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We zetten nieuwe stappen, er worden hopelijk, met al onze inspanningen, mensen
aan het denken gezet, geïnspireerd door
het lijdensverhaal zoals dat in De Passie
op Goede Vrijdag tot uiting komt.
Vernieuwend bezig zijn, de Paus geeft
zeker het voorbeeld, kijk alleen maar
naar de historische
ontmoeting met het
hoofd van de RussischOrthodoxe Kerk.
Op weg naar Pasen…..
maar daarna samen
verder in onze parochie en ook daar
buiten.
De redactie van
Onderweg wenst u
Zalig Pasen.
Huub Winkeler

Ziekenzalving, ziekenzegen
en uitvaart
06 103 19 638
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Kerkstraat 9, 7256 AR Keijenborg
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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,
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(betreft periode 23 april – 12 juni 2016)

parochie HH. Twaalf Aposte
Contactgegevens
parochie HH.
Twaalf Apostelen

dinsdag t/m vrijdag 9.00-12.00 uur

Telefoonnummer voor:

Nr. 4: 18 april 2016

Foto omslag:
Kleine foto:

Zo luidt de titel van de speciale Paasfolder
die bij deze Onderweg is bijgesloten.
Op vele manieren kunnen we de weg naar
Pasen volgen. De folder laat de “rijkdom”
zien van onze parochie met zijn vele activiteiten rond Pasen. Het geeft aan dat we
niet aan het einde staan van een periode
maar eigenlijk aan het begin van een
nieuwe katholieke tijd.
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Verschijningsdatum volgend nummer:

Internet:
Email:

Op weg naar
Pasen……

Assistentie Pastoraal Team:
Diaken A.J.M. Bos
Arnhemsestraat 7; 6971 AN Brummen
Tel.: 06 44902208

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

Email: a.bos@12apostelen.nl
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:

Bestuur parochie
HH. Twaalf Apostelen:
J.G.M. Scheve, pastoor; voorzitter
Mr. P.H.A.J. Cremers, 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

Dinsdag 18.30-19.30 uur. Tel.: 0545 272320
Email: g.oudegroen@12apostelen.nl
L.M.J.F. van de Kam, Tel.: 06 39639364
parochiemedewerkster
Email: l.vandekam@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

Onderweg / Van de pastores

Van Passie naar Pasen
Binnenkort is het Pasen. Elk jaar weer word ik overrompeld door dit niet te
begrijpen en diep ingrijpende feest. Pasen gaat over de opstanding uit de dood.
Het is een vreemd, wonderlijk gerucht over terugkeren uit die andere wereld.
Veertig dagen hebben we ons hierop voorbereid. Met als sluitstuk en hoogtepunt de Passie, het lijdensverhaal, dat al even overrompelend is.
Passie en Pasen – ze nemen ons mee naar
onze eigen ervaringen rondom lijden,
sterven en dood. Passie en Pasen zijn
aanwezig bij de laatste aanwezigheid
van onze dode geliefde, wanneer we de
klassieke laatste woorden over terug naar
aarde, stof en as prevelen. Een eerbetoon
aan iemand die we nooit meer naast ons
liggend of lopend of liefhebbend zullen aantreffen. Maar daarna wordt het
Pasen; “En toch, tóch is dit niet het einde
van dit leven, want onze God is een God
van levenden”. We zeggen het bij het
graf, terwijl de kist nog moet zakken. We
begrijpen niet wat we dan zeggen. Het
is de onbegrijpelijke paasboodschap.
Want ergens, ooit, aan het einde van een
nacht, gebeurde er iets dat de mensen van
toen slechts met verbijstering en verbazing konden waarnemen. Een leeg graf,
de dood overwonnen, verschijningen.
Onbegrijpelijk, zeker nu, want we leven
in een wereld waar we blind varen op ons
verstand.
Waar we de zaken willen begrijpen en bewijs willen hebben voor alles wat bestaat.
Daarin hebben geloof en verwondering
geen plek. Integendeel: er is een nieuw
geloof, dat wél steeds meer aanbeden
wordt: De overtuiging dat religie - élke
religie – de bron is van alle kwaad in de
wereld, de oorzaak van alle geweld en
bloeddorstig fanatisme.
Pasen lijkt inderdaad ver weg voor overlevenden van de bootrampen op de Middellandse zee. Voor de vluchtelingen in

Vastenbrief
kardinaal Eijk
Ook dit jaar heeft kardinaal Eijk
een brief voor de Veertigdagentijd
geschreven. De brief heeft de titel:
Barmhartigheid baant de weg naar
een nieuw begin.
Een afschrift van de
brief ligt achter in
de kerken, is te lezen
op onze website of is
op te vragen bij het
parochiesecretariaat.

In 1951 schilderde Salvador Dalí zijn
Christus van de Heilige Johannes
van het Kruis. Dalí schildert geen
bloed, geen spijkers, geen doornenkroon, geen lijden: Christus wordt
vanuit het standpunt van God zelf,
vanuit de hemel, gezien. Daar is geen
plaats voor martelwerktuigen. Zo
brengt Dali de verhalen over Passie
en Pasen bij elkaar in één vloeiende
lijn van leven, lijden, dood en verrijzenis.
ons land en elders die al jaren wachten op
erkenning en menselijkheid. Voor de uitgehongerden in de omsingelde steden in
Syrië. Passie wordt voor hen geen Pasen,
lijden gaat niet over in bevrijding.
Pasen, het is ook het feest waar je
waarschijnlijk als laatste aan denkt als je
midden in het hartverscheurend zielsverdriet zit omdat je zonder je geliefde
verder moet, omdat je weet dat de ziekte
je lichaam zal slopen. Of omdat je al bijna
je hele leven zoekt naar het kind dat je
lang geleden moest achterlaten in een
klooster omdat je als tiener ongewenst en
ongehuwd zwanger was.
Pasen lijkt dan zo ver weg maar is toch,

Het verhaal van de Passie, de smadelijke ondergang van een rabbi uit
Nazareth die “niet van deze wereld
is”, Gods eigen menswording, is op
ontelbaar veel manieren aanwezig in
ons leven. Het lijdensverhaal in de
vier evangeliën beleven we met teksten, schilderijen, muziek en toneel
met, naar mijn mening, als grootste
grootheid de Matheuspassie van
Bach. Eigentijdser hebben we onze
eigen “Twaalf-Apostelen-Passie”:
aangrijpende liturgie met de oeroude
Bijbeltekst (dit keer uit Johannes),
actuele en vaak confronterende
beelden, spiegelverhalen en – gedichten en aan het einde van elke scene
uit dit verhaal moderne liederen, die
door het verhaal een totaal andere
betekenis krijgen.
juist dan, het eerste dat gevierd moet worden. Want de dood bestaat niet zoals wij
met ons logische verstand denken dat hij
bestaat. Er is Iemand geweest die de strijd
op leven en dood heeft gewonnen. Dit
was en ís, zo onvoorstelbaar dat wij hier
eeuwen later nog steeds niet goed mee
overweg kunnen. We begrijpen het niet,
het gaat ons verstand te boven. En juist
daarom word ik steeds opnieuw overrompeld door dat verhaal van Pasen.
Als onze mogelijkheden zijn uitgeput en
er niets meer gedaan kan worden, als
alles óp, dood, afgebroken, uitgeleefd is,
rest ons alleen nog overgave. Overgave
aan God: Heer ontferm U. Geloven in de
opstanding uit de dood is een kunst op
zich. Levenskunst. Geloofswijsheid vanuit
overgave.
Pasen is het zachte, haast onhoorbare
signaal, dat de dood slechts tijdelijk is.
Wie dit gelooft, vindt hierin de allerbeste
reden om zijn angst af te leggen. Dan
ontstaat ruimte om aan het leven hier en
nu alle aandacht en liefde te besteden.
Zoveel als wij mensen kunnen opbrengen
met elkaar.
Laat de Passie straks overgaan in Pasen,
het duister in het licht, de hopeloosheid
in hoop, het verdriet in vreugde. Laat het
onmogelijke mogelijk worden!
Mede namens mijn collega’s in het pastoraal team, de diakens en de parochiemedewerkers:
Zalig Pasen!
Jaap van Kranenburg

Onderweg / Uit de parochie
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Vastengala

Zondag 6 maart 2016

De Passie

Op zondagmiddag 6 maart wordt in de Christus Koningkerk in
Vorden een middag vol activiteiten georganiseerd om geld in te
zamelen voor het vastenproject Koado-Due in Ivoorkust.
Het programma van het Vastengala:
• 13.00–13.30 uur: Start van wandelingen over verschillende
afstanden: 3, 6 of 10 km.
• 14.30 uur: Rad van Fortuin: verschillende mooie prijzen zijn
te winnen!
• 15.30 uur: Optreden Koor Vocate uit Vorden.
• Presentatie Marian Storteler met informatie over het project
in Ivoorkust. De presentatie wordt in de loop van de middag
verschillende keren herhaald.
• 16.00 uur: Solidariteitsmaaltijd. We delen wat er is!

De Passie is een eigentijdse muzikale
uitvoering van het al oude Passieverhaal,
uitgevoerd in de RK Christus Koningkerk
te Vorden. Het Passieverhaal vertelt over de laatste dagen
van Jezus, beginnend met de voetenwassing van de leerlingen en eindigend bij zijn kruisdood. Het oude maar nog
steeds actuele lijdensverhaal wordt verteld, afgewisseld met
beelden, moderne liederen en poëtische en actuele teksten.
Zo willen we op een eigentijdse manier proberen om jong en
oud, gelovig en niet-gelovig, in het hart te raken.
De liederen worden gezongen door het projectkoor en een
aantal solisten. Een combo zorgt voor de muzikale begeleiding. Muzikale leiding is in handen van Frank Sterenborg.

Voor de wandeling, het optreden van het koor, de drankjes en de
maaltijd wordt een kleine vergoeding gevraagd. Het doel is ……
geld inzamelen voor het vastenproject Koado-Due!

Een Stille Tocht van kerk tot kerk

Afscheid Margriet te Morsche
Tijdens het VastenGala op zondag 6 maart in Vorden zal
er afscheid genomen worden van Margriet te Morsche, die
sinds mensenheugenis het MOV (Missie-OntwikkelingVrede) gezicht heeft gegeven in onze parochie. We hopen
dan ook dat vele parochianen aanwezig zullen zijn om deze
laatste VastenGala onder haar leiding extra succesvol te
maken.
Margriet zal het stokje overdragen aan Anton Bos.

Oecumenische dienst
met een vervolg
Zondag 17 januari vierden we een oecumenische dienst
in Keijenborg met het thema “zout en licht”.
De collecte in deze dienst was bestemd voor het vluchtelingenwerk en heeft € 168,95 opgebracht. De lantaarn op het altaar
stond symbool voor het licht, deze lantaarn hebben we met
vijf vrouwen van de voorbereidingsgroep naar het AZC “Groot
Deunk” in Barlo bij Aalten gebracht. Een heel klein lichtpuntje
in hun ontwrichte leven. Medewerkster Monique Teunissen had
alle vrouwen en kinderen die in het AZC verblijven, uitgenodigd
om samen met ons een kop koffie of thee te drinken. Wij hadden
cake en snoep meegebracht. Via een tolk werd er uitgelegd wie
we waren en wat de bedoeling was van de lantaarn. Een groep
van zeker 50 vrouwen uit meerdere landen, o.a. Syrië, Eritrea,
Oekraïne en Georgië, heeft dit zeer gewaardeerd. De gesprekken
haperden soms, we gebruikten de telefoon om te vertalen, maar
iedereen was zeer betrokken. De verhalen zijn heel verdrietig,
maar deze vrouwen stralen ondanks alle ellende een kracht uit
om te vechten voor een beter leven voor hun kinderen. We waren
diep onder de indruk.
Als iedereen hier kon kennis maken, zouden er weinig vooroordelen meer bestaan.
Je vraagt je enkel af, hoe kan ik helpen.
De voorbereidingsgroep oecumenische diensten
Halle, Keijenborg en Zelhem

Voorafgaand aan de viering van 15.00 uur zal een Stille Tocht
gehouden worden, waarbij de verbinding tussen de drie
kerken van Vorden wordt gemaakt. Vanaf het plein voor de
Rooms Katholieke kerk zal de Stille Tocht vertrekken en via
de Nederlands Hervormde Kerk en de Gereformeerde kerk
weer bij de Rooms Katholieke kerk terugkeren. Trommelaars zullen aan de stoet voorafgaan. Tijdens de tocht zal een
houten kruis worden meegedragen. Mensen die mee willen
helpen om het houten kruis te dragen kunnen zich aanmelden bij het parochiesecretariaat: secretariaat@12apostelen.nl
• We verzamelen ons voor de Stille Tocht om 14.30 uur bij
de RK Christus Koningkerk. Iedereen is van harte uitgenodigd om mee te lopen.
• In de kerk zijn 350 plaatsen beschikbaar. De mensen
die met de Stille Tocht meelopen krijgen in elk geval een
plaatsbewijs. Voor hen worden vooraan banken vrijgehouden. De overige plaatsen worden uitgedeeld nadat de
Stille Tocht is vertrokken.
• Voor de viering van 19.00 uur zijn wederom 350 kaarten
beschikbaar. Er zal dan geen Stille Tocht zijn. Wel zal het
kruis worden binnengedragen in de kerk.

Christus Koningkerk Vorden

De Passie wordt uitgevoerd in de Christus Koningkerk, Het
Jebbink 8, Vorden. De kerk is prima met de trein te bereiken. Komt u met de auto kom dan op tijd om in de buurt
van de kerk te kunnen parkeren.
Bij de ingang kunt u een boekje kopen (2 euro) met daarin
alle liederen, afbeeldingen en teksten van “De Passie.” Na
afloop vragen we een vrijwillige bijdrage voor de kosten.
De Stille Tocht begint om 14.30 uur.
De vieringen beginnen om 15.00 uur en om 19.00 uur.

Opbrengst Adventsactie
Tijdens de Advent 2015 hebben we in onze parochie aandacht gegeven aan het project Uw steun geeft hoop aan moeder en kind. Het doel van dit MOV Adventsactieproject was
om moeders in Cambodja te helpen om hun kinderen een
betere toekomst te bieden. De actie heeft € 2.419,12 opgebracht. Dit geld wordt besteed aan uitbreiding van een school
en kinderopvang. Heel hartelijk dank voor uw bijdragen!

Onderweg / Van de bestuurstafel
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H. Andreaskerk in
Brummen gaat dicht
Opheffing
parochie
Levend Water
Vlak voor het ter perse gaan van deze
Onderweg bereikte het parochiebestuur
het officiële Decreet van onze bisschop
dat hij met ingang van 1 juli 2016 onze
buurparochie Levend Water heeft opgeheven. U kunt de tekst van dit Decreet
vinden op onze website. Het grondgebied van deze parochie wordt verdeeld
onder de drie buurparochies te Zevenaar
e.o., Arnhem e.o. en Zutphen e.o. Dat
betekent dat de locaties Brummen en
Drempt vanaf 1 juli 2016 officieel deel
uitmaken van onze parochie. Daarmee
wordt de feitelijke situatie nu geformaliseerd. Immers, vanaf 1 mei 2015
verzorgde het pastoraal team van onze
parochie al het pastoraat voor deze locaties en namen die locaties ook feitelijk
deel aan het leven in onze parochie. Wij
heten de parochianen van de locaties
Brummen en Drempt hartelijk welkom
in ons midden en willen samen met hen
het katholieke geloof in al onze locaties
versterken, nu en in de toekomst.
Piet-Hein Cremers,
vicevoorzitter parochiebestuur

Wat gebeurt er allemaal in Brummen en Drempt? Deze geloofsgemeenschappen maakten sinds een fusie in 2009 deel uit van de parochie Levend
Water. Grofweg gezegd bestrijkt deze parochie het gebied tussen Arnhem en
Zutphen aan beide zijden van de IJssel. Inmiddels is besloten deze parochie
op te heffen en de zeven locaties van deze parochie te verdelen onder de
naburige parochies.
De locaties Brummen en Drempt worden
een onderdeel van de HH. Twaalf Apostelen. U hebt daar eerder over gelezen
in Onderweg. Vanaf 1 mei 2015 verzorgt
het pastoraal team van onze parochie
dus ook deze locaties. Dat laatste is
gebeurd op verzoek van het bisdom, in
afwachting van de formele en juridische
opheffing van Levend Water. Zoals het
er nu uit ziet, zal de feitelijke situatie die
sinds 1 mei 2015 bestaat op 1 juli 2016
geformaliseerd gaan worden.
Het parochiebestuur van Levend Water
heeft al in 2011 besloten vijf van de zeven
kerken te sluiten, waaronder de kerken
in Brummen en Drempt. De H. Andreaskerk in Brummen is inmiddels verkocht.
Er zal een gezondheidscentrum worden
gevestigd. De kerk zal aan de eredienst
onttrokken worden. Dit besluit leidt tot
veel verdriet in Brummen. Een aantal
parochianen heeft, verenigd in een actiegroep, bezwaar gemaakt bij de bisschop.
De bisschop heeft dat bezwaar afgewezen. Daarna is beroep aangetekend in
Rome. Dit beroep is op 28 december
2015 afgewezen.
De locatieraad van de geloofsgemeenschap Brummen en het parochiebestuur
van de HH. Twaalf Apostelen hebben
de afgelopen maanden intensief overleg

Laura van de Kam benoemd als
parochiemedewerkster
Het doet het pastoraal team en het
parochiebestuur veel genoegen dat de
Aartsbisschop heeft ingestemd met
de benoeming van Laura van de Kam
als parochiemedewerkster van onze
parochie per 1 februari 2016, voor een
periode van vier jaar. Laura zal 10 uur
per week op vrijwillige basis voor onze
parochie werken. Zij zal zich specifiek
bezig houden met het ontwikkelen,
opzetten en leiden van kleine kerkgemeenschappen; het ontwikkelen en
uitvoering geven aan vieringen van de
werkgroep Anders Vieren; het verzorgen

van uitvaarten en beleidsondersteuning,
zoals meewerken aan de uitvoering van
het communicatieplan. Daarnaast zal zij
lokaal actief zijn in Zutphen ten aanzien
van het ontwikkelen en coördineren
van het bezoekwerk; het coachen van
de bezoekers van de bezoekersgroep
en het opzetten en begeleiden van de
pastoraatsgroep. Ongetwijfeld zullen
we in een van de komende nummers
van Onderweg nader kennis met haar
maken. Het pastoraal team en het parochiebestuur wensen haar veel succes toe
bij haar werk!

