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Bestuur Parochie 
HH. twaalf apostelen:
J.G.M. Scheve, pastoor; voorzitter
W.J. Achtereekte, vicevoorzitter;  
Mevr. M-C.E. Bonga-Tulleken, secretaris
G.A.G. Stolwijk RA, penningmeester
Mevr. C.A.L.S. Peterse-Giesen, portefeuille 
 personeels- en vrijwilligersbeleid
T.J.G.M. Lam, portefeuille communicatie
H.G.J. Heuver, portefeuille gebouwen 
 portefeuille begraafplaatsen

telefoonnummer voor:

Ziekenzalving, ziekenzegen 
en uitvaart  06 103 19 638

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

een nieuw begin
September, de zomervakantie is achter de 
rug, het nieuwe jaar begint. Dat nieuwe 
begin geldt niet alleen voor schoolgaan-
den en docenten, maar voor velen van 
ons. Na de zomervakantie voelt het toch 
een beetje als een nieuw begin. Een paar 
weken er tussenuit, misschien naar een 
ander land waar een andere wind waait, 
doen je soms heel anders tegen dingen 
aankijken. Dat geeft je energie.
Dat nieuwe begin geldt ook een beetje 
voor onze parochie. Twee nieuwe 
geloofsgemeenschappen, een nieuwe 
vicevoorzitter, een nieuwe pastoor en een 
nieuwe diaken. Gaat er een andere wind 
waaien? Gaan ze ons anders tegen dingen 
aan laten kijken? We ontvangen hen met 
open armen en hopen dat ze zich snel 
thuis voelen. En ja, we staan open voor 
energieke nieuwe ideeën!
September is ook vaak een maand van 
nog mooie dagen. Toch weten we dat het 
ook slecht weer kan zijn. Genieten we 
nu extra van die mooie dagen omdat het 
morgen kan regenen, of genieten we er 
minder van omdat we weten dat het ook 
zo weer kan gaan regenen? Ik durf de 
parallel nauwelijks te trekken, maar ook 
in de parochie kennen we dagen van mooi 
en van  minder mooi weer. Ik wens u toe 
dat u geniet van de mooie dagen. Dat 
geeft je energie!

Theo Lam
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Geestkracht
Het is nu al weer een aantal maanden geleden dat ik aantrad als uw pastoor. 
Het waren enerverende dagen. eerst afscheid nemen van je oude parochie om 
dan met frisse moed aan het werk te gaan in je nieuwe parochie.
Ik moet u wel zeggen dat ik overal van harte welkom werd geheten. daar ben 
ik heel dankbaar voor. dankbaar voor warme woorden, een bloemetje, een 
geschenk en warme ontmoetingen met vele mensen. dat geef je moed om aan 
de slag te gaan. en niet te vergeten: het geeft je geestkracht, en hoe moeten we 
verder gaan zonder geestkracht? mijn eerste aandeel aan ons parochieblad zal 
dan ook gaan over geestkracht.

Als ik aan geestkracht denk komen er al-
lerlei andere woorden op in mijn gedach-
ten. Inspiratie, durf, op weg gaan, niet stil 
staan. Het zijn woorden die je met elkaar 
eindeloos kunt aanvullen. Misschien is 
dit samen delen wel wat we spiritualiteit 
noemen. Het voelt dan als een dynamisch 
proces waar we allen aan mogen deelne-
men, ieder op zijn/ haar eigen wijze.
Wat ik hier probeer aan te tippen is een 
belangrijk onderdeel van onze communi-
catie (geloofscommunicatie).
Nu denkt u misschien dat dit allemaal 
erg nieuw is. Dan moet ik u teleurstellen, 
want dit is zo oud als het Christendom 
is. “Gedreven worden door de Geest” is 
een kenmerk van vele mensen die nu nog 
steeds voor ons een voorbeeld kunnen 
zijn. Mensen van vandaag en mensen van 
lang geleden. Denk maar aan Franciscus 
en zijn naamgenoot, onze paus, Domi-
nicus, Theresia van Lisieux, de pausen 
Johannes XXIII en Johannes Paulus II en 
zo kun je nog wel een tijdje doorgaan.

Gedreven door de Geest. Als iemand 
gedreven is, is iemand bezield. Je voelt je 
geraakt door God, en wilt het uitdragen. 
Op verschillende plekken van onze paro-
chie zal ik mensen ontmoeten die met een 
enorme gedrevenheid zich inzetten voor 
de geloofsgemeenschap. Het ontdekken 
waarom ze dit allemaal doen is een ware 
ontdekkingstocht. Voor mij als pastor, 
maar vooral ook voor degene die mijn 
gesprekspartner is.  Je mag dan soms een 
mens ontmoeten die jou vertelt wat zijn/ 
haar bezieling is. Kortom: je spreekt met 
elkaar over spiritualiteit. Het is ergens 
proberen een antwoord te geven op het 
waarom van het gedreven zijn. Waarom 
wordt je geraakt door de Geest. En dan 
vooral: wat is dat toch die Geest?
Deze ontdekkingstocht is niet alleen een 
weg om te omschrijven hoe de werking 
van de Geest is, maar is vooral ook een 
weg van ervaring. 
Kijken we naar de geschiedenis van onze 
spiritualiteit, dan zien we vooral mensen 
die juist alleen ervaringen opgeschreven 
hebben. Dat wat ze met het hart gevoeld 
hebben, proberen door te geven en vooral 

daarin een voorbeeld te zijn. Kennis van 
jouw geloof krijgt daardoor een geheel 
eigen klank. Kennis maakt plaats voor 
stilte. In de stilte komt de werkelijkheid 
van God dicht bij je. 

Dat was en is de ervaring van velen in de 
geschiedenis die de stilte hebben opge-
zocht. Dat wat zij hebben ervaren mag 
ons helpen op onze ontdekkingstocht. 
Grote woorden uit het verleden worden 
woorden van ons leven; worden woorden 
om van te leven. Gedreven zijn door de 
Geest is een weten, dat in elke mens een 
‘diep hart’ zit dat jou in beweging zet om 
Gods liefde en vrede uit te dragen. Mis-
schien is de ontdekkingstocht het mooist 
omschreven in een gedicht van Maria-
Magdalena Robben uit het boek ‘God 
ervaren’ van Anselm Grün: 

Ik droomde
Dat ik sinds tijden 
Op zoek ben.
Op zoek naar een kristal.
Ik kom terecht in een grot
En beklim een bergtop.
Ik doorvors de zee
En vlieg de hemel in.
Ik jaag van oord tot oord,
Dag na dag.
Verscheurd door mijn verlangen,
Verscheurd door mijn ervaring,
Verscheurd door mijn zoeken.
Tot ik van uitputting 
Op de grond val…..

Crisis – creatieve sprong.
De aarde vangt mij op,
De wind koelt mijn in zweet badend 
lichaam,
Het gras streelt mij zachtjes,
Ik ruik het vers gemaaide gras
En zie een paardenbloem
In de lichtheid van haar zijn.
Zij lacht mij toe.

Daar hoor ik een fluisteren,
Een stem in mij:
Wat zoek je hier,
Wat zoek je daar?
Vergeet het nooit,
De kristal is in je.

En ik ontwaakte.
Maria – Magdalena Robben

Geestkracht die je in jezelf mag ontdek-
ken, is een gift van God. Het kan soms 
voelen als een onrustige beweging maar 
brengt je tot die mens zoals de Eeuwige 
jou wil zien.
Zoek die kracht in jezelf, laat het voeden 
in de gemeenschap en deel met elkaar 
datgene wat ons als geloofsgemeenschap 
zo kenmerkt.

Harry Scheve, pastoor
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MISSIO Nederland maakt deel uit van 
de internationale Pauselijke Missie-
werken. MISSIO steunt wereldwijd 
kinderen in nood, het pastorale werk 
van parochies en bisdommen en de 
opleiding van priesters, diakens, pasto-
rale werkers en catechisten. Oktober is 
Wereldmissiemaand. Dit jaar besteedt 
MISSIO Nederland aandacht aan de 
katholieke gelovigen in Pakistan. Het 
eerste weekend van oktober (3 en 4 
oktober) vieren wij Wereldmissiedag 
van de kinderen. Op Missiezondag 18 
oktober wordt over de hele wereld in 
de katholieke Kerk gecollecteerd voor 
het pastorale werk van parochies in 
de derde wereld. MISSIO is geheel af-
hankelijk van vrijwillige bijdragen van 
parochies en donateurs en ontvangt 
geen subsidie van de overheid.
Wilt u het werk van MISSIO steunen?
Geef dan uw bijdrage in de vieringen 
in de weekenden 3 en 4 oktober en 17 
en 18 oktober, of op NL65 INGB 0000 
0015 66 t.n.v. MISSIO Wereldmissie-
maand te Den Haag. Meer informatie 
over Pakistan kunt u vinden op onze 
website www.missio.nl.

de PCI van de HH. twaalf apostelen ondersteunt 
Voedselbank oost achterhoek

Hartverwarmend
Zo hebben Berrie, Jelle en ik het erva-
ren zoals er werd meegeleefd tijdens 
de ziekte van Berrie. Er werd voor ons 
gebeden, er werden kaarsen opgesto-
ken, we ontvingen veel kaarten, mails, 
appjes en telefoontjes. Het deed ons 
goed en gaf ons steun en kracht, al 
wisten we dat Berrie niet lang meer 
te leven had. Ook na zijn overlijden 
kregen Jelle en ik veel kaarten en 
reacties op welke wijze dan ook. Heel 
hartelijk dank daarvoor.
We kijken terug op een mooi afscheid 
waar veel mensen aanwezig waren. 
Daar putten we kracht uit om door 
te gaan. Het valt niet mee maar we 
weten ons gesteund door u allen 
en door God op wie wij ook mogen 
rekenen, Zijn steun is enorm en helpt 
ons verder.

Jelle en Marga Peters

Als PCI van onze parochie willen we graag 
de Voedselbank Oost Achterhoek onder 
de aandacht brengen.
De Voedselbank Oost Achterhoek is in de 
loop der jaren steeds bekender geworden 
en heeft een eigen plaats verworven in 
onze streek.
Die toenemende bekendheid is ook te 
merken aan het voortdurend stijgende 
aantal cliënten van de voedselbank.De 
indruk bestaat dat de drempel om naar 
de voedselbank toe te stappen en een 
aanvraag voor een wekelijks aanvullend 
voedselpakket aan te vragen, steeds lager 
wordt. Dat betekent tegelijkertijd ook, 
ondanks het feit, dat het landelijk gezien, 
economisch wat beter gaat, voor velen 
de nood in de Achterhoek onverminderd 
hoog blijft. De verwachting is dan ook dat 
de stijging van het aantal cliënten zich in 
de komende jaren door zal zetten.
De voedselbank is alle gulle gevers van 
geld en goed voedsel zeer dankbaar, om-
dat het geld en het voedsel op een goede 
plek terecht komt. Voldoende voedsel 
behoort immers tot de eerste levensbe-
hoeften. In een land als Nederland zou 
daar geen gebrek aan mogen zijn.
Helaas wordt veel goed voedsel wegge-
gooid. Onlangs stond nog in de krant, dat 
40 % van het voedsel dat in ziekenhuizen 
wordt aangeboden, wordt weggegooid! 
Het is belangrijk dat daar wat aan gedaan 
wordt. Via supermarkten, veilingen, bak-
kers en slachterijen ontvangt de voed-
selbank gelukkig al veel van het overge-
bleven voedsel. Daarnaast zijn kerken, 
verenigingen, clubs en particulieren ook 
gulle gevers.

Helaas is dat allemaal nog niet genoeg om 
de ruim 400 gezinnen die van de voedsel-
bank afhankelijk zijn te voeden. Elk gezin 
ontvangt wekelijks een krat met voedings-
middelen. Per jaar worden ruim 20.000 
kratten klaargemaakt, en dan hebben 
we het nog niet eens over het benodigde 
brood en de diepvriesproducten.
Er wordt gewerkt met allemaal vrijwil-
ligers, ongeveer 100 in de centrale hal in 
Lichtenvoorde en ongeveer 70 op de 12 
uitgiftepunten in de verschillende dorpen. 
Niemand ontvangt daarvoor een salaris, 
iedereen stelt gratis zijn tijd beschikbaar 
voor dit goede doel.
Om al dat voedsel in goede staat te 
houden en op de juiste tijdstippen op de 
juiste adressen af te leveren, zijn mensen 
nodig, maar is ook een hal nodig, vries- 
en koelcellen, kratten, koelbussen en 
aanhangers etc. etc. Er is dus ook gewoon 

geld nodig om de kosten te kunnen dek-
ken. Al het geld wordt nuttig besteed, wat 
zichtbaar is inhet financieel jaaroverzicht 
op de website.

Als u zich betrokken voelt bij de voedsel-
bank dan willen wij u van harte uit-
nodigen ‘Vriend van de Voedselbank’ 
te worden. U kunt dat doen door een 
periodiek bedrag uit het lijstje van de 
website over te maken. Als PCI bevelen 
we dat van harte aan en vinden het fijn als 
de voedselbank veel vrienden en nieuwe 
vrienden kan verwelkomen. Zij geven 
graag een rondleiding waarbij u kunt zien 

wat daadwerkelijk 
met uw geld wordt 
gedaan, hoe het 
wordt besteed.

Hebt u hart voor de 
voedselbank, aarzel 
dan niet u aan te 
melden als vriend.
Hebt u nog vragen of wilt u tevoren een 
keer een kijkje nemen, dan kunt u contact 
opnemen met de contactpersoon ‘Vrien-
den van de Voedselbank’, Wim Bennink, 
tel.: 0545 473835 of via de mail:  
vrienden@voedselbankachterhoek.nl



afscheid  
Jan van der meer
op 28 juni jl. ging emeritus-pastoor Van der meer de laat-
ste keer voor tijdens een viering in de Christus Koning 
Kerk te Vorden. een welverdiende bijzondere viering 
voor een betrokken emeritus.
Pastoor J. van der Meer (door de meesten aangesproken met 
Jan) ontving zijn wijding in 1961 te Haarlem. In 1969 kwam 
Jan te werken als moderator en leraar op de Katholieke Peda-
gogische Academie te Hilversum. Jan had een goed contact met 
studenten. Dat bleek wel uit het feit dat de studenten destijds 
maar al te graag ’s avonds nog even kwamen “na debatteren” 
met de moderator. Die gesprekken konden rustig duren tot diep 
in de nacht. Dat contact met jongeren destijds maakt dat Jan 
ook anno 2015 (hij is inmiddels 80 jaar) nog steeds open staat 
voor nieuwe ideeën en andere gedachten.
In die periode bleek dat de paro-
chie in Soestdijk verlegen zat om 
een pastoor. Jan pakte die klus 
op en werd pastoor in die paro-
chie. Eerst nog in combinatie met 
zijn werk als moderator. Daarna 
volgende de parochies Haarlem-
Aerdenhout en Almere.
Na zijn emeritaat vestigde Jan 
zich in Zutphen, maar bleef zich 
betrokken voelen. Daarom ging 
hij nog vele jaren her en der voor 
in verschillende geloofsgemeen-
schappen van onze parochie. Nu 
Jan 80 is vindt hij het welletjes: 
“ik kan beter zelf zeggen dat ik 
stop, dan dat anderen mij daarop moeten wijzen“.
De allerlaatste keer ging Jan voor in Vorden. Een bijzondere 
viering waarbij alle koren gezamenlijk zongen. In zijn preek 
benadrukte Jan het belang van een levendige en vitale geloofs-
gemeenschap. Daaraan zal hij, ook nu hij niet meer voorgaat, 
blijven bijdragen. “Jullie zijn nog niet van me af” grapte Jan.
Namens de geloofsgemeenschap Vorden-Kranenburg bedankte 
Ton Rutting “onze” Jan voor zijn inzet. Daar deed Theo Lam 
namens het parochiebestuur nog een schepje bovenop. En na 
afloop van de viering werd Jan ook nog eens in het zonnetje 
gezet met een heus “danklied”. Jan werd daarbij verheven van 
“onze Jan” tot “Hertog Jan” en ontving o.a. een kratje Hertog 
Jan bier als blijk van waardering voor de vele jaren waarin hij 
als emeritus-voorganger veel heeft bijgedragen aan de levendig-
heid en vitaliteit van onze geloofsgemeenschappen.

Jaap Harmsen
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Hallo allemaal,
In een vorige Onderweg heeft u de laatste bijdrage van mijn 
voorganger Piet-Hein Cremers kunnen lezen met een oproep 
om samen inhoud en gestalte te geven aan de kerk. Samen zijn 
wij Kerk. Deze oproep neem ik aan onder dankzegging voor 
al het werk welke door hem voor ons allen verzet is. Tijdens 
een H. Mis op zondag 17 mei en aansluitende receptie hebben 
velen van u afscheid van hem genomen. Het was een warm en 
ontroerend afscheid. Als blijk van waardering ontving hij de 
pauselijke onderscheiding Ridder in de Orde van St. Silvester.

Wat te schrijven “van de bestuurstafel”?
Enkele maanden geleden heeft pastoor Hogenelst mij 
verzocht toe te treden tot het parochiebestuur van de HH. 
Twaalf Apostelen. Ik vroeg hem om bedenktijd en of het zo 
moet zijn, in de voorbereiding van een viering, las ik een deel 
van het Mattheüs-evangelie: “de mens heeft van God talenten 
gekregen om te gebruiken en niet om ze in de grond te stop-
pen”. Met deze tekst in mijn achterhoofd en gesprekken thuis 
heb ik besloten positief te reageren op het verzoek en vervol-
gens ben ik per 1 juni 2015 door Kardinaal Eijk benoemd tot 
vicevoorzitter.

Vanaf het moment dat ik gevraagd ben om toe te treden tot 
ons parochiebestuur ben ik als toehoorder aanwezig geweest 
bij de bestuursvergaderingen. Erg leerzaam en met belang-
stelling heb ik gezien hoe toegewijd mijn aanstaande collega’s 
bezig zijn met het wel en wee van onze parochie. Ik zie de 
functie als een uitdaging om er samen met u voor te zorgen 
dat wij in onze parochie kunnen blijven samenkomen in Zijn 
naam.
U kunt mij uitgebreider leren kennen via een interview welke 
u in een vorige editie van Onderweg heeft kunnen lezen maar 
natuurlijk ook op de vele momenten in onze parochie waarin 
wij samenkomen voor vieringen of vergaderingen of anders-
zins.

Hartelijke groet en tot ziens, Willem Achtereekte

Van de bestuurstafel

Uit vuur en ijzer, zuur en zout,
pastores die worden ook eens oud.
Al klinkt hun preek nog zo vertrouwd,
het einde wordt eens geboren.
Jan is nu al tachtig jaar,
het voorgaan is daarom nu wel klaar.
Dit lied is ons dankgebaar,
aan Jan en wie het wil horen.

Om oud en wijd als licht te zijn,
om lippen water dorst te zijn.
Zijn preken gaan erin als wijn,
het spraakwater is geboren.
Of miswijn of Belgisch bier,
naast pastoor is hij ook Hertog hier.
Wij eren ons Hertog Jan,
voor ieder die het wil horen.

Om water voor de zee te zijn,
om anderman een woord te zijn.
Jan’s stoppen is voor ons het sein,
dat Vorden nooit gaat verloren.
Bedankt voor je inzet Jan,
de rust komt er nu echt eindelijk an,
Je blijft in ons midden Jan,
de toekomst gaat niet verloren.

