘Waardoor voelen
we ons geroepen, wat of wie doet een beroep op ons?’ Aan de
hand van psalm 139 hebben we met elkaar over deze vraag
gesproken. De avond vond plaats in Keijenborg en werd ditmaal geleid door pastoor Fred Hogenelst , die ons ook verteld
heeft over zijn eigen roeping om priester te worden.
De laatste bijeenkomst van Jong Onderweg voor de zomer is
gepland op 10 juni, onder leiding van pastor Jaap van Kranenburg. Voor deze avond is gekozen voor het thema ‘Gebruik je
talenten’. Op het moment dat je deze Onderweg leest, heeft
deze avond dus al plaatsgevonden en heeft Jong Onderweg
‘vakantie’. De data voor het nieuwe seizoen zijn momenteel
nog niet vastgesteld. Zodra deze bekend zijn, zullen we jullie
hierover natuurlijk informeren. Houd hiervoor ook de facebookpagina van de HH. Twaalf Apostelen in de gaten!
Lijkt het je leuk om ook eens aan te schuiven bij Jong Onderweg, en ben je tussen de 18 en 36 jaar? Meld je dan aan bij
Marga Peters via m.peters@12apostelen.nl.

Eerste Heilige Communie
Hengelo en Keijenborg
Zondag 31 mei 2015 was het zover! Toen deden 21 kinderen uit onze Geloofsgemeenschappen Hengelo en Keijenborg, de Eerste Heilige Communie.
Voor het eerst mochten ze meedoen “aan de Tafel van de
Heer”. De feestelijke viering was in de H. Willibrordkerk
te Hengelo.
En daar is een hele voorbereiding aan voorafgegaan.
Dank aan allen die er waren om er samen zo’n groot feest
van te maken.
Maar ook veel dank aan de 21 kinderen die er voor gekozen hebben, samen met hun ouders, om tóch het feest
van de Communie te vieren en de voorbereiding te volgen.
Want zonder hén was er geen Eerste Heilige Communiefeest!!!
Wij hopen dat het voor iedereen een mooi en onvergetelijk feest mag zijn geweest!
Iedereen héél hartelijk gefeliciteerd met deze gebeurtenis!!!
Namens werkgroep Eerste Heilige Communie Hengelo en
Keijenborg.
Maaike Maresch, Kitty Beulink en Sylvia Wolsing
De volgende Communicantjes hebben zondag 31 mei 2015
de Eerste Heilige Communie gedaan.

Eerste Heilige Communie
in Zutphen
Op zondag 31 mei 2015 ontvingen Isa, Marrit, Veere,
Anne, Lynn, Heleen, Fonske, Delphine, Valencia, Philip,
Patryk, Elia, Jeroen, Alexander en Christiaan in de Sint
Jan in Zutphen hun Eerste Heilige Communie uit handen
van pastoor Fred Hogenelst.
De kerk was prachtig versierd met bloemen, bogen,
zelfgemaakte vogels van de kinderen en boompjes. De
communicanten waren feestelijk gekleed en iedereen had
er zin in. Tijdens de viering hebben we samen gezongen,
gebeden, naar het Evangelie geluisterd en ook hebben de
kinderen allemaal iets voorgelezen. Het was een groot
feest in de kerk, waaraan we nog lang zullen terugdenken! Alle Communicanten: van harte gefeliciteerd!
Werkgroep communievoorbereiding Zutphen

Keijenborg : 		Zelhem:
Daniël Haggeman		Constantijn Spieker
Britt Steege		Madelon Masselink
Jet Tolkamp 		Nikki Otten
Dido Hoosemans
Tes Nendels		Hengelo Gld.:
Jart Ankersmit		Amber Seubring
Rik te Stroet		Aimée te Molder
Floris Nieuwenhuis
Jeffrey Lankhorst
Lynn Kelderman		Mees Visser
Quintin Uyttenboogaart
Beau Visseer
Chantal Hermans		Marit ten Kate
		Mart van de Weer

Eerste Communieviering
Vierslag op 21 juni
Op zondag 21 juni is om 9.30 uur de feestelijke Communieviering in de H. Willibrordkerk in Vierakker. De
viering zal voor de laatste keer worden voorgegaan door
pastoor Hogenelst. Ook dit jaar zal het koortje van de
Garve voor de muzikale omlijsting zorgen.
In de mooie kerk, die deze keer nog eens extra versierd
is, doen zes kinderen uit Vierakker en drie uit Steenderen hun Eerste Heilige Communie. Sanne, Anke, Jelle,
Thijn, Lars, Joost, Emilie, Marie en Mathilda vinden het
fijn als u ook daarbij wilt zijn.
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Eerste Heilige Communie
Joppe-Lochem-Vorden
Zondag 19 april was het zover!
In de O.L.V. Tenhemelopnemingkerk in Joppe deden 16
kinderen de Eerste Heilige Communie: 9 kinderen uit
Joppe, 4 kinderen uit de geloofsgemeenschap St., Lochem en 3 kinderen uit de geloofsgemeenschap Christus
Koning, Vorden.
Het was een hele mooie, waardige en feestelijke viering.
De kerk was prachtig versierd met de knutselwerken die
de kinderen tijdens de voorbereidingen gemaakt hadden.
Hartelijke felicitaties voor Lenique, Anniek, Quinten
Sophia, Nina, Syria, Chris, Dorços, Nick, Szymon, Maria,
Anne, Sophia, Rosalie, Kapser, Elonie en hun ouders.
We hopen dat ze mooie herinneringen bewaren aan dit
prachtige Communiefeest in Joppe.

