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Joseph Wissink

Schuivende
continenten……
De televisie brengt de wereld bij je thuis.
Vaak mooi om te zien, maar de laatste tijd
ook steeds vaker heel schrijnend. Beelden
van mensen op de vlucht naar een veilige
plek voor hun kinderen en voor zichzelf
laten je niet onberoerd. Zeker niet als je
ziet onder welke erbarmelijke omstandigheden ze soms moeten reizen.
Vroeger op school leerde je over volksverhuizingen en dacht je dat dat iets uit
de Middeleeuwen was, of nog ouder.
Zelfs in de bijbel lezen we al over Mozes
die met zijn volk door de rode Zee naar
Egypte trok. Maar het bestaat nog steeds,
zo blijkt. Vluchtelingen uit Europa en van
buiten Europa trekken naar onze streken.
En we begrijpen heel goed waarom. De
geschiedenis herhaalt zich en we zien het
op onze televisie gebeuren.
Wat kunnen we doen? Dat is een moeilijk vraag. We bidden voor deze mensen,
natuurlijk. Er zijn collectes en we maken
zelf misschien nog wat over. Sommigen
helpen concreet mensen op weg in ons
mooie Nederland, om misschien ooit
terug te keren naar hun geboortegrond?
Wie zal het zeggen.
Laten we hopen en bidden dat in de komende tijd humane en politieke oplossingen gevonden worden voor dit immense
en onmenselijke probleem.
Huub Winkeler

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

Bankrek.nr.: NL97RABO0155113046

J.G.M. Scheve, pastoor; voorzitter
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Allerzielen (blz. 3)
Schuldhulpmaatje (blz. 5)

J.G.M. Scheve, pastoor,
p/a Van Heemstrastraat 4; 7204 GJ Zutphen
Telefonisch bereikbaar via het parochiesecretariaat. Tel.: 0575 711310
Email: h.scheve@12apostelen.nl
J. van Kranenburg, pastoraal werker,
tel. 06 51 23 03 05
p/a Van Heemstrastraat 4; 7204 GJ Zutphen
Email: j.vankranenburg@12apostelen.nl
M.J.B. Peters-van Langen, pastoraal werker,
tel.: 06 29 40 53 03
p/a Van Heemstrastraat 4, 7204 GJ Zutphen
Email: m.peters@12apostelen.nl

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

Assistentie Pastoraal Team:
Diaken V.Th.Th. ten Bruin:
Tel.: 06 18581803;
Email: t.tenbruin@12apostelen.nl
Diaken G.G.M. Oude Groen
Morsmanshof 119; 7271 KC Borculo,
Telefonisch spreekuur voor zieken en ouderen:
Dinsdag 18.30-19.30 uur. Tel.: 0545 272320
Email: g.oudegroen@12apostelen.nl
Diaken A.J.M. Bos

Onderweg verschijnt 7 x per jaar

Internet:
Email:

Pastoraal Team:

Bremweg 4, 7217 RR Harfsen

Bestuur Parochie
HH. Twaalf Apostelen:

Ook voor uw bijdrage aan Onderweg
o.v.v. uw locatie.

Contactgegevens
Parochie HH.
Twaalf Apostelen

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

Arnhemsestraat 7; 6971 AN Brummen
Tel.: 06 44902208
Email: a.bos@12apostelen.nl
M. te Morsche, Tel.: 06-47116409
parochiemedewerkster,
Email: m.temorsche@12apostelen.nl
G.J.A.M. Spekkink-Beunk, Tel.: 0575-461146
parochiemedewerkster,
Email: g.spekkink@12apostelen.nl
M.J. Storteler-Wopereis, Tel.: 0573-453001
parochiemedewerkster,
Email: m.storteler@12apostelen.nl
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Allerzielen 2 november
Als de natuur haar afsterven bijna heeft voltooid, gedenken wij onze doden.
De bomen zijn zo goed als kaal, ‘s avonds wordt het mistig, het begint te miezeren en steeds vroeger wordt het donker. Er hangt een rouwstemming over
de natuur en velen van ons ervaren die stemming niet alleen buiten, maar ook
in het hart. Ook daar wordt het vaak een beetje kil. Novembermaand is de
dodenmaand. In de liturgie van onze kerk starten we november daarom met
herdenken: de eerste november de heiligen, de dag erna onze eigen doden.
In de loop van ons leven heeft ieder van
ons afscheid moeten nemen van mensen
die ons nabij zijn, waar we van houden.
Hun graven worden op die tweede november gezegend en wij zijn in gedachten
op de plaatsen waar we geleefd hebben
met onze gestorven geliefden. Hun namen, hun verhalen, hun leven willen wij
niet vergeten. We hebben afscheid van ze
genomen. Van de een na een lang ziekbed,
van de ander was het niet eens mogelijk
om nog een hand vast te pakken.
En we zouden willen weten: hoe is het
daar, aan de overkant? Wat komt er na de
dood — áls er nog iets komt? We vermoeden wel dat de dood niet zonder meer het
einde kan zijn. We hopen onze geliefden
ooit terug te zien. “Ik hoop dat ik snel
weer bij hem zal zijn,” zei onlangs een weduwe tegen me op een huisbezoek kort na
de uitvaart van haar echtgenoot. Maar zal
dat wel zo zijn? We kunnen ons nauwelijks voorstellen hoe dat mogelijk is. Waar
zijn onze doden gebleven? Een nuchter
Hollands spreekwoord zegt: ‘dat weten we
niet, want niemand is uit de dood teruggekomen om ons dat te vertellen!’
Niemand? Het Evangelie vertelt over een
mens die de dood voorgoed de rug heeft
toegekeerd. Het hoort tot de kern van ons
geloof dat er leven na de dood komt. Wij
geloven in de opstanding van de doden en
het eeuwige leven, zeggen we wekelijks in
ons Credo. Maar over hoe dat in zijn werk
zal gaan, levert ons geloof niet veel informatie. We moeten het doen met wat beelden, uit de Bijbel of uit onze fantasie: het
hiernamaals als een groots feestmaal, een
paradijs, een luisterrijke stad “het nieuwe
Jeruzalem”. Of, abstracter: eeuwige rust,
vrede, tijdloos geluk.
Ons geloof bevat geen informatiepakket over het hoe en wat van de dood en
daarna. Het is een boodschap van hoop,
ook als het over het eeuwige leven gaat.
We geloven dat God ons het leven heeft
gegeven en die gave nooit meer terug zal
nemen. “Onze namen staan geschreven
in de palm van zijn hand,” zo’n prachtig
beeld, en ook bij onze dood zal Hij die
niet uitwissen. Daarop mogen we vertrouwen, ook als we ons daar verder niet
veel bij kunnen voorstellen. Omdat het
leven niet ophoudt bij de dood, zo geloven

zetelt. De plek waar Jezus ons vertelt
over een leven dat niet overgaat in een
koude winter, maar in een warme zomer.
Dat daarom onze geliefde doden mogen
rusten ‘in vrede’.
Namens het pastoraal team wens ik u,
ondanks de koude novembermaand, een
warme, gedenkwaardige Allerzielen!
Jaap van Kranenburg, pastoraal werker

we, blijft onze band met de overledenen
behouden. Daarom bidden we voor hen.
Als misintentie, in de liturgische gebeden
en in ons eigen persoonlijke contact met
God. Bidden voor overledenen is je laten
gaan op de golven van vertrouwen en
hoop. “Heer, geef haar/hem de eeuwige
rust en het eeuwig licht verlichte haar/
hem.” Wat een troost om dit te mogen
wensen voor onze lieve doden.
Nee, met ons verstand kunnen we er niet
bij. Die zegt ons dat het afgelopen is, dat
stof tot stof terugkeert. Gelukkig hebben
we nog ons hart, de plek waar ons geloof

Vragen over Vieren
Uitreiken van de heilige Communie
In het hart van dit blad én centraal
bovenaan de parochie-website staat:
Vieringen(rooster). Vieren hoort tot
de kern van ons geloof, liturgie is dus
heel belangrijk. Vandaar die centrale
plek. Onlangs – in een training voor
alle lectoren en voorgangers – is door
de deelnemers de wens geuit om méér
eenheid in de Woord- en Communievieringen. De verschillen per voorganger
en per geloofsgemeenschap werden de
laatste jaren steeds groter.
Het pastoraal team heeft – in nauw
overleg met de andere leden van het
breed parochieel team – aan die wens
gehoor gegeven en een vernieuwde
Orde van Dienst vastgesteld, die inmiddels in alle gemeenschappen wordt
gebruikt. Natuurlijk roept dat soms
vragen op en is het in een aantal gevallen even wennen voor zowel de geloofsgemeenschappen als de voorgangers.
Een vraag die nogal eens gesteld wordt
door parochianen en soms ook door
vrijwilliger-voorgangers is: waarom
gaat de voorganger niet als laatste te
communie?
De volgorde is: eerst gaan de voorganger, de lector en eventueel de misdienaars/acolieten, koster en dirigent te
communie. De reden daarvoor is dat zij

symbool staan voor de gehele geloofsgemeenschap, want allen worden wij
door Christus uitgenodigd aan zijn tafel
om het H. Brood of te wel zijn Lichaam
in ontvangst te nemen. Christus is onze
gastheer (en dus niet de voorganger!)
en wij allen zijn zijn gasten. Het eerst te
communie gaan van de voorganger(s)
betekent dus geen voordringen. Het
is eerder juist een teken van bescheidenheid. We delen uit wat wij ook zelf
eerst hebben ontvangen. Als de mensen
op het priesterkoor de H. Communie
hebben ontvangen helpen zij om de H.
Communie verder aan alle gelovigen uit
te reiken.
Een tweede vraag is: gaan wij nu ter
communie of te communie? In ‘De
Katholieke Encyclopedie’ staat dat ‘de
gelovigen volgens Christus’ willen (Joh.
6.54) verplicht zijn meermalen in hun
leven te Communie te gaan’.
Hebt u vragen of opmerkingen over
vieren? Laat het ons weten via het
parochiesecretariaat (zie pagina 2). Wij
willen u daar graag een antwoord op of
uitleg over geven.
De pastores Harry Scheve, Marga
Peters en Jaap van Kranenburg.
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Bijeenkomst Geloven Nu
Sinds enkele jaren organiseert Gerrit Kemna in samenspraak met Jaap van Kranenburg Geloven Nu bijeenkomsten in onze parochie. Deze bijeenkomsten worden in
Lochem georganiseerd, maar uiteraard zijn alle parochianen welkom! De volgende bijeenkomst wordt gehouden
op maandag 19 oktober a.s.

verborgen hielden in hun huizen gedurende de Franse Revolutie.
Naast de kerk is een museum ingericht. De verzameling geeft
een goed beeld van Franse edelsmeedkunst van de 9e tot de 16e
eeuw en bevat enkele opmerkelijke voorwerpen, waaronder de
beroemde vergulde reliekhouder van de heilige Foy uit de 10e
eeuw.

“In gesprek”

In de Bijbelse tijd kunnen we niet spreken over de natuurwetenschappen zoals wij die nu kennen. Vragen naar kennis en wijsheid en het verschil ertussen, zijn echter van alle tijden. In het
boek Job, hoofdstuk 28, dat behoort tot de wijsheidsliteratuur
van de Bijbel, komt dit ook ter sprake.

In de bijeenkomsten gaan deelnemers aan de hand van een
Bijbeltekst in gesprek over zaken die er toe doen in hun leven.
Daarmee biedt Geloven Nu een kans om uit de jachtige wereld
te stappen en een ander niveau te zoeken. Een niveau waarop
werkelijke ontmoetingen kunnen plaatsvinden met de ander en
daarmee met de Ander.
Op maandag 19 oktober a.s. is het thema:

De gesprekken ontstaan aan de hand van de vragen in het “Geloven Nu” boekje, maar kunnen ook een eigen leven gaan leiden.

Zeker weten … dat je gelooft.

Datum: Maandag 19 oktober 2015

Over wetenschap, geloof en wijsheid.

Tijd:

20.00 uur

Plaats:

Parochiecentrum St. Joseph

Adres:

Kastanjelaan 33, Lochem

De heersende wetenschap gaat ervan uit, dat vooruitgang van
kennis een levensvoorwaarde is voor het voortbestaan van de
mensheid. Volgens sommige wetenschappers kunnen de vorderingen van de wetenschap uiteindelijk alle mysteries van de
wereld verklaren en het geloof in een God zinloos maken. Hoe
beleven wij de vooruitgang van de wetenschap; welke invloed
heeft die op ons geloven?
Neemt je geloof af, naarmate je beter weet hoe de wereld (natuurkundig) in elkaar zit?
Rond 866 werden de
relieken van de heilige
Foy naar Conques gebracht. De heilige Foy
(of Fides) leefde in de
4e eeuw in Agen en
stierf er de marteldood.
De legende vertelt dat
een handige monnik
de relieken roofde en
onderbracht in het
klooster van Conques.
Vanaf toen namen de
mirakelen toe, wat
meteen bewees dat de
roof verantwoord was.
Met de opkomst van de
pelgrimage naar Santiago de Compostella
werd Conques een van
de belangrijkste haltes
op de pelgrimsroute
vanuit Le Puy-en-Velay
(via Podiensis).

Reliekhouder van Sainte-Foy

Veel kerkschatten zijn
behouden gebleven,
onder meer doordat de
bewoners van Conques
de waardevolle stukken

Misschien wilt u een keer meedoen?
Geef u op bij Gerrit Kemna, mobiel 06-12787422.

Landelijke AriensHerdenking 2015
De jaarlijkse Ariëns-gedachtenisviering zal ook dit jaar weer
plaatsvinden op de derde zondag van november, te weten 15
november a.s.
Zoals gebruikelijk wordt deze eucharistieviering gehouden
in de St. Jacobuskerk aan de Oude Markt te Enschede. Aanvang 11.00 uur.
Celebranten zullen zijn: Mgr. H.W. Woorts, hulpbisschop
van het aartsbisdom Utrecht, pastoor A.G.M. Monninkhof,
pastoor van de Jacobus de Meerdere-parochie van Enschede, en diaken Th. Reuling, als permanent diaken verbonden
aan de parochie H. Gabriël te Didam e.o.
Het thema van de viering is Verheugt u, gebaseerd op dat
van het jaar van de religieuzen.
Medewerking verlenen het Ariëns Koor van de Ariënsgedachteniskerk te Enschede, en de Kon. Leo Harmonie, in
1893 door Ariëns zelf opgericht.
Na de H. Mis is iedereen welkom in het parochiecentrum
achter de kerk voor een informeel samenzijn. Er zullen ook
weer boeken en kaarsen te koop zijn.
Voor verdere inlichtingen:
De heer J.N. Hinke, secretaris
Tel.: 074 - 2 42 96 86 / secetariaat@arienscomite.nl
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Schuldhulpmaatje
Zutphen
Van de bestuurstafel
Het parochiebestuur is na de zomer van start gegaan met een
nieuwe voorzitter en nieuwe vice-voorzitter. Beiden vinden
het een uitdaging om deze grote parochie van veertien locaties
zowel pastoraal als bestuurlijk als een eenheid door kerkenland
te loodsen. Pastoor Harry Scheve is druk bezig om zich in te
werken in zijn nieuwe werkomgeving. Een nieuw team, bestuursleden en vrijwilligers waarmee hij nu gaat samenwerken. Hij
trekt “den lande in” om in alle locaties kennis te maken met de
locatieraden en pastoraatsgroepen. Dit is van groot belang want
deze werkers zijn met alle andere vrijwilligers het fundament van
onze parochie. Zij weten wat er aan de basis gebeurt, waartoe ze
in staat zijn en waartoe niet. In verschillende locaties heeft men
te lijden aan teruggang in het aantal vrijwilligers. Er vallen open
gaten doordat de ouder wordende vrijwilliger zich terugtrekt.
Jongere vrijwilligers zijn moeilijk te vinden. Samenwerken in
clusterverband behoort dan tot de mogelijkheden.
Dit is niet altijd gemakkelijk. Iedere locatie wil zichzelf blijven,
samenwerking komt dan vaak moeilijk op gang. Het bewijs is
echter wel geleverd dat er zeker behoefte is aan het samen optrekken binnen de parochie HH. Twaalf Apostelen. De afscheidsviering van pastoor Fred Hogenelst is een goed voorbeeld van
hoe een parochie met al haar vrijwilligers een grote saamhorigheid ten toon kan spreiden. Een projectkoor van zestig personen,
meer dan dertig misdienaars, en vele anderen. Natuurlijk had dit
als doel om de scheidende pastoor een mooi afscheid te bieden.
Maar een veel gehoorde opmerking was…dit moeten wij vaker
doen. Allen gezamenlijk bijeen, een hecht parochiegevoel. We
moeten natuurlijk ons eigen werk in onze eigen locatie zo goed
mogelijk uitvoeren maar het kan geen kwaad om ook eens over
je grenzen heen te kijken. We moeten wel en het kan ook. Ieder
met zijn eigen talent en mogelijkheden. Wanneer je warm loopt
voor je kerkgemeenschap kan dat ook jongeren aantrekken.
Samen kunnen we heel veel!!!
Ineke Peterse,
Portefeuille Vrijwilligers- en Personeelsbeleid

Schuldhulpmaatje Zutphen is een
stichting die is opgericht door zes
kerken in Zutphen, waaronder de
parochie HH. Twaalf Apostelen. De
PCI vraagt uw aandacht voor onderstaand bericht en beveelt dit initiatief van harte bij u aan.
Gerke Verschure - Terwel
Secretaris PCI HH. Twaalf Apostelen
Schuldhulpmaatje Zutphen heeft als doel: het begeleiden
en ondersteunen van mensen met (mogelijk) financiële
problemen. Dit doen we door de inzet van inmiddels 17
betrokken en geschoolde vrijwilligers (maatjes) die mensen helpen, gericht op het gezamenlijk toewerken naar
een nieuw perspectief. Dat perspectief is naast het op orde
krijgen van de financiën, zeker ook het toewerken naar een
stukje gedragsverandering. We werken hierin nauw samen
met o.a. Stichting Perpectief, het Plein en nemen deel aan
het gemeentelijk overleg “Verbindtkracht” genaamd. Voor
zowel de gemeente als andere instellingen waar mee wordt
samengewerkt is Schuldhulpmaatje inmiddels een betrouwbare partner gebleken. In de afgelopen twee jaar heeft
Schuldhulpmaatje al meer dan 75 hulpvragers begeleid en
ondersteund en is duidelijk geworden dat het niet alleen om
de cijfers gaat maar nog veel meer om de mens achter de
cijfers. Daarmee samen optrekken, daarvoor “naaste zijn” is
zeker zo belangrijk gebleken!
Schuldhulpmaatje Zutphen is dit jaar ook gevraagd om mee
te werken aan een het project “Jobhulpmaatje” waarbij
werkzoekenden een maatje krijgen toegewezen die hen
ondersteunt en begeleidt zodat deze mensen beter “bemiddelbaar” zijn voor bijvoorbeeld re-integratiebureaus en of
het Plein. Op dit moment hebben zeven Jobhulpmaatjes de
tweedaagse training gevolgd en hebben zich al evenzo vele
werkzoekenden aangemeld.
Schuldhulpmaatje Zutphen is sinds oktober verleden jaar
lid van de Vereniging Schuldhulpmaatje Nederland, samen
met 70 ander lokale stichtingen in het hele land.
Denkt u na het lezen van dit artikeltje “hé dit is misschien
wel wat voor mij” schroom dan niet om contact op te nemen
met ondergetekende want we zijn nog steeds op zaak naar
maatjes, zowel Schuldhulpmaatje als Jobhulpmaatjes.
Voor meer informatie verwijs ik naar onze site (zie onder)
of de site van de PCI en ik hoop binnenkort nieuwe maatjes
te mogen verwelkomen. Mocht u zelf hulp nodig hebben bij
het op orde brengen van uw financiën of ondersteuning in
de weg terug naar werk, dan kunt u contact opnemen met
ondergetekende, die binnen twee werkdagen contact met u
zal opnemen voor een kennismakingsgesprek.
Met een hartelijke groet,
Gidie Ritzerveld,
Coördinator Schuldhulpmaatje Zutphen
Mobiel: 06 83039005
E-mail: gidie.schuldhulpmaatje@gmail.com
Website: http://schuldhulpmaatjezutphen.nl/
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Bisschoppen schrijven brief bij

