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Trots! Trots zijn we op ons nieuw parochieblad ‘Onderweg’! De een vol overtuiging, de ander zoekend, maar allen zijn
we onderweg. Zoals de Heilige Twaalf
Apostelen dat ooit waren. Op pagina 4
vindt u een artikel over de naam en de
inhoud van ons nieuwe parochieblad.
Trots zijn we, want ‘Onderweg’ ligt voor
u. We zijn lang, bijna twee jaar, met het
opzetten van ‘Onderweg’ bezig geweest.
We hebben dat bewust gedaan, want het
is een enorme overgang, van twaalf parochiebladen naar één. Ook daarover later
meer. Afgelopen voorjaar is de knoop
doorgehakt en hebben we gekozen voor
een parochieblad in een modern jasje, dat
moet helpen om meer en meer één parochie te vormen en waarin iedere geloofsgemeenschap toch haar ei kwijt kan. Na
de zomer hebben we als redactie samen
met de locatieredacties de laatste punten
in detail besproken. Voor u ligt het resultaat: ‘Onderweg’. Het eerste nummer aan
het begin van het kerkelijk jaar. Kerstmis. De geboorte van Christus en dit jaar:
de geboorte van een nieuw blad.
Ons doel is om een blad te maken dat informatie verschaft, de betrokkenheid met
de parochie vergroot en dat bijdraagt aan
de verdieping van het geloof. Benieuwd?
Wij ook! Naar wat U er van vindt! Veel
leesplezier en alvast een Zalig Kerstfeest.
De redactie
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Kerstmis, het begin van:
een nieuwe lente met een
nieuw geluid... !!!
Het lijkt misschien wat flauw om dit als thema te kiezen voor het allereerste en
tevens Kerstnummer van dit fonkel-nieuwe parochieblad voor onze Parochie
Heilige Twaalf Apostelen. Maar ik zie goede redenen voor deze opening. Tijdens
het Kerstfeest, bij de geboorte van Jezus Christus, wordt immers de nieuwe
lente al ingeluid. Het Licht wordt geboren, midden in de donkerte van de nacht
en het breekt langzaam - maar zeker - door. En het straalt voor alle mensen. Dat
lezen we ook bij Lukas: “Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat Gij hebt
bereid voor de volken: Het licht dat voor alle mensen straalt, de glorie van Israël
uw volk” Welnu, dat klinkt toch prachtig?
En vanuit een nieuw parochieblad als
dit, naar een nieuw jaar en een nieuwe
toekomst kijken, dat is een zinvolle uitdaging. Een nieuwe kans om in dit nieuwe
jaar samen te zoeken en te vinden. Opdat
we weer verder komen... in ons leven, in
onze gemeenschap en in ons geloof, in
ons gezin, op de school, in de kerk en op
het werk. En dan is het van groot belang
dat we een opgewekt humeur houden en
inderdaad zoeken naar nieuwe kansen en
mogelijkheden.
Van Katholieken zei men vroeger altijd:
“Die hebben zo’n blij geloof...!” U hebt
het vast wel eens gehoord. En sommigen
denken misschien nog wel met weemoed
terug aan die voor hen zo goede oude
inmiddels toch al lang vervlogen tijd.
Het was de tijd zonder mobiele telefoons
en pc’s, er was nog geen email en geen
sms. Wat zijn de tijden en de mensen
veranderd.
Het is belangrijk om te proberen positief
de toekomst in te gaan. Met dingen waar
je blij van wordt; u en ik en anderen en
liefst zo veel mogelijk. Gedeelde smart is
halve smart, gedeelde vreugd is dubbele
vreugd. En tussen de voorbereidingen
voor het Kerstfeest met liedteksten als:
‘Joy to the World’, ‘Ere zij God’ en ‘Komt
allen tezamen’ en andere teksten, ging
ik op zoek naar iets over Christelijke
Vreugde. Ik was aangenaam verrast toen
ik stuitte op een informatie site over de
WereldJongerenDagen die in de zomer
van 2013 in Rio de Janeiro, Brazilië, zullen plaatsvinden. Want wat blijkt? Het
internationale thema dat voor deze dagen
door de Pauselijke commissie is vastgesteld luidt: ‘Verheugt u in de Heer, te
allen tijd’. Het is een tekst uit de brief van
Paulus aan de Christenen van Filippi.
Het christendom wordt in sommige kringen voorgesteld als een levenswijze die de
vrijheid verstikt of indruist tegen onze
verlangens naar geluk en vreugde. Maar dat

de kou gelaten voelen maar opgenomen
in de gemeenschap van die zich broeders
en zusters van de Heer noemen en die
Kind van God mogen heten. Zo willen
we met elkaar onze vreugde vergroten
en versterken en als Kinderen van het
Licht... op naar het Licht en onderweg
met het Licht. Een mooi beeld tot slot:
als er een schaal met muntjes rond gaat,
en ieder mag eruit nemen, dan raakt de
schaal een keer leeg. Maar, als ieder een
kaarsje in de hand heeft en iemand deelt
een vlammetje rond... komt er steeds
meer licht. Joy to the World. Mogen we
elkaar tot vreugde zijn in het nieuwe
jaar, in de winkel en op school, in het
verkeer en op de werkvloer, maar ook in
de organisatie van en in onze parochie
en haar twaalf geloofsgemeenschappen,
in de werkgroepen en raden, bij het
voorbereiden van belangrijke vieringen en
activiteiten.
De Vreugde is ons voorgegeven, wij moeten het zelf realiseren. Met elkaar moeten
we het doen! Het Evangelie is het ‘Goede
Nieuws’ dat God van ons houdt en dat ieder van ons voor Hem belangrijk is. Laten
we aan de wereld tonen dat dit waar is!
Veel leesgenoegen met het nieuwe
parochieblad!
Mede namens de collega’s Anton ten
Klooster en Jaap van Kranenburg:
Een Zalig Kerstfeest, een Gezegend
Nieuwjaar

is verre van de waarheid. Christenen zijn
mannen en vrouwen die waarlijk gelukkig zijn omdat ze weten dat ze niet alleen
zijn. Ze weten dat God hen altijd in Zijn
hand houdt. Het is aan ons, volgelingen van
Christus, om aan de wereld te tonen dat het
geloof geluk voortbrengt en een vreugde die
waar, volledig en blijvend is. Als de manier
waarop christenen leven saai lijkt, zijn wij
de eersten om de vreugdevolle en gelukkige
kant te tonen van het geloof. Het Evangelie is het “Goede Nieuws” dat God van
ons houdt en dat ieder van ons voor Hem
belangrijk is. Laten we aan de wereld tonen
dat dit waar is!
Tja, dat zijn dan weer grote woorden.
Maar het gaat niet vanzelf. Daar moeten
we wel wat voor doen. En met dit nieuwe
parochieblad voor onze twaalf locaties
denken het bestuur en het pastoraal team
dat er weer nieuwe mogelijkheden en
kansen worden geschapen tot vergroting
van het gemeenschapsgevoel: Wij samen,
ieder uniek, maar samen sterk!
We bidden en hopen dat het ons dichter
bij elkaar brengt, nieuwe mensen enthousiast maakt, dat we ons verenigd voelen
en samen sterk maakt. Dat we ons niet in

Fred Hogenelst, pastoor
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Het nieuwe parochieblad is een feit
Na een intensieve voorbereiding is het zo ver: voor u ligt het eerste nummer van
Onderweg, het nieuwe blad van de Parochie HH. Twaalf Apostelen. Een belangrijk onderdeel van de voorbereiding was de keuze van de naam. We hebben veel
suggesties mogen ontvangen, meer dan 35. En daar zaten heel originele, heel
geestige en heel aansprekende namen bij. Sommige met een goede onderbouwing erbij, andere juist heel origineel in de naam zelf. Veel dank voor het noeste
denkwerk aan allen die een voorstel hebben ingestuurd!
We hebben gekozen voor Onderweg. We
vonden dat een naam bestaande uit één
woord, krachtig is. Het woord ‘onderweg’
sprak ons daarbij aan, omdat we er voortdurend mee bezig zijn, in onze (familie)
relaties, in ons geloofsleven, en ook in
ons werk. Ook de kerk is onderweg. We
weten dat de kerk van vandaag er heel anders uitziet dan 15 jaar gelden en dat dat

over 15 jaar ook weer heel anders zal zijn.
We zijn voortdurend onderweg. Net als de
twaalf apostelen zelf. Eerst met Jezus en
daarna zonder hem. Ze gingen onderweg
om de blijde boodschap te verkondigen,
om mensen te informeren, ze met elkaar
in contact te brengen en hun geloofsleven
te verdiepen. Net zoals we met dit parochieblad willen doen. Onderweg.

Kerstboekje:
cadeautje voor basisschool kinderen
Net zoals vorig jaar geeft de parochie ook dit jaar weer een kerstboekje uit voor
de kinderen van de basisscholen. En net als vorig jaar staat achterin het boekje
het schema van de vieringen rond Kerstmis. In 2011 heette het boekje ‘een mooi
verhaal’ en ging het over de belevenissen van een Achterhoeks jongetje en zijn
opa.
Dit jaar heet het ‘Zelfs de stal is vol’ en
gaat het over de dieren die een rol spelen
in het Kerstverhaal. Het boekje is bedoeld om bij de kinderen in de kerstperiode, naast alle drukte rond de Kerstman,
cadeautjes en vakantie, óók aandacht te
vragen voor het verhaal. Het verhaal
van Kerstmis. Om dat verhaal voor
kinderen toegankelijk te maken is
het uitgegeven in een eigentijdse
vorm èn wordt het via de scholen
verspreid. Daarbij spelen de mensen
die actief zijn met het jongerenwerk
in de verschillende geloofsgemeenschappen uiteraard een belangrijke
rol. Ook zullen in de verschillende
kerken extra boekjes neergelegd
worden. Misschien leuk voor (klein)
kinderen die niet naar één van de
basisscholen gaan waar de boekjes

worden uitgedeeld. Op de foto ziet u hoe
vice-voorzitter Cremers het eerste exemplaar aanbiedt aan pastoor Hogenelst.
Wij wensen u veel leesplezier met het
kerstboekje 2012!

Dat brengt ons ook op het vele werk dat
door de redacties van de verschillende
geloofsgemeenschappen is verzet om hun
parochieblad in grote regelmaat tot stand
te brengen. Onderweg naar Onderweg
hebben de redacties van deze bladen
jarenlang heel goed werk gedaan. Daarbij
waren naast de redacties, ook zeer veel
anderen actief: om de bladen te drukken,
te vouwen, rond te brengen enzovoort.
Voor hen allemaal is een groot woord van
dank zeer op zijn plaats!
Onderweg is een full-colour blad geworden met een groot aantal rubrieken. Het
zal acht keer per jaar uitkomen en volgt
de Kerkelijke Kalender. Dit eerste nummer gaat over Kerst en het volgende zal
in het teken staan van de vastentijd. Als
redactie hebben we veel tijd besteed aan
het zoeken naar een goede balans tussen
lokale informatie en zaken die voor de
hele parochie interessant zijn. Een deel
van de gezamenlijke rubrieken zult u,
soms onder een andere naam, kennen uit
de vroegere parochiebladen. Een artikel
van een van onze pastores en een artikel
van de tafel van ons parochiebestuur
zullen vaste onderdelen van Onderweg
zijn, evenals pagina’s voor de jeugd. Het
schema van alle kerkdiensten vindt u op
de middenpagina’s, goed leesbaar door
verschillende kleuraanduidingen. Niet
in de laatste plaats blijft er natuurlijk
aandacht voor lokale activiteiten. Informatie, nieuws en mededelingen vanuit de
locaties worden op de speciaal daarvoor
ingerichte pagina’s van de geloofsgemeenschappen weergegeven. Deze pagina’s
worden verzorgd door de lokale redacties.
Na het lezen van dit eerste nummer wilt
u mogelijk reageren of hebt u suggesties
voor verbetering of anderszins. We horen
dat graag, we zijn immers onderweg.
U kunt ons bereiken via email adres
redactie@12apostelen.nl.
Wij horen graag van u en wensen u veel
leesplezier!
De redactie van Onderweg
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Kerkbalans 2013

Vijf jaar later

Voor niets gaat de zon op. Je hoort het wel eens zeggen. Het is inderdaad geweldig. Iedere dag gaat de zon weer opnieuw op en we hoeven er niets voor te
betalen. God heeft de wereld zo geweldig geschapen dat we de iedere dag weer
een nieuwe dag krijgen. Dat de zon iedere dag weer voor niets opgaat. Maar
dat geldt niet voor de rest van ons leven. Daar moet voor gewerkt en betaald
worden.

De vice-voorzitter van het parochiebestuur vertelt in dit artikel hoe de
fusie van de huidige parochie tot stand
is gekomen en hoe de eerste 3 jaar van
deze parochie zijn verlopen.

Dat geldt ook voor de kerk. Wij leven
in onze parochie. Het lijkt vaak vanzelfsprekend dat de parochie er is, ook op
belangrijke momenten in ons leven. Bij
overlijden van een dierbare, maar ook
bij de geboorte van een kind of bij een
huwelijk. Fijn dat de parochie er is. Dat
lijkt vaak vanzelfsprekend. Maar de parochie is niet de zon. De parochie leeft niet
van de lucht. Er is geld nodig voor het
levensonderhoud van de pastores, voor
het onderhoud van de gebouwen, voor de
verwarming in de kerk, voor de
liturgie etc. En dat wordt niet
betaald door Rome of door
het bisdom, zoals sommigen
wellicht denken. Nee, de
parochie moet gewoon zoals
iedereen zijn eigen broek
ophouden, zijn eigen kosten
betalen.

Dat zelfde geldt voor uw geloofsgemeenschap. Ook uw eigen geloofsgemeenschap is verantwoordelijk voor de
eigen uitgaven. Als u al bijdraagt aan uw
geloofsgemeenschap, als u al een bijdrage betaalt: heel, heel hartelijk dank
daarvoor. Als u dat bedrag wellicht nog
iets verhoogt: fantastisch! Als u nog geen
kerkbalansbijdrage betaalt, dan wil de
kerk u graag vragen dat alsnog te gaan
doen. Het bankrekeningnummer van uw
geloofsgemeenschap kunt u vinden op de
locatiepagina verzorgd
door uw eigen geloofsgemeenschap.
Voor allen, voor de
mensen die al langer
bijdragen, maar ook
voor de mensen
die nu starten met
het betalen van een
kerkbalansbijdrage
geldt dat uw bijdrage
fiscaal aftrekbaar is.
Maar dan moet u
minimaal 1%van uw
inkomen aan schenkingen uitgeven. Als u
niet toekomt aan die
1%: dan bestaat toch
de mogelijkheid om
uw gehele bijdrage
van de belasting af
te trekken. U moet
dan de betalingsverplichting voor enkele
jaren vastleggen. Het
parochiesecretariaat
geeft u graag nadere
informatie hierover.
Tot slot: samen zijn
wij kerk. Laten wij
ook samen de kerk
dragen. En, uw bijdrage komt ten goede
aan de geloofsgemeenschap waartoe u
behoort.

2007:
aankondiging van de fusie

Het is 15 november 2007. De stuurgroep
van het PVGZ, het Parochieverband
Graafschap Zutphen vergadert. Dit parochieverband is een samenwerking van de
12 oude parochies die later zijn gefuseerd
tot de huidige parochie HH. Twaalf
Apostelen. Deze oude parochies hadden
al lang niet meer en eigen pastoor en
kapelaan. Er bestond een pastoraal team
van 2 priesters en 2 pastoraal werkers die
waren aangesteld voor de zielzorg in deze
12 oude parochies. De samenwerking bestond er in dat men samen de (salaris)kosten van het pastoraal team moest dragen.
In de loop van deze dag werd bekend dat
onze bisschop had besloten dat onze 12
parochies moesten fuseren tot één grote
parochie. In het hele bisdom moesten
alle parochies fuseren. Het aantal van 316
parochies zou door al deze fusies worden
teruggebracht tot 49.

Eenheid in verscheidenheid

Nadat we van de eerste schrik bekomen
waren, hebben we besloten loyaal mee
te werken aan de totstandkoming van
deze fusie. Leidende gedachte daarbij
was voor mij: “als wij als bestuurders ons
werk goed doen, dan mogen de gewone
parochianen, de kerkgangers van deze
fusie in de normale zondagse kerkgang
niets merken”. Een fusie tussen 12 parochies is een ingewikkeld proces. Al snel
hebben wij toen ook afgesproken dat
de fusie tot één grotere parochie NIET
betekent dat alles nu een grote eenheidsworst moest worden. We hebben onze
fusie-uitgangspunten tenslotte vastgelegd
in een fusiedocument van 26 mei 2009.
Dit fusiedocument draagt niet voor niets
de titel: “Eenheid in verscheidenheid”.
We zouden één parochie worden maar de
12 oude parochies zouden allemaal hun
eigen eigenheid behouden. Vanaf de fusie
werden de oude parochies aangeduid als
lokale geloofsgemeenschappen binnen de
nieuwe grote parochie.
We hebben gewerkt vanuit de gedachte
dat in een modern parochiebestuur
verschillende bestuursleden moeten zitten met een specifieke deskundigheid.
Onderhoud van gebouwen, financiën etc.
“Eenheid in verscheidenheid” betekent
ook dat wij meenden niet alleen een
goede organisatie te moeten bouwen
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voor de grote parochie, maar dat we ook
heel zorgvuldig een organisatie moesten
ontwerpen waarbij de 12 verschillende geloofsgemeenschappen allen op hun eigen
wijze konden blijven functioneren. Wel
vaak dingen samen doen, wel sommige
bevoegdheden centraal organiseren. Maar
er óók voor zorgen dat in elke geloofsgemeenschap de normale dagelijkse gang
van zaken door de eigen mensen wordt
gedragen. In die dagelijkse gang
van zaken grijpt het parochiebestuur niet in. Die dagelijkse
gang van zaken mag (en moet?)
verschillend zijn binnen de lokale
geloofsgemeenschappen. Dat
lijkt ook logisch als je beseft hoe
verschillend onze 12 geloofsgemeenschappen zijn. Wist u bijvoorbeeld dat volgens de officiële
cijfers in onze grootste geloofsgemeenschap Emmanuel/H.
Johannes de Doper in Zutphen
9.700 parochianen wonen? En
dat onze kleinste geloofsgemeenschap H. Willibrord te Olburgen
er 170 telt? Quizvraag: weet u
hoe veel parochianen er zijn in
onze parochie volgens deze officiële cijfers? Dat zijn er 23.449;
dit alles volgens de officiële
KASKI statistiek 2011.