gevoerd. In deze voor Brummen zo treurige tijd hebben zij samen geprobeerd
de blik op de toekomst te richten. Hoe
kunnen we er samen voor zorgen dat de
geloofsgemeenschap te Brummen vitaal
blijft, ook als het vertrouwde kerkgebouw er niet meer is? Dat staat voorop.
Samen hebben zij op 27 januari 2016
een parochieavond georganiseerd waar
alle parochianen vragen konden stellen,
hun mening konden geven en suggesties
konden doen. Bijna 100 parochianen zijn
gekomen op deze avond.
De boodschap van parochiebestuur en
locatieraad is duidelijk: samen moeten
we het doen. Samen met de parochianen
moeten we het doen. Samen moeten
we bouwen aan de toekomst van de
geloofsgemeenschap in Brummen.
De opbrengst van de verkoop van het
kerkgebouw zal ook daarvoor worden
gebruikt. De gemeenschap zal ook een
eigen, herkenbare ruimte hebben. De
parochianen zullen onderling en met
steun van het pastoraal team invulling
geven aan die toekomst. Daarbij worden
zij waar mogelijk gefaciliteerd door het
parochiebestuur en locatieraad. Daarbij
spelen de nodige vragen en onzekerheden. Kun je vanuit Brummen worden
begraven? Blijft het koor bestaan?
Enzovoorts. Wij willen uitstralen dat we
geloven in een toekomst voor onze geloofsgemeenschappen en daarbij denken
we in mogelijkheden. Het streven moet
zijn dat de gemeenschap over twee jaar
nog even vitaal is als nu.
Tenslotte: op zondag 13 maart 2016 zal
in de H. Andreaskerk de afscheidsviering
worden gehouden. Het hele pastorale
team en diaken Anton Bos zullen daarbij
voorgaan.
Piet-Hein Cremers, vicevoorzitter parochiebestuur HH. Twaalf Apostelen
Sjoerd van Geffen, wnd. voorzitter locatieraad Brummen
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Een goed begin...
Aan het begin van 2016 komt op een avond het bestuur van
uw Parochiële Caritas Instelling (PCI) bijeen: één vrouw en
vier mannen. Als adviseur ben ik aanwezig en naast mij ook
pastoor Harry Scheve. Als spoedig blijkt waarom. Want na
het eerste agendapunt: welkom, goede wensen en vaststelling van de agenda, is het tweede agendapunt de kennismaking met pastoor Harry Scheve.
Na een kennismaking over en weer, zegt Harry plots: “Zo, en
wat verwachten jullie eigenlijk van mij?”
Deze directheid verrast het PCI-bestuur maar het herstelt zich snel.
“Je mag op al onze vergaderingen komen, maar dat zal er wel niet
inzitten!” Dat blijkt inderdaad niet te kunnen en wat nog mooier is,
het blijkt ook niet nodig te zijn. Dit PCI-bestuur kent immers het
klappen van de zweep.
Wat wel nodig blijkt te zijn, is een helder diaconaal beleid dat
aangeeft wat de parochie wil doen met betrekking tot Kerntaken,
Pastorale Nabijheid en Pastoraal Ondernemerschap. Bij kerntaken
moet je denken aan Vastenactie, Adventsactie, Coördinatie bezoekwerk, PCI, MOV en begeleiding van lokale diaconale groepen. Bij
nabijheid gaat het over individueel pastoraat, bedevaarten en zaken
zoals inloopplekken. Pastoraal ondernemerschap betreft nieuwe
vormen van bezoekwerk, vluchtelingenwerk en projectenwerk zoals
Schuldhulpmaatje. Bij al deze activiteiten proberen we duidelijk te
maken wat we doen aan diaconie voor de eigen parochianen, voor de
lokale samenleving en voor mensen wereldwijd.
Omdat de parochiële diaconie wordt gedaan door parochiële diaconie groepen en door de caritas (PCI), is het belangrijk van meet af
aan duidelijk af te spreken wie wat doet, wie wat financiert en wat
we sámen met menskracht en geld dragen. Daarbij heeft het overkoepelende PCI bestuur een faciliterende en geen uitvoerende rol.
Dat wordt gedaan door de lokale PCI.
Als PCI werken we niet alleen aan ‘katholieke’ projecten, maar doen
we ook veel in oecumenische samenwerking, met andere levensbeschouwelijke organisaties, met maatschappelijke organisaties en
met de gemeentelijke overheid. Hoewel door de plaatselijke PCI
werkgroepen op lokaal niveau al veel wordt samengewerkt met
andere organisaties, bekijken we of op dit gebied nog verbetering of
intensivering mogelijk is. Daarbij wordt Harry uitgenodigd om in
het pastoraal team te bespreken hoe de PCI plannen in samenhang
kunnen worden gebracht met opbouwwerk, catechese en liturgie.
Zo blijkt na een kennismaking én een brainstrom van een halfuurtje
een kader te ontstaan voor een aanvulling op het bestaande beleidsplan, waarvan de pastoor aangeeft dit zeker op te gaan pakken.
Daarnaast wordt als intentie uitgesproken om, als het plan eenmaal
loopt, te denken over een gezamenlijk nieuw project voor de hele
parochie. Genoemd wordt als voorbeeld een Noodfonds, dat via
crowdfunding met behulp van de lokale schutterijen en hun muziek
gevuld kan worden. Een Noodfonds voor mensen met de schulden,
voor vluchtelingen, voor….. Daartoe zal jaarlijks de samenwerking
tussen pastoraal team en PCI bestuur worden bekeken en verdiept.
Tot slot wordt aan Harry gevraagd om mee te helpen bij het signaleren van armoede en het door te geven. Hij wil niets liever en voegt
er aan toe: “Maar ook ik loop er niet dagelijks tegen aan!” De PCI
concludeert dat er muziek in deze man zit, in zijn
aanpak en in de samenwerking.
Op speciaal verzoek geschreven door Harry Scharrenborg, één van vijf Diocesane Diaconale Werkers van
het Aartsbisdom Utrecht.
Voor meer informatie, zie ook: www.dkci-utrecht.nl
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Afscheid nemen van de
H. Andreaskerk in Brummen
Waar iedereen in Brummen al een hele tijd tegen
opziet gaat dan toch eindelijk gebeuren. Op
zondag 13 maart 2016 om 9.30 uur vindt de plechtige Eucharistieviering plaats waarin de Heilige
Andreaskerk aan de eredienst wordt onttrokken.
Het pastoraal team en diaken Anton Bos zullen
voorgaan. Het Andreaskoor zal de liturgie muzikaal begeleiden.
Een kerkgebouw
onttrekken aan de
eredienst lijkt in de liturgie een beetje op de
Witte Donderdagviering. Aan het einde van
de viering zullen we de
ciborie met het Allerheiligste niet meer in
het tabernakel plaatsen
maar in processie de
kerk uitdragen. Tevens
zal het altaar ontbloot
worden en zullen we
de altaarsteen (met de
relieken) eruit halen en
deze ook meenemen in
de processie. Het zal
voor velen een indrukwekkende plechtigheid worden.
Emotioneel omdat je iets heel dierbaars los moet laten.
Tegelijk proberen we voorzichtig naar de toekomst te
kijken en zingen we in de afscheidsviering het lied: God
roept de mens op weg te gaan, zijn leven is een reis;
“verlaat wat gij bezit en ga naar het land dat ik u wijs.”
Ons gelovig leven is steeds dáárop gericht: op weg
zijn waarbij we ons laten leiden door God. De Heilige
Schrift is daarbij ons kompas. Zo laten wij in de tweede
lezing Paulus aan het woord: “Ik vergeet wat achter me
ligt, ik reik wat voor me ligt.” (Filippenzen 3, 14). Het
thema van deze viering zal dan ook zijn: reik naar wat
vóór je ligt.
Het los moeten laten van het vertrouwde kerkgebouw
zal voor veel Brummenaren een moeilijk proces zijn.
Het zou fijn zijn als velen, ook van de andere geloofsgemeenschappen in onze parochie, aanwezig zijn om
mee te vieren, om te laten zien dat wij meeleven en mét
de Brummense geloofsgemeenschap samen onderweg
blijven. U bent daarom van harte welkom.
In de middag zullen we met elkaar het Allerheiligste en
de altaarsteen naar de H. Johannes de Doperkerk in
Zutphen brengen. Daar zal om 16.00 uur een Vesperviering zijn waarin het Allerheiligste binnengebracht
wordt en waar de geloofsgemeenschap H. Andreas uit
Brummen van harte welkom wordt geheten.
Koren uit beide geloofsgemeenschappen zullen meewerken aan deze liturgie. Ook bij deze Vesperviering
is het van groot belang daar als parochianen van één
parochie aanwezig te zijn en mee te vieren.
Harry Scheve, pastoor
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Van Huisstijl naar Omgangsvormen
In de vorige Onderweg hebben wij u, als werkgroep Huisstijl, bericht over
onze werkzaamheden. We schreven over ons nieuwe logo, dat u ook aantrof
op de voorpagina van Onderweg. We hebben hierop veel positieve reacties
ontvangen. Mensen vinden de kleur warmer en de afbeelding duidelijker. Ook
de uitleg waar het logo voor staat heeft duidelijkheid gegeven. Veel mensen
bleken dit niet te weten. We hebben toen ook verteld dat er nieuw briefpapier
en nieuwe enveloppen komen voor het parochiesecretariaat en de geloofsgemeenschappen. De ontwerpen van het nieuwe briefpapier zijn vrijwel klaar en
nadat ze gedrukt zijn worden ze verspreid. Alle correspondentie is daarmee
herkenbaar als afkomstig van onze parochie HH. Twaalf Apostelen.
In het Communicatieplan is dit geformuleerd onder de kernwaarde Warme
Menselijkheid. Daaraan ontlenen we de
volgende uitganspunten:
• Iedereen is welkom!
• We voorkomen onnodige afstand tussen mensen.
• We houden rekening met elkaar.
• We nemen de ander serieus.

Daarmee is één stuk van de huisstijl klaar.
Echter, in het communicatieplan ‘Samen Onderweg’ is al besproken dat onze
huisstijl niet alleen gaat over uiterlijke
herkenbaarheid, maar ook over gedrag en
communicatie. Met andere woorden: Hoe
gaan we met elkaar om en hoe communiceren we met elkaar? Daarbij kiezen we er
voor om de mogelijkheden van deze tijd
te gebruiken. Als het kan sturen we een
mail in plaats van een brief. Dat scheelt
papier, postzegels en tijd. Waar dat niet
kan sturen we gewoon een brief. Als het
nodig is zijn we formeel. Waar het kan
communiceren we wat meer informeel.
Wel op een manier waarbij zoveel mogelijk parochianen zich ´gemakkelijk en
prettig´ voelen. Dus wel informeel maar
geen ‘Popi Jopie’ taal en altijd waardig en
met eerbied. Degene die een brief schrijft
zal zorgvuldig moeten formuleren wat hij
wil vertellen en tegen wie. Een brief aan
een jong gezin zal anders geformuleerd
worden dan een brief aan een 90-jarige.
Als de hele geloofsgemeenschap wordt
aangeschreven moet er weer anders geformuleerd worden. Dat vraagt om zorgvuldigheid bij het schrijven. Hetzelfde
geldt natuurlijk voor telefonisch contact.
Of je iemand aanspreekt met mevrouw
of bij haar voornaam is afhankelijk van
wie je aan de lijn hebt. Dat is per geval
anders en vraagt om maatwerk. Het heeft
allemaal te maken met de manier waarop
we met elkaar omgaan. Een uitdaging die
ons de moeite waard lijkt!

• We kiezen de menselijke maat: we
gaan met anderen om zoals wij graag
willen dat er met ons wordt omgegaan.
• We hebben én houden respect voor
elkaar.
Deze uitgangspunten willen we samen ´in
praktijk´ brengen. Op het juiste moment
de juiste toonzetting. Daar gaat het toch
om? Het begint met de manier waarop
we elkaar aanschrijven of aanspreken, de
manier waarop we uitnodigen of vragen en de manier waarop we met elkaar
kennis maken. Daarmee beogen we de
contacten en de communicatie binnen
de parochie HH. Twaalf Apostelen te
versterken.
De werkgroep Huisstijl: Carin Fransen,
Laura van de Kam, Jaap van Kranenburg, Theo Lam, Richard Schuttelaar
en Joseph Wissink.

De aandacht op Goede
Week en Pasen
Net als Kerstmis is Pasen een Hoogfeest
in de katholieke kerk. Dit feest is in
tweeduizend jaar tijd een begrip geworden dat hoe dan ook niet meer weg te
denken is uit de christelijke/westerse
wereld. Veel mensen voelen zeker in de
Paastijd behoefte aan bezinning. Velen
beseffen ook dat chocoladehazen en
eitjes verstoppen geen antwoord zijn op
de diepere betekenis van het mens zijn.
Ook mensen die verder van de kerk af
zijn komen staan zoeken vooral in deze
periode ook naar zingeving. Want zinvol
leven, dat blijft toch een verlangen dat
in elk mens levend blijft. Omdat de kerk
voor iedereen open wil staan, willen
we ons, net als met Kerstmis, juist ook
weer richten op deze grote groep mensen, deze spirituele zoekers, zullen we
maar zeggen. Als kerk willen we immers
zo goed mogelijk communiceren, juist
ook naar de buitenwereld toe! We willen de wereld laten zien dat men voor
zingeving en spiritualiteit heel goed
onderdak kan vinden in de kerk die met
haar tweeduizend jaar oude traditie van
beschouwing, zingeving en geestelijke
oefeningen alles te bieden heeft om zin
te vinden en om in de nabijheid van
God te kunnen komen. Omdat er in de
Goede Week en met Pasen weer allerlei
activiteiten zijn binnen onze parochie

heeft de communicatiewerkgroep Spirituele
Jaarkalender
daarom besloten om ook
met de Goede
Week en Pasen met een
folder naar
buiten te treden. Een
Paasfolder die u niet alleen kunt vinden
in Onderweg, maar die in al onze 14
geloofsgemeenschappen weer zal liggen
op tal van openbare plekken midden
in de wereld: in supermarkten, dorpshuizen en cafetaria’s. De kerk moet
immers vol in de samenleving staan, en
wat is er een betere methode dan dit?
Uiteraard staan niet alle activiteiten in
de Paasfolder vermeld, daarvoor zijn
het er te veel. Voor een volledig overzicht van alle activiteiten rond de Goede
Week en Pasen verwijzen we u graag
naar onze website www.12apostelen.nl.
Hopelijk zien we u ergens tijdens een
van de vele activiteiten!
De werkgroep Jaarkalender:
Marjan Helmink, Laura van de Kam,
Jaap van Kranenburg, Theo Lam en
Hans Limbeek

Onderweg / Uitgelicht

8

Bowie zeker, maar toch vooral Girard
Als bekende mensen overlijden en ik vind ze ook nog eens interessant ga ik altijd een tijdje graven in hun leven. En dan vind ik
het vooral boeiend hoe ze over levensbeschouwelijke, spirituele
of theologische kwesties dachten. Dat deed ik begin dit jaar bij
het overlijden van David Bowie, de megapopster die in januari
overleed en waarvan toch op zijn minst gezegd kan worden dat
hij interessante dingen heeft gezegd en gedaan. Zoals het volkomen onverwacht bidden van het Onze Vader tijdens een groot
popconcert, of zijn uitspraak dat op het slagveld geen atheïsten
te bekennen zijn (met dat slagveld bedoelde hij de terminale fase
van zijn ziekte). Maar hoe fascinerend de Britse popster verder
ook is, iemand die van veel groter belang was voor het christelijke denken en de katholieke kerk was de man die twee maanden eerder overleed, in november 2015: de Franse filosoof René
Girard. Het was al een tijdje geleden dat ik me bezig gehouden
had met zijn ideeën, dus zocht ik het allemaal nog eens op. Wat
is de essentie van zijn filosofische werk?

René Girard

Op een zeker moment komt Girard tot het inzicht dat het menselijk verlangen naar dingen niet zo zeer
om het object zelf gaat maar omdat de
ander het ook verlangt. Nabootsing is
een zeer sterke menselijke drijfveer.
Wat de één heeft wil de ander ook.
Dit leidt vervolgens tot rivaliteit, en
deze rivaliteit leidt weer tot spanning
en geweld. Twee vrienden kunnen
elkaar probleemloos imiteren totdat
ze verliefd worden op dezelfde vrouw,
dan ontstaat de spanning, de crisis.
Maar ook op maatschappelijk en politiek niveau werkt het mechanisme van
de nabootsing. Om de spanning en
het geweld die deze na-aperij in een
samenleving met zich meebrengt te
bezweren creëert men vervolgens een
zondebok. Als de oorlog van allen tegen allen dreigt kan het zondebokmechanisme de oorlog van allen tegen één in werking zetten. Eén persoon, of één groep krijgt
de schuld van alles. Denk aan de Joden in nazi-Duitsland. Maar
ook op micro niveau: twee collega’s die roddelen over een derde
collega, hem of haar zwart maken, om met elkaar tot een goede
verstandhouding/vrede te komen. De derde wordt de zondebok.
Girard ontdekte dat in het Oude Testament reeds een tendens
waar te nemen valt om het voor zondebok op te nemen. Dit in tegenstelling tot alle andere culturen en religies. Het unieke van de
Bijbel is dat het het zondebokmechanisme ontheiligt. Bij de dood
van Jezus aan het kruis lijkt in eerste instantie het zondebokmechanisme ook zijn werk te doen: zondebok Jezus moet sterven
om een heel volk te redden (volgens hogepriester Kajafas). Maar
er gebeurt iets anders: de verrijzenis van Jezus openbaart een
andere waarheid. God staat niet aan de kant van de degenen die
de zondebok aanwijzen, maar aan de kant van de zondebok. God
keurt een samenleving die berust op geweld niet goed, Hij wil het
Koninkrijk van God: een samenleving gebaseerd op vergeving,
liefde en vereenzelviging met het slachtoffer.
Zijn ontdekking van het unieke karakter van de Bijbel deed
Girard besluiten om zich te bekeren tot de katholieke kerk. Door
vooraanstaande kerkleiders wordt Girard gezien als een modern
kerkvader.
Als je goed om je heen kijkt zie je ook nu overal hoe het zondebokmechanisme zijn werk doet: op kleinschalig gebied zijn

roddel en laster altijd wel ergens aanwezig, grootschaliger is er
altijd wel een groep die ergens de schuld van krijgt. Denk op dit
moment aan de vluchtelingen. Goed om dan te bedenken dat het
niet christelijk is om op deze manier te handelen en te denken.
Hans Limbeek

Bezinningsavond Intercity Pasen

Een reis van palmzondag
naar de paasnacht
Bezinningsavond Intercity bestemming Pasen
In de Veertigdagentijd, voorafgaand aan de Goede
Week, ter voorbereiding op Pasen
We volgen Jezus op zijn laatste reis, in zijn laatste week.
Op het hoogtepunt en tevens dieptepunt van zijn leven. Hij
die de wereld wil redden, die een einde wil maken aan het
eeuwige lijden van de mens, het kwaad de wereld uit wil helpen. Zijn woorden zijn als vuur en ze worden niet begrepen.
Natuurlijk niet. Hij maakt vijanden bij de vleet.
En zijn vrienden staan erbij en kijken er naar.

En wij?

Wij gaan met Hem mee. Op een afstandje,
omdat we er maar zo weinig van begrijpen.
Wat zoekt Hij hier, in de stad van zijn
dromen? En wat zoeken wij eigenlijk in zijn
spoor?
We proberen in woorden en verhalen zijn
gezicht te zien. Zijn stem te horen in de stilte
van een kerk en op de bodem van ons hart.
Een bezinningsavond waarin we samen
die laatste weg van Jezus volgen.
In stilte ervarend en daarna met elkaar uitwisselen wat Hij
bij ons oproept en hoe Hij ons vandaag aanspreekt. Vierend
brengen bijeen wat deze tocht ons heeft gebracht.
En we sluiten af met koffie.
Deze bezinningsavond
wordt aangeboden in de
drie onderstaande geloofsgemeenschappen.
Begeleiding: Marga Peters,
pastoraal werker HH.
Twaalf Apostelen.
10 maart, 20.00 uur, RK Johannes de Doperkerk te
Keijenborg
15 maart, 20.00 - 22.00 uur, RK St. Janskerk te Zutphen
17 maart, 20.00 - 22.00 uur, RK St Josephkerk te Lochem
Toegankelijk voor ieder die geïnteresseerd is en
mee wil doen.
Aanmelden heeft de voorkeur i.v.m. voorbereidingen bij
m.peters@12apostelen.nl
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Frank Sterenborg:

Ik ben huiverig voor sleur
Midden in de componistenwijk, in de Beethovenstraat in Borculo, woont een
musicus die vorig jaar nog geridderd is voor zijn inzet voor de muziek en die een
belangrijke rol speelt in het muzikale leven in onze parochie: Frank Sterenborg.
Frank is de man die met het idee van De Passie uitvoering kwam. Samen met
Jan te Plate, Margriet te Morsche, Wil Matti en Jaap van Kranenburg heeft hij
er daarna invulling gegeven. Bovendien verzorgt hij al drie jaar de muziekarrangementen. Frank is zelf ook, wat je noemt, gepassioneerd. Muziek is zijn passie,
of eigenlijk muziekpedagogiek, want hij is onderwijzer en wil zijn muziekkennis
en –ervaring graag met anderen delen. Een verslag van een avondje op bezoek bij
Frank Sterenborg, pianodocent, dirigent en muzikaal leider van De Passie.
heeft het vuurtje bij mij aangewakkerd
en heeft me muzikaal gevormd.” Van het
één kwam het ander en na de middelbare
school in Groenlo te hebben gevolgd ging
Frank naar het conservatorium. Hij koos
voor Enschede, omdat daar een docent
zat die bekend stond om zijn aandacht
voor pedagogiek. Frank wilde pianodocent worden, dat stond vast. “Ik heb
ontzettend veel plezier gehad tijdens de
lessen van Harry van Heugten. Ik genoot
van de variatie die daarin zat, de drive, de
passie, maar ook de lol en de knipoog. Dat
wilde ik ook.”

