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Parochie HH.  
twaalf apostelen
Pastoraal team:
J.G.M. Scheve, pastoor, 
 tel. 06 53 21 40 17
 Kerkstraat 9, 7256 AR Keijenborg
 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:
 Bremweg 4, 7217 RR Harfsen
 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
 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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Bestuur Parochie 
HH. twaalf apostelen:
J.G.M. Scheve, pastoor; voorzitter
W.J. Achtereekte, vicevoorzitter;  
Mevr. M-C.E. Bonga-Tulleken, secretaris
G.A.G. Stolwijk RA, penningmeester
Mevr. C.A.L.S. Peterse-Giesen, portefeuille 
 personeels- en vrijwilligersbeleid
T.J.G.M. Lam, portefeuille communicatie
H.G.J. Heuver, portefeuille gebouwen 
 portefeuille begraafplaatsen

telefoonnummer voor:

Ziekenzalving, ziekenzegen 
en uitvaart  06 103 19 638

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

Vol verwachting
Het zijn spannende tijden…..
Voor de allerkleinsten: Sinterklaas is 
weer aangekomen. Wat heeft hij voor ze 
meegenomen?
Voor de asielzoekers: Na veel ontberingen 
zijn zij in ons land aangekomen.  Hoe zal 
hun toekomst hier eruit gaan zien?
Voor onze parochianen in Brummen: 
Gaat de verkoop van de H. Andreaskerk 
door?
Voor de vrijwilligers van de communi-
catiecommissie: Zij werken hard aan de 
uitvoering van het communicatieplan. 
Bij deze Onderweg ontvangt u een folder 
met een overzicht van de vele activiteiten 
in de Advent- en Kerstpe-
riode. Hoe wordt de folder 
ontvangen?

In de Adventstijd bereiden 
wij ons voor op de komst 
van Jezus Christus. Wij kij-
ken uit naar Zijn geboorte, 
dat ons Licht, Blijdschap en 
Warmte brengt. 

En allemaal vragen wij ons 
af wat 2016 ons zal gaan 
brengen. 
De redactie wenst u/jullie 
een Zalig Kerstfeest en een 
Gelukkig Nieuwjaar.

Magda van Ommen
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Verhuizing pastoor 
Harry Scheve
Na een noodzakelijke grondige ver-
bouwing van de pastorie in Keijen-
borg kwam op 29 oktober de verhuis-
wagen voorrijden. Alle dozen zijn nog 
niet uitgepakt, maar pastoor Harry 
Scheve heeft zijn intrek genomen. 
Wij wensen hem vele goede jaren toe 
in Keijenborg. Dat hij er met plezier 
mag wonen. 
Het adres is: Kerkstraat 9,  
7256 AR Keijenborg.

Op bladzijde 24 kunt u wat meer 
lezen over de verbouwing van de 
pastorie.

advent, op weg naar kerstmis
Geboorte, nieuw leven

De afgelopen maand ging ik bij mijn nicht op kraamvisite en bewonderde hun 
pasgeboren kindje. Hun tweede kindje waar met liefde naar uitgekeken was en 
waar zij zich al die maanden op hadden voorbereid. een ander nichtje van mij 
is nu drie maanden in verwachting. Zij en haar man zitten volop in de voorbe-
reiding op hun nieuwe leven, op dat ‘Godsgeschenk’ dat zij verwachten.
Wat verandert er in deze gezinnen? Waarop hopen zij voor de toekomst?

De komst van een baby brengt nieuw elan 
aan het samenzijn, voegt iets aan hun 
leven toe. Nieuwe gevoelens komen op, 
blijdschap maar misschien ook zorgen, 
verantwoordelijkheid, verwachtingen.
Maar de basis blijft, er komt wat bij, er 
wordt leven aan toegevoegd.
Een geboorte brengt blijdschap in het 
gezin, in de familie, bij de naasten. Het 
nieuwe leven brengt vreugde, geeft toe-
komst, maakt dat je leeft, zorg draagt voor 
de toekomst van jezelf en van die kleine 
die aan jou is toevertrouwd.

Heden is u een Heiland geboren
De geboorte van Jezus geeft vreugde, voor 
Jozef en Maria, de herders en de mensen 
van die tijd, maar ook voor ons nu. Het is 
Gods geschenk aan ons allen. In Jezus is 
het God zelf die zich wegschenkt aan ons 
allemaal, met de bedoeling toekomst te 
geven aan ons allemaal. 

Als er iets in het leven van mensen 
gebeurt waardoor het hele leven op de 
kop gezet wordt, bijvoorbeeld werkeloos 
worden, een ernstige ziekte, een kind 
of een partner verliezen. Dan staat het 
leven even stil lijkt het. De toekomst lijkt 
verloren te zijn, althans voor degene die 
het aangaat, om hen heen gaat alles door. 
Ook zij moeten door. Dat zal met vallen 
en opstaan gebeuren. De een lukt het 
beter dan de ander om door te gaan. Soms 
raakt men vast in het leven, is de zin ervan 
verdwenen, het doel niet meer zichtbaar. 
Verder gaan met je leven is van belang. 
Wat is geweest blijft, het gaat met je mee, 
maar wat voeg je toe, hoe ga je verder? Als 
je blijft staan, verstar je, raak je lamge-
slagen, doelloos. Wat kan je dan verder 
helpen, op weg helpen, voort doen gaan?
Veel vluchtelingen hebben het vertrouwde 
leven elders achter zich gelaten, herin-
neringen nemen ze mee naar het nieuwe 
leven waar ze naar uitzien. Ook zij zullen 
tegenslagen ervaren, het zal niet zo gaan, 
of zo zijn als zij verwacht, gehoopt had-
den. Het is geen rozengeur en maneschijn. 
Hun hoop, verwachtingen en eisen zullen 
misschien bijgesteld moeten worden.

nieuw Leven
Hoe zien we de toekomst? Wat brengt 
zin in ons leven, waar halen we de kracht 
vandaan, wat geeft energie? De geboorte 
van Jezus brengt niet alleen vreugde, 
maar ook heil.

Jezus brengt ons zegen, kracht en inspi-
reert als we Zijn leven in ons leven toela-
ten, want Jezus helpt ons leven mogelijk 
te maken, eigen leven en dat van anderen. 
Van Jezus leren we wat naastenliefde is, 
leren we naastenliefde vorm te geven, te 
ontvangen en te geven; in welzijn, zorg, 
liefde, leven voor de ander en de mens-
heid. 
Dat wegschenken van zichzelf, wat God in 
Jezus gedaan heeft, doet Hij telkens weer 
als wij ons met Jezus vereenzelvigen. Als 
we Jezus in ons leven toelaten en Zijn weg 
gaan.

In deze adventperiode bereiden we ons 
voor op de geboorte en komst van Jezus. 
Is de vreugde van Zijn geboorte met kerst 
hetzelfde als in de gezinnen waarvan ik 
vertelde?
Jezus brengt ‘nieuw leven’, voegt leven 
toe, voegt zin toe aan het leven. In Hem 
geeft God zichzelf aan ons. Komt Hij ons 
nabij.
Kerstmis, mag het ons hart openen voor 
Hem die ons gegeven wordt, voor Jezus 
die ons nabij wil zijn en ons op onze 
levensweg wil voorgaan. Die hoop geeft 
en kracht, Hij die ons steeds de juiste weg 
wijst, de weg liefde, van naastenliefde.

Mede namens pastoor Harry Scheve en 
pastoraal werker Jaap van Kranenburg, 
wens ik u allen een Zalig Kerstmis en veel 
heil en zegen voor het nieuwe jaar.
Marga Peters - van Langen, pastoraal 
werker
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De Passie 2016
Wederom komen er twee uitvoeringen van 
De Passie op Goede Vrijdag, de sterfdag van 
Jezus van nazareth, in Vorden.

De Passie is een eigentijdse viering, geïnspireerd door de succesvolle 
uitvoeringen van The Passion op de TV, waar het lijdensverhaal van Jezus 
van Nazareth, met mooie muziek, in woord en beeld wordt gebracht. 
Aangrijpend om te zien hoe het lijden van Jezus dagelijks in ons leven 
weer tot ons doordringt in het lijden van de mensen hier en nu. Jong en 
oud ervaren de diepe ontroering als het lijdensverhaal zo tot uitvoering 
wordt gebracht. Het roept compassie op met mensen die nu zichtbaar 
gebukt gaan onder het geweld en het lijden. Juist de beleving van het 
samen dragen van het kruis, het meelopen in de Stille Tocht of het samen 
zingen, ontstaat er een diepe verbondenheid met elkaar. We stijgen boven 
onszelf uit als Wit Licht met een uitstraling die onze ogen opent voor wat 
het leven meer is dan onze oppervlakkigheid, gejaagd door de tijd, aan 
alle leed voorbij gaan. Er is zoveel leed dat vraagt om verzachting door 
verbondenheid. Stil staan en de Passie voelen en beleven. 

Op Goede Vrijdag, 25 maart 2016, zijn er twee uitvoeringen van De Pas-
sie, om 15.00 uur en om 19.00 uur, in de RK Kerk Christus Koning, het 
Jebbink 8, te Vorden. Voorafgaand aan de viering van 15.00 uur is er om 
14.30 uur een Stille Tocht. De start is op het plein voor de RK Kerk Chris-
tus Koning in Vorden.

Het Passieteam bestaat uit Jaap van Kranenburg, Wil Matti, Margriet te 
Morsche, Jan te Plate (dirigent), Frank Sterenborg (pianist)

U kunt ons volgen op facebook: 
https://www.facebook.com/De-Passie-572248796242045/
https://sites.google.com/site/depassie2016/

Kleine Kerk Gemeenschap  
in Joppe
Waarom maken we ons zoveel zorgen over het 
voortbestaan van de kerk – als – gemeenschap? 
Geloven kunnen we toch ook gewoon thuis doen, 
met onze naasten of helemaal alleen? Natuurlijk 
kan dat, en we doen dat ook: we bidden voor het 
eten of ‘s avonds voor het naar bed gaan, we lezen 
de bijbel, we proberen aandacht aan elkaar te 
geven en voor elkaar te zorgen, zodat we aan het 
gebod van de naastenliefde gehoorzamen. Maar 
toch…. we zullen altijd een gemeenschap nodig 
hebben als we willen groeien in ons geloof en 
in ons gelovig handelen. Kerk-zijn betekent een 
betrokken en warme gemeenschap vormen. In de 
gemeenschap zijn we betrokken op God, op elkaar 
en op de buitenwereld. In de gemeenschap vindt de 
persoonlijke ontmoeting plaats. 
Dat ontmoeten, dat kan natuurlijk in de kerk, in de 
wekelijkse vieringen. Dat kan ook in de vele werk-
groepen als vrijwilliger. Dat kan ook in het gesprek 
met een ander. 
De Kleine Kerk Gemeenschappen (KKG) sluiten 
daar op aan, en gaan een stapje verder. Kleine Kerk 
Gemeenschappen zijn kleine groepen mensen die 
elkaar (leren) kennen en die samen een gemeen-
schap-in-de-geloofsgemeenschap vormen. Gewoon 
terug naar de basis, als de eerste christenen: samen 
komen om je ervaringen uit het (geloofs)leven met 
elkaar te delen. 
Juist nu er in parochies toenemende zorgen zijn 
over de toekomst, komen er steeds meer van deze 
Kleine Kerk Gemeenschappen, om zo maximaal 
betrokken te blijven op elkaar en op het geloof. 
In onze parochie zijn inmiddels een aantal KKG 
groepen succesvol actief. De laatste twee groepen, 
één in Vorden en één in Zutphen, draaien ongeveer 
twee jaar en komen één keer in de 3 à 4 weken 
samen. In navolging daarvan starten we in januari 
2016 met een groep in Joppe. 
Voor de zomervakantie heeft pastor Jaap van 
Kranenburg op een koffie-ochtend uitleg gegeven 
over de KKG. Een aantal belangstellenden heeft 
zich toen al opgegeven, waardoor er een groepje 
is waarmee we kunnen starten. Er is echter nog 
voldoende plaats voor u om deel te nemen. 

Wilt u ook meedoen? 
Dan kunt u zich opgeven bij pastor Jaap van Kra-
nenburg: telefoonnummer: 06-51230305; 
email: j.vankranenburg@12apostelen.nl of bij Lau-
ra van de Kam, telefoonnummer: 06-39639364; 
email: lauravandekam@gmail.com.

Bij hen kunt u ook terecht voor meer informatie. 
Wij hopen van harte u te mogen begroeten bij de 
start van KKG Joppe!

aanmelden “Projectkoor - De Passie”
Er zijn drie repetities op een zaterdag en één op een vrijdag. Om mee te 

mogen zingen bij de twee uitvoeringen is het wel een vereiste dat u op de 
generale repetitie van zaterdag 19 maart aanwezig kunt zijn.

Wilt u meezingen in “Het Passie Projectkoor” 
dan kunt u zich aanmelden bij het parochiesecretariaat:

email: secretariaat@12apostelen.nl,telefonisch: 0575-711310
 dinsdag t/m vrijdag 9.00-12.00 uur

post: Secretariaat HH. Twaalf Apostelen,
Van Heemstrastraat 4, 7204 GJ Zutphen

Bij het aanmelden graag de volgende gegevens doorgeven:
naam – voornaam – adres, postcode – woonplaats

telefoonnumer – emailadres, sopraan, alt, bas, tenor

Aanmelden is mogelijk tot 14 februari 2016.
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Van het bestuur 
Parochiële Caritas 
Instelling (PCI)
In elke Onderweg wordt op één of andere manier aandacht ge-
schonken aan het werk van de Caritas. Ook wordt in elke Onder-
weg de mogelijkheid tot contact gemeld, voor die gevallen waarin 
noodhulp dringend is.
In de vorige editie van Onderweg is aandacht geschonken aan 
het schuldhulpmaatje project in Zutphen en hebben we over het 
schoenendoosproject in Vorden kunnen lezen. Projecten die on-
dersteund en/of meegefinancierd worden door de Caritas.
Dit keer wil ik graag iets meer vertellen over de organisatie en 
geschiedenis van de Caritas/PCI van onze parochie.
We zijn binnen de parochie een zelfstandig bestuur met vijf 
bestuursleden, met een eigen vermogen, een eigen begroting 
waarvoor we zelf rekening en verantwoording verschuldigd zijn. 
Met de geldmiddelen en onroerende zaken, die vaak in een ver 
verleden zijn geschonken proberen we  de doelstelling van de 
Caritas te realiseren. Simpel gezegd komen die doelstellingen 
neer op: materiële en immateriële hulpverlening. Dit doen we in 
overleg en samenspraak met de verschillende werkgroepen per 
locatie. Het bestuur faciliteert de plaatselijke werkgroepen met 
ondersteuning en geldmiddelen om in de plaatselijke behoeften 
aan hulpverlening te voorzien. De plaatselijke mensen van de Ca-
ritas zijn immers het best bekend met de lokale situatie en direct 
benaderbaar door parochianen.
Vanuit de historische situatie werden de middelen van de Caritas 
zeer divers besteed. In de ene parochie ging het geld met name 
naar financiële (nood)hulpverlening; in een andere parochie 
werden de gelden meer besteed aan gemeenschapsopbouw en 
parochiële activiteiten. Door het toezicht vanuit het Bisdom moe-
ten we ons nu beperken tot onze omschreven taak/doelstelling. 
Binnen de  werkgroepen moeten sommige activiteiten nu op een 
andere wijze worden gefinancierd en/of anders worden gemoti-
veerd. De werkgroepen hebben hiervoor begrip getoond.
Om zoveel als mogelijk is hulp te verlenen bij (stille) armoede, 
hebben we de hulp nodig van u als lezer van Onderweg. Het 
bestuur maar ook de leden van de plaatselijke werkgroepen ken-
nen vaak niet de situaties waar hulp noodzakelijk is. Te vaak is 
armoede nog een taboe waar de omgeving niet van weet en niet 
mee wordt geconfronteerd.  Als u situaties kent waar een bijdrage 
vanuit de Caritas wenselijk is, schroom dan niet om via de 
website contact te zoeken met de plaatselijke vertegenwoordiger 
van de PCI. Om de jaarlijkse kosten aan hulpverlening te kunnen 
dragen zijn we afhankelijk van de inkomsten uit ons vermogen, 
van collectes en van giften.
De Caritas/PCI is door de belastingdienst erkend als een zoge-
noemde ANBI instelling (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit 
betekent dat giften aftrekbaar zijn voor de belasting en vrijgesteld 
van erf- en schenkbelasting. 
Zeker nu de rendementen op het vermogen door de lage rente-
standen fors zijn teruggelopen ontstaat de situatie dat bezuinigd 
moet gaan worden op de financiële hulpverlening en  armoede 
bestrijding. Dat is iets wat we feitelijk niet willen, maar we 
streven jaarlijks uiteraard wel naar een sluitende begroting. Wij 
zouden uw financiële bijdrage graag ontvangen, om ons werk ook 
in de toekomst mogelijk te maken! Dat kan op rekeningnr.: NL-
55RABO0159799775 t.n.v. PCI HH. Twaalf Apostelen te Zutphen.

Theo Venneman, voorzitter PCI Parochie HH. Twaalf Apostelen.      
N.B. Op pagina 6 stelt de heer Jan Wissels van de PCI werkgroep 
Brummen zich aan u voor.

Van de bestuurstafel, 
kerk en kerkgebouw
Strijdvaardig, nederig, gevoel hebben bij onze medemens. 
Mensen die op de vlucht zijn, voedsel, kleding en onderdak 
nodig hebben. Thema’s die wij dagelijks waarnemen. Onder-
werpen die ons raken en op eigen bescheiden wijze kun-
nen wij er hopelijk iets aan bijdragen. Eerst komt toch oog 
hebben voor de medemens, het geloof, het kerk zijn, daarna 
volgt het gebouw. Want goede dingen doen, samen komen, 
kan op vele manieren en vele plekken. Het thema voor 
toekomst van elke geloofsgemeenschap is stevig onder de 
aandacht gebracht en vraagt om verdere gedachtevorming. 
Oplossingen zullen vast minder eenvoudig te formuleren 
zijn. Wij hebben nu eenmaal te maken met minder kerkgan-
gers. Bestaande kerkgebouwen hebben bijna allemaal een 
overmaat ten opzichte van het reguliere gebruik. Bij uitzon-
dering zit een kerk redelijk vol. De krimp is waarneembaar. 
Maar toch hopen velen dat ingrijpen nog even duurt. Is het 
echt nodig? Kunnen wij het nog even vol houden? Zijn er 
andere oplossingen denkbaar? Echt in de toekomst kijken is 
lastig voor iedereen, maar om de toekomst veilig te stellen 
zijn er wellicht veranderingen nodig. Maar welke?
Binnen al onze geloofsgemeenschappen is in Brummen het 
kerkgebouw onder voorwaarden verkocht. Op dit moment 
is het nog afwachten. Toekomstgericht lijkt het verstandig 
en wenselijk om een scenario uit te werken waar ook deze 
geloofsgemeenschap vitaal blijft. Strijdvaardig de toekomst 
tegemoet! Deze toekomst zonder kerkgebouw geeft uitda-
gingen. Uitdagingen die in de eerste plaats de vitaliteit van 
de geloofsgemeenschap in stand houdt. Het pastoraal team 
en parochiebestuur willen hierbij graag de geloofsgemeen-
schappen ondersteunen. Je zou dit kunnen samenvatten 
HOE BLIJVEN WIJ KERK en in de toekomst misschien 
zonder kerkgebouw. Een uitdaging die zeker lastig is. Maar 
er zijn vast mogelijkheden om wel samen te komen. Vrijwil-
ligers te binden. Zieken te blijven bezoeken. Iets willen en 
kunnen betekenen voor de gemeenschap.
Ontwikkelingen inzetten naar de toekomst vragen om enige 
lef, maar vooral om zorgvuldig de mogelijke scenario’s 
naast elkaar te zetten. Voor deze uitwerking is inbreng van 
een ieder welkom en feitelijk hard nodig om weloverwogen 
keuzes te kunnen te maken. In vele individuele gesprekken 
komt aan de orde dat het open houden van al onze kerken 
in onze parochie niet echt reëel is. Maar het zetten van 
aanvaardbare stappen is lastig, moeilijk, pijnlijk en roept 
emotie op. Vitaliteit van elke geloofsgemeenschap vinden 
wij als bestuur belangrijk en dat kan alleen maar lukken met 
blijvende inzet van velen.
Het fundament is er om kerk te kunnen blijven!

Herman Heuver, bestuurslid
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Even voorstellen: wergroeplid PCI 
uit Brummen

Beste mensen van de parochie  
HH. Twaalf Apostelen in Zutphen 
en omstreken. In dit stukje wil ik 
mij graag even aan u voorstellen.

Mijn naam is Jan Wissels en ben al 
meer dan 20 jaar actief in de Cari-
tas. Toen ik werd gevraagd om het 
voorzitterschap van de toenmalige 

PCI van de parochie H. Andreas 
in Brummen over te nemen, had ik 
niet kunnen denken dat ik inmid-
dels al bij drie verschillende PCI 
besturen, nog steeds het zelfde 

werk doe, al zit ik nu niet meer in 
het bestuur, maar in de wekgroep 
Brummen, die ik samen met Annie 

Janssen run.

Sinds de overgang van de PCI H. 
Andreas naar Levend Water, waar 
in totaal zeven parochies werden 
ondergebracht, is er nogal het een 

en ander gebeurd. Het ging niet al-
tijd van een leien dakje. Toen alles 
op het goede spoor stond moesten 
er verschillende kerken om finan-

ciële redenen of omdat er te weinig 
pastores waren, worden gesloten. 

Na vijf jaar moest er weer een 
nieuwe fusie plaatsvinden. De 

locatieraad van Brummen kon een 
keus maken bij welke Parochie zij 

zich wilden aansluiten. De keus viel 
op Zutphen, de HH. Twaalf Apos-
telen, dit had ook mijn voorkeur. 