Pastoraatsgroepen en
Locatieraden

stel doen voor een naam voor de nieuwe
parochie. Wellicht herinnert u het zich
nog. We hebben toen aan alle parochianen om suggesties gevraagd. Het deed
mij persoonlijk ook veel plezier dat het
bisdom heeft ingestemd met onze nieuwe
naam, de HH. Twaalf Apostelen. Zoals de
12 apostelen onderling zeer verschillend
waren, zo zijn ook onze 12 geloofsgemeenschappen verschillend. Niet on-

In elke geloofsgemeenschap
is een locatieraad aangesteld
die verantwoordelijk is voor de
dagelijkse gang van zaken, waar
het de zakelijk kant betreft.
Daarnaast kent elke geloofsgemeenschap een pastoraatsgroep
die werkzaam is op het meer
inhoudelijke vlak. Deze pastoraatsgroep is als het ware het
verlengstuk van het pastoraal
team. Het zijn de ogen en oren
van het pastoraal team. Onze
pastores, een kleine groep van op
dit moment 3 personen, bijgestaan door drie diakens en drie
parochiemedewerkers, kunnen
natuurlijk niet overal tegelijk
aanwezig zijn. In sommige geGlas in loodraam Sint Jan
loofsgemeenschappen functionedanks, maar misschien wel dankzij deze
ren de locatieraad (het organisatorische,
verschillen, konden de apostelen samen
het zakelijke deel) en de pastoraatsgroep
(in eenheid) de nieuwe kerk van Onze
(het inhoudelijke deel) naast elkaar. In
Heer bouwen. Zo ook willen wij in onze
andere geloofsgemeenschappen wordt dit
regio gestalte geven aan onze kerk.
onderscheid in de praktijk niet gemaakt.
Ik zei het al: geen eenheidsworst maar
Eucharistisch Centrum
“Eenheid in verscheidenheid”.
De fusie heeft gestalte gekregen op 1
Naam
januari 2010. We zijn nu 3 jaar verder. Ik
Op het eind van het fusieproces mocht
heb de indruk dat de nieuwe organisatie
elke parochie aan het bisdom een voorzich heeft gezet. Het parochiebestuur

heeft de noodzakelijke centrale beslissingen genomen, en het lokale leven binnen
de 12 geloofsgemeenschappen gaat goed
door. Een van de kwesties die het meest
heeft ingegrepen in de normale gang van
zaken binnen de geloofsgemeenschappen
was de instelling van een Eucharistisch
Centrum. De bisschop heeft besloten om
binnen elke parochie een Eucharistisch
Centrum aan te wijzen met ingang van
1 januari 2012. Dat betekent dat in
die kerk iedere zondag de
H. Eucharistie moet worden
gevierd. In onze parochie is dat de
H. Johannes de Doper in Zutphen.
Maar als de priester in Zutphen
de H. Mis opdraagt, dan kan hij
niet tegelijkertijd dat ook doen in
een van de andere locaties van de
parochie. In overleg met het pastoraal team en met alle locatieraden
is besloten van het aanbod van de
priesters gebruik te maken dat zij
ieder elke zaterdag én elke zondag
2 maal de H. Mis willen opdragen.
Daardoor kan ook buiten Zutphen
in elke geloofsgemeenschap zo veel
mogelijk de H. Eucharistie gevierd
worden. Daarvoor was het wel nodig de tijdstippen van de vieringen
aan te passen. In Zutphen naar
later op de zondag, elders eerder.
Met wat geven en nemen is deze
beslissing ook in gezamenlijkheid
genomen.
Het aanwijzen van de St Jan als
Eucharistisch Centrum heeft wel
tot gevolg gehad dat er voor de
Emmanuelkerk in Zutphen geen
‘plek’ meer was. Dit jaar hebben we
afscheid genomen van het kerkgebouw, in 2013 volgt naar verwachting de officiële ‘onttrekking aan
de eredienst’.

Samen

Ik heb de indruk dat nu 3 jaar na
de fusie de organisatie zich gezet
heeft. Maar laten we wel wezen: de
parochie bestaat niet dank zij een
organisatie, dankzij een structuur
en zelfs niet dank zij het feit dat
we nog pastores hebben. Nee, de
parochie kan niet functioneren
zonder de vele honderden vrijwilligers die binnen onze 12 geloofsgemeenschappen actief zijn. Vrijwilligers de zich
belangeloos inzetten. Op welke plaats
dan ook, allen zijn zij onmisbaar. Zij
(en niet het parochiebestuur) dragen de
parochie. Ik ben al die vrijwilligers diep
dankbaar voor hun onmisbare inzet. Zo
zijn wij samen kerk.
Mr. P.H.A.J. Cremers
Vice-voorzitter parochiebestuur.
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Parochiebedevaart naar Lourdes
Van vrijdag 26 april t/m zaterdag 4 mei 2013.
Een volledig verzorgde bedevaartreis, voor gezonden en zieken,
voor parochianen en hun familie en/of andere reisgenoten, oud en jong!

Lourdes: Gaat u ook mee…?

We reizen ditmaal met een comfortabele
touringcar.
Het biedt ons een unieke gelegenheid om
zo ook in Lisieux en Nevers te zijn.
Lisieux is bekend van de H. Theresia van
Lisieux en in Nevers heeft Bernadette
van Soubirous in het klooster geleefd en
zij is daar – nog steeds – opgebaard.
Zo’n busreis is vanuit onze Parochie nog
niet eerder gedaan!
We hopen natuurlijk dat er uit onze Parochie HH. Twaalf Apostelen (met onze
twaalf unieke geloofsgemeenschappen),
weer een flink aantal bedevaartgangers
meegaat. Zó willen we op bijzondere
wijze als parochiegroep, samen onderweg
zijn!

Waarom zou u naar Lourdes
gaan?

Misschien is het een lang gekoesterde
wens? Misschien aarzelt u nog? Misschien
hebt u een bijzondere reden of intentie
om eens op bedevaart te gaan? Bij Maria
mag u dat allemaal brengen. Of… misschien hoeft het niet zozeer voor uzelf,
maar wilt u wel uw partner, ouders, familielid of een zieke, of een goede vriend of
vriendin begeleiden? Dat kan.
Of wilt u ‘zomaar iemand’, een onbekende, vergezellen en in een rolstoel begeleiden? Dat kan ook. Misschien wil iemand
aan u wel een bijdrage geven? Zodat die
lang gekoesterde wens om op bedevaart
te gaan, nu een keer vervuld kan worden.
Het is heel bijzonder om tijdens deze reis
een Internationale Hoogmis bij te wonen
in een grote ondergrondse kerk met
20.000 mensen van alle nationaliteiten.
Of je kunt ook in je eentje een kaars op
steken, ‘s avonds bij de grot… Maar ook
een bustocht door de Pyreneeën (vrije
keuze) is een beleving op zich. Lourdes
blijft een bijzondere plaats, waar mensen uit alle delen van de wereld elkaar
ontmoeten, samen bidden en hun geloof
beleven, maar ook de gezelligheid van
vakantie ervaren.
Een Lourdesreis is een geweldig voornemen… Maar laat het niet bij een voornemen blijven!

Reissom en begeleiding

De reissom bedraagt  ca. € 870,--. Dit
is voor de busreis heen en terug en voor
het hotel met volpension. U kunt alleen
meegaan, dan geldt een toeslag, maar

natuurlijk is het plezierig om met partner,
familie of kennissen te reizen.
De bedevaart wordt verzorgd door de
VNB en heeft een Nederlandstalig programma. Er is Nederlands sprekende medisch zorg aanwezig bij de reis. Hulpmiddelen die nodig zijn, zoals bijvoorbeeld
een rolstoel of rollator, zijn ook dáár te
leen: Alles wordt voor u geregeld.

Informatieavond

De informatieavond is op dinsdag 29
januari 2013, in de parochiezaal bij de RK
Christus Koningkerk, Het Jebbink 8 te
Vorden.

De avond is van half 8 tot ca. 10 uur. De
koffie staat klaar.
Weet u al zeker dat u komt of zelfs meegaat? Of hebt u nu al vragen?
Laat het dan vast weten en neem gerust
contact op met de werkgroep.
Mw. Willy Hermsen, Vierakker;
tel.nr.: 0575 - 520845 na 19.00 uur ’s
avonds; of tel.nr.: 06 – 53646772.
Mw. Riekje Rijk; geestelijk verzorger
Stichting Sutfene, Zutphen;
tel.nr.: 06-13182098.
F. Hogenelst, pastoor Parochie HH.
Twaalf Apostelen; telefonisch spreekuur
zie pagina 2.
In het volgende parochieblad vertellen
we u meer.
Namens de werkgroep,
Fred Hogenelst, pastoor

Effata, ga open!
Effatavieringen in Zutphen, straks in meer geloofsgemeenschappen?
Zaterdag middag, acht september. Het is
vijf uur en de eerste EFFATA viering gaat
bijna beginnen.
In de St Jan in Zutphen staan stoelen
klaar, in een kring geplaatst rond een
groot, gekalligrafeerd Evangelieboek.
Rond de Effata-kaars staan mandjes met
kaarten, een schaal met wierook en een
krans van zonnebloemen. De 24 aanwezigen luisteren naar muziek. Er wordt gebeden en gezongen, en er zijn stiltes. Een
verhaal klinkt. Jezus zegt er ‘Effata!’ wat
betekent: ga open. Hij zegt het tegen een
mens die niet kan horen, een mens ook
die sprakeloos is. Jezus maakt contact
met die gesloten mens, geneest hem van
zijn sprakeloosheid en zijn gesloten hart
en oren.
Die eerste viering is de naamgever
geworden van de vieringen die we nu
maandelijks in de St. Jan houden. Effata:
kom binnen en laat je openen voor God
en Zijn Woord.
De vieringen zijn oecumenisch van
karakter en bestemd voor iedereen, maar
ze zijn met name bedoeld voor mensen
die wat verder af staan van de kerk. Ook
mensen die zich minder thuis voelen in
de zondagsliturgie hopen wij te ontmoeten in deze vieringen. Voor parochianen en anderen die een groep hebben
gevormd rond Bijbel, gebed, diaconale
activiteiten of meditatie is het een goede
gelegenheid om groepsgewijs te vieren.
De Effata-vieringen hebben een laagdrempelig karakter en kennen een

grote variatie in
inhoud, terwijl
de opbouw
steeds heel
herkenbaar is. In
deze vieringen
gaat het om de
eigen zoektocht
naar de ervaring
van God in ons
leven. Daarbij
staat steeds de
betekenis van
een Bijbeltekst voor ons dagelijks leven
centraal. Er wordt daarbij afwisselend
gebruik gemaakt van symbolen, poëzie,
actuele teksten, muziek, zang, gesprek,
overweging, meditatie en andere vormen
van verdiepen en bezinning. In elke viering is gebed een belangrijk onderdeel.
Elke tweede zaterdag van de maand
om 17.00 uur in de St. Jan, Zutphen
Komende Effata-vieringen in de St
Jan in Zutphen in 2013:
12 januari, 9 februari, 9 maart, 13
april, 11 mei, 8 juni
in 2013 gaan we ook kijken naar mogelijkheden om deze vieringen in de andere
geloofsgemeenschappen aan te bieden!
Voor meer informatie:
Gerry Spekkink, parochiemedewerker
spekkink@12apostelen.nl
pastor Jaap van Kranenburg
j.vankranenburg@12apostelen.nl
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MOV - Fairtrade dag 2012
Zondag 28 oktober jl. was de 2e Fairtradedag in het Ludgerusgebouw in Vierakker. Het was een dag van (h)eerlijk genieten! Ruim 80 sportievelingen genoten
van een mooie wandeltocht door het landschap rond Hackfort.
Het was gezellig druk op de Fairtrade markt met diverse stands waaronder de
Wereldwinkel Vorden, Sari Mode en diverse Streekproducten uit de omgeving.
Ongeveer 200 belangstellenden hebben deze middag bezocht!

dag, met aandacht voor eerlijke handel of
Fairtrade. Met dank aan het MOV en de
medewerkers van het Ludgerusgebouw.

Voor de kinderen was er een knutseltocht. Zij gingen na het verhaal van
Noach de natuur in om daar dingen te
zoeken waar later een regenboog van
gemaakt werd.
De MOV  van de parochie – de organisator van deze middag -  had haar eigen infostand en verkocht o.a. de wandelingen.
MOV staat voor Missie Ontwikkeling en
Vrede en deze groep wil laten zien hoe je
zelf daadwerkelijk kunt meewerken aan
een betere, rechtvaardige wereld door de
keuzes die je in je leven maakt.
Tijdens de vieringen in het weekeinde
van 27 en 28 oktober was er in alle kerken
van onze parochie aandacht voor het
Thema “Eerlijk is eerlijk”, de opbrengst
van de extra collecte was voor Solidaridad. In de middag was er een optreden

Wilt u reageren dan kan dat via de mail
aan m.temorsche@12apostelen.nl

van Mandinkabi, een Afrikaanse band.
Ze wisten het publiek te vermaken met
warme klanken.
De (H)eerlijke
middag werd afgesloten met een
Fairtrade Diner.
Ruim 80 mensen
genoten van een
heerlijke maaltijd
die bereid was
met Fairtrade
producten en/
of streekproducten uit de eigen
omgeving van
onze parochie.
Kortom: een
zeer geslaagde

Verdriet is de keerzijde
van liefde
Manu Keirse
Wanneer gij blijde bent,
schouw dan diep in uw hart,
en ge zult zien, dat enkel
wat u smart gegeven heeft,
ook vreugde brengt.
Wanneer gij verdrietig bent,
blik dan opnieuw in uw hart,
en ge zult zien dat ge weent
om wat u vreugde schonk
Kahlil Gibran
		
Misschien is wel het belangrijkste inzicht
dat men moet onthouden over verdriet,
dat verdriet zeer sterk te maken heeft
met vreugde en liefde.
Degenen die in staat zijn tot liefde, om
te houden van mensen en dingen, ervaren
ook verdriet. Mensen die niet in staat
zijn om te houden van mensen ervaren
ook veel minder verdriet. Verdriet is de
keerzijde van liefde, aldus Manu Keirse
tijdens de boeiende lezing die hij in onze
parochiegemeenschap verzorgde op

maandag 12 november in de Christus
Koning kerk te Vorden.
Zo’n 150 parochianen luisterden geboeid
naar deze lezing over hoe om te gaan met
verlies en verdriet. Verlies verwerken is
rouwarbeid verrichten.
Rouw en verdriet veranderen het leven
genadeloos. Elk mens beleeft afscheid en
verlies op een unieke wijze. Als men zijn
ouders verliest, verliest men zijn verleden.
Als de partner sterft, verliest men zijn heden. Bij het sterven van een kind, verliest
men zijn toekomst. Manu Keirse ging in
op vele aspecten van verlies en rouw en
hield een pleidooi om ook kinderen volop
te betrekken bij het hele rouwproces.
Na de pauze ging hij in op de vragen
vanuit het publiek.
Deze lezing sloot mooi aan bij de vieringen van Allerzielen waarbij alle parochianen welkom waren. Maar deze lezing
was ook bedoeld als een “dank je wel” aan
alle vrijwilligers van bezoekersgroepen,
avondwake groepen, uitvaartgroepen en
rouwgroepen die belangeloos medeparochianen bijstaan en omringen met zorgen
liefde. Manu Keirse zei het heel mooi:

“Mensen zijn de handen, de oren
en de ogen van God”.
Met dank voor de gastvrijheid en de
zorg van de vrijwilligers van de geloofsgemeenschap van Vorden kunnen we
terugkijken op een meer dan geslaagde
avond. Een parochiaan zei na afloop:
”Wat goed dat de parochie dit soort
dingen ook doet!” Mocht u uw ervaringen
over deze avond met ons willen delen
dan zie ik uw reacties graag tegemoet op
m.temorsche@12apostelen.nl
Margriet te Morsche, parochie medewerkster
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Van de bestuurstafel
Beste parochiaan,