Ons gesprek gaat grotendeels over muziek, uiteraard. De familie Sterenborg
is muziek. Frank en Diana Sterenborg
hebben twee zonen. Niek, de oudste, is
enthousiast slagwerker en speelt ook
verdienstelijk piano. Koen, de jongste,
kan piano spelen maar is nu meer bezig
met sport. Op het moment dat ik aanbel,
verlaat Diana net het huis, voor een koorrepetitie. Muziek is het dus, wat de klok
slaat in huize Sterenborg. “Nee, ik heb
het niet van huis uit meegekregen. Mijn
moeder had graag muziek gemaakt, maar
toen zij jong was hadden haar ouders de
financiële middelen daar niet voor. Mijn
ouders hadden die middelen wel en ik
kreeg op mijn negende jaar mijn eerste
pianolessen. De familie komt uit de Achterhoek, maar omdat mijn vader commandant bij de politie was, verhuisden
we nog wel eens. Na wat omzwervingen
kwamen we in Borculo wonen en kreeg
ik pianoles van Harry van Heugten. Hij

Na het conservatorium ging Frank onder
andere werken bij muziekschool De
Triangel in Borculo, totdat de gemeente
in 2011 van de een op de andere dag de
geldkraan volledig dichtdraaide. “We
hebben toen met zo’n vijftien collega’s een
collectief opgericht waarin we als ZZP-ers
gingen werken. Dankzij de lokale steun
van een notaris, een websitebouwer en
nog enkele anderen, die ons belangeloos
geholpen hebben, konden we als het Segnocollectief aan de slag.” Met enige trots
vertelt Frank dat het collectief inmiddels
tot een kleine dertig muziekdocenten is
gegroeid en dat hij er, ondanks de crisis
die wel merkbaar is, van kan leven. “Kijk
maar eens op www.segnocollectief.nl”
zegt hij. En dat is inderdaad aan te raden
als je op zoek bent naar een goede muziekdocent!
Van het muziekonderwijs gaat ons gesprek over op kerkmuziek. “Als jongen
ging ik, net zoals ieder katholiek kind,
mee naar de kerk. Soms vond ik het leuk,
vooral als er bepaalde organisten speelden, soms ook niet, zo ging dat. Ik was
een jaar of achttien, toen plotseling twee
mooie dames bij ons voor de deur stonden, die vertelden dat het jongerenkoor
een pianist zocht. Ik was natuurlijk meteen verkocht!” En daar bleef het niet bij,
want een jaar later werd Frank dirigent
van het jongerenkoor in Rietmolen. “Ik

dacht dat ik dat helemaal niet kon, maar
door het gewoon te doen en met de steun
van Harry van Heugten is het me gelukt.”
Nu, bijna veertig jaar later, is Frank nog
steeds dirigent van dat koor. Je kunt dus
inderdaad wel zeggen dat dat gelukt is. Of
het nu komt omdat hij al zolang met het
koor werkt, omdat hij er zijn vrouw heeft
ontmoet of omdat hij daar via tekstgroepen ook religieuze diepgang heeft ervaren
blijft een beetje in het midden. Maar een
feit is dat het koor uit Rietmolen een
bijzonder plekje in het hart van Frank
Sterenborg heeft: zijn ogen stralen als hij
er over praat.
Uiteraard hebben we het uitgebreid over
De Passie. “We organiseerden de Goede
Vrijdagviering met een projectkoor en
dat werd heel goed ontvangen. Maar
weet je, we deden dat al een jaar of vijf
en ik ben bij dat soort activiteiten een
beetje huiverig voor sleur. Het moet fris
blijven! Dan moet je een keer wat anders
bedenken en ik heb het idee geopperd om
De Passie te organiseren. Gelukkig kreeg
ik direct medestanders!” Op mijn vraag
of bewust is gekozen voor een religieuze
context en niet alleen een muziekfestijn,
is Frank heel duidelijk. “Ja, dat was zeker
bewust. We hebben het lijdensverhaal en
de opzet van de Goede Vrijdagvieringen
als uitgangspunt genomen en wilden daar
ook echt inhoud aan geven. Jaap en Wil
doen daar indrukwekkend goed werk in.”
Zo praten we nog een tijdje door over de
verbinding tussen religie en muziek, over
ervaringen die Frank in de loop der jaren
in Rietmolen, in Borculo, maar ook elders
heeft opgedaan met muziek, met religie
en met de invulling van beiden door
geestelijken en parochianen. “Voor mijn
gevoel is de kloof tussen voorgangers en
parochianen soms te groot. Ze begrijpen
elkaar niet altijd. Wij katholieken hebben
van huis uit te weinig nieuwsgierigheid
naar de inhoud, naar de achterliggende
gedachte meegekregen. Maar ik ben
optimistisch, de voorgangers kunnen dat
tegenwoordig veel beter dan vroeger en
we komen steeds dichter bij elkaar. Bovendien kan de muziek daarin een goede
rol spelen. Muziek is emotie, daarmee
kun je soms dingen duidelijk maken die
met woorden moeilijk uit te leggen zijn.”
Een mooiere zin om dit verslag mee af te
sluiten is er eigenlijk niet….
Theo Lam
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Geloven in de toekomst

Geloven staat centraal in een parochiegemeenschap. Uiteraard,
we bestaan immers uit geloofsgemeenschappen. We weten dat
de realiteit is dat de geloofsgemeenschappen onder druk staan,
dat het aantal parochianen afneemt, net zoals in de meeste
geloofsgemeenschappen de inkomsten en het aantal vrijwilligers.
En toch geloven we in de toekomst. In meerdere betekenissen.
Dat betekent dat we het daar met elkaar over moeten hebben,
regeren is immers vooruitzien. Omdat onze parochie bestaat uit
geloofsgemeenschappen, en het dáár is waar we parochie zijn,
heeft het parochiebestuur en pastoraal team de geloofsgemeenschappen gevraagd na te denken over ‘geloven in de toekomst’.
Inmiddels zijn op verschillende plaatsen bijeenkomsten georganiseerd. Soms in oecumenisch verband, soms is een bestuurslid
of pastor uitgenodigd om een en ander toe te lichten, soms is
men in werkgroepjes uiteen gegaan. Kortom, ieder geeft er zijn
eigen invulling aan en dat is prachtig om te zien.
Inmiddels hebben we van een aantal gemeenschappen al een
verslag van deze gedachtewisseling mogen ontvangen. Als
parochiebestuur en pastoraal team gaan we in de komende
maanden inventariseren wat er allemaal binnenkomt en hoe we
in de toekomst invulling kunnen geven aan ons geloofsleven in
parochieverband. In het najaar zullen we dat dan verder met de
bestuurders van de geloofsgemeenschappen bespreken.
Werken aan een toekomstvisie is niet eenvoudig. De toekomst
van een Rooms Katholieke parochie in deze tijd? Knap uitdagend! Maar samen lukt het ons. Samen lukt het om te geloven in
de toekomst. Alle input wordt op prijs gesteld.
Bij voorbaat dank!
Theo Lam

Thematentoonstelling
Heiligenbeeldenmuseum
2016 Iconen

Op Tweede Paasdag, 28
maart, om 11.00 uur wordt in
het Heiligenbeeldenmuseum
de thematentoonstelling 2016
geopend. Dit jaar is voor
het thema ‘Iconen’ gekozen. Uit de verzameling van
iconenschilder Hennie Oude
Middendorp uit Hengelo Ov.
zullen ruim 60 afbeeldingen
met heiligen en religieuze motieven worden tentoongesteld.
Van oorsprong is de icoon een schildering uit de traditie van
de orthodoxe kerk. De iconen zijn in diverse uitvoeringen en
groottes, onder andere in drieluiken en vijfluiken te zien. Ze
zijn geschilderd op houten panelen, waarbij de kleurcombinaties en de zeggingskracht een lust voor het oog zijn.
Over de expositie wordt een speciaal boek uitgegeven.
Inmiddels weten vele bezoekers de weg naar het museum te
vinden, om er de sfeer en devotie van de heiligen en hun beelden te aanschouwen.
Het museum is geopend van maandag 28 maart, Tweede
Paasdag, tot en met zondag 30 oktober 2016, iedere dinsdag,
donderdag en zondag van 11.00 tot 17.00 uur.
De toegangsprijs is € 4,00 pp.
Kinderen t/m 12 jaar gratis toegang.
Ruurloseweg 101, 7251 LD Kranenburg/Vorden.
Voor meer informatie: www.heiligenbeeldenmuseum.nl
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Afscheid Jan Vreman

Ruim 60 gelovigen van de Katholieke en Hervormde Kerk
kwamen op donderdagavond 4 februari 2016 bijeen in de
Willibrorduskerk van Ruurlo met als doel om met elkaar
van gedachten te wisselen over hoe je je kerk nu ziet, hoe
over vijf jaar en hoe je op een andere manier kunt geloven.
Aan de hand van drie themavragen ontstond er een geanimeerde discussie met verrassende maar ook inspirerende
conclusies.
Aan het eind van
de avond werd Jan
Vreman verrast.
De voorzitter van
de locatieraad
sprak een speciaal
woord van dank
aan hem uit. Ruim
35 jaar is Jan,
eerst in Vorden en
daarna in Ruurlo
op allerlei terreinen vrijwilliger geweest in de parochie HH. Twaalf Apostelen.
De laatste jaren m.n. als een zeer gerespecteerd voorganger
in Woord- en Communievieringen en in Uitvaartvieringen.
Ook in verzorgingshuizen in de regio leidde Jan vieringen en
bracht de H. Communie rond.
Door het ouder worden, door mantelzorger te zijn, maar ook
door het zwaarder worden van de functie als voorganger
heeft Jan besloten zijn werkzaamheden neer te leggen.
De parochie HH. Twaalf Apostelen is hem daar zeer erkentelijk voor en heeft bij het bisdom de Willibrordplaquette
voor Jan aangevraagd. Deze onderscheiding is toegekend
door de Bisschop en werd op deze avond met bijbehorende
oorkonde aan Jan Vreman uitgereikt.
Ineke Peterse

Ton Verheul, dirigent van koor Markant
in Ruurlo heeft afscheid genomen met een
muzikale receptie

Onze dirigent, oprichter en “hart” van MARKANT (voorheen
Ruurlo’s Jongerenkoor) heeft na 38 jaar afscheid genomen.
Een lange en blije periode is afgesloten. Een periode met
heel veel vrolijke repetities, veel optredens (in en buiten
de kerk) en veel feestjes! Ton heeft ons met zijn enorme
enthousiasme, humor en inzet veel gegeven!!
Dankzij zijn muzikale kennis en brede interesse is ons repertoire zeer veelzijdig geworden en is de kwaliteit van koor
Markant (met combo) in de loop der jaren gestaag omhoog
gegaan.
We zullen hem erg missen, maar blijven altijd verbonden.
Op zaterdagmiddag 30 januari 2016 was de afscheidsreceptie in “De Keizerskroon” te Ruurlo. Velen hebben daar Ton
en familie de hand geschud.
Namens MARKANT,
Josje Dorgelo-ten Bosch
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Gregoriaanse Getijden
in de Goede Week
Zondag 20 maart, Palmzondag
17.00 uur Palmprocessie en Vespers
Zaterdag 26 maart, Stille Zaterdag
07.00 uur Donkere Metten
09.15 uur Lauden
Zondag 27 maart, Hoogfeest van Pasen
17.00 uur Plechtige Vespers
Ook dit jaar verzorgt het
Gregoriaans Getijdenkoor
tijdens de Goede Week in
de St. Janskerk in Zutphen,
waarin we naast de bijzondere
liturgie en rituelen van deze
dagen met enkele Getijdenvieringen stilstaan bij de hulde,
kruisdood, graflegging en
opstanding van Christus.
We leven en vieren naar Pasen toe en eigenlijk kan de ene dag en
ene viering niet zonder de andere.
Voor het koor, maar zeker ook voor de bezoekers, zijn deze
bijzondere Getijdenvieringen ieder jaar weer indrukwekkende
dagen met prachtige teksten en gregoriaanse gezangen van
meer dan duizend jaar oud. Deze Getijdenvieringen beginnen op
Palmzondag 20 maart om 17.00 uur met de Palmprocessie en
Vespers.
Na de kruisdood, stilte en rouw die de kerk op Goede Vrijdag
heeft aangenomen, volgen in de vroege morgenuren van Stille
Zaterdag de indrukwekkende Metten en Lauden waarin de kruisdood en de grafrust in Psalmen, Antifonen, Lezingen, Klaagzangen en prachtige Responsories een diepere betekenis krijgt. Het
koor vormt als het ware in droefheid in berusting de dodenwacht
bij Zijn graf, maar is daarnaast ook vol verwachting over wat
komen gaat.
De ceremonie met de driehoekige kaarsenegge met 14 ongebleekte kaarsen en een witte als symbool van Christus en Zijn
opstanding geeft een extra dimensie aan deze viering.
De bezoekers kunnen tegen een kleine vergoeding na de Metten
deelnemen aan het Paasontbijt met het koor in het Parochiecentrum. Opgave hiervoor uiterlijk 23 maart; tel 0575 517773.
Hierna gaat eenieder weer terug naar de kerk voor de kortere
Lauden waarin met het prachtige ‘Christus factus est’ de vreugde
op het Paasfeest dat morgen gevierd wordt, al doorklinkt.
Op Paaszondag wordt om 17.00 uur de Paaskaars in plechtige
processie naar het altaar gebracht en klinkt de jubel over Zijn
opstanding in de gezangen van de Vespers van dit hoogfeest.
Voor alle Getijdenvieringen zijn duidelijke LatijnNederlandse tekstboekjes
beschikbaar.
Eenieder die deze bijzondere momenten van rust
en bezinning wil meevieren is hiervoor van harte
uitgenodigd.
Wim Laurensse
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Uitnodiging Chrismamis
Elk jaar in de Goede Week wordt de Chrismamis gevierd. In
deze Eucharistieviering vindt de zegening plaats van de olie
voor de zieken en geloofsleerlingen, alsook de wijding van het Chrisma voor het
doopsel, het vormsel, de priesterwijding
en de consecratie van kerken en altaren.
Tijdens de Chrismamis vernieuwen de
priesters hun wijdingsbeloften.
De Chrismamis is een viering voor heel
ons bisdom. Iedereen is van harte welkom! Dit jaar zullen ook medechristenen
die uit het Midden-Oosten hebben moeten vluchten en die
in het asielzoekerscentrum van Apeldoorn verblijven, actief
betrokken worden bij deze viering.
Datum:
Aanvang:
Adres:
Parkeren:

woensdag 23 maart 2016
19.00 uur
O.L. Vrouwekerk, Hoofdstraat 18 te Apeldoorn
In de Rosariumstraat, 2 à 3 minuten loopafstand van de kerk.

Nieuw fase in het zaligverklaringproces van Dora Visser
Op het kerkhof in Olburgen ligt het graf van dienares
Gods Dorothea (Dora) Visser (1819-1876), geboren en
getogen in het Achterhoekse Gendringen.
De Stichting Vrienden van Dorothea Visser spant zich in
om Dora Visser zalig verklaard te krijgen.
Begin februari werd bekend dat het Vaticaan het onderzoek heeft
goedgekeurd dat het aartsbisdom Utrecht in 2012-2013 naar het
leven en de deugden van Dora Visser heeft gedaan. Dat betekent
dat het aan de vele regels en eisen voldoet en dat de inhoudelijke
beoordeling door de Congregatie voor de Zalig- en Heiligverklaringen kan beginnen. Daarmee komt de zaligverklaring weer een
stap dichterbij.
Het Katholiek Nieuwsblad heeft over dit proces van zaligverklaring een uitgebreid artikel opgenomen. U kunt dit artikel lezen in
het KN nr. 6 van 12 februari 2016.

Dringend nieuwe werkgroep-leden
gevraagd voor de Vormselwerkgroep
Voel jij je met ons verantwoordelijk voor onze jeugd?
Verschillende werkgroepen zoeken versterking om de taken
waar zij met elkaar voor staan goed te kunnen uitvoeren. Zo
vraagt de Parochiële vormselwerkgroep met spoed nieuwe
leden die, samen met mij, de voorbereidingen van de vormelingen op zich willen nemen.
Heb je interesse, wil je ons komen versterken, wil je weten
hoeveel tijd dit vraagt en wat er gedaan moet worden, neem
dan contact op met pastor Marga Peters -van Langen,
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Dag van het Jodendom
Op initiatief van de Raad voor Kerken te Dieren is op sabbath 23 januari, in samenwerking met de Liberaal Joodse
Gemeenschap Gelderland in de synagoge aan de Spoorstraat
te Dieren de Dag van het Jodendom gevierd. Speciale gasten
waren mgr. Wim Eijk, aartsbisschop van Utrecht en lid van
de diocesane werkgroep Kerk en Jodendom en hulpbisschop
mgr. Herman Woorts. Na de inleiding van Riet Mendel over
het progressieve jodendom in Nederland en een uitleg over
het gebouw van de Dierense sjoel door Manja Pach ging
voorganger Mischa Schrijver net als mgr. Eijk nader in op
het thema barmhartigheid.
Beide sprekers refereerden aan het recente bezoek van
paus Franciscus aan de Grote Synagoge te Rome. De paus
benadrukte daar dat de joodse wortels van het christendom
de basis zijn van de joods-christelijke dialoog. Joden en
christenen delen hetzelfde geestelijke erfgoed. Dat maakt
ons tot vrienden van elkaar, tot broeders, niet tot vijanden.
Daarom kan het niet anders dan dat antisemitisme in al haar
verschijningsvormen, zoals discriminatie, belediging, bedreiging en geweld, afgewezen wordt.
Voorganger Mischa Schrijver stelt dat weinig bekend is dat
Israel op dit moment duizenden Syrische oorlogsvluchtelingen herbergt, ongeacht hun religieuze komaf. Kernboodschap van het joodse geloof is de barmhartigheid en de
opdracht van Jahweh om vreemdelingen goed te behandelen
overeenkomstig het Pesach-verhaal. Daarin wordt elk jaar
weer verhaald wat het joodse volk in Egyptische slavernij te
verduren had en hoe Mozes het wegleidde naar het beloofde
land ‘want jij was zelf eens vreemdeling in Egypte’. Ondanks
de huidige dreiging van aanslagen op synagogen en joodse
scholen in West-Europa zijn en blijven de Tien Geboden en
de daaruit voortvloeiende opdracht tot barmhartigheid en
medemenselijkheid de essentie van joods geloof en leven.
Hierna licht mgr. Wim Eijk de herdenking toe van de verschijning van Nostra Aetate, het document van het Tweede
Vaticaans Concilie in december jl. Dit document zorgde 50
jaar geleden voor een fundamentele verandering in de verhouding van rooms-katholieken en Joden.
Nostra Aetate benadrukt onze gemeenschappelijke wortels
en onze gezamenlijke theologische visie op het Verbond
van Jahweh met het Joodse volk, op Zijn eeuwige trouw en
beloften.
Joden en christenen staan samen voor grote uitdagingen in
deze tijd. Dat zijn allereerst de zorg voor de schepping en
de bescherming van het menselijk leven. Mgr. Eijk voegt
hier aan toe dat het belangrijk is om in het huidige culturele
klimaat - nu de gedachte steeds meer postvat dat religie in
zich een bron van geweld is - godsdienst positief op de kaart
te zetten. Misbruik van geloof door onder andere verkeerde
interpretatie van heilige teksten, is niet zelden bron van geweld. Wij kunnen dit tegengaan. Door onder meer uit te komen voor de waarden die de basis zijn van ons geloof en deze
zelf ook toegewijd na te leven. Ontmoetingen tussen joden en
christenen alsook gebed voor elkaar - zoals op deze Dag van
het Jodendom - kunnen hier eveneens aan bijdragen.
Dr. Thea Elshof

Roepingenzondag 2016:

‘Want Hij had oog voor mij’
Elk jaar op de vierde zondag van
Pasen viert de Rooms-Katholieke
Kerk Wereldroepingendag – in
2016 is dat op 16 en 17 april.
Vanwege het Heilig Jaar van de
Barmhartigheid wordt een icoon
van de Moeder Gods van Barmhartigheid afgebeeld op de materialen
voor Roepingenzondag. Deze icoon
is gemaakt door zuster Delian de
Brouwer SCMM. Het thema is ditmaal ‘Want Hij had oog voor mij’:
(vrij) naar het Magnificat.
Meer informatie is te vinden op de website www.jekomtalsgeroepen.nl. Op deze site zal onder meer de boodschap te
vinden zijn die paus Franciscus schrijft bij gelegenheid van
Roepingenzondag.

Kloosterweekend
Het verhaal gaat door - verbeelding van de opstanding
Kloosterdag in Abdij Koningsoord
Aan het slot van zijn evangelie wijdt Lucas een hoofdstuk aan
verhalen over de opstanding m.n. de Emmaüsgangers en de
hemelvaart. Hij zoekt na de kruisdood van Jezus een antwoord
op die vraag: ‘hoe verder?’ In de gelovige visie van Lucas gaat het
verhaal van Jezus door. Deze Paasverhalen zullen we lezen en
samen proberen te duiden.
Tijdens de kloosterdag kijken we naar moderne en oude kunst,
die deze Paasverhalen van Lucas verbeelden. We kijken bij wijze
van spreken door de ogen van een kunstenaar. Wat wordt opgeroepen? Is er meer te zien dan het verhaal? Welke plaats heb je
daarin zelf als beschouwer? Daarnaast kijken we – los van het
verhaal van Lucas – naar kunst, die aandacht schenkt aan het
grote thema van dood en leven. Wat roept deze kunst bij je op?
Kun je er iets mee in je eigen leven? Zie je raakvlakken met het
verhaal van geloven?
Emmausgangers
van Janet Brooks-Gerloff

Afbeelding:

Praktische gegevens:
Locatie: Abdij Koningsoord,
Johannahoeveweg 79,
6816 VG Arnhem
Datum: dinsdag 5 april 2015
van 10.00 tot 17.30 uur (ontvangst vanaf 9.30 uur)
Maximaal 30 personen.
Eventueel is er een mogelijkheid om op de tweede datum, 12
april, aan te sluiten.
Informatie: Ben Piepers benpiepers@gmail.com tel. 0317426225
Lunchpakket meebrengen, er wordt gezorgd voor soep en diverse
dranken.
De kosten voor deze dag zijn: € 20,00 pp.
Voor de route naar Koningsoord zie: www.koningsoord.org
Aanmelden:
bij Marga Peters: m.peters@12apostelen.nl, 06-29405303
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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

Mannen van Zutphen
(e.o.): Kom zingen met
Pinksteren!!