Afscheidslied Jan van der Meer
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Koado-due in Ivoorkust
We gaan als parochie HH. twaalf apostelen voor een paar jaar een vrouwen 
coöperatie Koado-due In Ivoorkust ondersteunen. de resultaten van onze 
activiteiten tijdens de vasten 2015 willen we graag met u delen.  

resultaat Vastenactie 2015
Eind juni 2015 hebben we € 9150,00 
overgemaakt.  Daarbij zitten nog niet de 
giften van alle locaties  en de particuliere 
giften die rechtstreeks aan de Vastenaktie 
werden overgemaakt. Een mooi bedrag 
waarvoor we uiteraard iedereen heel 
hartelijk willen danken. 
Een klein overzicht van de ontvangen 
bedragen:
Verkoop bezinningsboekjes  €   964,50
Giften particulieren             € 2922,00
Collectes/Vastenzakjes        € 3373,60
Activiteiten/Fairtarde        € 1810,55

De Vastengala in Hengelo, met viering, 
wandelingen, maaltijd en presentaties 
van Andre Beld (hoogst persoonlijk uit 
Ivoorkust even in Nederland), was een erg 
goed verzorgde dag. Ook de basisscholen 
Sint Willibrordus in Ruurlo en De Garve 
in Vierakker hebben zich ingezet voor het 
project en geld ingezameld.  De bezin-
ningsboekjes werden weer op alle locaties 
aangeboden en verkocht. Lokaal heb-
ben MOV-leden zich ingezet om zo goed 
mogelijk het project onder  de aandacht te 
brengen.  Het bankrekeningnummer blijft 
gewoon open voor het project:
IBAN: NL04 RABO 032 239 5100, 
t.n.v. Parochie HH. Twaalf Apostelen; 
o.v.v. MOV Vastenactie Ivoorkust. 

Stand van zaken in Ivoorkust
In mei 2015 heeft vrouwencoöperatie 
KOADO-DUE de eerste bijdrage van 
circa € 12.500,00 van de Vastenactie 
van de parochie HH. Twaalf Apostelen 
en Cordaid ontvangen. Andre Beld laat 

vanuit Ivoorkust weten  dat het Vasten-
actieproject inmiddels is begonnen. Een 
bedrag van € 3266,00 is uitgegeven aan 
de volgende activiteiten:

1) Vier dames zijn voorzien van agrarische 
trainingen en een motor (€ 915,00) 
en een bijdrage voor onderhoud en 
benzine (€ 488,00) om de eerste 132 
boeren en 143 boerinnen te onder-
steunen op duurzame landbouw. De 
motoren zijn gekocht van een restpartij 
van exporteur CIPEXI, wat inhoudt 
dat zij slechts 1 jaar oud zijn, maar 
overgenomen voor slechts 20% van de 
nieuwwaarde. 

2) Er is een hygrometer aangeschaft 
(€ 1372,00) om de kwaliteit van 
producten te testen. Dit voorkomt dat 
cacao, koffie, of rijst te vochtig getrans-
porteerd wordt naar opkopers met 
lagere prijzen als gevolg.  

3) Er is bureaumateriaal aangeschaft 
(€ 261,00) voor de duurzaamheidsacti-
viteiten. Van alle deelnemende boerin-
nen worden persoonlijke gegevens 
gearchiveerd, zodat de plantage-ont-
wikkelingen bij kunnen worden gehou-
den en er tijdig ingegrepen kan worden 
indien zich er een ziekte (schimmel/
virus) uitbreekt. 

4) De eerste werkzaamheden zijn begon-
nen voor het opzetten van een kwe-
kerij voor koffie- en cacaozaaigoed 
(€ 230,00). 

Fairtrade actie oktober 2015
“Je hebt een droom”
Florence Zamble Lou Vouinan is een 
boerin bij vrouwen coöperatie KOADO-
DUE. Ze woont ongeveer 12 kilometer van 
Duekoué, een plattelandsstadje in West 
Ivoorkust waar de coöperatie haar centra-
le magazijn heeft. Ze verbouwd cacao op 
een kleine plantage van drie hectare die 
ze van haar vader heeft geërfd, maar in 
de afgelopen jaren is de oogst afgenomen 
en werd het steeds moeilijker om rond te 
komen van alleen cacao. 
Ze vertelt: “De grond leek droger en 
harder te worden, en ik kreeg steeds 
vaker ziektes in de plantage. Vanwege de 
lage opbrengst was ik van plan om mijn 
plantage als onderpand te bieden voor 

een lening, om stoffen te gaan verkopen 
in de stad. Rond diezelfde periode kregen 
we in het dorp bezoek van KOADO-DUE, 
wiens vertegenwoordigers mij vroegen 
om aan te sluiten bij een project waar we 
wekelijks trainingen zouden krijgen over 
hoe de plantages beter te onderhouden. 
Ik besloot het een kans te geven, en het 
gaat goed. Tijdens het eerste deel van het 
oogstseizoen heb ik al 2300 kg bonen 
verkocht, terwijl ik eerder niet meer dan 
2000 kg oogstte. Daarnaast krijg ik nu 
een betere prijs voor de cacao, als onder-
deel van UTZ Certificering. Misschien kan 
ik volgend jaar een micro-krediet krijgen 
voor kunstmest bij de coöperatie, dat zou 
een erg mooie volgende stap zijn.”
Met de extra inkomsten heeft Florence 
een klein vriezertje gekocht, waar ze de 
vis in kan bewaren die ze op de lokale 
markt verkoopt voor extra inkomsten.
Met onze Fairtrade actie in de parochie 
in oktober gaan we geld inzamelen voor 
de uitbreiding van de Fairtrade Cacao en 
Koffie kwekerij.  De aanschaf van plant- 
en pootgoed is daarbij van essentieel 
belang. 
Thema is dit jaar : “Je hebt een Droom”.
Laten we met elkaar de dromen, zoals 
die van Florence Zamble Lou Vouinan, 
helpen waar te maken. Onze bijdrage is 
voor deze boerin en de andere boerinnen 
een enorme steun in de rug.
Na afloop van de vieringen  in het 
weekend van 24 en 25 oktober zal er een 
deurcollecte zijn voor Fairtrade. In de vie-
ringen zal ook aandacht besteed worden 
aan  het thema rond dit Project.
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Warm afscheid van pastoor Fred Hogenelst
Voorafgegaan door de vendeliers van de Schuttersgilde St. Jan uit Keijenborg, 
31 misdienaars en acolieten uit de hele parochie, de lector, parochiemedewer-
kers en diakens, trad pastoor Fred Hogenelst – ietwat gespannen – voor de 
laatste keer binnen in de St. Jan te Zutphen om de eucharistie te vieren. 
Helaas konden zijn collega’s pastoraal werkers marga Peters-van Langen en 
Jaap van Kranenburg niet aanwezig zijn. maar zij vierden via het internet mee. 

Meer dan 500 mensen waren zondag 5 
juli 2015, ondanks de tropische tempera-
tuur, naar de afscheidsviering van pastoor 
Fred  gekomen. Onder de aanwezigen 
waren zijn vader, broer en zussen, met 
echtgenoten en kinderen en verdere fami-
lie. Het was passen en meten om iedereen 
een zitplaatsje te kunnen aanbieden in de 
monumentale kerk. Een parochiekoor, 
bestaande uit ruim 60 zangers uit bijna 
alle geloofsgemeenschappen en het koor 
Stemmig uit Borculo, dat dit jaar haar 
40-jarig bestaan viert, verzorgden de 
gezangen. 
Het was een echte parochieviering, want 
ook de vrijwilligers voor de bloemversie-
ring, de kosters en de catering kwamen 
uit alle locaties.
In zijn welkom sprak pastoor Fred:  “We 
gaan eucharistie vieren. Dat wil zeggen: 
dankzegging. ……. Ikzelf wil God bedan-
ken voor de mooie jaren, die Hij me heeft 
gegeven, hier in wat we tegenwoordig 
noemen: de Heilige Twaalf Apostelen 
parochie, waar in de voorbije jaren on-
gelooflijk veel is gebeurd… en gegroeid; 
en dan bedoel ik niet alleen bij mezelf.”

Visite en vis
Het evangelie (Marcus 6, 1-6) werd door 
pastoor Fred ‘vertaald’ in zeer persoon-
lijke woorden van zijn moeder zaliger: 
‘Visite en vis blijven maar 3 dagen fris’; 
Jezus werd in eigen geboortestreek niet 
gekend, want men kende hem al veel te 
lang. Dus tijd om verder te trekken om de 
blijde boodschap te verkondigen.
Zo voelde pastoor Fred het ook: “Het is 
goed zo, mijn tijd hier zit erop. Ook voor 
u is het goed om een nieuwe uitdaging 
aan te gaan, dat het hier niet veroudert 
en vergaat. Maar dat het fris kan blijven, 
voor u en voor mij….
In de viering waren enkele zeer bijzonder 
momenten, zoals het bidden voor pastoor 
Fred in de Voorbede: “Bidden wij voor 
pastoor Fred, die in onze geloofsgemeen-
schappen ruim 15 jaar het beste van 
zichzelf gaf en nu een nieuwe toekomst 
tegemoet gaat in de Betuwe en de 
Kromme Rijnstreek.” Of de vaandelgroet 
van de Schuttersgilde tijdens de consecra-
tie. Maar ook het Avé Maria van Mozart, 
gezongen door mevrouw Henriëtte van 
Lith.

Namens alle parochianen sprak Piet-Hein 
Cremers, zelf onlangs afscheid genomen 
als vicevoorzitter van het parochiebe-
stuur, de veelzeggende woorden: “Je bent 
een man met een hart. Je hebt een groot 
hart en daarin was en is plaats voor je 
parochianen. … met ons, was je onder-
weg. … Ik dank je voor je herderlijke 
begeleiding op onze weg.”
Hij bood pastoor Fred een drietal cadeaus 
aan: een cadeaucheque, symboliserend 
alle giften die gestort zijn op de daarvoor 
geopende rekening; een herinnerings-
boek met opmerkelijke verhalen van 

het pastoraal team, het parochiebestuur, 
de diakens en parochiemedewerkers, 
het secretariaat, de pastoraatgroepen en 
locatieraden en een wandkaart waarop 
de gehele huidige parochie HH. Twaalf 
Apostelen.

Pastoor Fred had er maar één woord 
voor: OVERWELDIGEND, zo stond het 
op zijn papier.
Terwijl iedereen getrakteerd werd op een 
kop koffie/thee met een broodje en later 
een drankje, kon er persoonlijk afscheid 
genomen van pastoor Fred.
Een enkele keer werd het handjes geven 
onderbroken, bijvoorbeeld voor het optre-
den van het kinderkoor Sing a Song uit 
Ruurlo. Uit volle borst zongen zij: DAG 
FRED! Of voor het aanbieden van een 
unieke taart door de bloemversiergroep 
met 14 bloemen, voor iedere geloofsge-
meenschap één, en buxus: Jezus werd 
binnengehaald met buxustakken, pastoor 
Fred werd ermee uitgeleid.

De verkoelende regenbuitjes zijn pas-
toor Fred geheel ontgaan. Rond 3 uur ’s 
middags zwaaide de feestcommissie hem 
uit met een auto vol cadeaus. Toeterend 
verliet hij Zutphen.

Magda van Ommen
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de Christus van Soedan
een van de kenmerken van de moderne tijd is dat  al het wereldnieuws in no 
time bij ons is. dat betekent ook dat we dag in dag uit het leed van de hele 
wereld voorgeschoteld krijgen. als we het niet via radio, tv of krant tot ons 
krijgen, dan wel via de social media of andere internetsites. Soms word je er 
moedeloos van: het blijft maar doorgaan, en we kunnen er niet of nauwelijks 
iets aan doen. 

een dankbare 
pastoor
Op zondag 5 juli heb ik in een heel 
volle Sint Janskerk te Zutphen afscheid 
genomen van de parochie Heilige Twaalf 
Apostelen en eigenlijk mag ik wel zeg-
gen: mijn afscheid gevierd. Wat was 
het een fantastisch warm en hartelijk 
afscheid! Het heeft mij bijzonder goed 
gedaan. Ik vond het echt overweldigend 
en kijk er met veel dankbaarheid op 
terug. Dankbaar voor het jongvolwas-
senenkoor en de vele koorleden, die 
als projectkoor van de gehele parochie, 
samen hebben gezongen. Dankbaar 
voor het kinderkoor dat bij de receptie 
heeft gezongen. Dankbaar voor de vele 
misdienaars, kosters en lectoren die hun 
steentje hebben bijgedragen. Dankbaar 
voor de collega’s van het Breed Parochi-
eel Team, die samen met mij voorgin-
gen. Dankbaar voor de vele, vele mensen 
uit al onze locaties die ik heb mogen 
ontmoeten. Dankbaar voor de bestuurs-
leden en de commissie die het nodige 
hebben geregeld. De landkaart van de 
parochie heeft een mooie plek in mijn 
werkkamer te Culemborg. 

Ik neem veel goede dingen mee uit de 
parochie Heilige Twaalf Apostelen. 
Vooral de dingen die verbonden zijn met 
de levensverhalen van zoveel mensen 
met wie ik een langere of kortere tijd heb 
mogen optrekken, de ervaringen met 
hen die zich inzetten voor de kerk en 
geloofsgemeenschap, de deelnemers aan 
de bedevaarten en wereldjongerendagen. 
Iedereen is van harte uitgenodigd om 
eens in of rond het Houtense of Culem-
borgse te komen vieren. De koren zou ik 
willen uitnodigen om eens in één van de 
kerken in deze regio te komen zingen.

Met heel veel dankbaarheid kijk ik terug 
op de jaren in uw/jullie parochie. Ik 
wens u Gods Rijke Zegen toe en zeg: wel-
licht tot ziens!

In gebed verbonden,
pastoor Fred Hogenelst

Al die oorlogen, al die conflicten. Toch zie 
je af en toe in die ellende van oorlog en 
geweld opmerkelijke mensen opduiken, 
mensen die met hun hele leven een sterk  
spiritueel licht laten schijnen. In meer 
katholieke termen zou men ook kunnen 
zeggen: mensen in wie de werking van 
de Heilige Geest zichtbaar is, of mensen 
die overduidelijk ’in Christus’  leven.  Zo 
kennen we  sinds vorig jaar allemaal pater 
Frans van de Lugt. De Jezuïet die weiger-
de te vertrekken uit Homs, de totaal aan 
puin geschoten stad in Syrië. Hij wilde 
blijven om de mensen te blijven steunen, 
niet alleen de christenen maar ook de 
moslims. Hij heeft het met de dood moe-
ten bekopen, zo weten we. Vorig jaar is hij 
in onze eigen parochie herdacht.
Maar er zijn er meer. Onlangs kwam ik op 
de startpagina van  Facebook een artikel 
tegen uit de New York Times dat me 
ontroerde.  Daarin vertelde de journalist 
Nicholas Kristof over Tom Catena, een 
katholieke arts uit New York die onder de 
meest primitieve omstandigheden in het 
Nuba-gebergte in het zuiden van Soedan 
werkt. Hij doet dat zonder elektriciteit, 
stromend water, telefoon en röntgenap-
paratuur,  en ook nog eens als enig over-
gebleven arts op een half miljoen mensen,  
in een gebied dat dagelijks te maken heeft 
met bombardementen van het Soeda-
nese leger. Hij snijdt granaatscherven uit 
vrouwen, hij amputeert ledematen van 
kinderen. In die primitieve omstandig-
heden gebruikt hij zelfs methoden uit de 
Amerikaanse burgeroorlog (19e eeuw) om 
patiënten te helpen: zandzakken als trek-
gewicht bij fracturen aan ledematen. Ver-
der gebruikt hij alles wat toevallig voor 
handen is.  En dat alles onder constante 
dreiging van bombardementen. Al elf keer 
werd het ziekenhuis waar Catena werkt 
gebombardeerd door het leger. Provisori-

sche bunkers moeten bescherming bieden 
aan zowel dokter als patiënten. Een ware 
hel dus.
Daar komt bij dat hij voor zijn werk in 
Soedan zijn vriendin achterliet, dat hij 
slechts 350 euro per maand verdient, 
geen pensioenopbouw en geen zorgverze-
kering heeft.
Catena vertelt dat het katholieke geloof 
zijn drijfveer is. ‘Ik heb allerlei voordelen 
gehad sinds de dag dat ik geboren ben: 
een liefhebbende familie en een geweldige 
opleiding, dus voel ik mij  als christen en 
als mens verplicht te helpen.’  
De schrijver van het artikel citeert ook 
een rebellenleider: ‘’De mensen hier bid-
den dat hij nooit zal sterven’.  Een andere 
Soedanees, een locaal opperhoofd, die 
zelf moslim is, heeft zelfs nog sterkere lo-
vende woorden voor Catena: ‘Hij is Jezus 
Christus; hij geneest de zieken, maakt de 
blinden ziend en laat de lammen lopen. 
Dat is wat dokter Catena elke dag doet’  
Tussen al het leed dat dagelijks via de 
media tot je komt, zijn er toch altijd weer 
berichten die laten zien dat er in alle 
duisternis steeds wel een licht schijnt. Dat 
het christelijk geloof kan inspireren tot 
grootse daden.  Het laat ook zien dat er 
ook heden ten dage nog heiligen zijn, al 
zullen ze zichzelf beslist niet zo noemen.  

Hans Limbeek, Keijenborg
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Theo ten Bruin: door de Geest gedreven
Sinds hij op 21 november 2009 tot diaken werd gewijd in de Kathedraal te 
utrecht, maakt theo ten Bruin deel uit van het breed parochieel team van 
onze parochie. Hij was al jarenlang actief in de parochie in Joppe toen hij een 
roeping ervoer die hem deed besluiten zijn leven om te keren. theo ging 
theologie studeren, gaf zijn baan als conrector aan de Berkelschool in Zutphen 
op en werd gewijd tot diaken door Kardinaal eijk. We nemen een kijkje in het 
leven van een gedreven man, die vindt dat persoonlijk contact de basis van het 
pastoraat is en die zich gedreven weet door de heilige Geest. “Zet dat er maar 
gerust boven, dat is wat ik echt als belangrijk ervaar”, aldus theo ten Bruin.

Op een zonnige zomermiddag ben ik 
uitgenodigd in het fraaie huis van Maria 
en Theo ten Bruin in Harfsen. Maria ont-
vangt me gastvrij, want Theo is nog even 
bezig in de bezoekgroep van Keijenborg. 
“Je ruikt de verf zeker nog?” vraagt Maria. 
Dat doe ik inderdaad. Maria en Theo 
onderhouden hun huis goed en dat is te 
zien, wat een prachtig domicilie. We klet-
sen wat en al na een paar minuten komt 
Theo binnen. “Zullen we boven op mijn 
studeerkamer gaan zitten? Dat had ik zo 
bedacht.” Het blijkt een goede gedachte. 
De studeerkamer straalt een sfeer uit die 
past bij het gesprek dat we hebben. Een 
gesprek dat – uiteraard – gaat over het 
levensverhaal van Theo ten Bruin, maar 
waarin we ook uitgebreid praten over 
onze parochie, over spiritualiteit en over 
de betekenis van de heilige Geest.

“Ik ben opgegroeid in Bredevoort. Toen in 
mijn kindertijd eens een pater uit de mis-
sie op bezoek kwam en dia’s op de muur 
projecteerde, wilde ik dat ook: priester 
worden. Maar mijn oudere broer mocht 
naar het seminarie en dat vond mijn moe-
der wel voldoende. Hij heeft het trouwens 
niet afgemaakt.” Theo vertelt over zijn 
jeugd, over zijn ervaringen als misdie-
naar en acoliet, zijn studie bouwkunde in 
Enschede en zijn besluit naar Eindhoven 
te verhuizen. Daar studeerde hij aan de 
pedagogische academie. “Ik ben 33 jaar 
werkzaam geweest in het onderwijs, eerst 
als leraar op de lagere school en later als 
docent in verschillende vakken in het 
voortgezet onderwijs, zoals Godsdienst en 
Nederlands.” 
Terwijl we zitten te praten gaat de mo-
biele telefoon. “Mag ik even opnemen? 
Ik probeer deze mevrouw al dagen te 
bereiken.” Natuurlijk mag dat, de zielzorg 
gaat voor. “…. Dus je wilt graag dat ik 
even langskom? Dan en dan…, fijn, afge-
sproken.”

In 1984 verhuisden Maria en Theo ten 
Bruin, ouders van vier kinderen, van 
Eindhoven naar Zutphen, waar Theo aan 
de Berkelschool ging werken. In 1997 
volgde een verhuizing naar hun huidige 

huis in Harfsen. “Hier kwam alles bij 
elkaar. Ik kreeg steeds intensiever contact 
met pastoor Grondhuis, ging op zondag 
naar de kerk in Joppe, maar ook naar 
de doordeweekse eucharistievieringen, 
voor ik naar mijn werk ging.” Tijdens die 
eucharistievieringen ervoer Theo steeds 
sterker, wat hij zijn roeping noemt. “Ik 
zat na het ontvangen van de communie 
geknield te bidden en werd diep ontroerd. 