Nu draaien we alweer een half jaar 
mee in Zutphen en ik moet vaststel-

len, tot grote tevredenheid.
Tijdens de laatste vergadering van 
het PCI bestuur met de werkgroe-
pen kon ik helaas niet aanwezig 
zijn, maar in de voorjaarsverga-
dering zal ik me graag ook fysiek 
voorstellen aan de andere werk-

groepen. Als er hulp nodig is kunt u 
mij benaderen via de contactadres-

sen op de website. 

Met vriendelijke groet,
Jan Wissels,

PCI werkgroep Brummen

Groene creatieve vingers....
In het parochiecentrum van Hengelo was het op zaterdagmiddag 17 oktober 
een en al bedrijvigheid. afdekzeil op de grond, kleden op tafels. Zonnebloem-
stengels, veel groen, takken en verse bloemen in de hal. Basis- en hulpmateri-
alen voor het oprapen. een groot aantal enthousiaste vrijwilligers met groene 
creatieve vingers uit bijna alle locaties van de HH. twaaf apostelen en... koffie 
met iets lekkers. 

Dat waren de ingrediënten voor een suc-
cesvolle workshop bloemschikken. Deze 
werd perfect georganiseerd door Christien 
te Stroet, in samenwerking met de dames 
van de bloemengroep Hengelo en onder-
steund door Gerry Spekkink, parochieme-
dewerkster.

Sommige deelnemers leefden zich uit 
in een vrije schikking, maar meerdere 
groepen kozen voor een Adventsschikking 
voor het eigen kerkgebouw. De bloemen 
en de kleuren zijn t.z.t. elke week aan te 
passen bij het thema van de lezingen. De 
1e Advent worden witte bloemen ge-
plaatst, als beeld van de verwachting dat 
het licht het donker zal overwinnen. De 2e 
Advent kan een bloem in ‘trompetvorm’ 
worden verwerkt (b.v. een gele lelie), als 
beeld van de bode van God die kwam om 
de weg vrij te maken voor de koning. In 
het 3e Adventsweekend worden roze bloe-
men van vreugde gebruikt, passend bij de 
liturgische kleur van zondag Gaudete. Het 
thema ‘in verwachting’ van de 4e Advent 
wordt verbeeld door een witte lelie in de 
knop. Met Kerstmis kan het zwart van de 
schikking worden vervangen door witte 

stof of tule. Witte bloemen en een uitge-
lopen tak kunnen dan het nieuwe leven 
zichtbaar maken. 

Aan het eind van de middag was er volop 
gelegenheid om te genieten van elkaars 
werkstukken. Daarbij werd een jaarlijkse 
workshop rond één of meer thema’s als 
wens uitgesproken, liefst wisselend kwa 
locatie (inmiddels heeft de locatie Lo-
chem gastvrijheid toegezegd). 
Behalve leerzaam, was het een gezellige 
voortzetting van de eerste uitwisseling in 
februari jl. 
Toen is ook afgesproken tussen Kerst 
en Drie Koningen met belangstellenden 
een bezoek te brengen aan twee kerken 
om elkaar te inspireren op het gebied 
van kerstversiering. Als eerste zullen de 
kerken van Olburgen en Steenderen daar-
voor hun deuren openen op dinsdagmid-
dag 29 december. 

Gerry Spekkink



eerste H. Communie 
en H. Vormsel
De werkgroepen Commu-
nie- en Vormselvoorbe-
reiding hebben beiden de 
startavond al weer achter 
de rug. Op deze avond 
werden de voorbereidin-
gen en feesten van dit jaar 
geëvalueerd en plannen 
gemaakt voor komend 
jaar. De werkgroepen voor 
de Eerste H. Communie 
werken samen in cluster-
verband; de werkgroep 
Vormselvoorbereiding is 
parochieel. 
U kunt uw kind aanmelden 
voor de Eerste H. Commu-
nie bij uw geloofsgemeenschap. Voor het H. Vormsel meldt 
u uw kind aan bij de vormselwerkgroep. Meer informatie 
hierover vindt u op blz. 30 en 31. 
S.v.p. aanmelden vóór 1 januari 2016. 
Wij hopen dat vele kinderen zullen meedoen.

Namens het pastoraal team,
Marga Peters-van Langen, 
pastoraal werker
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Kinder Kerstboekje
Al voor het vijfde jaar op rij geeft onze parochie een kerst-
boekje speciaal voor kinderen uit. Dit jaar heeft het de titel 
‘Kerstfeest in de kelder’ gekregen. Achterin de boekjes staat 
een handig overzicht van de vieringen die we tijdens de 
Kerstdagen organiseren. We hopen dat het mensen helpt om 
de weg naar onze kerken te vinden. De tekst is geschreven 
door Theo Lam en het boekje is opgemaakt door Gerritjan 
Smink. Alle kinderen van de katholieke basisscholen in onze 
parochie ontvangen zo’n boekje. Ze worden rondgebracht 
door mensen uit de geloofsgemeenschappen die zich speciaal 
met werk voor jongeren bezig houden. 
Ook liggen achterin onze kerken en in het Heiligenbeelden-
museum exemplaren die u mee kunt nemen voor uw kinde-
ren of kleinkinderen, mochten zij nog geen boekje gekregen 
hebben. Wij wensen u veel leesplezier!

Kerstmis vol in de schijnwerpers
In het afgelopen jaar hebben we als 
parochie veel energie gestopt in com-
municatie. Er is door een groepje mensen 
hard gewerkt aan een communicatieplan, 
waar de bestuurders van alle geloofsge-
meenschappen een steentje aan hebben 
bijgedragen. Prachtig natuurlijk zo’n plan, 
maar waar het om gaat is natuurlijk de 
uitvoering! Gebeurt er ook echt wat? Het 
antwoord is: zeker! Er zijn verschillende 
werkgroepjes aan het werk geslagen en 
één daarvan is onze werkgroep, de werk-
groep ‘spirituele jaarkalender’. 

Onze eerste activiteit betreft Advent en 
Kerstmis. In de afgelopen tijd hebben we 
veel energie gestopt in het verzamelen 
van informatie over alle activiteiten die 
in onze veertien geloofsgemeenschappen 
plaatsvinden. Dat zijn er een heleboel! 
Het doel van onze werkgroep is om ook 
mensen die niet zo vaak in de kerk komen 
bij onze activiteiten te betrekken. Keer 
op keer blijkt dat mensen veel behoefte 
aan spiritualiteit hebben. Maar ook blijkt 
dat ze soms vergeten dat de kerk in die 

behoefte kan voorzien! Wij vinden, dat 
we die mensen een warm welkom moeten 
bieden. Ook als ze misschien niet zo zeker 
zijn van hun geloof, en ook als ze alléén 
met Kerstmis in de kerk komen. Als we 
hen als kerk dán aan het denken kunnen 
zetten, kan dat wellicht helpen om ook op 
andere momenten onze boodschap uit te 
dragen. 

We hebben dat overzicht ook in een folder 
verwerkt, die is ingesloten bij deze On-
derweg. De folder vindt u ook achterin de 
kerk en op diverse openbare plaatsen in 
de geloofsgemeenschappen. In de folder 
staat veel, maar ook niet alles. 
Voor het totale, complete overzicht gaat 
u naar onze website www.12apostelen.nl 
en klikt u op de homepage op het blokje 
Kerstmis. Moet u echt eens doen, je weet 
niet wat je ziet!
Het doel daarvan is u inmiddels duidelijk: 
Kerstmis vol in de schijnwerpers zetten! 
We ontmoeten u graag bij een van de vele 
activiteiten in onze parochie tijdens de 
Advents- en Kerstperiode!

Marjan Helmink, Laura van de Kam, 
Jaap van Kranenburg, Theo Lam, Hans 
Limbeek.
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mijn kerk leeft!

advent: Verwachting 
Wat verwachten vluchtelingen eigenlijk van ons?

Er waart een spook door Europa – en 
door ons land – en de naam van het 
spook is: ‘vluchtelingencrisis’. We zijn 
nog niet uit de economische crisis of we 
worden, volgens sommigen, overspoeld 
door een ander spook, dat van de forse 
aanwas van mensen op de vlucht. Het 
gaat bij deze crisis zoals met zoveel crises 
niet zozeer om de cijfers en feiten, maar 
om gevoelens. Gevoelens van angst, angst 
voor het onbekende. Want: wat staat ons 
te wachten? Angst voor moslims met hun 
afwijkende gewoonten en wetten, voor 
verlies van onze normen en waarden, to-
lerantie en vrijheid, voor verlies van onze 
eigen Hollandse identiteit, en zelfs voor 
geweld en terreur. En, maar dat mag je 
natuurlijk niet hardop zeggen, angst om 
het zelf minder te krijgen, te moeten in-
leveren. Kortom: crisis, veroorzaakt door 
angst voor het onbekende. Hoe dan ook, 
we zullen er niet alleen nu, maar ook in de 
komende jaren steeds meer mee te maken 
krijgen. En dan is angst, zoals altijd, een 
slechte raadgever. 

Tegenover angst staat vertrouwen. Kiezen 
we voor angst of voor vertrouwen? Welke 
keuze wordt van ons verwacht? Wij, als 
Christenen, zijn heel goed in vertrouwen, 
tenminste, dat zouden we moeten zijn. 
Jezus geeft ons bladzijde na bladzijde 
in de Evangeliën te kennen dat vertrou-
wen en geloof hand in hand gaan. Als 
de leerlingen aan Jezus vragen: “Heer, 
geef ons meer geloof” (Lucas 17, 5), dat 
ook wel wordt vertaald met: “versterk 
ons vertrouwen”. Met de opdracht om te 
geloven, te vertrouwen, heeft Jezus zijn 
leerlingen vervolgens op pad gestuurd, 
als “het zout van de aarde en het licht in 
de wereld” (Matteüs 5, 13-14). Geloven is 
dus niet zo vrijblijvend. Het helpt ons om 
de juiste keuzes te maken, bijvoorbeeld 
hoe onze houding naar vluchtelingen 
zou moeten zijn, maar het schept ook 
verplichtingen. Geloof is altijd iets van 
hoofd, hart én handen: denken, voelen en 
handelen. Er zijn vele voorbeelden van 
mensen die voor moeilijke keuzes stonden 
en hun geloof, hun vertrouwen op God, 
boven hun angst stelden, zich verplicht 
voelden om eerst aan de ander te denken 
en dan pas aan zichzelf. Een voorbeeld 
dat me diep geraakt heeft, is pater Frans 
van der Lugt in Homs, Syrië. U weet wel, 
we hebben er vorig jaar in de parochie 
heel veel aandacht aan besteed. Zou hij 
blijven in zijn gemeenschap, dan was de 
kans dat hij vermoord zou worden heel 

groot. Zou hij vluchten, dan 
zou hij heel veel mensen, 
vooral weeskinderen, aan 
hun lot moeten overlaten. 
U weet het: hij bleef, en is 
vermoord. Zulke heftige 
momenten van te moeten 
beslissen zie je nu massaal 
bij die mensen die onze 
grenzen overgaan. …..Als ze 
dat tenminste halen….. Zij 
hebben vaak nauwelijks een 
keuze, móeten weg van huis en alles wat 
hen dierbaar is. 

Het is Advent. Tijd van verwachting, tijd 
van bezinning. Wij wachten op de komst 
van Christus, op God in de mens. Advent: 
tijd van hoop, geloof en vertrouwen. Ver-
trouwen dat het goed komt. 
Laten wij ons leiden door angst of door 
geloof en vertrouwen? Laat het verhaal 
van Jezus ons inspireren. De angst die 
de vluchtelingen moeten doorstaan, is 

van een heel andere orde dan onze angst 
voor die vreemden uit die oorlog! Laten 
we minder bang zijn en meer vertrou-
wen hebben, in Gods geest, in elkaar, in 
onszelf. Met vertrouwen en geloof in onze 
God kúnnen wij dat: delen van onze gast-
vrijheid, liefde, bezit en geluk. Advent: 
tijd van verwachting, verwachting dat het 
goed komt. Ook voor de vluchtelingen. 

Jaap van Kranenburg,
Pastoraal werker

De voorbereidingen voor de actie 
Kerkbalans 2016 zijn weer in volle 
gang. En hoe! Dit najaar zijn alle 
kerkbalans commissies van onze 
parochie twee keer samengekomen 
om van elkaar te leren en elkaar te 
inspireren. Kerkbalans wordt namelijk 
binnen elke geloofsgemeenschap weer 
nét even anders georganiseerd. Er zijn 
op de twee avonden allemaal tips over 
en weer gegeven. Zo hopen we goed 
voorbereid op pad te gaan in januari. 
En dat is belangrijk! Want Kerkbalans 
draagt voor onze hele parochie bij aan 
maar liefst 60% van de bijdragen van 
de parochianen en wel 35% van alle 
inkomsten. 
We hebben met elkaar gekozen voor 
één gezamenlijk thema van de actie, te 
weten: Mijn kerk leeft! Het staat sym-
bool voor alle moois dat we gezamen-
lijk weten te bereiken. Dat we – ook 
in soms moeilijke omstandigheden – 
besluiten samen onderweg te blijven, 
de saamhorigheid te koesteren, trots 
te zijn op onze vele vrijwilligers en op 
onze koren, dat we samen vieren en 
wat dies meer zij. 
Onze kerk leeft!...zeker ook dankzij de 
financiële bijdrage van de parochia-

nen; het is leven door geven. We hopen 
dat we weer op u mogen rekenen in de 
actie Kerkbalans. 
Namens alle kerkbalans commissies 
alvast hartelijk bedankt!
PS. De actie Kerkbalans vindt plaats tus-
sen 17 en 31 januari 2016.

Er wordt hard gewerkt aan de voorbe-
reiding van de actie Kerkbalans
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Anton Bos:
Ik voel me ontzettend welkom!
midden in Brummen woont hij, vlak bij de kerk en de slijterij, in een huis vol 
engelen. In onze parochie is hij nieuw, maar hij staat al zijn hele leven mid-
den in de Brummense samenleving: diaken anton Bos. op 10 juli werd anton, 
tegelijkertijd met pastoor Harry Scheve, formeel benoemd in onze parochie en 
ging deel uitmaken van het breed parochieel team. We praten een avond lang 
over de kerk en over kerken, over leegstaande en volle kerken, over mensen 
die onderweg zijn en af en toe een zetje in de rug nodig hebben en over wat 
er zo op je levenspad kan komen. een verslag van een avond praten met een 
innemende man die diaconie, maatschappelijk werk, hoog in zijn vaandel heeft 
staan.

Half oktober is het, een beetje herfstach-
tig al, als ik word welkom geheten door 
Anton in de gemoedelijke rode woonka-
mer van zijn huis in Brummen. Veel te 
laat ben ik, uitgelopen vergadering, sorry, 
sorry…… “Het maakt niet uit, ik had op 
je gerekend! Kopje koffie?” Ik voel me 
meteen op mijn gemak. Terwijl ik rond-
kijk in de woonkamer vallen me direct de 
vele engelen op. Overal staan en hangen 
ze. Meer dan 400 engelen hebben in en 
om het huis een plekje gevonden. Hij is 
ze een beetje bij toeval gaan verzamelen, 

zo’n 15 jaar geleden, 
maar het heeft een 
vlucht genomen. “De 
meesten zijn gewoon 
leuk om te hebben, 
mooi of grappig, 
maar bij anderen zit 
een verhaal.” Een 
engel gekregen van 
een Poolse vrouw, een 
Kerstgroep afgebeeld 

op een engel of een engel op een vinger-
hoed van een kleermaker. Anton heeft 
maar een halve vraag nodig, of ze worden 
uitgestald op tafel, met de verhalen erbij!

Hij is geboren in het ziekenhuis in Zut-
phen en gedoopt in de Sint Jan. “Daarom 
zei ik op 10 juli dat ik voor de tweede 
keer werd welkom geheten!” zegt hij met 
een glimlach. Maar verder is hij in hart 
een nieren een echte Brummenaar. Na 
zijn schooltijd werkte hij als bouwkun-
dig tekenaar ruim 15 jaar als burger bij 
defensie, tot hij in 1994 die baan opzegde. 
Anton was in 1992, samen met echtgenote 
Gerda begonnen aan de diakenopleiding. 
Ze waren net getrouwd en beiden combi-
neerden werk met studie. “Heel bijzonder 
was dat, want je mag eigenlijk alleen de 
opleiding doen als je een gesetteld huwe-
lijksleven hebt, met zelfstandige kinderen. 
En wij hadden nog niet eens kinderen! 
Die kwamen wel, al tijdens de studie. 
Gerda en ik zaten samen in de collegezaal 
en voor ons stond de kinderwagen. Ieder-

een vond het prima. Toen onze dochter 
echter ging rondlopen ging dat niet meer 
en is Gerda met de opleiding gestopt. Zij 
had intussen wel haar werk als ontwerp-
ster verpakkingen weer opgepakt en ik 
zorgde, naast de diakenopleiding, voor de 
huishouding. Zo hadden Gerda en ik dat 
verdeeld.”

Anton vertelt graag over zijn opleiding 
tot diaken, dat is wel duidelijk. “Die vijf 
jaar hebben me sterk gevormd, hebben 
gemaakt hoe ik in het leven sta. Je bent 
bezig met het Evangelie, met wat Jezus 
met jou doet. Het is niet zo dat het je 
verandert, maar je leert jezelf beter ken-
nen. Het heeft me geleerd goed te kijken 
en goed te luisteren naar andere mensen. 
Wat ook duidelijk werd in de opleiding 
is dat je ‘altijd’ diaken bent, in de kerk 
natuurlijk, maar ook op je werk en thuis. 
Een diaken staat in de deur van de kerk, 
maar met het gezicht naar buiten, naar de 
samenleving. Ik richt me op de mensen 

buiten en probeer dat wat buiten gebeurt 
mee te nemen de kerk in.”
Na zijn wijding in 1997 werd Anton bij de 
RK diaconie in Apeldoorn benoemd, waar 
hij ruim drie jaar werkte en zich vooral 
bezig hield met MOV en caritas. Van 
2004 tot 2006 werkte hij als projectme-
dewerker diaconie in Arnhem en zette een 
diaconaal centrum met een inloophuis op. 
De mensen kwamen er samen voor koffie 
en een praatje. Dat ontwikkelde zich tot 
af en toe samen koken en eten, waardoor 
eenzame mensen toch aanspraak hebben. 
Een soort buurtpastoraat, zou je kunnen 
zeggen. 

In 2006 liep het inloophuis project af en 
had Anton geen betaald werk meer. Hij 
werkte natuurlijk een dag ‘pro Deo’ in de 
kerk, en hij had zijn gezin om voor te zor-
gen, maar een betaalde baan zou daarbij 
toch goed passen. In 2008 zag hij bij de 
lokale slijterij een bordje hangen waarop 
om een medewerker werd gevraagd. Van 
het een kwam het ander en zo werden spi-
ritualiteit en spiritualiën gecombineerd. 
“Weet je, in feite heb ik best veel pastorale 
gesprekken in de slijterij. De omgeving, 
de rust die er heerst, nodigen daartoe 
uit. Mensen komen ook daar soms met 
indrukwekkende verhalen.”

In 2004 werd Anton benoemd in Brum-
men, waar hij als diaken vooral actief is 
in het diaconale werk. Brummen maakte 
in de loop der jaren deel uit van verschil-
lende parochieverbanden, maar hij voelde 
zich nog niet eerder zo welkom als in onze 
parochie. “Ach, de vieringen zijn niet zo 
anders. Maar de opbouw van de paro-
chie, de omgang met team en bestuur, 
dat is echt anders dan ik gewend was. 
Het simpele feit dat ik in de colofon van 
Onderweg genoemd sta, dat heb ik in 18 
jaar nog niet eerder meegemaakt.” Op 
mijn vraag wat we als parochie aandacht 
aan moeten besteden is hij heel duide-
lijk. “Goed nadenken over de toekomst 
en samenwerken. Ik heb in Brummen 
in het verleden mee gemaakt dat bij een 
leegstaande kerk de ramen in werden 
gegooid. Dat wil je voorkomen. Nu er nog 
zo veel actieve levensvatbare geloofsge-
meenschappen in onze parochie zijn, is 
het belangrijk om samen na te denken 
over de toekomst. Samen de handen uit 
de mouwen steken. En ik heb daar alle 
vertrouwen in!”

Theo Lam
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Kerstgroepententoonstelling 
2015/2016
Na de succesvol verlopen thematentoonstelling 2015 richten 
de vrijwilligers van het Heiligenbeeldenmuseum zich weer op 
de Kerst. Vanaf zondag 6 december gaat het museum open met 
de nieuwe kerstgroepententoonstelling, waarvan nagenoeg alle 
groepen nooit eerder zijn vertoond.. Naast groepen uit de eigen 
collectie, waaronder de bij de kerk behorende Cuypersgroep in 
grotopstelling, worden 
dit jaar de mooiste groe-
pen van Wim Vellinga 
en zijn vrouw Nelly 
Geerlings uit Heemste-
de tentoongesteld, 
leden van de Vereniging 
Vrienden van de Kerst-
groep. 

Ook zijn er veel groepen uit de nalatenschap van Riet Koot te 
bewonderen die in bruikleen zijn afgestaan door de Stichting tot 
behoud van erfgoed rond Kerst – Nederland. In totaal zullen zo’n 
300 groepen worden opgesteld.

Wereldse Kerstgroep
Bijzonder is dit jaar de opstelling van een door het museum, van 
de familie Jacobsen, verkregen grote Kerstgroep, oorspronkelijk 
afkomstig uit de kerk van Rekken, die via Doesburg, Amsterdam, 
Nieuw Zeeland en Schotland een plaats in het museum heeft 
verkregen. De groep – die in de afgelopen maanden geheel is 
gerestaureerd - wordt in het portaal onder de toren opgebouwd.