‘Heilig Jaar van de
Barmhartigheid’

‘Barmhartig als de Vader’. Dat is de titel van de brief die de
Nederlandse bisschoppen hebben geschreven bij gelegenheid
van het ‘Heilig Jaar van de Barmhartigheid’. Dit Heilig Jaar zal
beginnen op 8 december 2015, de vijftigste verjaardag van de
afsluiting van het Tweede Vaticaans Concilie en wordt afgesloten
op 20 november 2016 (Hoogfeest van Christus, Koning van het
Heelal). In hun brief, die op 15 september binnen de Nederlandse bisdommen wordt verspreid, diepen de bisschoppen de
thematiek van het ‘thuiskomen bij God’ uit.
Tegelijkertijd met de brief ontvangen de parochies een model voor een Viering van de Barmhartigheid. Het gaat om een
Woorddienst met aanbidding van het Heilig Sacrament, waarbij
tijdens de aanbidding gelegenheid is voor het ontvangen van het
sacrament van Gods barmhartigheid, de biecht.
Een belangrijk element van dit Heilig Jaar is het openen van de
Heilige Deur van de Sint Pieter in Rome op 8 december. De zondag daarop wordt in alle bisdommen ter wereld ook tenminste
één ‘Deur van de Barmhartigheid’ geopend. De bisdomstaf heeft
besloten om in het Aartsbisdom Utrecht drie Heilige Deuren
aan te wijzen: in de Sint Augustinuskerk te Utrecht (vicariaat
Utrecht), in de St. Calixtusbasiliek te Groenlo (vicariaat Arnhem)
en in de St. Lambertusbasiliek te Hengelo (vicariaat Deventer).
Verder wordt er gewerkt aan diverse materialen ter ondersteuning van dit Heilig Jaar en aan catechetische, diaconale en interreligieuze impulsen op het terrein van de barmhartigheid. Binnenkort gaat de website www.heiligjaarvandebarmhartigheid.nl
online waarop de verschillende materialen verzameld worden en
andere initiatieven en nieuws met betrekking tot dit Heilig Jaar een plek krijgen.
De brief ‘Barmhartig als de Vader’ vind u
achter in de kerk, op onze website of kunt
u verkrijgen bij het parochiesecretariaat.

Boekje over
werken van
barmhartigheid
Op 8 december 2015 begint het door paus Franciscus afgekondigde jaar van Barmhartigheid. Het is een jaar waarin
we op verschillende manieren activiteiten kunnen ontwikkelen die met barmhartigheid te maken hebben en ook kunnen
nadenken wat dit voor je betekent. Vier jaar geleden hebben
pastoor Gerben Zweers en de pastoraal werkers Joset van
Leeuwen, Vincent van der Helm en Ed van de Moosdijk, een
boek geschreven over de Zeven werken van Barmhartigheid.
Aan de hand van zeven gebrandschilderde ramen uit de kerk
van Culemborg beschrijven zij wat de bijbel over de zeven
werken te zeggen heeft en wat de kerkvader Augustinus er
over schrijft. Bij ieder werk hoort een toepasselijke heilige
en is er een meditatie. Het boek heeft 156 bladzijden en kost
€ 16,95, inclusief verzendkosten. U kunt het bestellen bij
pastoor Zweers: pastoorzweers@gmail.com

Campagne voor preventie van seksueel
grensoverschrijdend gedrag

‘Seksueel
grensoverschrijdend gedrag.
Maak er een punt van’
Om de preventie van seksueel grensoverschrijdend gedrag
breder onder de aandacht te brengen, lanceerde de Rijksoverheid op 18 mei 2015 de campagne: ‘Seksueel grensoverschrijdend gedrag. Maak er een punt van.’ De Rooms
Katholieke Kerk is een van de partners binnen deze campagne, want het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend
gedrag is van groot belang.
In het kader van preventiebeleid werden al diverse zaken
afgesproken binnen de Rooms Katholieke Kerk. Zo trad per
1 juli 2014 de Gedragscode Pastoraat in werking. Per 1 mei
2015 werd het R.-K Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag
ingesteld. En ook werd per 1 mei 2015 in elk bisdom een
vertrouwenspersoon seksueel grensoverschrijdend gedrag
aangesteld. Verder is per 1 januari 2014 een verplichte Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) ingevoerd voor priesters,
diakens en pastoraal werk(st)ers, voor religieuzen en voor
bepaalde kerkelijke vrijwilligers en functionarissen.

Ons Gemeenschappelijk
Huis

Een Gezamenlijke Zorg
Willibrordzondag 8 november 2015

De tweede encycliek van paus Franciscus opent met de
woorden van het Zonnelied van St.-Franciscus: Laudato Si’
– ‘Geprezen zijt Gij’. Deze prachtige tekst, waarin de paus
pleit voor een integrale ecologie, trekt alom de aandacht.
Begin december vindt in Parijs een belangrijke klimaattop plaats waar wereldleiders afspraken zullen maken over
maatregelen tegen de opwarming
van de aarde. De zorg voor
de schepping is sinds het
conciliair proces in de laatste
decennia van de vorige eeuw
ook een belangrijk oecumenisch thema.

Op Willibrordzondag 2015
willen wij daar alle aandacht
op vestigen, samen met vele
anderen. De bisschop van Rome roept heel de wereld op
om na te denken over wat er in ons gemeenschappelijk huis
gebeurt en te overwegen hoe het weer op orde kan worden
gebracht. Een gezamenlijke zorg die ook ieders persoonlijke
inzet vraagt.
De viering van Willibrordzondag en de Willibrordzondagcollecte willen we natuurlijk graag onder uw aandacht brengen.
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Gaan onze kerken dicht?
Onder die titel stonden in het maart-april nummer van Onderweg
twee artikelen geplaatst die beide gingen over de toekomst van onze
parochie. Het ene artikel, van de hand van Gerrit te Vaarwerk, gaf uiting
aan de grote zorgen die leven onder de parochianen van – in zijn geval –
Lochem, maar die ook bij andere geloofsgemeenschappen voorkomen.
Hartekreet uit dat artikel: ‘Je wilt tenslotte dat je geloofsgemeenschap
blijft bestaan’. Het andere artikel, met dezelfde titel, was van de hand
van pastoor Fred Hogenelst en Piet-Hein Cremers, voorzitter en vicevoorzitter van het parochiebestuur.
Dat artikel kondigde een parochie brede gespreks- en informatieavond aan
over de toekomst van onze parochie,
die is gehouden op 28 april jongstleden. Onder de titel ‘Stevige discussie
tijdens zoektocht naar de toekomst’
stond in het juni-augustus nummer van
Onderweg een uitgebreid verslag van
die avond. Die titel was terecht, het was
een avond met stevige discussies. En
sindsdien zijn nog heel wat stevige discussies gevoerd. In de tussentijd heeft
zich ook een aantal veranderingen in de
parochie voltrokken. Er is een nieuwe
pastoor gekomen en een nieuwe vicevoorzitter. Uiteraard kost het even tijd
om opnieuw de koers vast te stellen.
Dat proces heeft zich inmiddels wel zo
ongeveer voltrokken. Na alle festiviteiten rond afscheid en welkom heeft
het parochiebestuur haar ritme weer
hervonden en pakt de zaken, die ons dit
voorjaar zo bezig hielden, weer op.
Op het eind van de parochieavond op
28 april heeft Willem Achtereekte,
de huidige vicevoorzitter, de avond
samengevat. Hij constateerde dat we
eigenlijk allemaal hetzelfde willen:
zorgdragen voor de toekomst van de
kerk met daarin een plaats voor de
geloofsgemeenschappen. Willem zei:
“We willen samen actief kerk zijn, we
zijn allemaal op zoek naar spiritualiteit
en naar medemenselijkheid. Laten we
de handen ineen slaan en samen onderweg gaan.” Ook heeft hij vastgesteld dat
invulling geven aan de toekomst niet
van bovenaf moet komen, maar van de
basis, van de geloofsgemeenschappen.
Het pastoraal team en het parochiebestuur hebben besloten een vervolg te
geven aan hetgeen tijdens die avond in
april naar voren kwam. Onder leiding
van onze nieuwe pastoor Harry Scheve,
is een initiatief gestart waarbij de besturen van de geloofsgemeenschappen
gevraagd wordt met een toekomstplan
voor de eigen geloofsgemeenschap te
komen. Uitgangspunt is dat niemand
beter weet hoe de toekomst van een
geloofsgemeenschap en haar kerk er
uitziet, dan de geloofsgemeenschap
zelf.

Omdat we één parochie zijn en uiteindelijk met één toekomstplan willen
komen, hebben pastoraal team en parochiebestuur de geloofsgemeenschappen gevraagd een plan te maken waarin
een aantal elementen wordt besproken.
Dat gaat over de ontwikkelingen in de
geloofsgemeenschap in de afgelopen
vijf jaar en de verwachtingen voor de
komende vijf jaar met betrekking tot
zaken zoals kerkbezoek, financiën, vrijwilligers, leeftijdsontwikkeling etc. Ook
is gevraagd om ideeën te opperen over
de pastorale invulling van activiteiten
in de geloofsgemeenschap en willen we
graag weten wat de ideeën zijn over hoe
we als totale parochie met de toekomstontwikkelingen om moeten gaan.
Al met al zal dit een flinke taak blijken.
Er moeten cijfers op een rij gezet worden, er moeten inschattingen gemaakt
worden, doelstellingen worden geformuleerd en er moeten plannen bedacht
worden om die doelstellingen te realiseren. Er zal vast veel gediscussieerd
worden over de toekomst van de eigen
geloofsgemeenschap, van de parochie
en van de kerk als geheel, waarbij
ongetwijfeld veel parochianen betrokken zullen zijn. Het pastoraal team en
het parochiebestuur denken dat deze
discussies heel waardevol kunnen
zijn. Als parochie willen we met
een plan komen om onze eigen
toekomst te bepalen. Natuurlijk
hebben we niet alles zelf in
de hand, dat is een gegeven.
Maar we willen de zaken die
we wel in de hand hebben
zo goed mogelijk doen, aan
ons zal het niet liggen! Veel
werk aan de winkel dus,
maar het gaat dan ook
over iets heel wezenlijks:
de toekomst van onze
geloofsgemeenschappen
en onze parochie. Namens
het parochiebestuur en
het pastoraal team wens ik
de geloofsgemeenschappen daar veel succes bij!
Theo Lam
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Heilige Plaatsen

De Zwarte Madonna
van Czestochowa
Ook in het oosten van Europa neemt de
Mariaverering een belangrijke plaats in.
Zeker na het bezoek van Johannes
Paulus II aan Polen in 1979 is het met
de verering van deze Madonna enorm
toegenomen. Na Rome, Lourdes en
Varanasi is Chestochowa dus een van
de belangrijkste bedevaartplaatsen in
Europa. Het Pausbezoek heeft niet alleen
geleid tot meer bezoek en verering van
Maria, maar heeft ook de val ingezet van
het communistisch systeem.
In 1382 heeft de hertog
Wladyslaw van Opole een
klooster gesticht op de 300
meter hoge heuvel Jasna
Gora ook bekend als Heldere
Berg. Vanaf die tijd is Maria
steeds meer opgenomen in de
Poolse geschiedenis van strijd
en oorlog. Rond 1655 is een
deel van Polen onder de voet
gelopen door de Zweden. De
paters wisten met behulp van
een kleine groep soldaten dit
offensief tot stand te brengen.
Sindsdien komen hoogwaardigheidsbekleders en geestelijken
Maria om hulp en raad vragen.
In onze geschiedenis is de voormalige
vakbondsleider en latere president Lech
Walensa wel één van de bekendste
bezoekers van de Zwarte Madonna. Met
hem komen, jaarlijks, meer dan
zes miljoen bezoekers de Madonna vereren. Het schilderij met haar
afbeelding hangt in een van de
spaarzaam verlichtte ruimtes in de
kloosterkerk. Het gelaat van Maria
en kind is zwart. De oorsprong van
dit fenomeen is niet bekend, vaak
wordt verkleuring gesuggereerd.
Soms werden de afbeeldingen van
de gezichten in bleke vleeskleuren
overgeschilderd. Overigens zijn de
gelaatstrekken van de Zwarte Madonna niet negroïde. De ruimte in de
kloosterkerk hangt vol krukken en
rozenkransen, aan de Zwarte Madonna
wordt de bedevaartgangers een genezende
kracht toegeschreven.
Medio 2016 zal er een aartsbisschoppelijke
pelgrimage naar Czestochowa georganiseerd
gaan worden.
Huub Winkeler

kerken op weg naar een
rechtvaardig klimaatbeleid

Kerken uit heel Europa, ook uit Nederland, organiseren een ‘klimaatloop’ naar Parijs.
Deze ‘klimaatloop’ is in de aanloop naar de eenentwintigste klimaatconferentie van de Verenigde
Naties van 30 november tot en met 11 december
2015 in Parijs.
In Parijs moet een nieuw klimaatverdrag ondertekend
worden als vervolg op de afspraken die in 1997 in Kyoto
(Japan) zijn gemaakt. Een belangrijk moment in de
strijd tegen de klimaatverandering.
Waar worden in Parijs afspraken over gemaakt?– het
snel verminderen van de CO2-uitstoot– het vergroten
van onze gezamenlijke weerbaarheid tegen klimaatverandering en– de financiering van daaruit volgende
activiteiten in ontwikkelingslanden door de rijke landen.
Met het organiseren van de ‘klimaatloop’ drukken de
kerken hun zorg uit over klimaatverandering én hun
hoop dat er dit jaar internationaal goede afspraken over
gemaakt kunnen worden. Zo dagen zij de klimaatonderhandelaars uit om ook moed te tonen. De moed de
gebaande paden te verlaten en op weg te gaan naar een
eerlijk en effectief klimaatbeleid. Dit is het moment:
Loop mee en maak 2015 het jaar van de hoop.
In het derde weekend vindt etappe 6 in onze
parochie plaats.
WEEKEND 3: Olst-Deventer-Zutphen - 17 & 18 oktober
We gaan op weg voor een rechtvaardig klimaatbeleid.
Dat doen we door te wandelen van Olst via Deventer
naar Zutphen. Bijzonder is het interreligieuze aspect van
deze wandeling.
Thema: Dankbaarheid, voor de gave van de Schepping.
Dankbaarheid zet aan tot zorg.
Zondag 18 oktober 2015:
Etappe 6: Deventer Colmschate – Zutphen (ca. 20 km)
09:30 uur: Ontvangst Ichtuskerk, Holterweg 106, Deventer Colmschate
10:00-11:30 uur: Mogelijkheid om te starten
10:00-10:15 uur: Kort meditatief moment
Route loopt o.a. langs Oxerhof en over de
Gorsselsche Heide richting Zutphen
14:00 uur: Inloop Sint Walburgiskerk Kerkhof 3 Zutphen
17:00 uur: Afsluiting vesper en na afloop kunnen wandelaars met kerkleden mee om een eenvoudige maaltijd te genieten.
Voor meer informatie of opgave: zie www.klimaatloop.nl
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Frank Elschot: Ik hou van ordenen!
Dit keer staat een van de redactieleden van Onderweg in de spotlights: Frank
Elschot. Vanaf het eerste uur was hij enthousiast over een gezamenlijk blad
voor de hele parochie en heeft daaraan zijn steentje bijgedragen. “Voor mij is
een kerk een kerk. Natuurlijk heb ik veel mooie herinneringen aan Borculo,
maar de wereld staat vol kerken en ik voel me overal thuis.” Die mooie herinneringen komen ruim aan bod op de avond dat ik Frank in Borculo opzoek.
Maar ook zijn visie op de toekomst van de parochie, op ‘samen onderweg zijn’.
Een verslag van een gesprek met een man die gedreven is door cijfers en een
beetje is vergroeid met de kerk.
Begin september, nazomer, maar
buiten is het toch al donker. “Waar
wil je zitten?” vraagt Frank. “Aan
de keukentafel?”. Een kopje koffie
erbij, en koek. Zo gaat dat als je
gasten hebt. Echtgenote Lucia is er
niet vanavond vanwege een repetitie
met kerkkoor Stemmig dat aan het
eind van de maand 40 jaar bestaat.
“Dat wil ze beslist niet missen, daar
zit ze al zo lang bij!” Dat Lucia al
lang in Borculo zingt wordt me snel
duidelijk als Frank vertelt over hoe
ze elkaar in 1988 tegenkwamen in
de kerk. Lucia maakte deel uit van
het jongerenkoor. Ook toen al was
ze daar heel enthousiast over. Als
kleine kinderen hadden ze bij elkaar
in de straat gewoond, maar kenden
ze elkaar eigenlijk niet. Nadat ze
elkaar in 1988 weer tegenkwamen
was het snel beklonken. Na een half
jaar besloten ze al dat ze zouden
trouwen, wat anderhalf jaar later
gebeurde.
“Nee, ik ben eigenlijk nooit uit
Borculo weggeweest. Ik ben hier geboren
en het bevalt me hier goed.” Na de lagere
school in Borculo en MAVO en HAVO in
Groenlo ging Frank studeren. Eigenlijk
wilde hij leraar wiskunde en scheikunde
worden, maar na een paar jaar werd
duidelijk dat het geven van onderwijs niet
echt aan hem besteed was. Na nog een
tijdje aan de hogere informatica opleiding
in Enschede gestudeerd te hebben, vond
Frank dat het genoeg was. Tijd voor iets
anders. Ondanks drie oudere broers riep
de dienstplicht. Frank toog naar Nunspeet en werd vrachtwagenchauffeur.
Geen zwaar leven en je kreeg zo’n 700
gulden soldij. En elke dag naar Borculo.
“Heen en weer naar huis waren verreweg
de meest kilometers,” grapt hij. Omdat
Frank al sinds 1982 roadie van een band
was, reisde hij toch wel genoeg, de band
kwam in heel Oost- en Zuid Nederland. In
1986 kwam Frank uit dienst, waarna het
bijna een jaar duurde voor hij weer werk
had. Nu kreeg hij in de bijstand bijna

twee keer zoveel geld als in dienst, dus dat
leed was te dragen, vond hij.
In 1987 begon Frank als productiemedewerker in de ploegendienst bij de
golfkartonfabriek Neede. Ondanks de vele
fusies die dat bedrijf heeft meegemaakt
werkt Frank daar nu, bijna 30 jaar later,
nog steeds. “Ik hou van ordenen.” Vertelt
Frank. “Dat begon met stapels karton in
de fabriek. Maar toen de productie computergestuurd werd, werd mij gevraagd
aan dat proces mee te helpen. Zo kwam ik
in het kantoor terecht, en ben nu al sinds
1992 administratief medewerker.” Toen
het bedrijf in Neede in 2007 gesloten
werd, verhuisde Frank naar Loenen om
ook daar te helpen de zaken wat beter
te organiseren. “Als mij gevraagd wordt
om iets te organiseren, wil ik het zo
doen, dat het de volgende keer makkelijker terug te vinden is. Ik hou niet van
chaos.” Naast het administratieve werk
heeft Frank steeds veel zaken ‘naast het
werk op het werk’ gedaan. Hij zat in de