De kogel is door de kerk. Voor u ligt
het eerste nummer van ons gezamenlijk
parochieblad. Een diepgekoesterde
wens van het pastoresteam gaat hiermee
in vervulling. Sommigen van u zullen
moeite hebben met het afscheid van het
‘eigen’ parochieblad wat zo trouw om
de zoveel tijd bij u in de bus viel. Natuurlijk, afscheid nemen doet altijd een
beetje pijn. Maar er is ook een keerzijde.
Het geeft ook nieuwe kansen! Op het
moment van schrijven van dit stuk wordt
er door de redactieleden en bestuurslid
Theo Lam nog koortsachtig gewerkt om
alles op tijd klaar te krijgen en ja –mag ik
het zeggen? – wordt er met een grijns van
oor tot oor ook geweldig geheimzinnig
gedaan. Over hoe het blad er uit gaat zien
wil niemand een woord los laten. Ja, dat
het mooi wordt, maar dat is dan ook wel
alles wat wij als bestuur krijgen te horen.
Over de naam mogen we ook al niets weten. Dát het eindresultaat onze stoutste
verwachtingen gaat overtreffen, zie je aan
de gezichten. We kunnen niets anders
doen dan ons te laten verrassen door de
opmaak, de foto’s en de lezenswaardige
artikelen. Heel benieuwd zijn we naar de
bijdragen van de geloofsgemeenschappen
die geheel naar eigen inzicht hun pagina
mogen invullen. Kortom, we kijken verlangend uit naar de verschijning van dit
eerste nummer!
Bij een afscheid hoort soms een terugblik, in veel gevallen een dankwoord.
Dat laatste is zeker op zijn plaats, want
jarenlang zorgde een grote schare vrijwilligers voor het verschijnen en rondbrengen van uw eigen lokale parochieblad:
van redactielid tot bezorger en iedereen
daar tussen in die ook een steentje
bijdroeg. Tot u richt ik mij. U allen hebt

ervoor gezorgd dat de parochianen van
uw eigen geloofsgemeenschap werden
geïnformeerd, geïnspireerd en gemotiveerd. Sommigen van u blijven als lokaal
redactielid zorgen voor de bijdrage van de
eigen geloofsgemeenschap en velen zullen
gewoon, zoals altijd, het parochieblad
blijven bezorgen. Maar, of u blijft of niet,
dank aan u allen voor uw jarenlange inzet
en enthousiasme!
In deze bijdrage alle aandacht voor dit
eerste nummer en het dankwoord. Het

voornemen is om in het eerstvolgende
nummer meer bestuursinhoudelijke zaken met u te bespreken. Wilt u nu al vast
kennisnemen van waar wij ons als bestuur
zoal mee bezighouden, dat kan. U kunt
een kort verslag van de maandelijkse vergaderingen vinden op onze website onder
het kopje bestuur.
We wensen u allen veel leesplezier en
vanzelfsprekend een zalig kerstfeest en
een gezond en gelukkig 2013!
M-C.E. Bonga-Tulleken,
secretaris parochiebestuur

Een nieuw blad aan het eind van het
Constantijnse tijdperk
Toeval of niet, de dag dat ik dit artikel schreef, zondag 28 oktober, was het precies 1700 jaar geleden dat de Romeinse keizer Constantijn de slag bij de Milvische brug won. Op 28 oktober 312 behaalde het leger van Constantijn de overwinning op zijn rivaal Maxentius.
De legende zegt dat Constantijn de avond
tevoren een kruis aan de hemel zag staan
met de woorden in hoc signo vincis; met
dit teken zul je winnen. Constantijn besloot gehoor te geven aan zijn visioen, en
een dag later versloeg hij zijn concurrent.
Deze overwinning had een doorslaggevende betekenis voor de toekomst van het
christendom. Als dank voor zijn overwinning schonk de overwinnaar de tot dan toe
vervolgde christelijke minderheid vanaf 313
het burgerrecht in het Romeinse Rijk, het
christendom werd zelfs gelijkgesteld aan
de staatsgodsdienst. Constantijn zorgde
er bovendien voor dat de Sint Pieter werd
gebouwd.
Het visioen van Constantijn en de overwinning op de Milvische brug is hoe dan
ook, legende of niet, van essentieel belang
geweest voor het christendom: vanaf dit

DKCI - Aartsbisdom Utrecht

Ariënsprijs 2013

De Ariënsprijs wordt opnieuw uitgereikt in 2013.
Wij vragen uw medewerking om op deze wijze de
diaconie in ons aartsbisdom weer in het zonnetje te
zetten.
Kent u kleine of grote inspirerende diaconale activiteiten of lokaal of wereldwijd PCl-werk, dan vragen
wij u om deze voor te dragen voor de Ariënsprijs
prijs.
Een vakkundige jury bezoekt alle genomineerde projecten.
Voor informatie:  www.dkci-utrecht.nl, onder de button “downloads” kunt u een
aanmeldingsformulier downloaden.

moment begon het zijn zegentocht door
Europa en in de rest van wereld. Zijn grote
bloei beleefde het christendom in de Middeleeuwen, denk alleen maar aan de prachtige gotische kerken en kathedralen die
toen overal in het Avondland verrezen. De
hele Europese cultuur raakte doordrenkt
van het christelijk gedachtegoed.
Van die bloeiperiode is in onze contreien
niet veel meer over, kunnen we gerust
stellen. Het hedendaagse Europa heeft te
maken met een vergaande secularisatie
en ontkerkelijking. Het heeft er zelfs alle
schijn van dat we in een tijd leven waarin
we het omgekeerde beeld zien van het
Europa van Constantijn; een langzaam
verdwijnend christendom. Er wordt zelfs
al gesproken van het einde van het Constantijnse tijdperk.
Ook het verschijnen van dit nieuwe
parochieblad heeft alles te maken met
de terugtrekkende beweging die de
RK-Kerk maakt in Europa. Ook in de
Achterhoek moeten parochies samengaan om te blijven voortbestaan. Ook dit
nieuwe blad zou niet tot stand gekomen
zijn als de nood tot samenwerking er
niet was geweest. De kerk wordt kleiner,
dat is evident. De dominante rol van het
christelijk geloof is verdwenen, het effect
van de slag bij de Milvische brug lijkt
te zijn uitgewerkt. Maar het christendom heeft teveel waarheid in zich om te
verdwijnen. Het zout der aarde zal ook in
de toekomst nodig zijn.
Met kerstmis 2012 ligt de eerste uitgave
van dit blad bij u op tafel. Laat dit het
nieuwe zoutvat zijn.
Hans Limbeek
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Buitenkerststal
Reeds vele jaren zijn vrijwilligers traditie getrouw actief met de bouw van
een buitenkerststal. Onder leiding van
Jos Hafkamp, coördinator kerststalbouwers, werken jong en oud samen aan de
totstandkoming van de stal. Er is immers
ruimte voor ieders inbreng, kennis en
kunde, want dat brengen zij allemaal mee.
En naast het harde werken, want het
moet wel in vier zaterdagen klaar zijn, is
er altijd tijd voor koffie en koek.
Het resultaat is altijd spannend en verrassend want geen één jaar is de stal
hetzelfde. Wat het dit jaar wordt: u mag
het komen aanschouwen!

Nieuwe look

Door de gulle gaven en spaarzaamheid is
in het afgelopen jaar is de beeldengroep
waaronder Maria, Jozef en kindje Jezus
gerepareerd en vernieuwd! Een aantal
enthousiaste dames heeft ze allen in een
nieuw ‘jasje’ gestoken. Zo wordt het eeuwen oude verhaal dat zich in Bethlehem
afspeelde, herleeft en geplaatst in Joppe.
Zou de kameel er ook weer zijn?
Kom, zie en bewonder! Vanaf kerstzaterdag tot en met 2 januari bent u van harte
welkom.
De kerststalbouwers wensen u veel
plezier en een Zalig Kerstfeest.

De vrijwilligers in groepen kwamen zo in
gesprek met elkaar.
Voor verschillende vrijwilligers kwam
deze film heel dichtbij, vanuit eigen ervaringen in het leven. De essentie van deze
dag was dat bezoekvrijwilligers dicht bij
de gevoelens van de mensen komen. Vaak
ook als ze oud, ziek, zwak en/of eenzaam
zijn.

Impulsdag een terugblik
Op zaterdag 6 oktober waren 60 bezoekvrijwilligers samengekomen in ‘Ons
Huis’ in Hengelo om de Impulsdag mee
te maken. Emeritus pastoor Jan Berkhout
was uitgenodigd ons door de dag heen te
leiden.
Na de ontvangst werden we meteen in
het diepe geworpen door het kijken naar
een heel indringende film van de Poolse
regisseur Kieslowsky, de eerste film uit
de Decaloog (Tiengeboden). Het eerste
gebod speelde in deze film als thema.
Na de film vroeg Pastoor Berkhout ons
welke beelden ons waren bijgebleven.
En wat was de boodschap van deze film?

Pastoor Berkhout heeft de film en
de besprekingen, ook de losgekomen
emoties, heel goed weten te begeleiden
en goede woorden tot ons gesproken.
De bespreking was helder. Ook vertelde
hij over zijn ervaringen over de nieuwjaarsnachtramp in Volendam. Vele goede
reacties werden aan het einde van de dag
gehoord. Een uitgebreide lunch werd
ons aangeboden, er werd veel met elkaar
besproken en....gaandeweg brak de zon
door.
Gesterkt en dankbaar ging iedereen weer
huiswaarts.
Met dank aan de organisatie: diakens
Leon Everts en Theo ten Bruin, die de
inleider was en ook weer de dag afsloot
met gebed. Dank!
Maria Klein Tank
bezoekvrijwilliger Joppe

Gregoriaanse Adventsvespers
in St. Jan Zutphen
Terwijl de buitenwereld steeds donkerder wordt zien de mensen in de Adventstijd
uit naar het Licht van geboortefeest met Kerstmis. We brengen in deze weken
licht in huis en ontsteken op iedere Adventszondag een kaars op de Adventskrans.
Net zolang tot op de laatste zondag vier brandende kaarsen het naderende Kerstfeest aankondigen. Licht wordt ook altijd ontstoken wanneer aan het eind van de
dag het licht afneemt.
In kloosters en abdijen komt men dan bij elkaar voor het kerkelijk avondgebed
tijdens de gebeden of gezongen Vespers. Het is al een jarenlange traditie dat het
Gregoriaans Getijdenkoor in de Zutphense St. Janskerk op deze vier zondagen
de Adventsvespers verzorgt. Rustige Gregoriaanse gezangen bij het invallen van
deze avonden zorgen in deze eeuwenoude ruimte voor een meditatieve bezinning,
heroriëntering en gebed en haalt ons voor een moment uit onze dagelijkse beslommeringen.
De vier Vespervieringen zijn op zondag 2-9-16 en 23 december, aanvang 17.00 uur
Met duidelijke tekstboekjes zijn de Vespers goed te volgen.

In deze Kersttijd houdt het koor
Vokate van de Chr.Koningkerk
haar Kerstconcert.
Een afwisselend programma met mooie
Nederlandse, Engelse en Duitse Kerstliedjes wordt mede ondersteund door een
klarinetensemble en enkele sololiederen.
Woensdag 19 december.
Aanvang 20.00 uur. Toegang: vrije gift.
Na afloop gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van.....
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Tarieven
Op 8 december 2010 heeft het parochiebestuur de tarieven vastgesteld die gelden
binnen de parochie en die door alle
geloofsgemeenschappen van de parochie
worden gehanteerd. In zijn vergadering
van 10 oktober 2012 heeft het parochiebestuur besloten een aantal tarieven aan
te passen.

Bestaand
1. Kerkelijke en liturgische
verrichtingen
-  kaarsen
0,50
-  noveenkaars klein
5,00
-  noveenkaars groot
10,00
-  gebedsintenties
10,00
-  doopviering
45,00
-  jubileumviering e.d.
220,00
-  huwelijksviering lid lokale
gemeenschap
275,00
-  huwelijksviering niet lid lokale
gemeenschap, inclusief “huur”
kerk: 260,00 plus 250,00
535,00
-  uitvaart inclusief begrafenis
360,00
-  uitvaart inclusief crematie
450,00
-  begrafenis of crematie

KINDJE WIEGEN
Speciaal voor kleuter en peuters,
maar natuurlijk is iedereen welkom.
Dinsdag 25 december, 1e Kerstdag
Joppe, 15.00 uur
Keijenborg, 15.00 uur
Ruurlo, 15.00 uur
Woensdag 26 december, 2e Kerstdag
Borculo, 15.00 uur
Hengelo, 15.00 uur

VIERINGEN IN
VERZORGINGSHUIZEN
Borculo: Andriessenhuis
1e vrijdag van de maand, 15.30 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
Keijenborg: Maria Postel,
vrijdagavond 18.30 uur
Vorden: De Wehme,
1e vrijdag van de maand, 9.30 uur
Zutphen: IJsselflat,
2e dinsdag van de maand, 10.00 uur
Zutphen: Elisabethkapel,
3e woensdag van de maand, 10.00 uur
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zonder uitvaart
260,00
-  avondwake zonder de volgende
dag volgende uitvaart
260,00
-  avondwake voorafgaand aan
uitvaart de volgende dag
95,00
-  gebruik afsluitbare aula in kerk
per dag
55,00
2. “Verhuur“ per dagdeel aan derden
(als richtbedrag)
-  kerkgebouw voor vieringen van
   niet-lid geloofsgemeenschap
265,00
-  voor andere gebeurtenissen
   (bijv. concert)
260,00
Tarieven vastgesteld in de vergadering
van het Parochiebestuur van 10 oktober
2012. Deze tarieven vervangen de tarieven zoals die zijn vastgesteld op
8 december 2010. Deze tarieven gaan in
op 1 januari 2013

Programma Radio Kerkplein
voor de maand december 2012 (onder voorbehoud) (Elke zondag op de kabel 93.1, radio via FM
106.1 of Berkelstroom.nl)
Elke week om 10.02 uur Kerkelijk nieuws, 10.08
uur: Kinderverhaal en 10.20 uur Rotonde met
geestelijke muziek; om 11.02 uur Kerkelijk nieuws;
11.08 uur klassieke muziek
De programma’s zijn nog tot een week na uitzending te beluisteren op www.B-FM.nl
Zondag 23 december
10.02 uur: Radio Kerkplein met gesprekken en
muziek
10.45 uur: Plusminus: Een column van Jaap Pott
of Ria Brummelman
11.20 uur: Gesprek: o.l.v. David Nijhuis. Onderwerp nog niet bekend.
12.02 uur: Kerkdienst: Chr.Ger. Kerk. Voorganger: Ds Rein den Hertog.
Zondag 30 december
10.02 uur: Radio Kerkplein met gesprekken en
muziek
10.45 uur: Plusminus: Een column van Ton van
Ingen Schenau
11.20 uur: Gesprek:Een gesprek over de Diaconale Balans. De strijd tegen armoede
en onrecht.
12.02 uur: Kerkdienst: Prot. Gem.Zutphen. De
Wijngaard. Voorganger: ds Simon
Sluis

KINDGERICHTE
KERSTVIERINGEN

Aanbidding en

Maandagavond 24 december 2012
Borculo, 17.00 uur, F. Hogenelst,
pastoor
Hengelo, 18.00 uur, J. van Heugten,
diaken
Joppe, 19.00 uur, werkgroep
Lochem, 19.00 uur, werkgroep
Ruurlo, 17.00 uur, A. Ten Klooster,
pastor
Vierakker, 19.00 uur, werkgroep
Zutphen, 17.00 uur, J. van Kranenburg, pastoraal werker
Dinsdagmorgen 25 december 2012
Olburgen, 9.30 uur, werkgroep
Steenderen, 9.30 uur, werkgroep

Zutphen: zaterdag 15.00-16.00 uur

Vieringen door de week
Borculo: laatste dinsdag van de
maand, 10.00 uur
Hengelo: donderdag, 9.00 uur
Lochem: 1e donderdag van de
maand, 10.00 uur
Olburgen: 1e vrijdag van de maand,
15.00 uur
Zutphen: woensdag, 9.00 uur

biechtgelegenheid

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

Onderweg / Uit de geloofsgemeenschappen
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H. Martinus - Baak
Wichmondseweg 17, 7223 LH  Baak; 0575-441291;
martinusbaak@kpnmail.nl
Secretariaat: donderdag 9.00-9.30 uur;
Rekeningnr.: 3045.01.697
Redactie: antoonmentink@chello.nl

Locatieraad

W. Driever, vz, 441736; P. Niks, pm, 441714; J. Roordink,
secr., 442877.

Pastoraatgroep

B. Lamers, 441244; S. van Westering, 441993; J. Dors,
441948; I. Teunissen, 452865, infra.teunissen@kpnplanet.nl

Inwijding kapel en
plaquette voor het
ongedoopte kind
Na een mooie opening van de kerkhofkapel op 2 november jl. zal op zondag
27 januari 2013 pastor Ten Klooster
aansluitend aan de viering van 09.30 uur
de opnieuw ingerichte kapel inwijden.
Tevens zal de plaquette voor het ongedoopte kind worden onthuld. In het
verleden mochten doodgeboren kinderen
niet worden gedoopt en werden deze
kinderen begraven in ongewijde grond
op het kerkhof, “achter de heg”. Dit tot
groot verdriet en onbegrip van vooral
de ouders. De Baakse geloofsgemeenschap en de parochie HH. 12 Apostelen
willen door het plaatsen en inwijden van
de plaquette voor het ongedoopte kind
solidariteit betuigen en een positieve
bijdrage leveren aan het verwerken van
het verdriet.
U allen bent van harte uitgenodigd.