Op zaterdagmiddag 19 december wordt de tentoonstelling vocaal 
begeleid door het koor Kwartover60 en Tweede Kerstdag be-
speelt Chantal Dohmen haar harp met een mooi kerstrepertoire.
Tijdens de tentoonstelling wordt er een klankbeeld over Drieko-
ningen vertoond. De tentoonstelling is vanaf 6 december ieder 
dag, behalve Eerste Kerstdag en Nieuwjaarsdag, geopend tot en 
met zondag 10 januari 2016 van 11.00 tot 17.00 uur. 
De entree bedraagt € 4,00.

2016
Vanaf 28 maart (Tweede Paasdag) tot en met zondag 30 oktober 
en 16 mei (Tweede Pinksterdag)  zijn we in 2016 geopend van 
11.00 tot 17.00 uur op dinsdag, donderdag en zondag.
Adres: Ruurloseweg 101, 7251 LD, Kranenburg/Vorden, telefoon 
0575-556488, alleen tijdens openingstijden. Meer informatie op: 
www.heiligenbeeldenmuseum.nl

Bijeenkomst Geloven nu 
Sinds enkele jaren organiseert Gerrit Kemna in samen-
spraak met Jaap van Kranenburg Geloven Nu bijeenkom-
sten in onze parochie. Deze bijeenkomsten worden in 
Lochem georganiseerd, maar uiteraard zijn alle parochianen 
welkom! De volgende bijeenkomst wordt gehouden op 
maandag 23 november a.s., om 20.00 uur, in het parochie-
centrum H. Joseph, Kastanjelaan 33 in Lochem.

“In gesprek”
In de bijeenkomsten gaan deelnemers aan de hand van een 
Bijbeltekst in gesprek over zaken die er toe doen in hun le-
ven. Daarmee biedt Geloven Nu een kans om uit de jachtige 
wereld te stappen en een ander niveau te zoeken. Een ni-
veau waarop werkelijke ontmoetingen kunnen plaatsvinden 
met de ander en daarmee met de Ander.

Op maandag 23 november 2015 is het thema: 

Kun je het aan me zien? 
Zichtbare tekenen van geloof

In onze samenleving is geloofsbeleving steeds meer een 
privé-aangelegenheid geworden, geloof hoort volgens 
sommigen ‘achter de voordeur’. Regelmatig lezen we over 
mensen die een rechtszaak aanspannen over het al dan niet 
mogen dragen van een teken van hun geloof. Of het nu gaat 
om een hoofddoek van een baliemedewerkster of een kruisje 
om de hals van een medewerker bij het gerechtshof: het zijn 
allemaal zichtbare tekenen van een geloofsovertuiging.

De verzen van het zesde hoofdstuk in het Bijbelboek Deute-
ronomium kunnen we lezen als de kern van de Thora. Elke 
dag worden ze uitgesproken als een gebed, zowel in de och-
tend als in de avond: Hoor Israël (Sjema Israël). Je moet ze 
in je hart prenten, ze moeten op je hart zijn. Het is het beeld 
van twee geliefden die elkaar nabij zijn. We kunnen denken 
aan het Hooglied waar wordt gezegd: Draag mij als een zegel 
op je hart, als een zegel op je arm. (Hooglied 8,6).

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

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

Bedevaartreis naar Lourdes 2016
Van 15 t/m 23 mei 2016 hopen wij weer met een groep uit onze 
parochie op bedevaartreis naar Lourdes te mogen gaan.
Deze inspirerend tocht zal per touringcar gaan. Onder meer zal 
het klooster Sint-Gildard in Nevers aangedaan worden, waar de 
Heilige Bernadette de laatste jaren verbleef.

In Lourdes, waar we zullen verblijven in een prima hotel, zullen 
de verschillende heiligdommen worden bezocht.

Op dinsdag 19 januari 2016 is er een informatieavond in 
de parochiezaal van de Christus Koningkerk, Het Jebbink 8, te 

Vorden. De bijeenkomst begint om 19.30 uur en geeft informatie 
over de reis, het verblijf en het programma. Het begeleidingsteam 
is aanwezig om uw (medische) vragen te kunnen beantwoorden. 
Deze bijeenkomst is uiteraard geheel vrijblijvend. U kunt zich 
aanmelden voor deze avond per email: paulien0908@live.nl.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar Paulien van Helvoirt; 
email: paulien0908@live.nl of naar Huub Winkeler; telefoon-
nummer: 0653709896.

Het begeleidingsteam Lourdesreis: Riekje Rijks, Annie Reekers, 
Paulien van Helvoirt en Huub Winkeler.

Geloven
nu
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monument
Elk afscheid een monument

Kleine persoonlijke beelden ter nagedachtenis aan een 
dierbare. Een bundel met gedichten die troost kunnen 
bieden bij afscheid en verlies.

De nieuwe gedichtenbundel van Margriet te Morsche is 
vanaf eind oktober te koop bij: 
-  de Readshop, Zuivelweg 1 in Ruurlo 
-  parochiesecretariaat HH. Twaalf Apostelen,  
Van Heemstrastraat 4, Zutphen

Prijs: € 3,00 euro, waarvan € 1,00 ten goede komt 
aan de Actie Koado-Due in Ivoorkust.                         Info: margriettem@gmail.com

Wereldlichtjesdag
Wereldlichtjesdag is een wereldwijd initiatief waarbij overleden kin-
deren in het licht worden gezet. Dit gebeurt op de tweede zondag in 
december, dit jaar is dat op 13 december. Over de hele wereld worden 
om 19.00 uur ’s avonds kaarsen aangestoken die zo een kring van 
licht rond de hele wereld vormen.
Vorig jaar organiseerden Gerrie Vos-Hiddink uit Hengelo en Maria 
Schotman-Harmsen uit Steenderen op de RK begraafplaats in Keijen-
borg een bijeenkomst in het kader van wereldlichtjesdag. Dit jaar doen 
zij dit in Steenderen op de RK begraafplaats.  
De Wereldlichtjesdag is op zondag 13 december 2015 om 19.00 uur bij 
de St. Willibrordkerk in Steenderen. Bij goed weer vindt het plaats op 
het kerkhof achter de kerk. De harmonie van Nieuw Leven zorgt voor de muzikale 
omlijsting.
In het samenzijn kan ieder zijn of haar overleden kind gedenken. Er worden kaarsjes 
aangestoken en een herinneringssteen geschreven. Er zijn gedichten en teksten en 
de namen van de overleden kinderen worden genoemd. Als men wil dat de naam van 
een kind genoemd wordt, met eventueel geboorte- en sterfdatum, dan kan men dit 
doorgeven via: gerrie@de-levensloop.nl of mariaschotman@gmail.com

Na afloop is er gelegenheid tot ontmoeting en een kopje koffie in het Kerspel naast de kerk.

moV adventsactie 2015 voor Cambodja
In de vieringen op 12 en 13 december besteden 
we aandacht aan dit project.

Help de moeder zorgen voor 
het kind 
Moeders helpen om hun kinderen een 
betere toekomst te bieden: dat is het doel 
van het Adventsactieproject in Cambodja. 
De stichting bestaat uit een school en een 
opvang voor kinderen zonder ouders, of 
met ouders die niet in staat zijn voor hen 
te zorgen. Voor 2016 is de wens uit te 
breiden naar ondersteuning van moeders 
die nog wel, maar onder barre omstandig-
heden, voor hun kinderen zorgen.

Huisvesting en onderwijs voor 
kansarme kinderen
De stichting ondersteunt kansarme 
kinderen met veilige huisvesting, kwali-
tatief onderwijs, voeding en alle andere 
levensbehoeften. De 15 kinderen van 5 
tot 19 jaar die worden ondersteund, zijn 
blootgesteld aan huiselijk geweld, drugs- 
en alcoholmisbruik. Hun ouders konden 
niet meer voor hen zorgen vanwege ziekte 
(waaronder HIV) of extreme armoede, 
veel voorkomende problemen in An Dong 
Village.

De sloppenwijk ontstond nadat de rege-
ring de bewoners verdreef uit een centrale 
wijk langs de rivier van Phnom Penh. Dit 
zorgde voor veel problemen: de families 
wonen nu te ver buiten de stad om in hun 
levensonderhoud te kunnen voorzien. Het 
kost meer om naar de stad te reizen, dan 
een dag werken oplevert. Dit is helaas 
geen uitzondering; het kortzichtige beleid 
van de overheid zorgt voor veel grote 
sociale problemen. 

Daarnaast zorgt dit project voor scholing. 
Helaas komt slechts 20% van de kinderen 
geregeld naar het ene klaslokaal waarin 
aan 150 kinderen les wordt gegeven. Met 
een uitbreiding van het schoolgebouw kan 
de aanwezigheid van de kinderen verdrie-
voudigd worden.

Begeleiding van moeder en kind
De stichting wil haar rol uitbreiden door 
ook de kinderen die wel bij hun familie 
wonen, te begeleiden. Dit sluit aan bij de 
nieuwe visie en het nieuwe beleid van de 
regering, waarin ondersteuning van leef-
gemeenschap en gezinnen een belangrijke 
rol speelt.
Dit programma richt zich specifiek op 
vrouwen die slachtoffer zijn van ziekte, 
huiselijk geweld en/of extreme armoede. 
Het belangrijkste doel is om deze moe-
ders te helpen een toekomst te creëren 

voor hun kinderen. De activiteiten zijn 
gericht op volwasseneneducatie (bijvoor-
beeld geletterdheid), lessen over het belang 
van onderwijs en hoe om te gaan met geld, 
huiselijk geweld, en cursussen zoals naaien 
of sieraden maken. Verder wil het project 
de positie van kinderen versterken met 
buitenschoolse activiteiten, zoals sport, 
handenarbeid en muziek. 

De opbrengst van de Adventsactie 2015 
besteden we aan dit project. 
U kunt uw bijdrage ook overmaken op 
bankrekeningnummer: IBAN: NL04 RABO 
0322 3951 00
t.n.v. Parochie HH. Twaalf Apostelen; o.v.v. 
MOV Adventsactie 2015.
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adventsvespers St. Janskerk Zutphen
Door het kerkelijk jaar heen verzorgt het Gregoriaans Getijdenkoor St. Jan al meer 
dan twintig jaar het gezongen Getijdengebed als voorbereiding op de Hoogfeesten van 
Kerstmis, Pasen en Pinksteren.

De Vespers, bij het overgaan van de dag naar de 
nacht, is misschien wel het belangrijkste koorgebed 
van het dagelijkse Officie zoals dat nog altijd in kloos-
ters en abdijen wordt gebeden of gezongen.
Vesper, stamt namelijk af van het Latijnse woord voor 
‘avond’. Kenmerkend voor deze vieringen zijn bezin-
ning, gebed, meditatie en zang, waarin in de Advents-
tijd vooruit gezien wordt naar de komst van het Licht 
in de wereld, Jezus Christus.
Naast onze behoefte aan deze momenten van rust, 
vormt de schoonheid van de gregoriaanse gezangen 
misschien wel de reden dat dit gezongen avondgebed 
steeds meer mensen in onze tijd aanspreekt. Bijna 
vijfhonderd bezoekers voelden zich vorig jaar hierbij 
betrokken op de vier Adventszondagen onder de eeu-
wenoude gewelven van de St. Jan.

Dit jaar vallen de vier Adventszondagen op 29 no-
vember, 6, 13 en 20 december. De Vespervieringen 
beginnen altijd om 17.00 uur, duren ca. 40 minuten 

en zijn met duidelijke tekstboekjes met zowel Latijnse en Nederlandse vertalingen goed 
te volgen. Ieder die zich aangesproken voelt is hiervoor van harte uitgenodigd.

Voor meer informatie zie onze website www.getijdenkoorstjanzutphen.nl

Wim Laurensse

Bedevaart 
naar Kevelaer
Op zaterdag 5 september zijn 
parochianen uit onze parochie op 
bedevaart gegaan naar het pel-
grimsoord Kevelaer in Duitsland. 
Daar wordt Maria, troosteres der 
bedroefden, aanbeden. Met ruim 100 
parochianen in twee volle bussen zijn 
we op weg gegaan. Het thema van 
dit jaar is: ‘Hebt vertrouwen - vreest 
niet’, uit Mattheus 14, vers 27. In de 
bus hebben we op de heenweg gebe-
den en op de terugweg dank gezegd 
over deze mooie dag. 

Ja, want het was een zonnige dag 
met vele ontmoetingen, de mooie 
Eucharistie in de Biechtkapel met 
onze nieuwe pastoor Harry Scheve, 
en al die andere mensen die ook 
op bedevaart zijn en van alle wind-
streken komen: een volle kerk met 
veel mensen. Maar op het moment 
dat de Kruisweg moest beginnen 
regende het dan toch nog en waren 
we ‘gedwongen’ om de Kruisweg in 
de Basiliek te houden. Priesters, dia-
kens en pastoraal werkenden gingen 
samen voor om beurtelings een statie 
te verzorgen. Het was een welkome 
afwisseling gebeden steeds door een 
ander te horen bidden. Natuurlijk 
sloten wij de dag af met het plechtige 
Marialof. Een overvolle kerk, alles tot 
in de puntjes verzorgd, een intense 
stilte bij de aanbidding. En die mooie 
liederen zoals het Adoro te devóte/
ik aanbid U eerbiedig. Ik hoop en 
bid dat alle bedevaartgangers met 
vertrouwen en hoop huiswaarts ge-
gaan zijn en ook dit jaar in hun geloof 
gesterkt zijn. 

Theo ten Bruin, diaken

De foto is van Eveline Zuurbier uit de 
parochie Sint Ludger.

Bezinnend op weg naar Kerst(mis)
 Het kind van de hoop

wordt steeds weer geboren
uit mensen,

God; wat een wonder!

Soms kunnen teksten en beelden je inspireren, ze kunnen je helpen om je eigen 
gedachten, je eigen innerlijk te verwoorden, of ze in je leven vorm te geven. Ze kun-
nen je ondersteunen, om zo de eigen geloofsweg, je eigen zoektocht te verdiepen.
 
In een oecumenisch initiatief tijdens de periode van Advent, van 29 november tot 
en met 6 januari, willen wij: Marga Peters, pastoraal werkster van de parochie HH. 
Twaalf Apostelen en ds. Eveline Struijk predikant van de protestantse gemeente 
Eibergen-Rekken, in samenwerking met de St. Paulusparochie, u via de mail elke 
dag een gedachte, beeld, PowerPoint of inspirerende tekst aanreiken. 
 
Bent u geïnteresseerd? 
Opgave bij Freek ten Berge. Emailadres: oikomeneachterhoek@gmail.com
N.B. Als u de bezinningsmails rond de veertigdagentijd begin dit jaar heeft ontvan-
gen, hoeft u zich niet meer aan te melden voor de nieuwe bezinningsmails, u krijgt 
dan eind november automatisch bericht van ons.
 
Bent u niet in het bezit van een computer / e-mailadres?
Dan kunt u misschien vragen of uw zoon, dochter, of vriend[in] voor u de teksten 
wil ontvangen en uitprinten. Geef bij aanmelding s.v.p. uw eigen naam en adres 
door, en het e-mailadres waarnaar we de bezinningsmail kunnen sturen.
 
Wij zien uit naar jullie aanmeldingen! 
Een hartelijke en inspirerende groet van 
ds. Eveline Struijk, en pastoraal werkster Marga Peters.
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emmanuel / H. Johannes de Doper - 
Zutphen
Tengnagelshoek 10a, 7201 NE Zutphen, 0575-527080, 
info@stjan-emmanuel.com
Secretariaat: dinsdag 9.00-11.00 uur.
Rekeningnr.: NL76INGB0000887463
t.n.v. RK GG St. Jan Emmanuel
Redactie: scpellemans@hotmail.com

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

Pastoraatgroep
vacatures 

nieuwjaarsreceptie
Op zondag 3 januari is er na de viering 
een nieuwjaarsreceptie in het PCM. Ieder-
een is van harte welkom.

Groei smaakt naar  
meer ……
Het Gemengd Koor St. Jan Emmanuel zit 
in de lift en daar zijn we heel blij mee.
De afgelopen maanden hebben o.a. maar 
liefst drie nieuwe sopranen zich gemeld. 
Na een paar repetitieavonden geven zij 
allemaal aan het naar hun zin te hebben 
en te willen doorgaan.Ook bij de tenoren 
heeft zich een ‘nieuwe heer’ gemeld. Hij 
heeft nu nog de zorg voor zijn zieke vrouw 
maar daarna wil hij zich aansluiten bij 
ons koor. Bovendien is er inmiddels ook 
een koorlid (tenor) bij het Gemengd Koor 
teruggekeerd na een afwezigheid van een 
aantal jaren. Deze heer zingt ook nog bij 
een ander koor dat repeteert op de dins-
dagavond. 

Toen het Gemengd Koor de repetitie-
avond eveneens op de dinsdag had kon hij 
dat natuurlijk niet combineren. Ons koor 
heeft sinds de zomervakantie haar oefe-
navond echter verplaatst van de dinsdag 
naar de donderdag zodat genoemde tenor 
weer graag wilde gaan deelnemen. Aan 
al deze positieve berichten zit helaas ook 
een schaduwzijde. We kampen immers 
met een voortdurend en bij de bassen 
zelfs schrijnend tekort aan mannen. 
Als hierin geen verandering komt door 
de aanmelding van nieuwe mannelijke 
leden zijn we heel kwetsbaar en lopen we 
het risico dat het woord ‘gemengd’ zijn 
betekenis zal verliezen of in elk geval aan 
kracht zal gaan inboeten.

Wij doen dan ook een dringend beroep 
op de heren zangers in Zutphen e.o. eens 
te komen kennismaken en zonder enige 
vorm van verplichting te bezien of het 
lidmaatschap van het Gemengd Koor iets 

voor hen zou kunnen zijn. We hebben, 
zoals gezegd, vooral behoefte aan bassen 
maar iedereen die zich graag bij onze 
gezellige club zou willen aansluiten is 
natuurlijk van harte welkom. Als koor 
luisteren wij gemiddeld een keer per 
maand de zondagsviering in de St. Jan 
op en we repeteren elke donderdagavond 
van 19.30 uur tot 21.30 uur in het PCM 
naast de kerk. Interesse? Voor informatie 
(en aanmelding) kunt u contact opnemen 
met Lambert Kouwenberg, telefoon: 0575 
540978.

misintenties 
6/12: Reinier Maria Kip; 13/12: Fam. 
Bisseling-Hendriks, Geert Bisseling, 
Tiny Bartels-Hecker; 20/12: Hendrikus 
Gerhardus Wientjes; 24/12: ouders Van 
Zuijlen-Bekhuis; 25/12: Reinier Maria 
Kip, pastoor Wim Jongerius, Oscar te 
Loo.

overleden
22/09/2015: Lieneke Hulshof-van ‘t 
Hullenaar, 74 jaar
28/09/2015: Louise Maria Johanna 
Reinera van der Pal-Roelofs, 72 jaar 

effataviering
Op 12 december en 9 januari is er een 
Effataviering om 17.00u in de St. Jan. In 
deze meditatieve vieringen wordt afwisse-
lend gebruik gemaakt van symbolen, ac-
tuele teksten, muziek, zang, overweging, 
gebed en andere vormen van verdiepen 
en bezinning.    

Kerkdiensten Gelre Ziekenhuis
(10.30u)
29/11: dhr. H. Dijkman; 6/12: pastor H. 
Heling; 13/12: ds. K. Bentveld; 20/12: 
pastor P. Fijters; 25/12: ds. K. Bentveld; 
27/12: geen dienst; 3/1: pastor P. Frijters; 
10/1: ds. K. Bentveld; 17/1: pastor Th. ten 
Bruin.

Kerkdiensten Vredeskapel-GGnet
(10.30u)
29/11: L. van Wijk; 6/12: G. Pols; 13/12: 
R. Rijk; 20/12: P. den Dulk; 24/12: L. van 
Wijk (kerstviering); 27/12: geen dienst; 
3/1: R. Rijk; 10/1: P. den Dulk; 17/1: G. 
Spekkink (communieviering).

middagpauzediensten: 
iedere donderdag, 12.15u-12.30u
3/12: pastor mv G. Pols; 10/12: ds. mv 
A.C. Thimm-Stelwagen; 17/12: ds. mv I. 
Builtjes-Faber; 24/12: ds. S.A. Meijer; 
31/12: ds. G.w. van de Brug; 7/1: ds. mv. 
M. Terwel-Hamster; 14/1: ds. W. Stolte.

taizéviering
Op zondag 20 december en zondag 17 
januari vindt er in de Martinuskerk 
(Kerkplein 1, Warnsveld) een oecu-
menisch 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 meerstem-
mig gezongen liederen, dan bent u daarbij 
van harte welkom. Vanaf 18.50 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 geloofsge-
meenschap leeft, en hier vervolgens (in-
dien 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

Bij de koffie werden de harde werkers 
wederom getrakteerd door de familie 
Span als dank voor de vele inspanningen, 
dit werd zeer gewaardeerd.  Deze ochtend 
werd nogmaals duidelijk dat de vele pot-
ten en vazen die achter de graven worden 
neergezet zeer lastig zijn bij het onder-
houd, in het voorjaar/zomer met het 
onkruid spuiten en nu met het bladblazen 
en grind harken. In de winter komt er 
water in te staan en vriezen de vazen stuk. 
Bij deze dus het verzoek om geen potten 
e.d. meer achter de graven te plaatsen.
U kunt deze desnoods aan de linkerkant 
van het columbarium neerzetten. De 
beheerder zal vanaf 2016 de nog staande 
potten hier ook neer gaan zetten. 

Jolanda Jansen – Peters
Beheerder en administrateur

Vervolg Brummen
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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

andreasrommelmarkt  
23 april 2016
Op  23 april 2016 organiseert de Andreas-
marktcommissie de rommelmarkt. Ook al 
dreigt nog steeds sluiting, onze gemeen-
schap blijft afhankelijk van financiële 
middelen.  Hebt u goederen die u voor 
onze markt beschikbaar wilt stellen dan 
kunt u deze aanmelden bij Ans Elshof 
(tel. 561115) of via: goederen@andreas-
marktbrummen.nl. Voor informatie over 
de Stichting St. Andreas verwijzen wij u 
naar onze website: www.andreasmarkt-
brummen.nl 
De Andreasmarktcommissie.