Het is moeilijk te omschrijven, maar 
de totale sfeer in de kerk, de geur, het 
ontvangen van Christus in de eucharistie, 
de pastoor, de mensen, alles bij elkaar, 
maakten een diepe indruk op me, die 
ik mijn leven lang bij me zal dragen. Ik 
besefte dat mijn leven een andere kant 
op zou gaan. Regelmatig denk ik aan dat 
moment terug en weet ik weer heel helder 
wat God van mij vraagt.” Vele gesprek-
ken met pastoor Grondhuis waren hier 
aan vooraf gegaan, maar 
volgden ook tijdens de 
vijf jaar studie theologie 
aan de Fontys Hoge-
school in Hengelo en 
de diakenopleiding in 
Utrecht. 
Dat alles werd gecombi-
neerd met het conrector 
schap van de Berkel 
school. 

“In maart 2009 nam ik 
afscheid van het onder-
wijs. Ja, ik gaf veel op. Ik 
had een uitdagende baan 
en was zowel in Neder-
land als over de grens 
actief. Maar nu moest 
dit gebeuren, de tijd 
was rijp. Ik groeide toe 
naar mijn wijding en gaf 
invulling aan die sterke 
roeping die ik in 2003 
had ervaren.”  
Op mijn vraag wat hij nu 
het mooiste vindt aan 
zijn werk als diaken hoeft 
Theo niet lang na te den-
ken. In samenwerking 

met de heilige Geest wil hij onderweg zijn 
om mensen nabij te zijn. “Mensen kunnen 
elkaar nabij zijn, dat is natuurlijk heel 
goed en mooi, maar vanuit je geloof naar 
mensen toe gaan en bij hen zijn is anders. 
Zonder de heilige Geest sta je droog. Mét 
de heilige Geest kun je heel veel meer. Hij 
werkt door mensen, spreekt door mensen. 
Realiseer je dat ons werk in het pastoraat 
vaak ook heel praktisch is: luisteren en 
op het juiste moment de juiste dingen 
zeggen. Ik ben ervan overtuigd dat Gods 
Geest dat in mij doet, als ik aan mijn kant 
ook flink mijn best doe.” 

Tenslotte een blik op de toekomst, hoe 
ziet die eruit, wat vind je belangrijk? 
“Belangrijk is dat we als parochie een 
eenheid vormen. Ik vind het mooi dat op 
dit moment al onze geloofsgemeenschap-
pen nog een eigen kerk hebben en hoop 
vurig dat dat zo mag blijven. Ik hoop en 
bid ook dat het ons lukt om mensen en 
middelen te vinden om dat zo te houden. 
Ik hecht enorm aan persoonlijk contact. 
Een gesprekje op straat, een schilder die 
van de ladder afkomt voor een praatje, 
bij iemand op bezoek gaan, al dat soort 
dingen. “Mensen nabij zijn, met de hulp 
van de heilige Geest.”

Theo Lam
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Beeldende kunst en 
evangelie van Lucas

Cursus 2015-2016
Moderne kunst en evangelie van Lucas

Lucas schildert zijn evangelie, bij 
wijze van spreken. Beeldend vertelt 
hij het levensverhaal van Jezus. De 
joodse vertelkunst komt bij hem tot 
leven. Lucas ziet Jezus allereerst in 
de lijn van de joodse traditie, het 
Oude Testament. Bovendien geeft 
hij aandacht aan de Geest van God 
en sociale positie van mensen.  Een 
levensecht en kleurrijk verhaal.

Uit het evangelie van Lucas komen thema’s aan bod als: 
• de rol van de Geest in het geboorteverhaal 
• de missie van Jezus  

(woestijn-ervaring en optreden in Nazareth)
• betekenis van vrouwen bij Lucas
• oude bronnen krijgen bij Jezus nieuwe glans  

(gedaanteverandering)
• maatschappelijke thema’s verrassend in beeld  

(Lazarus en de rijke man)

Lucas is de patroonheilige van de kunstenaars. Veel kunste-
naars hebben zich laten inspireren door zijn evangelie. De 
beeldende kunst, die we gaan zien, is gekozen om zijn eigen 
zeggingskracht. Maar we zien ook kunst die gemaakt is bij 
het verhaal van Lucas. 
Daar is evenzeer verrassende symboliek en betekenis te 
vinden.

Werkwijze:
Elke bijeenkomst beginnen we met mediteren bij kunst en 
lezen een kernverhaal uit het evangelie van Lucas en zullen 
dat toelichten. Daarna zullen we kunst en verhaal verbinden, 
met aandacht voor je eigen levensverhaal en suggesties voor 
gebruik in de liturgie.

Praktische gegevens bij de cursus: 
Begeleiding: pastoraal werker Marga Peters - van Langen
Kosten: € 20,-  voor 6 bijeenkomsten 
Informatie en aanmelding: vóór  1 oktober 2015 bij 
Marga Peters - van Langen, telefoon 06-29405303,  e-mail:  
m.peters@12apostelen.nl    

Aantal deelnemers: minimaal 7 maximaal 12, 

Data:  12 oktober,  9 en 30 november  2015, 11 januari 
2016, 8 februari 2016,  14 maart 2016, [4 april 
reservedatum]

Tijd: Maandagochtend van 10.00 uur tot 12.30 uur of  
maandagavond 19.30 uur tot 22.00 uur

 Bij opgave erbij vermelden deelname aan  
ochtend- of avondcursus

Plaats: Parochiecentrum HH. Twaalf Apostelen,  
van Heemstrastraat 4, 7204 GJ Zutphen

Het motto voor de Vredesweek 2015 is ‘Vrede verbindt’. Met 
dat motto roept PAX op tot ontmoeting en verbinding en zal zij 
moedige bruggenbouwers, zowel in Nederland als in conflictge-
bieden, in de schijnwerpers zetten.
Om samen in vrede te geloven heb je de ander nodig. Mensen 
die naast je staan en mensen die niet tot je directe omgeving be-
horen. Dit is niet altijd gemakkelijk. Die ander maakt ons soms 
angstig, waardoor spanningen, ook in onze eigen samenleving, 
kunnen oplopen. Daar zijn de spanningen na de terroristische 
aanslagen in Parijs een duidelijk voorbeeld van. De Vredesweek 
gaat over deze keuze: trekken we ons onverschillig terug en 
keren we de ander de rug toe of organiseren we een tegenkracht 
tegen angst en terreur? 
De Vredesweek begint in 2015 op zaterdag 19 en eindigt op zon-
dag 27 september, met op 20 september de Vredeszondag.

Heilige Plaatsen . . . .
in nederland

In verschillende afleveringen van Onderweg zijn een aantal hei-
lige plaatsen besproken die allen in het buitenland lagen.
Ook Nederland kent in steden en dorpen. een groot aantal bede-
vaartsoorten die lang niet allemaal zo bekend zijn. Totaal blijken 
er 663 kerken, kapellen en kloosters te zijn die als bedevaart-
soort gekenmerkt mogen worden.

Bekende plaatsen zijn Dokkum (St.Bonifatius), Amsterdam 
(Stille Omgang) en Den Briel (Martelaren van Gorcum).
In juli heeft de Nationale Bedevaart ‘Den Briel’ plaats gevonden.
Brielle wordt gezien als Nationaal Bedevaartsoort, waar jaar-
lijks veel gelovigen naar toe trekken om te kunnen pelgrimeren. 
Vooral rond 9 juli is er extra aandacht voor de Martelaren van 
Gorcum. De geschiedenis van de Martelaren gaat terug naar het 
begin van de Tachtigjarige Oorlog.

Het was vooral een onafhankelijkheidsstrijd met ook religieuze 
kwesties die zich vooral verharden in die tijd. Op 1 april 1572 
werd door de Watergeuzen Den Briel ingenomen onder aan-
voering van Lumey. Mikpunt waren vooral de katholieken en 
hun priesters. Vanuit Gorcum werden geestelijken rond 26 juni 
meegenomen naar Brielle en vanwege hun geloof gefolterd. De 
19 martelaren zijn uiteindelijk in de buurt van Brielle, in het 
plaatsje Rugge, opgehangen aan balken van een turfschuur. Na 
het einde van de Reformatie, in de tweede helft van de 19e eeuw, 
is er een houten kapel opgericht met een binnenplaats op de plek 
van de martelingen. Later is er een stenen kerk gebouwd. 

Eind jaren 60 is er een grotere nieuwe kerk gebouwd om de vele 
bezoekende pelgrims te kunnen ontvangen. Ook de vorige kerk is 
nog in gebruik. De turfschuur wordt op het martelveld aangege-
ven met een betonnen rand.
In ons land mogen dit soort martelingen van gelovigen dan niet 
meer voorkomen sinds eeuwen, op andere plekken  worden gelo-
vigen van alle gezindten helaas nog vervolgd.

Huub Winkeler
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Pastoor Harry Scheve geïnstalleerd
op 10 juli 2015, vijf dagen na het afscheid van pastoor Fred Hogenelst, was er 
weer een bijzondere eucharistieviering in de St. Jan te Zutphen. In deze viering 
werd pastoor Harry Scheve geïnstalleerd als pastoor van onze parochie HH. 
twaalf apostelen en werd diaken anton Bos voorgesteld. 

Vicaris Hans Pauw ging voor en heette 
iedereen welkom; in het bijzonder de 
moeder en zus van de nieuwe pastoor en 
zijn huisgenote Afke met familie. Ook de 
vrouw en dochter van diaken Anton Bos, 
die per 1 mei toegevoegd is aan het breed 
parochieel team van de parochie kregen 
aandacht. In aanwezigheid van het breed 
parochieel team, waaraan op deze avond 
Marga Peters-van Langen en Jaap van 
Kranenburg helaas ontbraken, werd het 
een mooie viering. Met ongeveer 250 
kerkgangers, waaronder vertegenwoordi-
gers uit alle geloofsgemeenschappen en 
van andere kerkgenootschappen, was de 
kerk vrijwel gevuld. 
Ook dit keer gaf een groot projectkoor 
acte de présence. Maar liefst 50 zangers 
en zangeressen uit de hele parochie waren 
aanwezig en er waren misdienaars en 
acolieten uit Drempt, Ruurlo, Vierakker 
en Zutphen. 
Nadat de vicaris de benoemingsbrief, 
die kardinaal Eijk verzonden had aan 
pastoor Harry Scheve, had voorgelezen, 
heette de nieuwe vicevoorzitter van het 
parochiebestuur Willem Achtereekte, de 
nieuwe pastoor Harry Scheve welkom en 
feliciteerde hem met de benoeming. Hij 

overhandigde hem een grote, symbolische 
sleutel voor alle 14 kerken. Willem sprak 
de hoop uit dat pastoor Scheve ons allen 
zal inspireren en met velen van ons in 
gesprek zal gaan over het geloof. 

Vervolgens werd de benoemingsbrief van 
Anton Bos voorgelezen. Doordat de pasto-
rale zorg van de geloofsgemeenschappen 
H. Andreas in Brummen en H. Willibrord 
in Drempt per 1 mei 2015 onder de paro-
chie HH. Twaalf Apostelen is komen te 
vallen, is de aanstelling van diaken Anton 
Bos, die woonachtig is in Brummen, 
gewijzigd. Ook hij maakt nu deel uit van 
onze parochie. 
Anton stelde zichzelf voor. Hij vertelde 
dat hij eigenlijk voor de tweede keer 
welkom werd geheten in onze parochie 
De eerste keer was intussen wel al 58 jaar 
geleden. Hij werd geboren in het Walbur-
gis ziekenhuis en werd bij zijn doopsel 
welkom geheten in de Katholieke Kerk te 
Zutphen. In 1997 heeft hij de diakenwij-
ding ontvangen van kardinaal Simonis 
in de H. Andreaskerk te Brummen, waar 
hij al bijna zijn hele leven woont. Hij 
verheugt zich in onze parochie te mogen 
werken.

Vissers van mensen
Pastoor Scheve had het evangelie van 
Johannes 21, 1-14 uitgekozen, over de 
apostelen die op advies van Jezus het net 
aan de andere kant van de boot uitgooi-
den. Dat net, zo haalde vicaris Pauw aan 
in zijn preek, zit ook in ons logo. Het heeft 
12 knopen verwijzend naar de 12 oor-
spronkelijke geloofsgemeenschappen van 
de parochie. 
De apostelen moesten vissers van mensen 
worden. Dat was ook de wens van de 
vicaris aan de parochie en de nieuwe pas-
toor: dat zij gestalte mogen geven aan de 
opdracht om vissers van mensen te zijn.
Nadat pastoor Scheve zijn wijdings-
beloften had uitgesproken, volgde het 
overhandigen van de liturgische tekenen 
van de vicaris aan de nieuwe pastoor: de 
kelk en de hostieschaal, de sleutel van het 
tabernakel, de doopschelp met olie voor 
de geloofsleerlingen en het chrisma, de 
witte stola, de paarse stola en tenslotte 
de ziekenolie. Daarmee was de instal-
latie een feit en nodigde vicaris Pauw 
pastoor Scheve uit om voor de eerste keer 
de Eucharistie te vieren in zijn nieuwe 

parochie. Dat deed hij enthousiast en met 
volle overgave. 

In zijn dankwoord memoreerde pastoor 
Scheve aan het evangelie: gooi het net 
over de andere kant van de boot oftewel: 
gooi het over een andere boeg. En dat 
doet hij met de aanvaarding van zijn be-
noeming in onze parochie. Niet proberen 
vast te houden aan het bestaande, aan 
zijn oude parochie Sint Marcellinus in 
Rijssen, maar opnieuw op weg gaan, nu 
met de parochianen uit onze parochie. 
Hij wil handen en voeten geven aan ons 
Beleidsplan Mensen van de Weg, met als 
uitgangspunt: het uitdragen van die Blijde 
Boodschap van vrede, liefde en gerechtig-
heid. Dat is de kern van onze communi-
catie met elkaar. De parochie heeft een 
communicatieplan Samen Onderweg. 
Communicatie is breed en heeft veel fa-
cetten. Pastoor Harry heeft er vertrouwen 
in om samen op weg te gaan. Hij voelt 
zich heel welkom.
Tijdens de receptie hebben velen de 
nieuwe pastoor de hand gedrukt. Dank 
aan de vrijwilligers van het PCM die alles 
prima verzorgd hebben, tot aan de duis-
ternis toe.

Magda van Ommen

V.l.n.r.: diaken Bos, pastoor Scheve en vicaris Pauw
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Fred Hogenelst geïnstalleerd 
in Culemborg
Tijdens een druk bezochte Vespers is Fred Hogenelst op vrijdagavond 19 juni 
jongstleden geïnstalleerd als pastoor van de Paus Johannes XXIII parochie uit Hou-
ten en de Heilige Suitbertus parochie uit Culemborg. Vaak worden installatievierin-
gen op vrijdagavond georganiseerd, zodat ook collega’s van de nieuwe pastoor bij 
de gelegenheid aanwezig kunnen zijn. Dat was dan ook in ruime mate het geval, net 
zoals er vele parochianen, vrienden en familieleden aanwezig waren. Uiteraard gaf 
ook een rijke vertegenwoordiging van oud-parochianen uit de HH. Twaalf Apostelen 
acte de présence.
Je kunt je auto niet zomaar naast de kerk parkeren als je de Heilige Barbara wilt 
bezoeken, de kerk ligt midden in het oude hart van Culemborg. Mooi oud stadscen-
trum, leuk om eens doorheen te wandelen. Maar daar ging het niet om deze avond. 
Het ging om de installatie van Fred Hogenelst als pastoor van twee parochies, die 
samen zo’n 36.000 zielen tellen. Het is nogal een verantwoordelijkheid, de zielzorg 
voor zoveel mensen, evenals de verantwoordelijkheid voor meer aardse zaken, zoals 
16 kerkgebouwen. Fred weet zich echter gesteund door een pastoraal team bestaan-
de uit, naast hem, vijf pastoraal werkers en een diaken. En hij kan terugvallen op 
twee parochiebesturen en vele andere vrijwilligers. Bij het begin van de viering over-
handigden beide vicevoorzitsters hem in een gezamenlijk presentatie de symboli-
sche sleutel van de kerken waar hij verantwoordelijk voor is. Breed lachend nam hij 
de sleutel in ontvangst, met daarbij een fotocollage van beide Eucharistische centra. 
Een mooie versperviering was het, die werd voorgegaan door vicaris Mgr. Woorts. 
Tijdens zijn homilie heette de vicaris Fred welkom in het vicariaat en sprak over de 
uitdagende taak die Fred wacht in zijn nieuwe parochie. De standvastigheid in het 
geloof, zoals ook in de schriftlezing uit de brief van de Heilige Jakobus naar voren 
kwam, zal hem daarbij tot steun zijn. Uit diverse opmerkingen werd duidelijk dat de 
vicaris en de nieuwe pastoor elkaar goed kennen. Er werd gerefereerd aan het grote 
hart van Fred en, met een knipoog, aan diens Bourgondische levensstijl. Vervolgens 
hernieuwde Fred zijn wijdingsbeloften en beloofde eerbied en gehoorzaamheid aan 
de bisschop. Hiermee was de nieuwe pastoor benoemd en werden de liturgische 
tekenen zoals hostieschaal, kelk en andere met behulp van diverse parochianen aan 
hem overgedragen.
Tenslotte sprak Fred zelf, op dat moment pastoor van maar liefst drie parochies, de 
aanwezigen toe. Het kwam wel heel vertrouwd over, zoals hij daar stond. Duidelijk 
sprekend, goed voorbereid, een schuin oog op de iPad en af en toe een grapje. Maar 
zijn boodschap was duidelijk: het zal even wennen worden, ik heb er veel zin in en 
… ik kan het niet alleen. De belangrijke rol van de vrijwilligers kwam heel duidelijk 
naar voren in zijn verhaal evenals zijn bereidheid om samen met velen die hij op dat 
moment nog niet kende, de schouders eronder te zetten. Bijzonder moment ook wel, 
om de pastoor die je zo goed kent stappen te zien maken in een nieuwe omgeving. 
Uiteraard volgde een receptie tijdens welke Fred door velen welkom werd geheten 
en geluk gewenst. Na koffie, thee en koek werd het tijd om afscheid te nemen. De 
Achterhoekers stapten in de auto en lieten hun pastoor – figuurlijk – in zijn nieuwe 
omgeving achter. Figuurlijk, want er zou nog een afscheid in Zutphen volgen. En 
dan, pas dan, is de HH. Twaalf Apostelen echt geschiedenis voor Fred Hogenelst. 
Theo Lam

Verhuizing pastoor  
Fred Hogenelst

Pastoor Fred Hogenelst is 
per 8 juli 2015 verhuisd naar 
Culemborg. Hij is pastoor ge-
worden van de parochies Sint 
Suitbertus in Culemborg en 
Paus Johannes XXIII in Hou-
ten. Zijn adres is: Ridderstraat 
202, 4101 BK Culemborg. 
Email:  
pastoor.hogenelst@gmail.com

Leerlingen Isendoorn 
College helpen PCI  
een handje
Caritas Zutphen is een actieve werkgroep 
vallend onder de PCI HH. Twaalf Apostelen. 
Daar waar de officiële instanties niets meer 
of nog niets kunnen of willen betekenen, pro-
beren wij vanuit de Caritas gedachte binnen 
onze mogelijkheden voor enige verlichting te 
zorgen. Dat doen we onder andere door men-
sen in nood financieel en/of maatschappelijk 
te ondersteunen. 

Met enige regelmaat ondersteunen we sociale 
projecten waarvan we overtuigd zijn dat ze 
ten goede komen aan de meest kwetsbare 
mensen in Zutphen. De kern van onze werk-
zaamheden ligt echter bij de ondersteuning 
van individuen en gezinnen die tijdelijk een 
steuntje in de rug nodig hebben. Caritas 
Zutphen werkt samen met andere Diaconieën 
in Zutphen maar ook met instanties als Het 
Plein, de sociale wijkteams van stichting 
Perspectief en andere organisaties die actief 
armoede bestrijden. 
Het aantal aanvragen voor hulp in Zutphen 
hebben we in de loop der tijd zien toenemen 
evenals de complexiteit ervan. Stille armoede, 
financiële crisis en acute nood zijn zaken 
waar we regelmatig mee te maken hebben. 
Denk daarbij bijvoorbeeld aan dreigende 
huisuitzetting, geen kleding voor kinderen 
in de groei of mensen die met de handen in 
het haar zitten omdat er echt geen dubbeltje 
meer in de portemonnee zit.