Vormselviering
6 juni 2015
Het Vuur van de Enige bijna tastbaar aanwezig. Hartverwarmend, enthousiast en inspirerend.
Kernwoorden die al tijdens het voorbereiden op het sacrament van het Vormsel merkbaar aanwezig waren. Zaterdag 6
juni was de vormselviering in de H. Josephkerk in Lochem.
32 kinderen, uit een over groot deel van onze parochie
ontvingen deze avond het heilig sacrament, toegediend door
vicaris R. Cornelissen. Een volle, warme kerk, waar ramen en
deuren open stonden, met een zacht briesje, als ware God
Geest voelbaar aanwezig. Hartverwarmend, de stralende
gezichten van deze jongeren. Een enthousiast koor, inspirerende teksten en liederen. Een prachtig moment om op
terug te kijken. Namens de werkgroep Vormselvoorbereiding:
iedereen van harte gefeliciteerd en dank voor zoveel inzet en
betrokkenheid.

Vormelingenweekend
Met maar liefst 30 vormelingen uit de hele
parochie, begonnen op 25/26 april aan ons
weekend in de Blokhut in Ruurlo. Een uitdaging omdat dit ons tweede weekend zou zijn
op deze manier. We starten gezamenlijk
bij de kerk in Ruurlo. De kinderen werden
gebracht en om 10 uur begint ons programma. Met 6 begeleiders worden de groepen
verdeeld en op verschillende manieren wordt
er aandacht besteed aan ons project Met
Vuur en Vlam. Door middel van filmpjes over
pesten, het hierover napraten, wordt er
gesproken over van alles wat er dan naar voren komt.
En ook, hoe Jezus zulke dingen wellicht op zou lossen. Tussen
de middag wordt er geluncht in Ruurlo en met een speurtocht gaat het richting de Blokhut. Daar aangekomen, kan
er nog gespeeld worden en om 14 uur start het vervolg. Er
wordt geschilderd, kralen kettingen (als uitbeelding van de
rozenkrans) gemaakt, de vicaris komt een bezoek brengen en
verteld over zijn leven en over wat het Vormsel inhoud. Ondertussen komt de kookploeg binnen (3 kanjers van vaders)
en wordt het avondeten voorbereid. Verse groente, gebakken

aardappelen, hamburgers en ijs na.’s Avonds wordt er rond
het kampvuur aandacht besteed aan het geloof en het vuur
wordt letterlijk en figuurlijk, hoog opgestookt. Dan een leuke
lachfilm. Het regent gehaktballen, sommige kinderen worden
al rustiger en om 12 uur is het gedaan met de pret. Iedereen
probeert zijn draai te vinden en we gaan slapen.
’s Morgens om 9 uur aan het ontbijt en vanaf 10 uur start
het programma weer. De ouders komen samen met broertjes
of zusjes om 13 uur ook bij de Blokhut en daar volgt nog een
spel van 7 stappen, waarbij ouders en kinderen met elkaar in
gesprek komen. Om 15 uur sluiten we het weekend af met een
eigengemaakte viering en bedanken alle kinderen voor hun
komst.
Op naar de Vormselviering van 6 juni! We hopen als begeleiders dat we hen met z’n allen wat hebben mee kunnen geven
over het geloof en hoe je dat op verschillende manieren kan
zien of doen. Mogen wij het kleine vlammetje, waarmee de
ouders zijn begonnen tijdens de doop, genoeg brandstof hebben meegegeven om in het leven van de kinderen ooit uit te
branden tot groot vuur!
Hartelijke groeten, Rita Bettink
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Onderweg / Erfgoed

R.K. Begraafplaats te Steenderen
Het kerkgebouw werd op 16 augustus 1864 in gebruik genomen, als bijkerk
van de parochie Baak, maar voor alle begrafenissen moest men in die tijd naar
Baak. Ook in de begintijd als zelfstandige parochie. Op 23 mei 1867 werd van de
aartsbisschop een machtiging ontvangen om een kerkhof te mogen aanleggen
op het stuk land gelegen achter de kerk.
In de loop van 1867 startten de werkzaamheden. Het egaliseren en het
geschikt maken van de grond werd gedaan door vrijwilligers, die met
paard en wagen de benodigde grond aanvulden.
Op 3 september 1868 werd het kerkhof door de pastoor ingewijd.
En er werd een ‘baar of lijkenhuisje’ gebouwd. Hier werden de
overledenen opgebaard omdat men toen met zekerheid pas na
36 uur kon zeggen of de dood was ingetreden. Ook werden hier
personen, die getroffen waren door een besmettelijke ziekte,
opgebaard. Meestal werd de ruimte gebruikt voor materieel
opslag.
De eerste begrafenis vond, volgens de gemeentelijst, plaats
op 19 januari in 1868. De overledene was Aleida Johanna
Steintjes, oud 10 maanden, aldus dit register.

Volgens het ‘Liber Defunctorum’ of ‘Dodenboek’, het register van de parochie,
werd als eerste op 17 december 1867 Wilhelmina Klemans, oud 60 jaar, begraven
al vóór de inzegening.
In 1976 en 1995 is het kerkhof vergroot
door vrijwilligers. Om subsidie te verkrijgen werd de Stichting Begraafplaats Steenderen opgericht. Deze stichting exploiteert
en onderhoudt de begraafplaats sinds die
tijd met vele vrijwilligers.
In 1995 is ook het urnenveld gereed gekomen, welke op zaterdag 20 mei 1995 na de
kerkdienst werd ingezegend.
In 1997 heeft Maria Schotman het initiatief genomen om een monument op te
richten ter gedachtenis aan doodgeboren
of overleden ongedoopte kinderen, die niet
in gewijde aarde begraven mochten worden. Dit initiatief in Steenderen is op tal
van RK begraafplaatsen in heel Nederland
nagevolgd.