Vanuit de
Pastoraatsgroep
Koffiedrinken en Nieuwjaarswens
Ook in 2013 zal er in het eerste weekend
van elke maand aansluitend aan de viering
koffie drinken zijn. Afhankelijk van de
viering is het koffiedrinken op zaterdag of
zondag. Op zaterdag 5 januari 2013 willen
we na de viering van 19.00 uur samen met
u het nieuwe jaar welkom heten en elkaar
het beste wensen voor 2013. U bent van
harte uitgenodigd!

Bezoekersgroep
De bezoekersgroep is “vernieuwd”. De
dames die ons in deze zijn voorgegaan,
hebben het “stokje” aan ons overgedragen, na een jarenlange en trouwe inzet.
Wij willen ons hier met ons vijven honderd procent voor gaan inzetten maar

moeten nog even op gang komen. Dit
vergt natuurlijk even wat tijd, maar we
doen ons best.
Simone van Westering en Berna Lamers
hebben als doelgroep de nieuwe parochianen en de pas- geborenen te verwelkomen.
Everdien Schut, Dianne Janssen en Ingrid
Schooltink willen de zieken (en de mensen die er prijs op stellen) een bezoekje
brengen.
Indien er in uw omgeving (zieke) medeparochianen zijn, waarvan u weet (of
denkt) dat een bezoekje op prijs gesteld
zou worden, wilt u dat dan aan Ingrid

Schooltink doorgeven? Dat mag telefonisch of via de mail.
Wij hopen u middels deze informatie wat
duidelijkheid te geven in wat u van ons
mag verwachten als bezoekersgroep.
Met vriendelijke groet, mede namens
Simone, Berna, Everdien en Dianne,
Ingrid Schooltink, Tel. 441915
Mail adres: bertschooltink@hotmail.com

Misintenties
Zondag 13 januari 9.30 uur Woord en Communieviering
Ouders Roordink-Borgonjen, Joop en Geert van
den Bos Fam. Berns
Zaterdag 19 januari 19.00 uur H. Mis
Ouders Cornelissen-Brink, Dien Mokkink-Wenting Fam. Berns
Zaterdag 2 februari 19.00 uur Woord en Communieviering
Fam. te Stroet
Misintenties voor elk weekend
Appie Besseling, Henk Alofs, Mevr. Salebrink
Misintenties voor eenmaal per maand
Mevr. Hebben – Smit, Teun en Marie Eliesen–
Hendriks , Ouders van Leussen–Schooltink-Bosman, Fam. Van Ree–ten Broek , Ouders Driever
– Masselink , Mevr. Dicky Herfkens, Fam. van den
Bos–Sesink , Dhr. Jan van Langen, Mevr. MulderGeurts, Theodorus Jansen en Jos, Bernardus
Theodorus Boshoven en fam., Jos Hermsen

Geslaagde Sint Maartenviering in Baak
Op 11 november was het feest van Sint Maarten in Baak.
De kerk - die de St Martinuskerk heet - was helemaal gevuld met kinderen en
ouders en grootouders en juffen en één meester.
De kinderen kwamen uit Baak, Olburgen, Vierakker/Wichmond en Steenderen en
alle kinderen hadden zelfgemaakte lampions bij zich.
In de kerk werd het verhaal over Sint Maarten verteld en waren er ‘optredens’ van
kinderen die
liedjes zongen
en gebeden en
gedichten voorlazen.
Alles ging onder
de bezielende
leiding van juf
Meike die de
vaart er goed
inhield.
Daarna ging
iedereen mee
in de optocht.
De lampionnen
gingen aan.
Voorop liep het
paard met Sint
Maarten, daarachter kwam Nieuw Leven uit Steenderen, die met de drums en de
xylofoons alle inwoners van Baak naar buiten deden gaan.
De vrolijke optocht eindigde weer bij de kerk, waar iedereen lekkere en vooral
hete chocolademelk kreeg. Of het daarna nog lang onrustig bleef in Baak, dat weet
de schrijver van dit stukje niet.............
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Tenhemelopneming - Borculo
Steenstraat 26, 7271 BP Borculo; 0545-271383;
info@parochie-borculo.nl;
Secretariaat: woensdag 10.00-11.30 uur.
Rekeningnr.: Rabo 3091.19.510 (algemeen); Rabo 3091.05.439
(kerkbijdragen);
Redactie: monique.uhl@gmail.com

Locatieraad

J. Verwoolde, geb., 271761; B. ten Brinke, secr., 273194;
C. Erinkveld, pm., 482241.

Pastoraatgroep

J. Uhl, vz., 275853; M. Nijman, 274687; A. Franck, 473360;
R. ten Thije, 272361; pastoraat@parochie-borculo.nl

Kerstconcert
Op zondag 23 december om 16.00 uur
verzorgt het Borculo’s mannenkoor een
kerstconcert onder leiding van dirigent
Christo Guenov. De kerk is vanaf 15.00
uur open. U bent van harte welkom.

Kindje Wiegen, Kerst
voor de allerkleinsten

Kardinaal Eijk komt
naar Borculo
Wij hebben de eer en het genoegen u te
kunnen meedelen dat Zijne Eminentie
Willem Jacobus kardinaal Eijk op zondag
20 januari 2013 om 9.30 uur zal voorgaan in onze kerk. Om samen met onze
geloofsgemeenschap de Heilige Eucharistie te vieren. Dit is naar aanleiding dat
de misdienaars al verschillende keren bij
vieringen waar kardinaal Eijk in voorging
geassisteerd hebben in o.a. Zutphen,
Apeldoorn en Utrecht. Bij deze gelegenheid had de kardinaal gezegd “Nu wil ik
ook naar Borculo komen om daar met
jullie voor te gaan in de Eucharistie.”
Aansluitend is er gelegenheid om Zijne
Eminentie te ontmoeten en de hand te
schudden tijdens het koffie drinken in het
KJ-gebouw. U bent allen van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de viering
en het samenzijn in het KJ-gebouw.

Op Tweede Kerstdag komen we elk
jaar bij elkaar om voor de kinderen het
kerstverhaal te vertellen. Aan de hand van
het verhaal van Dick Bruna beelden we
het kerstverhaal uit met de kinderen die
mee willen doen. Er zijn verkleedkleren
in de kerk. Het verhaal wordt afgewisseld
met liedjes. De kinderen mogen zelf de
muziek maken met muziekinstrumenten en uit volle borst meezingen met de
traditionele kerstliedjes.
Als het verhaal is afgelopen, mag iedereen kindje Jezus komen bewonderen. En
natuurlijk een kijkje nemen bij de prachtige kerststal. Ter afsluiting is er voor alle
kinderen een kleurplaat met wat lekkers.
We hopen weer op een grote opkomst op
Tweede Kerstdag!
José Leferink, Marije Ribbers, Cindy
Bouwmeester
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Eerste Heilige
Communie
Ook dit schooljaar hopen we weer op 14
april een Eerste Communiefeest te kunnen vieren. Kinderen vanaf groep 4 van
de basisscholen in Borculo e.o. worden
in de gelegenheid gesteld deel te nemen
aan de Eerste Heilige Communie. De
kinderen zullen tijdens schooluren en
onder begeleiding van de werkgroep met
elkaar praten over deze belangrijke stap.
Bij voldoende deelname starten we in de
2de week van januari 2013. Een opgaveformulier ligt voor u klaar achter in de
kerk of op het parochiesecretariaat. Meer
informatie kunt u verkrijgen bij Mirjan
Nijman, m.j.nijman@planet.nl.
Mirjan Nijman, Saskia Sollman, Monique
Uhl en Diana Sterenborg

Familieberichten
Op 29 oktober 2012 is op 85-jarige leeftijd
overleden: Anna Maria Doppen, weduwe
van H. Spekschoor.
Op 30 oktober 2012 is op 88-jarige leeftijd
overleden: Johanna Klaziena van Galen,
weduwe van G.H.  Venderbosch.
Op 7 november 2012 is op 73-jarige
leeftijd overleden: Truus Gerharda Maria
Wegdam, echtgenote van H.A.J. Dibbelink.

Misintenties
22 dec t/m 3 febr.
22-12-12 Herman en Annie van de Berg Savenije
25-12-12 Diny Thelen te Braake; Harrie Leferink op Reinink; Wim Vreman; overleden fam.
Geerligs-Ottenschot; Jan en Paul Belterman;
Theo Spliethof; overleden fam. Jansen -ten Bras;
Theo en Riek Verhijen; Anton Rasing; Piet Sessink;
overleden ouders Luttikholt-Garstenveld (jaargedachtenis); Liene Heutinck-Wieggers; Gerda
Kl. Severt-Elsinghorst en fam.; Ben Lubbers; Theo
Krukkert; José en Pim Schrijver; fam Rombouts
en Kees van Heijnsbergen; Wim Mulder en
fam.; Theo Liebrand; Henk de Vries; Wilhelmien
Krabbenborg-kl. Nijenhuis; Herman Beerten;
Truus Vizee-Dolphijn 29-12-12 Herman en Annie
van de Berg Savenije; Theo Spliethof; Theodora
Brokers-Bremers (jaargedachtenis) 5-1-13 Anton
Rasing 14-1-13 overleden ouders Luttiholt-Garstenveld (jaargedachtenis) 26/27-1-13 fam Rombouts en
Kees van Heijnsbergen 23 -1-12 Wim Mulder
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DAG

BAAK

BORCULO	

HENGELO	

JOPPE	

KEIJENBORG

LOCHEM	O

za 22/12

19.00 uur
19.00 uur											
Euch.
Euch.			
zie Hengelo		
F. Hogenelst
A. ten Klooster
										
													
zo 23/12		
9.30 uur			9.30 uur				
4e zo			
Euch.
zie Zutphen		
WCV
Advent			 A. ten Klooster			
J. van Kranenburg				

ma 24/12		
17.00 uur
18.00 uur
18.00 uur		
19.00 uur		
KerstFamilieviering
Herdertjesviering
Familieviering		Familieviering		
avond		 F. Hogenelst
J. van Heugten
werkgroep		
werkgroep		
												
20.00 uur
22.00 uur
20.00 uur
22.00 uur Euch.
20.00 uur Euch.
22.00 uur
WCV
WCV
Euch.
A. ten Klooster
F. Zandbelt
WCV
J. van Kranenburg
J. van Kranenburg
F. Hogenelst
T. ten Bruin
G. Oude Groen
J. van Heugten
													
di 25/12
9.30 uur
9.30 uur Euch.
9.30 uur
9.30 uur
11.00 uur
9.30 uur
Eerste
Euch.
G. Simons
WCV
WCV
Euch.
Euch.
Kerstdag
A. ten Klooster
G. Oude Groen
J. van Kranenburg
W. Matti
A. ten Klooster
F. Hogenelst
				
15.00 uur
				
Kindje Wiegen

15.00 uur			
Kindje Wiegen			

wo 26/12			
De Bleijke, 9.30 uur
9.30 uur
11.00 uur							
Tweede		
15.00 uur
WCV T. ten Bruin
Euch.
Euch.							
Kerstdag		
Kindje Wiegen
15.00 Kindje Wiegen
F. Zandbelt
F. Hogenelst							
													
za 29/12		
19.00 uur							
		
Euch.							
		
F. Zandbelt							
zo 30/12

9.30 uur		
9.30 uur		
11.00 uur		
WCV		WCV		WCV		
J. van Kranenburg		
werkgroep		
J. van Kranenburg		
													
ma 31/12		
19.00 uur		
19.00 uur Euch.		
19.00 uur				
2012
WCV		
met Te Deum		WCV				
Oudjaar		 J. van Kranenburg		
F. Hogenelst		
werkgroep				

di 1/1												
2013												
Nieuw-												
jaar												
													
za 5/1
19.00 uur									
Euch.									
F. Hogenelst									

zo 6/1		
9.30 uur
9.30 uur
9.30 uur
11.00 uur
9.30 uur
		
Euch.
WCV
Euch.
WCV
WCV
		
J. van der Meer
T. ten Bruin
F. Hogenelst
T. ten Bruin
werkgroep
													
za 12/1		
19.00 uur							
		
WCV
		
werkgroep							
zo 13/1

9.30 uur
9.30 uur
9.30 uur
11.00 uur
9.30 uur
WCV		
Euch.
Euch.
Euch.
WCV
werkgroep		
F. Hogenelst
F. Zandbelt
J. Leisink
werkgroep
													
za 19/1
19.00 uur			
17.00 uur			
Euch.			
WCV			
F. Zandbelt			
J. van Heugten			

zo 20/1		
9.30 uur
10.00 uur		
11.00 uur
10.00 uur			
		
Euch.
Oec. viering
Oec. viering
Oec. Viering			
		
Kardinaal Eijk
T. ten Bruin		
J. van Kranenburg
J. van Heugten			
													
za 26/1								
								
								
zo 27/1

9.30 uur
9.30 uur
9.30 uur
9.30 uur
11.00 uur
9.30 uur
Euch.
WCV
Euch.
WCV
WCV
Euch.
A. ten Klooster
werkgroep
F. Zandbelt
werkgroep
J. van Kranenburg
F. Hogenelst
													
za 2/2
19.00 uur
19.00 uur
19.00 uur							
Maria
WCV
Euch.
Noaberviering							
Lichtmis
T. ten Bruin
A. ten Klooster
Oec. werkgroep							

zo 3/2			
9.30 uur
9.30 uur
11.00 uur
9.30 uur
			
WCV
Euch.
Euch.
WCV
			
W. Matti
A. ten Klooster
F. Hogenelst
T. ten Bruin
											
LEGENDA:

Euch.:
WCV:

Eucharistieviering
Woo:rd- en Communieviering

WD:
Woorddienst
EHC: Eerste H. Communieviering
Oec.viering: Oecumenische viering			
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VIERAKKER	

VORDEN	

ZUTPHEN	DAG

											
za 22/12
zie Baak
zie Borculo
zie Baak			
										
													
zo 23/12
				9.30 uur		11.15 uur
zie Vierakker		
zie Vierakker
Euch.
zie Lochem
Euch.
4e zo
				
F. Hogenelst		
F. Zandbelt
Advent

		
17.00 uur		
19.00 uur		
17.00 Fam.viering
ma 24/12
		Familieviering		Familieviering		
J. van Kranenburg
Kerst		
A. ten Klooster		
werkgroep		
avond
												
20.00 uur Euch.
20.00 uur
20.00 uur
22.00 uur
22.00 uur
20.00 uur
A. ten Klooster
WCV
WCV
Euch.
Euch.
Euch.
23.00 uur Euch.
T. ten Bruin
werkgroep
F. Zandbelt
F. Hogenelst
J. van der Meer
E. Wassink
													
di 25/12
9.30 uur
9.30 uur
9.30 uur
9.30 uur
9.30 uur
11.15 uur
Familieviering
Euch.
Familieviering
WCV
WCV
Euch.
Eerste
werkgroep
J. van der Meer
werkgroep
J. van Heugten
T. ten Bruin
F. Hogenelst
Kerstdag

			
			

15.00 uur
Kindje Wiegen					

							
11.15 uur
wo 25/12
							
Euch.
Tweede
							
A. ten Klooster
Kerstdag
													
							
19.00 uur
17.00 uur			
za 29/12
							
Euch.
Euch.			
							
A. ten Klooster
Zandbelt			

9.30 uur
9.30 uur			
9.30 uur
11.15 uur
zo 30/12
		 Euch.
WCV			Euch.
Euch.
A. ten Klooster
J. van Heugten			
Hogenelst
F. Hogenelst
													
				
17.00 uur		
19.00 uur
ma 31/12
				Euch.		Euch.
2012
				
A. ten Klooster		
F. Zandbelt
Oudjaar

												
11.15 uur Euch.
di 1/1
												
F. Hogenelst
2013
												
A. ten Klooster
Nieuw												
J. van Kranenburg
jaar
													
									
17.00 uur Euch
18.30 uur		
za 5/1
									
A. ten Klooster
Euch.		
									
T. ten Bruin
A. ten Klooster		

9.30 uur
Dorpskerk
9.30 uur			
11.15 uur
zo 6/1
WCV
19.00 uur
Euch.			 Euch.
werkgroep
Oec. viering
A. ten Klooster			
F. Hogenelst
													
							
19.00 uur
17.00 uur		
17.00 uur
za 12/1
Euch.
Euch.
Effataviering
							
F. Hogenelst
F. Zandbelt		
J. van Kranenburg

9.30 uur
9.30 uur
Grote Kerk
11.15 uur
zo 13/1
Euch.
WCV			
10.00 Oec. viering
Euch.
J. Leisink
werkgroep			
J. van Kranenburg
F. Hogenelst
													
19.00 uur
19.00 uur
				
za 19/1
			 Euch.
WCV					
A. ten Klooster
werkgroep					

zo 20/1
			
9.30 uur
9.30 uur
9.30 uur
11.15 uur
			
WCV
Euch.
Euch.
Euch.
			
werkgroep
A. ten Klooster
F. Hogenelst
A. ten Klooster
													
								
19.00 uur
19.00 uur
17.00 uur		
17.00 uur
za 26/1
								
Euch.
WCV
Euch.		Kinderviering
								
F. Zandbelt
J. van Kranenburg
A. ten Klooster		
F. Hogenelst

9.30 uur				
9.30 uur
11.15 uur
zo 27/1
WCV				 WCV
Euch. 		
J. van Kranenburg				
werkgroep
F. Hogenelst
													
za 2/2
							
17.00 uur
18.30 uur		
							
Euch.
Euch.		Maria
							
A. ten Klooster
F. Hogenelst		Lichtmis

9.30 uur
9.30 uur
9.30 uur
10.00 uur		
11.15 uur Euch.
zo 3/2
Euch.
WCV
Euch.
WD		
A. ten Klooster
F. Hogenelst
G. Oude Groen
J. Leisink
werkgroep
T. ten Bruin		
											
Voor andere vieringen zie bladzijde 11 		WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN zie www.12apostelen.nl/vieringen
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H. Willibrord - Hengelo
Spalstraat 38; 7255 AD  Hengelo (Gld.); 0575-461275;
willibrord@rkkhengelo.nl; www.rkkhengelo.nl
secretariaat: woensdag 15.00-17.00 uur.
Rekeningnr.: 1213.92.570; 1195.38.857 (kerkbijdragen);
1684.62.303 (torenrestauratie).
Redactie: louise50@live.nl

Locatieraad/pastoraatgroep

F. Geurtsen, vz., 462945; E. Gerritsen, secr., 461004;
R. Lankhorst, pm., 465621;
H. Roes, 461061; B. Ariaens, 467646;
A. Schabbink, 462570.