Voor ons was het aangename verrassing 
toen het Isendoorn College in het afgelopen 
voorjaar rondom de paasviering haar hulp 
aanbood. Met inzet van de klassementoren is 
gedurende een projectperiode door leerlin-
gen in de bovenbouw aandacht besteed aan 
armoede. Deze actie werd afgesloten met 
een inzamelingsactie waarvan de opbrengst 
is aangeboden aan Caritas Zutphen. Daarbij 
werden bijvoorbeeld door leerlingen klussen 
uitgevoerd waarmee geld werd ingezameld. 
Het ging om een mooi bedrag dat inmiddels 
op goede plekken terecht is gekomen.

Caritas heeft veel bewondering voor deze 
actie van het Isendoorn. Niet alleen omdat 
het geld heeft opgeleverd maar minstens zo 
belangrijk is dat jonge mensen even hebben 
stil gestaan bij een belangrijke maatschap-
pelijke kwestie die lang niet altijd zichtbaar 
is en soms gepaard gaat 
met veel leed. We willen het 
Isendoorn College daarom 
enoorm bedanken voor deze 
samenwerking!

Werkgroep Caritas Zutphen.



Onderweg / Uit de geloofsgemeenschappen 13

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 

Informatieavond  
aZC Zutphen
Op donderdagavond 1 oktober organiseert 
de interkerkelijke werkgroep AZC Zut-
phen een informatie- en inspiratieavond. 
De avond is bedoeld om te oriënteren op 
de vraag: “Kan ik wat betekenen voor de 
vluchtelingen die volgend jaar in het AZC 
Zutphen komen wonen?” We presenteren 
informatie over het AZC en de voorgeno-
men activiteiten van de werkgroep. Ook 
laten we ons die avond graag inspireren 
door verhalen van voormalig vluchte-
lingen. De bijeenkomst wordt gehouden 
in het gebouw van het Leger des Heils, 
Hagepoortplein 4, aanvang 20.00 uur. 
Voor meer informatie over de werkgroep 
kunt u contact opnemen met ds Deddie 
van Alphen (m.vanalphen@planet.nl) of 
Emma Gossink (gossink@chello.nl). De 
werkgroep valt onder het platform van 
kerken in Zutphen.

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

misintenties 
20/9: Tiny Bartels Hecker; Hendrikus 
Gerhardus Johannes Wientjes.

overleden
05/06/2015: Catharina Josephina  
Maria Mensink-Hendriks, 77 jaar
12/06/2015: Maria Elisabeth Francisca 
de Roo-Kalf, 82 jaar
04/08/2015: Lucia Anna Theresia 
Rutten-Schepens, 89 jaar

Gedoopt
21/06/2015: Wiebe, zoon van Hannes 
Oogjes en Junita Bakker
21/06/2015: Eunice Iteka Yaragwira, 
dochter van Habaccuc Nizigiyimana Ya-
ragwira en Devotrah Niyimpa, zusje van 
Orthance en Laurence
21/06/2015: Salomé Maria Theresia 
Schaufeli, dochter van Jeroen Nispel en 
Suzanne Schaufeli, zusje van Ijzan. 
01/08/2015: Jennifer Vree, dochter van 
Arjan en Lindsay Vree, zusje van Esmee 
en Emmanuel.

effataviering
Op 12 september en 10 oktober is er 
een Effataviering om 17.00 uur 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.    

Bezoekgroep Zutphen 
Een goed functionerende bezoekgroep is 
de basis van een levende geloofsgemeen-
schap!
Pas als die er is kunnen we echt kerk zijn. 
Dan komen we niet alleen samen in de li-
turgie of in een gespreksgroep, maar gaan 
we ook op huisbezoek bij mensen die daar 
behoefte aan hebben. Dan kunnen we er 
als kerk zijn in één op één contacten voor 
mensen die zelf de deur niet meer uit 
kunnen, ziek zijn, een verdriet te dragen 
hebben of dankbaar en blij zijn.

De bezoekgroep in Zutphen heeft jaren te 
weinig aandacht gekregen. Het pastoraal 
team  trekt zich dat aan en is in het voor-
jaar gestart met het opnieuw opzetten 
ervan. In Onderweg nummer 4 heb ik 
een oproep gedaan aan u allen om u op 
te geven als bezoeker. Om zo vanuit uw 
geloof iets te betekenen in het leven van 
een ander. 

Daarop hebben zich vijf mensen gemeld. 
Met deze mensen komen we één van deze 
weken samen voor een eerste instructie-
avond. Daarna zullen zij met hun bezoek-
werk beginnen.

Vijf mensen is mooi maar niet meer dan 
een eerste aanzet. We hebben meer be-
zoekers nodig  die de bezoekgroep willen 
versterken. Dus bent u iemand met een 
open hart en warme belangstelling voor 
uw medemens? Vindt u het prettig een 
paar keer per jaar bij iemand op bezoek te 
gaan en wilt u dat vanuit uw geloof doen? 
Meldt u dan aan als bezoeker. Uw leeftijd 
is niet van belang en u hebt er geen  
speciale opleiding voor nodig. Alle in-
formatie en instructies krijgt u van ons. 
Hoeveel mensen u bezoekt en dus hoeveel 
tijd het u gaat kosten bepaalt u zelf. 

Misschien leest u 
dit en lijkt het u 
prettig om zelf eens, 
vanuit de kerk, 
bezoek te krijgen. 
Ook dan kunt u zich 
aanmelden.
Wilt u zich opgeven 
als bezoeker, wilt u 
graag bezocht wor-
den of wilt u meer informatie? Neem dan 
contact op met Laura van de Kam, coör-
dinator van de bezoekgroep. Bereikbaar 
op mailadres: l.vandekam@gmail.com en 
telefoonnummer: 06 – 39 63 93 64.

Kerkdiensten Gelre Ziekenhuis
(10.30u)
6/9: dhr. H. Vriend; 13/9: pastor R. Rijk; 
20/9: ds. K. Bentveld; 27/9: pastor H. 
Heling; 4/10: pastor G. Pols; 11/10: pastor 
H. Hase; 18/10: ds. K. Bentveld.

Kerkdiensten Vredeskapel-GGnet
(10.30u)
6/9: G. Pols; 13/9: R. Baauw; 20/9: L. van 
Wijk (avondmaal); 27/9: M. van de Velde; 
4/10: P. den Dulk; 11/10: R. Rijk; 18/10: 
L. van Wijk.

middagpauzediensten: 
iedere donderdag, 12.15u-12.30u
10/9: ds. G.W. van de Brug; 17/9: R. de 
Boer; 24/9: ds. R.W. Heins; 1/10: maj. 
P. Jansen; 8/10: ds. mv. E. Diepeveen; 
15/10: ds. mw. M. Terwel-Hamster.

taizéviering
Op zondag 20 september en zondag 18 
oktober vindt er in de Martinuskerk 
(Kerkplein 1, Warnsveld) een oecume-
nisch avondgebed plaats. Vanaf 18.50 
uur bereiden we ons in stilte op de dienst 
voor. De dienst begint om 19.00 uur en 
duurt ongeveer drie kwartier.
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H. andreas - Brummen
Primulastraat 2, 6971 AZ Brummen; 0575-561403
Postadres: Oude Eerbeekseweg 1; 6971 BL Brummen 
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

Vooraankondiging 
vrijwilligersavond
Zuurstof voor het heilig vuur. Het zout in 
de pap. Het net van de visser. Zo belang-
rijk zijn de vrijwilligers voor de geloofsge-
meenschap van Brummen. We kunnen en 
willen niet zonder. 
Onze vrijwilligers verzetten bergen, ieder 
jaar weer. We zijn ontzettend dankbaar 
voor de enorme inzet van de vele vrijwil-
ligers in onze geloofsgemeenschap. En we 
hopen dat zij ook in de toekomst actief 
blijven en anderen inspireren. Daarom 
zetten we onze vrijwilligers graag in het 
zonnetje. We kondigen daarom hierbij 
aan dat we voornemens zijn in oktober 
2015 een avond speciaal voor de vrijwil-
ligers te organiseren. Een avond met 
vertier en gezelligheid om alle vrijwilli-
gers dank te zeggen en te laten weten dat 
we hun inspanningen niet voldoende op 
waarde kunnen schatten!

Zodra meer bekend is, zullen we de vrij-
willigers persoonlijk uitnodigen.

de locatieraad
Statusoverzicht. Hoe staat het met het 
proces tegen de kerksluiting?
De actiegroep Handen af van onze Kerk 
tekende in april protest aan in Rome 
tegen het decreet van kardinaal Eijk om 
onze H. Andreaskerk aan de goddelijke 
eredienst te onttrekken. 
Half juni ontving de actiegroep bericht 
van de Congregatie voor de Clerus. Het 
beroepschrift is in goede orde ontvangen. 
Op 21 april 2015 is het beroepschrift in 
behandeling genomen door de Congrega-
tie voor de Clerus.
Dit proces kan makkelijk zes maanden 
tot een jaar duren. De behandeling heeft 
een opschortende werking. Tot er een 
uitspraak is, mag onze kerk niet worden 
verkocht. Wat er na 1 februari 2016 ge-
beurt is onbekend.
Het blijft dus spannend. We bidden voor 

een goede afloop. De actiegroep blijft zich 
hard maken voor de toekomst van onze 
geloofsgemeenschap en onze kerk.
De Actiegroep Handen Af Van Onze Kerk

Spreekbeurt
Groep 6 van de Sint Pancratiusschool 
bezocht de H. Andreaskerk. Onze jongste 
misdienaar, Balder van Geffen, hield 
daar namelijk zijn spreekbeurt. Balder 
belichtte zijn onderwerp ‘misdienaar’ 
vanuit verschillende hoeken. Hij besprak 
wat een misdienaar is en wat hij doet. 
Hij liet zien welke kleding en voorwerpen 
daarbij horen. Balder lichtte toe hoe hij 
voorbereid is op zijn misdienaarschap 
en waarom hij ervoor koos misdienaar 
te zijn. Hij ‘vindt het gewoon leuk’. Ook 
vertelde hij dat hij in de kerk gedoopt 
is, in bijzijn van de toenmalige groep 4. 
Deze bereidde zich toen voor op de Eerste 
Heilige Communie.
De groep reageerde enthousiast en vroeg 
Balder bij het doopvont de oren van zijn 
hoofd. Vooral het wijwater sprak tot de 
verbeelding. Wat was dat voor water? 
Waar kwam het vandaan? Wat deed de 
priester er mee zodat het geen gewoon 
water meer is? Kon het geen kwaad om 
gedoopt te worden met levend water? En 
wat zijn eigenlijk doopnamen?
Het was mooi om te zien hoe nieuwsgierig 
de kinderen waren en dat zij de gelegen-
heid hadden om eens op deze manier ken-
nis te maken met het geloof en de kerk.

Intenties
13/09 Willemien Willemsen, Overle-
den familie Brouwer-de Bruin, Mannie 
Schockman-Hovius, Leonie v.d. Stap-
Houweling, Adriane Meesters-v. Opstal, 
Joop Smits, Evert Uiterweerd, Riek 
Bruijninckx-Kip, Jaap de Brouwer en Jo 
de Brouwer-v. Geijn.
26/09 Jan v.d. Waard, Maria Dieks-
Tankink, Ad Horikx-Jacobs, Overleden 
ouders Reesink-Gruben.

11/10 Willemien Willemsen, Joop Smits, 
Evert Uiterweerd, Jan v.d. Waard, Ad 
Horikx-Jacobs.

Klein Sion
Veel mensen in Brummen kennen Klein 
Sion nog als het klooster van de Francis-
canen. Of misschien van de tv-uitzending 
waarin Herman den Blijker de broeders 
van Sint Jan helpt aan een nieuw keuken-
regime. Dat alles ligt in het verleden. Wat 
gebeurt er tegenwoordig? 
Klein Sion is onderdeel van een Franse 
orde. Het is een katholiek centrum en 
retraitehuis. Men wil er de katholieke 
geloofsschat overdenken en beleven en 
een bron en plaats zijn van katholiciteit. 
Ook wil Klein Sion een missionair cen-
trum zijn. De missie betreft christenen die 
langzaam hun persoonlijk geloof in God 
hebben verloren en hun persoonlijke re-
latie met Jezus Christus zijn kwijtgeraakt 
én iedereen die niet meer opgegroeid is 
met het christelijk geloof.
Men verwelkomt dan ook katholieke groe-
pen die komen voor stilte en rust, gebed 
en retraite, voor aanbidding, biecht en 
eucharistie. Maar ook groepen die niet ka-
tholiek zijn of niet per se voor religieuze 
en spirituele verdieping komen. Deze 
groepen komen bijvoorbeeld voor een 
congres of cursus in een katholiek huis.

Voor de mensen uit Brummen en omstre-
ken is de kapel interessant, waar iedere 
donderdagmiddag (16.00 uur) en vrijdag-
avond (19.00 uur) een eucharistieviering 
wordt gehouden. De pastores Leisink en 
Zandbelt, die ook betrokken zijn bij de 
parochie HH. Twaalf Apostelen, gaan er 
met regelmaat voor. 

Tijdens het bezoek van uw verslaggever 
werd duidelijk dat Klein Sion graag open 
staat, ook voor gelovigen uit Brummen. 
Als buren kunnen we alleen maar baat 
hebben van een goede relatie, een goede 
omgang met elkaar en een open deur.
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Vieringen in 
verzorgingshuizen
Borculo: Andriessenhuis, 1e vrij-
dag 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: De Hoge Weide, in het 
Stilte Centrum, 2e woensdag van de 
maand, 15.30 uur.
Ruurlo: De Bundeling, 1e vrijdag 
van de maand, 10.30 uur.
Vorden: De Wehme, vrijdag,  
Oec. weeksluiting, 19.00 uur.
Zutphen: IJsselflat, 2e dinsdag van 
de maand, 10.00 uur.

Vieringen door de week
Borculo: O.L.V. Tenhemelopneming-
kerk, laatste dinsdag van de maand, 
10.00 uur.
Brummen: H. Andreaskerk,  
’s woensdags, 9.30 uur, 16 en 30 sept.; 
14 okt.
Drempt: H. Willibrordkerk, laatste 
vrijdag van de maand, 9.30 uur
Lochem: H. Josephkerk, 1e donder-
dag van de maand, 10.00 uur.
Olburgen: H. Willibrordkerk, 
1e vrijdag van de maand, 15.00 uur.
Ruurlo: H. Willibrordkerk, dinsdag 
6 oktober, 10.00 uur
Vorden: Christus Koningkerk, don-
derdag 15 oktober, 10.30 uur
Zutphen: H. Johannes de Doper-
kerk, ’s woensdags, 9.30 uur.

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

Koorrooster (voor zover bekend)
Baak: Dames- en Herenkoor alle vieringen
Borculo: Parochiekoor 6-13-19 sept.; 10-18 okt.
 Stemmig 27 sept.
 Gastkoor Primavera 4 okt.
Brummen: Andreaskoor alle vieringen
Drempt: Willibrordkoor 12-27 sept.; 7-10-18 okt.
Hengelo: Willibrordkoor 6 sept.
Joppe: Parochieel Koor  13-19 sept.; 4-11-17 okt.
Keijenborg: Parochiekoor 6-13 sept.
 Herenkoor 20 sept.; 11 okt.
 2Gether 18 okt. 
Lochem: Gemengd Koor 6-13-27 sept.; 11-18 okt.
 Marinata 20 sept.; 4 okt.
Olburgen: Parochiekoor 6-12-27 sept.; 11 okt.
Ruurlo: Gemengd Koor 20 sept.; 3-6(10.00 uur)-11-17 okt. 
 Markant 27 sept.
Steenderen: Gemengd Koor alle vieringen m.u.v. 20 sept.
 2Gether 20 sept. 
Vierakker: Kerkkoor alle vieringen
Vorden: Cantemus Domino 5-27 sept.; 11 okt.
 Vokate 20 sept.; 3 okt.
 Dameskoor 15 okt. (10.30 uur)
Zutphen: Gemengd Koor 13 sept.; 18 okt. 
 Vocal Chords  20 sept. 
 Capella St. Jan 27 sept.
 Schola  4 okt. 
 Dameskoor 11 okt. 
 Greg. Getijdenkoor 4 okt. (17.00 uur)

 Aanvang doopvieringen: 13.30 uur doopvieringen Aanmelding bij het parochiesecretariaat.

Voor dopelingen uit Joppe, Brummen, Lochem, Vorden en Zutphen
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 25 okt. 2015  Keijenborg H. Johannes de Doper
 Voorbereiding op vrijdag 16 oktober 2015 

Voor dopelingen uit Baak, Drempt, Olburgen, Steenderen en Vierakker:
Datum nog niet vastgesteld.

rozenkrans bidden
Borculo: O.L.V. Tenhemelopneming, 
woensdag 14 oktober, 19.00 uur.
Drempt: H. Willibrordkerk: Iedere 
woensdag in oktober, 19.00 uur.
Joppe: O.L.V. Tenhemelopneming, 
iedere dinsdag in oktober, 19.00 uur.
Keijenborg: H. Johannes de Doper-
kerk, iedere woensdag om 19.00 uur.
Zutphen: H. Johannes de Doperkerk, 
iedere dinsdag in oktober, 19.00 uur.

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

mariavieringen 

Drempt: H. Willibrordkerk: woens-
dag 7 okt., 19.00 uur: Marialof.
Borculo: O.L.V. Tenhemelopneming: 
zondag 25 okt., 19.00 uur: Marialof.
Zutphen: H. Johannes de Doperkerk, 
zondag 4 okt., 17.00 uur: Mariavesper.

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

DAG ZUTPHEN BRUMMEN JOPPE LOCHEM VORDEN BORCULO RUURLO HENGELO KEIJENBORG BAAK DREMPT OLBURGEN STEENDEREN VIERAKKER DAG

za 05/09 18.30 uur  
WCV  

J. van Kranenburg

17.00 uur  
WCV  

J. van Kranenburg

za 05/09

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

11.15 uur  
Familieviering 

H. Scheve
geen viering

9.30 uur  
Familieviering 

werkgroep

9.30 uur  
Eucharistie 
H. Scheve

9.30 uur  
WCV 

werkgroep

10.00 uur  
Oec.v. Dorpskerk 

werkgroep

9.30 uur  
WCV werkgroep

11.00 uur  
Eucharistie 

P. Westerman

9.30 uur WCV 
125 jaar 

Martinuskerk
geen viering

9.30 uur  
WCV

 werkgroep

9.30 uur  
Eucharistie 
J. Leisink

10.00 uur  
Woorddienst 
werkgroep

zo 06/09 
23e zondag 

d.h. jaar

za 12/09 17.00 uur  
Effataviering

19.00 uur  
WCV 

G. Oude Groen

19.00 uur  
Eucharistie  
H. Scheve

za 12/09

zo 13/09 
24e zo. 
Ziekenzondag

11.15 uur  
Eucharistie 
F. Zandbelt

9.30 uur  
WCV 

werkgroep

9.30 uur  
WCV 

werkgroep

9.30 uur  
Eucharistie 
F. Zandbelt

10.00 uur  
Oec.viering 

A. Bos

9.30 uur  
Eucharistie 
H. Scheve

geen viering
9.30 uur  

WCV 
G. Oude Groen

11.00 uur  
WCV 

werkgroep
geen viering geen viering geen viering

zo 13/09 
24e zondag 

d.h. jaar

za 19/09 
Begin 
Vredesweek

19.00 uur  
Eucharistie 
H. Scheve

19.00 uur  
WCV  

werkgroep

17.00 uur  
WCV 

M. Peters

za 19/09 
begin 

Vredesweek

zo 20/09 
25e zondag 
d.h. jaar

11.15uur  
Eucharistie 

P. Westerman

10.00 uur  
Oec.viering 

RvK

9.30 uur  
WCV 

werkgroep

9.30 uur  
WCV 

werkgroep

9.30 uur  
Eucharistie 
J. Leisink

10.00 uur  
Oec.v. Remigius 

G. Spekkink

11.00 uur  
WCV 

M. Peters

9.30 uur  
Eucharistie 

P. Westerman
geen viering geen viering

9.30 uur  
WCV 

werkgroep

zo 20/09 
25e zondag 

d.h. jaar

za 26/09 19.00 uur  
WCV  

J. van Kranenburg

19.00 uur  
WCV 

G. Spekkink

17.00 uur  
Eucharistie 
H. Scheve

za 26/09

zo 27/09  
26e zondag 
d.h. jaar

11.15 uur  
Eucharistie  
H. Scheve

9.30 uur  
WCV 

M. Storteler

9.30 uur  
WCV 

J. van Kranenburg

9.30 uur  
Eucharistie 
H. Scheve

11.00 uur WCV 
40 jaar Jubileum 

Stemmig wg.