Het andreas koor, een 
stukje geschiedenis. Deel 2
De komst van Pastoor Arie Groenen was 
een zegen voor de koren en de Parochie.
Hij waardeerde de inbreng van het koor 
zeer.Het koor werd steeds professioneler. 
Een zeer belangrijk aspect is de samen-
zang met de parochianen in de kerk.  De 
dirigente nodigde ze daar steeds meer 
voor uit en er werd door de aanwezigen 
steeds meer meegezongen.
Op oudjaarsavonden waren de gezamen-
lijke koren actief.  Met het kinderkoor 
samen was een goede combinatie. 
Geleidelijk aan nam het Andreaskoor ook 
de uitvaarten en vieringen over die het 
dameskoor verzorgden en is het rouw en 
trouwkoor opgegaan in het ‘grote’ koor. 
Het koor ging vaak uit zingen naar andere 
plaatsen en ook naar enkele verzorgings-
huizen. 
Het St. Ceciliafeest wordt gevierd met een 
gezellige avond. Een enkele keer gaat het 
koor gezamenlijk uit eten. De koorleden 
betalen daar een contributie voor.
Ook tijdens de Oecumenische vieringen 
zingt het koor beurtelings met de Canto-
rij. De samenwerking met de oecumene 
verloopt erg prettig.
Nu nog steeds is een jaarlijks hoogtepunt 
het oudjaar vieren met zoute haring en 

wijn, dit om de keel te smeren.
Het koor heeft onderling veel belangstel-
ling en begrip voor elkaars leven, het 
samen repeteren van muziek, de vierin-
gen die daarop volgden, geven saamhorig-
heid. Het koor deelt vreugde en verdriet, 
verhuizing en met name het overlijden 
van leden is altijd erg emotioneel.

Een belangrijke activiteit binnen het koor 
is het verzorgen van de mappen en de 
boekjes met de volgorde van de liederen. 
Gelukkig zorgt Truus Nijhof daar al jaren 
voor, tot grote tevredenheid. 

Cisca van Middelkoop dirigente.

In memoriam
Zondag 4 oktober overleed op 91 jarige 
leeftijd Jacoba Everdina Vreven-Volkers. 
Zij werd op 17 januari 1924 geboren. Op 
zaterdag 10 oktober is zij begraven op het 
RK kerkhof.

Op maandag 12 oktober is overleden onze 
medeparochiaan Johannes Wilhelmus 
Jurrius, hij werd geboren op  11  augustus 
1922.

Woensdag 14 oktober overleed op Klein 
Engelenburg op 95 jarige leeftijd, onze 
medeparochiaan dhr Cor Veen. 

Dat zij allen mogen rusten in Vrede.

Intenties
05 – 12 Willemien Willemsen, Overle-
den ouders Wilbrink – Peters, Jan v. d. 
Waard, Jacoba Vreven – Volkers, Jan 
Jurrius, Cor Veen.
19 – 12 Overleden familie Brouwer – de 
Bruin, Ad Horikx – Jacobs, Jacoba Vre-
ven – Volkers, Jan Jurrius, Cor Veen.
24 – 12 Overleden ouders Wilbrink – Pe-
ters, Jaap de Brouwer en Jo de Brou-
wer – v. Geijn, Maria Dieks – Tankink, 
Overleden ouders Reesink – Gruben, Jan 

Jurrius, Cor Veen, Anna Geutjes Fischer 
en Arnold Geutjes, Mia Winckels – Her-
pers en Jozef Winckels, Jo en Frans 
Winckels.
25 – 12 Overleden ouders Broekhof – 
Rempt, Willemien Willemsen, Overleden 
familie Uiterweerd – Vettelschors, Over-
leden familie v. Breen – Wichink, Harrie 
v.d. Berg.
31 – 12 Willemien Willemsen, Overleden 
familie Brouwer – de Bruin.
10 – 01  Willemien Willemsen, Overleden 
familie Brouwer – de Bruin.

Bijzondere vieringen
17 december 14.00 uur kerstmiddag 
K.B.O
18 december 14.30 uur oecumenische 
kerstviering Tolzicht
24 december 22.30 uur kerstnachtviering
25 december 9.30 uur kerstviering
26 december vanaf 14.00 uur inloopmid-
dag met hapje en drankje in de protes-
tantse kerk.

uitnodiging
Op zondag 10 januari 2016 na de viering 
is onze gebruikelijke nieuwjaarsreceptie. 
U bent dan van harte welkom voor een 
kopje koffie met een nieuwjaarstraktatie.
De locatieraad

Klusochtend kerkhof
Net voor Allerzielen is het kerkhof door 
negen vrijwilligers helemaal ‘winterklaar’ 
gemaakt.
Er werd blad geblazen, het laatste onkruid 
weggehaald, het Calvarie kreeg een verfje, 
het columbarium is opnieuw geschilderd 
en er zijn twee treurbeuken geplant. Een 
zeer mooie aanwinst voor het kerkhof is 
het aanleggen van een nieuw strooiveld 
met daarin opgenomen het monument 
voor de ongedoopte kinderen. 

Vervolg op pagina 29
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Vieringen in 
verzorgingshuizen
Borculo: Andriessenhuis, 1e vrij-
dag van de maand, 9.30 uur. 
Hengelo: De Bleijke, 3e donderdag 
van de maand, 19.00 uur.
Hengelo: De Bleijke, 4e vrijdag 
van de maand, Oec.viering, 19.00 uur.
Lochem: Gudula, zorggroep St. 
Maarten, 1e vrijdag van de maand, 
10.15 uur.
Lochem: De Hoge Weide, in het 
Stilte Centrum, 2e woensdag van de 
maand, 15.30 uur.
Ruurlo: De Bundeling, 1e vrijdag 
van de maand, 10.30 uur.
Vorden: De Wehme, vrijdag,  
Oec. weeksluiting, 19.00 uur.
Zutphen: IJsselflat, 2e dinsdag van 
de maand, 10.00 uur.

Vieringen door de week
Borculo: O.L.V. Tenhemelopneming-
kerk, laatste dinsdag van de maand, 
10.00 uur, niet op 29 december.
Brummen: H. Andreaskerk,  
’s woensdags, 9.30 uur, 9 en 23 decem-
ber; 6 januari.
Drempt: H. Willibrordkerk, laatste 
vrijdag van de maand, 9.30 uur
Lochem: H. Josephkerk, 1e donder-
dag van de maand, 10.00 uur.
Olburgen: H. Willibrordkerk, 
1e vrijdag van de maand, 15.00 uur, 
niet op 1 januari.
Ruurlo: H. Willibrordkerk, woens-
dag 16 december, 10.00 uur
Zutphen: H. Johannes de Doper-
kerk, ’s woensdags, 9.30 uur, niet op 
23 december.

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

Koorrooster (voor zover bekend)
Baak: Dames- en Herenkoor alle vieringen
Borculo: Parochiekoor 29 nov.; 5-13-19-24-27-31 dec.; 3-9 jan.
 Stemmig 25 dec.
 Project kinderkoor 24 dec. (17.00 uur)
Brummen: Andreaskoor alle vieringen
Drempt: Willibrordkoor 6-20-24-31 dec.; 9-17 jan.
Hengelo: Willibrordkoor 29 nov.; 6-13-21-24-25-31 dec.; 
 Project kinderkoor 24 dec. (18.00 uur)
Joppe: Parochieel Koor 29 nov.; 6-13-19-24-25-27-31 dec.
Keijenborg: Parochiekoor 6-20-24-26-31 dec.
 Herenkoor 29 nov.; 13-25 dec.
Lochem: Gemengd Koor 29 nov.; 6-13-20-25-27 dec.; 3-10 jan.
 Marinata 24 dec.
 Gemengd Koor én Marinata: 31 dec.
Olburgen: Parochiekoor 28 nov. ; 13-19-25 dec.; 10 jan.
Ruurlo: Gemengd Koor 6-12-16-17-20-24-27 dec.
 Markant 29 nov.; 25 dec. 
 Sing a Song 24 dec.
Steenderen: Gemengd Koor 28 nov.; 6-12-20-24-27 dec.; 3 jan.
 2Gether 25 dec.
Vierakker: Kerkkoor alle vieringen
Vorden: Cantemus Domino 29 nov.; 13-25 dec.
 Vokate 20 dec
Zutphen: Gemengd Koor 24 dec. (20.00 uur); 
 Vocal Chords  29 nov.; 13 dec.; 24 dec. (22.30 uur
 Capella St. Jan 25 dec.
 Schola  6 dec.
 Dameskoor 20 dec.
 Greg. Getijdenkoor 29 nov. ; 6-13-20 dec. (17.00 uur)

 Aanvang doopvieringen: 13.00 uur Doopvieringen Aanmelden uiterlijk 14 dagen vóór de doopvoor- 
 bereiding bij het parochiesecretariaat.

Voor dopelingen uit Joppe, Brummen, Lochem, Vorden en Zutphen
Zondag 31 jan. 2016 Vorden
Zondag 10 april 2016 Joppe
Zondag 12 juni 2016 Zutphen

Voor dopelingen uit Borculo, Hengelo, Keijenborg en Ruurlo:
Zondag 13 dec. 2015 Borculo
Zondag 7 feb. 2016 Hengelo
 Voorbereiding op dinsdag 19 januari 2015
Zondag 17 april 2016 Ruurlo
Zondag 19 juni 2016 Keijenborg 

Voor dopelingen uit Baak, Drempt, Olburgen, Steenderen en Vierakker:
Zondag 5 juni 2016 nader te bepalen

rozenkrans bidden
Drempt: H. Willibrordkerk: Iedere 
eerste woensdag van de maand,  
19.00 uur.
Keijenborg: H. Johannes de Doper-
kerk, iedere woensdag om 19.00 uur.