Ondernemingsraad en maakt al sinds jaar
en dag deel uit van het pensioenfonds en
het sociaalfonds van zijn bedrijf, dat nu
Smurfit Kappa heet. En daarnaast dus
ook in de kerk.
Toen Frank werkloos was na zijn diensttijd kwam hij weer vaker in de kerk.
Pastoor Smithuis sprak mooi, vond hij en,
ook al zong hij zelf niet, om de een
of andere reden had het jongerenkoor ook een aantrekkingskracht…..
Nadat Frank en Lucia getrouwd
waren en de kinderen kwamen,
kwamen ook de nevenfuncties.
Frank werd penningmeester van de
ouderraad van de basisschool en
van de speeltuinvereniging. “Ik hou
van cijfers. Ik heb er gewoon plezier
in om dat mooi te organiseren!” In
1998 werd hij penningmeester van
de parochie Borculo. “Ik heb dat
tien jaar gedaan. Daarnaast heb ik
tien jaar het parochieblad van Borculo gemaakt, van 2000 tot 2010.
En in 2012 kwam Onderweg….
“Ik moest eerst wel wennen aan
de redactie van Onderweg. Mensen die je niet kent en met wie je
dan plotseling toch heel intensief
samenwerkt. Maar ik vond het al
snel heel leuk. Mijn idee is dat mijn
kerk overal is. In Borculo, met de
mensen in Borculo, maar net zo
goed in Vorden, waar we altijd met
de redactie zitten, of ergens anders.
Lucia en ik gaan eigenlijk altijd ergens
een kerk binnen als we met vakantie zijn,
en we voelen ons overal thuis. Dat is ook
de enige manier om de kerk toekomstbestendig te maken. Het is belangrijk om
ons verhaal te vertellen, in plaats van
ruzie te maken over kerken. De kerk is
toch overal?” En zo praat Frank nog een
tijdje door. Het is me gelukt, hij zit op de
praatstoel. Hij vertelt vol trots over zijn
kinderen en hun opleidingen. Maar ook
over hun beperkte interesse in de kerk,
terwijl ze wel naar The Passion kijken.
“We moeten echt meer rekening houden
met jongeren in de kerk. Proberen dingen
te doen die hen aanspreken.” Als Lucia
thuiskomt van haar koorrepetitie, schuift
ook zij nog even aan: “Voor Frank is het
gezin nummer één. Hij staat altijd voor
ons klaar, zoals hij dat ook voor anderen
doet.” En dat lijkt me een mooi besluit
van dit interview.
Theo Lam
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Gelderse bedevaart
Jaarlijks wordt de Gelderse bedevaart georganiseerd ter ere van
Maria van Renkum, Vrouwe van Gelderland. Ieder jaar wordt
een andere Gelderse parochie uitgenodigd om mee te werken
aan deze bedevaart. Dit jaar is onze parochie HH. Twaalf Apostelen gevraagd haar medewerking te verlenen. Pastoor Scheve zal
voorgaan in de Eucharistie en bij het Lof.
De bedevaart vindt plaats op zondagmiddag 18 oktober as in de
Mariabedevaartskerk van Renkum. Alle parochianen in Gelderland worden bij deze van harte uitgenodigd om deel te nemen.
Komt u ook? Vervoer op eigen gelegenheid. Toegang is gratis.
Het programma:
14.00 uur: Bloemenhulde en rozenkransgebed bij O.L.V. van
Renkum.
14.30 uur: Plechtige Eucharistieviering met bedevaartsliederen.
Celebrant: pastoor H. Scheve van de parochie HH.
Twaalf Apostelen te Zutphen.
15.45 uur: 	 Lof met uitstelling van het Allerheiligste Sacrament.
16.00 uur: Afsluiting

Foto afkomstig uit het parochiearchief Renkum. De foto betreft de
Betuwsche bloesemprocessie naar OLV van Renkum (1923).

Daarna is er in de pastorie gelegenheid voor ontmoeting met
thee en koffie. Iedereen is welkom.
Adres: Parochiekerk O.L.V. Ten Hemelopneming, Dorpsstraat 1
te Renkum. De kerk is te bereiken met buslijn 52, vanaf Arnhem
en Wageningen (uitstappen halte Don Boscoweg).
Voor verdere info: www.mariavanrenkum.nl

Koninklijke Onderscheidingen bij het 40-jarig jubileum
van RK Koor Stemmig
Koor Stemmig heeft zondag 27 september
jl. haar 40-jarig Jubileum op stijlvolle
manier kleur gegeven. In een afgeladen
RK kerk te Borculo hebben belangstellenden op zondagmorgen, om 11.00 uur,
genoten van mooi gezongen, prachtige liederen, zoals van Marco Borsato, Claudia
de Brey en Gabriellas Sang. Liederen die
het thema van de viering “Samen Onderweg” extra inhoud gaven.
Aan het einde van de viering kwam de
grote verassing voor dirigent Jan te Plate
en pianist Frank Sterenborg. Burgemeester J. van Oostrum reikte aan hen beiden
de Koninklijke Onderscheiding Lid in de
Orde van Oranje-Nassau uit voor hun
verdiensten voor de samenleving.
Dirigent Jan te Plate was als enige 40 jaar
lid van het koor. Frank Sterenborg is al
39 jaar als pianist actief. Beide heren zijn
al die jaren van onmisbare waarde voor
het koor. Jan en Frank hebben veel tijd
besteed aan de ondersteuning en vormgeving van vieringen, de begeleiding van
koorleden,
samenstellen van
vieringen en
het schrijven
van partituren. Niet
alleen in
Borculo.
Jan is ook al
ruim 30 jaar

dirigent van het koor Kiddoesj
in Beltrum en 15 jaar lang was
hij dirigent van een familiekoor. Daarnaast dirigeerde
hij een gelegenheidskoor op
de LTS in Borculo waar hij
werkzaam was. Jan was ook
jarenlang lid van de redactie
van het clubblad van VV Deo.
De laatste vijf jaar was Jan
dirigent van het bijzondere
Projectkoor dat op Goede
Vrijdag een geheel eigentijdse
kruiswegviering verzorgde.
De laatste twee jaar dirigeerde hij het
projectkoor van 100 koorleden. Met succes gaf hij leiding aan de uitvoeringen van
De Passie in Vorden. Uiteraard samen
met Frank, want ze vormen al bijna 40
jaar een onafscheidelijk duo en voelen en
vullen elkaar perfect aan.
Frank kwam je daarnaast ook op vele
andere plekken tegen. Hij is al 37 jaar
dirigent van het Jongvolwassen koor
Cecile te Rietmolen. Ruim 30 jaar geeft
hij al leiding aan de Larense Accordeon
Vereniging en meer dan 25 jaar aan het
Regio Accordeon Orkest. Bijna 15 jaar gaf
hij ondersteuning aan Cluster en Jong
Cluster in Neede bij de uitvoering van
Musicals. 15 jaar heeft hij op de Daltonschool Sint Joris vele activiteiten die er
op school waren op de piano begeleid,
zoals Sinterklaas, Kerst en bij vele andere
momenten. Ook bij de oprichting van het

Segnocollectief Berkelland heeft hij zich
menig uurtje vrijwillig ingezet. Vele, vele
uren gegeven aan koren en verenigingen. Bij vele muzikale activiteiten in de
gemeenschap is van zijn kennis en inzet
belangeloos gebruik gemaakt.
Jan en Frank zijn twee gedreven mensen
die niet zozeer op de voorgrond willen
treden. De Feestcommissie van het Koor
Stemmig heeft gemeend dat ze naar
aanleiding van het 40-jarig jubileum wel
een onderscheiding hebben verdiend en
tot grote verrassing van iedereen werden
Jan en Frank dan ook gehuldigd en in
de bloemen gezet. Met een afsluitend
jubileumlied werd alles nog eens extra
onderstreept. Na afloop was er tijdens een
gezellige receptie volop gelegenheid voor
vele felicitaties van parochianen, familieleden, oud-koorleden en vele anderen.
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125 jaar kerk en café
In 2015 bestaan de kerk en het café in Baak 125 jaar. 125
jaar Sint Martinuskerk en 125 jaar Het Wapen van Baak,
bekend als De Bierkaai. Dit is op twee dagen in september
gevierd.

Zondag 6 september

Op zondag 6 september was er een programma voor de parochianen, inwoners en oud-inwoners van Baak georganiseerd. Begonnen werd met een kerkdienst in de jarige Sint Martinuskerk,
ook wel De Parel van Baak genoemd. Leden van de werkgroep
Woord- en Communieviering verzorgden een viering met mooie
en inspirerende teksten. In de overweging werd duidelijk, dat de
Martinuskerk een band schept tussen de Baakse (oud)bewoners.
Parochianen, Bakenezen én oud-Bakenezen zijn aan hun kerk
gehecht en vormen samen een gemeenschap rondom deze kerk.
De wens werd uitgesproken, dat allen oog houden voor elkaar,
net zoals de heilige Martinus oog voor zijn medemensen had en
dat wij hart houden voor de Martinuskerk, zodat zij een ‘Parel’
voor ons allen blijft. Het was een bezielende viering die in stijl
door het dames- en heren kerkkoor werd afgesloten. Het koor
zong het Baakse lied. Jan Hubers had voor 125 jaar Martinuskerk de tekst aangepast. Een couplet:
De kerk die is nu honderdvijfentwintig jaar.
Als een baken van de streek, fier staat ie daar.
En de klokken luiden, bij vreugde en verdriet.
Dat is Baak mijn dorpje, beter ken ik niet.
Het programma werd aan de andere kant van de glazen wand,
in het achterste deel van de kerk, voortgezet. De aanwezigen
genoten van koffie, thee of een borrel. Jan Hubers en Henk
Samberg verzorgden een kijkje in het Baakse verleden. Oude
foto’s kwamen voorbij en de aanwezigen hadden bij elke foto
hun eigen verhaal naast het verhaal van Henk Samberg. Na deze
presentatie werd samen van de goedverzorgde brunch genoten.
Aansluitend namen velen de gelegenheid om de expositie te
bezichtigen en herinneringen met oud-dorpsgenoten te delen.
Onder het genot van een glaasje was het nog lang gezellig in de
Martinuskerk.

Zondag 27 september

Op zondag 27 september was het wederom feest rondom 125
jaar kerk en café. In de Sint Martinuskerk was in de ochtend
een gospel- en jazzconcert verzorgd door het orkest Jay Jay’s
Border Jazzmen en het pop- en gospelkoor A Sign of Friendship.

Swingende
jazzmuziek
van zeven
mannen en
overweldigende gospelliederen van een
80-koppig
koor. Het dak
ging er niet af,
maar er werd
wel op de klanken van orkest en zang van het koor gedanst .
In de middag was nog een optreden van Jay Jay’s Border Jazzmen en wel in de tuin van Het Wapen van Baak. De ritmische
ritme muziek en de close harmony zang zorgde voor sfeer en
plezier. En zoals Frans Helmich, eigenaar van het café opmerkte:
Koester de kerk. Sluit de kerk in je hart, zodat we in Baak nog
lang van de Parel, van de Sint Martinuskerk, als baken kunnen
genieten.

Geschiedenis

In 1868 stierf baron Van der Heijden, bewoner van Huize Baak.
Hij liet 50.000 gulden na aan de Baakse gemeenschap waarvan een kerk gebouwd diende te worden. De pastoor wilde de
kerk aan de Zutphen-Emmerikseweg bouwen, zodat de kerk
vrij kwam te liggen. Maar de bewoners van Huize Baak wilden
vanuit hun huis zicht op de nieuwe kerk hebben. De kerk moest
gebouwd worden op de plek waar het huis van Herfkens stond.
Dit huis moest wijken en werd afgebroken en weer opgebouwd
op de plaats waar nu Het Wapen van Baak/De Bierkaai staat.
En de kerk kon gebouwd worden. De aanbesteding voor de
kerk vond plaats in 1889 en de bouw werd voor een bedrag van
74.900 gulden gegund aan Wighers en Etmans uit Lobith met de
laagste inschrijving. Op 13 juli 1891 werd de kerk door aartsbisschop P.M. Snickers ingewijd. En zo geeft de Sint Martinuskerk
al tientallen jaren gezicht aan het dorp.

Sint Martinus als baken

Van welke kant je Baak ook nadert, de Parel van Baak is al van
verre zichtbaar en geeft gezicht aan het dorp. De Sint Martinuskerk is al 125 jaar een plaats, waar mensen bijeenkomen om God
te ontmoeten en lief en leed met elkaar te delen. Honderden
parochianen zijn in deze kerk gedoopt, zijn er getrouwd en zijn
vanuit de Martinuskerk begraven. De Martinuskerk heeft een
plek in het hart van de Baakse bevolking verworven, gelovig of
niet-gelovig. Het is een bindende factor voor de Baakse bewoners. We hopen nog lang van De Parel te genieten.
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Voltooiing restauratie
Antonius van Paduakerk
Op vrijdag 25 september 2015 was het feest in Kranenburg!
Een uitgebreide restauratiebeurt die bijna één jaar heeft
geduurd, kon feestelijk worden afgesloten door niemand
minder dan mr. Pieter van Vollenhoven.
Deze oudste, nog bestaande kerk van Pierre Cuypers, was
van 1855 tot 1965 de enige R.K. parochiekerk voor Vorden en
omgeving, totdat in het dorp Vorden de Christus Koningkerk
werd gebouwd en Vorden maar liefst twee katholieke kerken rijk
was. In 1998 werd de Antonius van Paduakerk, die inmiddels de
status van Rijksmonument had, na een pijnlijke discussie aan de
reguliere eredienst onttrokken en in gebruik genomen als
Heiligenbeeldenmuseum door
de Stichting Vrienden van de
Kerk op de Kranenburg, die
samen met de parochie voor
het onderhoud zorg droeg. Per
1 januari 2010 werd de kerk
overgedragen aan de Stichting Oude Gelderse Kerken
en verhuurd aan de Stichting
Vrienden van de Kerk op
de Kranenburg. Daarmee
kwamen betere subsidiemogelijkheden in zicht, o.a. via de Provincie Gelderland, die vorig
jaar € 500.000,00 beschikbaar stelde voor een grote restauratie
van daken, goten en ramen, groot onderhoud aan de toren en
vernieuwing van het uurwerk. Bijzondere onderdelen waren het
opnieuw aanbrengen van zgn. kruisbloemen op de transitiegevels,
het herstel van het Angelustorentje en het gedeeltelijk herstel
van de polychromie (de oorspronkelijke veelkleurige beschildering aan de binnenzijde). Gelukkig droegen ook enkele andere
fondsen bij aan de restauratie, die in totaal € 800.000,00 kostte.
In een bomvolle kerk konden vele genodigden het resultaat in
ogenschouw nemen, waaronder pastoor Scheve en enkele leden
van het parochiebestuur. Ook werd een speciaal gemaakte restauratiefilm vertoond, die was ingezonden voor het erfgoedfestival
Gemaakt in Gelderland. Wie het resultaat en de film wil bewonderen is tot en met 29 oktober welkom op de openingsdagen en
daarna weer vanaf zondag 6 december bij de ieder jaar gehouden
kerstgroepententoonstelling.
Ton Rutting

Onderweg / Uit de Parochie

Uitvoering communicatieplan van start
Twee keer per jaar organiseren we als parochie een platformoverleg, waarbij de bestuurders van alle geloofsgemeenschappen bij elkaar komen en over een bepaald onderwerp
praten. Tijdens de najaarsbijeenkomst van 2014 was dat
onderwerp ‘communicatie’. Onder begeleiding van Baukje
Stam, communicatie professional, hebben ondergetekenden
in de afgelopen winter aan dit plan gewerkt. Een klankbordgroep bestaande uit Willem Achtereekte, Michiel Bakker,
Ben van der Krabben, Germaine Wijnands en Peter Wolbert
heeft het plan vervolgens fijn geslepen, waarna het in het
platform overleg van april 2015 is overgenomen.
Doordat in de periode na het platform overleg er nogal wat
bestuurlijke veranderingen plaats vonden, heeft het vervolgens even geduurd, voordat de uitvoering van het communicatieplan van start kon gaan. Maar nu is het dan zover. Op
1 september was de aftrap waarbij de vergaderzaal aan de
van Heemstrastraat maar net voldoende stoelen had om alle
locatievertegenwoordigers een zitplaats te bieden. Op die
avond is uit de lange rij ideeën een keuze gemaakt van communicatie activiteiten die het eerst opgepakt worden. Gekozen is om de parochie website en de huisstijl als eerste aan
te pakken. Voor beide activiteiten zijn werkgroepen samengesteld. Daarnaast gaat een werkgroepje aan de gang met de
voorbereiding van de komende Advent en kerstperiode. We
willen alle activiteiten die we als kerk in die periode hebben
graag goed voor het voetlicht brengen! Het geheel van de
activiteiten van alle werkgroepen zal worden gecoördineerd
door een communicatiecommissie die, naast ondergetekenden, bestaat uit Marjan Helmink, Hans Limbeek en Huub
Winkeler.
We kunnen dus echt zeggen dat de uitvoering van het communicatieplan van start is gegaan! Hebt u interesse om een
stukje mee op te pakken? Neem contact op met een van ons,
want er is nog veel werk aan de winkel!
Jaap van Kranenburg
Theo Lam

Wereldmissiemaand 2015
Geef hoop aan de christenen
in Pakistan
Oktober is Wereldmissiemaand, met Missiezondag op 18 oktober. Dit jaar besteedt
Missio aandacht aan de katholieke Kerk in
Pakistan. MISSIO/Pauselijke Missiewerken
steunt de parochies en religieuzen in Pakistan bij hun pastorale werk, onder meer op
het gebied van vrouwenrechten, de interreligieuze dialoog, vredeswerk. Help mee en
geef hoop aan de christenen in Pakistan
Helpt u mee? Geef dan aan de collectes in onze kerken op
Missiezondag 18 oktober of stort uw bijdrage op NL65 INGB
0000 0015 66, t.n.v. MISSIO Wereldmissiemaand, te Den Haag.
Zie ook het artikel op blz. 27.