Het Gemengd Koor Emmanuel roept
mannen op om met het Gemengd Koor
mee te zingen op zondag 15 mei 2016 in
de Pinksterviering van 11.15 uur in de St.
Jan te Zutphen.
Om op de hoogte te zijn van de liederen
die dan gezongen zullen worden is het
wenselijk voor Pinksteren deel te nemen
aan een paar repetities. Onze dirigent,
Ron Holtslag, wil graag proberen iedereen zoveel mogelijk op één lijn te krijgen
zodat er een harmonieus geheel ontstaat.
Het maakt niet uit of u bas, bariton of tenor bent. Als u het leuk vindt een toontje
mee te zingen, kom dan!
De repetities voorafgaande aan de uitvoering op 15 mei zijn op donderdagavond
21 en 28 april 2016 en 12 mei vanaf 19.30
uur tot ongeveer 21.15 uur in het PCM.
Aanmelden kan bij de secretaris van het
Gemengd Koor, telefoon: 0575 540978 of
email: Lkouwenberg142@gmail.com of
bij een van de andere koorleden.

Gregoriaanse zang in de
St. Jan te Zutphen!

De laatste jaren is er een toenemende
belangstelling voor het Gregoriaans, de
traditionele eenstemmige zang van de
katholieke kerk. Wat velen niet weten,
is dat de oude gezangen nog regelmatig
te horen zijn in de St. Jan de Doper te
Zutphen. Gemiddeld één keer per maand
zingt de Schola Cantorum St. Jan tijdens
een viering de liturgische Gregoriaanse
gezangen.
De leden van de Schola Cantorum St. Jan
komen niet alleen uit Zutphen maar ook
uit andere locaties van de parochie. Wat
zij met elkaar delen, is de liefde voor het
Gregoriaans. Voorafgaande aan de mis
wordt een uur geoefend. Het repertoire
bestaat uit het Ordinarium (Kyrie, Gloria

enz.) en het Proprium van de betreffende
zondag (Introitus enz.).
Als u ook wilt meezingen in deze Schola of
nadere informatie wilt, neem dan contact
op met Jean van Cleef (tel. 0575 517 834).
De eerstvolgende vieringen waarin de
Schola Cantorum St. Jan zal zingen zijn
op zondag 6 maart en Witte Donderdag,
24 maart.

Misintenties
6/3: Hendrikus Johannes Gerardus
Wientjes; 10/4: Hendrikus Johannes
Gerardus Wientjes.

Overleden
23/12: Gerard Vink, 90 jaar.
01/02: Alida Jacoba Hendrica VinkGoes, 95 jaar.

Gedoopt
30/01: Daan Thomas de Bont, zoon van
Gijs en Stefanie de Bont.

Effataviering
Op 12 maart en 9 april is er een Effataviering om 17.00 uur in de St. Jan. In deze
meditatieve vieringen wordt afwisselend
gebruik gemaakt van symbolen, zang,
overweging, gebed en andere vormen van
verdiepen en bezinning.
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Kerkdiensten Gelre
Ziekenhuis

(10.30 uur)
6/3: ds. K. Bentveld; 13/3: pastor R.
Rijk; 20/3: ds. K. Bentveld; 27/3: pastor
P. Frijters; 3/4: pastor G. Pols; 10/4:
frater T. Oostveen; 17/4: ds. K. Bentveld;
24/4: pastor H. Hase.

Kerkdiensten
Vredeskapel-GGNet

(10.30 uur)
6/3: M. van de Meer; 13/3: P. den Dulk;
20/3: L. van Wijk; 27/3: L. van Wijk;
3/4: R. Baauw; 10/4: P. den Dulk; 17/4:
M. van de Velde; 24/4: L. van Wijk
(avondmaal).

Middagpauzediensten
iedere donderdag, 12.15 uur-12.30 uur
10/3: ds. R. Heins; 17/3: mv pastor G.
Pols; 24/3: ds. S.A. Meijer; 31/3: ds.
J. Bruin; 7/4: ds. W. Stolte; 14/4: ds.
mevr. I. Builtjes-Faber; 21/4: ds mv A.C.
Thimm-Stelwagen.

Taizéviering
Op zondag 20 maart en zondag 17 april
vindt er in de Martinuskerk (Kerkplein 1,
Warnsveld) een oecumenisch avondgebed
plaats.
De oecumenische kloostergemeenschap
in Taizé, een plaatsje in het Franse Bourgondië, trekt mensen uit de hele wereld.
Ook in andere plaatsen komen mensen
samen om de bijzondere sfeer van Taizé
te ervaren. De vieringen ademen rust uit,
ze bestaan uit liederen, gebeden, korte
lezingen en stilte. Er wordt in vele talen
gezongen, waarbij de bewuste herhaling
de kracht van het zingen vormt. Zo blijft
het lied in je onderbewuste hangen en
gaat met je mee als je de kerk verlaat.
Om 18.15 uur begint het inzingen en
oefenen van nieuwe liederen. Zingt u
graag en wilt u beter vertrouwd raken met
de meerstemmig gezongen liederen, dan
bent u daarbij van harte welkom. Vanaf
18.50 uur bereiden we ons in stilte op de
dienst voor. De dienst begint om 19.00
uur en duurt tot ongeveer drie kwartier.

Een brug slaan
Horen en zien wat er in de geloofsgemeenschap leeft, en hier vervolgens (indien nodig) actie op ondernemen. Hebt u vragen
of opmerkingen, zit u ergens mee, weet u
niet waar u bepaalde informatie kunt halen? Spreek gerust Marty, Gijs of Stefanie
aan! U kunt ook bellen (Marty: 0575520538 of Stefanie/Gijs:0575-842598) of
mailen: bruggroep@gmail.com

Onderweg / Uit de geloofsgemeenschappen
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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
Laurens Mul

Laatste viering in de
H. Andreaskerk
Op zondag 13 maart, om 9.30 uur zal in
de plechtige Eucharistieviering de
H. Andreaskerk aan de eredienst worden
onttrokken. Het pastoraal team en diaken
Anton Bos zullen voorgaan. Het Andreaskoor zal de liturgie muzikaal begeleiden.
Aan het einde van de viering zal het Allerheiligste en de altaarsteen met de relieken
de H. Andreaskerk uitgedragen worden.
’s Middags om 16.00 uur wordt in een
Vesperviering het Allerheiligste en de
altaarsteen binnengebracht in de
H. Johannes de Doperkerk te Zutphen.
Zie ook het artikel van pastoor Harry
Scheve op blz. 6.

H. Andreasparochie rouwt
De geloofsgemeenschap “Andreas” in
Brummen, dat ooit bruiste van energie,
huilt, het is een dode plas geworden nu
de clerus in Rome heeft besloten dat de
Andreaskerk moet worden gesloten.
Onbegrijpelijk, een kerk die financieel gezond is en alle schulden door de parochianen zelf zijn afbetaald. Ook de restauratie
van het prachtige Leijser orgel dat in
1982 o.l.v. pastoor Arie Groenen, de grote
stimulator, met medewerking van een

commissie het bedrag van ruim 70.000
gulden bij elkaar wist te sprokkelen!
Ook het Andreaskoor door pastoor Bax
in 1965 opgericht, dat o.l.v. Ciska van
Middelkoop als dirigent, een professioneel koor wordt gezegd met een zeer
deskundige organist, dat straks wellicht
uit elkaar valt en binnen afzienbare tijd
wordt opgeheven.
Onlangs zijn nog enkele koorleden gehuldigd zij kregen alle drie een gouden
eremedaille met een oorkonde van de Sint
Gregorius Vereniging.
Eens, in de vroegere jaren heeft Godfried
Bomans het toneelstuk getiteld “Bloed
en Liefde” geschreven en daar kwam
een fragment in voor dat luidt: “Als de
baas spreekt heeft slechts een knecht te
zwijgen” en daarmee is discussie over de
“kerksluiting” voldoende bewaarheid!
Een verbitterde parochiaan, H.P.

Andreasmarkt 23 april 2016
De laatste tijd gingen veel mensen, in verband met de sluiting van ons kerkgebouw,
twijfelen of de geplande markt van 23
april wel doorgang zou vinden. De commissie heeft op 2 februari vergaderd en is
vastbesloten om de markt zoals gepland
door te laten gaan en ook in de toekomst
door te gaan. Er zullen in de toekomst
financiële middelen nodig zijn om activiteiten binnen onze locatie te financieren
en te ondersteunen.
Een vervelende bijkomstigheid van de
twijfel van de afgelopen tijd is, dat de
commissie niet kan beschikken over die
hoeveelheid goederen om te verkopen
als de afgelopen jaren. Kijkt u nog eens
op zolder of in die vergeten kast, of u nog
spullen heeft die wij op de markt kunnen
verkopen. U kunt ze altijd aanmelden bij
Ans Elshof (tel 0575 562833) of via de
mail op goederen@andreasmarktbrummen.nl. Actuele informatie over de rommelmarktactiviteiten kunt ook vinden op
www.andreasmarktbrummen.nl.
De Andreasmarktcommissie.

Nieuws vanuit de KBO
Op donderdag 14 januari was er een
bijeenkomst van de KBO Brummen. Na
de nieuwjaarswensen van de voorzittersecretaris Herman Blom sprak hij over
het programma, de fusies binnen de
KBO’s en de bestuurswisseling van het
afgelopen jaar.
Landelijk gezien zijn de Unie KBO en
het bestuur van de NCOB (Nederlandse
Christelijke Ouderen Bond) in overleg
over een nauwere samenwerking of een
landelijk samengaan voor de toekomst.
Bij de KBO-afdeling Brummen zijn KBOleden uit Eerbeek aangesloten. Een gevolg
van problemen bij de ANBO is ook dat de
KBO-afdelingen nieuwe leden verwelkomen. Het ledenaantal van KBO Brummen
is gestegen naar 73.
Tijdens de bijeenkomst hebben we afscheid genomen van ons lid Wim Spitteler
die in december is overleden.
Ook werd een bestuurswisseling bekend
gemaakt. Deze is nu per 1 januari 2016 officieel. Penningmeester Henk Peters heeft
na 10 jaar het stokje doorgegeven aan
Cisca van Middelkoop. Zij deelde meteen
het financieel verslag mee. De kas werd
goedgekeurd door Rob Blom.
Wat veel leden niet weten is dat er een
belastingservice is voor gepensioneerde
leden van de ouderenbonden. De gezamenlijke ouderenbonden hebben voor
hun leden vrijwillige belastinginvullers,
die tegen een geringe kostenvergoeding
ouderen helpen met de belastingaangifte.
Voor inlichtingen kunt u terecht bij: Anja
van den Heuvel tel: 0575-562831 of
Rieky van Eek tel: 0575-562734 email:
rieky.vaneek@hotmail.com
CvM

Onderzoek naar
alternatieve ruimte
Zoals besproken tijdens de parochieavond van 27 januari jongstleden,
onderzoekt het parochiebestuur met de
locatieraad de mogelijkheden voor een
alternatieve ruimte voor onze geloofsgemeenschap. Er wordt gekeken naar
het Klupgebouw, De Drie Berken, en de
optie om alles te verkopen en een nieuwe
ruimte te betrekken. Belangrijk is dat er
continuïteit is. We zien graag een eigen
ruimte die ons inspireert en faciliteert.
Op donderdag 4 februari is een inspectie
uitgevoerd van het onroerend goed. Ook
wordt onderzocht wat er mogelijk is qua
uitbouw en/of verbouw en wat er nodig
is om de ruimte geschikt te maken voor
alle activiteiten die we er willen ondernemen. Daar hoort een calculatie van de
kosten bij. Op basis hiervan zal een keuze
gemaakt gaan worden.
De locatieraad

Onderweg / Bijlage Vieringenschema
Aanbidding/Biechtgelegenheid
Zutphen: H. Johannes de Doperkerk, 1e zaterdag van de maand,
15.30 tot 16.15 uur.

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

Voor dopelingen uit Joppe, Brummen, Lochem, Vorden en Zutphen
Zondag 10 april 2016
Joppe		
O.L.V. Tenhemelopnemingkerk
Zondag 12 juni 2016
Zutphen
H. Johannes de Doperkerk
Voor dopelingen uit Borculo, Hengelo, Keijenborg en Ruurlo:
Zondag 17 april 2016
Ruurlo		
H. Willibrordkerk
Zondag 19 juni 2016
Keijenborg
H. Johannes de Doperkerk
Voor dopelingen uit Baak, Drempt, Olburgen, Steenderen en Vierakker:
Zondag 5 juni 2016
Baak		
H. Martinuskerk

Vieringen door de week
Borculo: O.L.V. Tenhemelopnemingkerk, laatste dinsdag van de maand,
10.00 uur.
Brummen: De Drie Berken,
’s woensdags, 9.30 uur, 16, 30 maart
en 13 april.
Drempt: H. Willibrordkerk, laatste
vrijdag van de maand, 9.30 uur, op 18
maart i.p.v. 25 maart
Keijenborg: H. Johannes de Doperkerk, woensdag 20 april, 13.00
uur b.g.v. het 50 jarig huwelijksfeest
van de heer en mevrouw RondeelAnkersmit
Lochem: H. Josephkerk, 1e donderdag van de maand, 10.00 uur.
Olburgen: H. Willibrordkerk,
1e vrijdag van de maand, 15.00 uur.
Ruurlo: H. Willibrordkerk, woensdag 16 maart, 10.00 uur
Zutphen: H. Johannes de Doperkerk, ’s woensdags, 9.30 uur, niet op
23 maart.

Vieringen in
verzorgingshuizen
Borculo: Andriessenhuis, 1e vrijdag van de maand, 9.30 uur.
Hengelo: De Bleijke, 3e donderdag
van de maand, 19.00 uur.
Hengelo: De Bleijke, 4e vrijdag
van de maand, Oec.viering, 19.00 uur.
Lochem: Gudula, 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.

Koorrooster (voor zover bekend)
Baak
Borculo

Dames- en Herenkoor
Parochiekoor
Stemmig
Kinderkoor
Brummen:
Andreaskoor
Drempt :
Willibrordkoor
Hengelo:
Willibrordkoor
2Gether
Joppe:
Parochieel Koor
Keijenborg:
Parochiekoor
Herenkoor
Lochem:
Gemengd Koor
Marinata
Olburgen:
Parochiekoor
Ruurlo:
Gemengd Koor
Sing a Song
Markant
Steenderen:
Gemengd Koor
Back2Basic
2Gether
Vierakker:
Kerkkoor
Vorden:
Cantemus Domino
Vokate
Dameskoor
Zutphen:
Gemengd Koor
Vocal Chords
Capella St. Jan
Schola
Dameskoor
Greg. Getijdenkoor
		

alle vieringen
13-27 maart; 3-9-16-24 april
5 maart
20 maart
13 maart
6-19-27 maart; 3-16 april
6-20-21-24-25 maart; 3-17-21 april
10 april
6-20-24-25-27 maart; 10-24 april
13-26 maart; 3 april
20 maart; 24 april
6-20-27 maart; 3-17-24 april
13 maart; 10 april
13-24-27 maart; 16 april
6-12-16-24-25 maart; 2-9 april
20 maart; 17 april
27 maart;
6-12-25 maart; 3-9-17-24 april
20 maart
27 maart
alle vieringen
13-26 maart; 10-24 april
20 maart; 2 april
17 april
13 maart (16.00 uur), 20 maart; 17 april
10 aptil
26 maart; 24 april
6 maart; 3 april
27 maart
20 maart (17.00 uur), 26 maart (7.00
en 9.15 uur), 27 maart (17.00 uur)

Kerkradio via Internet
U kunt de viering rechtstreeks beluisteren via het internet: www.pvgz.nl. Ook
huwelijksvieringen, avondwakes en uitvaartdiensten zijn hier te beluisteren.

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

Eucharistieviering met
Gezamenlijke Ziekenzalving
Hengelo: H. Willibrordkerk,
donderdag 21 april, 10.00 uur
Zutphen: IJsselflat,
dinsdag 12 april, 10.00 uur
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ZUTPHEN

BRUMMEN

JOPPE

LOCHEM

Onderweg / Algemeen

VORDEN
18.30 uur
WCV
T. ten Bruin

15.30-16.15 uur
Aanbidding
& Biecht

BORCULO

RUURLO

19.00 uur
WCV
werkgroep

MOV weekend - in alle vieringen is er aandacht voor de Vastenaktie
zo 06/03
4e zondag
40dagentijd
za 12/03

zo 13/03
5e zondag
40dagentijd

11.15 uur
Eucharistie
H. Scheve

geen viering

9.30 uur
Eucharistie
H. Scheve

9.30 uur
WCV
werkgroep

9.30 uur
WCV
M. Storteler

17.00 uur
Effata viering

19.00 uur
WCV
M. Peters

11.15 uur Euch.
J. Hulshof
16.00 uur Vesper

9.30 Laatste viering.
H. Scheve/M. Peters
vKranenburg/Bos

9.30 uur
WCV
L. van de Kam

9.30 uur
Eucharistie
J. Leisink

9.30 uur
WCV
G. Spekink

9.30 uur
WCV
G. Oude Groen

11.15 uur Euch.
H. Scheve
17.00 uur Vesper

geen viering

9.30 uur
WCV
werkgroep

9.30 uur
Familieviering
werkgroep

9.30 uur
Eucharistie
H. Scheve

9.30 uur
WCV
J. van Kranenburg

za 19/03
H. Joseph
zo 20/03
Palmzondag

9.30 uur
Famielieviering
T. ten Bruin

ma 21/03

di 22/03

do 24/03
Witte
Donderdag

19.00 uur
Boeteviering
H. Scheve
19.00 uur Euch.
H. Scheve
G. Oude Groen

19.00 uur Euch.
E. Wassink
J. van Kranenburg

vr 25/03
Goede Vrijdag

za 26/03
Stille Zaterdag

zo 27/03
Pasen

15.00 uur
Kruisweg
werkgroep

19.00 uur Euch.
F. Zandbelt
T. ten Bruin
15.00 uur
Kruisweg
werkgroep

15.00 uur De Passie
Scheve/Peters
vKranenburg/Matti

19.00 uur
Goede Vrijdag Lit.
H. Scheve

19.00 uur De Passie
Peters/Matti
van Kranenburg

07.00 uur Metten
09.15 uur Lauden
19.30 uur Eucharistie
H. Scheve M. Peters
J. van Kranenburg

22.00 uur
Eucharistie
F. Zandbelt
G. Oude Groen

11.15 uur Euch.
Zandbelt/Ten Bruin
17.00 uur Vesper

geen viering

9.30 uur
Eucharistie
F. Zandbelt

9.30 uur
WCV
J. van Kranenburg

geen viering

15.00 uur
Kruisweg
werkgroep
19.00 uur
Woorddienst
T. ten Bruin

9.30 uur
Eucharistie
H. Scheve

9.30 uur
WCV
W. Matti

ma 28/03
Tweede
Paasdag
za 02/04

zo 03/04
2e zondag
van Pasen
ma 04/04
Aankondiging
van de Heer

15.30 - 16.15 uur
Aanbidding
& Biecht
11.15 uur
Eucharistie
P. Westerman

geen viering

9.30 uur
WCV
G. Spekkink

9.30 uur
Eucharistie
J. Hulshof

9.30 uur
WCV
werkgroep

9.30 uur
Eucharistie
H. Scheve

za 09/04

11.00 Euch.
H. Pauw
17.00 uur Effata

zo 10/04
3e zondag
van Pasen

11.15 uur
Eucharistie
H. Scheve
T. ten Bruin

19.00 uur
Eucharistie
F. Zandbelt
geen viering

9.30 uur
Eucharistie
F. Zandbelt

9.30 uur
WCV
T. ten Bruin

19.00 uur
Anders Vieren
11.15 uur
Eucharistie
J. Hulshof

geen viering

geen viering

9.30 uur
WCV
werkgroep

9.30 uuur
Eucharistie
J. Leisink

9.30 uur EHC
kinderen uit Borculo
en Ruurlo H. Scheve

za 23/04

zo 24/04 5e zondag van Pasen

LEGENDA:

19.00 uur
Anders Vieren

9.30 uur
WCV
werkgroep

za 16/04

zo 17/04
4e zondag
van Pasen

19.00 uur
WCV
G. Spekkink

18.30 uur EHC
Presentatieviering
Zu. Br. Jo. Lo. Vo.
J. van Kranenburg

19.00 uur
WCV
G. Oude Groen
11.15 uur
Eucharistie
H. Scheve

geen viering

9.30 uur
WCV
G. Oude Groen

9.30 uur
Eucharistie
F. Zandbelt

9.30 uur
WCV
A. Bos

Euch.:

Eucharistieviering

WD:

Woorddienst

WCV:

Woord- en Communieviering

Oec.viering:

Oecumenische viering		

EHC:

9.30 uur
WCV
T. ten Bruin

Eerste H. Communieviering

Onderweg / Algemeen

HENGELO

KEIJENBORG

WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN zie www.12apostelen.nl/vieringen

BAAK

DREMPT

OLBURGEN

STEENDEREN

VIERAKKER
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DAG

17.00 uur
Eucharistie
H. Scheve

za 05/03

10.00 uur
Woorddienst
werkgroep

zo 06/03
4e zondag
40dagentijd

MOV weekend - in alle vieringen is er aandacht voor de Vastenaktie
9.30 uur
WCV
W. Matti

11.00 uur
WCV
MOV werkgroep

geen viering

9.30 uur
WCV
T. ten Bruin

geen viering

9.30 uur
WCV
werkgroep

za 12/03

19.00 uur
Eucharistie
H. Scheve
9.30 uur
WCV
werkgroep

11.00 uur
Eucharistie
F. Zandbelt

9.30 uur
Eucharistie
F. Zandbelt

geen viering

9.30 uur
WCV
werkgroep

9.30 uur
WCV
werkgroep

za 19/03 H.
Joseph

19.00 uur
Eucharistie
H. Scheve
9.30 uur
WCV
G. Spekkink

zo 13/03
5e zondag
40dagentijd

11.00 uur
WCV
M. Peters

9.30 uur
Familieviering
M. Peters

10.00 uur
Familieviering
werkgroep

zo 20/03
Palmzondag
ma 21/03

19.00 uur
Boeteviering
G. Spekkink

di 22/03

19.00 uur
Eucharistie
H. Pauw M. Peters

do 24/03
Witte
Donderdag

19.00 uur
Eucharistie
J. Leisink A. Bos
15.00 uur
Kruisweg
werkgroep

15.00 uur
Kruisweg
werkgroep
19.00 uur
Woorddienst
G. Oude Groen

vr 25/03
Goede Vrijdag

22.00 uur
Eucharistie
H. Pauw A. Bos

za 26/03
Stille Zaterdag

19.00 uur
Goede Vrijdag Lit.
F. Zandbelt
22.00 uur
Eucharistie
H. Scheve
T. ten Bruin

10.30 uur
Familieviering
G.Spekkink

15.00 uur
Kruisweg
werkgroep

11.00 uur
WCV
werkgroep

9.30 uur
WCV
M. Peters

9.30 uur
Eucharistie
J. Leisink

9.30 uur
WCV
T. ten Bruin

9.30 uur
WCV
G. Oude Groen

geen viering

ma 28/03
Tweede
Paasdag

De Bleijke 9.30 uur
WCV
T. ten Bruin

9.30 uur
Eucharistie
J. Leisink

zo 27/03
Pasen

11.00 uur
WCV
J. van Kranenburg

geen viering

9.30 uur
WCV
J. van Kranenburg

geen viering

9.30 uur
Anders Vieren

17.00 uur
Eucharistie
F. Zandbelt

za 02/04

10.00 uur
Woorddienst
werkgroep

zo 03/04
2e zondag van
Pasen
ma 04/04
Aankondiging
van de Heer
za 09/04

19.00 uur
WCV
M. Peters
9.30 uur EHC
Presentatieviering
kinderen He.-Ke.
M. Peters

9.30 uur
Anders Vieren

9.30 uur
Eucharistie
H. Scheve

11.00 uur
WCV
werkgroep

geen viering

9.30 uur
WCV
werkgroep

19.00 uur
WCV
M. Storteler

19.00 uur
Eucharistie
H. Scheve

9.30 uur
WCV
werkgroep

za 16/04

9.30 uur
WCV
werkgroep

geen viering
19.00 uur
WCV
A. Bos

9.30 uur
Eucharistie
H. Scheve

11.00 uur
WCV
A. Bos

geen viering

geen viering

zo 10/04
3e zondag
van Pasen

9.30 uur
Eucharistie
J. Leisink

10.00 uur
WCV
werkgroep

zo 17/04
4e zondag
van Pasen

17.00 uur
Eucharistie
H. Scheve

za 23//04

zo 24/04
5e zondag
van Pasen

Voor andere vieringen en het koorrooster zie bladzijde 13
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Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming
Joppe
Joppelaan 71 a, 7215 AD Joppe; 0575-494221;
rkkerkjoppe@hetnet.nl; www.rkkerkjoppe.nl
Secretariaat: maandag en donderdag 9.30-11.30 uur.
Rekeningnr.: NL82RABO0322303001;
Redactie: willie.lenselink@planet.nl

Locatieraad

J. Wagenmans, vz., 493396; L. Hesselink-Robail, secr.,
492699; J. Roes, pm., 490711; W. Noordman, 492627;
P. Wolbert, 494131 of 06-52368101.

Pastoraatgroep

B. Haarman, 431400; C. Tenholter, 492392;
G. Wijnands, 06-53227452, A. Wijffels, 490752;
P. Wolbert, 494131 of 06-52368101.

Famillieberichten:
In de Heer overleden:
Frans Jozef Pieter Marie – Frans –
Mr. Baron van Hövell tot Westervlier en
Weezeveld op de leeftijd van 65 jaar.
Benedictus Heinrich Gerhard Covers,
echtgenoot van Elisabeth Maria Coversde Boer, op de leeftijd van 71 jaar.
Gehuwd: 8 februari Mike Ekkelkamp en
Kim Schaufeli

Koffie schenken
op zondagmorgen na de viering
Misschien wel langer dan 10 jaar geleden
(precies weet ik het niet) heeft Mariet van
Koppen het initiatief genomen om na de
viering van zondag een kop koffie te kunnen drinken en even weer het wel en wee
van de afgelopen tijd met elkaar te delen.
Eerst waren de koffiebijeenkomsten nog
in de St. Bernardusschool. Later toen
pastoor Grondhuis weg was konden we
terecht in de pastorie en na de verbouwing was het natuurlijk een geweldig
mooie ruimte waar we nu koffiedrinken.
Vanaf het begin was er een groep koffieschenkers, die op toerbeurt klaar staan
met de koffie. Mariet van Koppen heeft
de basis gelegd en daar past toch wel een
woordje van waardering bij, helemaal
nu zij heeft aangegeven in verband met
haar leeftijd met een aantal activiteiten te
willen stoppen. We gaan door waarmee
zij is begonnen. Mariet bedankt voor het
initiatief en jouw inzet !
Puck Vork

Koffie-ochtend
Woensdag 13 januari jl. was onze eerste
koffie-ochtend voor ouderen in dit jaar.
We hadden weer een gezellige en interessante ochtend met heerlijke cake bij
de koffie, meegebracht door Willemien
Engelen.

Wat komt er zoal kijken bij een uitvaart, dat was deze keer het thema.

Marijke Fomenko heeft ons verteld, hoe
zij er toe gekomen is om dit beroep te
gaan uitoefenen en daarna kwamen ook
heel wat praktische zaken rondom een
uitvaart ter sprake. Het laatste half uur
vertelde ze over haar reis naar Laos naar
de familie van haar schoonzoon. Daar
liet ze ook mooie foto’s van zien op haar
laptop. We hopen later een keer haar
schoonzoon zelf te kunnen uitnodigen,
maar eerst moet hij het Nederlands iets
beter beheersen volgens Marijke.
De volgende koffieochtend voor ouderen
is op woensdag 9 maart.
Voor die ochtend hebben we de heer Teun
Kloosterboer uitgenodigd. Hij gaat ons
alles vertellen over de geschiedenis van
“Huis ter Hunnepe”, een Cisterciënser
vrouwenklooster, vroeger gelegen tussen
Epse en Deventer. Maar we zijn vooral
ook geïnteresseerd in de vraag of er nu
wel of niet een kerkepad is geweest en
vóór dat er hier in Joppe een kerk was,
waar ging men toen ter kerke?
Iedereen is van harte welkom. Om 10.00
uur is de koffie klaar. We vinden het fijn
als we weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen en ook als u opgehaald wilt
worden graag een telefoontje.
Puck Vork: 0575 – 490500
of Janny Engelsman: 0575-490434
Tot ziens op 13 januari 2016

Misdienaarsuitje
Afscheid, verstoppen en wokken.
Vrijdag 15 januari hadden we met alle 7
misdienaars van onze kerk het misdienaarsuitje. Joska Haarman ging voor de
laatste keer mee want zij neemt afscheid
als misdienaar. Om haar te bedanken
kreeg Joska van de kerk als afscheidscadeautje een bioscoopbon. Het misdienaarsuitje was ontzettend leuk, het was
heel gezellig om een keer met z’n allen
te zijn en lekker te kletsen. Tijdens de
vieringen zijn we meestal in groepjes
van twee en kunnen we natuurlijk niet
kletsen. Eerst hebben we met z’n allen
verstoppertje in het donker gedaan (was
soms best spannend!). Daarna gingen we
wokken, dat was heel erg lekker. Het was
echt heel leuk en wij willen volgend jaar
wel weer. Bedankt voor het uitje, namens
alle misdienaars van Joppe.

Opknappen sacristie
In de vijfde week van 2016 beginnen Jan
Wagenmans en Hein Klunder de sacristie
te ontruimen waarna medewerkers van
de Firma Haarman uit Harfsen een nieuw
plafond en gipswand gaan plaatsen.
Als dat voltooid is wordt de sacristie
geschilderd door de heren Theo Lenselink, Cor Schoutsen en Jan Wagenmans.
Wim Noordman gaat de oude gaskachel
vervangen en er zullen schappen geplaatst
worden om de boel beter op te bergen.
Waarschijnlijk zal er ook een nieuw klein
keukenblokje geplaatst worden. Op de
vloer komt laminaat.
Met dank aan genoemden hebben we
straks weer een schone en mooi opgeruimde sacristie.

Wereldgebedsdag in
Gorssel

Elk jaar gaat op de eerste vrijdag in maart
het gebed de wereld rond. Ook in Gorssel
doen we daar aan mee.
Dit jaar is de liturgie samengesteld door
vrouwen uit Cuba en het thema is: ‘Ontvang mij als een kind’.
We zingen samen, er wordt gelezen en gebeden en er is een collecte voor verschillende projecten in dat gebied.
De bijeenkomst wordt gehouden op vrijdag 4 maart om half acht in De Brink bij
de kerk in Gorssel.
Iedereen is van harte welkom!

Ziekenzalving
Op donderdag 19 mei a.s. om 10.00 uur
wordt in onze geloofsgemeenschap weer
een gezamenlijke ziekenzalving gehouden.
Ouderen, zieken en mensen die daar
ook aan willen deelnemen kunnen zich
hiervoor opgeven bij het secretariaat van
de Joppekerk, telefoonnummer 0575494221. Openingstijden: maandag en
donderdag van 9.30 uur tot 11.30 uur.

Onderweg / Uit de geloofsgemeenschappen
H. Joseph - Lochem

Nieuweweg 18, 7241 ET Lochem; 0573-251457,
rkkerklochem@hetnet.nl
Secretariaat: dinsdag en donderdag 8.45-11.45 uur.
Rekeningnr.: NL94RABO0336626193 (algemeen en
intenties).
Rekeningnr.: NL72 RABO 0180 7992 90 (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.

Toekomstvisieplan
Enige tijd geleden heeft pastoor Harry
Scheve de geloofsgemeenschappen
gevraagd een toekomstplan te maken
voor de eigen locatie. Daartoe heeft de
locatieraad aan enkele enthousiaste vrijwilligers en aan de werkgroepen gevraagd
mee te denken over de toekomst van onze
geloofsgemeenschap. We willen een toekomstplan ontwikkelen dat er voor kan
zorgen onze geloofsgemeenschap St. Joseph op termijn te behouden en waar
mogelijk te versterken. Het behoud van
onze geloofsgemeenschap staat, naar de
overtuiging van de locatieraad, in nauwe
relatie tot de instandhouding van een
kerkgelegenheid in Lochem. Samenkomen in de kerk vindt allereerst plaats op
godsdienstige gronden, maar het sociale
aspect van samenkomen is ook belangrijk.
Daarvoor blijft een kerkgelegenheid in
Lochem van essentieel belang. Concreet
betekent dit dat we ons in het toekomstplan rekenschap moeten geven van deze
doelstelling, te weten het zo lang mogelijk
openhouden van ons kerkgebouw voor
vieringen om zo samen kerk te zijn. Her
en der in het Aartsbisdom worden kerken
gesloten en voor de sluiting wordt steeds
als motivatie gegeven: te weinig geld, te
weinig vrijwilligers en te weinig kerkgangers. Het is dan ook van belang aan deze
aspecten aandacht te besteden. Hoe houden we het aantal kerkgangers, het aantal
vrijwilligers en de financiën op peil?
Misschien is het op termijn noodzakelijk
de financiën op peil te houden door in Lochem een goedkopere kerkgelegenheid te
zoeken dan de huidige. Het is in elk geval
verstandig hierover eens na te denken

Om onze geloofsgeloofsgemeenschap
in de toekomst te behouden, zullen de
volgende vragen beantwoord moeten
worden. Welke doelen willen we bereiken? Welke ontwikkelingen zijn er de
afgelopen jaren geweest en welke trends
zijn herkenbaar? En wat moet er gedaan
worden om de doelen te bereiken? Het is
belangrijk dat zoveel mogelijk parochianen meedenken en meezoeken naar de
antwoorden.
Het is een gegeven dat de kerken al
geruime tijd geconfronteerd worden met
een teruggang in leden en bezoekers.
Onze geloofsgemeenschap is daarop geen
uitzondering. Aanvulling van onderaf
is er nauwelijks en de verwachting dat
er in deze ontwikkeling een ommekeer
zal optreden is gering. Bovendien zien
we de gemiddelde leeftijd van de kerkbezoekers alsmaar stijgen. Maar naast
de negatieve ontwikkelingen kunnen we
ons verheugen over de vele mensen die
de geloofsgemeenschap een warm hart
toedragen. Nog steeds beschikken we over
een geweldig aantal vrijwilligers en ook
de kerkbijdragen blijven al jaren op een
behoorlijk peil. Daardoor staat onze geloofsgemeenschap er financieel behoorlijk
voor. Als zich geen calamiteiten voordoen,
worden de uitgaven voorlopig door de
inkomsten gedekt. Wel is het de vraag hoe
de trends zich in de toekomst zullen gaan
verhouden. Sommige trends zijn moeilijk
te beïnvloeden, andere eenvoudiger.
De locatieraad heeft aan de hand van een
korte notitie aan de verschillende werkgroepen gevraagd ideeën en suggesties
aan te dragen die meegenomen kunnen
worden in het uiteindelijke visieplan dat
naar het parochiebestuur gaat. Als u als
medeparochiaan van de geloofsgemeenschap St. Joseph ideeën of suggesties
heeft, laat het ons dan vóór 7 maart
weten. U kunt dat doen via het secretariaat (e-mail rkkerklochem@hetnet.nl
of telefoon 0573-251457) of aan mensen
van de locatieraad / pastoraatgroep.
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Alle reacties zullen door de locatieraad
worden meegenomen in het uiteindelijke
toekomstvisieplan.

Marinata
Het koor Marinata is in de St. Josephkerk
ooit begonnen als jongerenkoor. Later
werd het een koor voor jongvolwassenen
en volwassenen. Vanaf 1991 is het koor
verder gegaan onder de passende naam
‘Marinata’. In 2016 is er dus alle reden
om het 25-jarig bestaan van de naam
Marinata te vieren In verband met dit
jubileum hebben wij besloten een cd op
te nemen. Ieder van ons heeft een top-10
ingeleverd, waaruit de mooiste nummers
voor de cd zijn gekozen. Op 24 januari jl.
zijn we begonnen met de eerste opnames
voor de cd, die met veel gevoel en liefde
wordt gemaakt door een groep talentvolle, enthousiaste en met elkaar verbonden
mensen. De meesten zijn al vele jaren lid
van het koor. Meedoen in het koor komt
bij ons van binnenuit en is als zingend
bidden. In de liederen komen dan ook
verwondering, kracht, hoop en geloof
volop aan bod. Maar ze gaan ook over
licht, aarde, water en vuur, over dromen
en accepteren, over geven en ontvangen
en over roeping, schepping, leven, dankbaarheid en stilte.

Op 18 september willen we ons jubileum
vieren tijdens een eigen themaviering in
onze St. Josephkerk. De cd, een cadeau
voor onszelf, onze medeparochianen en
andere belangstellenden zal dan worden
uitgereikt. U moet dan wel bij één van de
koorleden of bij marianneboks@gmail.
com een exemplaar hebben besteld.
Bestellen kan ook via het secretariaat.
Omdat we op dit moment nog niet weten
wat de exacte kosten zullen zijn, komen
we hier later op terug. De prijs zal afhangen van het aantal verkochte exemplaren,
maar zal in elk geval niet hoger zijn dan
de kostprijs.
Namens Marinata, Marianne Boks.

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

Bedevaart Lourdes 2016

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; C. Fransen, 552322;
H. van Heugten, 554241.

Beste parochianen,

Gedoopt

De zin waarmee we ons laatste artikel
geëindigd zijn in de vorige Onderweg,
daarmee willen wij ook weer beginnen;
“Samen komen we verder”.
De reden is toch wel de bijzondere
samenkomst die op maandag 1 februari
is geweest in onze parochiezaal. Deze
bijeenkomst is in de vorige Onderweg en
nieuwsbrief aangekondigd om ieder de
gelegenheid te geven om mee te denken
over de toekomst van onze geloofsgemeenschap.
Zoals eerder gemeld verwacht ons parochiebestuur een toekomstvisie tot 2020
over vele punten.
Juist deze avond waren er achttien
parochianen die hun mening gegeven
hebben over vele zaken die ons allen
bezighouden. Het gaat niet alleen over het
openhouden van deze kerk met de bijbehorende financiën maar ook over andere
vormen van vieren. Kernpunt blijft dat
we voldoende vrijwilligers mogen blijven
vinden die ons gezamenlijk werk kunnen
ondersteunen. Het gaf dan ook een goed
gevoel dat er uit deze bijeenkomst zoveel
bemoediging en ideeën kwamen!
In de komende tijd zal er zeker een
nieuwe gelegenheid komen om op deze
wijze van gedachten te wisselen.
Op zondag 6 maart is er de speciale
M.O.V. dag van onze parochie met wandelingen, een maaltijd en zang door ons
koor Vokate. In Onderweg is de uitgebreide informatie te vinden.

Zondagmiddag 31 januari zijn door het
H. Doopsel in onze geloofsgemeenschap
opgenomen: Pepijn Tangelder, Olaf
Tijssen, Elyn Heijink, Lott Pardijs,
Matthias Thomas Croes.
Voorganger bij deze doopplechtigheid
was diaken Günther Oude Groen.

Ook de Passie zal op Goede Vrijdag 25
maart weer ten gehore worden gebracht
in onze kerk.
U bent welkom om 15.00 uur of 19.00 uur
(Verdere informatie vindt u in deze Onderweg en ook in de speciale Paasfolder,
die bijgesloten is)
Wij wensen u een goede Vasten- en Paastijd toe.
Namens pastoraatsgroep en locatieraad
Huub Winkeler

Zaterdagavond 6 februari om 18.30 uur
zijn tijdens de H. Mis twee dochters en
één zoon van Laurens Helmink en Barbara Rutten gedoopt.

Op dinsdagavond 19 januari was er de
eerste informatiebijeenkomst voor de
Lourdesreis die van 15 t/m 23 mei gehouden wordt.
Inmiddels hebben zich 12 personen aangemeld uit onze parochie maar er is zeker
nog ruimte voor meer bedevaartgangers!
Voor aanmelden of meer informatie: Paulien van Helvoirt: email paulien0908@
live.nl of Huub Winkeler 0653709893.

Wereldgebedsdag in
Vorden

Elk jaar gaat op de eerste vrijdag in maart
het gebed de wereld rond. Ook in Vorden
doen we daar aan mee.
De bijeenkomst wordt gehouden op vrijdag 4 maart om 19.30 uur in de Nederlandse Hervormde kerk.
De wereldwinkel Vorden is ook aanwezig
met artikelen uit hun winkel.
Iedereen is van harte welkom!

Sam’s kledingactie

Annelise 6 jaar, Ingeborg 4 jaar,
Thijmen 6 maanden.
Voorganger in deze viering was pastoor
Harry Scheve.
Wij feliciteren alle ouders en hun kinderen met deze mooie gebeurtenis.

Op zaterdag 9 april is er weer gelegenheid
om kleding, schoenen en huishoudtextiel
in te leveren. Van 10.00 tot 12.00 uur bij
de Christus Koningkerk in Vorden en de
Antonius van Paduakerk in Kranenburg
(Heiligenbeeldenmuseum) .
De stichting Mensen in Nood van Cordaid
is u, namens de mensen in Bangladesh,
bij voorbaat dankbaar voor uw inbreng.