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

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

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

za 28/11 
Start 
Adventsactie

19.00 uur  
Eucharistie  
F. Zandbelt

19.00 uur 
Anders Vieren

17.00 uur 
Eucharistie 
F. Zandbelt

za 28/11  
Start  

Adventsactie
zo 29/11  
1e Zondag 
Advent

11.15 Fam.viering 
Scheve t.Bruin 
17.00 Vesper

geen viering
9.30 uur  

 Eucharistie  
 P. Westerman

9.30 uur  
 WCV  

 werkgroep

9.30 uur  
 WCV  

 werkgroep

9.30 uur  
WCV   

werkgroep

Dorpskerk 10.00 
Oec.viering  
werkgroep

9.30 uur  
 WCV  

 werkgroep

11.00 uur  
WCV  

G. Spekkink

9.30 uur   
Eucharistie  
H. Scheve

geen viering
10.00 uur  

 Woorddienst 
werkgroep

zo 29/11  
1e Zondag 

Advent
za 05/12 19.00 uur  

 WCV  
 M. Peters

19.00 uur  
 Eucharistie  
 F. Zandbelt

17.00 uur  
 WCV  

 J. van Kranenburg

za 05/12

zo 06/12  
2e Zondag 
Advent

11.15 Euch. 
J. Hulshof 

17.00 Vesper

9.30 uur  
 WCV  

 J. van Kranenburg

9.30 uur  
 WCV  

 M. Peters
geen viering

9.30 uur  
 WCV  

 T. ten Bruin

9.30 uur  
 Eucharistie  
 J. Hulshof

11.00 uur  
 WCV  

 M. Peters
geen viering

9.30 uur  
 Eucharistie  
 J. Leisinnk

geen viering
9.30 uur  
 WCV  

 werkgroep

10.00 uur  
 Woorddienst 

werkgroep

zo 06/12  
2e Zondag 

Advent
za 12/12 17.00 uur  

 Effata Viering
19.00 uur  

 Eucharistie  
 H. Scheve

19.00 uur  
 WCV  

 J. van Kranenburg

19.00 uur  
 Eucharistie  
 F. Zandbelt

za 12/12

zo 13/12  
3e Zondag 
Advent

11.15 Euch.  
Scheve Bos 

17.00 Vesper
geen viering

9.30 uur
WCV  

 werkgroep

9.30 Euch.  
H. Scheve  
T. ten Bruin

9.30 uur  
 Eucharistie  
 F. Zandbelt

9.30 uur  
 WCV  

 M. Storteler

9.30 uur  
 WCV  

 J. van Kranenburg

11.00 uur  
 Eucharistie  
 F. Zandbelt

geen viering
9.30 uur  
 WCV  

 A. Bos

10.00 uur  
 WCV  

 werkgroep

zo 13/12  
3e Zondag 

Advent
wo 16/12 19.00 Boeteviering 

Scheve Peters 
van Kranenburg

wo 16/12

do 17/12 19.00 uur  
 Boeteviering 

werkgroep

do 17/12

za 19/12 19.00 uur  
 Eucharistie  
 J. Hulshof

19.00 uur  
 WCV  

 M. Peters

19.00 uur  
 WCV  

 G. Spekkink

19.00 uur  
 Eucharistie  
 H. Scheve

za 19/12

zo 20/12  
4e Zondag 
Advent

11.15 uur  
 Eucharistie  
 H.Scheve

9.30 uur  
 WCV  

 werkgroep

9.30 uur  
 WCV  

 werkgroep

9.30 uur  
 WCV  

 werkgroep

9.30 uur  
 WCV  

 T. ten Bruin

11.00 uur  
 WCV  

 werkgroep

geen viering 9.30 uur  
 WCV  

 G. Spekkink

9.30 uur  
 WCV  

 M. Peters

9.30 uur  
 Eucharistie  
 H. Scheve

zo 20/12  
4e Zondag 

Advent
ma 21/12 19.00 uur  

 Boeteviering 
G. Spekkink

ma 21/12

do 24/12 
Kerstavond

17.00 uur  
 Kinderkerst A. Bos        

20.00 uur WCV  
 M. Peters    

22.30 uur Euch.  
 H. Pauw

22.30 uur  
 WCV  

 A. Bos

18.00 uur  
 Familieviering 

werkgroep      
22.00 uur  

 Eucharistie  
 E. Wassink

18.30 uur  
 Familieviering 

werkgroep      
22.00 uur  

 WCV  
 J. van Kranenburg

17.00 uur  
 Familieviering 

J. van Kranenburg     
22.00 uur  

 WCV  
 Oude Groen

17.00 uur  
 Familieviering  

H. Scheve     
20.00 uur  

 WCV  
 T. ten Bruin

18.00 uur  
 Herdertjesviering 

M. Peters      
20.00 uur  

 Eucharistie  
 H. Scheve

21.00 uur  
 WCV  

 W. Matti

22.00 uur  
 Eucharistie  
 F. Zandbelt

21.00 uur  
 Eucharistie  
 J. Leisink

19.30 uur  
 WCV  

 J. van Kranenburg

19.00 uur  
 Familieviering 

werkgroep   
22.30 uur  

 Eucharistie  
 H. Scheve

do 24/12 
Kerstavond

vr 25/12 
Eerste 
Kerstdag

11.15 Euch.  
H. Scheve  
T. ten Bruin

9.30 uur  
 WCV  

 J. van Kranenburg

9.30 uur  WCV  
 A. Bos

15.00 Kindje Wiegen

9.30 uur  
 WCV  

 Oude Groen

9.30 uur  
 Eucharistie  
 H. Scheve

9.30 uur  
 WCV  

 werkgroep

9.30 uur WCV  
 werkgroep

15.00 Kindje Wiegen

9.30 uur  
 WCV  

 W. Matti

11.00 uur  Euch.  
 E. Wassink

15.00 Kindje Wiegen

9.30 uur  
 Eucharistie  
 J. Leisink

9.30 uur  
 Familieviering  

M. Peters

9.30 uur  
 WCV  

 T. ten Bruin

vr 25/12 
Eerste 

Kerstdag
za 26/12  
Tweede 
Kerstdag

11.00 uur  
 Kindje Wiegen

9.30 uur  
 De Bleijke  
T. ten Bruin

11.00 uur  
 Eucharistie  
 H. Scheve

10.00 uur  
 Kinderkerst  
werkgroep

za 26/12  
Tweede  

Kerstdag
zo 27/12 
H. Familie

11.15 uur  
 Eucharistie  
 H.Scheve

geen viering
9.30 uur  
 WCV  

 werkgroep

9.30 uur  
 WCV  

 werkgroep

9.30 uur  
 WCV  

 M. Peters

9.30 uur  
 Eucharistie  
 F. Zandbelt

9.30 uur  
 WCV  

 werkgroep
geen viering geen viering geen viering

9.30 uur  
 Eucharistie  
 H. Scheve

geen viering
zo 27/12  

H. Familie

do 31/12 
Oudjaar

19.00 uur  
 Woorddienst  

J. van Kranenburg

19.00 uur  
 Eucharistie  
 H. Scheve

19.00 uur  
 Eucharistie  
 F. Zandbelt

19.00 uur  
 Woorddienst 

werkgroep

19.00 uur  
 Woorddienst  

M. Peters

19.00 uur  
 Woorddienst  
G. Spekkink

19.00 uur  
 Woorddienst  
T. ten Bruin

18.00 uur  
 Woorddienst  

A. Bos

17.00 uur  
 Eucharistie  
 F. Zandbelt

do 31/12 
Oudjaar

vr 01/01 
H. Maria 
Nieuwjaar

11.15 Euch.  
Scheve Peters  

van Kranenburg

vr 01/01 
H. Maria 

Nieuwjaar
za 02/01 15.30-16.15  

Aanbidding  
& Biecht

18.30 uur  
 WCV  

 T. ten Bruin

19.00 uur  
 Eucharistie  
 H. Scheve

17.00 uur  
 Eucharistie  
 F. Zandbelt

za 02/01

zo 03/01 
Openbaring 
des Heren

11.15 uur  
 Eucharistie  

 P. Westerman
geen viering

9.30 uur  
 Eucharistie  
 J. Leisink

9.30 uur  
 WCV  

 werkgroep

9.30 uur  
 Eucharistie  
 H. Scheve

10.00 uur  
 Oec.viering  
M. Storteler

9.30 uur  
 WCV  

 T. ten Bruin

11.00 uur  
 WCV  

 werkgroep
geen viering

9.30 uur  
 WCV  

 werkgroep

9.30 uur  
 WCV  

 werkgroep

zo 03/01 
Openbaring 

des Heren
za 09/01 17.00 uur  

 Effata Viering
19.00 uur  

 WCV  
 werkgroep

19.00 uur  
 Eucharistie  
 H. Scheve

19.00 uur  
 WCV  

 M. Peters

za 09/01

zo 10/01 
Doop 
v.d. Heer

11.15 uur  
 Eucharistie  
 F. Zandbelt

9..30 uur  
 WCV  

 werkgroep

9.30 uur  
 Eucharistie  
 H. Scheve

9.30 uur  
 WCV  

 werkgroep

9.30 uur  
 WCV  

 werkgroep

9.30 uur  
 Eucharistie  
 F. Zandbelt

9.30 uur  
 Eucharistie  
 J. Leisink

11.00 uur  
 WCV  

 M. Peters
geen viering

9.30 uur  
 WCV  

 M. Peters
geen viering

zo 10/01 
Doop  

v.d. Heer
za 16/01 19.00 uur  

 WCV  
 J. van Kranenburg

19.00 uur  
 Eucharistie  
 H. Scheve

za 16/01

zo 17/01  
2e zondag  
d.h. jaar

11.15 uur  
 Eucharistie  
 J. Hulshof

Prot.Kerk 10.00 
Oec.viering  
M. Storteler

9.30 uur  
 WCV  

 werkgroep

Gudulakerk 10.00 
Oec.viering  
werkgroep

Ger.Kerk 10.00 
Oec.viering  

A. Bos

9.30 uur  
 WCV  

 werkgroep

Remigiuskerk 10.00 
Oec.viering  

W. Matti

11.00 uur  
 Oec.vieirng  

J. van Kranenburg

9.30 uur  
 WCV  

 werkgroep

10.00 uur  
 Oec.viering  
M. Peters

9.30 uur  
 WCV  

 werkgroep

9.30 uur  
 WCV  

 werkgroep

zo 17/01  
2e zondag  

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

Voor andere vieringen en het koorrooster zie bladzijde 13

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

za 28/11 
Start 
Adventsactie

19.00 uur  
Eucharistie  
F. Zandbelt

19.00 uur 
Anders Vieren

17.00 uur 
Eucharistie 
F. Zandbelt

za 28/11  
Start  

Adventsactie
zo 29/11  
1e Zondag 
Advent

11.15 Fam.viering 
Scheve t.Bruin 
17.00 Vesper

geen viering
9.30 uur  

 Eucharistie  
 P. Westerman

9.30 uur  
 WCV  

 werkgroep

9.30 uur  
 WCV  

 werkgroep

9.30 uur  
WCV   

werkgroep

Dorpskerk 10.00 
Oec.viering  
werkgroep

9.30 uur  
 WCV  

 werkgroep

11.00 uur  
WCV  

G. Spekkink

9.30 uur   
Eucharistie  
H. Scheve

geen viering
10.00 uur  

 Woorddienst 
werkgroep

zo 29/11  
1e Zondag 

Advent
za 05/12 19.00 uur  

 WCV  
 M. Peters

19.00 uur  
 Eucharistie  
 F. Zandbelt

17.00 uur  
 WCV  

 J. van Kranenburg

za 05/12

zo 06/12  
2e Zondag 
Advent

11.15 Euch. 
J. Hulshof 

17.00 Vesper

9.30 uur  
 WCV  

 J. van Kranenburg

9.30 uur  
 WCV  

 M. Peters
geen viering

9.30 uur  
 WCV  

 T. ten Bruin

9.30 uur  
 Eucharistie  
 J. Hulshof

11.00 uur  
 WCV  

 M. Peters
geen viering

9.30 uur  
 Eucharistie  
 J. Leisinnk

geen viering
9.30 uur  
 WCV  

 werkgroep

10.00 uur  
 Woorddienst 

werkgroep

zo 06/12  
2e Zondag 

Advent
za 12/12 17.00 uur  

 Effata Viering
19.00 uur  

 Eucharistie  
 H. Scheve

19.00 uur  
 WCV  

 J. van Kranenburg

19.00 uur  
 Eucharistie  
 F. Zandbelt

za 12/12

zo 13/12  
3e Zondag 
Advent

11.15 Euch.  
Scheve Bos 

17.00 Vesper
geen viering

9.30 uur
WCV  

 werkgroep

9.30 Euch.  
H. Scheve  
T. ten Bruin

9.30 uur  
 Eucharistie  
 F. Zandbelt

9.30 uur  
 WCV  

 M. Storteler

9.30 uur  
 WCV  

 J. van Kranenburg

11.00 uur  
 Eucharistie  
 F. Zandbelt

geen viering
9.30 uur  
 WCV  

 A. Bos

10.00 uur  
 WCV  

 werkgroep

zo 13/12  
3e Zondag 

Advent
wo 16/12 19.00 Boeteviering 

Scheve Peters 
van Kranenburg

wo 16/12

do 17/12 19.00 uur  
 Boeteviering 

werkgroep

do 17/12

za 19/12 19.00 uur  
 Eucharistie  
 J. Hulshof

19.00 uur  
 WCV  

 M. Peters

19.00 uur  
 WCV  

 G. Spekkink

19.00 uur  
 Eucharistie  
 H. Scheve

za 19/12

zo 20/12  
4e Zondag 
Advent

11.15 uur  
 Eucharistie  
 H.Scheve

9.30 uur  
 WCV  

 werkgroep

9.30 uur  
 WCV  

 werkgroep

9.30 uur  
 WCV  

 werkgroep

9.30 uur  
 WCV  

 T. ten Bruin

11.00 uur  
 WCV  

 werkgroep

geen viering 9.30 uur  
 WCV  

 G. Spekkink

9.30 uur  
 WCV  

 M. Peters

9.30 uur  
 Eucharistie  
 H. Scheve

zo 20/12  
4e Zondag 

Advent
ma 21/12 19.00 uur  

 Boeteviering 
G. Spekkink

ma 21/12

do 24/12 
Kerstavond

17.00 uur  
 Kinderkerst A. Bos        

20.00 uur WCV  
 M. Peters    

22.30 uur Euch.  
 H. Pauw

22.30 uur  
 WCV  

 A. Bos

18.00 uur  
 Familieviering 

werkgroep      
22.00 uur  

 Eucharistie  
 E. Wassink

18.30 uur  
 Familieviering 

werkgroep      
22.00 uur  

 WCV  
 J. van Kranenburg

17.00 uur  
 Familieviering 

J. van Kranenburg     
22.00 uur  

 WCV  
 Oude Groen

17.00 uur  
 Familieviering  

H. Scheve     
20.00 uur  

 WCV  
 T. ten Bruin

18.00 uur  
 Herdertjesviering 

M. Peters      
20.00 uur  

 Eucharistie  
 H. Scheve

21.00 uur  
 WCV  

 W. Matti

22.00 uur  
 Eucharistie  
 F. Zandbelt

21.00 uur  
 Eucharistie  
 J. Leisink

19.30 uur  
 WCV  

 J. van Kranenburg

19.00 uur  
 Familieviering 

werkgroep   
22.30 uur  

 Eucharistie  
 H. Scheve

do 24/12 
Kerstavond

vr 25/12 
Eerste 
Kerstdag

11.15 Euch.  
H. Scheve  
T. ten Bruin

9.30 uur  
 WCV  

 J. van Kranenburg

9.30 uur  WCV  
 A. Bos

15.00 Kindje Wiegen

9.30 uur  
 WCV  

 Oude Groen

9.30 uur  
 Eucharistie  
 H. Scheve

9.30 uur  
 WCV  

 werkgroep

9.30 uur WCV  
 werkgroep

15.00 Kindje Wiegen

9.30 uur  
 WCV  

 W. Matti

11.00 uur  Euch.  
 E. Wassink

15.00 Kindje Wiegen

9.30 uur  
 Eucharistie  
 J. Leisink

9.30 uur  
 Familieviering  

M. Peters

9.30 uur  
 WCV  

 T. ten Bruin

vr 25/12 
Eerste 

Kerstdag
za 26/12  
Tweede 
Kerstdag

11.00 uur  
 Kindje Wiegen

9.30 uur  
 De Bleijke  
T. ten Bruin

11.00 uur  
 Eucharistie  
 H. Scheve

10.00 uur  
 Kinderkerst  
werkgroep

za 26/12  
Tweede  

Kerstdag
zo 27/12 
H. Familie

11.15 uur  
 Eucharistie  
 H.Scheve

geen viering
9.30 uur  
 WCV  

 werkgroep

9.30 uur  
 WCV  

 werkgroep

9.30 uur  
 WCV  

 M. Peters

9.30 uur  
 Eucharistie  
 F. Zandbelt

9.30 uur  
 WCV  

 werkgroep
geen viering geen viering geen viering

9.30 uur  
 Eucharistie  
 H. Scheve

geen viering
zo 27/12  

H. Familie

do 31/12 
Oudjaar

19.00 uur  
 Woorddienst  

J. van Kranenburg

19.00 uur  
 Eucharistie  
 H. Scheve

19.00 uur  
 Eucharistie  
 F. Zandbelt

19.00 uur  
 Woorddienst 

werkgroep

19.00 uur  
 Woorddienst  

M. Peters

19.00 uur  
 Woorddienst  
G. Spekkink

19.00 uur  
 Woorddienst  
T. ten Bruin

18.00 uur  
 Woorddienst  

A. Bos

17.00 uur  
 Eucharistie  
 F. Zandbelt

do 31/12 
Oudjaar

vr 01/01 
H. Maria 
Nieuwjaar

11.15 Euch.  
Scheve Peters  

van Kranenburg

vr 01/01 
H. Maria 

Nieuwjaar
za 02/01 15.30-16.15  

Aanbidding  
& Biecht

18.30 uur  
 WCV  

 T. ten Bruin

19.00 uur  
 Eucharistie  
 H. Scheve

17.00 uur  
 Eucharistie  
 F. Zandbelt

za 02/01

zo 03/01 
Openbaring 
des Heren

11.15 uur  
 Eucharistie  

 P. Westerman
geen viering

9.30 uur  
 Eucharistie  
 J. Leisink

9.30 uur  
 WCV  

 werkgroep

9.30 uur  
 Eucharistie  
 H. Scheve

10.00 uur  
 Oec.viering  
M. Storteler

9.30 uur  
 WCV  

 T. ten Bruin

11.00 uur  
 WCV  

 werkgroep
geen viering

9.30 uur  
 WCV  

 werkgroep

9.30 uur  
 WCV  

 werkgroep

zo 03/01 
Openbaring 

des Heren
za 09/01 17.00 uur  

 Effata Viering
19.00 uur  

 WCV  
 werkgroep

19.00 uur  
 Eucharistie  
 H. Scheve

19.00 uur  
 WCV  

 M. Peters

za 09/01

zo 10/01 
Doop 
v.d. Heer

11.15 uur  
 Eucharistie  
 F. Zandbelt

9..30 uur  
 WCV  

 werkgroep

9.30 uur  
 Eucharistie  
 H. Scheve

9.30 uur  
 WCV  

 werkgroep

9.30 uur  
 WCV  

 werkgroep

9.30 uur  
 Eucharistie  
 F. Zandbelt

9.30 uur  
 Eucharistie  
 J. Leisink

11.00 uur  
 WCV  

 M. Peters
geen viering

9.30 uur  
 WCV  

 M. Peters
geen viering

zo 10/01 
Doop  

v.d. Heer
za 16/01 19.00 uur  

 WCV  
 J. van Kranenburg

19.00 uur  
 Eucharistie  
 H. Scheve

za 16/01

zo 17/01  
2e zondag  
d.h. jaar

11.15 uur  
 Eucharistie  
 J. Hulshof

Prot.Kerk 10.00 
Oec.viering  
M. Storteler

9.30 uur  
 WCV  

 werkgroep

Gudulakerk 10.00 
Oec.viering  
werkgroep

Ger.Kerk 10.00 
Oec.viering  

A. Bos

9.30 uur  
 WCV  

 werkgroep

Remigiuskerk 10.00 
Oec.viering  

W. Matti

11.00 uur  
 Oec.vieirng  

J. van Kranenburg

9.30 uur  
 WCV  

 werkgroep

10.00 uur  
 Oec.viering  
M. Peters

9.30 uur  
 WCV  

 werkgroep

9.30 uur  
 WCV  

 werkgroep

zo 17/01  
2e zondag  

d.h. jaar



18 Onderweg / Uit de geloofsgemeenschappen

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.

overleden
Annalise Th. Aa-Assink, weduwe van 
A. Aa eerder weduwe van F. Wichers, 
op de leeftijd van 85 jaar. Henricus 
G.W.M. Wouters van den Oudenweijer, 
echtgenoot van M.G. Wouters van den 
Oudenweijer-Evers, op de leeftijd van 80 
jaar. Anna G.M. Röling-Franke, weduwe 
van J.L. Röling, op de leeftijd van 91 jaar. 
Ida F.W. Cremers-Froger, echtgenote van 
P.H.A.J. Cremers, op de leeftijd van 70 
jaar

Kindje Wiegen
Ook dit jaar gaan we traditiegetrouw op 
Eerste Kerstdag om 15.00 uur Kindje 
Wiegen. Ieder jaar een mooi moment voor 
de allerkleinsten om te luisteren naar het 
Kerstverhaal, samen kerstliedjes te zingen 
en een knutselwerkje te maken. 
Vorig jaar was het aantal bezoekers over-
weldigend! Ook dit jaar hopen we weer op 
een grote opkomst! U bent allen van harte 
welkom!!
Namens de werkgroep Kindje Wiegen

Kerst Familieviering
Donderdag 24 december is er om 18.00 
uur een Familieviering in onze kerk in 
Joppe. We komen samen om de geboorte 
van Jezus te vieren. Tijdens de viering 
zullen kinderen voorlezen en zal het kin-
derkoor mooie kerstliedjes zingen. Kinde-
ren vanaf groep 3 die het leuk vinden om 
mee te zingen in het kinderkoor kunnen 
zich om 17.30 uur melden vóór in de kerk 
om de kerstliedjes te oefenen. 
Het beloofd weer een prachtige, sfeervolle 
Familieviering te worden.
U bent allemaal van harte welkom!

Kleine Kerkgemeenschap 
in Joppe
Ook in Joppe gaat een Kleine Kerkge-
meenschap komen! Voor de zomervakan-
tie heeft pastor Jaap van Kranenburg op 

een koffie-ochtend uitleg gegeven over de 
Kleine Kerk Gemeenschap (KKG). Een 
aantal belangstellende heeft zich toen al 
opgegeven, waardoor er een groepje is 
waarmee we kunnen starten. Er is echter 
nog voldoende plaats voor u om deel te 
nemen. Wilt u ook meedoen? Dan kunt u 
zich opgeven bij pastor Jaap van Kranen-
burg: Telefoonnummer : 06-51230305 E-
mail: j.vankranenburg@12apostelen.nl of 
bij Laura van de Kam, telefoonnummer: 
06-39639364 Email: lauravandekam@
gmail.com
Zie voor meer informatie pagina 4.

Buitenkerststal 
Het kerstverhaal is al meer dan 2000 jaar 
oud en in Joppe wordt deze blijde gebeur-
tenis al meer dan 40 jaar uitgebeeld door 
een levende kerststal, die naast de kerk 
buiten wordt gebouwd door een aantal 
trouwe vrijwilligers. Elk jaar ziet het er 
iets anders uit en dat is juist het leuke! 
Het is een creatief proces waarin ruimte is 
voor ieders inbreng en dat wordt gecoör-
dineerd door Jos Hafkamp. Ieder kan zijn 
steentje bijdragen. Dat geldt voor jong en 
oud. En natuurlijk wordt er samen koffie 
gedronken met wat lekkers. Daar zorgt 
Trees Hafkamp voor. 
De mooie bosrijke omgeving nodigt u om 
de buitenkerststal te bewonderen. Dat 
kan vanaf 24 december. Op Eerste en 
Tweede Kerstdag is de kerk open en dan 
kunt u ook binnen de kerststal bezoe-
ken. En als u wilt weten welke dieren er 
dit jaar zijn, kom dan gerust een kijkje 
nemen. U bent van harte welkom. De 
Kerststalbouwers wensen u een vreugde-
vol Kerstfeest en kijkplezier.

Kerst en nieuwjaarswens 
De Locatieraad en Pastoraatsgroep willen 
iedereen bedanken voor zijn of haar inzet 
in het afgelopen jaar. We willen u fijne 
kerstdagen en een goed en gezond nieuw-
jaar toewensen. Dat we mensen blijven die 
elkaar ook weer in het komende jaar tot 
inspiratie mogen zijn, elkaar blijven ont-
moeten en bemoedigen. Zalig Kerstfeest en 
Gezegend 2016. 

nieuwjaarsreceptie
We kunnen elkaar persoonlijk een Zalig 
Nieuwjaar toewensen op zondag 10 januari 
2016. Aansluitend aan de viering van 9.30 
uur is er gelegenheid om elkaar te ontmoe-
ten in het Bosrestaurant. Wij nodigen u 
van harte uit.

ontmoet Greet 
Ontmoet een sportieve en 
dappere vrouw, Greet van 
Tongeren – Heemskerk. 
Ze mocht altijd graag spor-
ten, Dat gaat helaas niet 
meer, maar dat weerhoudt 
haar er niet van om er op 
uit trekken met haar elek-
trische fiets. Ze houdt van 
fietsen, natuur, mensen en 
van kerktorens. ”Ik moet altijd kerktorens 
zien. Ik ben er gek op.”   Greet was jaren 
actief in de pastoraatsgroep. Dat heeft ze 
met plezier gedaan en ze zingt al meer dan 
15 jaar mee in het parochiekoor. Zij zorgt 
samen met anderen er voor dat de kerkdeur 
overdag open is, zodat velen even naar bin-
nen kunnen om een kaarsje op te steken bij 
Maria of de Heilige Antonius. Daar wordt 
dankbaar gebruik van gemaakt. Het verslag 
van het leuke gesprek met Greet kunt u lezen 
op de site www.rkkerkjoppe.nl\greet 
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 van 
zijn. In de rubriek Ontmoet maakt u kennis 
met een persoon uit onze geloofsgemeen-
schap Onze Lieve Vrouw Tenhemelopne-
ming. Wat verbindt hen met Joppe en wat 
doet het geloof met hen. Vervolgens wordt 
hen gevraagd het stokje aan een ander door 
te geven en dat gebaar verbindt ons met 
elkaar. 

Koffie-ochtend                 
Op woensdag 13 januari 2016 om 10.00 
uur hebben we weer onze eerste koffie-
ochtend  in het nieuwe jaar voor de ou-
deren in de pastorie. Het onderwerp was 
nog niet zeker bij het tot stand komen van 
deze “Onderweg”. We zullen u het laten 
weten in het katern en op de site.
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H. Joseph - Lochem
Nieuweweg 18, 7241 ET Lochem; 0573-251457, 
rkkerklochem@hetnet.nl
Secretariaat: dinsdag en donderdag 8.45-11.45 uur. 
Rekeningnr.: NL94RABO0336626193 (algemeen en 
intenties). 
Rekeningnr.: NL03ABNA0532737407 (kerkbalans).
Redactie: gjvaarwerk@kpnmail.nl 

Locatieraad 
A. Schilderinck, vz., 251115; G. te Vaarwerk, secr., 462882;  
F. Wildemors, pm., 256242.

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

Vrijwilligersdag
Onlangs hebben we als Lochemse geloofs-
gemeenschap St. Joseph de tweejaarlijkse 
vrijwilligersdag gevierd. In de familie-
viering van 4 oktober, waarin Franciscus 
centraal stond, hebben we stilgestaan 
bij al onze vrijwilligers die zoveel bijdra-
gen aan het in stand houden van onze 
geloofsgemeenschap. Aan het eind van 
de sfeervolle viering sprak Anton Schil-
derinck, voorzitter van de locatieraad, de 
kerkgangers toe.
Anton: “De zakelijke brief van kardinaal 
Eijk van november vorig jaar over de 
sluiting van kerken heeft heel wat tongen 
losgemaakt. Mede door uw handteke-
ningen en de ingezonden brief van onze 
secretaris in het parochieblad Onderweg 
is het parochiebestuur wakker geschud 
en is hierover een parochieavond gehou-
den. De vraag ‘Gaan onze kerken dicht?’ 
is vervangen door de vraag ‘Hoe houden 
we onze kerken open?’. Gelukkig een 
andere benadering en communicatie, 
maar dat neemt niet weg dat de kern van 
de brief ten aanzien van het openhouden 
van kerken overeind blijft. Hiervoor zijn 

drie criteria, namelijk voldoende kerkbe-
zoekers, voldoende vrijwilligers voor de 
noodzakelijke activiteiten en voldoende 
financiële middelen. Aan deze criteria 
heeft u als parochiaan uit Lochem en 
omstreken de afgelopen jaren ruim-
schoots voldaan. Zonder uw bijdrage, in 
welke vorm dan ook, was dit niet moge-
lijk geweest. Namens het bestuur heel 
hartelijk dank hiervoor. Maar blijft dit zo? 

Vandaag vieren we vrijwilligersdag voor 
al degenen die vaak onzichtbaar, geheel 
onbaatzuchtig en met een groot hart zich 
inzetten voor onze geloofsgemeenschap. 
U doet dat met een verkapte, onuitgespro-
ken leuze van een bekende Nederlandse 
voetbalclub: ‘Geen woorden, maar daden’. 
Uw inzet is groot, maar helaas slinkt het 
aantal vrijwilligers. Vaak zijn vrijwilligers 
overbezet en actief in verschillende werk-
groepen. En bovendien spelen ouderdom, 
gezondheidsproblemen of vertrek naar 
elders een rol. Vandaar mijn oproep: 
‘Wie kan en wil 
iets voor onze ge-
loofsgemeenschap 
betekenen?’ Er 
zijn verschillende 
mogelijkheden 
om aan een of 
andere werkgroep 
deel te nemen. 
Uit ervaring blijkt 
dat de activiteiten 
in een werkgroep 
veel voldoening en 
betrokkenheid ge-
ven. Schroom niet 
en laat het weten.

Samen zullen we onze geloofsgemeen-
schap levensvatbaar moeten houden om 
het geloof over te kunnen brengen op een 
volgende generatie. Geen sinecure, maar 
wel een geweldige uitdaging, omdat het 
geloof - juist in deze tijd van rationalisme 
en individualisme - een functie heeft. Ge-
loof en wetenschap zijn weliswaar elkaars 
tegenhangers maar hebben elkaar heel 
hard nodig voor een leefbare samenle-
ving.

Het hoeft geen verder betoog waarom 
vrijwilligers zo belangrijk zijn. De kerk 
is bij uitstek de ontmoetingsplaats om te 
vieren, te bidden, te gedenken en te dan-
ken, maar ook om elkaar te ontmoeten en 
te bemoedigen in de dagelijkse beslom-
meringen en tegenslagen die op ons afko-
men thuis en op het werk. Het wel en wee 
delen kan ons juist opluchten en beves-
tigen. Feitelijk is het de beoefening van 
de barmhartigheid zoals paus Franciscus 
deze uitdraagt: het gaat niet zozeer om de 
leer maar om de praktijk van het dagelijks 
leven. Er zijn voor de ander! Een deugd 
waaraan de wereld nood heeft.”

Tot slot bedankte Anton alle vrijwilligers 
en oud-vrijwilligers voor de enorme inzet 
bij het vele werk dat wordt gedaan. Als 
dank hiervoor nodigde hij allen uit om 
aansluitend aan de viering naar Eetcafé 
‘De Zonnebloem’ aan de Zutphenseweg 
te gaan. Daar stond de koffie klaar voor 
een gezellig en informeel samenzijn met 
een hapje en een drankje. We kijken terug 
op een gedachtenisvolle en inspirerende 
familieviering.
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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
“Samen komen we verder” onder dat 
motto is op dinsdagavond 27 oktober de 
jaarlijkse parochieavond gehouden.
Dit motto, dat ook het hele jaar 2016 als 
een ondersteuning van onze kerkelijke 
activiteiten gezien moet worden, komt in 
een ander licht te staan door de verzon-
den brief van parochiebestuur en pasto-
raal team.
In deze brief (van 29 september 2015) 
wordt gevraagd dat de 14 geloofsgemeen-
schappen, waar onze parochie uit bestaat, 
gaan nadenken hoe zij de komende vijf 
jaar de toekomst denken in te gaan.
Voor het volledige verslag: zie de Nieuws-
brief
Op zondagavond 1 november is de Al-
lerzielenviering gehouden. Deze zeer 
stemmige viering werd door meer dan 
150 parochianen bijgewoond. Tijdens 
deze viering werden ook de kruisjes, ter 
nagedachtenis van de overledenen, aan de 
familieleden overgedragen.
Op zondag 8 november is de jaarlijkse 
schoenendoosviering in onze kerk  
gehouden.
Het was weer een geweldig feest dat sa-
men met de Gereformeerde kerk, de Her-
vormde kerk en de Katholieke kerk in een 
feestelijke dienst tot uiting kwam. Ook dit 
jaar weer was er een “schoenendooskin-
derkoor” o.l.v. Piet Piersma. De dienst 
werd geleid door dominee Jan Kool.
Het voorgelezen Bijbelverhaal ging over 
de barmhartige Samaritaan, de overden-
king had als thema 
“Eerlijk zullen we ......