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

Locatieraad

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

Pastoraatgroep
vacatures

Actie kerkbalans
Vele praktische tips werden aangereikt
in een nieuwsbrief (17/7/15) van de actie
kerkbalans om parochianen te bereiken.
Als locatieraad waren we unaniem van
mening hiervan maar gebruik te maken
gezien de geringe reactie tot dan toe voor
het leveren van een bijdrage aan deze
actie. Wij waren in de veronderstelling
dat ons administratieve systeem Navision, na bijna een jaar hieraan gewerkt te
hebben, ons een goed beeld gaf van een
juist adressenbestand. Nadat er half juli
een uitdraai is gemaakt van de binnengekomen bedragen, meenden wij dat wij
nogmaals een beroep mochten doen op
de nog openstaande adressen. Achteraf
blijkt nu dat een aantal parochianen, ondanks hun geleverde bijdrage, een tweede
verzoek heeft gehad hetgeen we nu juist
hadden willen voorkomen. Duizend
maal excuses hiervoor. Er is direct actie
ondernomen om na te gaan hoe dit is
gebeurd. Via de helpdesk maar ook intern
wordt gezocht naar de oplossing voor dit
probleem. Dit zal zeker slagen!
Willen we onze geloofsgemeenschap in
stand houden dan blijft een financiële
bijdrage noodzakelijk, daarom nogmaals
onze dank aan een ieder die hieraan gehoor heeft gegeven.
Berry Wessels
Voorzitter Locatieraad

Allerzielen 2015
Op maandag 2 november is het weer Al-

lerzielen. Op de oude R.K. begraafplaats
aan de Warnsveldseweg zullen ook dan
weer al onze dierbaren even extra in het
licht gezet worden. Vanaf ongeveer 18.00
uur tot 21.00 uur zullen de paden en de
graven, door middel van vele tuinfakkels
verlicht zijn. Na de dienst in de St. Jan
zal er op de begraafplaats ook een kleine
plechtigheid zijn met een gebed en een
gedicht. Samen zullen wij zo extra stil
staan bij onze dierbaren die hier zijn,
maar zeer zeker ook bij hen die elders
begraven zijn. Ook is er voor iedereen
die dat wil of daar behoefte aan heeft
gelegenheid om even na te praten. Wij
hopen dat het weer ons gunstig gezind
is en hopen weer op een grote opkomst,
vooral om hen die ons dierbaar zijn, niet
te vergeten.
Namens de vrijwilligers, Joop Jansen

Overledenen
vanaf augustus 2014 (Allerzielen)
Reinierus Johannes Jacobus Siemes, 82
jaar, 23/02/1932 – 31/08/2014
Cornelia Elizabeth Bergman-van der Wijden, 85 jaar, 11/06/1929 – 08/09/2014
Johanna Maria Theresia Rutgers-Dollenkamp, 89 jaar, 01/10/1925 – 02/10/2014
Ronald Rian Bernhard Geurds, 58 jaar,
10/07/1956 – 05/10/2014
René Louis Marie Mattheussens, 83 jaar,
08/07/1931 – 23/01/2015
Hendrikus Antonius Snelder, 85 jaar,
29/09/1929 – 03/02/2015
Cornelis Floris, 88 jaar, 11/12/1926 –
13/02/2015
Petrus Maria Boxtart, 74 jaar,
15/04/1940 – 08/02/2015
Ton Luijten, 76 jaar, 10/03/1939
– 13/04/2015
Gerhardus Johannes Elisabert
Ruiken, 89 jaar, 26/08/1925 –
17/04/2015
Josephus Henricus Johannus
Peters, 64 jaar, 18/03/1951 –
18/04/2015
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Catharina Josephina Maria MensinkHendriks, 77 jaar, 29/03/1938 – 05/062015
Maria Elisabeth Francisca de Roo-Kalf,
82 jaar, 20/07/1932 – 12/06/2015
Lucia Anna Theresia Rutten-Schepens, 89
jaar, 30/10/1925 – 04/08/2015
Maria Johanna Elisabeth Mombargvan Spronsen, 101 jaar, 15/05/1914 –
14/08/2015

Misintenties
18/10: Gerhardus Wilhelmus Jansen en
Maria Jansen-Snelder, Gerard Jansen,
Hendrikus Gerhardus Wientjes, Tiny
Bartels-Hecker; 25/10: overleden familie
Leisink-Veenhuis; 1/11: Reinier Maria
Kip; 15/11: Hendrikus Gerhardus Wientjes, familie Bisseling-Hendriks, Geert
Bisseling; 22/11: Tiny Bartels-Hecker.

Overleden

14/8: Maria Johanna Elisabeth Mombarg-van Spronsen, 101 jaar.

Gedoopt

20/9: Lizzy Johanna Magdalena Maria
Gerittdina Meyer, dochter van Lesley
Meyer en Sharona Korenblijk.

Effataviering
Op 14 november is er een Effataviering
om 17.00 uur in de St. Jan. In deze meditatieve viering wordt afwisselend gebruik
gemaakt van symbolen, actuele teksten,
muziek, zang, overweging, gebed en andere vormen van verdiepen en bezinning.

Kerkdiensten Gelre Ziekenhuis

(10.30u)
18/10: ds. K. Bentveld; 25/10: pastor P.
Frijters; 1/11: dhr. H. Vriend; 8/11: pastor
Th. ten Bruin; 15/11: ds. W. Stolte; 22/11:
pastor R. Rijk; 29/11: dhr. H. Dijkman.

Kerkdiensten Vredeskapel-GGNet

(10.30u)
18/10: L. van Wijk; 25/10: M. van de
Meer; 1/11: G. Pols; 8/11: A. Meurs; 15/11:
G. Spekkink (communieviering); 22/11:
R. Baauw; 29/11: L. van Wijk.

Middagpauzediensten:

iedere donderdag, 12.15u-12.30u
22/10: pastor mv. G. Pols; 29/10: ds.
mv. D. van Alphen-Ubbens; 5/11: ds. mv.
I. Pijpers-Hoogendoorn; 12/11: ds. C.
Bochanen; 19/11: ds. G.W. van de Brug;
26/11: ds. W. Stolte.

Vervolg Zutphen, zie pag. 21
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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; Johan Waanders

Van de locatieraad

Digitale communicatie

De locatieraad nam afscheid van Harrie
Winckels en Arnold van Middelkoop vanwege het verlopen van hun zittingstermijn
per 1 mei 2015. Beide heren hebben zich
jarenlang, met veel enthousiasme en alle
kennis en kunde die zij bezaten, ingezet
voor de raad en voor de Brummense
geloofsgemeenschap. Zij zijn niet meer
herbenoembaar volgens de reglementen.
Harrie Winckels trad op als voorzitter en
Arnold van Middelkoop had de portefeuille ‘onderhoud en gebouwen’. Belangrijke
wapenfeiten zijn het verdedigen van de
belangen van onze geloofsgemeenschap
en onze kerk, en het herstel van de klok
in de toren. Gelukkig is Arnold bereid ook
na zijn zittingsperiode zijn ‘handen te laten wapperen’ wanneer er klussen gedaan
moeten worden en mag de locatieraad een
beroep doen op het geheugen van Harrie
waar het bestuurszaken betreft omdat hij
letterlijk een jarenlange ervaring heeft en
alle dossiers kent.
Beide heren zijn bedankt door het parochiebestuur. Samen met hun partners zijn
zij ook bedankt door de locatieraad.
Sjoerd van Geffen

De parochie HH. Twaalf Apostelen hecht
veel belang aan communicatie. Er is immers veel dat we willen delen. We delen
lief en leed. We delen ook graag informatie over wat er in onze gemeenschap en
onze parochie speelt.
Om elkaar in de toekomst ook goed te
kunnen blijven informeren, willen we
meer gebruik gaan maken van de email.
Dit medium stelt ons in staat om elkaar
eenvoudig en snel te informeren over
allerhande ontwikkelingen, activiteiten,
diensten en zo meer. Dit past ook goed in
deze tijd.

Klusonderhoud
Zaterdag 12 september heeft een delegatie
van de Andreasmarktcommissie ‘de Opslag’ van een verfje voorzien. Binnenkort
wordt het terrein rond het clubgebouw
nog onkruidvrij gemaakt en dan ziet het
er allemaal weer keurig uit. Dank heren
en dame!

Mocht uw mailadres nog niet bekend zijn
bij het secretariaat van onze geloofsgemeenschap, dan willen we u vragen om
dit alsnog aan ons door te geven. Dat
kan via een mail naar het secretariaat:
rkandreasparochie1900@kpnmail.nl. U
kunt uw mailadres ook achterlaten op de
lijst op de leestafel in de kerk.
Wilt u meer weten over de visie van de
parochie op communicatie? Kijk dan op
de site: www.12apostelen.nl. Daar vind u
het onlangs vastgestelde communicatieplan ‘Samen onderweg’.
De digitale communicatie komt niet in de
plaats van de Onderweg of andere kanalen. Wel kunt u nieuwsbrieven, uitnodigingen en actualiteiten verwachten.
De locatieraad

Het Andreaskoor klinkt
als een klok
Een stukje geschiedenis. Deel 1
50 jaar geleden realiseerde pastoor Bax
een zogenaamd Rouw- en Trouwkoor.
Dit koor bestond alleen uit dames, o.l.v.
Cisca van Middelkoop.
Daarnaast kwam er ook een herenkoor
o.l.v. Kees Horix.
Er was al een gemengd koor en daarvoor
werd een dirigente aangetrokken.

In een vergadering van het hele koor
werd besloten om het herenkoor op te
heffen en dit samen met het andere koor
samen te voegen tot één groot gemengd
koor o.l.v. Rina Hummelink.
Rina was destijds druk met het onderwijs
en had een jong gezin, Cisca was steeds
waarnemend dirigent. Rina heeft uiteindelijk besloten om het dirigeerstokje over
te geven aan Cisca en toen is ook de naam
St. Andreaskoor ontstaan.
Brummen heeft ook een jongerenkoor
gehad o.l.v. Henk Span. Met muzikale
begeleiding van drums, gitaar en piano.

In de jaren 70 heeft Riet Aarsen, toenmalig juf aan de St. Pancratiusschool het kinderkoor opgericht. Dit koor mocht 1x per
maand op zaterdagavond zingen tijdens
een viering en ook een enkele keer met
Kerst of Pasen. Helaas is het kinderkoor 5
jaar geleden opgeheven.
Het rouw- en trouwkoor heeft tot ongeveer 6 jaar geleden altijd nog gezongen
bij veel uitvaarten en in de loop der jaren
steeds minder wordende trouwpartijen.
In de volgende Onderweg het vervolg.
Cisca van Middelkoop, dirigente

Rozenkransgebed
Op de maandagen 5, 19 en 26 oktober om
19.00 uur is er het rozenkransgebed, met
als voorganger Nettie Elshof.

Intenties
11-10 Willemien Willemsen, Joop Smits,
Evert Uiterweerd, Jan v.d. Waard, Ad
Horikx-Jacobs, Overleden ouders Reesink
-Gruben.
24-10 Overleden familie Brouwer-de
Bruin, Overleden ouders Wilbrink-Peters,
Jaap de Brouwer en Jo de Brouwer-v.
Geijn, Riek Bruijninckx-Kip, Maria Dieks
-Tankink.
01-11 Hendrik Brouwer en Thea Brouwer
-Fischer, Willemien Willemsen, Geert
Kraaijvanger.
08-11 Overleden familie Brouwer-de
Bruin, Riek Bruijninckx-Kip, Overleden
ouders Span-Gudden, Overleden ouders
Reesink-Gruben.
22-11 Maria Dieks-Tankink , Ad HorikxJacobs.

Onderweg / Bijlage Vieringenschema
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Eucharistieviering met gezamenlijke ziekenzalving

Mariavieringen

Rozenkrans bidden

Borculo: O.L.V. Tenhemelopneming:
zondag 25 okt., 19.00 uur: Marialof.

Drempt: H. Willibrordkerk: Iedere
woensdag in oktober én woensdag 4
november, 19.00 uur.
Joppe: O.L.V. Tenhemelopneming,
iedere dinsdag in oktober, 19.00 uur.
Keijenborg: H. Johannes de Doperkerk, iedere woensdag om 19.00 uur.
Zutphen: H. Johannes de Doperkerk,
iedere dinsdag in oktober, 19.00 uur.

Vieringen door de week
Borculo: O.L.V. Tenhemelopnemingkerk, laatste dinsdag van de maand,
10.00 uur.
Brummen: H. Andreaskerk,
’s woensdags, 9.30 uur, 28 okt.; 11 en
25 nov.
Drempt: H. Willibrordkerk, laatste
vrijdag van de maand, 9.30 uur
Lochem: H. Josephkerk, 1e donderdag van de maand, 10.00 uur.
Olburgen: H. Willibrordkerk,
1e vrijdag van de maand, 15.00 uur.
Zutphen: H. Johannes de Doperkerk, ’s woensdags, 9.30 uur.

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

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

Doopvieringen

Drempt: H. Willibrordkerk, vrijdag
6 november, 10.00 uur.

Aanbidding/biechtgelegenheid
Zutphen: H. Johannes de Doperkerk, 1e zaterdag van de maand, 15.30
tot 16.15 uur.

Aanvang doopvieringen: 13.00 uur
Aanmelden uiterlijk 14 dagen vóór de doopvoorbereiding bij het parochiesecretariaat.

Voor dopelingen uit Joppe, Brummen, Lochem, Vorden en Zutphen
Zondag 15 nov. 2015
Zutphen
Voorbereiding op dinsdag 27 oktober 2015
Zondag 31 jan. 2016
Vorden
Zondag 10 april 2016
Joppe
Zondag 12 juni 2016
Zutphen
Voor dopelingen uit Borculo, Hengelo, Keijenborg en Ruurlo:
Zondag 25 okt. 2015
Keijenborg
H. Johannes de Doper
Voorbereiding op vrijdag 16 oktober 2015
Zondag 13 dec. 2015
Borculo
Zondag 7 feb. 2016
Hengelo
Zondag 17 april 2016
Ruurlo
Zondag 19 juni 2016
Keijenborg
Voor dopelingen uit Baak, Drempt, Olburgen, Steenderen en Vierakker:
Zondag 1 nov. 2015
nader te bepalen
Zondag 5 juni 2016
nader te bepalen

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

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

alle vieringen
18-25 okt.; 2-8-14-22-29 nov.
31 okt.;
alle vieringen
18-25 okt.; 2-6-8-22 nov.
18-25 okt.; 1-8-22-29 nov.
17-31 okt.; 2-14-29 nov.
25 okt.; 1-22 nov.
8-29 nov.
18 okt.
18 okt.; 1-15-22-29 nov.
8 nov.
1-15-28 nov.
17 okt.; 1-7-15-22 nov.
29 nov.
alle vieringen m.u.v. 15 nov.
15 nov.
alle vieringen
25 okt.; 22-29 nov.
15 nov.
8 nov.
18 okt.; 8-22 nov.
29 nov.		
25 okt.; 15 nov.
1 nov.
2 nov.
29 nov. (17.00 uur)
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DAG

ZUTPHEN

BRUMMEN

za 17/10

zo 18/10
Missiezondag

11.15 uur
Eucharistie
H. Scheve

ma 02/11
Allerzielen

LOCHEM

VORDEN

BORCULO

9.30 uur
WCV
A. Bos

9.30 uur
WCV
G. Spekkink

19.00 uur
WCV
T. ten Bruin
11.15 uur
Eucharistie
Scheve / Ten Bruin

19.00 uur
WCV
M. Peters
9.30 uur
WCV
M. Peters

10.00 uur
Oec.viering
werkgroep

9.30 uur
Eucharistie
H. Scheve

19.00 uur
WCV
werkgroep
11.15 uur
Eucharistie
J. Hulshof

9.30 uur
Allerzielen
J. van Kranenburg

18.30 uur
Allerzielen
J. van Kranenburg

9.30 geen viering
19.00 uur Marialof
H. Scheve
19.00 uur
WCV
werkgroep

9.30 uur
Allerzielen
werkgroep

19.00 uur
Allerzielen
werkgroep

19.00 uur
Euch. Allerzielen
H. Scheve

19.00 uur
Allerzielen
werkgroep
19.00 uur
Allerzielen
werkgroep

za 07/11

19.00 uur
WCV
J. van Kranenburg

zo 08/11
Oecumene
Willibrord

11.15 uur
Eucharistie
H. Scheve

za 14/11
Nat. Jongerencollecte

17.00 uur
Effata
Viering

zo 15/11
33e zondag
d.h. jaar

11.15 uur
Eucharistie
J. Hulshof

9.30 uur
Eucharistie
H. Scheve

9.30 uur
Familieviering
werkgroep

9.30 uur
WCV
werkgroep

10.00 uur
Oec.viering
werkgroep

19.00 uur
WCV
T. ten Bruin
9.30 uur
Eucharistie
J. Leisink

geen viering

9.30 uur
WCV
J. van Kranenburg
19.00 uur
Eucharistie
H. Scheve

9.30 uur
WCV
werkgroep

za 21/11

zo 22/11
Christus
Koning

RUURLO
19.00 uur
Eucharistie
H. Scheve

9.30 uur
WCV
werkgroep

geen viering

za 31/10

zo 01/11
Allerheiligen

JOPPE
19.00 uur
WCV
J. van Kranenburg

za 24/10
MOV weekend
zo 25/10
30e zondag
d.h. jaar

Onderweg / Algemeen

WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN zie www.12apostelen.nl/vieringen

9.30 uur
WCV
werkgroep
19.00 uur
WCV
M. Peters

11.15 uur
Eucharistie
E. Wassink

9.30 uur
WCV
werkgroep

9.30 uur
WCV
werkgroep

9.30 uur
WCV
W. Matti

9.30 uur
WCV Ceciliafeest
T. ten Bruin

11.15 Fam.viering
17.00 Vesper
Scheve / Ten Bruin

geen viering

9.30 uur
Eucharistie
P. Westerman

9.30 uur
WCV
werkgroep

9.30 uur
WCV
werkgroep

9.30 uur
WCV Ceciliafeest
J. van Kranenburg

za 28/11 start
Adventsactie
zo 29/11
1e Zondag
Advent
LEGENDA:

Euch.:

Eucharistieviering

WD:

Woorddienst

EHC:

WCV:

Woord- en Communieviering

Oec.viering:

Oecumenische viering		

9.30 uur
WCV
werkgroep

10.00 uur
Dorpskerk
Oec.viering

Eerste H. Communieviering

Onderweg / Algemeen
HENGELO

KEIJENBORG

BAAK

WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN zie www.12apostelen.nl/vieringen

DREMPT

OLBURGEN

STEENDEREN

VIERAKKER

9.30 uur
WCV
M. Storteler

11.00 uur
WCV
A Bos

11.00 uur
WCV
MOV werkgroep

geen viering

9.30 uur
WCV
T. ten Bruin

9.30 uur
Eucharistie
J. Leisink

9.30 uur
WCV
werkgroep

9.30 uur
WCV
J. van Kranenburg

9.30 uur
Eucharistie
H. Scheve

zo 18/10
Missiezondag

9.30 uur
WCV
werkgroep

17.00 uur
Eucharistie
H. Scheve

za 24/10
MOV weekend
zo 25/10
30e zondag
d.h. jaar

geen viering

za 31/10

19.00 uur
Euch. Allerzielen
H. Scheve
9.30 uur
Allerzielen
G. Spekkink

11.00 uur
Euch. Allerzielen
H. Scheve

9.30 uur
WCV
M. Storteler

geen viering

19.00 uur
Allerzielen
werkgroep

19.00 uur
Euch. Allerzielen
E. Wassink

9.30 uur
Euch. Allerzielen
J. Leisink

10.00 uur
WCV
werkgroep
19.00 uur
Euch. Allerzielen
F. Zandbelt

11.00 uur
WCV
M. Peters

geen viering

9.30 uur
WCV
M. Peters

geen viering

geen viering

11.00 uur
WCV
werkgroep

geen viering

9.30 uur
WCV
T. ten Bruin

9.30 uur
WCV
werkgroep

9.30 uur
WCV
A. Bos
17.00 uur
Euch. Ceciliafeest
Scheve / Ten Bruin

9.30 uur
Euch. Ceciliafeest
J. Leisink

9.30 uur
WCV
werkgroep

11.00 uur
Euch. Ceciliafeest
H. Scheve

11.00 uur
WCV
G. Spekkink

geen viering

9.30 uur
Eucharistie
H. Scheve

ma 02/11
Allerzielen

zo 08/11
Oecumene
Willibrord
za 14/11
Nat. Jongerencollecte

19.00 uur
Eucharistie
F. Zandbelt
9.30 uur
WCV
werkgroep

zo 01/11
Allerheiligen

za 07/11

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

DAG
za 17/10

19.00 uur
Eucharistie
F. Zandbelt
9.30 uur
Anders
Vieren
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9.30 uur
Eucharistie
H. Scheve

geen viering

9.30 uur
WCV
werkgroep

9.30 uur
Euch. Ceciliafeest
F. Zandbelt

19.00 uur
Eucharistie
F. Zandbelt

19.00 uur
Anders
Vieren

zo 15/11
33e zondag
d.h. jaar
za 21/11

zo 22/11
Christus
Koning
17.00 uur
Eucharistie
F. Zandbelt

za 28/11 Start
Adventsactie

10.00 uur
Woorddienst
werkgroep

zo 29/11
1e Zondag
Advent

Voor andere vieringen en het koorrooster zie bladzijde 13
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Onze Lieve Vrouw
Tenhemelopneming - Joppe

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

Locatieraad

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

Pastoraatgroep

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

Familieberichten
In de Heer overleden

Wilhelmus Johannes Groot Koerkamp,
echtgenoot van Johanna Maria Groot
Koerkamp-Klunder op de leeftijd van 96
jaar.
Gerhardus Hermannus Lubbers, echtgenoot van Hendrika Helena Theresia
Lubbers-Holtkamp op de leeftijd van 84
jaar.
Geertruida Hendrika Maria Jansen op de
leeftijd van 80 jaar.