Kerstpakkettenactie
De kerstpakkettenactie in de Vordense
kerken heeft opnieuw een prachtig resultaat opgeleverd, mede dankzij enkele
bijzondere giften! Er is in totaal maar
liefst € 2.878,89 binnengekomen. Met
dit bedrag kunnen in Sighet (Roemenië)
en in Subotica (Servië) weer veel ouderen
blij gemaakt worden met levensmiddelen,
medicijnen, e.d. Zoals bekend wordt alles
ter plekke ingekocht. Namens de diaconieën in Sighet en Subotica een hartelijke
dank voor uw bijdrage!
Werkgroep Partnergemeenten OostEuropa.
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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;
U. Wendels, pm., 273827.

Pastoraatgroep
J. Uhl, vz., 275853; A. Franck, 473360; R. ten Thije,
272361;

Van de locatieraad
Even voorstellen:
Mijn naam is
Ubald Wendels
per 1 januari 2016
benoemd tot
penningmeester
van de locatieraad
Onze Lieve Vrouw
Tenhemelopneming te Borculo.
Ik ben 65 jaar en
43 jaar gehuwd
met Fien. Samen
hebben wij twee dochters, beide zijn zij
gehuwd en hebben wij één kleinzoon en
drie kleindochters.
Nadat ik een bedrijfseconomische opleiding heb genoten, ben ik na een administratief begin een opleiding gaan volgen
tot kwaliteitsmanager en heb deze functie
jaren met veel plezier uitgevoerd. Tijdens
deze functie heb ik diverse opleidingen
gevolgd waardoor ik hierna enkele jaren
als leidinggevende een productieproces
heb mogen aansturen. Door bedrijfssluiting ben ik een halfjaar werkloos geweest,
waarna ik mij heb omgeschoold tot logistiek manager. Hierna heb ik als project
manager binnen een concern meerdere
ICT projecten begeleid, hiernaast was
ik vestigingsmanager van een van de
locaties.
In onze geloofsgemeenschap heb ik eind
jaren ’90 mede vorm mogen geven aan
het tot stand komen van ons secretariaat.
In die periode heb ik ook vorm gegeven
aan het overlijdensregister achter in de
kerk, echter door de drukke baan die ik
uitoefende ben ik hiermee gestopt. Nu
ik de pensioen gerechtigde leeftijd heb
bereikt, hoop ik als penningmeester
van onze geloofsgemeenschap die deel
uitmaakt van de parochie HH. Twaalf
Apostelen hierin een positieve bijdrage te
kunnen leveren.
Langs deze weg wil ik ook mevrouw

C. Erinkveld, die de functie van penningmeester 8 jaar heeft vervuld, danken voor
hetgeen zij heeft gedaan. Medio december
heeft de pastoraatsgroep en de locatieraad officieel op gepaste wijze afscheid
van haar genomen.

Activiteiten
Caritasgroep
Borculo
De gebruikelijke kledinginzameling zal gehouden
worden op vrijdag 1 april van 19.00 tot
20.30 uur en op zaterdag 2 april van
10.00 tot 11.30 uur. U kunt dan uw goede,
nog draagbare kleding, schoeisel en
huishoudtextiel in gesloten plastic zakken
afgeven in het portaal van de R.K. Kerk
aan de Steenstraat te Borculo.
De collecte-opbrengsten tijdens de vieringen van Pasen op 26 en 27 maart zullen
voor het werk van de Caritasgroep zijn.

Bezinningsdag senioren
De bezinningsdag senioren zal dit jaar
worden gehouden op dinsdag 24 mei. Als
u vorig jaar aan de dag hebt deelgenomen
hoeft u niets te doen. U ontvangt dan
eind april of begin mei een schriftelijke
uitnodiging. Wel alvast de activiteit op de
kalender noteren. Zij die voor de eerste
keer aan de dag willen deelnemen dienen
zich aan te melden bij mevr. Lubbers,
telefoon 275408. De bijdrage zal evenals
vorig jaar € 15,- per persoon zijn.

Verhuizing emeritus
pastoor Simons

Pastoor George Simons is verhuisd. Vanaf
1 februari 2016 is zijn nieuwe verzorg- en
bezoekadres: Livio, Kleinschalig Wonen,
KSW, G.A. Simons, Troelstrastraat 30-32,
7161 GD Neede (hij heeft hier geen privé
telefoon).
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Het briefadres is: G.A. Simons, p/a Van
Wassenaerlaan 17, 7218 AT Almen.
(Voor info: Theo Simons 0575 431899 of
Livio 09009200).

Intenties
27 februari Hetty van Aken-Beerten,
Fam Geerligs en Ottenschot, Giel Pfeifer,
Bernard Sasse, Elly Eppink-Steegers,
Harry Hendricksen, Ellie VenderboschBonnes, Toon Wolterink jaargedachtenis.
5 maart Ellie Venderbosch-Bonnes, Anneke Nieuwveld v.d. Wurp jaargedachtenis. 13 maart voor overleden familie, Ellie Venderbosch-Bonnes. 20 maart Mina
Jansen-ten Bras, overleden ouders Broekhof-Brokers, Ellie Venderbosch-Bonnes,
Willem en Marietje Dute-Kasteel en overleden kinderen. 27 maart Bernard Sasse,
Hetty van Aken-Beerten, Familie Geerligs
en Ottenschot, Elly Eppink-Stegers, Harrie Hendricksen, Theo en Riek Verheijen,
Famile Pelgrum, Herman Beerten, Wim
L’Amie, Truus Dibbelink-Wegdam, Ellie
Venderbosch-Bonnes. 3 april Hugo en
Martin, overleden ouders Broekhof-Brokers, Ellie Venderbosch-Bonnes. 9 april
Harrie Hendricksen, Wim L’Amie, Ellie
Venderbosch-Bonnes, Bernard Sasse.
16 april Ellie Venderbosch-Bonnes. 24
april familie Geerligs en Ottenschot,
familie Pelgrum.

VERVOLG RUURLO

Taizé-Vieringen
In de Dorpskerk en in de RK Kerk
Ruurlo. Taizé is bekend om de bijzondere
vieringen met muziek en liederen, geen
preek maar wel indrukwekkende stiltes.
Kenmerkend zijn de liederen die in de
vieringen worden gebruikt. Het zijn korte
liederen die gewoonlijk vele malen achter
elkaar worden gezongen. De gedachte
hierachter is, dat het lied als een gebed in
het onderbewustzijn een plaats vindt, en
zo de hele dag kan dienen als een meditatief, stil verlangen naar God. De komende
maanden vinden er afwisselend in de
Dorpskerk en in de RK kerk in Ruurlo
Taizé-vieringen plaats. 12 maart 2016,
15.30 uur Dorpskerk, Dorpsstraat in
Ruurlo. Voorafgaand aan deze viering is
er vanaf 15.00 uur de gelegenheid de liederen gezamenlijk, onder gitaar begeleiding van Wim Tibben, te oefenen. 9 april
2016, 19.00 uur RK kerk, Groenloseweg
in Ruurlo. 7 mei 2016, 15.30 uur Dorpskerk, Dorpsstraat in Ruurlo. Voorafgaand
aan deze viering is er vanaf 15.00 uur
de gelegenheid de liederen gezamenlijk,
onder leiding van Gerrie van der Horst, te
oefenen.

Onderweg / Uit de geloofsgemeenschappen
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H. Willibrord-Ruurlo

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

den hebben gereageerd. Wij hopen ook
van hen een toezegging te ontvangen. Bij
voorbaat hartelijk dank.

Locatieraad/pastoraatgroep
I. Peterse, vz, 461494; L. Beeks, secr. 452845;
T. te Brake, pm., 453511; T. Arink, 452823;
H. Kasteel, 452492; A. Strijker, 452652.

Secretariaat

Gotink-Eggink en zoon Herman. 10
april Theo Borkus, Ida van Lanen-Groot
Zevert. 17 april Jan Kasteel. 24 april
overleden ouders Eggink-Gotink, Eef
Bouwmeester, Louisa Koers-Wopereis,
Lies Kasteel Hofman, Bennie en Mientje
Wopereis, Ida van Lanen-Groot Zevert.

De dames van het secretariaat, ze zijn er
weer! Vele jaren kenden we Marietje en
Fien als de dames van het secretariaat.
Marietje heeft alweer een poosje geleden
afscheid genomen. Zij werd opgevolgd
door Jan Visser. Jan heeft ruim een jaar
dit werk gedaan en daar zijn we heel dankbaar voor. Vooral het computerwerk daar
was hij heel bedreven in. Jan heeft nu aangegeven te stoppen met dit werk. Annie
Kasteel hebben we bereid gevonden deze
taak over te nemen. Wij wensen Annie veel
succes en werkplezier. Jan hartelijk dank!!

Familieberichten

Nieuwsbrief

Op 25 januari 2016 overleed Anton Sasse
in de leeftijd van 81 jaar. De crematieplechtigheid was op zaterdag 30 januari
in De Omarming te Zutphen. Op 31 januari overleed Minie Vreman Tackenkamp
in de leeftijd 80 jaar. Uitvaartviering was
op vrijdagavond 5 februari 2016 in de St.
Willibrorduskerk te Ruurlo. De crematieplechtigheid was zaterdag 6 februari in
De Omarming te Zutphen. Dat zij mogen
rusten in vrede.

Sedert enige tijd geven wij een nieuwsbrief
uit om u op de hoogte te houden betreffende onze locatie. Personen die hun e-mailadres hebben opgegeven ontvangen deze
nieuwsbrief. Wij willen nog meer personen
in staat stellen deze te ontvangen. Wanneer u op de hoogte wil blijven, geef dan
uw e-mailadres door aan de redactie Willibrorduskerk Ruurlo: f.kasteel@hetnet.nl

Misintenties

Eerste Heilige Communie

6 maart overleden ouders EgginkGotink, Ida van Lanen-Groot Zevert
Antoon Sasse, Minie Vreman Tackenkamp. 13 maart Jan Kasteel, pastoor
Veer, overleden ouders HermannsGoldewijk, Antoon Sasse, Minie Vreman
Tackenkamp. 16 maart seniorenviering
Jan Kasteel. 20 maart Ouders GeerligsGasseling, Ida van Lanen-Groot Zevert,
Mientje en Bennie Wopereis, Minie
Vreman Tackenkamp. 24 maart Witte
Donderdag, Jan Kasteel. 27 maart
Pasen Mevr. Mechteld Feilzer baronesse
van Dorth tot Medler, Mientje en Bennie Wopereis, Toon Geerligs, Marijke
Schoenmaker-Kudrewicz, ouders GotinkEggink en zoon Herman, Eef Bouwmeester, Rikie Mombarg v.d.Hoven, pastor
Lamers, Tonnie Boekelder en familie,
Louisa Koers-Wopereis, overleden ouders
Hermanns-Goldewijk, ouders Kasteel
Jansen, Lies Kasteel Hofman, Jan Kasteel
Jaargedachtenis Johan van den Berg, Ida
van Lanen-Groot Zevert, fam. Borkus
en Vaanhold. 3 april overleden ouders

Dit jaar hebben we
tien enthousiaste
communicantjes,
zeven uit Ruurlo
en drie uit Borculo. De voorbereiding is gestart
op 31 januari. De
kinderen hebben
zich op 13 februari voorgesteld in
Borculo. De viering werd voorgegaan door
Marga Peters, en muzikaal verzorgd door
“Stemmig” uit Borculo. De Eerste Heilige
Communieviering is op 17 april in Ruurlo.

Beste jongens en meisjes,
Op zondag 20 maart is het weer Palmpasen. Wij nodigen jou uit om met jouw versierde Palmpasenstok om 9.30 uur naar de
St. Willibrorduskerk te komen.
Daar begint dan de gezinsviering met
medewerking van kinderkoor Sing à Song.
We vertellen jullie dan over Jezus die
op Palmzondag met palmtakken wordt
toegejuicht en als een koning wordt binnengehaald in Jeruzalem. Na de viering is
er voor iedereen iets te drinken en de kinderen die in de kerk aanwezig zijn krijgen
een broodhaantje voor op hun versierde
Palmpaasstok. Om 10.45 uur vertrekken we dan in optocht met een echte ezel
onder begeleiding van muziekvereniging
Sophia’s Lust richting de Dorpskerk.
Daarna vervolgen we onze route naar
de weide van de familie Blikman aan de
Binnenmansweg alwaar jullie de versierde
eieren mogen gaan zoeken. Tot zondag 20
maart om 9.30 uur in de st. Willibrorduskerk te Ruurlo
Namens de werkgroep Palmpasen

Nieuws van de
bezoekgroep
We zijn heel blij u te kunnen melden dat
we twee nieuwe leden van de bezoekgroep
hebben kunnen verwelkomen. Hils
Weijman neemt de wijk van Magda
Helmink over en Wilma Rouwhorst de
wijk van Anny Strijker. Op 16 maart om
10.00 uur zal er weer een seniorenviering
zijn. Dit is een Eucharistieviering met
Pastoor Scheve. Tevens zullen dan de
palmtakjes worden gewijd en uitgereikt.
Wilt u hierbij aanwezig zijn maar hebt
u geen vervoer, neem dan contact op
met uw wijkcontactpersoon of met Anny
Strijker tel: 452652 Wij zorgen dan voor
vervoer. We hopen op een mooie viering
en wensen u alvast een zalig Pasen!
Namens de bezoekgroep, Anny Strijker
coördinator.

Kerkbalans
Vele vrijwilligers zijn op pad gegaan om
de enveloppen voor kerkbalans te bezorgen en op te halen bij de parochianen.
Hartelijk dank hiervoor. Ook die parochianen die weer hun toezegging hebben
gedaan en zelfs hebben verhoogd danken
wij heel hartelijk. Niet alle geadresseer-

Palmpasen

Vervolg op pagina 21
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H. Willibrord - Hengelo

Spalstraat 38; 7255 AD Hengelo (Gld.); 0575-461275;
info@willibrordhengelo.nl; www.willibrordhengelo.nl
secretariaat: woensdag 16.00-17.00 uur.
Rekeningnr.: NL85RABO0121392570;
NL82RABO0119538857 (kerkbijdragen);
Redactie: louise50@live.nl, henk@roes-po-advies.nl

Locatieraad/pastoraatgroep
F. Geurtsen, vz., 462945; E. Gerritsen, secr., 461004;
Th. Keurentjes, 464247; R. Lankhorst, pm., 465621;
H. Roes, 461061; A. Schabbink, 462570.
G. Veldscholten, 463482.
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Hiervoor zijn absoluut vervangers nodig
op korte termijn.
Na anderhalf uur samen van gedachten
te hebben gewisseld komen we tot de
conclusie dat er toch nog meer een beroep
moet worden gedaan op vrijwilligers.
Jammer dat er niet meer mensen op deze
morgen kwamen. Waar blijft dan het
meedenken en het meedoen?
Joop Klooken bedankte Frans aan het
eind van de morgen, het was heel nuttig
om zo met elkaar in openheid te kunnen
spreken.

Oecumenische dienst
‘Wij gedenken’
Kerkbalans 2016
De actie Kerkbalans is een zeer belangrijke activiteit voor de geloofsgemeenschap.
Dat heeft het parochiebestuur doen besluiten om in oktober en november twee
avonden in Zutphen te organiseren, waar
de communicatiedeskundige Baukje Stam
ons heeft laten zien, waar je op moet letten. Vooral een persoonlijke benadering
is belangrijk, maar ook de begeleidende
brief moet persoonlijk gericht zijn.
We hebben eerst de brief opgesteld en
daarna heeft Johan Hartman, die de
administratie verzorgt in Navision, de
brieven per wijk klaar gemaakt. De brief
was op naam en ook was het bedrag
genoemd, dat vorig jaar was toegezegd.
Dat was nieuw, maar het heeft bijna niet
geleid tot opmerkingen.
De 42 lopers hebben de brieven weer
netjes rondgebracht en opgehaald. Zij
hebben 566 adressen bezocht. Daarnaast heeft de werkgroep zelf nog bij 150
adressen een andere brief bezorgd om
toch nog eens te vragen om bij te dragen
aan de Kerkbalans, ofschoon zij soms al
meerdere jaren geen toezeggingen hebben
gedaan. Een bijgesloten envelop met toezeggingskaart en voorzien van een postzegel, konden zij dan zelf weer terugzenden
naar de geloofsgemeenschap.
Wij hebben op basis van de huidige
toezeggingen goede hoop, dat de sterke
daling van de laatste jaren tot staan is gebracht en dat we met deze actie minimaal
hetzelfde resultaat zullen bereiken als
vorig jaar en misschien wel iets meer.
De werkgroep kerkbalans,
Jan Jansen en Herman Gosselink

Inloopmorgen
Op donderdag 4 februari 2016 was
er een inloopmorgen.
Speciale gast was Frans Geurtsen, voorzitter van onze geloofsgemeenschap in
Hengelo. Hij was uitgenodigd om met
ons te praten over de gang van zaken ten

aanzien van onze geloofsgemeenschap en
de parochie.
Onderwerpen die aan bod kwamen waren:

Financiën

Er blijkt een misverstand te bestaan over
de afdracht van gelden die in Hengelo
binnenkomen. Veel mensen denken dat
het allemaal in een grote pot verdwijnt in
de parochie. Maar de gelden van Hengelo
komen afzonderlijk in de administratie
terecht en wij kunnen daarover beschikken.

Kerksluiting?

Onrust over mogelijke kerksluiting.
Zolang onze geloofsgemeenschap financieel gezond blijft is er voorlopig niets te
vrezen. Ook het kerkbezoek speelt een
grote rol. Dit wordt wel steeds minder
omdat oudere parochianen overlijden en
aan de onderkant komt er niets bij. Hoe
komt dat? Is de kerk niet meer attractief
en komt de boodschap niet over?

Andersoortige vieringen
Gezocht wordt naar alternatieven in
samenwerking met Keijenborg. Met name
Gerry Spekkink is hiermee bezig. Men
hoopt dat deze vieringen wel aanspreken
bij de jongeren. Ook zijn er met enige
regelmaat noabervieringen, deze worden
georganiseerd door de Raad van Kerken
in Hengelo. Deze zijn geheel anders van
opzet.

Cluster
Wij hebben een clusterverband met
Keijenborg, Ruurlo en Borculo. Er wordt
wel samengewerkt, maar mensen gaan
niet of nauwelijks naar elkaars vieringen.
Voorlopig wordt ingespeeld op de intensivering en samenwerking met Keijenborg.

Vacatures
In Hengelo zijn er twee vacatures, te
weten penningmeester en secretaris.

Op 22 januari was er in De Bleijke een
dienst, waarbij de overleden bewoners die
in het kerkjaar 2015 daar gewoond hebben, herdacht zijn.
Het gaat hierbij om
de bewoners van De
Bleijke, Wittesweide,
Steintjesweide en
de Beukelaar. De
dienst werd voorgegaan door leden van
de pastoraatgroep.
Tijdens de dienst
werden er gebeden
en passende gedichten voorgedragen. Er
werd ook gezongen
door een gelegenheidsdameskoor
die hiervoor speciaal was samengesteld.
Daarnaast werd er afwisselend een instrumentaal intermezzo ten gehore gebracht
door Anja den Bakker.
Voor deze dienst waren de nabestaanden
uitgenodigd en zij waren in grote getale
aanwezig in het Atrium. Hoogtepunt
tijdens de dienst was het moment: “WIJ
GEDENKEN“. Daarbij werd de naam van
de overleden persoon uitgesproken en een
kaars aangestoken voorzien van de naam.
Met het aansteken en plaatsen van de
kaars is men in gedachte weer verbonden
met de overleden persoon.
Dit jaar zijn er 30 bewoners herdacht
in die dienst. Tevens zijn er nog enkele
kaarsen opgestoken voor personen die
ook op De Bleijke gewoond hebben maar
al langer uit ons midden zijn.
Na afloop van de dienst werd door vrijwilligers koffie en thee ingeschonken en was
men in de gelegenheid het onderlinge
contact dat men in dit huis had opgebouwd met elkaar weer te verstevigen.
Tevens was men in de gelegenheid om
de kaars in ontvangst te nemen met de
daarbij horende roos om deze een eigen
plek te geven thuis.
Pastoraatgroep De Bleijke
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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 13 maart is de jaargedachtenisviering voor Dinie Beulink-Mentink,
overleden 12 maart 2015. Zondag 3 april
voor Lies Menting-Ankersmit, overleden
4 april 2015 en Theo Niesink, overleden
op 10 april 2015. Zondag 15 mei is de
jaargedachtenis voor Geert Haggeman,
overleden op 13 mei 2015 en Bertus Wissink, overleden 18 mei 2015.

Familieberichten
Huwelijksjubileum: woensdag 20 april
viert het bruidspaar Wim en Marietje
Rondeel-Ankersmit hun 50-jarig huwelijksjubileum. Op zaterdag 23 april is de
huwelijksviering voor het bruidpaar
Rob Niesink en Elke Schulte.
Overleden: Op 7 januari 2016 is overleden Leny Schoenaker-Kroesen in de
leeftijd van 91 jaar. Zij verbleef in het
Zorgcentrum Hyndendael te Hummelo.
Op 20 januari 2016 overleed Paul Kirch
in de leeftijd van 77 jaar. Hij woonde 2e
Berkendijk 8A te Hengelo Gld.