Het kinderkoor zong vijf liederen, daar-
naast was er ook nog samenzang met de 
geheel bezette Chr. Koningkerk.
Er waren meer dan 60 prachtig versierde, 
gevulde schoenendozen binnengebracht. 
Totaal zijn er 214 schoenendozen verza-
meld. De scholen doen mee via organisa-
tie Edukans en de kerken via Actie4kids.” 
Bij het uitgaan van de dienst werd er ge-
zongen “Nu wij uiteengaan”, de kinderen 
liepen met lampions de kerk uit, komende 
week is het St. Maarten! . Een mooie 
dienst met een volle enthousiaste kerk, na 
afloop kregen de kinderen een hartelijk 
applaus , dat hadden ze zeker verdiend !

Na de dienst was er tijd om elkaar te ont-
moeten onder het genot van koffie, thee 
en limonade. Deze dienst kwam mede tot 
stand door het samenwerkingsverband 
Raad van Kerken.

In dit kader mag wel vermeld worden dat 
er inmiddels vele activiteiten zijn die door 
onze gezamenlijke kerken “uitgevoerd” 
worden. We denken hierbij aan de start-
zondag in september, de zojuist gevierde 
schoenendoosactie, in januari de dienst 

van de eenheid, in het voorjaar de Pink-
sterdienst en sinds twee jaar de Passie die 
ook in 2016 weer in de Chr. Koningkerk 
uitgevoerd wordt.
Een nieuw initiatief op 23 december is de 
Herdertjestocht. Deze zal voor het eerst 
in Vorden gehouden worden met de drie 
Vordense kerken. Deze tocht is bedoeld 
voor alle kinderen en ouders om tijdens 
een verlichte wandeltocht door Vorden, 
langs de drie kerken, het kerstverhaal te 
beleven.
Dit nummer van Onderweg is de eerste 
uitgave van het nieuwe kerkelijk jaar, 
het is voor het blad inmiddels de vierde 
jaargang. De Advent en de Kersttijd  staan 
dan ook centraal in deze uitgave.
Het lijkt nog wat ver weg, maar wij wen-
sen u een goede Kersttijd toe en ook een 
gezond 2016!
Namens locatieraad en pastoraatsgroep
Huub Winkeler

overleden
Op 10 oktober overleed Bernard  
Timmer op de leeftijd van 89 jaar. 
Na de uitvaart in de Christus Koningkerk 
is hij begraven op de begraafplaats in 
Kranenburg.

Op 23 oktober overleed Bennie Rein-
tjes. Hij is 76 jaar geworden. De uitvaart-
viering werd gehouden in de Christus 
Koningkerk, waarna hij werd bergraven 
op de begraafplaats in Kranenburg.

Wij wensen beide families veel sterkte bij 
het verwerken van het verlies.
Voor een uitgebreid IM, zie de Nieuws-
brief.

actie Kerkbalans 2016
Ook in het nieuwe jaar zal de Actie 
Kerkbalans 2016 weer 
van start gaan. In 
samenwerking met 
de 14  geloofsgemeen-
schappen wordt deze 
activiteit samen met 
het parochiebestuur 
verder onder de aandacht gebracht.  
U leest daar binnenkort meer over!

Beste parochianen
Wij zoeken nog: 
Een koster
Een voorzitter voor onze 
pastoraatsgroep
Een lid voor de pastoraatsgroep
Kom ons helpen!
“Samen komen we verder!”
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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: frank.elschot@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; 

Kerstmarkt voor anderen 
en Kerst Sing-In
Vrijdag 11 december van 18.30 uur 
– 20.30 uur op het plein en in de 
Joriskerk

Ook dit jaar wordt er weer een leuke en 
gezellige “Kerstmarkt voor Anderen” en 
Kerst Sing-In georganiseerd in en rondom 
de Joriskerk. Er zullen weer verschillende 
standjes staan waar leuke en lekkere 
dingen te koop of te winnen zijn. Bijvoor-
beeld erwtensoep, oliebollen, kerstkaar-
ten en bingo. In de kerk is er gelegen-
heid om mee te zingen met de bekende 
kerstliederen onder begeleiding van het 
Tempelteam uit Gelselaar. Zo worden de 
traditionele Kerstmarkt en de jaarlijkse 
Kerst Sing-In met elkaar verbonden. Zeer 
de moeite waard om te komen kijken, 
luisteren en meezingen.

De opbrengst dit jaar van “de Kerstmarkt 
voor Anderen” gaat naar het MOV
Borculo en het ZWOM van Streekge-
meente de Wijngaard. Beide staan al 
jaren op de “Kerstmarkt voor Anderen”. 
Het MOV zet zich in voor het project 
KOADO-DUE dat is een Ivoriaanse non-
profit cacao coöperatie waar Andre Beld 
uit Haarlo en zijn vriendin Anouk Storte-
ler uit Ruurlo werkzaam zijn. Zij onder-
steunen en trainen de boeren om zo tot 
duurzame landbouwmethodes te komen. 
Het ZWOM steunt al jaren het vluchte-
lingenwerk in de regio. De opbrengst van 
de “Kerstmarkt voor Anderen” zal ten 
goede komen aan de vluchtelingen die 
zijn komen wonen op de Leo stichting in 
Borculo. 

Bent u niet in de gelegenheid de “Kerst-
markt voor Anderen” te bezoeken maar 
wilt u dit project wel steunen dat kunt 
u uw bijdrage overmaken naar Parochie 
HH. Twaalf Apostelen   o.v.v. MOV actie 
Ivoorkust  (Rabo Zutphen)  Iban: NL 04 
RABO 032 239 5100 

Koffie drinken
Na de viering van zondag 13 december 
is er gelegenheid om een kopje koffie te 
drinken in het KJ gebouw. Na de viering 
van zondag 3 januari  is er gelegenheid 
elkaar een goed 2016 toe te wensen. 
Natuurlijk ontbreekt ook hier de koffie en 
wellicht een lekkere borrel niet. U bent 
altijd van harte welkom!

Kerstconcerten Borculo’s 
mannenkoor
Het BMK verzorgt weer 2 kerstconcerten:
Het 1e concert is op zondag 20 december 
in de R.K. kerk te Borculo, aanvang om 
17.00 uur. 
Het BMK zingt liederen uit Oost en West-
Europa, uit de Byzantijnse liturgie, maar 
ook Duitstalige en Engelstalige liederen, 
met passende  kerstliederen. Bijvoorbeeld 
het Little Drummer Boy, King all Glorious 
en Heilige Nacht. Tevens zal medewer-
king worden verleend door het zangduo 
Gique uit Borculo. Twee dames met pas-
sie voor tweestemmig zingen. 

Het 2e concert is op dinsdag 22 decem-
ber in de N.H. kerk, in het centrum van 
Ruurlo 
en de aanvang is om 20.00 uur. Naast 
BMK ook het Ruurlo’s gemengd koor 
Markant. Dit koor bestaat uit ongeveer 50 

leden met daarin de stemgroepen bassen, 
tenoren, alten en sopranen.
U bent van harte welkom. Toegang is 
gratis, met een mogelijkheid voor donatie 
van een vrijwillige bijdrage.

misintenties
5 dec Bram Nieuwveld Jaargedachtenis, 
Ellie Venderbosch-Bonnes, Gerard Groot 
Kormelinck Jaargedachtenis, Gerard, 
Truus en Bernard Sasse, Harrie Hen-
dricksen. 13 dec Ria Mesland-te Morsche 
Jaargedachtenis. 19 dec Bernard Sasse. 
25 dec Antoon Rasing, Theo en Riek 
Verheijen, Overleden familie Jansen-ten 
Bras, Harry Leferink op Reinink, Fam. 
Pelgrum, Fam. Geerligs en Ottenschot, 
Truus Dibbelink-Wegdam, Hugo en Mar-
tin, Ben Lubbers, Jan en Paul Belterman, 
Willem en Marietje Dute, Henk en Gerda 
Klei Severt, Koen Rouwhorst, Overleden 
ouders Luttikholt-Garsteveld Jaargedach-
tenis, Gerard, Truus en Bernard Sasse, 
Theo Liebrand, Harrie Heendricksen, 
Fam. te Morsche-Bluemink, Theo Kruk-
kert, Fam. Streppel-Klein Heerenbrink, 
Wilhelmien Krabbenborg-Klein Nijen-
huis, Tonnie Spekschoor, Herman en 
Dina Hulzink, Wim Mulder en overleden 
familie, Overleden ouders Broekhof - 
Brokers. 27 dec Hetty van Aken-Beerten. 
31 dec Theo Liebrand, Harry Hendrick-
sen, Gerda Streppel Jaargedachtenis, 
Dora Brokers-Bremer Jaargedachtenis. 
3 jan Harrie Leferink op Reinink. 17 jan 
Overleden ouders Luttikholt-Garstenveld 
Jaargedachtenis.

Gedicht
Wij wensen jou en hen die je omringen
het allerbeste voor het nieuwe jaar.
Geluk in grote en in kleine dingen,
maar bovenal gelukkig met elkaar.
Dat hoop op een wereld van vrede
ons met elkaar zal verbinden.
Zodat we in deze tijd van “ik”
het “wij” terug kunnen vinden.
Zalig Kerstfeest en een Gelukkig Nieuwjaar!

Het BMK in Keulen
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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.

een geslaagde seniorendag
Pastoor Scheve ging voor in de Eucha-
ristie dat als thema droeg: “Welk deel 
kiezen wij”. Het Gemengd Koor zorgde 
voor een prachtige muzikale omlijsting 
waarin de Marialiederen niet ontbraken. 
De kerk was goed gevuld met de senioren 
die zich hadden opgegeven voor deze dag 
en de leden van de bezoekgroep die dit 
alles in goede banen leidden. De dag werd 
voortgezet in “De Keizerskroon” waar de 
aangeklede koffie, drankje en een lunch 
de gezelligheid verhoogde. Een optreden 
van de “Olde Deerns” werd enthousiast 
ontvangen. De deelnemers en de bezoek-
groepsleden konden weer terugzien op 
een geslaagde dag die volgend jaar weer 
voor herhaling vatbaar is. Dan hopen wij 
ook die senioren die op het laatst zich 
moesten afmelden wegens ziekte weer te 
kunnen verwelkomen. 

Kerst-ouderenviering 
Woensdag 16 december a.s. om 10.00 uur 
gaat Pastoor Scheve voor in de Kerst- Ou-
derenviering. Na afloop is er een gezellig 
samenzijn met koffie en een kerstlekker-
nij. Wij hopen op een hoge opkomst. Wie 
geen vervoer heeft, laat dit even weten 
aan uw wijkbezoekster.

Wie helpt ons 
Onze Willibrordus kan buigen op een 
bloeiend kerkleven. Elk weekend een 
viering die goed verzorgd wordt. Er zijn 
lekenvoorgangers, kosters, lectoren, mis-
dienaars en acolieten, koren, collectanten 
en bloemengroep. Daarnaast hebben we 
bezorgers van het parochieblad en de 
kerkbijdragenenveloppen. Bezoekgroep, 
kerkhofmedewerkers en het secretariaat 
met achterwacht. En dan nog vele ande-
ren die hand- en spandiensten verrichten. 
Maar wat gebeurt er als je deze mensen 
niet hebt: dan ligt het Willibrordus-kerke-
werk stil. Maar wat gebeurt er als mensen 

ophouden met het werk omdat ze te oud 
worden of het al zo lang gedaan heb-
ben: dan ligt het Willibrordus-kerkewerk 
voor die functies ook stil. Ze kunnen niet 
meer uitgevoerd worden. Dat dreigt nu te 
gebeuren met onze St. Maarten-viering, 
het Kindje Wiegen, Doopvoorbereiding. 
Deze activiteiten, waar we zo trots op zijn, 
mogen toch niet vervallen? Je hoeft voor 
deze activiteiten niet in een werkgroep of 
bestuur te zitten. Je kunt je melden voor 
een enkele activiteit dat maar eenmaal per 
jaar wordt gehouden, dat maar een paar 
avonden per jaar in beslag neemt. Laat 
ons niet in de steek, zorg dat wij door kun-
nen gaan en meld je voor dat wat je leuk 
vindt. Dat kan ook iets anders zijn. Want 
voor opvolging moet gezorgd worden.

Kindje wiegen 
Op Eerste Kerstdag, vrijdag 25 december 
zal om 15.00 uur weer het Kindje Wiegen 
plaatsvinden in de Willibrorduskerk, 
Groenloseweg 1 te Ruurlo. Graag nodigen 
wij u hiervoor uit.
Neem zelf een kussentje mee om lekker te 
kunnen zitten. Tot op de Eerste Kerstdag. 

misintenties 
6 december Ida van Lanen-Groot Ze-
vert. 13 december Jaargedachtenis Anton 
Wiegerinck. 20 december Ida van Lanen-
Groot Zevert. Kerstavond 24 december 
om 20.00 uur. Fam. Borkus en Vaanhold 
Ouders Geverink-ten Barge Johan v.d. 
Berg Overleden ouders Hermanns-Golde-
wijk Marijke Schoenaker Anton Melchers 
en zoontje Overleden familie Melchers-
Klein Goldewijk Ida van Lanen-Groot Ze-
vert Fam. Van Lanen en kleinzoon Willem 
Alfons Besselink Herman ter Bogt Rikie 
Mombarg-v.d. Hoven. Eerste Kerstdag 
25 december Ouders Geerligs-Gasselink 
Mientje en Bennie Wopereis Eef Bouw-
meester Ouders Kasteel-Jansen Lies Kas-
teel-Hofman Ouders Gotink-Eggink en 
zoon Herman Ernst en Annie Weehning 

Overleden ouders Eggink-Gotink Heer en 
Mevrouw Sanders-Beekman Toon Geer-
ligs Arnold en Ilse Olyslager-Markovski 
Rudi Kasteel Ouders Wiegerinck-Kock en 
zoon Jos. 10 januari Overleden ouders 
Hermanns-Goldewijk Johan v.d. Berg 
Ouders Eggink-Gotink. 17 januari Over-
leden ouders Hermanns-Goldewijk, Ida 
van Lanen-Groot Zevert

Familieberichten 
Op 1 september 2015 is Truus Roth-
man- Tenhagen in de leeftijd van 69 jaar 
overleden. De afscheidviering was op 5 
september in crematorium de Omarming 
te Zutphen. Op 30 oktober 2015 overleed 
Louisa Koers-Wopereis in de leeftijd van 
102 Jaar. De kerkelijke uitvaartdienst 
was woensdag 4 november in de St. Wil-
librorduskerk te Ruurlo. Aansluitend de 
crematieplechtigheid vond plaats in cre-
matorium de Slangenburg te Doetinchem. 
Dat zij mogen rusten in vrede.

eerste Heilige 
Communieviering 
Bij voldoende deelname zal er in 2016 
weer een Eerste Heilige Communieviering 
in Ruurlo plaats vinden. Voor informatie 
en/of opgave kunt U contact opnemen 
met: Paulien Pierik, p.pierik@skbg.nl 
of Marijke Klein Gunnewiek, richard-
marijke@concepts.nl. Opgave graag voor 
1 januari 2016.

oliebollenbijeenkomst 
Het jaar loopt ten einde. Aan een goede 
gewoonte om alle vrijwilligers van onze 
locatie te bedanken voor het vele werk 
moeten wij gehoor geven. De heerlijke 
oliebollen met een glaasje Glühwein, een 
babbeltje met je mede-vrijwilligers, dat 
mogen onze werkers van de Willibrordus 
Ruurlo niet missen. De opkomst moet toch 
wel hoog zijn, want we zijn met velen, en 
zij hebben er recht op om op deze manier 
bedankt te worden.
De bijeenkomst wordt weer in de kerk 
gehouden en wel op:  woensdag 30 de-
cember 2015 vanaf 16.00 uur. Vrijwilli-
gers noteer dit alvast, de uitnodiging krijgt 
u via de coördinator van uw werkgroep.

De Kerstwens 
Het jaar loopt ten einde en het Kerstfeest 
dient zich aan. Een kerkelijk hoogtepunt 
maar ook een familiehoogtepunt. Wij 
zoeken elkaar op en maken er samen een 
feest van. We luiden het jaar weer uit, 
blikken terug en wensen elkaar veel Geluk 
en Gezondheid in het nieuwe jaar. De 
Locatieraad en Pastoraatgroep wenst U 
Zalig Kerstfeest en Zalig Nieuwjaar.
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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.

anders Vieren:   
maria brengt ons samen!
Voorgangers:  mevr. Marian Storteler  en 
mevr. Jenny Veldscholten
m.m.v. het Willibrordkerkkoor o.l.v. orga-
nist / dirigent Rob Mullink.

Op deze zondagmorgen ontvingen de 
kerkgangers bij binnenkomst een liturgie-
boekje met als thema: “Maria brengt ons 
samen.”
Daarnaast werd een waxinelichtje 
meegegeven om verderop in de dienst te 
gebruiken.
Aan de mensen werd gevraagd om vóór 
in de kerk plaats te nemen, zodat er een 
eenheid zou worden gevormd met de twee 
voorgangers, met het koor op het pries-
terkoor en de pianist/dirigent dichtbij.
De prachtige Maria-opstelling met bloem-
versiering en ook de afbeeldingen op het 
scherm waren nu wat beter te zien.
Het werd een afwisselende viering, waar-
bij de c.d. met een mooi Avé Maria ons al 
in een bepaalde sfeer bracht.
Na het openingslied en een warm welkom 
van voorganger Marian begon de viering.

Er was afwisselend samenzang, koorzang, 
solo-zang en instrumentale piano-muziek.
Ondertussen een korte lezing en drie 
meditatie – momenten, waarbij zeer 
verschillende Maria-afbeeldingen werden 
vertoond o.a. vanuit een grot en een 
modernere afbeelding van Chagall. De bij-
behorende teksten werden uitgesproken 
door voorganger Jenny. Vervolgens was 
er dan een stilte- moment.
Aan het eind van de voorbeden gingen de 
kerkgangers naar voren om hun persoon-
lijke intentie in stilte aan God en Moeder 
Maria voor te leggen en een brandend 
kaarsje  op de treden van het altaar te 
plaatsen.  Ook in naam van de koorleden 
stak de voorganger enkele lichtjes aan.
Na een “modern  Avé  Maria” ( “Laat het 
zo zijn” naar “Let it be” van de Beatles)
uitgesproken door voorganger Jenny  
werd het geheel afgesloten door voorgan-
ger Marian met een slotgebed en zegen-
wens.
Het slotlied “Zegen nu Maria” werd door 
allen uit volle borst meegezongen. De 
tekst van het “moderne Avé Maria” --  
Laat het zo zijn  --  kregen we mee naar 
huis. 
Het was een fijne zondagmorgen met 
dank aan allen die hebben meegewerkt.
Gerda Gosselink
  
oecumenische vesper-
vieringen in de advent
Locatie: kerkgebouw Banninkstraat Aan-
vang: 19.00 uur
Dinsdag 1, 8, 15 en 22 december.
Op vier achtereenvolgende dinsdagavon-
den is er in de Advent een oecumenische
Vesperviering.
Deze vieringen staan in het teken van het 
komende kerstfeest. Voor elke viering 
wordt een aparte liturgie samengesteld. 
In de overweging wordt rekening gehou-
den met de actualiteit van elke dag. Zeker 
in deze tijd met veel problemen rondom 
de huisvesting van asielzoekers is het 
goed na te denken om deze problematiek 

en in hoeverre we als christenen een ant-
woord kunnen geven op dit levensgroot 
probleem.

Inleiding lichtfeesten & 
kerstkrans maken
Donderdag 10 december 2015                     
De donkere dagen voor Kerstmis breken 
weer aan. Samen gaan we op weg naar 
dit feest van licht. Ds. Aleida Blanken 
zal deze avond beginnen met een kleine 
rondleiding door de wereld over licht. 
Lichtfeesten wereldwijd! Wat betekent 
licht voor mensen in de diverse landen?
Met licht is het allemaal begonnen. Licht 
is van levensbelang. In veel verschillende 
godsdiensten speelt het licht een belang-
rijke rol. Licht is betekenisvol aanwezig in 
symbolen, gebaren, gebruiken en rituelen.

Na deze inleiding vervolgen we met het 
creatieve gedeelte van de avond. 
Dit staat onder leiding van 
Christien te Stroet. We 
gaan proberen samen 
een mooie kerstkrans 
te maken met even-
tueel een windlicht 
erin als aanslui-
ting op de gedach-
te “licht wereld-
wijd”. Christien 
kennende worden 
het weer mooie 
kerststukken.

Graag opgeven voor 
1 december (i.v.m. het 
inkopen van de materi-
alen) bij Frida Meints tel. 
464695 - email: f.meints@gmail.
com of Ted Willems tel. 461982 - email: 
g.willems9@chello.nl

Inleiding: ds. A. Blanken
Workshopleiding: Christien te Stroet
Aanvang: 19.30 uur - uiterlijk 22.00 uur
Plaats: Kerkstraat 15
Kosten: € 7,50 a € 10,00
Zie ook “Groene creatieve vingers…” op 
blz. 6.