Gehuwd

Zaterdag 5 september 2015 Lennart Crain
en Mauricette Schaufeli.

Het kerkportaal
Denk je rustig een kaarsje op te kunnen
steken bij Maria of Heilige Antonius dan
kwam je bedrogen uit, want op 15 en 16
september stond het portaal in de steigers. Er werd namelijk hard gewerkt door
Theo Lenselink, Cor Schoutsen en Jan
Wagemans om het kerkportaal van een

nieuwe verfje te voorzien. Jan Wagemans:
‘We gebruiken de kleuren die er al op zaten en de indeling willen we iets aanpassen. We houden het rustig en sfeervol.’
Samen zorgden zij er voor dat het portaal
weer een frisse uitstraling kreeg, waar
de beelden van Maria, Antonius en het
schilderij van Moeder van Altijd Durende
Bijstand weer tot hun recht kunnen
komen.
Heren, dank jullie wel.

Allerzielen
Maandag 2 november gedenken wij onze
dierbare overledenen. Tijdens de viering
worden de gedachteniskruisjes van de
overledenen, die het afgelopen jaar zijn
overleden, uitgereikt aan de nabestaanden. Na de viering van 19.00 uur zal de
processie naar het kerkhof plaatsvinden
waarna de graven gewijd zullen worden
door pastoor Scheve.

Koffie-ochtend
Woensdag 9 september hadden we weer
onze eerste koffie-ochtend van dit seizoen
voor de ouderen in de pastorie.
We missen de heer Bertus Weultjes, die
afgelopen zomer helaas is overleden. Hij
was vanaf het begin trouw en gezellig
aanwezig. Voor de komende ochtenden
kwamen een aantal onderwerpen naar
voren zoals: kennismaken met pastoor
Scheve, een vervolggesprek over de
kleine kerk met Jaap
van Kranenburg,
veranderingen in
de katholieke kerk
n.a.v. een onderzoek
van de heer Straus,
wetenswaardigheden
over Oud Gorssel o.a.
het kerkepad, mevr.
Marijke Fomenko,
die ons kan vertellen

over de praktische zaken na een overlijden. Zoals u ziet zijn er zeker genoeg
ideeën over onderwerpen voor het komend seizoen. De eerstvolgende ochtend
is op woensdag 18 november.
Pastoor Harry Scheve is dan onze gast en
in deze kleine kring is het natuurlijk een
prima manier om onze nieuwe pastoor te
ontmoeten en beter te leren kennen.
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 rekenen en ook als u opgehaald wilt worden
graag een telefoontje.
Puck Vork : 0575 – 490500 of Janny
Engelsman : 0575-490434
Tot ziens op de 18e november!

Ontmoet Bertus
Bertus Haarman is van jongs af aan actief
voor onze geloofsgemeenschap. Zo was
hij misdienaar en tegenwoordig is hij lid
van de pastoraatsgroep. Hij is dienstbaar
voor velen en helpt om de kerk mede
vorm te geven. Daarbij treed hij niet op
de voorgrond maar hij is er wel. Zo kent
men hem. ‘Ik ben zelf bij de les gebleven
en ging trouw naar de kerk op zondagmorgen en mede hierdoor is mijn geloof
versterkt. Ik ben mijn gelovige ouders tot
op de dag van vandaag dankbaar hoe zij
hun geloof hebben weten over te brengen
aan ons kinderen.’ Zo is Maria uitgegroeid
tot zijn inspiratiebron. Een ontmoeting in
Harfsen met een warme persoonlijkheid.
Meer over Bertus vindt u op
www.rkkerkjoppe.nl\bertus
De ziel van onze kerk wordt gevormd
door mooie en bijzondere mensen, die
ieder op zich zo verweven zijn met onze
kerk dat ze er om zo te zeggen de levende
stenen er van zijn. In de rubriek Ontmoet
maakt u kennis met een persoon uit onze
geloofsgemeenschap Onze Lieve Vrouw
Tenhemelopneming. Wat verbindt hen
met Joppe en wat doet het geloof met
hen. Vervolgens wordt hen gevraagd het
stokje aan een ander door te geven en dat
gebaar verbindt ons met elkaar.

Onderweg / Uit de geloofsgemeenschappen
H. Joseph - Lochem

Nieuweweg 18, 7241 ET Lochem; 0573-251457,
rkkerklochem@hetnet.nl
Secretariaat: dinsdag en donderdag 8.45-11.45 uur.
Rekeningnr.: NL94RABO0336626193 (algemeen en
intenties).
Rekeningnr.: NL03ABNA0532737407 (kerkbalans).
Redactie: gjvaarwerk@kpnmail.nl
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jaar is Trees twee keer weggestuurd: de
mensen waren boos en wilden met de kerk
niets te maken hebben. En bij één nieuwkomer hoorde Trees heel nare verhalen
aan hoe deze persoon het slachtoffer was
van sexueel misbruik. De persoon in kwestie kon door het bezoek van Trees zijn hart
luchten en alsnog zijn verhaal kwijt.

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 werkgroep
Nieuwkomers
Gemiddeld komen er jaarlijks zo’n 70
nieuwe parochianen in onze Lochemse
geloofsgemeenschap. Het gaat daarbij om
mensen die naar Lochem verhuizen en
om jongeren die binnen onze geloofsgemeenschap zelfstandig gaan wonen.
Elke ‘nieuwkomer’ wordt aangemeld door
de SILA (Stichting Interkerkelijke Leden
Administratie) en opgenomen in het
parochiële computerbestand Navision.
Iedereen weet uit eigen ervaring dat, als
je een adressenbestand niet heel precies
bijhoudt, het al gauw een rommeltje
wordt. Dat geldt ook voor de ledenadministratie van de kerken. Niet ieder kerklid
denkt eraan veranderingen door te geven
aan de administratie. Daar kan de SILA
helpen, want de SILA krijgt mutaties
zoals verhuizingen automatisch door
van de burgerlijke gemeenten. Een slim
systeem zorgt dat de plaatselijke kerken
die mutaties krijgen en dat de privacy van
de kerkleden gegarandeerd is.
Aan iedere ‘nieuwkomer’ wordt door een
lid van de werkgroep ‘Nieuwkomers’ een
bezoek gebracht. De werkgroep bestaat
uit de dames Gerry te Walvaart (voor de
nieuwkomers in Barchem), Tine Welmer
(Laren) en Trees Beltman (Lochem). Bij
het bezoek ontvangt de nieuwkomer een
pakketje informatie met onder andere
een welkomstbrief, een informatieboekje,
een exemplaar van het parochieblad
Onderweg en een antwoordformulier met
retourenvelop. Na de aanmelding door
SILA wachten de dames van de werkgroep
meestal een tijdje met het bezoek om de
nieuwkomer de gelegenheid te geven de
verhuisdozen uit te pakken. Trees: “Ik
ga altijd alleen naar een nieuwkomer om
niet opdringerig over te komen. Ik stel me
voor en zeg dat onze geloofsgemeenschap
bericht heeft gekregen dat de persoon/
personen hier onlangs zijn komen wonen.
Daarna stel ik de volgende twee vragen.

Weet u dat u staat ingeschreven in ons
parochiebestand? En wilt u dat ook? Vervolgens komt er vanzelf een gesprek op
gang. Afhankelijk van het gesprek volgt er
uitleg over onze parochie, in het bijzonder
over onze St. Joseph geloofsgemeenschap.
De ene keer gebeurt dit aan de deur, een
andere keer word je uitgenodigd binnen
te komen. Het liefst wil ik het antwoordformulier direct na het bezoek ingevuld
meenemen. Daarop staat dan of en hoe
men ingeschreven wil zijn en of men het
parochieblad Onderweg wil ontvangen.
Soms vraagt de nieuwkomer er nog even
over na te mogen denken of nog eerst met
de partner te mogen overleggen. Helaas
komt in de meeste gevallen het antwoordformulier dan niet meer terug.”
Trees vindt het boeiend van de nieuwkomers te horen over welke talenten zij
beschikken. Wat heeft iemand in een
vorige parochie gedaan? Kunnen we er
als geloofsgemeenschap iets van leren of
kunnen we van iemands talenten gebruikmaken? Ook onze Lochemse geloofsgemeenschap heeft per slot van rekening
vrijwilligers nodig om de toekomst met
vertrouwen tegemoet te kunnen zien.
Trees: “Aan ouderen vertel ik vaak over
verschillende activiteiten die er in Lochem speciaal voor hen zijn. Meestal heb
ik daarvoor enkele folders bij me. Het is
veel werk, maar het is ook mooi en leuk
werk om te doen. Nieuwe bewoners vinden het prettig als je ze (her)kent bij een
kerkbezoek. Ook het samen drinken van
een kopje koffie na afloop van een viering
draagt bij aan een fijne sfeer en een gevoel
dat we naar elkaar omzien.”
Bij het eerste bezoek aan een nieuwkomer
wordt bewust niet gesproken over de Actie
Kerkbalans. Deelnemen aan deze actie
is niet het uitgangspunt van het bezoek.
Het is goed mogelijk dat de nieuwkomer
niet meer geïnteresseerd is in de RK Kerk.
In dat geval bestaat de mogelijkheid zich
te laten uitschrijven. Via ons secretariaat wordt de betreffende persoon dan
afgemeld bij de SILA. In de afgelopen vijf

Voor Trees, Tine en Gerry brengt het
bezoeken van de nieuwkomers een hoop
werk met zich mee, ook omdat de mensen
niet altijd thuis zijn. Na drie keer vergeefs
aan de deur te hebben geklopt, wordt
het informatiepakket in de brievenbus
gestopt. Het is slechts zelden dat er dan
nog een reactie volgt.
Heeft u vragen of wilt u meer weten van
de werkgroep Nieuwkomers, neem dan
contact op met Gerry te Walvaart (gerry@
tewalvaart.nl), Tine Welmer (h.welmer@
kpnmail.nl) of Trees Beltman (trees.beltman@gmail.com).

Coniferen
Op 19 september zijn er twee coniferen
gepland bij de ingang van de kerk. Het
initiatief kwam van Gerda Prins, de
partner van Rob Prins die sinds kort deel
uitmaakt van onze actieve ‘tuingroep’.
Gerda vond het kerkplein nogal somber
en stelde voor om twee coniferen bij de
ingang te plaatsen. Roelof Heringa, ook
lid van de tuingroep, heeft contact opgenomen met hoveniersbedrijf Haneveld
in Laren voor nader advies. Dit heeft
geresulteerd in twee passende coniferen
die een teken van hoop en leven vormen
en de aanblik van de kerk voor lange tijd
zullen gaan bepalen. De officiële Latijnse
naam van deze levensbommen is Thuja
occidentalis variant ‘Smaragd’.
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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
Vele zaken zullen weer aan de orde komen
in deze Onderweg en op deze pagina
vooral aandacht voor onze geloofsgemeenschap. Bij deze uitgave zult u in onze
Nieuwsbrief de uitnodiging aantreffen
voor onze jaarlijkse Parochieavond die op
dinsdag 27 oktober gehouden zal worden.
Het is de gelegenheid om onze parochianen/vrijwilligers te bedanken voor het
vele werk dat in het afgelopen jaar weer
is verzet. Zonder U geen kerk! Het thema
van deze avond is dan ook: SAMEN
KOMEN WE VERDER! Een titel die toch
optimisme uitstraalt! In ons overleg met
pastoraatsgroep en locatieraad hebben
wij een tijd stil gestaan bij het thema voor
deze avond
De conclusie was unaniem, met optimisme, ook in deze snel veranderende tijd,
hopen we samen verder te komen. Dat
wil niet zeggen dat de problemen van de
hedendaagse kerk aan ons voorbij gaan,
ook die worsteling is zeer aanwezig.
Voor deze avond hebben wij pastoor
Harry Scheve uitgenodigd om nader kennis met hem te maken, maar ook om zijn
visie over “kerk zijn” te beluisteren. Weest
u dus zeer welkom op deze avond! (Zie
verder de separate uitnodiging).
Op zondag 13 september is de startzondagviering gehouden in de Dorpskerk.
Deze gezamenlijke viering, in samenwerking met de Raad van Kerken, was zeer
druk bezocht en stond in het teken van het
dopen. Meer dan 80 doopjurken, sommige meer dan 100 jaar oud, waren in
de kerk te bekijken. Het koor Inspiration
verzorgde de zang. Onder het genot van
koffie en (zelf) gebakken taart was het een
inspirerende viering/bijeenkomst.
Op zondag 8 november zal in onze kerk
de “Schoenendoos” viering gehouden
worden. Een initiatief van de gezamenlijke kerken in Vorden. (zie nevenstaand
artikel)

Vrijwilligers zijn van groot belang, het kan
niet vaak genoeg gezegd worden! Onze
geloofsgemeenschap is nog op zoek naar
een nieuwe voorzitter voor onze pastoraatsgroep!
Voor meer informatie kunt u terecht bij
Carin Fransen en Ans Heuveling
Namens locatieraad en pastoraatsgroep
Huub Winkeler

Familieberichten
Op 5 september 2015 zijn Bernd Wuestenenk en Ellen Peters getrouwd. Omdat
het stel zich samen met pastor Hogenelst
op deze dag had voorbereid, was hij voor
deze gelegenheid teruggekomen naar
Vorden, waar in de Christus Koningkerk
de inzegening plaats vond.
Wij wensen het jonge paar een zonnige
toekomst!

Schoenendoosactie 2015
Met het thema “eerlijk zullen we….”
gaat op zondag 25 oktober 2015 de schoenendoosactie van start in Vorden. Op
maandag 26 oktober start de actie op de
Dorpsschool de Vordering en het Hoge.
De actie op de scholen loopt tot en met
vrijdag 6 november. (Edukans schoenmaatjes).
Iedereen, jong en oud, kan meedoen.
Jaarlijks worden er ruim 50.000 schoenendozen gevuld met schoolspullen,
toiletartikelen en speelgoed voor kinderen
die leven in moeilijke omstandigheden.
Het kan gaan om kinderen in weeshuizen,
ziekenhuizen, vluchtelingenkampen of
kinderen die op straat leven. Soms gaat
het om oorlogsslachtoffertjes of kinderen
die leven in grote armoede.
Op zondag 25 oktober worden de actiefolders (Actie4Kids, Stichting de Samaritaan) in de Vordense kerken; Gereformeerde-, Hervormde- en Christus Koning
Kerk uitgedeeld. De actie op de scholen
loopt tot en met vrijdag 6 november.
Zondag 8 november 2015 wordt de actie

afgesloten in een Raad van Kerkendienst
in de Christus Koning Kerk om 10.00
uur. Dit jaar wordt de viering geleid door
ds. Jan Kool. De muzikale begeleiding
wordt o.a. verzorgd door het “Schoenendoos Kinderkoor” o.l.v. Piet Piersma.
Tijdens de viering is er ook een oppas
voor de allerkleinsten.
Afgelopen jaar hebben wij in Vorden
een kleine 300 schoenendozen mogen
ontvangen en die zijn op transport gegaan
naar de kinderen in verre landen. Wij
hopen dit jaar weer op veel enthousiaste
mensen die graag een schoenendoos willen vullen voor deze kinderen in moeilijke
omstandigheden.
Iedereen is van harte welkom!
Zie voor meer informatie www.actie4kids.
org en www.edukans.nl/scholenacties/
schoenmaatjes
De schoenendooscommissie.

Jaarlijks uitje van het
koor Vokate
Na de viering op zondag 30 augustus ging
het koor samen met partners op de fiets
richting Harfsen. Het weer bleef mooi,
de route was landelijk. Eindpunt was de
Vijvertuin in Harfsen. Het ouderwetse
woord uitspanning past nog het beste bij
deze locatie. Prima terras, mooie tuin en
een echte “speurtocht” naar de betekenis
van spreuken die waren uitgebeeld.
Op de terugweg passeerden we de waterkering bij “Besselink-Vonder” in Almen,
waar een hapje en een drankje geserveerd
werden onder de tonen van een minidraaiorgel. Diverse leden van Vokate
hebben het “draaien” uitgeprobeerd, dat
viel nog niet altijd mee! Een leuke dag
met dank aan de alten. Het was hun beurt
om het uitje te organiseren.
Inmiddels heeft de nieuwe dirigent, Ton
van Westing, er zes repetities en twee vieringen op zitten en aardig z’n “draai” gevonden. Het koor is al aan hem gewend!
Oproep: Vokate wil nog graag mannelijke- en vrouwelijke leden toevoegen aan
het koor.
Bij elke repetitie bent u welkom om een
keer te komen luisteren of mee te zingen!
(Elke woensdagavond repeteren wij van
20.15 uur tot 21.45 uur.
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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

RK kerk neemt deel aan
projectgroep “Zorgmaatje”
In het kader van de “Zorgzame kerk”,
heeft de diaconie van de Streekgemeente
de Wijngaard het project “Zorgmaatje”
opgepakt. Het project wordt vanuit de
landelijke PKN ondersteund. RK Borculo
neemt deel aan dit prachtige project.
In dit project willen de gezamenlijke
kerken in samenwerking met zorg- en
welzijnsorganisaties aanwezig zijn voor
mensen die behoefte hebben aan zorg en
steun, te denken aan mensen die aan huis
gekluisterd zijn door beperkte mobiliteit.
Hiermee werken de kerken aan een herbezinning op hun rol in de samenleving
en hun pastorale en diaconale activiteiten.
De projectgroep zal lokale initiatieven in
kaart brengen en aangeven welke mogelijkheden er zijn om een steentje bij te
dragen aan ‘het omzien naar elkaar in de
lokale gemeenschap’.
De projectgroep houdt u op de hoogte.
Contact: Ida Straver.