Verslag parochieavond
Toekomstvisie Kerk
d.d. 21 januari 2016
Op 29 september 2015 schreef pastoor Harry Scheve een brief namens
het parochiebestuur en het pastoraal
team naar onze geloofsgemeenschap in
Keijenborg met het verzoek om eens na
te denken over de toekomst van onze
kerk. Die toekomst - zo schreef hij - moet
niet van bovenaf bepaald worden maar
vanaf de basis. De geloofsgemeenschap
moet komen met een eigen plan voor de
toekomst. Hij vroeg om o.a. te kijken naar
de financiën, het aantal vrijwilligers, de
leeftijdsontwikkeling, de gebouwen en
naar activiteiten om de toekomstvoorspelling te realiseren. M.a.w.: hoe overleeft de
kerk in de komende jaren?

Om de basis mee te laten denken over die
toekomst, belegde de pastoraatgroep met
instemming van de locatieraad op 21 januari j.l. een parochieavond in De Horst,
waarbij alle geïnteresseerde en betrokken
parochianen konden mee praten over de
toekomst van de Keijenborgse kerk.
Met zo’n 50 parochianen was de opkomst
goed te noemen. Nadat de voorzitter van
de pastoraatgroep, Dini Compas, had
verteld wat de bedoeling van de avond
was, gaf de waarnemend voorzitter van de
locatieraad, Ciska Gerritsen, wat cijfers
en statistieken: teruglopende Kerkbalans,
teruglopend aantal vrijwilligers, minder
dopelingen, minder communicantjes,
minder vormelingen en vergrijzing.
Hierna nam Ineke Peterse van het overkoepelende parochiebestuur de leiding
over, en konden de aanwezigen aan de
hand van vier stellingen/vragen die waren
opgesteld door de pastoraatgroep hun
ideeën en gedachten kwijt over hoe het
in de toekomst verder moet met de kerk.
Het bleek een vruchtbare avond: zo’n 60
ideeën werden op papier gezet. Te veel
om allemaal op te noemen in dit artikeltje. Toch willen we u een aantal ideeën
noemen: bezoekersgroep actief houden en
uitbouwen; vieringen op zondag moeten
hoe dan ook doorgaan en liever op een
vroeger tijdstip; meer informatie omtrent
Kerkbalans met het oog op belastingvoordeel voor deelnemers aan de kerkbalans;
kraambezoek/felicitaties; nieuwe mensen
welkom heten, de interactie tussen kerk
en school vergroten; meer met andere
geloofsgemeenschappen samenwerken;
achterste kerkbanken eruit om ruimte
te maken voor activiteiten achter in de
kerk; betere communicatie naar jongeren; Palmpasenactiviteiten uitbreiden;
koffie drinken na elke viering; kinderen
vertrouwd maken met de kerk; meer
integratie in het dorp (samenwerking
schutterij, voetbalclub); concerten en
tentoonstellingen in de kerk.
Zoals gezegd, kwamen er een groot aantal

ideeën naar voren. Ideeën waarmee aan
de slag gegaan kan worden. Tevens zullen
de ideeën dit voorjaar worden meegenomen naar het Platformoverleg in Vierakker, waardoor ook op parochiebreed
niveau met de ideeën aan de slag gegaan
kan worden. Wij danken alle aanwezigen
van die avond voor hun bereidheid om
mee te hebben willen denken.
Locatieraad en Pastoraatgroep

Catecheselessen
Catecheselessen op de St. Bernardusschool in de periode tot aan de
voorjaarsvakantie.
Monsters onder
je bed, gymnastiek, spinnen,
ruzie of rekensommen: ook in
een kinderleven
zijn er genoeg
redenen om
bang te zijn. Hoe
jong je ook bent,
iedereen weet
hoe het voelt om
bang te zijn. In de
lessen van Hemel en Aarde hebben we het
de komende weken over bang zijn. Over
hoe het voelt en hoe je met bang zijn kunt
omgaan.
In levensbeschouwelijke tradities en
godsdiensten bestaan veel verhalen over
mensen die bang zijn en hoe ze daarmee
omgaan. Bijna alle godsdiensten kennen
rituelen of verhalen om je angst te bezweren of te overwinnen. Je kunt eigenlijk
niet voorkomen dat je bang wordt – dat
wordt iedereen. Maar je kunt wel leren
om goed met je angst om te gaan. Godsdienst en levensbeschouwing kunnen
daarbij helpen.
Bijvoorbeeld door het aansteken van
kaarsen. Met dat ritueel dragen we onze
zorgen op aan God of een heilige, staan
we stil bij iets waar we bang voor zijn of
dat ons verdriet doet. Het helpt vaak om
hoop en vertrouwen te voelen en vermindert zorgen en angst. Je kunt een amulet
hebben die je beschermt, waardoor je niet
meer bang hoeft te zijn. Ook ademhalingsoefeningen kunnen maken dat je je
rustig en minder bang voelt.
We gaan kinderen natuurlijk niet bang
maken. We laten ze juist zien dat iedereen
weleens bang is en dat je daar heel goed
mee kunt omgaan. Je bent zelf altijd groter dan je angst. Nooit meer bang zijn, dat
wil je niet. Maar altijd bang zijn, dat moet
ook niet. De komende weken gaan we met
de kinderen deze levenskunst verkennen.
Ook dat hoort bij opgroeien en groter
worden en daar helpen we de kinderen
graag bij. Daar zijn wij niet bang voor.
Het team van de St. Bernardusschool
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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;
berna.lamers@gmail.com
T. ten Have, 842002; A. Wolbrink, 441206
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van de Parel van Baak die al jarenlang
kerstmarkten, pleinmarkten en samen
met podium Baak concerten organiseert
zal hier financieel en organisatorisch in
deelnemen. Ook denkt de werkgroep bij
instanties die rijksmonumenten ondersteunen subsidies aan te vragen. Tevens
hoopt de werkgroep op enthousiaste
medewerking van de gehele Baakse bevolking om deze ambitieuze plannen tot
uitvoering te brengen.
Help ons dit prachtige kerkgebouw
te koesteren en te bewaren.

Koffiedrinken
Op zondag 13 maart en op zondag 10 april
is er na de viering van 9.30 uur koffie en
thee drinken in de kerk.

Palmpasen in de vijfslag
Op zondag 20 maart is er om 9.30 uur in
de St. Willibrordus kerk aan de Bronkhorsterweg 2 te Steenderen de Palmpasen
viering. De palmpaasstok vertelt ons alles
over de laatste week van Jezus. Aan de
kale stok moet nog van alles aan komen,
kom jij ons daar bij helpen??
De zang en muziek van B2B ( Back to
Basic) was vorig jaar een groot succes
daarom zijn wij blij dat ze ook dit jaar
weer van de partij zijn.
Komen jullie ook? Je mag ook je eigen
versierde Palmpaasstok meebrengen.
Na afloop is er een palmpaasoptocht door
het dorp met “Nieuw Leven” en ranja en
wat lekkers in het Kerspel. Voor de ouders
en de muzikanten is er natuurlijk koffie
of thee.

Goede Week in de Vijfslag
Op donderdag 24 maart, Witte Donderdag, is in Olburgen om 19.00 uur een
Eucharistieviering. Op vrijdag 25 maart,
Goede Vrijdag, is er om 19.00 uur in
Steenderen een Goede Vrijdagliturgie
viering. Op zaterdag 26 maart, Stille
Zaterdag, is er om 22.00 uur in Vierak-

ker de Paaswake. Hier zal ook de Baakse
Paaskaars gezegend worden. Op zondag
27 maart, Paaszondag, is er om 9.30 uur
in Baak een Woord- en Communieviering.

Kerk vol mogelijkheden
Al ruim een
jaar zijn de
HH. Twaalf
Apostelen, de
locatieraad
H. Martinus
Baak en de
Stichting
Vrienden van
de Parel van
Baak met elkaar in gesprek om te komen
tot een meer multifunctioneel gebruik
van de St. Martinuskerk. Door terugloop
van de kerkgang wordt de kerk maar
eens in de twee weken gebruikt voor een
viering. Het moge duidelijk zijn dat het
steeds moeilijker wordt om het kerkgebouw alleen voor kerkdiensten in stand te
houden.
Samen zijn we van mening dat deze
prachtige kerk, ca 10 jaar geleden nog
mooi en goed gerestaureerd, behouden
moet blijven ten behoeve van de gehele Baakse bevolking en omgeving. Er
worden plannen ontwikkeld om vooral in
eerste instantie het nu leegstaande deel,
geschikt te maken voor multifunctioneel
gebruik. Als eerste zal de akoestiek verbeterd worden, en ook moeten er toiletten,
verlichting, verwarming en een koffiecorner komen. De Stichting Vrienden

Familieberichten

Op 26 december is Antoon Janssen overleden op de leeftijd van 79 jaar.

Misintenties
Zo.13/3 Fam. Hendriks-Hermsen,
Jgt. Anthonius Hermanus Driever,
Jgt. Anthonius van den Bos, Ouders
Roordink-Borgonjen, Ouders Jan en
Will Schutte-Bosman,Jgt. Wim Driever,
Hermien Hoppenreijs-Jansen. Zo. 27/3
Ouders Lichtenberg-Beekman en Gradus,
Herman Hendriks, Fam. Veenhuis-Zents,
Wim Driever, Ouders Cornelissen-Brink,
Ouders Spijkers-Betting, Marijke Hebben.
Zo. 10/4 Annie v.d.Bos, Ouders Schotman-Bekken en fam., Fam. Koekkoek. Za.
23/4 Ouders Schooltink-Kroesen Theo en
Ben, Ouders Jan en Will Schutte-Bosman,
Ouders Cornelissen-Brink.
Misintenties voor elke viering:
Mevr. Peters-Weetink, Mevr. Berns-Seegers, Henk Jansen, Berrie Peters, Antoon
Janssen.
Misintenties voor eenmaal per maand
Mevr. Hebben-Smit, Teun en Marie
Eliesen-Hendriks, Ouders van LeussenSchooltink-Bosman, Dicky Herfkens,
Fam. van den Bos-Sesink, Fam. Heijtink,
Jos Hermsen, Fam. Veenhuis-Zents, Ouders Schoenaker-Janssen, Fam. Teunissen-Schooltink, Thé Jansen en zoon Jos,
Jan en Gretha Janssen-Bosman, Gradus
Lichtenberg.
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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

Anders Vieren
Voor de eerste keer was er op zondag
24 januari een Anders Vieren viering in
Drempt. Het thema van de viering was
Tolerantie. De viering werd muzikaal
ondersteunt door Feeling die na een lange
periode weer in een liturgische viering
zongen. Het was een inspirerende viering,
waarop achteraf veel positieve reacties
waren.

Vijfslag familieviering
Op zondag 20 maart om 9.30 uur wordt
er een Palmpasenviering in Steenderen
gehouden. Hierna is er een optocht door
het dorp. Voor meer informatie zie de
Kids & Teenz pagina.

Vervoer vieringen
Goede Week

De vieringen in de Goede Week worden verdeeld gehouden over de Vijfslag
locaties op basis van jaarlijkse roulatie.
Wanneer u geen vervoer hebt naar één
van de vieringen in de Goede Week (Witte
Donderdag, Goede Vrijdag en de Paaswake) in een andere locatie, dan kunt u
tot uiterlijk twee dagen voorafgaand aan
de viering contact opnemen met Ingrid
Stortelder (tel: 0313-479294). Er wordt
dan voor vervoer gezorgd. Ook wanneer
u naar één van deze vieringen gaat en
bereid bent iemand mee te nemen, laat
het dan aan Ingrid weten.

Paasconcert Feeling
Op zaterdag 26 maart om 20.00 uur geeft
Feeling weer een paasconcert in de kerk.
U wordt van harte uitgenodigd om te komen luisteren of om zelf mee te zingen.

Kort interview 5
De vragen in onze interviewreeks stellen
we dit keer aan Ben Helmink. Ben is na

het afronden van de Pastorale School acht
jaar vicevoorzitter van het kerkbestuur
geweest, in die tijd heeft hij zich intensief
ingezet voor de restauratie van de kerk.
Daarnaast is hij voorganger in Avondwake en Woord- en Communievieringen
geweest. Ben is momenteel nog zeer actief
in de bouwgroep van onze locatie en als
lector.
De kerk betekent voor Ben het samenkomen van parochianen die samen bidden,
zingen, na het woord van de lezingen en
preek mogen en kunnen luisteren en te
communie gaan.
Kerstmis is voor Ben een mooi en belangrijke viering, we vieren de geboorte van
het kind Jezus. Elk jaar tijdens de viering
met Kerstmis herinnerinert hij zich dat we
alle geboren zijn en dat hij met goede zorg
door zijn vader en moeder en vele andere
een fijn en goed leven mag leiden.
De paastijd en de Goede Week zijn echter
het hoogtepunt van de vieringen door het
jaar. In de paastijd worden we herinnerd
aan het lijden van Jezus. Wanneer Ben
aan het lijden van Jezus denkt, denkt hij
dagelijks aan de vreselijke gebeurtenissen
die vele mensen met name de vluchtelingen op dit moment moeten ondergaan.
Maar het is ook bewonderenswaardig dat
deze mensen de kracht en moed vinden
om op weg te gaan om het geweld te
ontvluchten om een beter leven te mogen
vinden. Sinds dat onze gemeenschap bij
de HH. Twaalf Apostelen is gekomen, is
onze gemeenschap levendiger geworden.
De parochianen zijn blij dat er zoveel
ondersteuning is van de pastoor en alle

voorgangers. Het is fijn te horen dat ze
allemaal graag in Drempt willen komen.
Voor het locatiebestuur is het ook een
stimulans om zich verder in te zetten.
Hopend dat jongeren hierdoor aangesproken worden.

Vastenactie 2016
De MOV-werkgroep heeft zich aangesloten bij het vastenproject van de parochie
HH. Twaalf Apostelen. Dit project richt
zich op een vrouwencoöperatie in KoaduDue. Het geld dat in Drempt ingezameld
wordt, zal onder andere bestemd zijn voor
de opzet van een kippenboerderij.
U kunt bijdragen door uw gift in de melkbus achterin de kerk te deponeren en/of
door een storting op IBAN: NL 04 RABO
0322 3951 00 ten name van: de parochie
HH. Twaalf Apostelen onder vermelding
van Vastenactie Ivoorkust en/of door deelname aan de speciale collecte op 6 maart
tijdens de vastenperiode en de collecte
met het concert van Feeling op 26 maart.
Bovendien zijn er twee gezamenlijke
parochiële activiteiten voor de vastenactie
gepland. Allereerst is er de speciale dag
op zondag 6 maart in Vorden. Zie pagina
4. Hopelijk gaan veel Dremptenaren,
vooral onze jongeren, aan dit vastengala
deelnemen.
Dan is er ook de traditionele Dremptse
vastenmaaltijd op zaterdag 12 maart, om
17.00 uur in de parochiezaal. Voor deze
eenvoudige warme maaltijd met een smakelijk West-Afrikaans gerecht, wordt een
vrijwillige bijdrage gevraagd die ook bestemd wordt voor de vrouwencoöperatie.
Wilt u zich tijdig opgeven op de intekenlijst op de pilaar achter in onze kerk?

Werkgroep Diaconie/Caritas
De werkgroep Diaconie/Caritas behartigt
de zorg om mensen binnen de parochie
op sociaal en financieel gebied. Tijdens
de viering op Eerste Paasdag wordt ter
ondersteuning hiervan de jaarlijkse extra
collecte gehouden.

Vrijdagviering
De vrijdag-viering in maart wordt verplaatst naar vrijdag 18 maart. Voorganger
is diaken ten Bruin.

Familieberichten
Overleden: 11 februari Herman Reinard
Jozef Moorman (Herman), echtgenoot
van Annie Moorman-Sanders, op de
leeftijd van 90 jaar. De uitvaartdienst is
gehouden op 18 februari in de Sint Martinuskerk in zijn geboorteplaats Wehl, met
aansluitend de crematieplechtigheid.
Dat Herman mag rusten in vrede.
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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.

en Riek Bremer, Theo Bremer, Evert de
Jong
10 april: Willemien Horstink-Groot
Koerkamp en Jan Horstink, Annie
Gosselink-Pasman en Albert Gosselink,
Herman en Bep Pasman, Jan Egging en
Marietje Egging-Houtman
16 april: Overleden ouders GerritsenReulink, Liesbeth Sielias, Gradus en Dinie
Baars, Gradus en Riek Bremer, Theo
Bremer, Riet Willemsen-Böhmer en Joan
Willemsen, Overleden familie SesinkPeters

Palmpasenviering
Activiteiten voor vrouwen
Het jaarprogramma voor 2016 is vastgesteld. De komende tijd vinden de volgende activiteiten plaats:
woensdag 16 maart: rondleiding Arnhem Centraal
maandag 18 april: kunstwandelroute
Hummelo
donderdag 12 mei: wandelen in Vorden
zaterdag 11 juni: fietstocht
Alle vrouwen kunnen aan alle activiteiten
meedoen, je hoeft niet perse woonachtig te zijn in Olburgen of Rha. Dus heb
je interesse, laat het even weten. Geef
je mailadres door aan Trees Jansen:
jansenmts@planet.nl en je krijgt via de
nieuwsbrief alle verdere details van de
activiteiten toegestuurd.

Vieringeninfo
Er zijn geen vieringen in Olburgen in het
weekend van:
5 – 6 maart, 19 – 20 maart, 2 – 3 april
23 – 24 april

Vieringen elders:

20 maart: Palmzondag in Steenderen
25 maart: Goede vrijdag in Steenderen
26 maart: Paaswake in Vierakker

Misdienaar:

24 maart en 16 april

Collectanten
13 maart:
24 maart:
27 maart:
10 april:
16 april:

Kosters

13 maart:
24 maart:
27 maart:
1 april:
10 april:
16 april:

Theo Damen
Jan Baars
Joost Langenhof
Jan den Hartog
Erna Bosch
Betsie Verhoeven
Jan Baars
Joost Langenhof
Theo van Aalst
Cilia Langenhof
Betsie Verhoeven

Lectoren
24 maart:
27 maart:
16 april:

Bloemversiering

5 maart – 18 maart:
19 maart – 1 april:
2 april – 15 april:
16 april – 29 april:

Cilia Langenhof
Thea Lebbink
Roland Jansen
Thea en Gerda
Riky en Marietje
Betsie en Nicole
Diny en Leonie

Dames- en herenkoor

Repetities: 8 maart, 15 maart, 22 maart,
5 april, 12 april, 19 april
Gezongen vieringen: 13 maart,
24 maart, 27 maart, 16 april

Boekenuitleen Olburgen
Er zijn weer een aantal nieuwe aanwinsten o.a.
Michel van Egmond: De snor van Jozsef
Kiprich
Karin Slaughter:
Mooie meisjes
Judith Lennox:
Moederziel
Marciel Witteman: In Yogaland
Leon de Winter:
God’s gym
De openingstijden zijn: dinsdag van 18.30
uur tot 19.30 uur en op vrijdag van 10.30
uur tot 11.30 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.

Intenties
13 maart: Liesbeth Sielias, Annie
Gosselink-Pasman en Albert Gosselink,
Herman en Bep Pasman, Riet WillemsenBöhmer en Joan Willemsen
24 maart: Overleden ouders GerritsenReulink, Willemien Horstink-Groot
Koerkamp en Jan Horstink, Jan Egging
en Marietje Egging-Houtman
27 maart: Bart Godschalk, Gradus en
Dinie Baars, Hendrikus Baars, Bernard
Beijer, Herman en Bep Pasman, Gradus

Op zondag
20 maart
om 9.30 uur
wordt er een
Palmpasenviering in
Steenderen
gehouden.
Hierna is
er een optocht door het dorp. Voor meer
informatie zie de Kids & Teenz pagina.

Kopij
Sluitingsdata inleveren kopij voor Olburgen/Rha: (uiterlijk 20.00 uur):
nummer 4: 28 maart.
E-mailadres: jansenmts@planet.nl

VERVOLG STEENDEREN

Weekend in een
trappistenklooster
Marijke Steemers en Maria Schotman
hebben in het laatste weekend van
januari een weekend doorgebracht in het
Trappistenklooster Koningshoeven in
Berkel-Enschot. Dit was georganiseerd
door dominee Fini van Zoelen. Er gingen
ook acht mensen van de protestantse
gemeente mee. In het klooster volgden
we de gebedstijden, wat inhield dat we ’s
morgens om 4.15 uur al in de kerk zaten.
Er zijn zeven gebedstijden op een dag. De
meeste daarvan hebben we gevolgd. Heel
intens is dat. De maaltijden gebruikten we
in stilte. De gastenbroeder vertelde ons
op zaterdagavond zijn boeiende levensverhaal. Omdat in het klooster bier wordt
gebrouwen konden we ’s avonds genieten
van een lekker Trappistenbiertje. Toen we
weer terug waren lazen we in de krant dat
er een glossy is uitgegeven dat gaat over
het leven in dit klooster. Die hebben we
natuurlijk meteen besteld. Een intense
ervaring en een aanrader voor mensen die
nog twijfelen of ze dit eens moeten doen.
Gewoon doen!
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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

Anders Vieren:

Verbondenheid door twijfel?