Kerstconcert in onze 
Willibrordkerk
Op vrijdag 18 december is er een kerst-
concert in onze kerk. Voor u treden op 
‘Het Hengeloos Gemengd Koor’ en het 
Vordens Mannenkoor. 
Het Hengeloos Gemengd Koor staat 
onder leiding van Rob Mullink en het 
Vordens Mannenkoor onder leiding van 
Christo Guenov
De entree is gratis. Een vrije gift wordt op 
prijs gesteld.
Aanvang: 20.00 uur
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H. Johannes de Doper - Keijenborg
Kerkstraat 7, 7256 AR Keijenborg; 0575-461314, 
Secretariaat: donderdag 10.30-11.00 uur
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

Jaargedachtenisvieringen
Zondag 29 november is de jaargedach-
tenis voor Reinier Hilderink, overleden 
op 19-11-2014. 
Zondag 3 januari 2016 voor Gradus 
Ibink, overleden op 3-01-2015. 
Zondag 10 januari voor Johanna 
Smeenk-Hebben, overleden 13-01-2015 
en Jan Bergervoet overleden 13-01-2015. 
Zondag 31 januari voor Annie Nieu-
wenhuis-Rondeel, overleden 1-02-2015

aangepaste openingstijd 
secretariaat
Het parochiesecretariaat is vanaf nu een 
half uur later  open. Het is van 10.30-
11.00 uur op de donderdagmorgen.  Als 
er dan eens een uitvaartviering  is kan het 
secretariaat ook gewoon geopend zijn in 
de sacristie.

nieuws van de Stichting 
Begraafplaats
Op 30 september 2015 hebben wij als be-
stuur van de Stichting R.K. Begraafplaats 
Sint Jan de Doper afscheid genomen van 
Annie Goossens-Lichtenberg. Annie heeft 
te kennen gegeven om niet nog weer een 
nieuwe periode aan haar lange loopbaan 
als bestuurslid van de Stichting toe te voe-
gen. Als bestuur kunnen we dat begrijpen 
en uiteraard respecteren we haar besluit, 
wat niet betekent dat we het niet jam-
mer vinden dat Annie ons bestuur heeft 
verlaten. 
Annie heeft zich vanaf de oprichting 
van de stichting in 1985, ingezet als 
bestuurslid voor onze begraafplaats. Tot 
25 januari 1993 zat ze in ons bestuur 
namens het kerkbestuur. Toen ze daarvan 
afscheid had genomen moest ze eigenlijk 
ook afscheid nemen van onze Stichting 
om plaats te kunnen maken voor een 
nieuwe afgevaardigde namens het kerk-
bestuur. Gelukkig heeft het toenmalige 
stichtingsbestuur destijds besloten om 

het aantal bestuursleden uit te breiden, 
zodat Annie in het bestuur kon blijven. 
Ze heeft als notulist meer dan 20 jaar de 
verslagen van de vergaderingen gemaakt. 
Dat zullen er ongeveer 100 zijn geweest. 
Daarnaast heeft ze vele werkzaamheden 
in het bestuur verricht. We zijn Annie 
voor haar inzet van meer dan 30 jaar veel 
dank verschuldigd.

Namens het bestuur, 
Gerrit Wolsink, voorzitter

raad van kerken Halle-
Keijenborg-Zelhem
‘Het Woord is aan jou”  
Dat is het thema voor de week van het 
Gebed voor de Eenheid van 17-24 januari 
2016. Afdwalende gedachten, te weinig 
rust, twijfel. Er zijn tal van redenen die 
ons van bidden afhouden. Toch roept de 
bijbel ons op te bidden zonder ophouden 
om ons hart te blijven openen voor God: 
Het Woord is aan jou. 
De Oecumenische Gebedsviering is op 
zondag 17 januari 2016 om 11.00 uur in 
Keijenborg. Voorganger is pastor Jaap 
van Kranenburg. Samen met het paro-
chiekoor en de Oecumenische voorberei-
dingsgroep wordt de viering voorbereid. 
Wij nodigen een ieder van harte uit.

De Pastorie
KEIJENBURG dit is de naam van de 
pastorie, het zal menig parochiaan en 
voorbijganger opgevallen zijn dat er 
behoorlijke bouwactiviteiten hebben 
plaats gevonden. De pastorie heeft nieuwe 
bewoners gekregen, pastoor Scheve en 
zijn huisgenoot. Om de pastorie weer voor 
een behoorlijke periode geschikt te maken 
naar de huidige opvattingen en normen 
voor bewoning moest er wel wat gebeu-
ren. Installaties waren gedeeltelijk verou-
derd en moesten verbeterd worden. Er za-
ten behoorlijk wat zachtboard plafonds in 
en naar de huidige kennis is dit niet meer 
veilig ingeval van brand. Het vervangen 
van deze plafonds is toch een redelijke 
ingreep maar gelijktijdig was het aanpas-
sen van de installaties weer wat eenvou-
diger en er is ook behoorlijk wat gedaan 
aan isolatieverbetering. En uiteraard de 
afwerking door de schilder maakt het 
geheel weer af. Om de pastorie voor de 
nieuwe bewoners geschikt te maken was 
het gewenst om het secretariaat en ver-
gader voorziening anders te organiseren, 
dit is in overleg met direct betrokkenen 
van de locatie prima ondergebracht in de 
sacristie. Tevens is achter in de kerk ook 
een toilet voorziening gemaakt. De kosten 
van de verbouwing worden voor een klein 
deel verrekend door een huuraanpassing. 
De huur is een interne verrekening welke 
door de parochie respectievelijk door alle 
locaties gezamenlijk wordt gedragen. De 
huurinkomsten worden geregistreerd bij 
locatie Keijenborg. Zo komt ook de stof-
fering en een aantal specifieke voorzienin-
gen ten laste van de parochie.
Met bewondering heb ik waargenomen 
dat er bij diverse activiteiten zoveel vrij-
willigers betrokken zijn. Bij het verschij-
nen van dit blad zal pastoor Scheve de 
pastorie al bewonen. 
Hartelijk dank voor alle medewerking 
en inzet aan allen die aan dit project hun 
bijdrage hebben geleverd.

Herman Heuver
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H. martinus - Baak
Wichmondseweg 17, 7223 LH Baak; 0575-441291; 
martinusbaak@kpnmail.nl
Secretariaat: donderdag 9.00-9.30 uur;
Rekeningnr.: NL96RABO0304501697
Redactie: antoonmentink@chello.nl

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

Koffiedrinken 
Op zaterdag 12 december 2015 en op 
zondag 2 januari 2016 is er na de viering 
van 19.00 uur koffie en thee drinken in de 
kerk. U bent van harte welkom.

Kindernevendiensten
In de advent worden voor de gehele 
Vijfslag kindernevendiensten gehouden in 
Vierakker, zie pagina 29.
Vieringen met de feestdagen
In de periode van Kerst en Oud&Nieuw 
zijn de vieringen aangepast. Op Kerst-
avond om 22.00 uur is er een Eucharistie-
viering met voorganger emeritus priester 
Zandbelt. Op Oudjaarsdag en Nieuwjaars-
dag is er geen viering. De eerste viering in 
2016 zal zijn op zaterdag 2 januari, dit is 
een Eucharistieviering  om 19.00 uur met 
pastoor Scheve. 

Familieviering Kerst
Op 25 december, Eerste Kerstdag, zal om 
9.30 uur in de kerk van Steenderen een 
familieviering zijn. Meer hierover lees je 
op de Jeugd- en Jongerenpagina achter in 
deze Onderweg.  

Kerstmarkt op 13 december 
Op zondag 13 december bent u tussen 
11.00 uur en 16.00 uur van harte welkom 
in de (verwarmde!) Sint-Martinuskerk in 
Baak. Dan wordt de jaarlijkse kerstmarkt 
gehouden. In het achterste gedeelte van 
de kerk staan dan meer dan 20 kramen 
met allerlei ambachtelijk vervaardigde 
artikelen. Een kleine greep: hoeden, siera-
den, houtsnijwerk, bloemwerk, glaskunst, 

kartonnage, worst, kleding, tassen, fair 
trade, alsmede brocante en nog veel meer! 
Voor kinderen tot 12 jaar is er weer de 
kinderknutseltafel, waar ze voor 50 cent 
iets leuks of iets lekkers kunnen maken. 
En natuurlijk is er ook aan de inwendige 
mens gedacht: koffie, thee, wafels, soep, 
oliebollen zijn volop verkrijgbaar. 
De opbrengst van de kraamhuur en van 
de versnaperingen zijn voor het onder-
houd van de kerk.  
Stichting Vrienden van de Parel van Baak  
Inf.: 0575 441554

Jubal geeft concert
Muziekvereniging Jubal uit Vierakker-
Wichmond houdt haar najaarsconcert in 
de Sint Martinuskerk. Op 29 november 
om 14.30 uur gaat Jubal klassiek. Aan het 
concert werken het opleidingsorkest en 
het  groot orkest mee, beide staan onder 
leiding van dirigent Raymond Waan-
ders. Donateurs van Jubal hebben gratis 
toegang, maar ook mensen die Jubal op 
Facebook liken kunnen gratis naar het 
concert. Andere geïnteresseerden betalen 
€ 3,00 per persoon (kinderen t/m 12 
jaar hebben gratis toegang). Iedereen 
is van harte welkom op zondagmiddag 
29 november vanaf 14.15 uur in de Sint 
Martinuskerk.

Kerkkoor
Het kerkkoor bestaat al meer dan hon-
derd jaar. We hebben nog een kasboek uit 
1898. Het koor heeft al een tijd te maken 
met de vergrijzing en de afgelopen jaren  
is door verschillende omstandigheden 
het ledental verminderd. Daarom doen 
we een oproep om het koor te komen 
versterken!!! Ook is het mogelijk om mee 
te zingen bij bijzondere vieringen, zoals  
Kerstmis – Pasen  e.d. op projectbasis.
De repetitie-avond is op woensdag van 
19 uur tot 20.30 uur, in de bovenzaal van 
Concordia. Na afloop drinken we geza-
menlijk koffie.

uitreiking Paaskaars
De Paaskaars wordt voor het eerst in de 
paasnacht ontstoken en het licht van deze 
kaars symboliseert de verrezen Christus. 
De priester ontsteekt de Paaskaars aan het 
paasvuur, dat hij vooraf gezegend heeft. 
Het licht van de Paaskaars verdrijft in de 
paasnacht de donkerte van het gebouw: de 
kaarsen van de gelovigen worden ontsto-
ken aan de Paaskaars. Omdat 
de “nieuwe” Paaskaars is ont-
stoken, kunnen wij de “oude” 
Paaskaars aan een parochi-
aan geven. Op vrijdag 28 
augustus heeft Riek te Stroet 
de Paaskaars ontvangen. Zij 
is ziek en zal de steun en be-
moediging  van de Paaskaars 
goed kunnen gebruiken. Zij 
heeft vele taken in en om de 
kerk verricht en nog steeds 
probeert zij haar bijdrage te 
leveren. Haar grote betrok-
kenheid bleek ook tijdens de expositie 
van 125 jaar kerk. De vele fotoboeken met 
foto’s en krantenartikelen zijn door Riek 
gemaakt. Riek, bedankt voor je enorme 
inzet; wij wensen je sterkte.

misintenties 
Zo. 29/11 Ouders Schooltink-Kroesen, 
Theo en Ben, Ouders Cornelissen Brink, 
Antoon van den Bos, Jgt. Bernard Klein 
Heerenbrink.
Za. 12/12 Ouders Jan en Will Schutte-Bos-
man, Gradus Lichtenberg, Jan Roordink, 
Jgt. Jan Mokkink. 
Do. 24/12 Fam. te Stroet, Fam. van den 
Bos, Fam. Hendriks-Hermsen, Wim Drie-
ver, Wim Teunissen, Ouders Lichtenberg-
Beekman en Gradus, voor leden en overle-
den leden KBO IJsselsenioren, Jan Snelder 
en overleden fam. Fam. Berns-Wissink, 
Fam. Koekkoek, Fam. Veenhuis-Zents, Jgt. 
G.J. Mentink, Ouders Schotman-Bekken 
en fam. Ouders Dashorst-Brink, Marijke 
Hebben, Ouders Cornelissen-Brink, Ouders 
Spijkers-Betting, Jan Roordink en Hans, 
Ouders Helmink-Boerkamp, Ouders Ham-
sen-Ovink, Zuster Bernadino Helmink. 
Za. 2/1  Ouders Cornelissen-Brink, Jgt. Ou-
ders Spijkers-Betting, Fam. Veenhuis-Zents, 
Joop en Geert v.d. Bos.
Misintenties voor elke viering: 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, 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.
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H. Willibrord - Drempt
Zomerweg 19, 6996 DD Drempt. 
Secretariaat: Hoefkensestraat 12, 6996 DS Drempt
locatieraaddrempt@gmail.com, 06 83801729
Rekeningnr.: NL25RABO0304500259
Redactie: redactie.willibrord.drempt@gmail.com

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

Locatieraad
Met deze uitgave van Onderweg passeren 
we Nieuwjaar. Een dank is op zijn plaats 
voor eenieder die een bijdrage heeft ge-
leverd aan onze kerk, want samen maakt 
sterk. De locatieraad wenst alle lezers 
en parochianen fijne kerstdagen en een 
voorspoedig nieuwjaar toe.

adventsactie 
Als moeders een betere opleiding krijgen, 
hebben hun kinderen ook meer kansen 
om ziekte en armoede te boven te komen. 
Daarom richt de Adventsactie 2015 zich 
op de oprichting van een centrum voor 
emancipatie van arme alleenstaande moe-
ders in de sloppenwijk van Cambodja.
U kunt bijdragen door overmaking van 
uw gift op IBAN: NL04 RABO 0322 3951 
00 t.n.v. Parochie HH. Twaalf Apostelen 
onder vermelding MOV Adventsactie 
2015 of gebruik maken van de bus tijdens 
de Advent achter in onze kerk. Op zondag 
6 december wordt een extra collecte voor 
de Adventsactie gehouden. Feeling geeft 
ook dit jaar weer een Kerstconcert, tijdens 
dit concert is er eveneens een speciale in-
zameling voor de Moeders van Cambodja.

Kerstsamenzang
De Kerstsamenzang is op zondag 20 
december om 20.00 uur in de kerk te 
Voor-Drempt. De koren: Zanglust, Wil-
librordkoor, Feeling, AmaZing en het 
muziekkorps Olden-Keppel zullen een 
gevarieerd programma aan kerstliederen 
ten gehore brengen.

Vieringen Kerstmis
Rond Kerst zoekt men elkaar op en in de 
kerk merk je verbondenheid door samen 
te vieren. Er is genoeg keus om naar 
een viering te gaan die bij u past. U bent 
welkom! 
- Op kerstavond om 21.00 uur is er een 

Eucharistieviering waarin Pastor Leisink 
voorgaat. Het Willibrordkoor zal de vie-
ring muzikaal omlijsten. 
- Op Eerste Kerstdag is er geen viering 
in Drempt. Wel is er in Steenderen een 
familieviering voor de Vijfslag (Baak, 
Steenderen, Olburgen, Vierakker en 
Drempt) en is er o.a. in Baak en Olburgen 
een Eucharistieviering waar u van harte 
welkom bent.

Kindernevendiensten
In de advent worden voor de gehele 
Vijfslag kindernevendiensten gehouden in 
Vierakker, zie pagina 29.

Kerstconcert Feeling
Op Eerste Kerstdag om 10.30 uur geeft 
Feeling een kerstconcert in onze kerk, 
u bent van harte uitgenodigd te komen 
luisteren.

Kinderkerst
2e kerstdag om 10.00 uur is er in de kerk 
in Achter-Drempt weer Kinderkerst.
Alle kinderen mogen komen, leeftijd 
maakt niet uit. Je mag verkleed komen als 
Maria, Jozef, engel, schaap e.d., maar we 
hebben ook kleren in de kerk, dus je mag 
je ook in de kerk verkleden.
In deze viering worden de dopelingen 
van dit jaar voorgesteld. Dit jaar is dat er 
maar één: Siem Teunissen uit Drempt.
Daarna wordt er een mooi kerstverhaal 
voorgelezen. Tijdens het verhaal komt er 
als het goed is weer een echte Jezus in de 
kribbe. Misschien kunnen we dan weer 
zo’n mooie foto maken met Jezus, Maria 
en 2 engeltjes. 

Ook lezen er kinderen uit Drempt ver-
haaltjes/gedichten voor. Dus wil je wat 
voorlezen of een liedje spelen op een 
instrument? Neem dan contact op met 
Carmen Teunissen 06-12303150
Dus kom allemaal naar de Kinderkerst!!!

oudjaarsavond
Op Oudjaarsavond is er om 18.00 uur 
een viering in onze kerk. Het is traditie-
getrouw een moment om stil te staan bij 
de gebeurtenissen van het afgelopen jaar. 
Voorganger is Diaken Bos.

Kort interview 3
Carmen Teunissen-Geurts is de 3e in de rij 
die de vragen gaat beantwoorden. 
Carmen heeft haar steentje bijgedragen in 
alle catechese werkgroepen en in de Loca-
tieraad. Ze heeft momenteel ook het ver-
zorgen van de misintenties 
op zich genomen. Carmen 
is één van de dames die op 
Tweede Kerstdag al sinds 
jaar en dag de Kinderkerst 
(voorheen Herdertjesmis) 
tot een succes maakt. 
In het algemeen betekent 
de kerk voor haar steun, 
speciale herinneringen 
heeft ze vooral aan haar bruiloft en de 
doopvieringen van haar kinderen.
Op de vraag hoe zie je het kerkelijk leven 
in onze kerk nu antwoordt Carmen dat ze 
in het dorp merkt dat ‘de kerk’ weer meer 
leeft op een positieve manier sinds we ons 
bij Zutphen hebben aangesloten. Dat voelt 
goed. Voor de toekomst wenst ze vooral 
dat we ons in Drempt kunnen blijven 
richten op de dingen die we nu ook al 
doen. We zijn gewend dat dopelingen van 
het afgelopen kerkelijk jaar tijdens de Kin-
derkerstviering aanwezig zijn en worden 
voorgesteld, dit hoopt ze te behouden en 
natuurlijk hoopt ze dat het nog jarenlang 
lukt (nu al voor de 23e keer) om ieder jaar 
weer een echte baby in de kribbe te mogen 
ontmoeten die van zijn/haar ouders een 
uurtje “Jezus” mag spelen. 

Vrijdagviering 
De laatste vrijdagmorgenviering dit jaar 
is op 27 november. In december vervalt 
de viering op de laatste vrijdag van de 
maand i.v.m. de kerst.

Warme maaltijd
Op woensdag 9 december om 17.00 uur 
is er in het Dorpshuis in Voor-Drempt 
weer een Open Tafel voor alleengaanden 
die graag eens samen met anderen willen 
eten. De kosten zijn € 5,00. Men kan zich 
tot 7 december o.a. aanmelden bij Joke 
van het Bolscher, tel 0313-473114 en Thea 
Elshof, tel. 0313-473309 of bij het Dorps-
huis na 19.00 uur 0313-473114.
Werkgroep Open Tafel Drempt

Sluitingsdatum kopij: 21 december. 
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
De laatste activiteit voor 2015 is al bijna 
in zicht. En dit wordt een bijzondere 
afsluiting van alweer een leuk activiteiten-
jaar. De dames gaan met een grote groep 
koken en zodra de 1e gerechten op tafel 
komen mag de introducé ook aanschui-
ven om te genieten van de kookkunsten 
van de groep. En omdat het een soort: 
schuif-maar-aan-kookavond is, mag je 
zelf kiezen wie je als introducé uitnodigt. 
Het kan dus je partner zijn, iemand van 
de buren maar ook die man of vrouw die 
meestal alleen aan tafel zit. 

Alle vrouwen kunnen aan alle activiteiten 
meedoen, je hoeft niet perse woonach-
tig 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 is 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. 
We hebben weer een aantal nieuwe aan-
winsten, n.l.:

Dijkstra, Remco. Te gek!
Wagendorp, Bert. Ventoux
Rachman, Tom. De onvolmaakten
Mitchell, David. De niet verhoorde 
 gebeden van Jacob 
 de Zoet
Ferrante,  Elena. De nieuwe achternaam
French, Nicci. Tot het voorbij is
Thomesé, P.F. De onderwaterzwemmer
 (gesigneerd door de auteur)

Kindernevendiensten
In de advent worden voor de gehele 
Vijfslag kindernevendiensten gehouden in 
Vierakker, zie pagina 29.

Geen vieringen in het 
weekend van:
5 – 6 december
2 – 3 januari

misdienaar
Tot februari 2016 is onze enige misdie-
naar afwezig omdat ze op stage is naar 
Australië.

Collectanten
28 november:  Erna Bosch
13 december:  Theo van Aalst
19 december:  Theo Damen
25 december:  Jan den Hartog 
 en Erna Bosch
10 januari:  Theo van Aalst
17 januari:  Jan Baars

Bloemversiering
14 november – 27 november: 
 Betsie en Nicole
28 november – 11 december: 
 Diny en Leonie
12 december – 25 december: 
 Yvonne en Til
26 december – 8 januari: 
 Thea en Gerda

9 januari – 22 januari: 
 Riky en Marietje

Kosters
28 november:  Betsie Verhoeven
4 december:  Theo Damen
13 december:  Jan Baars
19 december:  Joost Langenghof
25 december:  Cilia Langenhof
10 januari:  Betsie Verhoeven
17 januari:  Jan Baars

Lectoren
28 november:  Roland Jansen
13 december:  Thea Lebbink
19 december:  Roland Jansen
25 december:  Anny Steentjes
10 januari:  Cilia Langenhof

Dames- en herenkoor
Repetities: 8 december, 15 december, 
22 december, 5 januari, 12 januari en 19 
januari
Gezongen vieringen: 13 december, 19 
december, 25 december en 10 januari

Intenties
28 november: Hendrikus Baars, Wil-
lemien Horstink-Groot Koerkamp en 
Jan Horstink, Herman en Bep Pasman, 
Overleden ouders Gerritsen-Reulink, Jan 
Egging en Marietje Egging-Houtman
13 december: Willemien Horstink-
Groot Koerkamp en Jan Horstink, 
Herman en Bep Pasman, Robert Vallen, 
Overleden familie Sesink-Peters
19 december: Liesbeth Sielias, Bernard 
Beijer, Joan en Riet Willemsen-Böhmer, 
Jan Egging en Marietje Egging-Houtman
25 december: Geert Pelgrom, Gra-
dus en Dinie Baars, Hendrikus Baars, 
Herman en Bep Pasman, Gradus en Riet 
Bremer, Theo Bremer, Overleden ouders 
te Braake-Gosselink, Antoon Gosselink 
en Truus Gosselink-Steverink, Pastor 
Gerold, Evert de Jong
10 januari: Gradus en Dinie Baars, 
Bernard Beijer, Herman en Bep Pasman, 
Gradus en Riet Bremer, Theo Bremer
17 januari: Liesbeth Sielias, Willemien 
Horstink-Groot Koerkamp en Jan Hor-
stink

Kopij
Sluitingsdata inleveren kopij voor Olbur-
gen/Rha: (uiterlijk 20.00 uur):
nummer 2: 21 december
nummer 3: 8 februari
nummer 4: 28 maart
nummer 5: 16 mei
nummer 6: 11 juli
E-mailadres: jansenmts@planet.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.

terugblik
Oecumenische dienst 4 oktober
Het was een drukbezette viering in de 
plaatselijke Remigiuskerk. Op zondag 4 
oktober vierden gelovigen van de katholie-
ke geloofsgemeenschap en van de protes-
tantse gemeente samen in een oecumeni-
sche dienst. Voorgangers waren dominee 
Fini van Zoelen en diaken Theo ten Bruin, 
met assistentie van Maria Schotman. Ons 
eigen parochiekoor, gedirigeerd door Ma-
rijke Steemers en begeleid door organist 
Pieter Haverkamp zorgde voor de muzi-
kale omlijsting. Het gedachtengoed van  
Franciscus was de rode draad. Eerbied 
voor de schepping. De ander dienen en 
niet gediend worden. De liederen sloten 
er naadloos bij aan. Het was een prachtige 
viering die voortgezet werd in het Anker 
met koffie en lekkers. Dit ter ere van het 
30-jarig huwelijk van dominee Fini van 
Zoelen en haar man Derk Jonker.

overleden
Op 22 oktober is de man van dominee 
Fini van Zoelen overleden. Derk Reinder 
Jonker werd 85 jaar. Wij wensen dominee 
Fini heel veel sterkte en Gods nabijheid in 
deze moeilijke tijd.