Van ‘oude’ parochiegids 2008 naar Informatiegids voor
de H. Willibrord Geloofsgemeenschap te Hengelo
Op 20 november 2012 is het eerste exemplaar van deze informatiegids uitgereikt
aan pastor Anton ten Klooster. In deze gids is alle informatie over de verschillende werkgroepen geordend en gerangschikt.
Deze gids heeft tot doel u te informeren
over de H. Willibrord Geloofsgemeenschap; over de organisatiestructuur, over
de werkgroepen en anderen die in de
parochie actief zijn.
De gids probeert niet alleen inzicht te
geven in wat er allemaal vóór en achter de
schermen van een geloofsgemeenschap
gebeurt maar is bedoeld om u actief op
de hoogte te stellen wie wat doet en hoe
iedereen bereikbaar is.
Als u door de gids bladert, zult u zien dat
er heel veel gebeurt binnen onze geloofsgemeenschap. Talloze activiteiten laten
zien dat onze gemeenschap vitaal is met
een eigen identiteit. Het is vooral een geloofsgemeenschap, waarin het gaat om de
band die we voelen en onderhouden met
de parochie van de H.H. Twaalf Apostelen. Maar gemeenschap zijn betekent ook
dat we oog hebben voor elkaar. In een
levende gemeenschap blijft de onderlinge
zorg voor elkaar en de solidariteit met
elkaar voorop staan. Hiervoor hebben we
elkaar nodig! Aan de opbouw van onze gemeenschap kunnen we allemaal – pastores,
locatieraad en werkgroepen- ons steentje bijdragen!
Het gaat om bedacht zijn
op het welzijn van elkaar!
Wij nodigen u van harte
uit om deel te nemen aan
al hetgene dat in onze
gemeenschap gebeurt, want
u kunt daarin een actieve
rol vervullen. Op allerlei
terreinen is uw hulp als
vrijwilliger onontbeerlijk.
Wij hopen op de eerste
plaats dat u zich in onze
geloofsgemeenschap welkom weet en dat
u zich thuis voelt. Het doet ons genoe-

gen u hierbij de nieuwe gids van de RK
Willibrord Geloofsgemeenschap voor het
werkseizoen 2012-2014 aan te bieden. Wij
hopen dat u erin kunt vinden wat u zoekt!
De Locatieraad

Torenrestauratie:
Afgelopen zaterdag 10 november werd in
het kader van de Torenrestauratie van de
Willibrordkerk een spandoek aan de kerk
bevestigd. Met dit banner wil de Restauratie Commissie de fondsenwerving, die
van levensbelang is voor het voortbestaan
van onze kerk, breed onder de aandacht
brengen. Ook werd er in de kerk een

Van de werkgroep Inspiratie &
Ontmoeting

Zingen vanuit je hart
met Marten Kamminga
Marten Kamminga werd geboren in 1949
in Noord-Scharwoude. Van zijn vader die
zelf organist is, kreeg hij de liefde voor de
kerkmuziek mee. Hij begon zijn loopbaan
in het lager onderwijs en de muziekschool.
Later was hij werkzaam in de psychiatrie.
Als muziekpastor schreef hij liederen voor
vieringen en kerstmusicals. Zo schrijft
hij al jaren de liederen voor de vieringen
op de campings van de RCN en voor de
Landelijke Diaconale Dag. Zijn koren Vox
NIO en Quasi Modus voeren regelmatig
zijn liederen uit. Daarnaast is hij organist
in een PKN-kerk in Putten en in de Engelse kerk aan het Begijnhof in Amsterdam en begeleider van o.a. de Veluwsche
Sanghertjes. Vorig jaar verscheen zijn
prachtige liederenbundel “Nader tot jou”.
Liederen voor gewone mensen die zoeken
naar de zin van hun bestaan.
Over geloven en het gewone leven, over
de Bijbel, over de Ander, de ander en ons
zelf. De liederen zijn eenvoudig van taal
en toon en raken het hart direct.
Ze zijn o.a. heel geschikt voor kerken en
koren. Vanavond zal deze veelzijdig en
inspirerende musicus een inleiding geven
over zijn muziek en vooral ook met ons
zingen. Vanuit het hart! Iedereen die van
zingen houdt, zonder of mét ervaring:
van harte uitgenodigd. Plaats: Maandag
14 januari 2013 RK Willibrord Kerk Hengelo Gld. Tijd: 20.00- 22.00 uur

Uitbreiding locatieraad/
pastoraatsgroep

zogenaamde “Fondsenthermometer”
geplaatst die de huidige stand (toch al
€ 20.000!) laat zien van de binnengekomen gelden op weg naar de zo broodnodige € 50.000. De nachtelijke wind van
zaterdag op zondag was het doek minder
gunstig gezind en blies het half van de
toren. De foto laat o.a. een gelukkig lid
van de Restauratie Commissie zien nadat
hij het verloren gewaande doek weer aan
ongeschonden in handen heeft. Op nieuw
stevig ophangen en op naar de € 50.000
zou ik zeggen!

Vanuit onze parochie de H.H. Twaalf
Apostelen hebben wij het positieve
bericht ontvangen dat we een nieuw lid
mogen verwelkomen in de Locatieraad.
Mw. Ans Schabbink heeft te kennen
gegeven dat zij onze raad wil komen
versterken. Ans Schabbink is geen onbekende binnen onze geloofsgemeenschap
en heeft ook nog deel uitgemaakt van
de overgangsraad. Ans zal vooral vanuit
de pastorale invalshoek invulling geven
aan haar taak binnen de locatieraad. Zo
kunnen we nog meer aandacht schenken
aan de vele werkgroepen binnen onze geloofsgemeenschap. Wij willen als locatieraad een bindende factor zijn binnen de
organisatie van onze geloofsgemeenschap
en ons zo profileren binnen de organisatie van de parochie van de H.H. Twaalf
apostelen.

De Torenrestauratiecommissie.

Ans van harte welkom!

Onderweg / Uit de geloofsgemeenschappen
Onze Lieve Vrouw
Tenhemelopneming - Joppe
Joppelaan 71 a, 7215 AD Joppe; 0575-494221;  
rkkerkjoppe@hetnet.nl; www.rkkerkjoppe.nl.
Secretariaat: maandag en donderdag 9.30-11.30 uur.
Rekeningnr.: 3223.03.001, Redactie: c.schoutsen4@kpn.nl

Locatieraad

J. Wagenmans, vz., 493396; L. Hesselink, secr., 492699;
J. Roes, pm., 490711; W. Noordman, 492627;
W. Achtereekte, 0614892816.

Pastoraatgroep

W. Achtereekte, vz., 0614892816; B. Haarman, 431400;
G. van Tongeren, 494060; C. Tenholter, 492392;
G. Wijnands, 0653227452.

Allerzielen
Voor het vijfde jaar kunnen wij met
recht zeggen: “wat een indrukwekkende
Allerzielen”. Na de eucharistieviering
waarin wij alle overledenen, speciaal die
van het afgelopen jaar, herdachten volgde
een processie naar het kerkhof. Langs
lantaarns kwamen we op het kerkhof
welke met kaarsen prachtig werd verlicht.
Wij willen allen die zich op welke wijze
dan ook met hart en ziel hebben ingezet
om deze Allerzielen, op de wijze zoals
wij in Joppe onze overledenen gedenken
mogelijk te maken, van harte bedanken.

Familieviering
Met veel genoegen delen wij u mee dat
wij een aantal ouders bereid hebben
gevonden om de familieviering van kerstavond mede te organiseren.
In de familieviering op kerstavond 24
december 2012 om 18.30 uur zal een van
onze lekenvoorgangers voorgaan. Wij
nodigen alle kinderen in onze geloofsgemeenschap en daarbuiten maar natuurlijk
ook de ouders en verdere familie van
harte uit om samen de geboorte van Jezus
te vieren.

Buiten kunnen jullie de prachtige kerststal met levende dieren nog bekijken en
ook binnen hebben we een kerststal.
We hopen jullie allemaal te begroeten op
de 1e kerstdag. Tot dan!

Vieringen rondom kerst
en oud/nieuwjaar
Maandag 24 december 2012  
Familieviering
18.30 uur
Eucharistieviering met koor
22.00 uur
Dinsdag 25 december 2012
Woord- en communieviering
met koor
09.30 uur
Kindje wiegen
15.00 uur
Woensdag 26 december 2012
Eucharistieviering met koor
09.30 uur
Maandag 31 december 2012
Eucharistieviering met koor
en aansluitend Te Deum
19.00 uur
Dinsdag 1 januari 2013
géén viering
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Zalig kerstfeest en een
gelukkig nieuw jaar.
We kunnen elkaar persoonlijk een goed
nieuw jaar toewensen op zondag 13
januari 2013. Aansluitend aan de viering
van 9.30 uur is er gelegenheid om elkaar
te ontmoeten onder het genot van een
kopje koffie of thee in het Bosrestaurant.
Wij nodigen u van harte uit.

Koffie-ochtend
Op woensdag 16 januari 2013 is er weer
een koffie-ochtend voor ouderen in de
pastorie. We gaan kijken naar een film
over het leven van Hildegard van Bingen.
Een erg bijzondere vrouw. Zij was een
Duitse, Benedictijnse abdis en actief
op het gebied van religie, kosmologie,
wetenschappen, filosofie, muziek, poëzie,
plantkunde en linguïstiek. Zij werd
afgelopen jaar op 10 mei 2012 heilig verklaard en ze is op 7 oktober door de Paus
erkend als kerklerares. Het belooft een
erg mooie film te worden en heel zeker
de moeite waard om te komen. U bent
weer van harte welkom. Mocht U van
huis opgehaald willen worden, dan graag
een paar dagen van te voren een telefoontje. Om 10.00 uur is de koffie klaar. We
vinden het fijn als we weten op hoeveel
mensen we kunnen rekenen. Tot ziens op
16 januari 2013 !
Mariet van Koppen: 0575-490139    ;   
Puck Vork: 0575-490500

Familieberichten
Overleden: Berendina Theodora Theresia Brinkhof , in de leeftijd van 85 jaar.
Henricus Josephus Adrianus Beekmans,
weduwnaar van B. Beekmans-Maas in de
leeftijd van 93 jaar. Rosa Christina Brom,
weduwe van J.J. Lippman in de leeftijd
van 81 jaar.

Kerst en
nieuwjaarswens
Het jaar 2012 is al weer bijna voorbij, het
nieuwe jaar komt er aan.

Kindje Wiegen
De werkgroep “kindje wiegen” nodigt
ook dit jaar de peuters en kleuters en andere belangstellenden uit om het kerstfeest met z’n allen te vieren. De viering
is op 1e kerstdag, van 15.00 tot ongeveer
15.30 uur. We gaan dan o.a. kerstliedjes
zingen en het kerstverhaal wordt verteld.

Tijd om elkaar weer het beste te wensen, tijd om even bij elkaar stil te staan.
De pastoraatsgroep en locatieraad wil
iedereen bedanken voor hun inzet in het
afgelopen jaar. We willen u fijne kerstdagen en een goed en gezond nieuw jaar
toewensen. Dat we mensen blijven die
elkaar ook weer in het komende jaar tot
inspiratie mogen zijn.

Kerkhofbeheerder: hr. H. Brandjes,
tel. (0573) 400989; 06-41382705
Contactpersoon dopen, avondwake:
mw. P. Abeln tel. 0575-493445
Aanvraag  Parochiebezoek – thuiscommunie
Aanvraag naar het secretariaat of
naar mw. M. Geurtsen
tel. 0575-494317

Onderweg / Uit de geloofsgemeenschappen
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H. Johannes de Doper - Keijenborg
Kerkstraat 9, 7256 AR  Keijenborg; 0575-461314,
webmasters@parochiestjandedoper.nl
Rekeningnr.: 1255.01.102 (algemeen); 1255.02.958
(kerkbijdrage)
Redactie: hannieankersmit@hotmail.com

Locatieraad/pastoraatgroep

W. Besselink, vz., 461355; J. Roeling, 0314-641739;
R. Besselink, 462882; I. van Erp, 470911;
H. Limbeek, 0314-641546

Gezinsbijdrage: administratie

Vieringen

Parochiële Caritas Instelling

De weekendviering
is op zondagmorgen om 11.00 uur.
Elke woensdagavond is er om
19.00 uur Rozenkransbidden in de
kerk, tenzij er een
avondwake wordt gehouden.
Elke vrijdagavond is er om 18.30 uur een
viering in Zorgcentrum Maria Postel.

mevr. C. Beudel, tel. 0314 – 623171
Keijenborg: Rabobank Graafschap ,
Banknr. 12.55.02.958 t.n.v. R.K.Kerk
Zelhem: Rabobank, banknr. 37.47.16.390  
tnv  Parochie Gemeenschap Zelhem
Secretariaat: Jan Niesink , Koldeweiweg
13, 7256 AV Keijenborg. tel. 0575 – 463002

Stichting R.K. Begraafplaats
Keijenborg :

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

Bereikbaarheid Sint Jan de Doper
Keijenborg

Het parochiesecretariaat is tijdens de
opening telefonisch bereikbaar onder nr.
0575 - 461314 op  donderdagmorgen van
10.00 – 11.00 uur. Er is dan iemand aanwezig om misintenties in te schrijven etc.
Buiten die uren is er niemand aanwezig.
U hoort dan het antwoordapparaat en
kunt dan de band inspreken en binnen 48
uur wordt u terug gebeld.
Ook kunt u uw kind aanmelden voor het
dopen. De data voor het eerste halfjaar
2013 zijn zondag 3 februari en zondag 28
april.
Wanneer er minder dan 3 kinderen
worden aangemeld, wordt uw kind in de
gewone viering van 11.00 uur gedoopt.

Aanvraag bezoek
Wenst u bezoek vanuit de parochie te
ontvangen i.v.m. ziekte of om een andere
reden, dan kunt u dit via een briefje doen.
Deze zenden aan het parochiesecretariaat, Kerkstraat 9, 7256 AR Keijenborg of
opgeven tijdens het spreekuur telefoonnummer 0575 – 461314.  Graag uw naam,
adres en telefoonnummer vermelden. De
bezoekersgroep zal dan contact met u
opnemen.

De misintenties voor de maand december
2012 zijn nog in de Sint Jan’s Bode van
december opgenomen. Vanaf januari 2013
komen de intenties in het nieuwe gezamenlijke Parochieblad te staan. Wilt U er
rekening mee houden dat dit Parochieblad minder vaak verschijnt: 8 keer per
jaar. U moet dus goed de sluitingsdatum
in de gaten houden voor het volgende
nummer, zodat wij alle intenties kunnen
plaatsen.

Raad van Kerken, Halle,
Keijenborg, Zelhem.
Viering in Keijenborg

20 januari 2013 openen we de Week van
gebed voor de eenheid met een Oecumenische viering om 11.00 uur in de St.Jan de
Doperkerk in Keijenborg.
Het thema van deze viering is: “Wandelen
met God” Micha 6:8. Wat God vandaag
van ons vraagt is, dat we de weg van
gerechtigheid,barmhartigheid en nederigheid gaan. Deze weg voert naar het smalle
pad van Gods Koninkrijk en niet naar de
autoweg van de hedendaagse grootmachten.
De Week van gebed wordt in Nederland
voorbereid door de Raad van Kerken.
De Raad van Kerken-Halle-KeijenborgZelhem, doet ook mee, met alle Christenen over de hele wereld. Wij gaan ons

ook bezinnen in de Week van gebed op de
gerechtigheid, de goedheid en de eenvoud
om met God door het leven te gaan.
We nodigen iedereen uit bij de Oecumenische viering, aan het begin van de “Week
van gebed” van 20 - 27 januari 2013.