9.30 uur  
WCV 

werkgroep

9.30 uur  
Eucharistie 
F. Zandbelt

10.00 uur  
Zelhem 

Oec.viering
geen viering

9.30 uur  
WCV 

werkgroep

9.30 uur  
WCV 

werkgroep

zo 27/09 
26e zondag 

d.h. jaar

za 03/10 
Missiezondag 
kinderen

18.30 uur  
WCV 

M. Peters

19.00 uur  
Eucharistie 
F. Zandbelt

13.00 uur  
Kermis 

H. Scheve

za 03/10 
Missiezondag 

kinderen

zo 04/10 
27e zondag 
d.h. jaar

11.15 uur  
Eucharistie 
H. Scheve

geen viering
9.30 uur  

Eucharistie  
J. Leisink

9.30 uur  
Familieviering 

werkgroep

9.30 uur  
Anders Vieren

9.30 uur  
Eucharistie  
H. Scheve

11.00 uur  
WCV  

werkgroep
geen viering

vr. 3 okt. 
15.00 uur  

Eucharistie

10.00 uur
Oec.v. Prot. Kerk 

T. ten Bruin

10.00 uur  
Oec.viering 
M. Peters

zo 4/10  
27e zondag 

d.h. jaar

za 10/10 17.00 uur  
Effataviering

19.00 uur  
Eucharistie  
H. Scheve

19.00 uur  
Eucharistie 
F. Zandbelt

za 10/10

zo 11/10 
28e zondag 
d.h.jaar

11.15 uur  
Eucharistie 
F. Zandbelt

9.30 uur  
Eucharistie 
F. Zandbelt

9.30 uur  
WCV 

werkgroep

9.30 uur  
WCV 

M. Peters

9.30 uur  
WCV 

werkgroep

9.30 uur  
WCV 

werkgroep

9.30 uur  
WCV 

T. ten Bruin

11.00 uur  
Eucharistie 
H. Scheve

geen viering 10.00 uur Oec.v. 
Hoog Keppel 
E. Wassink

9.30 uur  
Eucharistie 
H. Scheve

geen viering
zo 11/10 

28e zondag 
d.h. jaar

za 17/10 
Missiezondag

19.00 uur  
WCV  

J. van Kranenburg

19.00 uur  
Eucharistie 
H. Scheve

19.00 uur  
Eucharistie 
F. Zandbelt

za 17/10 
Missiezondag 

zo 18/10 
29e zondag 
d.h. jaar

11.15 uur  
Eucharistie 
H. Scheve

geen viering
9.30 uur  

WCV 
werkgroep

9.30 uur  
WCV 

A. Bos

9.30 uur  
WCV 

G. Spekkink

9.30 uur  
Anders Vieren

11.00 uur  
WCV 
A.Bos

geen viering
9.30 uur  

WCV 
werkgroep

9.30 uur  
WCV 

J. van Kranenburg

9.30 uur  
Eucharistie 
H. Scheve

zo 18/10 
29e zondag 

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

Voor andere vieringen en het koorrooster zie bladzijde 15

DAG ZUTPHEN BRUMMEN JOPPE LOCHEM VORDEN BORCULO RUURLO HENGELO KEIJENBORG BAAK DREMPT OLBURGEN STEENDEREN VIERAKKER DAG

za 05/09 18.30 uur  
WCV  

J. van Kranenburg

17.00 uur  
WCV  

J. van Kranenburg

za 05/09

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

11.15 uur  
Familieviering 

H. Scheve
geen viering

9.30 uur  
Familieviering 

werkgroep

9.30 uur  
Eucharistie 
H. Scheve

9.30 uur  
WCV 

werkgroep

10.00 uur  
Oec.v. Dorpskerk 

werkgroep

9.30 uur  
WCV werkgroep

11.00 uur  
Eucharistie 

P. Westerman

9.30 uur WCV 
125 jaar 

Martinuskerk
geen viering

9.30 uur  
WCV

 werkgroep

9.30 uur  
Eucharistie 
J. Leisink

10.00 uur  
Woorddienst 
werkgroep

zo 06/09 
23e zondag 

d.h. jaar

za 12/09 17.00 uur  
Effataviering

19.00 uur  
WCV 

G. Oude Groen

19.00 uur  
Eucharistie  
H. Scheve

za 12/09

zo 13/09 
24e zo. 
Ziekenzondag

11.15 uur  
Eucharistie 
F. Zandbelt

9.30 uur  
WCV 

werkgroep

9.30 uur  
WCV 

werkgroep

9.30 uur  
Eucharistie 
F. Zandbelt

10.00 uur  
Oec.viering 

A. Bos

9.30 uur  
Eucharistie 
H. Scheve

geen viering
9.30 uur  

WCV 
G. Oude Groen

11.00 uur  
WCV 

werkgroep
geen viering geen viering geen viering

zo 13/09 
24e zondag 

d.h. jaar

za 19/09 
Begin 
Vredesweek

19.00 uur  
Eucharistie 
H. Scheve

19.00 uur  
WCV  

werkgroep

17.00 uur  
WCV 

M. Peters

za 19/09 
begin 

Vredesweek

zo 20/09 
25e zondag 
d.h. jaar

11.15uur  
Eucharistie 

P. Westerman

10.00 uur  
Oec.viering 

RvK

9.30 uur  
WCV 

werkgroep

9.30 uur  
WCV 

werkgroep

9.30 uur  
Eucharistie 
J. Leisink

10.00 uur  
Oec.v. Remigius 

G. Spekkink

11.00 uur  
WCV 

M. Peters

9.30 uur  
Eucharistie 

P. Westerman
geen viering geen viering

9.30 uur  
WCV 

werkgroep

zo 20/09 
25e zondag 

d.h. jaar

za 26/09 19.00 uur  
WCV  

J. van Kranenburg

19.00 uur  
WCV 

G. Spekkink

17.00 uur  
Eucharistie 
H. Scheve

za 26/09

zo 27/09  
26e zondag 
d.h. jaar

11.15 uur  
Eucharistie  
H. Scheve

9.30 uur  
WCV 

M. Storteler

9.30 uur  
WCV 

J. van Kranenburg

9.30 uur  
Eucharistie 
H. Scheve

11.00 uur WCV 
40 jaar Jubileum 

Stemmig wg.

9.30 uur  
WCV 

werkgroep

9.30 uur  
Eucharistie 
F. Zandbelt

10.00 uur  
Zelhem 

Oec.viering
geen viering

9.30 uur  
WCV 

werkgroep

9.30 uur  
WCV 

werkgroep

zo 27/09 
26e zondag 

d.h. jaar

za 03/10 
Missiezondag 
kinderen

18.30 uur  
WCV 

M. Peters

19.00 uur  
Eucharistie 
F. Zandbelt

13.00 uur  
Kermis 

H. Scheve

za 03/10 
Missiezondag 

kinderen

zo 04/10 
27e zondag 
d.h. jaar

11.15 uur  
Eucharistie 
H. Scheve

geen viering
9.30 uur  

Eucharistie  
J. Leisink

9.30 uur  
Familieviering 

werkgroep

9.30 uur  
Anders Vieren

9.30 uur  
Eucharistie  
H. Scheve

11.00 uur  
WCV  

werkgroep
geen viering

vr. 3 okt. 
15.00 uur  

Eucharistie

10.00 uur
Oec.v. Prot. Kerk 

T. ten Bruin

10.00 uur  
Oec.viering 
M. Peters

zo 4/10  
27e zondag 

d.h. jaar

za 10/10 17.00 uur  
Effataviering

19.00 uur  
Eucharistie  
H. Scheve

19.00 uur  
Eucharistie 
F. Zandbelt

za 10/10

zo 11/10 
28e zondag 
d.h.jaar

11.15 uur  
Eucharistie 
F. Zandbelt

9.30 uur  
Eucharistie 
F. Zandbelt

9.30 uur  
WCV 

werkgroep

9.30 uur  
WCV 

M. Peters

9.30 uur  
WCV 

werkgroep

9.30 uur  
WCV 

werkgroep

9.30 uur  
WCV 

T. ten Bruin

11.00 uur  
Eucharistie 
H. Scheve

geen viering 10.00 uur Oec.v. 
Hoog Keppel 
E. Wassink

9.30 uur  
Eucharistie 
H. Scheve

geen viering
zo 11/10 

28e zondag 
d.h. jaar

za 17/10 
Missiezondag

19.00 uur  
WCV  

J. van Kranenburg

19.00 uur  
Eucharistie 
H. Scheve

19.00 uur  
Eucharistie 
F. Zandbelt

za 17/10 
Missiezondag 

zo 18/10 
29e zondag 
d.h. jaar

11.15 uur  
Eucharistie 
H. Scheve

geen viering
9.30 uur  

WCV 
werkgroep

9.30 uur  
WCV 

A. Bos

9.30 uur  
WCV 

G. Spekkink

9.30 uur  
Anders Vieren

11.00 uur  
WCV 
A.Bos

geen viering
9.30 uur  

WCV 
werkgroep

9.30 uur  
WCV 

J. van Kranenburg

9.30 uur  
Eucharistie 
H. Scheve

zo 18/10 
29e zondag 

d.h. jaar
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onze Lieve Vrouw  
tenhemelopneming - Joppe
Joppelaan 71 a, 7215 AD Joppe; 0575-494221; 
rkkerkjoppe@hetnet.nl; www.rkkerkjoppe.nl.
Secretariaat: maandag en donderdag 9.30-11.30 uur.
Rekeningnr.: NL82RABO0322303001;  
Redactie: willie.lenselink@planet.nl
Locatieraad
J. Wagenmans, vz., 493396; L. Hesselink-Robail, secr., 
492699; J. Roes, pm., 490711; W. Noordman, 492627;  
P. Wolbert, 464131.
Pastoraatgroep
W. Achtereekte, 0614892816; B. Haarman, 431400;  
C. Tenholter, 492392; G. Wijnands, 0653227452,  
A. Wijffels, 490752; P. Wolbert, 464131.

Familieberichten
In de Heer overleden: Johanna Petronella 
Leerkes-Stoelinga, echtgenote van Wilhel-
mus Johannes Leerkes, op de leeftijd van 
72 jaar. Margaretha Hubertina Theresia 
van Haaren-Wagenaar, weduwe van heer 
van Haaren, op de leeftijd van 78 jaar. 
Jacobus Wilhelmus Engelen, echtgenoot 
van Wilhelmina Maria Leonie Engelen-
Mennens, op de leeftijd van 80 jaar. 
Albertus Wilhelmus Weultjes, echtgenoot 
van Eugenie Weultjes-Martheres, op de 
leeftijd van 83 jaar. Ruben Job Strijbosch, 
zoon van Willem en Lot Strijbosch-de 
Leeuw broertje van Pieter en David, op de 
leeftijd van 5 maand.

Gezellige brunch
Helaas regent het, maar in de tent is het 
droog en is er voor iedereen koffie en thee 
met lekkere broodjes. Ook al is het nog 
vakantie, de opkomst is groots. De men-
sen zijn blij elkaar weer te ontmoeten.

Na het vieren van de H. Mis en het 
patroonsfeest Maria Tenhemelopneming 
heet Willem Achtereekte, voorzitter van 
de Pastoraatsgroep de aanwezigen na-
mens de Locatieraad en Pastoraatsgroep 
van harte welkom. 
Jaarlijks wordt er een vrijwilliger in 
het zonnetje gezet en ontvangt hij de 
paaskaars van het afgelopen kerkelijk 
jaar ‘2014’. Dit keer gaat de kaars naar 
Piet-Hein Cremers voor zijn verdiensten 
voor de Joppe Gemeenschap. Piet-Hein is 
lange tijd vice-voorzitter geweest van onze 
kerk en hij wordt hartelijk bedankt voor 
zijn verdiensten. De hoop is dat het Licht 
in huize Cremers lang mag schijnen en 
dat het de pijn mag verzachten. Piet-Hein 
en zijn vrouw Ida worden veel geluk en 
sterkte toegewenst. Proficiat Piet-Hein!

In het dankwoord van Piet-Hein bedankt 
hij voor de paaskaars en zegt hij: ‘De 
paaskaars herinnert me aan Pasen. Pasen 

is het centrum van ons geloof. Met Pasen 
vieren wij de verrijzenis. De kaars krijgt 
thuis een ereplaats.’  
   
Jan Roes licht vervolgens de financiën toe 
waarover op de site <http://www.rkkerk-
joppe.nl/>  meer. 

ontmoet Hein 
“Ik wil graag klaarstaan voor anderen en 
voor de kerk.” Hein’s passie is helpen en 
het anderen naar de zin maken. Zo staat 
hij zijn vrouw Riky liefdevol ter zijde 
maar ook zijn kinderen en dierbaren en 
niet als laatste de kerk mag een beroep 
op Hein doen. Een bijdrage leveren aan 
de goede uitstraling  van een viering waar 
mensen met dankbaarheid op terug kun-
nen kijken en wat 
troost biedt, daar 
gaat het Hein om. 
Hein kent zichzelf 
en laat zijn hart 
spreken in een 
mooi gesprek dat 
u kunt lezen op  
<http://www.rk-
kerkjoppe.nl/hein>  

De ziel van onze 
kerk wordt ge-
vormd door mooie 
en bijzondere 
mensen, die ieder 
op zich zo verwe-

ven 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.

Koffie-ochtend                
Afgelopen woensdag 20 mei hadden we 
onze laatste koffie-ochtend voor ouderen 
in de pastorie. 
We besloten om in de zomermaanden 
even te stoppen. In het nieuwe seizoen is 
de eerstvolgende ochtend op woensdag 9 
september. 
We kunnen dan stilstaan bij de afgelopen 
maanden  en gaan dan praten over de 
komende periode en alle onderwerpen, 
die daarbij ter tafel komen.
Iedereen is van harte welkom en zoals 
vanouds gaan we er weer een gezellige 
ochtend van maken. Om 10.00 uur is de 
koffie klaar. We vinden het fijn als we 
weten op hoeveel mensen we kunnen re-
kenen en ook als u opgehaald wilt worden 
graag een telefoontje.

Puck Vork : 0575- 490500 of 
Janny Engelsman : 0575-490434
Tot ziens op de 9e september!

rozenkrans 
bidden 
De data zijn dins-
dag 6, 13, 20 en 
27 oktober om 19.00 
uur.  Ook zonder eigen 
rozenkrans bent u welkom om mee te 
bidden, te mediteren, te luisteren, kortom 
aanwezig te zijn. 
Houd u ook een uurtje vrij in uw agenda? 

Graag tot ziens in onze kerk te Joppe.
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H. Joseph - Lochem
Nieuweweg 18, 7241 ET Lochem; 0573-251457, 
rkkerklochem@hetnet.nl
Secretariaat: dinsdag en donderdag 8.45-11.45 uur. 
Rekeningnr.: NL94RABO0336626193 (algemeen en 
intenties). 
Rekeningnr.: NL03ABNA0532737407 (kerkbalans).
Redactie: gjvaarwerk@kpnmail.nl 

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

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

de koffiezetgroep
Elke zondag wordt er in de St. Josephkerk 
na de viering koffie, thee en limonade 
geschonken, een gebruik dat zo’n 35 jaar 
geleden is ontstaan. Destijds was er eens 
per maand een door Gerard van Holstein 
georganiseerde familieviering die met 
een gezellig samenzijn werd afgesloten. 
De behoefte om na een viering een kopje 
koffie te drinken, met elkaar na te praten 
(bijvoorbeeld over de overweging van die 
dag), nieuwe contacten te leggen en ‘ge-
woon’ gezellig te babbelen, ook om elkaar 
beter te leren kennen, is altijd gebleven. 
Toen ongeveer acht jaar geleden Truus 
Rouweler gevraagd werd een ‘koffie-
zetgroep’ te starten, hoefde ze daarom 
niet lang na te denken en was de ‘kof-
fiezetgroep’ binnen de kortste keren een 
feit. Vanaf toen was er elke zondag na de 
viering gelegenheid met elkaar een kopje 
koffie te drinken. 

De koffiezetgroep bestaat uit negen vrij-
willigers. Wekelijks zijn er twee vrijwil-
ligers ingeroosterd en dat betekent dat elk 
lid van de werkgroep één keer per maand 
dienst heeft. Een halfuur voor de viering 
zijn de ‘koffiezetters’ aanwezig om de 
nodige voorbereidingen te treffen, zodat 
de kannen met koffie en thee direct na 

afloop van de viering op de tafels achter 
in de kerk geplaatst kunnen worden. 
Doordat de kannen al tijdens het slot-
lied uit de parochiezaal worden gehaald, 
hoeft niemand te wachten, ook niet op de 
koekjes die elke keer weer klaarstaan. De 
koffie heeft het Max Havelaar keurmerk 
en wordt gekocht bij de Wereldwinkel. 
Dit betekent dat u niet alleen een bijzon-
der lekker, maar ook een verantwoord 
kopje koffie drinkt. Omdat na afloop de 
papieren koffiebekertjes in de vuilnisbak 
verdwijnen, is de afwas ook nog eens een 
fluitje van een cent. Het is dan ook goed 
denkbaar dat u deel wilt uitmaken van de 
koffiezetgroep. Aarzel niet en geef u op bij 
het secretariaat.
Vaak hoor je mensen zeggen dat een vie-
ring zonder koffie na afloop niet compleet 
is. Misschien is dit 
wel de beste manier 
om aan te geven hoe 
belangrijk de kof-
fiezetgroep voor het 
sociale samenzijn is, 
welke betekenis het 
‘koffiedrinken’ voor 
veel kerkgangers heeft 
en hoe het de verbon-
denheid binnen onze 
geloofsgemeenschap 
ten goede komt.

oecumenische viering
Op 14 juni jl. was het openluchttheater 
in Lochem goed gevuld voor een oecu-
menische viering. Op deze zondagmid-
dag stond de muziek/theaterviering 
met het verhaal van ‘de verloren zoon’ 
op het programma. Met het voor deze 
gelegenheid geactualiseerde verhaal werd 
getracht vooral jongeren en jongvolwas-
senen te bereiken. Daarom ook werden 
veel teksten en melodieën gebruikt van 
groepen als Bløf en De Kast. Behalve 
het speciaal voor deze viering gevormde 
projectkoor was er ook een begeleidende 
band aanwezig die met ‘special effects’ 
delen van het verhaal accentueerden. 
Eigenlijk verbazend en wonderlijk hoe 
goed veel moderne liedjes bij het bekende 
Bijbelverhaal passen. 

De oecumenische viering van 14 juni kan 
met recht een muziek/theaterviering wor-
den genoemd, waaraan door heel veel ta-
lentvolle mensen hard is gewerkt. Dat het 
een geslaagde viering geworden is waarop 
nog lang met tevredenheid en voldoening 
teruggekeken kan worden, maakt al deze 
mensen bijzonder blij.
De volgende oecumenische viering is op 
zondag 25 oktober (10.00 uur) in de Gu-
dulakerk op de Grote Markt. Voorganger 
is dan ds. A. Wieringa, Rem.
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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; A. Wentink, 0573-401564;  
C. Fransen, 552322; H. van Heugten, 554241.