Gezocht: m/v

voor werkgroep
Doopvoorbereiding
Dringende oproep!
Na 15 plezierige jaren stopt de werkgroep
Doopvoorbereiding in Borculo ermee.
Vele mooie, ontroerende momenten hebben we beleefd. Nu onze eigen kinderen
op weg zijn naar volwassenheid, liggen
onze interesses elders. Daarom zoeken
wij opvolgers voor deze leuke werkgroep.
Nodig zijn minimaal 2 personen, tijdsinvestering circa 5 uur per doop.
Taken van deze werkgroep zijn:
• Contactpersoon zijn tussen parochie
en ouders t.a.v. het dopen.
• Het organiseren van een doopvoorbereidingsavond voor de ouders van de
dopelingen.

• Aanwezig zijn bij de 1 à 2 doopvieringen per jaar die er in onze kerk in
Borculo plaatsvinden, alwaar het Koor
Stemmig de zang zal verzorgen.
Wij zullen je de eerste tijd nog ondersteunen. Heb je interesse, bel ons!
Marion Hilhorst
tel: 0545-273308
Nathalie van Workum tel: 0545-274027
Trudy te Braake
tel: 0545-274443
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dag 29 augustus. Voor het 2e jaar hebben
we dit wederom samen gedaan met de
misdienaars uit Ruurlo. Iedereen moest
met de fiets zich verzamelen bij DEO. Van
hieruit zijn we in 3 groepen vertrokken
voor een fietspuzzeltocht. Deze is uitgezet
met het bolletje – pijltje systeem, waarbij we bij elk kruispunt konden nakijken
welke kant/richting we op moesten. Via
de zandpaden in het Galgenveld, de Jan
Ribbers Voetveer en het mooie Beekvliet
eindigden we bij boerderij “de Melktap”
in Geesteren. Hier hebben we het Boeren
Golf gespeeld de volledige 10 holes met
een estafette kruiwagen race als extra
onderdeel bij Hole 6. Ook hebben we ons
vermaakt met waterspelletjes en het Maisdoolhof. Als afsluiting van deze prachtige
dag was er een barbecue. Graag willen
onze misdienaars bedanken voor de gezellige en leuke middag en tot volgend jaar.
Groeten van Yvonne, Paul, Richard en
Gerwin

Familieberichten
Op 31 augustus is op 67 jarige leeftijd
overleden Mevr. Elly Eppink- Stegers.

Koor Stemmig 40 jaar

Inleveren Kopij

Het artikel en de foto’s over het 40-jarig
jubileum zijn in het algemene deel van
Onderweg geplaats. Zie blz. 10.

Sluitingsdatum inleveren kopij voor Borculo is 15 oktober 2015, monique.uhl@
gmail.com

Misintenties
18 oktober Fam.Geerligs en Ottenschot,
Fam. Pelgrum, Theo en Riek Verheijen.
Elly Eppink-Stegers. Ellie VenderboschBonnes. 31 oktober Bernard Sasse,
Elly Eppink-Stegers, Ellie VenderboschBonnes. 2 november Allerzielen, Ouders
Nieuwveld-v.d.Wurp, Jan Streppel,
Willem en Marietje Dute-Kasteel, Henk
en Gerda Klein Severt, Antoon, Annie en
Imro Delsink. 8 november Theo Jansen,
Harrie Leferink op Reinink, Elly EppinkStegers, Ellie Venderbosch-Bonnes. 14
november Hetty van Aken-Beerten,
Theo en Riek Verheijen, Fam. Geerligs en
Ottenschot, Bernard Sasse, Jan en Paul
Belterman, Elly Eppink-Stegers, Ellie
Venderbosch-Bonnes, Truus DibbelinkWegdam Jaargedachtenis. 21 november
Elly Eppink-Stegers, Ellie VenderboschBonnes. 29 november Gerhard Jansen,
Jaargedachtenis, Fam.Pelgrum, Bernard
Sasse, Elly Eppink-Stegers, Ellie Venderbosch Bonnes.

Misdienaarsreisje
Na vele jaren door Nederland diverse pretparken te hebben bezocht, is er dit jaar een
misdienaarsreisje 2.0 opgezet. Dus een
reisje in een geheel nieuwe stijl op zater-

Vervolg locatiepagina Zutphen

Taizéviering
Op zondag 18 oktober en zondag 15
november vindt er in de Martinuskerk
(Kerkplein 1, Warnsveld) een oecumenisch avondgebed plaats. Om 18.15
uur begint het inzingen en oefenen van
nieuwe liederen. Zingt u graag en wilt u
beter vertrouwd raken met de meerstemmig gezongen liederen, dan bent u daarbij
van harte welkom. Vanaf 18.50 uur bereiden we ons in stilte op de dienst voor. De
dienst begint om 19.00 uur en duurt tot
ongeveer drie kwartier.

Een brug slaan
Horen en zien wat er in de geloofsgemeenschap leeft, en hier vervolgens (indien nodig) actie op ondernemen. Hebt u
vragen of opmerkingen, zit u ergens mee,
weet u niet waar u bepaalde informatie
kunt halen?
Spreek gerust Marty, Gijs of Stefanie aan!
U kunt ook bellen (Marty: 0575-520538
of Stefanie/Gijs:0575-842598) of mailen:
bruggroep@gmail.com

Onderweg / Uit de geloofsgemeenschappen
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H. Willibrord-Ruurlo

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

Locatieraad

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

Pastoraatgroep

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

Taizé viering
Wat is Taizé? Taizé is een plaats in Frankrijk, Bourgondië. Daar leeft een gemeenschap van broeders, uit verschillende
landen en van verschillende kerkelijke
achtergronden. Zij verwelkomen jaarlijks
duizenden jongeren van uit de hele wereld. Al die jongeren hebben iets met God,
geloof en vertrouwen of ze staan er open
voor. Taizé is bekend om de bijzondere
vieringen: daarin klinken prachtige muziek en liederen, wordt nooit gepreekt, en
zijn indrukwekkende stiltes. Kenmerkend
zijn echter de liederen die in de gebedsvieringen gebruikt worden. Het zijn korte
liederen die gewoonlijk vele malen achter
elkaar gezongen worden. De gedachte
hierachter is, dat het lied als een gebed in
je onderbewustzijn een plaats vindt, en zo
de hele dag kan dienen als meditatief, stil
verlangen naar God. Vaak zijn de liederen
een of twee regels lang.

wordt Allerzielen gevierd ’s avonds om
19.00 uur. De werkgroep Allerzielen gaat
voor. Overledenen van het afgelopen
jaar worden herdacht en na de viering
zal in processie met lichtjes een bezoekje
worden gebracht aan het kerkhof. Er is
dan gelegenheid om even stil te staan bij
uw dierbaren. Zondag 22 november is
het Ceciliafeest. Pastoraal werker Jaap
van Kranenburg gaat voor, het Gemengd
Koor zingt extra uitbundig want er is iets
heel bijzonders te vieren. Twee jubilarissen, die 40 en 50 jaar koorlid zijn, zullen
worden gehuldigd.
Ineke Peterse

Misdienaarsuitje Borculo
en Ruurlo 2015

Taizé viering in Ruurlo

Op zaterdagavond 13 juni 2015 is in Ruurlo een eerste Taizé viering gehouden. De
belangstelling voor deze 1e Taizé viering
was meer dan goed te noemen. Het was
een mooie viering. De kerk was versierd in
de Taizé - kleur (oranje) en er waren kaarsen en muziek om in de sfeer te komen.
De meditatieve liederen, kenmerkend
voor de Taizé vieringen, werden door de
aanwezigen uitbundig meegezongen. De
reacties waren erg positief, enthousiast en
kritisch. De positieve feedback nemen we
ter harte en worden verwerkt in de voorbereiding van de volgende viering.
De eerst volgende Taizé viering is op
zaterdag 31 oktober 2015, 19.00 uur RK
kerk Ruurlo. Laat u (je) verrassen, kom en
beleef een Taizé viering mee.
Margriet, Rita en Désiree

Van de lokatieraad
De novembermaand heeft in onze kerk
veel aandacht. Op zondag 1 november

Wij zijn met z’n allen naar “de Melktap”
in Geesteren geweest. Wij zijn van uit
Ruurlo eerst samen op de fiets naar VV
Deo Dijkhoek gefietst daar kwamen de
misdienaars van Borculo ook allemaal
samen. We zijn toen allemaal in groepjes verdeeld en met behulp een route
beschrijving werden we naar de Melktap
verwezen. Bij aankomst van onze bestemming hebben we eerst een broodje
knakworst gegeten. Daarna hebben we
boerengolf gedaan. Dat was heel leuk. Bij
de pauze hebben we wat gedronken en we
hebben een kruiwagenrace gedaan. Dat
was heel leuk en grappig. Toen we daar
mee klaar waren gingen we waterballonnen overgooien, maar een team ging
waterballonnen op elkaar gooien. Daarna
gingen we in het maïsdoolhof tikkertje

doen met z’n allen en we hebben ook gebarbecued. Dat was lekker! Daarna hebben we ook met z’n allen een spel gedaan.
En als slot hebben we een lekker ijsje
gegeten. Het was een hele gezellige dag.
Robbin en Floris.

Misintenties
18 oktober ouders Eggink-Gotink Jan
Kasteel Ida van Lanen-Groot-Zevert
25 oktober Jan Kasteel 1 november
Ouders Gotink-Eggink en zoon Herman
Ernst en Annie Wheening overleden
ouders Eggink-Gotink Eef Bouwmeester
Mijnheer en mevrouw Sanders-Brekman
Toon Geerligs Rikie Mombarg -v.d.Hoven
Arnold en Ilse Olyslager-Markovski Mientje en Bennie Wopereis ouders KasteelJansen Lies Kasteel-Hofman ouders
Gevering-Ten Barge Johan van den Berg
Rudi Kasteel ouders Wiegerinck-Kock en
zoon Jos overleden ouders HermannsGoldewijk Piet Venneker overleden
familie Aagten-Geverink Ida van LanenGroot-Zevert André Teunissen familie
Teunissen-Roetgerink overleden familieleden 8 november Ouders Geerligs-Gasseling 15 november Mientje en Bennie
Wopereis jaargedachtenis Jan Kasteel Ida
van Lanen-Groot-Zevert 22 november
uit dankbaarheid voor 50 jarig huwelijk
Jan Kasteel jaargedachtenis Ida van
Lanen-Groot-Zevert overleden familie
Huitink-van der Linde

Raad van kerken
Barchem/Ruurlo
Op zondag 9 augustus hadden we onze
Oecumenische pompdag viering in de tent
op het kerkplein in Ruurlo. Voorganger
was de heer Jan Vreman. Het koor de Medeklinkers uit Zieuwent onder leiding van
Ineke Peterse verzorgde de zang. Er was
goede belangstelling ongeveer 250 personen bezochten de dienst. Naast de collecte voor de raad van Kerken was er een
collecte voor de voedselbank. Na afloop
was er koffie en limonade voor de kinderen. Op het ogenblik is de werkgroep Sint
Maarten bezig met de voorbereiding voor
11 november. De aanvangstijd is om 18.30
uur in de Rooms Katholieke kerk. Daarna
gaan we in optocht met Sint Maarten te
paard voorop naar het dorpsplein. Na
afloop is er voor iedereen chocolade melk
in de Dorpskerk. Op zondag 29 november
is er in de Dorpskerk een Oecumenische
Adventsviering. De heer Jan Vreman en
Mevrouw Jocelyn van Nieuwenhuyzen
gaan hier voor. Het koor Markant onder
leiding van Ton Verheul werken mee aan
de dienst. Dan zijn we 3 januari 2016 al
weer bij onze Oecumenische Nieuwjaars
viering in de R.K. kerk. Aansluitend onze
nieuwjaarsbijeenkomst in de Sprankel.
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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.

R.K. Willibrord Kerkkoor
Hengelo Gld.
Het R.K. Willibrord Kerkkoor heeft op
zondag 13 september 2015 een bezoek
gebracht aan Thorn (Limburg). Het stadje
Thorn kende ooit een imposante abdij.
Het gehele leven was geënt op dit stift
van hoog adellijke dames en de mensen
van Thorn waren rijk. Met de komst van
de Fransen in 1794 werd de abdij afgeschaft en de adellijke dames vluchtten.
De abdijgebouwen werden geleidelijk
gesloopt, de inwoners van Thorn verloren
hun belangrijkste werkgever en vervielen
in armoede.
De verarmde mensen trokken in grote
huizen, die ooit door de rijke stiftdames
en hun entourage bewoond werden. De
Fransen voerden belastingen in op de
omvang van de ramen en de haard. Om
aan de zware lasten te ontkomen werden

ramen dichtgemetseld en de haarden verkleind. Uit trots bedekten de inwoners de
“bouwlittekens” door de gevels wit te kalken. Op deze wijze kregen vele historische
gebouwen in het oude Thorn een witte
kleur.
Na de tweede wereldoorlog ontdekten de
toeristen het bijzondere karakter en de
witte panden van historisch Thorn.
Om half zeven ’s-morgens vertrokken we
vanuit Hengelo met de bus van Brookhuis

busreizen richting Thorn. De Eucharistieviering in de Abdijkerk St. Michaëlskerk
begon om 9.30 uur. In de viering werd
door ons koor o.a. de mis van Gounod gezongen. Na de H. Mis ging het gezelschap
richting Brasserie SOOF waar koffie/thee
met een heerlijk groot stuk echte Limburgse vlaai werd genuttigd.
Hierna werden we door Thorn rondgeleid
door Paul Kipp en Rob Steenbergen.
Deze rondleiding duurde plm. één uur
waarna we de lunch hebben gebruikt in
La Ville Blanche.
De tweede rondleiding door Thorn
duurde wat langer en we zijn door Paul en
Rob van heel veel informatie voorzien.
Na afscheid te hebben genomen van gids
Rob gingen we naar de Kapel onder de
Linde.
De Kapel onder de Linden (1674) is
gesticht door Clara Elisabeth van Manderscheidt- Blankenheim. Dit heet het
huisje te zijn waarin Maria te Nazareth de
boodschap van de engel zou hebben ontvangen. In deze prachtige kapel mochten
wij een aantal liederen ten gehore brengen. Het was indrukwekkend dit te mogen
doen. Velen van ons maakten gebruik van
het opsteken van een kaarsje.
Direct naast de Maria Kapel bevond zich
het Kapelhuis waar wij het diner hebben
genuttigd. Tegen de klok van half zeven
zijn we in de bus gestapt en ging de reis
weer richting Hengelo. We mogen zeggen
dat het een zeer interessante, leerzame en
vooral gezellige dag is geweest. Tijdens de
terugreis werden Rob en Gerdien Mullink
bedankt voor de aanzet van dit bezoek
aan Thorn. De tenoren werden door de
voorzitter Agnes Winkelman bedankt
voor de organisatie.
Tenslotte willen wij een bezoek aan Thorn
van harte aanbevelen.
Jan Jansen
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Buren en vredeswensen
op Startzondag
Al vroeg stonden de deuren van de Remigiuskerk open en streken de eerste gasten
neer. Zondag 20 september had de Raad
van Kerken ter gelegenheid van Startzondag een ontbijt georganiseerd voor kerkleden en buren van de kerkgebouwen.
Het werd een gezellige ontmoeting rond
het goed verzorgde ontbijtbuffet. Genoeg
energie voor een korte wandeling door het
dorp, langs de verschillende “heilige huisjes”, ook de plaats waar ooit de synagoge
stond. Op die plekken stonden de wandelaars stil voor een vraag of opdracht rond
“vrede” en twee aan twee was vrede ook
het gespreksonderwerp onderweg.
In Kerkstraat 15 werd in de kring met elkaar gesproken en nagedacht over vrede:
hoe kun je daarmee telkens weer een
begin maken, dichtbij huis, met je buren?
Toen de kerkdienst om 10.30 uur begon,
hingen er als vrucht van deze gesprekken
vele vredesduiven in de “boom” voorin
de kerk. De dienst stond in het teken van
“Goede buren”, beginnend met een vredegroet onderling tussen alle aanwezigen en
eindigend met het voorlezen van diverse
vredeswensen van de duiven in de boom.
Daartussen een gevarieerde liturgie:
van een column van Miggelenbrink over
“buren in de Achterhoek” tot de gelijkenis
van de Barmhartige Samaritaan; van een
filmfragment “Buurman en Buurman” tot
een geloofsbelijdenis samen met de koren
van katholieke en protestantse kerk. De
kinderen maakten in hun eigen ruimte
prachtige bloemstukjes in koffiekopjes en
ze brachten er één bij de buurvrouw van
Kerkstraat 15. Zo werd het thema meteen
in praktijk gebracht! Onder het genot van
koffie, thee en vers gebakken nieuwjaarsrolletjes hebben velen nog nagepraat en
gelachen! We gaan met moed en vreugde
het nieuwe seizoen in! Dank aan allen die
deze Startzondag tot een feest hebben
gemaakt.
Namens de Raad van Kerken,
Aleida Blanken

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

Gezinsbijdrage/kerkbalans: C. Gerritsen 06 10065324

Locatieraad/pastoraatgroep

J. Roeling, 0314-641739; R. Besselink, 462882;
H. Limbeek, 0314-641546, Dini Compas-Nijenhuis,
06 40594236; Annie Stapelbroek, 0314-641477

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

Stichting R.K. Begraafplaats
Keijenborg

Contactpersoon: Mevr. J. Lamers tel.
0575 – 464162
email: begraafplaatskeijenborg@hotmail.
com

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

Jaargedachtenisvieringen
Zondag 8 november zal de jaargedachtenisviering zijn voor Leny GoossensSeesing overleden op 7-11-2014; Theo
Tankink overleden op 9-11-2014; Theo
Ankersmid overleden op 10-11-2014 en
voor Annie Berentsen-Kersten overleden
op11-11-2014. Op zondag 29 november is
de jaargedachtenis voor Reinier Hilderink
overleden op 19-11-2014.

Familieberichten
Dopen: Zoë, dochter van Frederik en
Wendy Hageman en Jelte, zoon van Rob
Hoksbergen en Nienke Pape. Zij worden
gedoopt op zondag 25 oktober a.s.
Overleden: Op 18 augustus 2015 is
overleden Rita Kamp- ter Braak in de
leeftijd van 56 jaar. Zij woonde Broekstraat 9A te Doetinchem. Op 10 september overleed Hendrica, Christina, Grada
Kuipers-Megens in de leeftijd van 90 jaar.
Zij woonde Moatweg 2 te Hengelo Gld.
En op 10 september overleed ook Dora
Mullink-Essing in de leeftijd van 76 jaar,
Zij woonde Koldeweiweg 12 te Keijenborg.

Vorming & Toerusting
Het nieuwe programma
boekje voor Vorming &
Toerusting is klaar. Een
kort overzicht van het programma vindt u als bijlage
bij deze Onderweg. Achter in de kerk ligt
het boekje, als u geïnteresseerd bent kunt
u een exemplaar meenemen.

Verplaatsing parochiesecretariaat naar sacristie
Omdat de pastorie bewoond gaat worden door onze nieuwe pastoor Scheve en
zijn huisgenote met haar dochter is het
parochiesecretariaat verplaatst naar de
sacristie. Hiervoor is een apart gedeelte
gemaakt. Ook de activiteiten die in de
grote zaal werden gehouden, zullen nu
in de sacristie worden gehouden. De
koren maakten al langer gebruik van deze
ruimte. Er is daarom een nieuwe opgang
gemaakt naar de sacristie, zodat ook de
mensen die niet zo goed ter been zijn,
er goed naar binnen kunnen komen. Er
komt nog een leuning aan de muur.
Aangepaste openingstijd secretariaat.
In overleg met de kosteres is besloten
om het secretariaat een half uur later te
openen. Het wordt nu dus van 10.30 uur11.00 uur op de donderdagmorgen. Als
er dan eens een uitvaartviering is kan het
secretariaat ook gewoon geopend zijn in
de sacristie.