Vorming & Toerusting HalleKeijenborg-Zelhem

Ontmoeting met Rooms-Katholieke
traditie- Van Heilig Oliesel als laatste
sacrament naar de ziekenzalving ter
versterking en troost. Diaken Theo ten
Bruin geeft hierover uitleg op donderdag 24 januari 2013 om 20.00 uur in het
Parochiecentrum van Keijenborg. U kunt
zich hiervoor opgeven tot uiterlijk 17
januari bij Miny Sloot-v.d. Kemp tel. 0314
-624547 of mail: miny.sloot@upcmail.nl

Opgave Eerste Heilige Communie
op zondag 26 mei 2013.
Wilt u uw kind opgeven voor de Eerste
Heilige Communie, gelieve dan contact
op te nemen met Sylvia Wolsing, 0575464129 of via de mail, tonnysylvia@
hotmail.com
Werkgroep Eerste Heilige Communie,
Kitty Beulink en Sylvia Wolsing.

Misintenties
Vrijdag 4 januari Maria Postel Gerard Smeenk en
dochter Liesbeth
Zondag 6 januari. Herenkoor. Marie Niesink,
Wim en Ingrid Beulink en fam, Jo Kraayvanger en
Marie-José, Gerard Miltenburg, Maria Johanna
Sloot, Pastoor Thuis, Pastoor Alferink, Ouders te
Stroet-Evers, Grada Mullink-Hofstede
Zondag 13 januari. Rejoice. Marie Niesink, Wim
en Ingrid Beulink en fam, Echtpaar WillinkStapelbroek, Echtpaar Hendriks-Willemsen, Grada
Mullink-Hofstede
Zondag 20 januari.Parochiekoor. Marie Niesink,
Ouders Weverink-Meijer, Ouders NiesinkVolman, Ouders Niesink-te Poele, Jo Kraayvanger
en Marie-José, Riek Bergervoet-Mentink, Ouders
Johan en Jo Hendriks-Sessink, Grada MullinkHofstede
Zondag 27 januari. Geen Koor. Marie Niesink,
Ouders Niesink-te Poele, Riek Besselink-Hoenderboom, Jan en Annie Grobben-Ankersmit, Echtpaar
Hendriks-Willemsen
Vrijdag 1 februari Maria Postel. Gerard Smeenk en
dochter Liesbeth

Familieberichten
Op 4 november 2012 is overleden Gerharda
Johanna Maria Mullink-Hofstede in de leeftijd van
86 jaar. Op 17 november 2012 is overleden Herman
Polman in de leeftijd van 69 jaar.

Sluitingsdatum inleveren kopij voor
Keijenborg is vrijdag 4 januari 2013
bij hannieankersmit@hotmail.com.

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.: 5327.37.407 of 25.63.407 (kerkbijdrage)
Redactie: gtevaarwerk@planet.nl

Locatieraad

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

Pastoraatgroep

A. Kusters, 256784; L. Doornbos, 280910; Th. van Huijstee,
258442; mw. C. Heringa, 253697.

Een nieuw
parochieblad
Met het verschijnen van het eerste nummer van het nieuwe parochieblad is er
een eind gekomen aan het mededelingenblad Onder Ons. In het nieuwe parochieblad heeft elk van de twaalf locaties van
de parochie van de HH. Twaalf Apostelen
een eigen pagina waarop zij de locatiegebeurtenissen en mededelingen kwijt kan.
Bladerend door de laatste twee nummers
van Onder Ons zie je dat het daarbij kan
gaan om een verslag van een bezinningsdag van de liturgiegroep, een oproep om
de bezoekersgroep te versterken, de vraag
aan (de ouders van) de kinderen van de
basisschool zich te melden voor de Eerste
Heilige Communie of het Heilig Vormsel, de vraag om hulp van de Stichting
Hulpverlening Lochemse Kerken of van
de Voedselbank (Caritas), een uitnodiging
deel te nemen aan muziekvespers in de
St. Gudulakerk, enzovoort. Te verwachten is dat met al die artikelen in de vorm

van verslagen, uitnodigingen en oproepen
er op onze locatiepagina geen ruimte is
voor de u vertrouwde agenda met een
overzicht van de vieringen met misintenties, collectes, lectoren en misdienaars.
Ongetwijfeld zult u ook in de toekomst
willen weten welke van onze koren haar
medewerking verleent aan een viering,
wie van de kosters in welke week dienst
heeft en welke gastvrouw of gastheer u
op welke dag op het secretariaat kunt
aantreffen. De redactie heeft daarom
besloten aan elk nummer van het nieuwe
parochieblad een inlegvel toe te voegen,
waarmee u ook in de toekomst behalve
de hierboven genoemde agenda, roosters en overzichten alle informatie over
bijvoorbeeld de telefoonwacht en de
vergaderingen en bijeenkomsten in de
parochiezaal binnen handbereik hebt.
Aan de totstandkoming van Onder Ons
hebben in de loop van de tijd heel wat
vrijwilligers hun medewerking verleend.
Dat Onder Ons elke keer weer op tijd
bij u in de bus lag, is te danken aan een
redactieteam, een team van typistes en
kopieerders en aan een zeer omvangrijke
vouw- en bezorgploeg. Aan de 60ste en
laatste jaargang van Onder Ons hebben
maar liefst 68 parochianen een bijdrage
geleverd. Alleen al de bezorgploeg bestaat
uit 46 personen. Bezorgers, vouwers,
typistes en redactieleden, allen hebben
zich met grote overgave en vaak over een
periode van vele jaren (redactielid Toon
Sesink maar liefst 32 jaar) voor Onder
Ons ingezet. Graag zouden we hier alle
medewerkers van Onder Ons met naam
willen noemen, maar u begrijpt dat daar
bij dit grote aantal geen ruimte voor is.
De locatieraad denkt op dit moment nog
na hoe we de medewerkers aan Onder
Ons op een passende wijze kunnen
danken. In een van de volgende nummers
hopen wij u daar nader over te berichten.
We zijn bijzonder blij dat de meeste
medewerkers zich met evenveel enthousiasme als voorheen voor het nieuwe paro-
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chieblad zullen blijven inzetten. Over het
inlegvel en de bezorging van het nieuwe
parochieblad hoeft u zich dan ook geen
zorgen te maken.

Informatiegids
Onlangs is de informatiegids van onze
geloofsgemeenschap herzien en geactualiseerd. In deze gids is heel wat informatie
te vinden over onze geloofsgemeenschap,
onze pastores, de locatieleiding en het
secretariaat. De gids geeft een overzicht
van alle werkgroepen in onze geloofsgemeenschap, een gemeenschap waarin
meer dan 200 vrijwilligers actief zijn en
waarin mensen graag samenkomen om
hun geloof vorm te geven in vieringen of
werkgroepen. In de gids is een schema
opgenomen met namen van mensen die
op de een of andere wijze een werkgroep
vertegenwoordigen. U kunt hen aanspreken met vragen en opmerkingen betreffende een werkgroep. Voor een exemplaar
van de gids – speciaal bestemd voor
nieuwe parochianen, maar wellicht ook
interessant voor niet-nieuwkomers - kunt
u op het secretariaat terecht. En wie weet
mag een van de werkgroepen u als nieuwe
vrijwilliger begroeten.

Een nieuwe
entree
Het is u ongetwijfeld al opgevallen dat
de entree van ons kerkgebouw een flinke
opknapbeurt heeft gehad. De heer Piet
Witteman heeft kans gezien om in korte
tijd deze enigszins in verval geraakte binnenkomst om te toveren in een waardige
entree die bij ons kerkgebouw past.
Piet, hartelijk dank! Vanaf nu komen we
ons kergebouw weer binnen door een
fris-geverfde hal die op devote wijze is
aangekleed.

Onderweg / Uit de geloofsgemeenschappen
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Lectoren

Olburgseweg 4; 7225 NB  Olburgen, 0575-451279,
bgg 0575-451454.
Rekeningnr.: 1489.00.313
Redactie: jansenmts@planet.nl

24 december: Thea Lebbink, 30 december: Anke Pasman, 13 januari: Anny
Steentjes, 19 januari: Roland Jansen, 27
januari: Cilia Langenhof, 3 februari: Anke
Pasman

Locatieraad/pastoraatgroep

Kosters

H. Willibrord - Olburgen

J. den Hartog, vz., 452815; M. Baars, pm., 452145;
A. Gerritsen, 450950; A. Pasman, 451261.

Mededelingen uit de
locatieraad
De eerste ‘mededelingen’ in het nieuwe
parochieblad. Het is even wennen, omdat
de kopij lang van te voren moet worden
ingediend en niet pas op zondagavond
voor de maandag waarop het blad gedrukt wordt. Als u dit leest, hebben we
het Ceciliafeest al weer even achter de
rug. Daarbij werd uitgebreid aandacht
besteed aan het feit dat Jan Wigman 50
jaar lid was van het koor.
Hij heeft daarbij ook afscheid genomen,
de lichamelijke beperkingen werden
teveel. In al die jaren heeft Jan nog veel
meer gedaan voor de kerkgemeenschap
in Rha en Olburgen, o.a. als lid van het
parochiebestuur. We zijn hem er allemaal
oprecht heel erg dankbaar voor. Jan:
ontzettend bedankt!!! We hopen in het
volgende nummer hierop nog terug te
komen met een ‘plaatje en een praatje’.
Wij wensen u veel leesgenot van dit
nieuwe blad. Namens de locatieraad, Jan
den Hartog.

Bisschoppelijke
Adventsactie
In onze kerk houden we al jaren de kerkdeurcollecte voor de Adventsactie tijdens
één van de Kerstvieringen en niet zoals
bij veel andere kerken in de adventsperiode. Dit jaar staat die op maandag 24
december ingepland. Het project waar de
opbrengst voor bestemd is wordt elders
in het blad uitgebreid gepubliceerd.
Dinsdag 25 december is de opbrengst
van de kerkdeurcollecte bestemd voor de
activiteiten van de PCI.

Kerstgezinsviering
Eerste Kerstdag is er traditiegetrouw
weer de gezinsviering. Het is een woord
en communieviering waarin extra aandacht is voor de kinderen. Erna, Wilma

en Thea zullen deze viering voor het
laatst organiseren en er in voor gaan. Ze
zijn bezig er weer een mooie viering van
te maken. Ze zoeken een mooi kerstverhaal om bij de kerststal aan de kinderen
te vertellen en ze hopen een kinderkoor
te kunnen regelen om samen mooie
kerstliederen te zingen.
U bent van harte uitgenodigd. Alleen of
met uw gezin, met uw vrienden en kennissen, met uw kleinkinderen of buurkinderen, kortom iedereen is welkom. We
zien u graag 25 december om 9.30 uur!

Gezinsvieringen
Vanaf begin volgend jaar zullen de
gezinsvieringen gezamenlijk worden
georganiseerd met Baak, Steenderen en
Vierakker. Dat is voor de organisatoren
uit Olburgen een mooi moment om hun
jarenlange betrokkenheid te beëindigen.
Erna Bosch, Thea Lebbink en Wilma
Schooltink, wier kinderen inmiddels de
doelgroep zijn ontgroeid, zijn druk op
zoek naar opvolgers. Wij willen hen vanaf
deze plaats heel hartelijk berdanken voor
hun betrokkenheid en het vele –goedewerk dat ze gedaan hebben. Ze blijven
actief op andere terreinen voor de kerk
en daarmee zijn we al even blij. ‘Meiden’
bedankt!

Misdienaars
24 december: Denise en Rianne, 30
december: Edith en Richard, 13 januari:
Marjolein en William, 19 januari: Rianne
en Richard, 27 januari: Denise en William, 3 februari: Rianne en Marjolein

Collectanten
24 december: Rudy Schooltink, 30 december: Theo Damen, 6 januari: Johan
Willemsen, 13 januari: Theo van Aalst, 19
januari: Rudy Schooltink, 27 januari: Theo
Damen, 3 februari: Johan Willemsen

24 december: Betsie Verhoeven, 25
december: Jan Baars, 30 december: Joost
Langenhof, 4 januari: Joost Langenhof,
6 januari: Cilia Langenhof, 13 januari:
Betsie Verhoeven, 19 januari: Jan Baars, 27
januari: Joost Langenhof, 1 februari: Theo
Damen, 3 februari: Cilia Langenhof

Bloemversiering

15 dec. – 28 dec.: Diny en Leonie, 29 dec.
– 11 jan.: Betsie en Nicole, 12 jan. – 25
jan.:Yvonne en Liesbeth, 26 jan. – 8 febr.:
Thea en Gerda

Dames- en herenkoor

Repetitie: 18 december, 8 januari, 15 januari, 22 januari, 5 februari
Gezongen vieringen: 24 december, 13
januari, 27 januari

Intenties
24 december: Familie Aalberts en Nijhof, Bernard
Beijer, Gradus en Riek Bremer, Theo Bremer, Joke
Gosselink, Overleden ouders Te Braake-Gosselink,
Antoon Gosselink en Truus Gosselink-Steverink,
Overleden ouders Van den Berg-Vlaskamp, Trees
Damen-Giesen, Riet Willemsen-Böhmer
25 december: Bertus Metze, Herman Pasman,
Overleden ouders Pelgrom-Huis in ’t Veld, Gradus
Baars, Hendrikus Baars, Overleden familie Van
Halen-Abbink, Pastor Gerold
30 december: Willemien Horstink-Groot Koerkamp, Overleden ouders Gerritsen-Reulink, Ton
Gosselink, Jan Egging en Marietje Egging-Houtman, Annie Wenting-Winkelman
6 januari: Herman Pasman, Joke Gosselink, Gradus
Baars, Overleden familie Beijer-Kleinstapel
13 januari: Gradus en Riek Bremer, Theo Bremer,
Ton Gosselink, Riet Willemsen-Böhmer
19 januari: Willemien Horstink-Groot Koerkamp,
Herman Pasman, Jan Egging en Marietje EggingHoutman
27 januari: Bernard Beijer, Overleden ouders
Gerritsen-Reulink, Overleden familie Van HalenAbbink
3 februari: Overleden familie Sesink-Peters, Herman Pasman, Joke Gosselink, Bertus Metze, Ton
Gosselink, Overleden familie Beijer-Kleinstapel

Uiterlijke inleverdatum kopij: 7 januari
2013 vóór 20.00 uur.
E-mailadres: jansenmts@planet.nl

Onderweg / Uit de geloofsgemeenschappen
H. Willibrord – Ruurlo
Groenloseweg 1; 7261 AM  Ruurlo; 0573-451456;
rkkerkruurlo@live.nl
Secretariaat: dinsdag 9.30-11.00 uur
Rekeningnr.: 3567.50.396 of  Giro 246958 (kerkbijdrage).
Redactie: f.kasteel@hetnet.nl

Locatieraad

I. Peterse, vz., 461494; J. Schooltink, secr., 452013;
T. Radstaak, pm., 453045.

Pastoraatgroep

F. Helmink, 0638912177; R. Bettink, 0645455913.

Uitnodiging
Aan alle vrijwilligers die onze Willibrordus
gemeenschap draaiende houden. Een geloofsgemeenschap kan alleen goed functioneren wanneer er voldoende vrijwilligers
zijn. En dat hebt u het afgelopen jaar weer
laten zien. Op alle fronten is er met plezier
gewerkt om de vieringen goed te verzorgen,
het kerkgebouw schoon te houden en al
het nodige te doen voor een goed functionerende Kerkgemeenschap. Wij willen u
daar graag voor bedanken en nodigen u uit
voor de traditionele oliebollenbijeenkomst
op ZATERDAG 29 DECEMBER 2012 Van
15.00 uur – 17.00 uur De tent staat dan weer
op het kerkplein, het glaasje glühwein en de
bekende heerlijke oliebol worden u geserveerd. Wij hopen u te mogen begroeten en
met elkaar een gezellig samenzijn te hebben. Deze uitnodiging wordt alleen in het
parochieblad geplaatst. Een persoonlijke
uitnodiging zal niet worden verstuurd. Ook
als u nog niet tot onze vrijwilligers behoort
maar het leuk vindt om iets voor onze
Willibrord te doen, bent u ook van harte
welkom. U kunt dan al de sfeer proeven. De
Locatieraad en de Pastoraatgroep.