Locatieraad/
Pastoraatsgroep
De afgelopen (vakantie) periode werd 
gekenmerkt door vele vieringen met een 
speciaal karakter.
Zondag 14 juni nam dirigent Jan Visser 
afscheid van zijn koor Vokate tijdens een 
mooie viering. Op deze pagina leest u 
daar meer over.
Veertien dagen later, op 28 juni, ging 
pastor Jan van der Meer ons voor tijdens 
zijn laatste Heilige Mis in hoedanigheid 
als pastor van de parochie HH. Twaalf 
Apostelen. Vele jaren heeft Jan van der 
Meer de H. Mis in onze geloofsgemeen-
schap en in de andere gemeenschappen 
opgedragen.
Met veel respect en dankbaarheid waren 
wij in de gelegenheid om op een goede 
wijze afscheid van zijn functie te nemen. 
Ton Rutting belichtte, namens de ge-
loofsgemeenschap zijn vele kwaliteiten en 
Jaap Harmsen overhandigde Jan van der 

Meer een pakket Hertog bieren met een 
humoristische toelichting. Een speciaal 
geschreven afscheidslied werd door het 
koor Vokate ten gehore gebracht.
Vele parochianen waren aanwezig om Jan 
van der Meer de hand te schudden.

Op pagina 5 wordt extra aandacht besteed 
aan zijn afscheid.
Een uitgebreide viering in de H. Johannes 
de Doperkerk op zondag 5 juli luisterde 
het afscheid op van pastoor Fred Hoge-
nelst. Na 15 jaar kwam er een einde aan 
de periode Achterhoek.
Uit onze geloofsgemeenschap waren er 
veel parochianen aanwezig om persoon-
lijk afscheid te nemen van Fred Hoge-
nelst. Hij heeft veel betekend voor onze 
gemeenschap in woord en daad.
Hij had niet altijd de meest gemakkelijke 
rol om zijn taak in ieders ogen goed uit 
te voeren, maar mede door zijn inzet 
hebben wij nog een “complete” parochie 
waar elke geloofsgemeenschap zo actief 
mogelijk zijn taken tracht uit te voeren.  
Wij wensen hem in zijn nieuwe dubbelpa-
rochie alle wijsheid en succes toe! (Meer 
op pagina 7 over het afscheid van Fred 
Hogenelst) 

Vrijdag 10 juli werd pastoor Harry Scheve 
in Zutphen verwelkomd als nieuwe herder 
van onze parochie. 
In het zelfde weekend op 12 juli ging 
pastoor Harry Scheve in onze kerk voor 
tijdens de Eucharistieviering. Het was een 
mooie gelegenheid om de nieuwe pastoor 
al een beetje te leren kennen temeer daar 
hij toch kort in de gelegenheid was om 
nog even een kopje koffie mee te drinken 
tijdens het gebruikelijke koffiedrinken en 
napraten in onze geloofsgemeenschap.
Wij wensen onze nieuwe pastoor al het 
goede toe in zijn nieuwe parochie.
Officieel heeft Ton Rutting  begin juli zijn 
taak, als voorzitter van de pastoraats-
groep, neergelegd.
Ruim 5 jaar heeft hij deze taak met veel 
verve uitgevoerd. Veel dank zijn wij hem 
verschuldigd.
In kleine kring  is er afscheid genomen 
van Ton zijn voorzitterschap, hij blijft 
echter als voorganger actief in onze ge-
meenschap.
Namens locatieraad en pastoraatsgroep
Huub Winkeler

afscheid Jan Visser 
Na ruim twaalf jaar nam Jan Visser tij-
dens de viering op zondag 14 juni afscheid 
van het koor Vokate.
Het koor Vokate, begonnen onder de 
naam 30+ koor, heeft inmiddels ruim 
20 jaar de vieringen opgeluisterd in onze 
geloofsgemeenschap. Jan Visser was voor 
ons een gedreven dirigent, die zowel vele 
leden het noten lezen heeft bijgebracht als 
vele nieuwe liederen aan het repertoire 
heeft toegevoegd. 
Het bereiken van de pensioengerechtigde 
leeftijd heeft Jan doen besluiten om zijn 
dirigeerstokje, wat hij overigens niet 
gebruikte !, neer te leggen.
Het koor is in al die jaren op hetzelfde 
aantal leden gebleven. Alleen het tekort 
van het aantal mannelijke leden doet 
zich nu voelen. (Nieuwe zangers zijn dus 
welkom!). Tijdens zijn laatste viering als 
dirigent werd hij natuurlijk extra in het 
zonnetje gezet door de voorzitter van de 
locatieraad Huub Winkeler mede namens 
het bestuur en de leden van Vokate.
Speciaal voor deze gelegenheid was er een 
lied geschreven waarin zijn “loopbaan” 
nog eens extra aan de orde kwam. De 
viering werd afgesloten met een groot 
applaus. 
Onder het genot van koffie en diverse 
soorten cake was er de gelegenheid om 
Jan en Greet Visser de hand te schudden.  

overleden:
Op 10 juni 2015 overleed mw. C.S. 
Noordman-van Weel op de leeftijd van 92 
jaar. Mw. Noordman is overleden in de 
Tusselerhof te Lochem. De uitvaartviering 
heeft in de Christus Koningkerk plaatsge-
vonden en daarna is zij op het kerkhof te 
Kranenburg begraven. 

Op 9 juli 2015 overleed Lena Wissink-
Eijkelkamp op de leeftijd van 84 jaar. Na 
de uitvaart in de Christus Koningkerk op 
16 juli is zij begraven in Kranenburg. 

Op 3 augustus overleed Jan Huls, hij was 
86 jaar. Na de uitvaart in de Christus 
Koningkerk is hij op 6 augustus begraven 
in Kranenburg.
Van deze overledenen vindt u het in me-
moriam in de Nieuwsbrief.

Sam´s kledingactie
Wilt u na de vakantie de kasten eens flink 
opruimen dan kunt u kleding en ander 
overtollig textiel kwijt op zaterdag 10 
oktober vanaf 10.00 uur in Kranenburg 
bij de ingang van het Heiligenbeelden-
museum en in Vorden bij de Christus 
Koningkerk. De opbrengst is bestemd 
voor Bangladesh.
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onze Lieve Vrouw  
tenhemelopneming - Borculo
Steenstraat 26, 7271 BP Borculo; 0545-271383;
info@parochie-borculo.nl; 
Secretariaat: woensdag 10.00-11.30 uur.
Rekeningnr.: NL35RABO0309119510 (algemeen); 
NL03RABO0309105439 (kerkbijdragen); 
Redactie: monique.uhl@gmail.com

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

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

mariaviering 4 oktober
In Mariamaand oktober is er extra aan-
dacht voor de persoon Maria. Zij neemt 
een speciale plaats in binnen ons geloof. 
En gelovig of niet, veel mensen steken wel 
eens een kaarsje op uit dankbaarheid of 
om te vragen om bescherming. Op zondag 
4 oktober om 9.30 uur is er een gebeds-
dienst dat helemaal gewijd is aan Maria. 
Er is gelegenheid om een kaarsje bij Ma-
ria neer te zetten en gastkoor Primavera 
zal haar mooiste Marialiederen zingen. 
U bent van harte uitgenodigd om deze 
viering bij te wonen. 

overleden
Mevr. Engelina Meijer-Battels is op 1 juli 
2015 op 87 jarige leeftijd overleden. Ze is 
begraven op 6 juli.                 

Intenties
6 september, Willem en Marietje Dute-
Kasteel en overleden kinderen, Henny 
Meijer-Battels, Ellie Venderbosch-Bon-
nes. 13 september, Hetty van Aken-Beer-
ten, Harry Hendricksen, Harry Leferink 
op Reinink, Theo en Riek Verheijen, 
Truus en Wim Eilers, Henny Meijer-
Battels, Truus Dibbelink-Wegdam, Ellie 
Venderboch-Bonnes, Johannes Bro-
kers Jaargedachtenis, Joseph en Marie 
Witteveen-Dijkstra, Bernhard Sasse. 
19 september, Fam. Geerligs en Otten-
schot, Ellie Venderbosch-Bonnes, Theo 
en Riek Verheijen, Wim en Truus Eilers, 
Harry Hendricksen. 27 september, Fam. 
Pelgrum, Ellie Venderbosch-Bonnes, Ria 
Mesland te Morsche, Overleden ouders 
te Morsche, Bernhard Sasse. 4 oktober, 
Agnes te Morsche Jaargedachtenis, Hein, 
Annelies en Ria te Morsche. 10 oktober, 
Hetty van Aken-Beerten, Antoon Rasing, 
Harrie Hendricksen, Theo en Riek Ver-
heijen, Bernhard Sasse. 18 oktober, Fam.
Geerligs en Ottenschot, Fam. Pelgrum, 
Theo en Riek Verheijen.

‘Koor Stemmig 40 jaar’
40 jaar hebben we met ons zingen 
laten horen en voelen wat onze passie is: 
Muzikaal ons geloof uitdragen 
ten dienste van de gemeenschap 
door het verzorgen van 
eigentijdse vieringen.

In onze Jubileumviering 
willen we daar bij stil staan. 
Van harte bent u uitgenodigd 
om dat met ons mee te vieren 
in een speciale viering 
zondag 27 september, aanvang 11.00 uur 
RK Kerk Onze Lieve Vrouw Tenhemelop-
neming, 
Steenstraat 28 te Borculo.

Na afloop is er gelegenheid om onder 
het genot van een kop koffie het koor te 
feliciteren.

‘Zingen’
zoveel meer dan 
een mooie melodie 
liederen met inhoud 
passie voor het leven 
geloof beleven 
samenkomen 
en vieren 
stil staan 
bij de kansen 
die we krijgen 
de dromen 
die we hebben 
de waarden 
die we willen uitdragen 
de toekomst 
die we wensen
Zingen 
is passie 
hoopvol kijken 
uitzien en verlangen 
een betere wereld 
begint in ons hart

(gedicht Margriet)

Koffie drinken
Na de vieringen van zondag 13 september 
en zondag 18 oktober is er gelegenheid 
om koffie te drinken in het KJ gebouw. U 
bent hiervoor van harte uitgenodigd.



22 Onderweg / Uit de geloofsgemeenschappen

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

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

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

Van de lokatieraad
De zomer is nog niet voorbij maar velen 
hebben al genoten van een heerlijk weekje 
of meer. Er even tussenuit, even de boel 
de boel laten, je hoofd even leeg maken en 
eens van andere dingen genieten dan dat 
we thuis of in onze omgeving doen. Maar 
als je verdriet hebt of zorgen, dan is er 
geen sprake van je hoofd even leeg maken 
of van andere dingen genieten. We den-
ken daarbij aan onze pastoraal werkster 
Marga Peters die haar man Berrie heeft 
moeten verliezen. We denken aan trouwe 
vrijwilligers, parochianen, die te kampen 
krijgen met een ernstige ziekte. Wij wen-
sen hen sterkte en moed. Wij denken ook 
aan een trouwe vrijwilligster die ernstig 
ziek was en de moed had opgegeven en nu 
weer stralend en gezond in de kerk zit en 
haar mooie bezoekgroep werk weer heeft 
opgepakt. Op parochieel niveau heeft een 
grote verandering plaatsgevonden. 

Pastoor Fred Hogenelst heeft afscheid 
genomen van zijn geliefde parochie HH. 
Twaalf Apostelen. De afscheidsviering op 
5 juli j.l. in de Sint Jan te Zutphen was 
een evenement. Zeer grote belangstelling, 
zeer grote inbreng van alle locaties op 
allerlei fronten. Ook Ruurlo liet zich niet 
onbetuigd.  Tijdens de receptie die na de 
viering plaatsvond heeft het kinderkoor 
Sing a Song o.l.v. Karin Hukker een paar 
prachtige liedjes gezongen waarbij zij de 
“handen op elkaar kregen” en de pastoor 
vrolijk meedeed. Een compliment voor 
dit koor. Zij hebben zich moeten haasten 
op die dag want om half tien die morgen 
stonden zij in onze Willibrorduskerk te 
zingen tijdens de viering voor de school-
verlaters van de Willibrordusschool. Op 
vrijdag 10 juli j.l. is onze nieuwe pastoor, 
Harry Scheve in de St. Jan geïnstalleerd. 
Een mooie viering met veel belangstel-
ling. Daarna heeft de nieuwe pastoor 
zijn ronde gedaan door de locaties. Als 
eerste ging hij zaterdagavond 11 juli j.l. 
voor in onze Willibrordus te Ruurlo. Het 

Gemengd Koor  dat met vakantie was, 
werd opgetrommeld en ze waren er. Een 
groot aantal leden die de viering prachtig 
hebben verzorgd. Veel parochianen waren 
er getuige van en de afsluitende woorden 
van de nieuwe pastoor waren: “Ik voel me 
hier nu al thuis”. 
Dat je op het Gemengd Koor kan bouwen, 
dat bewijzen ze regelmatig. Wist u dat zij 
drie weekends per maand de vieringen 
verzorgen? En dan tellen we de speciale 
vieringen niet mee. Wij zijn alle vrijwilli-
gers van onze locatie dankbaar maar deze 
koorleden verdienen toch wel een extra 
pluimpje. Alle voorkomende werkzaam-
heden gebeuren op vrijwillige basis. De 
beheerder gebouwen zit ook niet stil. Ons 
mooie kerkgebouw moet toch onderhou-
den blijven. Elk jaar wordt er wel iets 
uitgevoerd. Daarvoor moeten offertes 
worden aangevraagd, subsidieformulie-
ren ingevuld en dan de opdrachten geven. 
Ook ons bijgebouwtje krijgt aandacht. 
Doordat er praktisch geen gebruik van 
wordt gemaakt proberen wij dit te verhu-
ren als bv.  praktijkruimte. Wij hebben 
vele trouwe vrijwilligers maar….nog geen 
nieuwe penningmeester. Onze oud-pen-
ningmeester is zo trouw dat zij nog steeds 
waarneemt en lopende zaken afhandelt. 
Als u belangstelling hebt voor deze functie 
horen wij dat graag.

Gezellige senioren dag
Op dinsdag 6 oktober zal er weer een 
gezellige seniorendag worden gehouden 
voor alle parochianen van 75 jaar en 
ouder met hun partners. De dag begint 
met een Eucharistieviering om 10.00 uur 
en eindigt om 16.30 uur. Houdt deze dag 
alvast vrij! U krijgt nog een persoonlijke 
uitnodiging via uw wijkcontactpersoon.

Familieberichten
Gedoopt op zondag 28 juni 2015 is door 
het sacrament van het doopsel in onze 
geloofsgemeenschap opgenomen Menno 
Martijn Pauline Peeters, geboren op 25 
maart 2015. De ouders zijn Manja en 
Wouter Peeters-Beeks. Wij feliciteren de 
doopouders met deze blijde gebeurtenis.

misintenties 
30 augustus 
overleden ouders 
Hermanns-Goldewijk, 
Ida van Lanen-Groot-
Zevert, Jan Kasteel,  
6 september (oe-
komenische viering/
ziekenzondag 10:00 
uur), 13 september 
(i.v.m. septemberfeest 
geen viering), 20 
september Mientje 
en Bennie Wopereis 
overleden ouders 
Hermanns-Goldewijk, 
Jan Kasteel, Ida van 
Lanen-Groot-Zevert, Ouders Gotink-
Eggink en zoon Herman overleden ouders 
Eggink-Gotink, Jaargedachtenis Elisabeth 
Kasteel-Jansen, Lies Kasteel-Hofman, 
Arnold en Ilse Olyslager-Markovski 27 
september Mientje en Bennie Wopereis, 
Ida van Lanen-Groot-Zevert 4 oktober 
Ouders Gotink-Eggink en zoon Herman 
jaargedachtenis Johannes Aagten, Arnold 
en Ilse Olyslager-Markovski overleden 
ouders Hermanns-Goldewijk, Jan Kasteel 
Ida van Lanen-Groot-Zevert Dinsdag 
6 oktober (seniorendag) Jan Kasteel 
11 oktober Rikie Mombarg-v.d.Hoven 
Jaargedachtenis Ben Besseling 18 okto-
ber overleden ouders Eggink-Gotink Jan 
Kasteel Ida van Lanen-Groot-Zevert.
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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.

Verwelkoming pastoor 
Harry Scheve
in onze Hengelose Geloofsgemeen-
schap. Frans Geurtsen, voorzitter 
Locatieraad, spreekt hem toe.

U bent een geboren tukker, opgegroeid 
in Almelo en nu gaat u werken in de 
Achterhoek. Tukkers en Achterhoekers 
verschillen niet zo heel veel van elkaar. 
We kijken allebei graag eerst de kat 
uit de boom voordat wij onze mening 
prijsgeven. Daarom kan het wel eens een 
voordeel zijn, dat u als oosterling hier bij 
ons komt werken. Kwamen de wijzen niet 
uit het oosten? Het is geen garantie, maar 
het maakt de kans op een succesvolle 
samenwerking wel een stuk groter.  
Zijn wij dan zo apart, nee dat zijn wij niet, 
althans dat denken we. 
Maar als Geloofsgemeenschap krijgen 
we de laatste jaren nogal wat voor de 
kiezen. Vanuit een positie als zelfstandige 
parochie, via samenwerkingsverbanden, 
fusie en clusterverbanden, naar situatie 

die wij nu kennen. Een klein radertje in 
een groter geheel.  Probeer dan, je eigen 
identiteit maar eens overeind te hou-
den. En dan heb ik het nog niet over de 
veranderingen in de kerk zelf. Gewoonten 
en rituelen waar we mee vertrouwd waren 
en waar we ons goed bij voelden worden 
teruggedraaid of zelfs verboden. Terwijl 
het Geloof op zich niet zo moeilijk is 
volgens mij. 
We geloven in die ene Jezus Christus op 
welke wijze dan ook, maar wij mensen, 
hebben daar in de loop der eeuwen, van 
bijzaken nogal wat hoofdzaken gemaakt. 
En dat gegeven maakt het soms nogal 
eens lastig om op het “zogenaamde” 
rechte pad te blijven. Ik heb gelezen dat u 
voorstander bent van geloofscommunica-
tie en dat lijkt mij een heel goed uitgangs-
punt. We moeten met elkaar in gesprek 
blijven en de Hengelose Geloofsgemeen-
schap wil dat zeker.

Het feit dat u uit Almelo komt  betekent 
hoogstwaarschijnlijk dat u heel lang 
niet  wist   dat er naast het grote Twentse 
Hengelo nog een ander Hengelo was. Een 
Gelders Hengelo.  Daarom zijn wij hier 
dan ook heel erg blij dat u nu in het echte 
Hengelo bent. Want dit Hengelo is ouder, 
mooier, landelijker, wij hebben een Bleek 
met bleekhuisje en nog heel veel meer, za-
ken die u in het andere Hengelo niet zult 
vinden. Maar Hengelo is vooral bijzonder 
omdat wij daar wonen. En wij Hengeloërs 
zijn een bont gezelschap, met heel veel 
verschillende eigenschappen, maar we 
vormen ook een eenheid. En het bloem-
stuk dat ik u dadelijk mag aanbieden sym-
boliseert dat. De bloemen en de planten 
vormen een bonte mengeling maar horen 
toch bij elkaar. En het gras dat er bo-
venuit steekt, staat voor het voedsel, ons 
geestelijk voedsel. En om voor dat gras 
te zorgen, dat geestelijk voedsel,  bent u 
onze tuinman, sorry onze pastoor.
Vanaf deze plek wens ik u namens de 
Hengelose geloofsgemeenschap hartelijk 
welkom en  heel veel succes.

Vanuit de locatieraad  
op 6 juli jl.
Het is gebruikelijk om vooraf aan de 
locatieraadvergadering  even stil te staan 
bij de onderwerpen die we bespreken 
gedurende deze bijeenkomst. Zo ook een 
overweging bij de start van de zomerva-
kantie:

de ander tegemoet gaan

In onze tijd wordt er van alles aan gedaan 
om mensen in contact te brengen met an-
deren. De tijd dat je er trots op was omdat 
je niemand nodig had, heeft langzaam 
plaats gemaakt voor een ander inzicht. 
Iedere mens zal vroeg of laat ervaren dat 
je niet kunt leven in een kleine kring van 
huisje, boompje beestje. Om je thuis te 
voelen op de plek waar je woont en werkt 
heeft iedereen het nodig dat je je niet 
aan je lot voelt overgelaten. Maar dat er 
mensen zijn die je opvangen en dragen. 
De eerste stap zetten en niet wachten tot 
de ander op je af komt, is een gedachte 
die Jezus aan zijn leerlingen meegeeft. 
Daarom zendt hij zijn leerlingen twee aan 
twee er op uit. 