Allerzielenviering zondag
1 november
Op Allerzielen gedenken wij in de liturgie
in het bijzonder de overledenen van het
afgelopen jaar. Daarom nodigenen wij
u allen uit voor de gedachtenisviering
van Allerzielen op zondag 1 november
om 11.00 uur. Dan worden de namen
genoemd van alle parochianen die ons
in het voorbije jaar zijn ontvallen en er

wordt voor hen een kaars aangestoken.
Na de viering gaan wij samen in stille
processie naar het kerkhof. Wilt u ook
graag zelf een lichtje opsteken voor uw
dierbare overledene(n) en/of voor andere
intenties? Kom dan s.v.p. wat eerder naar
de kerk, dan is daar vóór de viering begint
een passende gelegenheid voor. De kaarsjes liggen voor in de kerk. De families van
de overledenen van het afgelopen jaar
krijgen een uitnodiging thuis gestuurd
voor het bijwonen van deze viering.

Catecheselessen op de
St. Bernardusschool
‘Doe maar gewoon, dan doe je al gek
genoeg.’ Er is vast geen levenswijsheid die
zo oer-Hollands is, zo degelijk, nuchter
en saai. Een beetje speelser, uitdagender
mag best, vinden we. De lessen van Hemel en Aarde over godsdienst en levensbeschouwing gaan de komende weken
over het onderwerp Raar. Een onderwerp
dat tot de verbeelding spreekt en waarover veel verrassende dingen te ontdekken vallen.
In de lessen gaat het over eigenaardige en
opmerkelijke voorwerpen, die iets bijzonders voor je kunnen betekenen. Vroeger
verzamelden mensen die in een rariteitenkabinet. In de klassen maken we eigentijdse rariteitenkabinetten, met voorwerpen
die ons aan het denken zetten.
Veel kinderen vinden raar wel interessant, grappig en boeiend, maar willen
zelf niet raar gevonden worden. Het is
belangrijk om bij de groep te horen en het
is vervelend als anderen je raar vinden.
Wat in de ene groep normaal is, is voor de
andere groep raar. Met stokjes eten, een
cadeautje pas uitpakken als de gever weg
is, iedereen dezelfde kleren aan op school
of allemaal een dutje doen tussen de middag: allemaal rare gewoonten die maken
dat je even anders kijkt naar wat je zelf
normaal vindt. Wie is er hier nou raar?
De wereld is vol van wonderlijke rariteiten, die je leven rijker maken. Raar is
boeiend, interessant, de moeite waard
en helemaal niet om bang voor te zijn. Je
moet het maar durven, zomaar een dansje
doen in het park, omdat je er zin in hebt.
Vreemde olifanten van Dalí, en mannetjes
met een paraplu die als regendruppels
uit de lucht vallen op een schilderij van
Magritte. Dat is raar. Maar nog niets in
vergelijking met de wonderverhalen over
Jezus. Die zijn pas boeiend.
Er valt weer genoeg te beleven in onze
lessen! Het wordt weer boeiend. Maar wel
raar.
Met vriendelijke groeten,
Het team van de St. Bernardusschool
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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
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gen mensen. Daarna volgde geen officiële
receptie, nee gewoon gezellig samenzijn!
Ondertussen konden de mensen herinneringen ophalen in de tentoonstelling.

Locatieraad/pastoraatgroep

J. Dors, 441948; B. Lamers, 441244;
T. ten Have, 842002; A. Wolbrink, 441206
I. Teunissen, 452865; infra.teunissen@kpnplanet.nl

Koffiedrinken
Op zondag 25 oktober is er na de viering
van 9.30 uur koffie en thee drinken in de
kerk. Deze viering staat in het teken van
MOV. Ook is er met Allerzielen, maandag
2 november, koffie en thee. In het stukje
Allerzielen leest u meer hierover.

Bel of mail voor meer informatie Berna
(06 – 3875 8764) of Ingrid (infra.teunissen@kpnplanet.nl).

Sint Maarten

Tijdens deze dag konden de aanwezigen
de eerste kroonluchter ten behoeve van de
verbetering van de akoestiek bewonderen.
We kunnen terugkijken op een geslaagde
dag. Dank aan de werkgroep die dit hebben voorbereid, en degenen die op de
dag hebben geholpen om dit feest goed te
laten verlopen!
Zie blz. 11 voor een uitgebreid verslag van
de festiviteiten.

Allerzielen

Misintenties

Allerzielen is een hoogtijdag en wordt
gevierd op 2 november, de dag na Allerheiligen. Met Allerzielen worden de
overledenen herdacht. De nabestaanden
gaan naar het graf van hun dierbare overledenen en plaatsen een graflicht. In Baak
is het gebruikelijk, dat als er een parochiaan is overleden er een kruisje wordt
opgehangen met daarop de naam van de
overledene. Op de eerstvolgende viering
met Allerzielen komt de familie van de
overledene naar de viering in de kerk om
het kruisje in ontvangst te nemen.

Za.17/10 Jgt. Mieke van den Bos-Sesink,
Ouders Jan en Will Schutte-Bosman,
Henk Mokkink, Ouders Schotman-Bekken en fam. Zo. 25/10 Ouders Cornelissen-Brink. Zo. 1/11 Ouders DashorstBrink, Ouders Harmsen-Ovink, Ouders
Helmink-Boerkamp, Zuster Bernadino
Helmink. Ma. 2/11 Ouders van Leussen
Wolbrink, Fam. Koekkoek, Fam. Veenhuis-Zents, Ouders Jan en Will SchutteBosman, Herrman Hendriks, Ouders
Schotman-Bekken en fam. Wim Driever,
Wim Teunissen, Ouders CornelissenBrink, Ouders Spijkers-Betting, Jan
Roordink en Hans. Za. 14/11 Jgt. Mevr.
Mentink-Jansen, Ouders van LeussenWolbrink, Ouders Roordink-Borgonjen,
Jgt. Mevr. Schooltink-Staring, Ouders
Mentink-Jansen en Fam., Wim Teunissen, voor overleden en leden van het
kerkkoor. Zo. 29/11 Ouders SchooltinkKroesen, Theo en Ben, Ouders Cornelissen Brink, Antoon van den Bos.
Misintenties voor elk weekend: Bernard Klein Heerenbrink Jan Mokkink,
Hein Schooltink, Mevr. Peters-Weetink,
Mevr. Berns-Seegers, Henk Jansen, Berrie 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, Thé Jansen
en zoon Jos.

Ook dit jaar wil de werkgroep Avondwake samen met u Allerzielen vieren op
maandag 2 november door in de kerk de
kruisjes aan familie uit te reiken en de
dierbare overledenen te herdenken. Aansluitend aan de viering zal er gezamenlijk
naar het kerkhof worden gelopen. Daar
zal een korte plechtigheid plaatsvinden en
kunt u de graven van dierbaren bezoeken.
Indien u wenst is er na afloop in de kerk
koffie of thee. De werkgroep Avondwake
nodigt u van harte uit op 2 november om
19.00 uur.

Van harte aanbevolen…
Vergaderverslagen maken, artikeltjes
opstellen voor de Onderweg, de ledenadministratie bijhouden, kosteren. Iedereen
doet wat het best bij hem of haar past om
alles draaiende te houden binnen de H.
Martinuskerk. We zoeken enthousiastelingen die samen de werkzaamheden in
en rond de kerk willen oppakken.

Op woensdag 11 november vieren we
het feest van Sint Maarten in Baak. Wij
nodigen alle kinderen uit Baak, Drempt,
Olburgen, Steenderen, Toldijk, Vierakker
en Wichmond samen met hun ouders en
grootouders van harte uit. Breng je lampion met lampje (geen kaars) mee.
Om 18.30 uur beginnen we in de Martinuskerk. Daar wordt het verhaal van
Sint Maarten verteld. Daarna volgt de
lichtjesoptocht door de donkere straten
van het dorp. Sint Maarten op het paard
voorop en de kinderen met lampionnenlicht achter hem aan. Muziekvereniging
“Nieuw Leven” zorgt voor de muziek. Na
de lichtjesoptocht staat de vuurkorf klaar
met daarbij de warme chocolademelk! We
hopen dat jullie met velen komen.
Tot 11 november,
De Werkgroep

Baaks Onderonsje,
geslaagde dag!
Op 6 september werd 125 jaar Martinuskerk gevierd. De feestelijkheden werden
voorafgegaan door een viering door de ei-
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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

Van de locatieraad
De afgelopen maanden hebben we veel
nieuwe gezichten gezien in onze kerk in
verband met de overgang naar de HH.
Twaalf Apostelen en de komst van de
nieuwe pastoor. De locatie is onder de indruk van de nieuwe voorgangers. De afgelopen periode is weer het nodige gebeurd
in en rond onze kerk. Op het kerkhof was
de waterkraan blijven lopen met als gevolg
een flinke waterplas. Naast dit verlies was
het grote waterverbruik ook te wijten aan
een ondergrondse lekkage. Het bereiken
van de lekkage was geen gemakkelijk
opgave door wortels, puin, modder en het
warme weer. Wij willen Anton Burghout
en Herman Geurts voor deze inspanning
dan ook even extra bedanken.
Verder is er noodverlichting aangebracht
in de kerk om te voldoen aan de huidige
eisen met betrekking tot brandveiligheid. Deze noodverlichting hangt achter
in de kerk onder het koor. Verder zijn de
blusmiddelen gekeurd en vernieuwd. Het
slot van de zijdeur is voorzien van een
draaiknop aan de binnenzijde. Hiervoor
moest het slot en de sleutels vervangen
worden waardoor we de sleutellijst ook
weer bijgewerkt hebben. Doordat de montage van het geheel door onze vrijwilligers
is gedaan zijn de kosten beperkt gebleven
tot materiaalkosten. Op het kerkhof zijn
de hagen weer strak geknipt. De tuin van
de pastorie wordt nu bijgehouden door
Ben en Anton na het verlies van Herman
Wienholts. Onze jaarlijkse kermis in september zit er weer op en vooral op maandag hebben we nog kunnen genieten van
het mooie weer. Er kon gegeten worden
bij ’t Hessenhuus waardoor de route langs
de kerk weer gebruikt moest worden,
hetgeen weer deed denken aan oude tijden
(met de feesttent naast de boerderij van
Hoppenreijs).

Willibrorddag
De doelgroep is persoonlijk uitgenodigd,

hieronder treft u ter actuele kennisgeving
de uitnodiging aan:
Uitnodiging Willibrorddag
Ontmoeting voor Ouderen (75+), (chronisch) zieken en zij die in het afgelopen
jaar hun dierbare hebben verloren van de
locatie H. Willibrord te Drempt
Op vrijdag 6 november 2015 van 9.45 uur
tot 14.00 uur in de H. Willibrorduskerk
en het Hessenhuus te Achter-Drempt
Programma:
09.45 uur Welkom in de kerk
10.00 uur Eucharistieviering, voorgegaan
door pastoor Scheve van onze
parochie HH. Twaalf Apostelen met de mogelijkheid tot
ontvangen van het Sacrament
der Zieken.
11.00 uur Feestelijke koffie/thee in het
Hessenhuus
12.00 uur Gezellig samenzijn onder het
genot van een glaasje
13.00 uur Lunch
14.00 uur Afsluiting
Graag begroeten wij u op deze feestelijke
viering van de naamdag van de H. Willibrord, patroonheilige van Nederland en
onze locatie!
Werkgroep Diaconie en Caritas Drempt

Kort interview 2
De interviewer is Marjan Helmink-Jansen
die Ingrid Stortelder-Spigt interviewt. Ingrid zit in de Dremptse locatieraad sinds
2010, ze heeft alle catechese werkgroepen
begeleid.

-Wat betekent de kerk in het algemeen
voor je?
Voor Ingrid is het steun, houvast en
troost, het besef dat ze niet alleen is en
een gemeenschap waar je bij hoort samen
met je gezin.
-Herinner je je speciale vieringen of zijn
er gebeurtenissen in onze kerk die je zijn
bijgebleven?
Vele: door Pastoor v.d. Made aangemoedigd en begeleid in haar stappen binnen
de catechese, mocht ze veel mensen en
kinderen begeleiden. De rol die ze heeft
mogen spelen voor Feeling, om ondanks
tegenwerking, in onze kerk concerten te
kunnen geven.
-Hoe zie je het kerkelijk leven in de Willibrordkerk nu?
Tam, na de zware storm proberen we de
boot weer zeewaardig te krijgen.
We hebben alle vrijwilligers daarbij heel
hard nodig. Onze geest is niet gebroken,
daar is ze trots op. De voorouders in
Drempt hebben heel veel offers gebracht
voor onze kerk. Aan ons de taak om deze
erfenis zo goed mogelijk te behouden voor
het nageslacht.
-Heb je ideeën hoe wij samen de kerk
en het kerkelijk leven zinvoller kunnen
maken?
Investeren in ouders met (jonge) kinderen, communicanten, vormelingen en
misdienaars. We hebben veel te bieden,
ook voor de maatschappelijke stages van
de jeugd. De bedevaart naar Kevelaer
zouden we met nog meer mensen kunnen
gaan beleven. Conservatoriumstudenten
naar ons orgel halen. Wat wij hebben is
uniek. Standvastig blijven en vertrouwen
op onze eigen wijsheid.

Allerzielen 2015
Op Allerzielen, maandag 2 november,
staan we in de viering van 19.00 uur
stil bij alle overledenen in onze eigen
gemeenschap en familiekring. Ook gedenken we hen die omgekomen zijn door
rampen en oorlogsgeweld.
In onze locatie zullen kaarsen branden
voor de overledenen in het afgelopen jaar:
- Harrie Hendriks
14-11-2014
- Toon Klein Reesink
24-04-2015
- Herman Wienholts
06-08-2015
- Karel Willink		
06-08-2015
Ook zal er een kaars branden voor degene
waarvan het kruisje wordt terug gegeven
van het jaar ervoor:
- Wim ter Horst
09-07-2014
- Nicole Leisink		
11-07-2014
- Ab Dieks		
21-08-2014
- Dora Verstege-Janzen
17-10-2014
Dat ze mogen rusten in vrede.

Kopij

Sluitingsdatum kopij: 2 november.
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 volgende activiteiten nog op het programma:
Creatieve avond op
16 november
Koken voor de Kerst op
7 december
Alle vrouwen kunnen aan deze activiteiten meedoen, je hoeft niet perse
woonachtig te zijn in Olburgen of Rha.
Dus heb je interesse, laat het even weten.
Geef je mailadres door aan Trees Jansen:
jansenmts@planet.nl en je krijgt via de
nieuwsbrief alle verdere details van de
activiteiten toegestuurd.

Boekenuitleen Olburgen
Vanaf 1 oktober wordt de openingstijd op
vrijdag van 10.30 uur tot 11.30 uur. Op de
dinsdag blijft de tijd ongewijzigd dus van
18.30 uur tot 19.30 uur. Kom gerust een
keertje binnen en kijk wat we allemaal te
bieden hebben. En geen zin in een boek,
maar wel in een praatje, ook dan ben je
natuurlijk van harte welkom.

Geen vieringen in het
weekend van:
24 – 25 oktober, 7 – 8 november

Bloemversiering

3 oktober – 16 oktober: Yvonne en Til
17 oktober – 30 oktober: Thea en Gerda
31 oktober – 13 november: Riky en
Marietje, 14 november – 27 november:
Betsie en Nicole

Dames- en herenkoor

Repetities: 13 oktober, 20 oktober, 3
november, 10 november, 17 november en
24 november.
Gezongen vieringen: 1 november,
15 november en 28 november.

Lectoren

1 november:
15 november:
28 november:

Cilia Langenhof
Anke Pasman
Roland Jansen

Collectanten

18 oktober: Theo Damen, 1 november:
Jan Baars, 15 november: Joost Langenhof,
22 november: Jan den Hartog, 28 november: Erna Bosch

Kosters

18 oktober: Betsie Verhoeven, 1 november: Jan Baars, 6 november: Theo van
Aalst, 15 november: Joost Langenhof,
22 november: Cilia Langenhof, 28 november: Betsie Verhoeven
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Intenties
18 oktober: Liesbeth Sielias, Gradus en
Dinie Baars, Riet Willemsen-Böhmer en
Joan Willemsen, Jan Egging en Marietje
Egging-Houtman.
1 november: Geert Pelgrom, Liesbeth Sielias, Herman en Bep Pasman,
Overleden ouders Te Braake-Gosselink,
Iete Gosselink, Antoon Gosselink en
Truus Gosselink-Steverink, Joan en Riet
Willemsen-Böhmer, Evert de Jong.
15 november: Bernard Beijer, Herman
en Bep Pasman, Gradus en Riek Bremer,
Theo Bremer.
22 november: Gradus en Dinie Baars,
Annie Gosselink-Pasman en Albert Gosselink, Robert Vallen.
28 november: Hendrikus Baars, Willemien Horstink-Groot Koerkamp en
Jan Horstink, Herman en Bep Pasman,
Overleden ouders Gerritsen-Reulink, Jan
Egging en Marietje Egging-Houtman.

Inleveren kopij
Sluitingsdata inleveren kopij voor Olburgen/Rha: (uiterlijk 20.00 uur):
nummer 1:
2 november
E-mailadres: jansenmts@planet.nl

MISSIO Wereldmissiemaand 2015
Kerkdeurcollecte 18 oktober

Geef hoop aan de christenen in Pakistan
Wereldmissiemaand (oktober) besteedt
dit jaar aandacht aan de katholieke Kerk
in Pakistan. In dit islamitische land
hebben minderheidsgroepen, onder
wie de christenen, het zwaar: armoede,
analfabetisme, religieus geweld en
terroristische aanslagen. Met name
vrouwen en meisjes lopen groot gevaar
slachtoffer van geweld te worden.

Katholieken in een islamitisch
land

Het aantal katholieken in Pakistan
bedraagt 1,15 miljoen, een minderheid
in het islamitische land. Volgens de
traditie zou de heilige apostel åThomas
door India en Pakistan gereisd hebben
om er het christendom te brengen. De
eigenlijke missie begon in de 19e eeuw.
De katholieke Kerk draagt met haar
onderwijs en gezondheidszorg bij aan
de ontwikkeling van Pakistan, waar veel
armoede heerst, het analfabetisme hoog
is en veel mensen geen enkele toegang
tot onderwijs en gezondheidszorg hebben.

Positie van vrouwen en meisjes

Hoewel vrouwen en mannen volgens de

Pakistaanse wet officieel gelijke rechten
hebben, komt daar in de praktijk weinig
van terecht. Na Afghanistan en Congo
is Pakistan het derde gevaarlijkste land
voor vrouwen. Er is veel geweld tegen
vrouwen, zoals verbrandingen en verkrachtingen. Daar komt bij dat vrouwen
op veel gebieden totaal buitengesloten
zijn. Reden daarvoor zijn de tot op
heden heersende stammentradities, die
het dagelijkse leven van de mensen nog
verregaand bepalen en vrouwen geen
actieve rol in de samenleving toestaan.
In het straatbeeld domineren mannen.
Vrouwen zijn altijd gesluierd, ongeacht
hun religie.