Van de bestuurstafel
Het is heel bijzonder om een eerste bijdrage
te leveren aan ons nieuwe Parochieblad. Het
oude vertrouwde groene boekje, dat zo vele
jaren dienst heeft gedaan laten we achter
ons. We waren eraan gehecht, we dachten
niet meer zonder te kunnen. Maar tijden
veranderen. Onze Willibrordus Gemeenschap behoort vanaf januari 2010 samen
met elf andere geloofsgemeenschappen
tot de parochie HH. Twaalf Apostelen.
Samenwerking op veel fronten, dus ook een
gezamenlijk parochieblad. Wij krijgen nu
inzicht wat in de andere geloofsgemeenschappen leeft. Het blad, in fullcolour, is
ook aantrekkelijker gemaakt. Ik hoop dat
het u veel leesplezier geeft. Het uitgeven
van het nieuwe blad heeft wel voor enige
veranderingen gezorgd. Onze drukkers
hebben “geen werk” meer. Met ons prach-

tige kopieerapparaat werden de boekjes
gedrukt, gevouwen en geniet. Dit werk zal
vervallen. Het apparaat, dat gehuurd werd,
zal overgaan naar een andere gebruiker.
Hiervoor in de plaats komt een eenvoudiger kopieerapparaat voor themaboekjes en
ander kopieerwerk .Vanaf deze plaats willen
wij Herman van Vleuten en Ton Verheul
heel hartelijk danken voor al het werk dat zij
vele jaren hebben gedaan voor ons “Groene
Boekje”.De parochieblaadjes moeten ook
gedistribueerd worden. Voordat de bezorgers hun stapel thuis krijgen bezorgd is er al
veel werk verzet. Wijzigingen worden bijgehouden, verdeling in wijken, verzending van
boekjes buiten de parochie enz. Dit werk is
jaren gedaan met grote inzet en accuratesse
door Desiree Langelaar. Zij zal dit werk per
1 januari 2013 neerleggen. Wij betreuren dit
maar respecteren haar besluit. Wij hebben
gelukkig voor haar een opvolger kunnen
vinden in de persoon van Gerrit Strijker. Wij
danken Desiree heel hartelijk voor al het
werk als distributeur en wensen Gerrit veel
succes. Bij het aanbreken van het nieuwe
jaar wordt onze aandacht direct gevestigd
op KERKBALANS. U krijgt van onze vrijwilligers weer de bekende enveloppe met
het verzoek ook in 2013 onze kerk financieel te willen steunen. Velen doen dit ook
jaarlijks en wij zijn hen daar ook dankbaar
voor. Bij anderen leeft het minder en bestaat
de angst dat het geld niet op de juiste plaats
terecht komt. Dit laatste is heel jammer.
Want wij willen nog eens benadrukken dat
de inkomsten uit Kerkbalans helemaal aangewend worden voor het financieren van alle
kosten die nodig zijn voor onze Willibrordus
kerk en gemeenschap. Het kerkonderhoud
bijvoorbeeld gaat elk jaar door en kan ook
niet verminderd worden. Het is daarom
noodzakelijk dat de kerkbijdragen op peil
blijven. Wij hebben echt de steun nodig
van alle parochianen die de Willibrordus
Ruurlo lief hebben. Wij verzetten met veel
mensen veel kerk-werk. Die vrijwilligers
doen dat ook met veel plezier. Dat is ook
kerk-zijn. Het kerkgebouw is de spil in het
geheel en dat alles met elkaar moeten we
overeind houden. En dat kan niet zonder uw
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financiële hulp. Iets nieuws dit jaar is dat de
begeleidende brief die in de enveloppe zit,
gericht is aan drie groepen van parochianen.
Nieuwe parochianen, gezinsleden vanaf 18
jaar en de gezinshoofden. In het verleden
kenden we alleen de brief aan de gezinshoofden. Wij hopen dat deze opzet maar ook uw
liefde voor ons kerkgebouw de kerkbalans
tot een groot succes mag maken.

Gezinsviering op kerstavond

Hierbij willen wij jullie allemaal van
harte uitnodigen voor de gezinsviering
op 24 december om 17.00 uur in de
St.Willibrorduskerk te Ruurlo. Het thema
van de viering is:  “JEZUS IS GEBOREN”
Voorganger; pastor A.M. ten Klooster Met
medewerking van kinderkoor “Sing a Song”
o.l.v Karin Hukker. Voorafgaand aan de viering worden al enkele kerstliedjes gezongen
door het kinderkoor. Na afloop is er achter
in de kerk, warme chocolademelk met
een kerstkransje en kunnen we elkaar een
zalig kerstfeest wensen. Wij hopen u allen

te mogen verwelkomen bij deze viering,
graag tot maandag 24 december a.s.! De
werkgroep kinderliturgie.

Misintenties
Kerstavond 24 dec.17.00 uur met kinderkoor Sing
a song Trudy Bokkers-Markslag, Annie GrevinkAagten, Lies Kasteel-Hofman, Ouders Kasteel-Jansen, Ouders Wiegerinck-Kock en zoon Jos, Rudi
Kasteel, Ouders Geerligs-Gasseling. Erna Bunte
en haar familie. Kerstavond 24 dec. 20.00 uur met
het koor Markant Ouders Gotink-Eggink en zoon
Herman, Alphons Besselink, Joep Aagten, Ouders
Geverink-ten Barge. 1e Kerstdag 25 dec. 9.30 uur
met gemengd koor. Ouders Geurtsen- te Veluwe,
Eef Bouwmeester, Maria Besselink, Jan Jongmans,
Piet Vergroessen, Ouders Geerligs-Dibbelink,
Antoon Melchers en zoontje, Fam.Melchers-Klein
Goldewijk, Rikie Mombarg-v.d.Hoven, Herman
ter Bogt, Ilse Welp-Markovski, Herman Borchert,
Johan v.d.Berg, Leida Eugelink-Reyring, Ouders
Freriks-van Ampting, Anne-Mieke Scholten-Velthuis, Fam.Borkus-Vaanhold, Dien Venderbosch,
Co van Dijk, Ton van Vleuten, Lenie Top, Tiny
Kissing, Overleden ouders van Vleuten-Uyterwaal
, Marjo van Vleuten, Ouders Gotink-Gotink, Henk
Gotink, Ouders Lankveld-Snelder, Mientje Lankveld, Bennie Lankveld, Agnes Lankveld-Wiegers.
Weekend 29 en 30 dec. Ilse Welp-Markovski, Jan
Oldenkotte, Erna Bunte en haar familie Weekend 5 en 6 jan. Ouders Wiegerinck-Verhoeven,
Jan Jongmans Weekend 19 en 20 jan. Ouders
Gotink-Eggink en zoon Herman. Overleden familie
Gotink, Overleden familie te Brake, Uit dankbaarheid voor 40 jarig huwelijk. Weekend 26 en 27 jan.
Alphons Besselink.
Met Kerstmis zullen de koren op andere tijden
zingen. Aangezien dit bij het secretariaat niet bekend was, wordt uw misintentie misschien in een
andere dienst gelezen dan u zelf hebt opgegeven.
Wilt u dit graag wijzigen, bel ons op het secretariaat, dinsdag 18 december (0573-451456)

Onderweg / Uit de geloofsgemeenschappen
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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.: 1489.91.939
Redactie: mariaschotman@gmail.com

Locatieraad

T. van der Weijden, vz., Y. van der Wiel, secr., 451285;
y.wiel@chello.nl, N. Verheul, pm.,
H. Langenhof, gebouwen.

Pastoraatgroep

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

Voorwoord
Dit is even wennen, lange tijd voor de
uitgave van een parochieblad kopij aanleveren. Wat lastig, omdat je niet weet wat
er in de maand dat de kopij ‘onderweg’ is,
gebeurt binnen onze parochie.
Ik wens u veel leesplezier in dit nieuwe
parochieblad. Het is ook wel goed om te
lezen wat er in alle geloofsgemeenschappen van onze hele parochie zoal gebeurt.
De adventskrans hangt en de kerststal
is op tijd klaar. De restauratie is ver gevorderd, als het goed is kan de klok weer
luiden. Ook vindt u de vooraankondiging
van de nieuwjaarsreceptie.(Ik neem aan
dat u al een agenda voor 2013 heeft gekocht?) U krijgt de envelop bestemd voor
de kerkbalans in uw brievenbus met de
vertrouwde Echo-omslag, zodat die envelop niet per ongeluk bij het oud papier
terecht komt. Al is het wat lang van tevoren, toch wens ik u, namens locatieraad
en pastoraatsgroep gezegende kerstdagen
toe en een goed en gezond 2013.
Trudi van der Weijden, voorzitter locatieraad.

Restauratiefonds:
Dank aan allen die in de afgelopen
periode weer gestort hebben voor het
restauratiefonds. Achterin de kerk kunt
u uw grote en kleine giften kwijt in het
offerblok onder de H. Antonius. Alle
beetjes helpen! Hartelijk dank!

Misdienaars uitje 2012
Op 28 oktober hebben we het misdienaars uitje gehad. Met 9 personen zijn
we naar Burgers Zoo geweest. Om half
2 vertrokken we met 2 auto`s richting
Arnhem. Onderweg kwamen we grappige dingen tegen, zoveel lol alleen al in
de auto. Even wachten op de kaartjes
maar toen mochten we naar binnen. De
groep splitste in tweeën: Marit, Emma,
Mette, Marysanne en Eline. Rob, Bart,
Sander en Marius. Nadat we de panters

gezien hadden kwamen we de familie van
de mannen tegen: de Apen!!! Nadat we
de Safari uit waren gingen we de Dessert
binnen. Gek genoeg kwamen we daar
niet meer uit….
We konden op de een of andere manier
de uitgang niet meer vinden! Het bleek
dat we naar binnen zijn gelopen bij de
uitgang! En wie stonden daar nou weer
niks te doen toen we naar buiten liepen De mannen!!!! Ze waren Rob kwijt
geraakt. Wij dachten: we lopen maar snel
door! Want we wilden nog heel graag
naar de Bush! Eindelijk daar aangekomen
zagen we iemand bellen. Drie keer raden
wie het was….. Rob natuurlijk, wie anders! Hij moest van de anderen met ons
door de Bush meelopen. Ze zeiden dat hij
bij het restaurant moest wachten. Toen
ze er waren gingen we gezellig samen een
beetje drinken en een ijsje smikkelen.
Snel langs de Ocean want we hebben nog
een uurtje!! Toen we weer terug waren
bij de afgesproken plaats, gingen we ons
verstoppen voordat de mannen er weer
waren! Jammer genoeg zagen ze ons al!!
Toen gingen we weer naar de auto`s en
reden naar de pannenkoekenbakker.
Na het smullen van de overheerlijke pannenkoeken en ijsjes mochten we leuke
prijsjes gaan uitzoeken!! En toen weer
lekker naar huis toe! Een super misdienaars uitje!! Mette Westerink en Emma
Laan

Catecheselessen op de
St. Joannesschool tot
kerstvakantie 2012.
Binnenkort worden in veel huizen en
kerken de kerststalletjes weer van zolder
gehaald. Voor veel mensen een jaarlijks
ritueel om blij van te worden. Ook kinderen helpen graag een handje mee. Het
stalletje roept in alle eenvoud gevoelens
op van geborgenheid en nostalgie.
De herder staat de komende weken centraal in de lessen godsdienst -levensbeschouwing. In de tijd en omgeving van de

Bijbel was herder een belangrijk beroep.
Op het platteland leefden de mensen van
schapenmelk en vlees en in de steden
was wol belangrijke handelswaar. Een
herder moet beschikken over zorgzame
leiderschapskwaliteiten wil hij de kudde
kunnen leiden. De herder vormt een
eenheid met de natuur. Daarom wordt
hem wijsheid toegedacht. Het is vanwege
deze kenmerken dat God vaak bezongen
wordt als een goede herder, die zorgzaam
en wijs de mensen door het leven leidt.
Het is opvallend dat in de Bijbel, in de
Koran en in de geschriften van het Hindoeïsme, belangrijke leiders vaak begonnen zijn als herder. Koning David was een
eenvoudige herder, zo ook Mohammed
en Krishna.
Jezus vergelijkt zichzelf
graag met een
goede herder.
De kinderen
onderzoeken welke
eigenschappen en vaardigheden een
herder toen en nu moet hebben om het
werk goed te doen. Ze maken kennis
met bekende herders als David, Jezus
en Mohammed. Er wordt gevraagd naar
hun eigen beleving: wie zorgt er voor
jou? Loop jij met de kudde mee of breek
je ook wel eens uit? Door wie word jij
geleid? Ze mogen ontdekken aan wie zij
zich toevertrouwen en met wie zij zich
verbonden weten. Maar ook mogen ze
uitvinden wanneer het voor hen goed
is hun eigen weg te gaan. In de aanloop
naar het kerstfeest worden de kinderen
meegenomen in verhalen van een zorgzame herdersfamilie in de omgeving van
Bethlehem. Ze dromen en zingen van een
koning die als een goede herder zal zijn
voor de mensen. Ze vinden die koning in
het Christuskind. Ze begroeten Hem als
hun collega in een stal vol licht.
Het team en de kinderen van de St.
Joannesschool wensen iedereen een
heel vrolijk Kerstfeest en een Gelukkig
Nieuwjaar.

Vormsel 2013.
Op zaterdag 25 mei zullen de kinderen uit
de groepen 7 en 8 van de geloofsgemeenschappen Baak, Olburgen, Steenderen
en Vierakker in Baak gevormd worden.
Opgeven voor deelname kan, voor 1 januari 2013 bij Maria Schotman, tel. 451618,
email: mariaschotman@gmail.com

Nieuwjaarsreceptie:
Zondag 6 januari 2013 na de viering
van 09.30 uur

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.: 3664.17.029; Giro 856562;
Rekeningnr.: 3274.65.948 (restauratie)
Redactie: redactie@demooistkerk.nl

Locatieraad

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

Pastoraatgroep

E. Hendriks, 463570; M. Roording, 0630727690; J. Tijssen,
441743; M. Bakker, 0314-840061

Wist u dat…?
Het eerste nummer van het gezamenlijke
parochieblad ligt voor u. Een prachtig
initiatief dat wij in Vierakker van harte
omarmen. Omdat de bijdrage van onze
geloofsgemeenschap ook gelezen wordt
door parochianen uit andere geloofsgemeenschappen – ja toch?- stellen wij onze
geloofsgemeenschap graag aan u voor
door in elk nummer van het nieuwe parochieblad een aardig weetje naar voren te
brengen in een “Wist u dat.. ?

Wist u dat…? (1)
Wist u dat de St. Willibrorduskerk van
Vierakker behalve om haar schitterende
ligging geroemd wordt om haar interieur?
De kerk werd gebouwd in 1870. Op een
enkele verfraaiing na is er sindsdien weinig veranderd. Het is niet voor niets dat
gezegd wordt dat de St.Willibrordus “het
best bewaarde authenthieke interieur
van een dorpskerk uit die tijd” heeft. Dit
prachtige compliment staat te lezen in
een waarderapport van Stichting Kerkelijk Kunstbezit. Als u wilt weten hoe een
19e eeuwse neogotische kerk er uit heeft
gezien, dan moet u echt naar Vierakker
komen!

Dat de moderne beeldenstorm en witkalkerij van de jaren zestig van de vorige
eeuw aan deze kerk zijn voorbij gegaan, is
te danken aan het voortvarende optreden

van de kleindochter van de stichter van
de kerk, mevrouw M.J.A. van Nispen
tot Sevenaer-Ruijs de Beerenbrouck,
bewoonster van het tegenover de kerk
gelegen landhuis. Zij stak hier persoonlijk
een stokje voor. De toenmalige pastoor
had de potten witte verf al laten aanrukken en was begonnen aan een zijkapel.
Mevrouw van Nispen, trouw kerkbezoekster, ontdekte dit gelukkig snel. Zij wist
de pastoor te overtuigen direct te stoppen door, zo gaat het verhaal, met haar
wandelstok op tafel te slaan! Zo is dit
juweel van een kerkinterieur in originele
staat gebleven.

Kindernevendiensten
In 2013 gaan de kindernevendiensten
weer volgens het normale schema door
d.w.z. de 1e en de 3e zondag van de
maand. Alleen de 1e zondag van januari
slaan we over omdat we juist de drukke
periode met Kerst gehad hebben. Let
goed op de aanvangstijd. Is er een eucharistieviering dan begint de mis om 9.30
uur. Een woorddienst begint altijd om
10.00 uur. Na afloop is er telkens limonade voor de kinderen en koffie of thee
voor de andere mensen.
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Familiekerstviering 24
december Willibrorduskerk Vierakker
Ook dit jaar is er op Kerstavond, om
19.00 uur, weer een familieviering waarin
de kinderen een grote rol spelen. Meer
hierover op de pagina Jeugd en Jongeren
(blz. 27)

Zondag, 23 december om 15.00 uur:

Kerstconcert

Al jaren mag Vierakker zich rond de
kersttijd verheugen in de komst van
dirigent Hans de Wilde. Samen met een
projectkoor en het landelijk bekende ensemble Ars Floreat weet Hans de Wilde
elk jaar weer een stemmig kerstconcert te
brengen dat toehoorders in hogere sferen
brengt. Een mooie voorbereiding op de
kersttijd.
Dit jaar vindt het kerstconcert plaats op
zondag, 23 december om 15.00 uur. Op
het programma staat onder meer “Messe
de Minuit” van Charpentier.
De entree is € 15,00 per persoon.
Kaarten zijn in de voorverkoop te bestellen bij info@demooistekerk.nl; en op de
volgende verkooppunten:
Sigarenspeciaalzaak Schimmel in Zutphen
Het Ludgerusgebouw in Vierakker
Foto Willemien in Vorden
Verkoop bij de kerk is mogelijk vanaf een
half uur voor aanvang van het concert.
Wij hopen u met veel mensen te mogen
verwelkomen.
Tip: Een drankje ná het concert in het
stemmig versierde Ludgerusgebouw.
Uitbaters Jos en Gea staan klaar om u te
verwennen!
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Christus Koning / H. Antonius
van Padua - Vorden
Het Jebbink 8, 7251 BL  Vorden; 0575-551735,
parochievorden@tiscalimail.nl
Secretariaat: dinsdag 9.00-12.00; donderdag 9.00-10.30.
Rekeningnr.: 1551.00.300 of 3664.63.667 (kerkbijdrage);
1551.00.904 (misintenties e.a.).
Redactie: cjklijn1970@kpnmail.nl

Locatieraad

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

Pastoraatgroep

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

Misintenties
In het blad dat u nu ontvangt treft u voor
Vorden geen misintenties meer aan. Voor
degenen die toch graag op de hoogte
blijven, zullen vanaf de eerste zaterdag
van januari de intenties voor één maand
op een los vel achter in de kerk liggen.
Deze informatie is ook verkrijgbaar bij
het secretariaat.
Opgeven van intenties kan tot de laatste
dinsdag van de maand.
Ook een opgave van de vieringen in Vorden met vermelding van lezers,kosters,
misdienaars etc vindt u per maand achter
in de kerk.