De ander tegemoet gaan en bezoeken is 
iets wat wezenlijk hoort bij ons kerk-zijn. 
In het bezoeken van mensen groeien 
menselijke verbanden. Ieder ervaart dat 
mensen anders worden wanneer je hun 
keer bezocht hebt. Je gaat een kind begrij-
pen dat zo anders reageert op je vragen 
of handelwijze. Je gaat ouders begrijpen 
als ze hun verhaal vertellen omdat achter 
dit verhaal zich een nieuwe wereld van 
denken en voelen opent. Je voelt voldoe-
ning wanneer je een opbeurend woord 
hebt kunnen spreken. Het is mooi om tijd 
vrij te maken voor elkaar. En ga de ander 
tegemoet.
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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
De heer J. Waalderbos, Zonnebloemstraat 
43, 7021 ZA Zelhem, tel. 0314-623809

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

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

doopviering
Zondag 25 oktober 2015 om 13.30 uur 
te Keijenborg. Doopheer is pastoor H. 
Scheve. De voorbereiding is op vrijdag  
16 oktober 2015 om 20.00 uur 

Jaargedachtenisvieringen
Op zondag 6 september is de jaargedach-
tenisviering voor Eef Kruis overleden 
op 31-8-2014 en voor Henk Ankersmit 
overleden op 3-9-2014.  Zondag 8 no-
vember  zal de jaargedachtenisviering zijn 
voor Leny Goossens-Seesing overleden 
op 7-11-2014; Theo Tankink overleden op 
9-11-2014; 
Theo Ankersmid overleden op 10-11-2014 
en voor Annie Berentsen-Kersten overle-
den op11-11-2014.

Familieberichten
Overleden: Op 28 juni 2015 is overleden 
Fien Jansen-Klaassen in de leeftijd van 
88 jaar. Zij verbleef in Woonzorgcentrum 
Schavenweide te Doetinchem.  
Op 17 juli 2015 overleed Ietje Roeling-

Dieks in de leeftijd van 81 jaar. Zij 
verbleef eveneens in Woonzorgcentrum 
Schavenweide te Doetinchem. 

Willibrordusonderschei-
ding voor Wim Besselink
Op vrijdag 10 juli 2015 heeft de inmiddels 
vertrokken pastoor Hogenelst Wim Bes-
selink de kerkelijke onderscheiding van 
Willibrordus overhandigd. Wim Besselink 
wordt voor zijn inzet voor onze geloofsge-
meenschap bedankt. 
Vanaf ongeveer 2000 tot en met 2010 
was Wim vicevoorzitter van het kerkbe-
stuur van de parochie St Jan de Doper 
te Keijenborg. Vanaf 2010 tot en met 
december 2014 was hij vicevoorzitter van 
zowel de locatieraad als de coördinatie-
groep van onze geloofsgemeenschap. In 
deze periode was hij ook betrokken bij het 
opstellen en onderhouden van de werk-
groep Achterwacht.
Verder hielp Wim Besselink waar nodig 
de laatste 3 jaren bij het kosterwerk, 
zowel in het weekend als door de week; 
bij Eucharistievieringen, woord- en com-
muniediensten en uitvaarten.
Ook maakte hij onderdeel uit van de 
werkgroep collectanten. Dat hij actief 
was, blijkt ook uit het 
feit dat hij lid is van het 
parochiekoor. Verder 
was hij altijd bereid 
daar waar nodig hand- 
en spandiensten te 
verrichten. Daarbij valt 
te denken aan bijvoor-
beeld de spullen die 
overgeplaatst dienden 
te worden bij de sluiting 
van Maria Postel naar 
de kerk.
Door zijn ziekte heeft 
hij deze werkzaam-
heden helaas moeten 
stopzetten. Wij felici-
teren Wim met deze 

onderscheiding en wensen hem veel 
gezondheid toe.
Locatieraad en pastoraatgroep RK 
Geloofsgemeenschap St Jan de Doper 
Keijenborg

oecumenische dienst 
Vredesweek
Twee maal per jaar is er bij één van de bij 
onze Raad van Kerken aangesloten lid-
kerken een Oecumenische dienst. De 2e 
altijd bij gelegenheid van de Vredesweek. 
Op zondag 27 september staan de deuren 
van de Lambertikerk in Zelhem open. 
De protestanten van Zelhem hebben hun 
morgendienst samen met die van Halle en 
de katholieken van de Keijenborg. ‘Vrede 
verbindt’ is het landelijk thema voor de 
Vredeszondag, waar wij ons bij aanslui-
ten. De voorbereidingsgroep is al bezig, 
het gemengd koor ‘De Lofstem’ zal mede-
werking verlenen. We zien ernaar uit met 
velen ook samen de Maaltijd van de Heer 
te vieren. U bent van harte welkom. De 
aanvang is om 10.00 uur. 

Vorming en toerusting
De commissie Vorming en Toerusting legt 
op dit moment de laatste hand aan het 
programma van activiteiten in het seizoen 
2015-2016. Zoals u van ons gewend bent, 
ligt vanaf begin september het program-
maboekje voor u klaar bij de ingang van 
uw kerkgebouw. Neem er gerust één mee 
en maak uw keuze uit de vele, ‘voor elk 
wat wils’-activiteiten die we voor de RK-
parochie Keijenborg en de Protestantse 
Gemeenten van Halle en Zelhem organi-
seren. In het volgende kerkblad vindt u 
ingevoegd een flyer met daarop nog eens 
alle ontmoetingen genoemd, maar nu heel 
kort aangeduid – om u maar te bereiken 
en uit te dagen mee te doen. Van harte 
welkom, we zien naar u uit!
De commissie Vorming & Toerusting, 
Halle - Keijenborg - Zelhem
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H. martinus - Baak
Wichmondseweg 17, 7223 LH Baak; 0575-441291; 
martinusbaak@kpnmail.nl
Secretariaat: donderdag 9.00-9.30 uur;
Rekeningnr.: NL96RABO0304501697
Redactie: antoonmentink@chello.nl

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

Koffiedrinken 
Op zondag 20 september, Ziekenzondag, 
is er na de viering van 9.30 uur koffie en 
thee drinken in de kerk. Ook op zondag 
25 oktober is er na de MOV-viering koffie 
en thee. U bent van harte  uitgenodigd.

Kermisviering
Begin oktober vieren we de jaarlijkse 
Boakse Kermis. Ook dit jaar wordt de ker-
mis begonnen met een speciale viering. 
Een viering niet alleen voor parochianen, 
maar ook voor andere religies en mensen 
die niet godsdienstig zijn maar toch de 
sfeer van een dergelijke gezamenlijke 
viering willen meemaken. Het is goed 
dat de kerk onderdeel uitmaakt van 
deze activiteiten. Wij hopen dat velen de 
viering met voorganger Pastoor Scheve 
zullen bijwonen. Wij wensen u nu al fijne 
kermisdagen. U bent van harte welkom 
op zaterdag 3 oktober om 13.00 uur.

125 Jaar martinuskerk
In 2015 viert Baak 125 jaar kerk en café. 
Op zondag 6 september 2015 is er om 
9.30 uur een viering voor geïnteresseer-
den verzorgd door de eigen werkgroep en 
met zang van het Baakse dames- en he-
renkoor. Aansluitend is er in het achterste 
gedeelte van de kerk een dag met activi-
teiten. Zo zal om 11.30 uur een presen-
tatie met veel oude foto’s, informatie en 
anekdotes over Baak en de  Martinuskerk  
worden gepresenteerd. Tussen 12.00 en 
16.00 uur zal accordeonist en zanger Ger-
rit Hiddink uit Varsseveld diverse keren 
een optreden verzorgen en is de expositie 
te bezichtigen. Vanaf 13.00 uur wordt er 
voor alle aanwezigen een brunch geser-
veerd. Voor deze dag zijn alle parochianen 
en inwoners van Baak uitgenodigd. Om 
genoeg eten en drinken in huis te hebben 
en niemand te kort te doen, is opgave 

voor deze dag gevraagd via infra.teunis-
sen@kpnplanet.nl. 
Op zondag 27 september, 3 weken later, 
staat de muziek centraal. Om 11.00 uur 
is de Martinuskerk open en om 11.30 uur 
begint een spetterend jazz- en gospelcon-
cert! Dit wordt verzorgd door de Jay Jay’s 
Border Jazzmen, een zesmansorkest uit 
de Achterhoek en Twente, en het Pop- en 
gospelkoor A Sign of Friendship, een 
80-koppig koor. De toegang is gratis! Ook 
geven de Jay Jay’s Border Jazzmen vanaf 
14.30 uur een optreden bij De Bierkaai; 
bij mooi weer in de tuin.  Verrassend is de 
grote rol van closeharmony, waarmee een 
beduidend breder publiek dan alleen pure 
jazzminnaars wordt aangesproken.  
Op beide dagen bent u welkom!

moV-viering
MOV staat voor Missie, Ontwikkeling en 
Vrede. Binnen onze parochie willen wij 
parochianen meer bewust maken van en 
betrekken bij situaties in zogenaamde 
Derde Wereldlanden. Bij een groeiende 
kloof tussen rijk en arm, bij een toene-
mend religieus fundamentalisme, bij alle 
politieke en militaire conflicten, bij al het 
geweld, staan gelovigen “met lege han-
den”. Gevraagd wordt een houding van 
openheid, bewogenheid en betrokkenheid 
bij wat zich wereldwijd afspeelt. In het 
MOV-weekend van 24 en 25 oktober 2015 

wordt uw aandacht gevraagd voor Fair-
trade, eerlijke handel, in Ivoorkust.
De viering zal op zondag 25 oktober om 
9.30 uur zijn. 

Ziekenzondag
Zondag 13 september is het de nationale 
ziekenzondag.
Dat weekend is er echter geen viering in 
onze kerk.  
Als bezoekersgroep willen wij daarom op 
zondag 20 september tijdens de viering 
een moment van aandacht schenken aan 
de zieken.
Na afloop van deze viering is er de gele-
genheid om samen nog een kopje koffie of 
thee te drinken.
Namens de bezoekersgroep,
Ingrid Schooltink

Familieberichten
Op 31 mei zijn gedoopt Jolijn Petronella 
Theresia Offenberg uit Toldijk en Wietske  
Jonna Harmke van Hal uit Steenderen.
Op 22 juni is Henk Jansen  overleden in 
Gennep op de leeftijd van 64 jaar. Hij is in 
Baak begraven. Op 3 juli is Berrie Peters 
overleden op de leeftijd van 58 jaar. 

misintenties 
Zo. 6/9 Jgt. Lena Heijtink-Teunissen, 
Jgt. Frans Brink, Fam. Brink-Tijssen, 
Henk Mokkink, Ouders Schotman-
Bekken en fam. Wim Driever, Herman 
Hendriks.Ouders Schooltink-Kroesen, 
Theo en Ben, Mevr. Mieke van den Bos-
Sesink, Fa. Hendriks-Hermsen, Ouders 
Dashorst-Brink. Zo. 20/9  Ouders van 
Leussen-Wolbrink, Ouders Roordink-
Borgonjen, Wim Driever, Gradus Lichten-
berg, Jgt. Egbert Brink, Jgt. Jos Hernsen, 
Harry, Maritha en Diny van de Pavert, 
Fam. van de Pavert-van Leussen, Mevr. 
Hoppenreijs-Jansen, Ouders Cornelissen-
Brink. Za. 3/10 Theodora Johanna 
Driever-Masselink, Wim Driever, Marijke 
Hebben.Zo. 17/10 Jgt. Mieke van den 
Bos-Sesink, Ouders Jan en Will Schutte-
Bosman, Henk Mokkink, Ouders Schot-
man-Bekken en fam.
Misintenties voor elk weekend: Ber-
nard Klein Heerenbrink  Jan Mokkink, 
Hein Schooltink, Mevr. Peters-Weetink, 
Mevr. Berns-Seegers, Henk Jansen, Ber-
rie Peters.
Misintenties voor eenmaal per 
maand: Mevr. Hebben-Smit, Teun en 
Marie Eliesen-Hendriks, Ouders van 
Leussen-Schooltink-Bosman, Ouders 
Driever-Masselink, Dicky Herfkens, Fam. 
van den Bos-Sesink, Fam. Heijtink, Jos 
Hermsen, Fam. Veenhuis-Zents, Ouders 
Shoenaker-Janssen, Gradus Lichtenberg, 
Fam. Teunissen-Schooltink.

Vanuit de Locatieraad/pastoraatsgroep
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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

nationale Ziekendag
De Nationale Ziekendag is dit jaar in het 
weekend van 12 en 13 september. Zater-
dag 12 september zal tijdens de viering 
van 19.00 uur, welke wordt voorgegaan 
door diaken Oude Groen, extra aandacht 
aan geschonken worden.
De Nationale Ziekendag heeft als doel ons 
als medemens bewust te maken van de 
zieken en gehandicapten in onze omge-
ving. De vrijwilligers van de Zonnebloem 
zetten zich in om contact en integratie 
tussen zieken, gehandicapten en hun 
“gezonde” leefomgeving te bevorderen. 
Er zijn aangepaste vakanties zowel met 
de boot als met de bus. Deze zijn bedoeld 
voor mensen die een lichamelijke beper-
king hebben en die zeer afhankelijk zijn 
van intensieve verpleging. Van belang is 
ook het huisbezoek door vrijwilligers.
Tijdens bovengenoemde viering zal de 2e 
collecte zijn voor het werk van de Zon-
nebloem. In dat weekend zullen de zieken 
en thuiszittenden bezocht worden met 
een attentie
Annie Notenboom- Leisink

Kort interview
In deze nieuwe rubriek willen wij onze 
parochianen zelf aan het woord laten 
over onze kerk en het kerkelijk leven in 
Drempt. Dit om te kijken wat er in onze 
gemeenschap leeft.
Wij stellen 4 open vragen aan een paro-
chiaan, die door de interviewer zelf uitge-
kozen wordt. De geïnterviewde parochi-
aan neemt na publicatie in Onderweg de 
pen over en kiest een nieuwe gegadigde 
uit om de vragen voor te leggen en de 
antwoorden in een kort verslag naar de 
Dremptse redactie te sturen.
De vragen die gesteld worden zijn:
Wat betekent de kerk in het algemeen 
voor je?
Herinner je je speciale vieringen of zijn 
er gebeurtenissen in onze kerk die je zijn 
bijgebleven?

Hoe zie je het kerkelijk leven in de Wil-
librordkerk nu?
Heb je ideeën hoe wij samen de kerk (en 
het kerkelijk leven) zinvoller kunnen 
maken?

De eerste interviewer is Thea Elshof-Beu-
vens, vrijwilligster in onze locatie.
De geïnterviewde is: 
Marjan Helmink-Jansen. Zij is sinds 1980 
op vele fronten actief. Zo verzorgde zij 
jarenlang met veel élan de bloemen op het 
priesterkoor in de kerk. Nu is zij coördi-
nator van de Mariawerkgroep, actief in 
de bezoekgroep en zorgt ervoor dat vaak 
koffie na de vieringen geschonken kan 
worden.
Dit zijn haar antwoorden op de vragen:
De kerk betekent voor Marjan vooral 
saamhorigheid. De eerste Communie-
vieringen van haar 3 kinderen, alsook 
de toediening van het sacrament van 
het Vormsel door de bisschop en de 
afscheidsvieringen in de kerk bij het 
verlaten van de lagere school zijn haar bij-
gebleven. Zij ervaart het kerkelijk leven in 
en rond onze kerk met gemengde gevoe-
lens. Positief voor haar zijn vooral de vie-
ringen op vrijdagochtend en het gezamen-
lijk koffiedrinken daarna. Dan begint voor 
haar het weekend. Minder positief vindt 
zij dat de laatste 5 jaar de saamhorigheid 
verminderd is. Ook ervaart zij het als een 
gemis dat er geen regelmatig overleg van 
de vrijwilligersgroepen is. 
Op de vraag hoe zij denkt dat het kerkelijk 
leven zinvoller kan worden, antwoordt 
zij dat er beter naar elkaar geluisterd kan 
worden en dat allen die actief betrokken 
zijn bij onze kerkgemeenschap, elkaar 
meer leren waarderen.

de mariawerkgroep 
bericht…
Nog even en dan is het weer oktober, van 
oudsher een maand waarin de verering 
van de Moeder van Jezus centraal staat.
Op 7 oktober om 19.00 uur vieren wij 
Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans met 
een plechtig Lof waarin pastoor Scheve 
voorgaat en het Willibrordkoor o.l.v. 
Frans Talsma de viering muzikaal omlijst.
In het midden van de 16e eeuw werd het 
rozenkransgebed devotionele praktijk 
in de katholieke kerk. Het gebed telde 
oorspronkelijk 150 Weesgegroeten en 15 
Onze Vaders. De rozenkrans die wij elke 
1e woensdag van de maand bidden, is een 
rozenhoedje, 1/3 deel van de oorspronke-
lijke rozenkrans, en telt 50 Weesgegroe-
ten en 5 Onze Vaders. Tijdens het bidden 
worden de blijde, droevige en glorievolle 
momenten uit Christus’ leven overdacht. 
In het Rozenkransjaar 2002-2003 
werden door paus Johannes Paulus II de 
geheimen van het Licht toegevoegd. Deze 
behelzen de belangrijkste gebeurtenis-
sen uit het openbare leven van Jezus. Hij 
benadrukte dat het lezen van het Evan-
gelie voorafgaande aan het bidden van de 
rozenkrans zinvol is. De speciale intentie 
voor ons rozenkransgebed in oktober zal 
het welzijn van de vervolgde christenen in 
de wereld zijn.
Naast het Lof op 7 oktober, is er op 14, 21, 
28 oktober om 19.00 uur ‘rozenkrans’ in 
de Mariakapel. Bid u met ons mee?
Thea Elshof

Vrijdagviering 
In september is de vrijdagmorgenviering 
op de 25e om 9.30 uur, voorganger is 
diaken Bos. U wordt uitgenodigd deze 
viering bij te wonen, waarna er gelegen-
heid is na te praten onder het genot van 
een kopje koffie/thee.

Familieberichten
Op 6 augustus is overleden Herman 
Wienholts op de leeftijd van 66 jaar. 
Hij is begraven op 12 augustus jl. Als lid 
van de begraafplaatswerkgroep heeft 
Herman bijgedragen aan het onderhoud, 
speciaal de tuin rond de pastorie.
Op 6 augustus is overleden Karel Willink 
op de leeftijd van 63 jaar.
Hij is gecremeerd op 12 augustus jl. Karel 
heeft in het verleden zijn schoonvader 
Ties Sanders geregeld geholpen op het 
kerkhof.
Dat ze mogen rusten in vrede.

Kopij
Sluitingsdatum kopij: 21 september. 
redactie.willibrord.drempt@gmail.com
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H. Willibrord - olburgen
Olburgseweg 4; 7225 NB Olburgen, 0575-451279, 
bgg 0575-451454.
Rekeningnr.: NL42RABO0148900313
Redactie: jansenmts@planet.nl

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

activiteiten voor vrouwen
Voor de rest van dit jaar staan de volgen-
de activiteiten nog op het programma:
Filmavond op 8 oktober
Creatieve avond op 16 november
Koken voor de Kerst op 7 december

Alle vrouwen kunnen aan deze acti-
viteiten 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.

opbrengst collecten
Kerkdeurcollecte Nepal: € 65,45.
Pinksteractie Ned. missionarissen:  
€ 57,90.