Help mee en geef hoop aan de
christenen in Pakistan

MISSIO/Pauselijke Missiewerken steunt
de parochies en religieuzen in Pakistan
bij hun pastorale werk, onder meer op
het gebied van vrouwenrechten, de interreligieuze dialoog, vredeswerk.
Helpt u mee? Geef dan in de kerkdeurcollecte op Missiezondag 18 oktober
of stort uw bijdrage op
NL65 INGB 0000 0015 66, t.n.v. MISSIO Wereldmissiemaand, te Den Haag.
Voor meer informatie: www.missio.nl
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H. Willibrord - Steenderen

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

Locatieraad

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

Pastoraatgroep

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

Pastoor Scheve op de
kermis
Op vrijdagmorgen 11 september kwam
de kleine schutterij een vaandelhulde
brengen aan pastoor Scheve. Het is een
traditie dat alle notabelen van het dorp
deze eer toekomt. Ook pastoor Scheve
houdt deze traditie in ere. In alle vroegte
kwam hij met zijn huisgenote uit Rijssen
om op tijd aanwezig te zijn.
Voor de kerk staande nam hij de vaandelhulde in ontvangst, evenals de woorden
van de kapitein van de kleine schutterij.
De bielemannen hakten hun trofee om en
de pastoor keek geamuseerd toe.
Hij dankte de kapitein voor het optreden
van zijn gevolg en trakteerde de aanwezigen.

verzoek van de bisschoppen. Na afloop
was er koffie met wat lekkers waar velen
gebruik van maakten.

Communicatiecommissie:
Wie is onze man/vrouw?
De parochie heeft een ambitieus communicatieplan opgezet om diezelfde communicatie beter te laten verlopen. Er wordt
op verschillende terreinen ingezet, zoals
website, parochieblad, media, onderlinge
communicatie tussen en naar de geloofsgemeenschappen etc. Wij zoeken een
parochiaan die onze geloofsgemeenschap
wil vertegenwoordigen in deze commissie.
Het moet iemand zijn die affiniteit heeft
met dit onderwerp en het leuk vindt zich
hiermee bezig te houden. Meldt u aan bij
Maria Schut (zie kader bovenaan deze
pagina).

Vrijwilligersdag
18 oktober 9.30 uur -14.00 uur.

Viering voor zieken en
mantelzorgers
Op zondag 20 september werd in de
woord- en communieviering aandacht
geschonken aan zieken en hun naasten.
In de liederen van het koor 2gether en in
de teksten werden troostvolle woorden
gesproken om zieken en mensen die het
moeilijk hebben een hart onder de riem
te steken. Ook werd aandacht geschonken
aan de vele vluchtelingen, waarvoor bij
de uitgang een collecte werd gehouden op

Alle vrijwilligers van onze geloofsgemeenschap hebben een uitnodiging in de bus
gehad met het verzoek zich op te geven
voor deze dag. Wij zijn ongelooflijk blij
met ieder die zich op de één of andere
manier inzet voor onze kerk. Daarom
deze dag, die we jaarlijks in oktober willen houden. We starten met een woorden communiedienst met als voorganger
pastor Jaap van Kranenburg. Het thema
is: Alleen kun je niets, samen des te meer.
Tijdens de dienst wordt er één groep vrijwilligers in het zonnetje gezet. Daarna is
er koffie met lekkers, gezellig borrelen en
als afsluiting soep met een broodje. Wij
hopen dat velen van u zich opgeven om
te komen. Mocht u wel vrijwilliger zijn en
geen uitnodiging ontvangen hebben, dan
kunt u dit melden bij Maria Schut.

Afscheid Trudy van Haren
en Egbert de Haan
Al meer dan 30 jaar houden we in onze
geloofsgemeenschap woord- en communievieringen. Destijds opgezet door
pastoor Kemperman omdat hij van 2
parochies pastoor was en daardoor niet in
alle diensten kon voorgaan. (We kerkten
toen nog op zaterdagavond en op zondagochtend) Trudy is vanaf het begin
voorganger geweest. Ook ging ze voor in
avondwakes, was lectrice en acoliet bij
uitvaarten. Ze heeft ook nog gezongen bij
het koor Vocal Motion. Kortom een hele
actieve parochiaan. Egbert gaat al jaren
voor in de woord – en communiediensten
samen met Trudy. Beiden hebben besloten om met al hun werkzaamheden voor
onze kerk te stoppen. Wij vinden dit heel
jammer, maar respecteren hun besluit.
Via deze weg willen wij Trudy en Egbert
danken voor deze jarenlange, trouwe,
onbaatzuchtige inzet voor onze geloofsgemeenschap.

Oktober:
Rozenkransmaand
Op maandag 12 en 26 oktober om 19.00
uur eren we Maria door het rozenhoedje
te bidden. Wij willen u vragen uw rozenkrans mee te brengen. Het gemengd koor
ondersteunt met zang. Er is ook gelegenheid een kaarsje bij Maria aan te steken.
U bent van harte uitgenodigd. De data
en tijd staan ook op het inlegvel bij deze
Onderweg.

Ariënsgedachtenisviering
Zondag 15 november 11.00 uur Enschede.
Zoals ieder jaar is er de gedachtenisviering voor pastoor Alphons Ariëns in
Enschede. Deze bekende priester is 7 jaar
pastoor in Steenderen geweest. Mocht u
mee willen naar deze viering dan kunt u
dit aangeven bij Maria Schotman
(tel. 451618).
Zie ook het artikel op pagina 4.

Familieberichten
Overleden:
De heer L. G. (Louis) Paardekooper op de
leeftijd van 100 jaar
De heer H.J. (Herman) Veenhuis op de
leeftijd van 79 jaar
Mevrouw E.T. (Annelies) Leisink op de
leeftijd van 76 jaar.

Koffiedrinken na de
viering
Zondag 18 oktober
Zondag 15 november

Onderweg / Uit de geloofsgemeenschappen
H. Willibrord - Vierakker

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

Locatieraad

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

Pastoraatgroep

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

Vrijwilligersuitje:
24 oktober
Ook dit jaar willen we weer een activiteit
organiseren voor iedereen die zich inzet
voor het reilen en zeilen van onze geloofsgemeenschap. U ontvangt daarvoor geen
persoonlijke uitnodiging, maar via deze
weg nodigen we alle vrijwilligers daarvoor
van harte uit.
De dag die wij hiervoor hebben gekozen is
zaterdag, 24 oktober a.s.
U bent die dag van harte welkom bij
Museum Smedekinck, Pluimersdijk 5
te Zelhem. Wij verzamelen daar bij het
kerkje op het terrein van het museum.
Programma
10.00 uur: Koffie met krentenwegge
10.30 uur: Het verhaal van Ludger, verteld door Walter Rovers bij het
nagebouwde kerkje van Ludger
(Walter Rovers is lid van de
Ludgerkring Oost en vertelt al
jaren, vaak verkleed als Ludger, over hoe Ludger aan deze
kant van de IJssel het Christendom verbreidde.)
11.00 uur: Voor wie wil nog een kopje
koffie

v.a. 11.00 uur: Op eigen gelegenheid het
museum Smedekinck van binnen bekijken. Het museum herbergt veel voorwerpen uit vroeger tijd, die velen van u nog
zullen kennen. Er zijn tal van suppoosten
die u de werking van de voorwerpen
graag willen uitleggen.
12.30 uur: Lunch in museum Smedekinck

Aanmelding
Wij stellen het op prijs als u ons laat weten of u kunt komen, zodat we weten hoeveel lunches er besteld moeten worden.
Aanmelding is mogelijk tot zaterdag 17
oktober.
U kunt dit doen door een mail te sturen
naar info@demooistekerk.nl of door een
telefoontje naar het telefoonnummer van
onze geloofsgemeenschap (0575-441286)
of bij leden van de locatieraad.
Wij hopen op een geslaagd uitje met veel
vrijwilligers.

Bezoekersgroep
Onlangs heeft ons lid Henriëtte van Lith
laten weten te willen stoppen met het
werk van de bezoekersgroep. Zij kan dit
werk niet meer combineren met haar
zangcarrière. Wij respecteren haar besluit
maar vinden het jammer dat zij ons
verlaat.
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Wij bedanken haar voor haar inzet en
positieve inbreng en wensen haar alle
succes toe.

Oecumenische
openluchtdienst
Het is inmiddels traditie om aan het
begin van de feestweek, het Oranjefeest,
als gelovigen van de beide kerken in
Vierakker-Wichmond samen te komen
in een Oecumenische openluchtdienst.
De dienst op zondag 23 augustus werd
voorgegaan door diaken Th. ten Bruin en
ds. T. Wiersum.
De collecteopbrengst van de zo plezierig
verlopen en goed bezochte dienst bedroeg
€ 294,-. Het ingezamelde bedrag is
inmiddels overgemaakt naar de bankrekening van Stichting Vrienden Hospice
Zutphen.

Kerkpleinmarkt
Zondag 20 september was de jaarlijkse
kerkpleinmarkt. Met behulp van de vele
vrijwilligers werd het mooie bedrag van
€ 2200,- , bestemd voor de bekostiging
van de restauratie van onze kerk, binnengehaald. Naast de vele kraampjes met
allerlei snuisterijen en lekkers was er dit
jaar een kleurwedstijd voor de jeugd.
De winnaars zijn: Dione Groot Jebbink,
Thijn Spiegelenberg en Yaniek Bergervoet. Zij hebben inmiddels hun prijs
ontvangen.

Vooraankondiging
Zondag, 20 december om 15.00 uur:

Kerstconcert

met het Nijmeegs Studentenkoor
Alphons Diepenbrock o.l.v. Hans
de Wilde (voor meer informatie: zie
www.demooistekerk.nl)
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Familievieringen
Zutphen
Na de zomervakantie zijn
we op 6 september weer
begonnen met de familievieringen. Samen met pastoor
Scheve, het koor Marinata uit
Lochem, de mensen in de kerk
en natuurlijk niet te vergeten
de kinderen hebben we er een fantastische viering van
gemaakt. De pastoor vertelde over een Chinees jongetje,
dat in Nederland was komen wonen en die ondanks dat
hij de taal nog niet goed meester was toch samen met de
kinderen in zijn klas speelde. Het koor heeft hele mooie
liederen gezongen en de kinderen zongen met het koor
mee. Ook hebben de kinderen stukjes voorgelezen en
kaarsen aangestoken tijdens de voorbeden.
Wil jij ook een keer meezingen met het koor, een stukje
voorlezen, een kaars aansteken of misschien wel een
combinatie van dingen dan kan je je hiervoor opgeven
bij Jacqueline Mulder; jacqueline.mulder@upcmail.nl,
06-30650039).
De volgende familieviering is op zondag 29 november
om 11.15 uur (1e zondag van de Advent). Op donderdag
24 december om 17.00 uur is een Kinderkerstviering
(kerstavond).
Wanneer er voor 24 december genoeg kinderen aangemeld zijn kunnen we net als vorig jaar met alle kinderen
weer een groot koor vormen.
Komen jullie ook weer allemaal!, Jacqueline Mulder

Sint Maartenoptocht
11 november 2015
Hallo jongens en meisjes uit Ruurlo,
Ook dit jaar willen we weer een Sint Maarten optocht
organiseren. Jullie zijn weer van harte welkom op woensdagavond 11 november om 18.30 uur bij de St. Willibrorduskerk in Ruurlo. Daar vertellen wij jullie het verhaal en
zullen wij samen de Sint Maartenliedjes zingen. Daarna
gaan we met St. Maarten te paard onder muzikale
begeleiding in optocht door Ruurlo naar het plein bij de
Dorpskerk, waar het verhaal verder verteld zal worden.
Neem wel jouw (eigen gemaakte) lampion met lampje
mee, want het is dan al donker buiten. Na afloop wordt
er weer heerlijke warme chocolademelk geschonken in de
Dorpskerk.
Graag zien we jullie allemaal op woensdag 11 november om
18.30 uur met jullie lampionnen bij de St. Willibrorduskerk, Ruurlo

Er zijn ook St. Maartenvieringen met optocht in Baak, om
18.30 uur in de H. Martinuskerk en in Hengelo, om 18.30
uur in de H. Willibrordkerk.

Veerkracht

Jong Katholiek Leiderschapstraining
De wereld waarin we leven is complex en snel. Er wordt
veel van je gevraagd en succes en falen liggen soms dicht
bij elkaar. Durf jij verantwoordelijkheid te nemen en
voorop te lopen? In je werk, je omgeving, de kerk? We
zijn op zoek naar jonge leiders met talent. Mensen die
lef hebben en die veerkracht tonen. Die de balans weten
te bewaren tussen werken aan eigen kansen en betekenisvol voor anderen zijn. In drie intensieve weekenden
trainen we je om te groeien in leiderschap.
Word jij de leider van morgen?
Wanneer?

13-15 november 2015
22-24 januari 2016
4-6 maart 2016

Informatie en aanmelden:
Email: aanmelden@jongkatholiek.nl
tel.: 030 2326923
facebook: /jongkatholiek
website: www.jongkatholiek.nl

Eerste
Heilige
Communie
Ruurlo
en Borculo
Op zondag 14 juni was het groot feest in de O.L.V.
Tenhemelopnemingkerk in Borculo!
Na alle voorbereidingen was het dan eindelijk zover; de
kerk was mooi versierd. In een feestelijke viering met
zang van kinderkoor Sing a Song uit Ruurlo, ontvingen
Robbert Bosvelt, Joris Brokers, Finn Elferink, Juliët Engelberts, Gijs Pieper, Lars Voorman en Anouk Wiegerinck
hun Eerste Heilige Communie. Wij hopen dat jullie mooie
herinneringen aan deze dag bewaren. Alle communicanten
en hun ouders van harte gefeliciteerd!
Werkgroep Eerste Heilige Communie Borculo en Ruurlo
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IK HEB
OP DE WJD
VRIENDEN
VOOR HET
LEVEN
GEMAAKT

grafisch ontwerp Impulsar fotografie Ramon Mangold

Wereldjongerendagen
Krakau 2016

2016

ZALIG DE BARMHARTIGEN,
WANT ZIJ ZULLEN
BARMHARTIGHEID
ONDERVINDEN

De Wereldjongerendagen (WJD 2016) vinden volgend jaar
in Krakau (Polen) plaats van 17 juli t/m 2 augustus 2016. Het
Aartsbisdom Utrecht organiseert de reis ‘Ontmoet Papa
Wojtyla!’. Het zou mooi zijn als veel jongeren van ons bisdom
met deze reis meegaan.
Er zullen diverse informatieavonden georganiseerd worden in
ons Aartsbisdom. Nadere informatie volgt.
Al nieuwsgierig geworden?
Meer informatie over de WJD en andere activiteiten voor
jeugd en jongeren kunnen jullie vinden http://www.jongaartsbisdom.nl.

ONTMOET
PAPA WOJTYLA!

Bijeenkomst �
Jong Onderweg
Terugkomavond
Vormelingen
Vrijdagavond 18 september kwamen 22 vormelingen naar
Vorden voor de terugkomavond. De avond stond in het
teken van ontmoeting, delen en geloof. Op welke wijze
heeft geloof een plek in je leven. Na de maaltijd waarin
soep, krentebollen en quiche werd gedeeld gingen de
vormelingen in groepjes van drie in gesprek over hoe hun
week eruitziet. Op een grote taart werd getekend hoeveel uur zij met school, familie, sport en allerlei andere
activiteiten bezig waren. Na de waxinelicht estafette
mochten ze het kaarsje op de taarttekening zetten ,
daar waarbij voor hen het geloof en God aanwezig is. Dit
werd aan elkaar uitgelegd. Pastor Marga Peters vertelde
hoe zij God ervaren heeft tijdens de ziekte en het overlijden van haar man en hoe God haar ook nu helpt. Ook de
vormelingen deelden hun ervaringen over waar zij troost
ervaren en hoe je elkaar kunt helpen. Dit werd zelfs ter
plekke gedaan als de herinneringen ook tranen met zich
meebracht. De avond werd afgesloten met limonade en
taartpunten cake. Afgesproken werd dat in het voorjaar
de groep weer uitgenodigd wordt voor een avond samen.

Op 23 september zijn we weer bij elkaar geweest. We
hebben met elkaar gesproken aan de hand van de vragen:
Hoe zag jouw leven er vijf jaar geleden uit? Waar wasje?
Hoe was het en waar keek je naar uit? Hoe is het nu? En
hoe zie jij je toekomst / je leven over vijf jaar? Waar
denk je te zijn? Waar kijk je naar uit, wat is er gerealiseerd?
Aan de hand van een artikel spraken we over onze eigen
toekomst en naar die van anderen, met name van hen die
op de vlucht zijn. Hoe kijken we naar de vluchtelingen?
Wie is jouw naaste, wanneer wordt iemand jouw naaste?
We hebben gebeden en kaarsen aangestoken en de wens
uitgesproken de ander als naaste te willen zien.
De data van de volgende bijeenkomsten zijn:
14 oktober, 25 november 2015 en 13 januari, 17 februari,
9 maart, 20 april, 25 mei en 22 juni 2016.
Voor info: pastoraal werker Marga Peters:
email: m.peters@12apostelen.nl; tel.: 0629405303;
Facebook: Jong Onderweg

Onderweg / Erfgoed
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Kerkhof in Olburgen
Na de bouw van de huidige kerk in 1869 kon de daarvoor gebruikte schuurkerk
worden afgebroken. Op die plek bevindt zich het huidige kerkhof.
Het is geen groot kerkhof, maar om meer dan één reden
is er sprake van een bijzondere plaats. Het is aan één kant
afgeschermd door een monumentale stenen muur en aan
de voorzijde door een niet minder monumentaal gietijzeren
hekwerk. Beide zijn enige jaren geleden met behulp van de
monumentenwacht gerestaureerd.
Centraal op het kerkhof staat een kapel, die enkele jaren geleden door kardinaal Eijk is gewijd ter ere van Dora Visser,
Dienaresse Gods. Met het noemen van Dora Visser is tevens
de naam gevallen van de bekendste ‘bewoonster’ van het
kerkhof. Het graf van deze in 1876 overleden vrouw, die toen
in de pastorie woonde, wordt dagelijks bezocht door mensen
die komen bidden om vertroosting en genezing. Zo is een
bescheiden bedevaartsoord ontstaan.
Een verzoek om haar zaligverklaring is twee jaar geleden
door het bisdom naar Rome gezonden, waar dit inmiddels in
behandeling is genomen.
Een ander opvallend graf is dat van pastoor A. Kerkhoff, de
biechtvader van Dora Visser en oud-pastoor van Olburgen. Hij heeft haar levens- en
lijdensgeschiedenis aan het papier toevertrouwd.
Er is een graf aanwezig van een in de oorlog omgekomen geallieerde militair. Ook is er
een monumentje opgericht voor de doodgeboren of zeer vroeg overleden kinderen, die
niet waren gedoopt en vroeger werden weggemoffeld in een hoek van het kerkhof.
Twee gedenkstenen herinneren aan de overledenen, waarvan de graven in 2007 zijn
geruimd. Deze stenen, waarin de namen zijn gegraveerd van deze overledenen, zijn
opgericht, omdat men het jammer vond als de herinnering aan die overledenen volledig
zou verdwijnen
bij het ruimen
van de graven.
Een klein gedeelte
van het kerkhof
is ingericht voor
het bijzetten van
urnen en er is een
grasveld ingericht
voor het verstrooien van de as.
Het kerkhof ziet er
goed verzorgd uit,
dankzij een kleine
groep vrijwilligers,
die het onderhoud
met veel inzet
uitvoeren.