Vrijwilligersdag 
op 18 oktober
Alle vrijwilligers van onze kerk waren 
uitgenodigd voor deze dag. We begonnen 
met een woord- en communieviering met 

voorganger Jaap van Kranenburg. Het 
thema van de viering was: Alleen kun je 
niets, samen des te meer. Aan het eind 
van de viering werd één van de werk-
groepen in het zonnetje gezet. Het was de 
onderhouds- en tuingroep. Het zijn echte 
werkers op de achtergrond, maar dit keer 
moesten ze voor het voetlicht treden, 
wat met enige schroom ook gebeurde. Ze 
kregen een rode roos met een speciaal 
bedankkaartje en een daverend applaus.
Daarna was er een gezellig samenzijn in 
het Kerspel met koffie, cake en kruidkoek, 
een glaasje en als afsluiting soep met 
brood. Om 14.00 uur ging iedereen naar 
huis met een tevreden gevoel. Een goed 
initiatief dat we jaarlijks willen herhalen 
om de vrijwilligers te laten weten dat hun 
werk zeer gewaardeerd wordt. 

Seniorenmiddag 
24 oktober in het Anker
Deze middag had ook een oecumenisch 
karakter. Zo’n 60 senioren genoten van 
een gezellige middag met muziek op de 
harmonica door Wilfred van der Weijden 
en verhalen in het dialect door Johan 
Eppink. Tussendoor gezellig kletsen en 
genieten van een natje en een droogje. 
Toos Zeevalkink opende en sloot het 
samenzijn en las gedichten voor. Met een 
broodmaaltijd met soep werd de middag 
afgesloten.

rozenkransgebed
In de oktobermaand hielden we altijd 
twee Mariavieringen. Dit jaar zijn we 
gestart met het bidden van de rozenkrans. 
Oktober is ten slotte de rozenkransmaand. 
De kerkgangers werden gevraagd in een 
kring plaats te nemen rond het Maria-
beeld. Eerst stak ieder een lichtje op bij 
Maria en kon hierbij de eigen intentie in 
gedachten meenemen. Tussen de tientjes 
van de rozenkrans door zongen we steeds 
een couplet van een Marialied. De reacties 
naderhand waren positief.

allerzielen
Op zaterdag 31 oktober ging pastoor 
Scheve voor in de Allerzielenviering met 
aansluitend de zegening van de graven 
op het kerkhof. Tijdens de viering werd 
er voor alle overledenen van het afgelo-
pen jaar een kaars aangestoken. Op het 
verlichte kerkhof kon ieder een graflicht 
bij de graven zetten. Het koor zong: 
Heer herinner U de namen. Het was een 
indrukwekkend samenzijn.

Vooruitblik
anders Vieren zaterdag  
28 november
Voor de tweede keer wordt er een Anders 
Vieren viering gehouden. De vorige was 
in mei en stond in het teken van Maria. In 
een Anders Vieren viering wordt er geen 
communie uitgereikt. Op 28 november 
vieren we de eerste zondag van de Advent. 
De viering zal in het teken staan van: 
‘Moed houden, waakzaam zijn en bidden.’ 
Met tekst, zang, gebed en meditatie staan 
we hier bij stil. Er is ook gelegenheid om 
een kaarsje aan te steken.

Wereldlichtjesdag  
zondag 13 december 19.00 uur
Over de hele wereld worden er op de 
tweede zondag in december om 19.00 
uur ’s avonds kaarsjes aangestoken voor 
overleden kinderen. Dit geeft een lint 
van licht over de aardbol en een gevoel 
van verbondenheid. Ook in Steenderen 
gebeurt dit en wel op ons eigen kerkhof, 
georganiseerd door Gerrie Vos-Hiddink 
en Maria Schotman. Iedereen is welkom. 
Of u nu wel of niet een verloren kind 
gedenkt. Meer informatie hierover vindt 
u op bladzijde 11 en in de plaatselijke 
bladen.

Kindernevendiensten
In de advent worden voor de gehele 
Vijfslag kindernevendiensten gehouden in 
Vierakker, zie pagina 29.

Familieviering op eerste Kerstdag
Deze viering is voor de hele Vijfslag: dit 
zijn de geloofsgemeenschappen van Baak, 
Drempt, Olburgen, Vierakker en Steen-
deren.

Franciscaanse orde.
Op zondag 27 december krijgen we een 
internationale groep pelgrims te gast, 
die overnachten in het Kerspel. Het zijn 
leden van de Europese Franciscaanse 
derde-orde beweging. Zij houden ieder 
jaar een 9-daagse pelgrimstocht. Dit jaar 
in Nederland. Meer informatie vindt u op 
www.cdsf.org 

Vervolg op pagina 29
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H. Willibrord - Vierakker
Vierakkersestraatweg 31, 7233 SE Vierakker, 0575-441286, 
info@demooistekerk.nl; www.demooistekerk.nl 
Secretariaat: donderdag 10.00-12.00 uur.
Rekeningnr.: NL40RABO0366417029; 
NL09INGB0000856562; 
Rekeningnr.: NL86RABO0327465948 (restauratie)
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R. Hermsen, 520870; J. Marijnissen, 441276,
F. Koekkoek, 452535.

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

Vormsel en 
eerste Heilige Communie
Kinderen die het Heilig Vormsel of de 
Eerste Heilige Communie willen ontvan-
gen kunnen opgegeven worden bij Maria 
Schotman (mariaschotman@gmail.com 
of 451618). Graag voor 1 januari. Via de 
school opgeven kan helaas niet meer.

School
Zoals u weet is er een nieuwe basisschool 
in Steenderen, waarin de drie andere 
zijn opgegaan. Jammer genoeg is het 
goede contact van parochie met school 
hierdoor afgelopen. De Pannevogel (zoals 
de nieuwe school heet) is een algemeen 
bijzondere school. Bij navraag betekent 
dit dat het woord  ‘bijzonder’ niet op een 
geloofsrichting slaat en er geen kerkelijke 
binding is.

nieuwjaarsreceptie
Op zondag 3 januari kunnen we elkaar 
een gezegend 2016 toewensen tijdens 
de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. Deze is 
aansluitend aan de viering in de kerk.

Kerstconcert
Zondag 20 december om 15.00 uur: 
Kerstconcert o.l.v. dirigent Hans de Wilde 
in de St. Willibrorduskerk te Vierakker.
Op deze zondag voor Kerstmis – het is in 
inmiddels een jarenlange traditie – ver-
heugt de St. Willibrorduskerk in Vierak-
ker zich wederom op de komst van diri-
gent Hans de Wilde uit Zutphen. Dit keer 
neemt dirigent De Wilde het Nijmeegs 
Studentenkoor Alphons Diepenbrock mee 
naar Vierakker. Op het programma staat 
de Vespers van de beroemde Russische 
componist, pianist, dirigent en muziekpe-
dagoog Sergei Rachmaninoff (1873-1943).  
Rachmaninoff wordt gezien als één van de 
belangrijkste pianisten van de 20ste eeuw 
en was als componist voortzetter van de 
Russische romantiek. De vespers worden 
gezien als een van de mooiste werken van 
Rachmaninoff.
Het is de derde keer dat het Nijmeegs Stu-
dentenkoor Alphons Diepenbrock naar 
Vierakker komt: 70 man/vrouw stappen 
op zondag 20 december in Nijmegen in de 
bus voor de reis naar Vierakker. Al twee-
maal eerder gaf het koor een uitvoering 
in Vierakker. Beide uitvoeringen waren 
een doorslaand succes. Niet gek dat koor 
en dirigent er ook dit keer zin in hebben 

en zich nu al verheugen op de reis naar 
Vierakker.
Kaarten à € 15,00 zijn te bestellen via 
info@demooistekerk.nl en zijn daarnaast 
verkrijgbaar bij het Ludgerusgebouw in 
Vierakker en Sigarenspeciaalzaak Schim-
mel in Zutphen. Kaarten zijn bovendien 
verkrijgbaar een half uur voor aanvang 
van het concert. Voor wie dat wil is het 
mogelijk na afloop van het concert nog 
even na te praten in het naast de kerk 
gelegen Ludgerusgebouw. 

openstelling kerk
Op zaterdag 26 december (Tweede 
Kerstdag) is de kerk opengesteld. Tevens 
is er dan de gelegenheid om de toren te 
beklimmen op de hele uren (12.00, 13.00, 
14.00 en 15.00 uur). De beklimming, 
onder leiding van een gids, is geheel op 
eigen risico en kost € 3,-- per persoon. 
Kinderen alleen onder begeleiding.

Kindernevendiensten
Voor de gehele vijfslag.

Kindernevendiensten in de advent voor 
alle kinderen van de vijfslag in de basis-
schoolleeftijd.
De Advent is de voorbereidingstijd op 
Kerstmis en duurt vier weken.
Kerstmis is een groot feest in de kerk. Met 
Kerstmis vieren we de geboorte van Je-
zus, de Zoon van God. Eigenlijk een soort 
verjaardagsfeest. 

Dit feest houden wij op kerstavond  
24 december om 19.00 uur tijdens een 
familieviering. Een feest moet je goed 
voorbereiden en daarom komen wij op 
de vier adventszondagen bij elkaar om 
tijdens de kindernevendienst naar mooie 
verhalen te luisteren, te knutselen en sa-
men het kerstspel voor de familieviering 
op kerstavond te oefenen. 

Locatie: St. Willibrorduskerk Vierakker      

Thema:  Hoe laat is het?
Zondag 29 november 10.00 uur  woorddienst Tijd om te verwachten.
Zondag 06 december 10.00 uur  woorddienst Tijd om te luisteren
Zondag 13 december 10.00 uur  woorddienst Tijd om weg te gaan
Zondag 20 december 9.30 uur Eucharistieviering Tijd om te zingen
Donderdag 24 december  19.00 uur Familiekerstviering     Tijd voor het licht.

Aanmelden kan via onderstaand mailadres: kindervieringen@demooistekerk.nl
Werkgroep advent/kerstviering kinderen

Vervolg Steenderen
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Eerste Heilige 
Communie 
in 2016 of in 2017
Elk jaar is er de gelegenheid om uw kind uit groep 4 aan te 
melden voor de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie. 
Het afgelopen jaar werd de communievoorbereiding  door de 
werkgroepen  van meerdere geloofsgemeenschappen samen 
gedaan. Deze samenwerking is als erg prettig ervaren door 
de kinderen, ouders en vrijwilligers.
In het cluster De Vierslag (Baak, Olburgen, Steenderen, 
Vierakker) en de Geloofsgemeenschappen Vorden-Joppe-Lo-
chem was er al enkele jaren een gezamenlijke Communievoor-
bereiding. Zutphen heeft zich dit jaar bij Joppe-Lochem-
Vorden aangesloten, wat betreft de ouderavonden, maar 
zullen komend jaar ook met de communievoorbereiding en  de 
Eerste H. Communieviering  samenwerken.  In het cluster 
Borculo-Hengelo-Keijenborg- Ruurlo werken de werkgroepen 
van Borculo en Ruurlo samen en de werkgroepen van Hengelo 
en Keijenborg. De communicanten uit Brummen zullen worden 
voorbereid in het cluster Joppe-Lochem-Vorden en de com-
municanten uit Drempt in het cluster De Vijfslag (= Vierslag 
+ Drempt).

Elk jaar zijn er minder communicanten. Door de toenemende 
terugloop van aanmeldingen van communicantjes, zijn wij nu 
zelfs genoodzaakt om per jaar te bekijken of het zinvol is om 
de voorbereiding te starten. Het vraagt veel voorbereiding 
van de werkgroepenleden, waarvan sommigen speciaal vrij 
nemen om de voorbereiding op zich te nemen.  Daarom zal 
er na de sluitingsdatum van inschrijving per cluster bekeken 
worden of er een communievoorbereiding in 2016 zal plaats-
vinden of dat deze wordt doorgeschoven naar 2017. Is er in 
2016 geen communievoorbereiding en Eerste H. Communie-
viering dan zullen deze zeker in 2017 plaatsvinden. Dit zal 
dan met kinderen uit zowel groep 4 als groep 5 zijn. Op deze 
manier proberen we het werkbaar te houden voor de vele 
vrijwilligers. 

U kunt uw kind aanmelden bij uw geloofsgemeenschap. 
Het aanmeldingsformulier vindt u op de website: http://
www.12apostelen.nl/wat-te-doen-bij/eerste-heilige-communie  

De sluitingsdatum voor aanmelding is 1 januari 2016, behalve 
voor de kinderen uit Hengelo en Keijenborg; zij kunnen opge-
geven worden tot 31 januari 2016.
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u deze stellen aan de 
werkgroepleden of aan mij.
Marga Peters-van Langen, pastoraal werker

Kerst 
Familieviering 
in het cluster 
'De Vijfslag'

“Op kraamvisite 
bij Jozef en Maria”

Beste jongens en meisjes op zondag 25 december 
vieren we het feest van de geboorte van Jezus. 

Jullie zijn allemaal welkom op dat feest van 
Jozef en Maria. De viering is om half 10 in de H. 

Willibrordkerk in Steenderen. Hoe meer kinderen 
hoe meer vreugde.

Breng als cadeau een mooie tekening mee voor het 
kindje Jezus of voor Jozef en Maria.

 
We gaan samen het verhaal van Jozef en Maria 

uitbeelden.

 Wil je daaraan meedoen?
Meld je dan aan bij Miranda Westerink: 

m.westerink1@vodafonevast.nl 
of Berna Lamers: berna.lamers@gmail.com 

of pastor Marga Peters: 
m.peters@12apostelen.nl

Prettige Kerstdagen



 31

Lopen door 
Bethlehem
met ‘Kerst for Kids’

Wie er vorig jaar bij was, zal het zich herinneren. Een 
Bijbelse dorp voor en door kinderen. 
Je kunt er van alles doen. Je kunt op de markt een was-
kaars of een echt sieraad maken, potjes kleien, broodjes 
versieren en je naam schrijven in het Grieks. Alles voor 
en door kinderen. 
En voor wie op weg is naar de stal met echte dieren, 
eerst nog een spannende speurtocht met herders. Aan 
het einde wacht een leuke en verrassende kerstmusical, 
speciaal voor deze avond geschreven. 

Het is op maandag 21 december (dan heb je al fijn vakan-
tie!) Vanaf 18.00 uur ben je welkom op het kerkplein in 
Geesteren.

Het Sacrament van 
het Heilig Vormsel 
in 2016
In het voorjaar van 2016 starten we met de voorbereidingen 
voor het Sacrament van het Heilig Vormsel. In onze parochie 
wordt het H. Vormsel in de regel toegediend aan kinderen uit 
groep 8 van de basisschool. De vormselvoorbereiding ge-

beurt tijdens een 
weekend. We doen 
dat samen met 
alle vormelingen 
van verschillende 
geloofsgemeen-
schappen van onze 
parochie. In één 
gezamenlijke vie-
ring ontvangen alle 
vormelingen het 
Sacrament van het 
Vormsel. Dit wordt 
toegediend door de 
aartsbisschop van 
Utrecht, één van 
de hulpbisschoppen 
of een priester die 
door de bisschop 
gevraagd wordt 
namens hem het 
Heilig Vormsel toe 
te dienen.

De ouder-kind-in-
formatieavond is op 
maandag 7 maart 
2016 om 19.00 uur 

in de Christus Koningkerk te Vorden. Op deze avond krijgen 
de ouders en vormelingen uitleg over het sacrament en hoe 
de voorbereidingen eruit gaan zien. De vormelingen maken op 
die avond kennis met elkaar en maken samen een opdracht, 
terwijl u geïnformeerd wordt over de praktische zaken.
Het voorbereidingsweekend vindt plaats op 16 en 17 april 
2016. De afgelopen twee jaar was dit weekend een groot 
succes en de vormelingen waren na afloop erg enthousiast. 
Daarbij gaan we met de vormelingen op zaterdag 21 mei een 
dag naar Utrecht. 

De vormselviering zal plaatsvinden op zaterdag 28 mei of 
zaterdag 4 juni 2016; afhankelijk van wanneer er een (hulp)
bisschop kan komen. In overleg met de Vormheer, het pasto-
raal team en de werkgroep zal bepaald worden in welke kerk 
de vormselviering zal zijn.

U kunt u kind aanmelden bij de vormselwerkgroep; email: 
rita.bettink@gmail.com of bij het parochiesecretariaat: 
secretariaat@12apostelen.nl

Het aanmeldingsformulier vindt u op de website: 
http://www.12apostelen.nl/wat-te-doen-bij/heilig-vormsel

Graag ontvangen wij de aanmeldingen zo spoedig mogelijk, 
maar uiterlijk 25 januari 2016.
Marga Peters-van Langen, pastoraal werker

Jong Onderweg
Wat hebben Pocahontas, Franciscus van Asisi en Paus 
Franciscus met elkaar te maken?
Tijdens de bijeenkomst op 14 oktober jl. was dit het thema 
en spraken wij over de zorg voor de aarde die ons is ge-
schonken met alles wat daar op leeft, aan de hand van o.a. de 
H. Franciscus en onze 
Paus. Hoe wij daar ge-
stalte aan kunnen geven 
in ons dagelijkse leven. 

Klein beginnen bleek 
hierbij de kern, zoals 
ook de H. Franciscus 
klein is begonnen. Het 
is ook onze opdracht om 
er voor te zorgen dat 
het leven en de aarde 
beschermd worden en 
wordt doorgegeven aan de generaties na ons.

De volgende bijeenkomst is op woensdag 25 november om 
19.00 uur in de sacristie van de St. Jan te Zutphen.
Ben je tussen de 18 en 36 jaar en heb je zin om met ons 
mee te doen, je bent van harte welkom. Meld je aan bij 
Marga Peters-van Langen, bel of app 06-29405303 of mail 
m.peters@12apostelen.nl. Op Facebook van Jong Onderweg 
of de website HH. Twaalf Apostelen wordt het thema bekend 
gemaakt.
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Begraafplaats Baak
In juni 1847 ontving pastoor Verweij 
van de Aartspriester een brief, waarin de 
pastoor en het kerkbestuur werden aange-
spoord om te gaan zorgen voor een eigen 
kerkhof. Tot dan was het gebruikelijk de 
Baakse doden in Steenderen te begraven. 
Op 13 februari 1850 kreeg het kerkbe-
stuur bij Koninklijk Besluit verlof om voor 
180 gulden een stuk grond van 20 roeden 
aan te kopen van Jan Everard Holtslag 
om daarop een kerkhof aan te leggen. Het 
stuk grond werd in orde gebracht om te 
gaan dienen als kerkhof.

Op 28 maart 1850, Witte Donderdag, ging Johannes Biezeman, een knecht van IJssel-
dijk, na afloop van de kerkdienst naar het kerkhof om daar nog wat werk te verrichten. 
Hij werd door een beroerte getroffen en stierf ter plaatse. Hij was de eerste die op het 
kerkhof begraven werd. Kort daarop werd het grote kruis opgericht. Deken Willemsen 
van Zutphen heeft het kerkhof ingezegend. Men wilde een stenen muur om het kerkhof 
bouwen, maar men kon pas in januari 1852 beginnen, omdat andere belanghebbenden 
hierop tegen waren. 
In 1857 werd de kerkhofkapel gebouwd, het geld hiervoor werd door de parochianen 
bijeen gebracht. De kapel, ondertussen een gemeentelijk monument, staat er nog 
steeds. Na circa 150 jaar was de kapel toe aan grootschalig onderhoud. In de periode 
2003-2005 is dit onderhoud uitgevoerd. 

In 2012 zijn het kerkhof en de kapel opgeknapt. 
Vrijwilligers hebben tegelpaden en stroken gras op het kerkhof aangelegd. De kapel is 

jarenlang gebruikt voor de opslag van 
begrafenismateriaal, maar na het on-
derhoud in 2012 is zij weer als kapel 
in gebruik genomen. In de kapel zijn 
de beelden van de kerkvaders Nicolaas 
en Ambrosius geplaatst. Deze beel-
den zijn afkomstig uit het voormalige 
Concordia-gebouw. Verder bevinden 
zich in de kapel twee gedenkplaten: 
één voor het ongedoopte kind en 
de ander voor de slachtoffers van 
granaatontploffingen op de dag na de 
bevrijding in 1945. Daarbij kwamen 
drie kinderen uit één gezin om het 
leven. De kapel is dagelijks geopend.