Geen vieringen 
in het weekend van:
29 - 30 augustus
19 - 20 september
3 - 4 oktober

misdienaar: 
Denise: 12 september en 11 oktober

Collectanten
6 september: Erna Bosch
12 september: Jan Baars
27 september: Joost Langenhof
11 oktober: Theo van Aalst
18 oktober: Theo Damen

dames- en herenkoor
Repetities: 8 september; 15 september; 
22 september; 6 oktober; 13 oktober en 
20 oktober
Gezongen vieringen: 6 september; 12 
september; 27 september en 11 oktober

Lectoren
12 september : Thea Lebbink
11 oktober: Anny Steentjes

Kosters
4 september: Theo van Aalst
6 september: Betsie Verhoeven
12 september: Jan Baars
27 september: Joost Langenhof
2 oktober: Theo Damen
11 oktober: Cilia Langenhof
18 oktober: Betsie Verhoeven

Bloemversiering

22 augustus – 4 september: 
 Riky en Marietje
5 september – 18 september:
 Betsie en Nicole
19 september – 2 oktober:
 Diny en Leonie
3 oktober – 16 oktober:
 Yvonne en Til
17 oktober – 30 oktober:
 Thea en Gerda

Intenties
6 september: Overleden ouders Gerrit-
sen-Reulink, Bernard Beijer, Gradus en 
Riek Bremer, Theo Bremer, Herman en 
Bep Pasman
12 september: Evert de Jong, Liesbeth 
Sielias, Geert Pelgrom, Willemien Hor-
stink-Groot Koerkamp en Jan Horstink, 
Jan Egging en Marietje Egging-Houtman
27 september: Gradus en Dinie Baars, 
Herman en Bep Pasman, Riet Willemsen-
Böhmer en Joan Willemsen

11 oktober: Bernard Beijer, Willemien 
Horstink-Groot Koerkamp en Jan Hor-
stink, Herman en Bep Pasman, Overleden 
ouders Gerritsen-Reulink, Gradus en Riek 
Bremer, Theo Bremer, Overleden familie 
Sesink-Peters
18 oktober: Liesbeth Sielias, Gradus en 
Dinie Baars, Riet Willemsen-Böhmer en 
Joan Willemsen, Jan Egging en Marietje 
Egging-Houtman

Inleveren kopij 
Sluitingsdata inleveren kopij voor Olbur-
gen/Rha: (uiterlijk 20.00 uur):
nummer 7: 21 september
nummer 1: 2 november
nummer 2: 21 december
E-mailadres: jansenmts@planet.nl

noveen 2015
Intentie:

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

haard verdreven door oorlog en 
geweld. De Dienares Gods Dora 

Visser heeft in haar leven op 
verschillende plekken gewoond 

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

we dat de wereld vreedzamer 
wordt en dat vluchtelingen naar 

huis mogen terugkeren.
Dat vluchtelingen zich getroost 

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

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

eerste vrijdagen van de maand 
om 15.00 uur:

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

6 november - pastoor P. Ambting 

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

www.doravisser.com

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

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

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

Wat is er zoal gebeurd sinds de 
vorige Onderweg uitkwam?

Heilig Vormsel
Op 6 juni heeft Milou Westerink in 
Lochem het sacrament van het Vorm-
sel ontvangen in de kerk van Lochem. 
Het was een inspirerende viering met als 
voorganger vicaris Cornelissen. De kerk 
was afgeladen vol met familie en belang-
stellenden van de 32 vormelingen. 

eerste Heilige Communie
Op 21 juni ontvingen Sanne Laan, Anke 
IJsseldijk en Jelle Koedam samen met 
6 andere kinderen hun Eerste Heilige 
Communie in de kerk van Vierakker. Voor 
pastoor Hogenelst was het de laatste keer 
dat hij in onze parochie voorging in een 
Eerste Heilige Communieviering.
Als geloofsgemeenschap feliciteren we 
Milou, Anke, Sanne en Jelle met het ont-
vangen van het sacrament. Wij hopen dat 
dit jullie geloof mag verdiepen.

afscheid en welkom
Op 30 mei ging pastoor Hogenelst voor 
het laatst voor in Steenderen. En dan ook 
nog 2x op 1 dag. ‘s Middags zegende hij 
het huwelijk in van Christel Kobussen en 
Bart Teunissen. ’s Avonds in de voorstel-
viering van de communicanten. Hij werd 
bij deze viering na afloop toegesproken 
door Maria Schotman. Zij dankte hem 

voor zijn inzet en wenste hem een mooie 
tijd in de nieuwe parochie. Op 2 augus-
tus kwam onze nieuwe pastoor, Harry 
Scheve, voor de eerste keer naar Steen-
deren om voor te gaan in de Eucharistie. 
Jos Lohuis heette hem na afloop welkom 
en wenste hem een goede tijd toe in de 
parochie. Hij sprak de hoop uit op een 
vruchtbare samenwerking. De pastoor 
kreeg het jubileumboek van de kerk en 
was hier blij mee verrast.

Verhuizing pastoor 
Gerben Zweers
Pastoor Gerben Zweers, van 1999 tot 
en met 2004 pastor in de parochies van 
Olburgen, Steenderen, Vierakker, Baak, 
Hengelo en Keijenborg is per 5 juni 
verhuisd naar Wageningen. Hij is pastoor 
geworden van de Sint Eusebiusparochie 
in Arnhem. Hij woont in Wageningen 
omdat hij samen met een collega een 
zogenaamd ‘oratorium’ wil vormen, een 
leefgemeenschap van priesters en andere 
mannen die een religieus leven willen 
leiden. Zijn adres is: Bergstraat 17, 6701 
AB Wageningen.

Wat gaat er allemaal gebeuren?

Ziekenviering
Op zondag 20 september besteden we in 
de woord -en communiedienst aandacht 
aan hen die ziek zijn en degenen die hen 
verzorgen. De nationale ziekendag is een 
week eerder, maar in dat weekend is het 
kermis. Er is dan geen viering in onze kerk. 

oecumenische dienst
Op zondag 4 oktober is er in de Protes-
tantse kerk een oecumenische dienst. 
Voorgangers zijn dominee van Zoelen 
en diaken ten Bruin. Het thema van de 
dienst is nog niet bekend, maar 4 oktober 
valt op dierendag en dat is de feestdag 
van de H. Franciscus, dus dat zou een 
mooi thema kunnen zijn. U bent allen van 
harte uitgenodigd!   
Let op aanvang 10.00 uur.

Vrijwilligersdag
Op zondag 18 oktober is er een speciale 
woord- en communiedienst die in het 
teken staat van vrijwilligers. Na afloop 
zijn alle vrijwilligers uitgenodigd in het 
Kerspel voor een gezellig samenzijn. Aan 
de invulling wordt nog gewerkt. De vrij-
willigers krijgen via hun werkgroep een 
uitnodiging. Wij hopen dat er niemand 
vergeten wordt. Mocht u wel vrijwilliger 
zijn en onverhoopt geen uitnodiging 
ontvangen, laat dit dan even weten  bij 
het secretariaat van onze geloofsgemeen-
schap. Het nummer staat bovenaan deze 
pagina.

Seniorenmiddag
Op 24 oktober wordt er een middag 
georganiseerd in Het Anker. In de vorige 
Onderweg heeft u hierover kunnen lezen. 
Graag vóór 12 oktober aanmelden bij An-
nie Willemsen, tel. 451853.

de was !!!!
Na jarenlang wassen en strijken van ker-
kelijke doeken heeft Ada Rutjes te kennen 
gegeven dit stokje over te willen dragen 
aan iemand anders, waarvoor wij alle 
begrip hebben. Natuurlijk willen wij haar 
danken voor alle tijd en energie die ze 
daarin gestoken heeft. Bedankt Ada !!!!! 

U voelt het waarschijnlijk al wel aan; wie 
wil Ada’s werkzaamheden overnemen? 
De doeken e.d. hoeven natuurlijk niet 
wekelijks gewassen te worden. Het werk 
beperkt zich tot 4 keer per jaar.
Om onze kerk te laten bestaan hebben we 
onze vrijwilligers heel hard nodig. 
Wie o wie helpt ons uit de brand? Geluk-
kig zijn we Ada nog niet helemaal kwijt. 
In de wekelijkse vieringen zingt ze nog 
lekker haar nootje mee.

Koffiedrinken in het 
Kerspel
Op 6 september na de viering bent u van 
harte uitgenodigd gezellig een kopje koffie 
of thee te komen drinken.
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H. Willibrord - Vierakker
Vierakkersestraatweg 31, 7233 SE Vierakker, 0575-441286, 
info@demooistekerk.nl; www.demooistekerk.nl 
Secretariaat: donderdag 10.00-12.00 uur.
Rekeningnr.: NL40RABO0366417029; 
NL09INGB0000856562; 
Rekeningnr.: NL86RABO0327465948 (restauratie)
Redactie: redactie@demooistekerk.nl 

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

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

Gedoopt
Op zaterdag 22 augustus j.l. is gedoopt:
Jorate Yemonja Magdalena
dochter van Edgar Jochem Sybren Arn-
oud Wortman en Marike Tuin, zusje van 
Elia, wonend te Zutphen.
Jorate is geboren op 30 december 2014.

Wij vragen God dat dit kind alle geluk 
en vrede mag vinden en in een goede ge-
zondheid mag opgroeien. Wij feliciteren 
de trotse ouders met hun dochter.

Kindernevendiensten
Zondag 6 september starten we weer 
met de kindernevendiensten tijdens de 
woorddienst van 10.00 uur. De daarop-
volgende kindernevendienst is op zondag 
18 oktober bij de Eucharistieviering van 
9.30 uur.

monumentendag
Op zaterdag 12 september a.s. is de kerk 
opengesteld van 11.00 tot 16.00 uur voor 
eenieder die belangstelling heeft om de 
mooiste kerk van Gelderland te bezichti-
gen.
Tevens zijn er enkele gastheren/-vrouwen 
aanwezig die iets kunnen vertellen of zo 
mogelijk een antwoord kunnen geven op 
eventuele vragen.

Ludgertuin
Wie de krant de afgelopen tijd goed 
heeft gelezen kan het niet ontgaan zijn 
dat er binnen onze geloofsgemeenschap 
hard wordt gewerkt aan het realiseren 
van een Ludgertuin. Er zijn in deze 
streek veel tekenen die verwijzen naar 
de heilige Ludger. Naast de kerk is ons 
eigen gemeenschapsgebouw/koffiehuis 
dat de naam van Ludger draagt. Bij café 
Den Elter, zo ongeveer op de plaats waar 
Ludger zijn eerste kerk stichtte, staat het 
Ludgermonument.  Vanaf deze plek loopt, 

door de Achterhoek, richting Aalten, het 
Ludgerpad, een pad dat langs onze kerk 
voert. En last but not least huist in onze 
kerk een van de drie relieken in Neder-
land van Ludger. Redenen te over om je af 
te vragen wie deze heilige nu eigenlijk is. 
We kennen allemaal de heilige Willibrord 
en de, in Dokkum vermoorde, heilige 
Bonifatius. Maar wie was nou Ludger? In 
het stuk tuin, kijkend vanaf de Vierakker-
sestraatweg links van de parkeerplaats, is 
ruimte voor een (bescheiden) wandelpad. 
Daar moet het Ludgerpad komen met 
links en rechts van het pad informatiebor-
den met informatie over deze bijzondere 
heilige. Wie meer wil weten kan op youtu-
be.com – zoekterm Ludgertuin – een idee 
krijgen van onze plannen. Daar vindt u 
een filmpje van 1.55 minuten dat gemaakt 
is voor een aanvraag bij het Coöperatie-
fonds van de Rabobank. Helaas is onze 
aanvraag niet in de prijzen gevallen, maar 
met 171 stemmen zijn we in de bovenste 
regionen beland. Een mooie opsteker.               
Meer leuk nieuws. We blijken niet de 
enigen die in Ludger geïnteresseerd zijn. 
TV Gelderland maakte een documentaire 

over Ludger. In de serie “Ridders van 
Gelre” komt op maandag 14 september 
Ludger aan bod. Een gedeelte van de 
documentaire is opgenomen in Vierakker. 
Niet vergeten te kijken! Het programma 
begint om 18.20 uur en wordt daarna elk 
uur herhaald.

derde lustrum pleinmarkt 
Vierakker!
Op zondag 20 september is alweer voor 
de vijftiende keer de pleinmarkt om de 
kosten van de restauratie van de St. Wil-
librorduskerk in Vierakker te kunnen 
dekken. 

De organisatoren ontvangen nog graag 
spullen die de moeite waard zijn om te 
verkopen. Spullen kunnen gebracht wor-
den bij dhr. H. Haggeman Dorpsstraat 24 
in Wichmond.
Indien u liever hebt dat dingen worden 
opgehaald dan kan dit ook. Hiervoor 
kunt u telefonisch contact opnemen met 
H. Haggeman 0575-441943 of met G. 
Mentink 06-51040821. Zij maken dan een 
afspraak met u wanneer zaken worden 
opgehaald.
Tot en met donderdag 17 september kunt 
u nog spullen brengen of laten ophalen.

De markt is van 11.00 uur tot en met 
15.00 uur. Er is weer van alles te koop 
zoals boeken en platen, serviesgoed en 
aardewerk, glaswerk, puzzels en speel-
goed, knuffels, schilderijen, schoolplaten, 
elektronica, snuisterijen en kleinmeube-
len.
Natuurlijk is er koffie of thee met cake en 
bv. een broodje hamburger, maar mis-
schien hebt u liever een wafel, ook dat 
kan.
Voor de kinderen is er een springkussen 
en een sjoelbak en wat te winnen met een 
rad van fortuin.
Kom eens kijken, want wellicht is er ook 
voor u iets bij en vindt u nét datgene waar 
u al jaren naar op zoek bent.
Combineer uw bezoek eventueel met een 
bezoek aan de open tuindagen van hove-
nier  Arends in Wichmond.
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Eerste Heilige  
Communie in  
De Vierslag
Zondag 21 juni deden 9 kinderen uit De Vierslag hun 
Eerste Heilige Communie in de H. Willibrorduskerk van 
Vierakker. Het was de laatste EHC viering die pastoor 
Hogenelst nog in  onze parochie mocht doen. Het was een 
hele mooie feestelijke viering, mede dankzij het koortje 
van de kinderen van Basisschool de Garve.
Hartelijke felicitaties aan: Sanne, Anke, Jelle, Thijn, 
Lars, Joost, Emilie, Marie en Mathilda.

Eerste Heilige Communie  
Hengelo en Keijenborg

Eerste Heilige  
Communie  
in Zutphen
Hartelijke felicitaties aan Isa, Marrit, Veere, Anne, Lynn, 
Heleen, Fonske, Delphine, Valencia, Philip, Patryk, Elia, 
Jeroen, Alexander en Christaan. Zij ontvingen op 31 mei hun 
Eerste H. Communie uit handen van pastoor Fred Hogenelst.

Op zondag 31 mei was er in de H. Willirordkerk te Hengelo 
groot feest voor de 21 Communicanten uit Hengelo, Keijen-
borg en Zelhem. Hartelijke felicitaties aan: Amber, Aimée, 

Jeffrey, Mees, Beau, Marit, Mart, Daniël, Britt, Jet, Dido, 
Tes, Jart, Rik, Floris, Lynn, Quintin, Chantal, Constantijn, 
Madelon en Nikki.
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Het was weer zo’n prachtige warme zomeravond, maar toch 
waren we er, in de sacristie, om weer een avond met elkaar 
te praten over ons geloof.  

Pastoraal werker Jaap van Kranenburg, de begeleider van de 
avond, is als opbouwwerker veel bezig met gaven, talenten 
en motivatie bij vrijwilligers en het thema was dan ook het 
gebruik van je eigen gaven, talenten en interesses in de kerk. 
We begonnen met een stuk uit de eerste brief van Paulus 
aan de Korintiërs, over het Lichaam van Christus en de gaven 
van de Geest. God heeft iedereen gaven (talenten) meege-
geven, zegt Paulus, en ze verschillen van mens tot mens. Het 
Lichaam van Christus kennen we natuurlijk, het Eucharistisch 
Brood. Maar met het Lichaam van Christus wordt óók de 
kerkgemeenschap zelf bedoeld. De gemeenschap van gelovi-
gen is het Lichaam, Christus zelf is (aan) het hoofd. Dat Li-

Openingsfeest voor jongeren  
Aartsbisdom Utrecht

chaam functioneert op z’n best als iedereen die daarin werkt, 
dat doet met gebruik van haar / zijn eigen gaven en talenten. 
Wat zijn onze eigen gaven en hoe gebruiken wij ze binnen en 
buiten de geloofsgemeenschap? Voelen we ons verbonden als 
jongeren in de geloofsgemeenschap (het Lichaam), maken we 
er onderdeel van uit en zo ja, hoe dan? 
Een boeiende avond, waarin we veel nieuwe dingen van elkaar 
leerden. 

De eerste bijeenkomst in het nieuwe seizoen is gepland op 
woensdag 23 september, zie verder de facebook pagina van 
de HH. Twaalf Apostelen. 
Wil je ook eens komen kijken, wil je aanschuiven, ben je tus-
sen 18 en 36 jaar? WELKOM!. 
Voor meer informatie kun je terecht bij pastoraal werker 
Marga Peters, m.peters@12apostelen.nl

Jong Onderweg Gavengericht werken: GAAF !

Op Zondag 27 september zal het jongerenplatform van het 
Aartsbisdom Utrecht het openingsfeest  van het seizoen or-
ganiseren. Dit feest zal beginnen met een Eucharistieviering 
in de Nikolaaskerk in Baarn. Na deze feestelijk viering, met 
Mgr. Woorts als celebrant, hebben we  het middagprogram-
ma. Hier maken de jongeren kennis met elkaar door een quiz 
over de WJD’s (Wereldjongerendagen) en gaan ze lunchen. 
Daarna, in het kader van de  WJD in Krakau, willen we de jon-
geren iets over Polen laten ontdekken met workshops zoals 
Pools dansen, Poolse taalles en Poolse spelletjes. Uiteraard 
hebben we nog de Youcat workshop waarmee de jongeren 

zich in het geloof kunnen verdiepen. De inleiding heeft als 
thema: heilige Paus Johannes Paulus II en zijn betekenis voor 
het Poolse volk, in combinatie met het Communisme. 

Na het actieve gedeelte gaat de groep terug naar de kerk 
voor een aanbidding. Deze bijzonder mooie dag word afgeslo-
ten met een heerlijk diner. 

De eigen bijdrage aan deze dag bedraagt € 5 per persoon. 
Opgave kan via jongerenpastoraat@aartsbisdom.nl, telefo-
nisch via 06-48459598 of via facebook: jong aartsbisdom.
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ons Kerkhof te Joppe 
Achter onze kerk ligt de met een beukenhaag omringde begraafplaats voor onze geliefde 
dierbaren. In de loop der jaren is het qua omvang door aankoop van grond gegroeid en 
gemoderniseerd. In 2011 was er het grote kerkhofproject waarbij alle graven opnieuw 
zijn geïnventariseerd. Van de zerken die geruimd konden worden, zijn 27 markante 
zerken gerestaureerd en te koop aangeboden. Daarmee is het bijzondere karakter van 
het kerkhof met haar markante grafmonumenten behouden. 
Het kerkhof kenmerkt zicht door een aantal monumenten: rechts bij binnenkomst het 
monument voor het Ongedoopte kind (2008), in het verlengde van de entree staat het 
grafmonument voor de geestelijken die er begraven liggen en daarna zie je het mo-
nument van de stichter met zijn nazaten. Opvallend is het oude grafmonument van 
Braakman, waar de 1ste secretaris van het kerkbestuur, toen de kerk werd opgericht, 
ligt begraven (1873) en het graf van Gradus Jansen (1967), landarbeider en koorzanger, 
welke is geschonken door de parochianen. Verder staat er nog het oude oorspronkelijke 
dodenhuisje ofwel lijkenhuisje waar de overledene werd opgebaard.
De inzegening van de urnenmuur heeft in mei 2009 plaatsgevonden en het kappeltje 
met Mariabeeld is gewijd in 2014 door pastoor F. Hogenelst. Jaarlijks vindt op Allerzie-
len een processie naar het kerkhof plaats waar dan tevens de graven worden gewijd. 

Het rustieke Kerkhof hoopt vrede en rust te bieden voor velen in het Licht van Gods 
Liefde. Een waardige plek om te gedenken. 
Voor meer informatie www.rkkerkjoppe.nl/historie