Pastoraatgroep

Op zondagmorgen 3 april is er weer een
Anders Vieren dienst. Het evangelie van
de ongelovige Thomas is de leidraad in
het geheel. Hoe staat het met ons? Twijfelen wij wel eens? Kun je nog geloven
in een goede God als je veel ellende mee
moet maken? Of verdiept je geloof dan
juist? Wat verbindt ons in deze? In een
inspirerende viering zetten we u aan het
denken.

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

Beeld van de school

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

Actie Kerkbalans
Kerkbalans 2016: Mijn kerk leeft!
De vrijwilligers zijn weer op pad geweest
om alle enveloppen rond te brengen en
weer op te halen. Het was vrij koud weer.
Daarom zijn wij ontzettend dankbaar
voor de inzet van onze vrijwilligers. Ieder
jaar weer vinden wij hen bereid om dit
karwei te klaren. Namens de locatieraad
nogmaals onze welgemeende dank.

Tochtgenoten
Op zondag 27 december werd het Kerspel
bevolkt door een groep wandelaars, de
Tochtgenoten van St. Frans. De Tochtgenotenbeweging is in 1927 ontstaan in
Frankrijk. Franse en Duitse jongeren
namen deel aan een ontmoeting en probeerden de scheiding en de ellende van
de Eerste Wereldoorlog te verwerken. De
idealen waren dat mensen uit verschillende streken en culturen elkaar beter
zouden begrijpen, samen op weg te gaan
in sterke verbondenheid met de natuur,
in vrede en eenvoud, spiritualiteit en
bezinning. Proberen om de idealen van
St. Franciscus van Assisi na te streven.
Bepakt met rugzak deelnemen aan een
internationale tocht.
In 1931 werd deze beweging naar Nederland gebracht. Ieder land organiseert ook
nog andere bijeenkomsten. In Nederland
is dat o.a. de 3-daagse kerstwandeltocht.
Zo ook het weekend van 27 december. Om
16.00 uur kwamen ze aan. Enkele mensen
uit onze geloofsgemeenschap hebben
’s avonds de groep bezocht. Mensen vol
respect naar elkaar in alle soberheid die

veel van elkaar leren. De volgende dag om
half 10 gingen ze te voet richting Vorden. Bijzonder zo’n groep. Wilt u meer
informatie over deze Tochtgenotengroep
bekijkt U dan eens hun site www.cdsf.org.
De moeite waard om te lezen.

Afscheid van drie
toegewijde vrijwilligers ...
Op zondag 7 februari ging Wim Kobussen
voor het laatst voor in de Woord- en Communieviering in onze kerk. Hij gaat met
zijn vrouw Els verhuizen naar Velp en dan
is Steenderen wat ver om met enige regelmaat voor te gaan of lector te zijn. We
kennen Wim als een zeer toegewijde man
die met eerbied en aandacht zijn taken
vervulde. Als dank kreeg Wim een boek
over kerken in Oost-Gelderland.
De bezoekgroep heeft afscheid genomen
van twee betrokken vrijwilligsters: Gerda
Langenhof en Betsy Vredegoor. Gerda
is al vanaf het begin van de bezoekgroep
betrokken geweest bij de groep en heeft in
die periode heel veel bezoeken afgelegd.
Ook Betsy heeft zich volledig ingezet voor
haar bezoektaak. Beide dames hebben een
presentje ontvangen als blijk van waardering voor hun inzet.

...en welkom aan 2 nieuwe
vrijwilligers.
Miranda Westerink heeft zich aangemeld
als nieuw lid van de Woord- en Communiedienstgroep. Mia Wolbrink voor de
bezoekgroep. We zijn hier heel blij mee.
Fijn dat er steeds weer mensen opstaan
die zich willen inzetten voor onze geloofsgemeenschap.

Palmzondag
Op zondag 20 maart is er een Palmzondagviering om 9.30 uur in de St. Willibrorduskerk te Steenderen. Na afloop is
er een optocht door het dorp. Voor meer
informatie zie de Kids & Teenz pagina.
Vervolg op pagina 27

Nu de Joannesschool
gesloten is, is er geen
plek meer voor het beeld
van twee kinderen met
een lam dat eerst bij de
kleuterschool stond en
later verplaatst is naar
de Joannesschool. Om
het niet verloren te laten
gaan is het tijdelijk op
het kerkhof gezet. Er
wordt nog een definitieve bestemming voor gezocht. Informatie
over het beeld kunt u vinden in het jubileumboek van de kerk op pagina 156.

Familieberichten
Overleden:
Edwin Johannes Maria Kok, 48 jaar
en de oud-parochianen:
Helena Maria Louisa Schoenaker-Kroesen (Leny), 87 jaar
Alida Maria Nijboer-van Breukelen (Ali),
86 jaar

Koffiedrinken
Zondag 6 maart en zondag 3 april

Toekomstvisie:
Onze kerk leeft!

De locatieraad en pastoraatsgroep is druk
aan het brainstormen geweest over de
toekomstvisie van onze geloofsgemeenschap. De insteek hierbij is: positief
blijven. Wat zijn de mogelijkheden en
waar willen we aan werken. Het parochiebestuur gaat alle toekomstvisies van alle
14 geloofsgemeenschappen bestuderen en
bespreekt dit op het platformoverleg dat
in het voorjaar gehouden wordt.

Onderweg / Uit de geloofsgemeenschappen
H. Willibrord - Vierakker

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

Locatieraad

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

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

Parochieavond op
10 maart
Op donderdag 10 maart zal om 20.00
uur weer een parochieavond gehouden
worden. Bijna had ik geschreven ‘jaarlijkse parochieavond’, maar door allerlei
oorzaken is het ons, de locatieraad en de
pastoraatgroep, niet gelukt om zoals van
oudsher gebruikelijk was, in november
een avond te organiseren. We zijn maar
met een klein clubje en er wordt veel van
ons gevraagd.
Maar nu staat de datum dan toch
vast: 10 maart!
En de oproep aan U, onze geloofsgemeenschap, is: KOM alstublieft!
Niet alleen zullen we verantwoording
afleggen van wat er de afgelopen tijd
gedaan en gebeurd is in onze geloofsgemeenschap, maar ook vragen wij uw
inbreng, uw mening, uw visie over hoe
u de toekomst van onze geloofsgemeenschap en ons kerkgebouw ziet.
Bent u optimistisch? Waarover dan? Wat
voor kansen en mogelijkheden ziet u?
Bent u pessimistisch? Probeer dan mèt
ons te bedenken of er toch nog iets positiefs van te maken is.
Half maart moeten alle geloofsgemeenschappen van de parochie een toekomstvisie inleveren bij het parochiebestuur.
Compleet met cijfers over de afgelopen
vijf jaar en hoe we de volgende vijf jaar
zien. Wat ons, locatieraad en pastoraatgroep, betreft: wij willen door! Misschien
met nieuwe initiatieven, maar zeker met
oude vertrouwde dingen die het nog
steeds goed doen. Maar we kunnen het
niet alleen!
Het parochiebestuur heeft sinds de fusie
altijd gezegd dat er geen kerken gaan
sluiten zolang er voldoende kerkgangers
zijn, voldoende vrijwilligers meedoen en
er voldoende geld is om de locale kerk
draaiend te houden.
Wat het woord ‘voldoende’ precies inhoudt wordt kritisch bekeken, maar daar
kunnen we zelf ook invulling aan geven.

Daarom: KOM naar de parochieavond
en denk mee, doe mee en houdt onze
geloofsgemeenschap levend, zodat we ook
over vijf jaar nog bestaan.

Palmpasen
In Vierakker worden er tijdens de
kindernevendienst voor kinderen
in de basisschoolleeftijd palmpaasstokken gemaakt.
Zondag 20 maart is het palmzondag.
Tijdens de Woord- en Communieviering
is er voor de kinderen een kindernevendienst. Tijdens deze kindernevendienst
wordt het verhaal van de intocht van
Jezus verteld en mogen de kinderen hun
palmpaasstokken versieren.
Lijkt het je leuk om hier aan mee te
doen, kom dan om 10 uur naar de kerk
in Vierakker. Neem een lege stok mee
dan zorgen wij voor materiaal om hem
te versieren. Heb je op school al een
stok versierd dan mag je die ook gewoon
meenemen, er kan altijd nog wel wat bij
geknutseld worden. In verband met de
inkoop van materialen is het handig dat
je van tevoren even meldt dat je komt op:
kindervieringen@demooistekerk.nl
Als de kerkdienst is afgelopen maken we
een rondgang door de kerk en daarna
gaan we in optocht door het dorp. Iedereen is van harte uitgenodigd om vanuit
de kerk mee te lopen met de kinderoptocht. We zullen daarbij de kinderen van
de protestante kerk tegemoet lopen en
samen met hen verder in optocht naar
het Withmundigebouw lopen. Hier staat
dan koffie en thee klaar. En natuurlijk is
er voor de kinderen limonade met wat
lekkers erbij.

Ludgertuin
Iets heel anders: de Ludgertuin. U hebt
hier vorig jaar in Onderweg over kunnen lezen, hoog tijd om u op de hoogte te
brengen van de laatste ontwikkelingen.
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Veel goed nieuws, maar, helaas ook slecht
nieuws.
Onze aanvraag bij het Rabo Coöperatiefonds viel spijtig genoeg niet in de prijzen.
Onze aanvraag kreeg wel het fantastische
aantal van 171 stemmen (hebt u op onze
aanvraag gestemd dan bij deze veel dank
voor uw stem!), maar dat was niet genoeg
voor de eerste prijs. In de herkansing
op de ledenavond van het fonds, onze
laatste kans, werden wij tot onze grote
spijt samen met twee andere verenigingen
niet uit de hoge hoed gehaald voor een
troostprijs.
Tweede slechte nieuws: het is niet gelukt
om sponsorgelden bijeen te krijgen.
Maar, net als
je wanhoopt
en bang bent
dat het project
nooit van de
grond komt,
is daar toch
ineens onverwacht goed
nieuws. In
Muiderberg
staat bij de
boskapel aldaar
een prachtig
natuurstenen
standbeeld
van Ludger.
Dit beeld is
eigendom van
de parochie
Levend Water
en omdat
deze boskapel gesloten
wordt, zocht
het parochiebestuur naar een goede bestemming voor
het beeld. En guess what? Ludger mag
naar Vierakker! Hoe?, dat is nog een
probleem, want het beeld weegt maar
liefst 1.200 kilo, maar het vervoer gaat
lukken. Zeker nu er bericht is van meer
goed nieuws. Eind vorig jaar werden we
namelijk verblijd met een onverwachte
donatie van € 1.000,00 voor de realisatie
van de Ludgertuin en ook dit jaar is een
donatie ontvangen voor dit doel, dit keer
van maar liefst € 2.000,00. Veel van dit
geld zal gaan naar het vervoer van het
standbeeld, met wat overblijft hopen we
informatieborden aan te kunnen schaffen
en misschien zelfs een bankje.
Voor een professionele aanpak voor het
realiseren van de tuin zijn geen gelden en
daarom pakken we de realisatie zelf aan,
met vrijwilligers hopen we een eind te
komen.
Helpt u mee? U kunt u opgeven bij
Margreet Gründemann
(telefoon: 0575-555559).
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Eerste Heilige
Communie
De 10 Communicanten van Borculo en Ruurlo hebben
zich, in de presentatieviering op 13 februari in de O.L.V.
Tenhemelopnemingkerk te Borculo, aan de parochianen
voorgesteld. In de viering hebben zij, samen met alle
mensen in de kerk ontdekt hoe je in de stilte kunt luisteren naar God.
De Eerste H. Communieviering is op zondag 17 april, om
9.30 uur, in de H. Willibrordkerk te Ruurlo.
In het cluster Vorden-Lochem-Joppe-Brummen en Zutphen gaan de voorbereidingen voor de Eerste H. Communie op woensdag 2 maart van start met een ouderavond in
Lochem. Op zaterdag 2 april zullen de 16 Communicanten
van deze geloofsgemeenschappen zich voorstellen in de
presentatieviering in de Christus Koningkerk te Vorden;
aanvang 18.30 uur. De Eerste Heilige Communieviering is
op zondag 22 mei, om 9.30 uur, in de H. Josephkerk te
Lochem.
De 12 Communicantjes van Keijenborg en Hengelo starten met de voorbereiding op dinsdag 22 maart 2016 te
Keijenborg. Daarna volgen zes lessen, waaronder ook een
generale repetitie voor de Eerste H. Communieviering. De
Communicanten gaan zich in de viering op zondag 10 april
in de H. Willibrordkerk te Hengelo, om 9.30 uur, aan de
parochianen voorstellen.
De Eerste H. Communieviering is op zondag 5 juni, om
11.00 uur, in de H. Johannes de Doperkerk te Keijenborg.
In de Vijfslag, de geloofsgemeenschappen te Baak,
Drempt, Olburgen, Steenderen en Vierakker, zal dit jaar
geen Eerste H. Communievoorbereiding en –viering zijn.
We wensen alle Communicanten en hun ouders een goede
voorbereiding toe op weg naar het grote feest van de
Eerste H. Communie!

Familieviering
met Palmpasen in
De Vijfslag
De palmpaasstok vertelt ons alles over de laatste week
van Jezus. Er moet nog van alles aan komen, kom jij ons
daar bij helpen??
De viering is op 20 maart om 9.30 uur in de H. Willibrordkerk aan de Bronkhorsterweg 2 te Steenderen.
De zang en muziek van B2B ( Back to Basic) was vorig
jaar een groot succes daarom zijn wij blij dat ze ook dit
jaar weer van de partij zijn.
Komen jullie ook? Je mag ook eigen versierde Palmpaasstok meebrengen.
Na afloop is er
een palmpaasoptocht door
het dorp met
“Nieuw Leven”
en ranja en wat
lekkers na in het
Kerspel. Voor
de ouders en de
muzikanten is er
natuurlijk koffie
of thee.

Heilig Vormsel
21 jongeren hebben zich opgegeven voor het ontvangen van het H. Vormsel en een paar denken er nog over
na. We hopen allen met hun ouders te ontmoeten op de
Ouder-Kind-Informatieavond op 7 maart, om 19.15 uur –
inloop vanaf 19.00 uur – in de Christus Koningkerk, Het
Jebbink 8, 7251 BL te Vorden. Dan zullen ze met elkaar
kennis maken en samen werken aan de eerste opdracht.
Op 16 en 17 april komen de vormelingen naar Ruurlo voor
het voorbereidingsweekend. En dat belooft weer een
geweldig weekend te worden, gezien de reacties van de
afgelopen jaren.
De Vormselviering is op zaterdag 4 juni, om 19.00 uur
in de St Jan te Zutphen. Dan ontvangen de vormelingen
het Sacrament van het Heilig Vormsel uit handen van de
Vormheer, rector Patrick Kuipers.

Foto: Vormselweekend 2015

Communicanten
uit Borculo en Ruurlo
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Jong Onderweg
in gesprek over
Barmhartigheid
In januari
hebben we ons
verdiept in het
Heilig Jaar van
de Barmhartigheid en de
betekenis van
barmhartigheid.
Hoe kunnen wij
zelf barmhartigheid in ons
leven toelaten
en uitdragen.
Verhalen uit de
bijbel en teksten van paus
Franciscus waren daarbij ons
uitgangspunt.

Passion for Kids
Voor de derde keer vindt op zaterdag 26 maart Passion
for Kids in Borculo plaats. Een uniek evenement speciaal
voor én door kinderen van alle basisscholen in de gemeente Berkelland.
Het evenement laat kinderen de laatste dagen uit het
leven van Jezus beleven. De kinderen spelen, vertellen en
zingen zelf het bekende verhaal, vanuit een hedendaags
belevingswereld. Met bekende liedjes, gezongen door een
kinderkoor en Ellie Mobbs, bekend als de Borculose livezangeres in het TV-programma “The Voice Kids”.
Eén van de hoogtepunten is het gezamenlijk lopen in een
korte tocht door de binnenstad van Borculo, waarbij de
kinderen een groot kruis meedragen.
Alle kinderen kunnen meedoen, iedereen is van harte
welkom om zelf de Passion for Kids te ervaren. 26 maart
om 17.00 uur bij de St. Joriskerk. Einde circa 18.00 uur
in de RK O.L.Vrouw Tenhemelopnemingkerk. Wil je meer
weten, kijk op www.passionforkids.nl

De volgende bijeenkomsten zijn op 9 maart en 20 april;
aanvang 19.00 uur; in de sacristie van de St. Jan te
Zutphen.
Thema: Wat herken ik in de Bijbelverhalen, wat hebben
ze mij te zeggen?
Ben je tussen de 18 en 36 jaar en heb je interesse? Je
bent van harte welkom.
Voor informatie en aanmelden kun je terecht bij pastor Marga Peters: app of bel 06 29405303 of Facebook van Jong Onderweg of stuur een email naar:
m.peters@12apostelen.nl

Kindernevendiensten in Vierakker
De kindernevendienst is bedoeld om kinderen in de basisschoolleeftijd op hun niveau kennis te laten maken met het
kerk zijn. Het biedt de mogelijkheid om aan de kinderen het
evangelie op een voor hen begrijpbare wijze te vertellen. Het
is belangrijk dat een kind ziet dat hij/zij deel uitmaakt van
een groep mensen en kinderen die samenkomen in de kerk.
De kinderen gaan voordat de lezingen beginnen naar een
aparte ruimte. Vanuit de kerk wordt een brandende kaars
meegenomen, het symbool van het Licht van Christus.
Tijdens de kindernevendienst wordt er vooral aandacht besteed aan het evangelie van die zondag. Daarna volgt er een
verwerking in de vorm van een knutsel, spel, toneel of zang.
Na de collecte komen de kinderen weer terug in de kerk om
de vredeswens uit te spreken en samen het Onze Vader te
bidden. De kinderen die de Eerste Heilige Communie hebben
gedaan kunnen dan ook ter communie gaan. Na de viering is
er gelegenheid voor de kerkgangers om samen na te praten

tijdens een kopje koffie/thee en limonade. Voor elke viering
waarbij een kindernevendienst is krijgen de kinderen een
mailtje gestuurd met een uitnodiging waarin het thema al
kort wordt toegelicht.
Als u vragen heeft of ook graag de uitnodigingen wil ontvangen kunt u een mailtje sturen naar: kindervieringen@demooistekerk.nl
De eerstvolgende kindernevendiensten zijn:
Zondag 6 maart 10.00 uur
Woorddienst
Zondag 20 maart 10.00 uur
Woord- en Communieviering
		
(palmpaasstok versieren)
Zondag 3 april
10.00 uur
woorddienst
De uitnodiging voor de kindernevendienst van Palmpasen vindt
u op de locatiepagina van Vierakker.
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R.K. Begraafplaats “Sint Jan de Doper” te Keijenborg
Het oude kerkhof was rond de voormalige schuuren waterstaatskerk gesitueerd. Tot 1910 werden
de overleden parochianen daar ter ruste gelegd.
Op 17 mei 1910 vond de inwijding plaats van
de huidige begraafplaats aan de Sint Janstraat.
Stoffelijke resten van de oude begraafplaats zijn
herbegraven op de nieuwe begraafplaats en ook
de stoffelijke resten van de overleden priesters
zijn in het priestergraf opnieuw bijgezet.
Het beheer van de begraafplaats was in handen
van het kerkbestuur. Aangezien het kerkbestuur
onvoldoende aandacht kon besteden aan het
bestuurlijk beheer van de begraafplaats, werd
besloten om een aparte stichting in het leven te
roepen.
Op 11 juli 1986 werd bij notariële akte de Stichting Rooms-Katholieke Begraafplaats “Sint Jan
de Doper” opgericht. De stichting fungeert als een
zelfstandige stichting. Op 11 december 1986 heeft
het kerkbestuur besloten de begraafplaats over te
dragen aan de stichting. De officiële overdracht
vond plaats op 4 november 1987 bij notariële
akte. Door intensief speurwerk van de bestuurders in de kerkelijke en gemeentelijke registers kon er een administratie worden
aangelegd en werden alle graven in kaart
gebracht.
In 2003 werd gestart met de renovatie
van de begraafplaats. In een periode
van 10 jaar is ondermeer een houten kruis
geplaatst, zijn, in overleg met de rechthebbenden, op het oudste gedeelte oude en
vervallen zerken opgeruimd, is het middenpad
van bestrating voorzien en is op en rond het terrein nieuwe beplanting aangebracht. Tevens is de
toegangspoort vernieuwd en is het gedeelte waar de
kindergraven liggen opgeknapt.
Op zondag 2 november 2008, tijdens de viering van Allerzielen, is het monument voor de niet-gedoopte kinderen
ingezegend. De renovatie is op 5 juli 2013 afgerond door het
plaatsen van een vlinderboom op het gedeelte van de begraafplaats bestemd voor kindergraven.