Afscheid van het
Parochienieuws en het
begin van een……..
Op het moment dat dit stukje geschreven
wordt is de naam van het nieuwe parochiemagazin nog niet bekend. Het Parochienieuws van onze geloofsgemeenschap
is jarenlang in zeer goede handen geweest
van de bezielende redactie,in de vaardige
handen van onze verwerkingsgroep en in
die van onze trouwe bezorgers.
Voor al dit werk heel veel dank.
Sommige redactieleden stoppen hun
werkzaamheden, met de start van het
nieuwe parochiemagazin. In het bijzonder willen wij toch even stil staan bij
Louis Overmars die ruim 12,5 jaar zijn
vaardige pen heeft gebruikt om het Parochienieuws van een passend voorwoord
te voorzien. Naast de andere redactieleden Anny Klijn, Herman Rondeel en
Jozef Wissink heeft Lucy Overmars veel
werk achter de schermen verzet. Een veranderende tijd geeft een andere ontwikkeling van onze nieuwsvoorziening.
In het nieuwe blad blijft ruimte voor
tekst en informatie van de eigen redactie
van onze geloofsgemeenschap. Wij wensen een ieder die bij het nieuwe parochiemagazin betrokken blijft veel succes.
En nogmaals dank aan allen die betrok-

ken waren bij het Parochienieuws van de
geloofsgemeenschap Christus Koning/
Antonius van Padua Vorden/Kranenburg.
Namens Pastoraatsgroep en Locatieraad
Huub winkeler

vullen met allerlei spulletjes voor kinderen die het hard nodig hebben. En wij
kunnen wel iets van onze rijkdom geven.
Dit jaar was er ook medewerking van
het Schoenendoos Kinderkoor o.l.v. Piet
Piersma. Er werd heel mooi gezongen
en de kinderen waren zeer enthousiast
waardoor het een feestelijke viering werd.
Daarnaast waren er ook kinderen die een
stukje of een gedichtje voordroegen.
Hartelijk dank aan iedereen die zich
hiervoor heeft ingezet en voor volgend
jaar hopelijk weer veel gevulde schoenendozen en een volle kerk!
Marianne Platenburg

Werkgroep Partnergemeenten Oost-Europa
te Vorden
Een Kerstpakket voor onze broeders en
zuster in Roemenië en Servië

Volle kerk bij schoenen- U doet toch ook mee!!
doosactie 2012
Uw bijdrage komt ten goede aan onze
Zondag 4 november hebben een groot
aantal kinderen, vaders, moeders, opa’s,
oma’s en andere belangstellenden de
gezamenlijke viering van de schoenendoosactie in de Dorpskerk bezocht met
het thema “Voor jou van mij”.
In samenwerking met de Gereformeerde
Kerk, Hervormde Kerk, Christus Koning
Kerk en de scholen Het Hoge, De
Kraanvogel, De Vordering en de Dorpsschool waren er vele versierde en goed
gevulde schoenendozen verzameld de
afgelopen weken. Zondag kwamen daar
nog ruim 50 dozen bij en kwam het totale
aantal uit op 437. Deze staan inmiddels
in de opslag om vervoerd te worden
naar een inleverpunt en van daaruit op
een lange reis naar de kinderen in onder
andere; Moldavië, Roemenië, Oeganda,
Siërra Leone, en Zambia.
Ds. Jan Kool ging voor in deze viering,
waarbij werd stilgestaan bij het feit dat er
veel ongelijkheid is in de wereld. Daarom
is het mooi om zo’n schoenendoos te

broeders en zusters in Sighet en Subotica.
Het bedrag wordt besteed aan:
Voedselpakketten; Kachelhout of andere
praktische dingen; Medicijnen.
De aanschaf van alle spullen wordt ter
plaatse gedaan en gedistribueerd.
Richtlijn: voor plm. €15.- kunnen wij een
mooi pakket samenstellen.
Bankrekening: 36.64.34.977
t.n.v. Werkgroep Partnergemeenten OostEuropa te Vorden.
Namens de gezamenlijke kerken van
Vorden hartelijk dank.

Kerstsamenzang 2012
De kerstsamenzang van de Raad van Kerken, die gehouden zou worden op zondag
23 december in de Hervormde Dorpskerk
om 19.00, is verplaatst naar zaterdag 22
dec., eveneens in de dorpskerk, aanvang
19.00 uur.
Reden hiervan is het feit dat het Vordens
Mannenkoor op die zondagmiddag 23 december ook al
een Kerstconcert geeft in de
dorpskerk. Los van het feit dat
twee kerstconcerten vlak achter
elkaar te veel van het “goede” zou
zijn, betekent dit ook een extra
belasting voor zangers, die zowel
in het mannenkoor zingen, als
lid zijn van Cantemus Domino,
dat in de kerstsamenzang op zou
treden. Wij vragen u begrip voor
deze omzetting.
Raad van Kerken Vorden
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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.: Giro 887463
Redactie: krabbenb@cs.com

Locatieraad

B. Wessels, vz., 520318; G. de Bont, pm., 842598;
B. van der Krabben, secr., 529137;
H. Heuver, gebouwen, 521620.

Pastoraatgroep

A.-M. Reuvers, 0638440647; M.-J. Kupers, 543100  
pg.zutphen@gmail.com

Roosters
Door de verandering van het Parochieblad, eerst het parochienieuws van de
Geloofsgemeenschap St Jan – Emmanuel
naar nu het parochieblad voor de parochie HH 12 Apostelen, is de afstemming
met de roostermaker niet tijdig gelukt.
We zullen een alternatief bedenken om
alle roosters voor de kosters en de misdienaars in de St Jan bekend te stellen.

Nieuwjaarsbijeenkomst
Op 6 januari 2013 willen we graag de
mogelijkheid hebben om elkaar een zalig
Nieuwjaar te kunnen toewensen. We
nodigen U uit om na afloop van de kerkdienst elkaar te ontmoeten in het PCM .

Parkeren tijdens de
diensten met de
Kerstdagen
De parkeerruimte direkt bij de St Jan
is beperkt. Wij willen U vragen om die
beperkte ruimte beschikbaar te houden
voor diegenen die moeite hebben met het
lopen van afstanden. Voor alle anderen
is er op loopafstand voldoende parkeerruimte op de Nieuwstad en het Basseroord.

Kerkvrijwilligers.
Kerken spelen al eeuwenlang een belangrijke rol op het terrein van zorg en
welzijn. In navolging van Christus en
zijn apostelen dragen kerkleden bij aan
gemeenschapsvorming en komen zij op
voor kwetsbare mensen. Sociologen noemen deze inzet van kerkleden belangrijk
“kapitaal”.Het werk in en vanuit de kerk
wordt op een lijn gesteld met het vrijwilligers werk dat plaats vindt binnen zorginstellingen, sport- en belangenverenigingen. En inderdaad valt het kerkenwerk
onder het werk dat in enig georganiseerd
verband,onverplicht en onbetaald wordt

verricht ten behoeve van anderen of de
samenleving.
Het vrijwilligers werk binnen de kerk
gaat daarbij niet ten koste van vrijwilligers werk buiten de kerk. Als motivatie van vrijwilligers blijkt dat zakelijke
en persoonlijke argumenten-“gevraagd
worden “-en “het leuk vinden”-het
meest genoemd worden. Beweegredenen als verantwoordelijkheid of
plicht,betrokkenheid of solidariteit
worden nauwelijks genoemd. Ook een
belangrijk motief vormen de sociale contacten en waardering. Juist anno 2012 met
al zijn bezuinigingen door de overheid
,dat ook zijn uitwerking heeft binnen de
maatschappij ,weten we allemaal hoe belangrijk vrijwilligers zijn. Grote delen van
de maatschappij zouden stil komen te liggen als er geen vrijwilligers meer zouden
zijn. Ook binnen de kerkgemeenschap is
vrijwilligers inzet onontkoombaar. Binnen onze Geloofsgemeenschap worden
wij geconfronteerd met een terugloop
van het aantal vrijwilligers, waardoor
er op bepaalde plekken geen of slechts
een magere bezetting van één persoon
beschikbaar is.
Echter op veel plaatsen is inzet van een
enkele vrijwilliger zeer kwetsbaar. Bij
ziekte, of andere omstandigheden, waardoor men er niet kan zijn, ontstaat er
direct een probleem.

Taizé
Op zondag 16 december vindt er in
de Martinuskerk te Warnsveld een
oecumenisch avondgebed plaats,
geïnspireerd op de vieringen in de
oecumenische communiteit van de
broeders van Taizé.
De viering begint om 19.00 uur, de
kerk is vanaf 18.45 open.
U bent van harte uitgenodigd voor
dit uur van inkeer en bezinning
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Onze oproep is dan ook te proberen in
elk geval een reserve iemand te hebben.
Soms is het ook plezierig een activiteit
met iemand te kunnen delen,of elkaar
te kunnen afwisselen indien dat wat
tijdsbesteding beter uit zou komen. Voor
bepaalde werkgroepen is twee personen
zelfs wel erg minimaal,ook bij koren kan
men wel vaak wat meer leden gebruiken.
Voor informatie of aanmelding: Mail,
schrijf of bel naar het secretariaat , pastoraatgroep of locatieraad.

Misintenties
16 dec.: - Gerardus Wilhelmus Jansen en Maria
Jansen-Snelder  - Fam. Bisseling-Hendriks en Geert
Bisseling - Iwan Vedral - Overleden ouders Coleede Bruyn - Tiny Bartels-Heckers  - Reinier Maria
Kip - Henny Wientjes; 24 dec.: - JWT Mazee-Klaasen - Y. Lankheet Blok -Ouders Lankheet - Rikie
van Eldijk  - Johanna Gerharda Maria Roos-Tolkamp -  Antonia Maria Gabriel-Pieters - Antonius
Gabriel - Vincent Gabriel. 25 dec.: - JWT MazeeKlaasen  - Oscar te Loo. 31 dec: - Overleden heer
Leerveld. 13 jan: - Gerardus Suijkerbuijk. 20 jan:
- Annie van Aken-v Teteringen - Henny Wientjes Overleden ouders Colee- de Bruyn - Iwan Vedral
10 feb: - Gerardus Suijkerbuijk . 17 feb: - overleden
ouders Colee-de Bruyn  - Iwan Vedral
24 feb: Ouders de Wijs en dochters Willy Tonnie
Lies en Magda. Op 2 november 2012 is overleden
Mw. Danielle Hortense Ida Pierie-Estourgie,
Heukestraat Zutphen. Op 6 november 2012 is
overleden Mw Jansen – Kerkhof te Zutphen.

Doopvieringen
Enige keren per jaar is er de mogelijkheid
om kinderen te laten dopen. Dit vindt
plaats in de Eucharistieviering in de St.
Jan op een zondag om 11.15 uur. An de
doopviering gaat een avond van voorbereiding vooraf. Geeft u zich s.v.p. tijdig op
voor deelname aan de voorbereiding en
doopviering bij het parochiesecretariaat,
tel. 527080 op dinsdag van 9.00 – 11.00
uur of per email : info@stjan-emmanuel.
com. De eerstkomende doopviering
vindt plaats op zondag 24 februari 2013.
De voorbereidingsavond hiervoor vindt
plaats op woensdag 30 januari 2013. De
voorbereidingsavonden worden gehouden
in Parochiecentrum Mariaschool (PCM)
Tengnagelshoek 6, te Zutphen en beginnen steeds om 20.00 uur.

Oproep
Het Gemengd Koor St. Jan-Emmanuel
te Zutphen is dringend en met onmiddellijke ingang op zoek naar een nieuwe
dirigent, eventueel voor tijdelijk. Belangstellenden kunnen om inlichtingen
vragen bij mw. R. Van Zuijlen (voorzitter),
telefoon: 0575 571432 of hr. L. Kouwenberg (secretaris), telefoon: 0575 540978.

Onderweg / Kids & Wereldwijd
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Misdienaar van
de maand

Een doolhof voor de kleintjes

Met Kerstmis vieren we dat Jezus geboren is. Iedereen is heel
blij dat Hij er is.
De herders willen graag het
kindje bekijken. Kun jij ze de
weg wijzen?

Hoe heet je?
Hoe oud ben je?
Waar ben je misdienaar?
Wat zijn je hobby’s?
Wat eet je het liefst?

Veerle Joanne Uhl
10 jaar (bijna 11)
In Borculo
Judo, scouting
en tennis
Zelfgemaakte
pizza van papa

Wat vind je leuk aan misdienen?
Leuk om de kerk te helpen, en ook om
me meer met de kerk bezig te houden.
En natuurlijk ook het misdienaarsuitje.
Eigenlijk vind ik alles aan misdienen leuk.

Kinderkerst

Kindje wiegen

(zie ook pag 11)

(zie ook pag 11)

Wil je naar de kerk om daar feest te
vieren met het kerstkindje Jezus?

Speciaal voor kleuter en peuters,
maar natuurlijk is iedereen
welkom.

Maandagavond 24 december 2012

17.00 uur: Borculo, Ruurlo en Zutphen
18.00 uur: Hengelo
19.00 uur: Joppe, Lochem en Vierakker

Dinsdag 25 december, 1e Kerstdag
15.00 uur: Joppe, Keijenborg en
Ruurlo

Dinsdagmorgen 25 december 2012
9.30 uur: Olburgen en Steenderen

Woensdag 26 december, 2e Kerstdag
15.00 uur: Borculo en Hengelo

Kerstmis Live

24 december, Kerst staat voor de deur. De feestelijke stemming hangt al dagen in
de lucht. De kerststal op het Sint Pietersplein is klaar en zal vanavond geopend
worden met veel kinderen en muziek. Nu staat er nog een groot scherm omheen. Toeristen proberen nieuwsgierig alvast een glimp op te vangen.
Tegen 11 uur komen de journalisten van
radio en tv, die alles live zullen verslaan,
naar de conferentiezaal van Radio
Vaticana om ingelicht te worden over

alle komende gebeurtenissen waarbij de
Paus aanwezig zal zijn. Pater Lombardi,
zijn woordvoerder, legt uit hoe het in de
nachtmis, de hoogmis op 1e kerstdag en
het Urbi et Orbi zal verlopen.
Dan neemt de Vaticaanse
televisie en de Rai het over
voor de technische gegevens.
De eurovisie-tune voor de
nachtmis klinkt om 21.25. Om
21.30 begint de viering met
koorgezang en gebed. Om
klokslag 22:00, onder het lied
U bent Petrus, komt de Paus
binnen. Even later wordt het
nog feestelijker als onder
het Gloria, alle klokken gaan
luiden waaronder de grote

klok die alleen met Kerst, Pasen en bij
het overlijden van een Paus en een nieuw
gekozen Paus luidt.
Sinds de nachtmis in plaats van middernacht al om 22.00 uur begint, is er
een probleem met het uitzenden. De
netmanager heeft om 22.00 uur slechts
vijf kwartier beschikbaar voor ons en dat
is te weinig. Daarom wordt de kerstmis
in Nederland niet meer live uitgezonden
en kun je het alleen op internet www.rkk.
nl vanaf 22:00 live volgen.
Wat blijft is dat de Paus om middernacht onder juichende orgelklanken het
Christuskind naar de krib in de kerststal
achterin de Sint Pieter brengt en kan het
feest echt beginnen.
Ik wens u Zalig Kerstmis ook namens
mijn collega Wilfred Kemp.
Lidy Peters

(ingekort en bewerkt door de redactie)

Onderweg / Jeugd & Jongeren

Jongerenagenda
Op bezoek bij een
jonge monnik
Hij is 27 en monnik in het Duitse Bochum: frater Nathanael. Hoe leeft hij en
waarom is hij monnik geworden? Hij laat
ons het klooster zien en vertelt er over.
Het belooft een gezellige en inspirerende
dag te worden.

Datum: 6 januari, vanaf 11.30u tot
ongeveer 21.00u. Kosten: € 5,- bijdrage
voor de chauffeurs en kosten van je
avondeten bij Burger King. Meer informatie bij pastor Anton ten Klooster,
a.tenklooster@12apostelen.nl
of 0575-460190
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Christmas Beach
Party
Kerstbijeenkomst jongerenplatform
Utrecht

Alle jongeren (16-30 jaar) van ons bisdom zijn van uitgenodigd voor een
indoor beach party! Er is beachmuziek, zomerse workshops en pastor
Anton ten Klooster zal iets vertellen
over het kerstfeest.
’s Middags is er een Eucharistievering. De dag wordt afgesloten met
een feestelijk buffet.
Datum: 16 januari vanaf 12.30u
Kosten: € 5,Meer informatie bij Hao Tran,
tran@aartsbisdom.nl ,
of pastor Anton ten Klooster

YouCat for You
Je hebt vragen. Je hebt lief. Je worstelt. Je
bent blij. Je gelooft. Je zoekt…
Paus Benedictus wil je helpen bij je zoektocht! Hij liet de YouCat schrijven, een
geloofsboek speciaal voor jongeren. In de
inleiding zegt hij: “Jongeren van vandaag zijn niet zo oppervlakkig als wordt
gedacht. Zij willen weten waar het in het
leven werkelijk om gaat.”
Wil je meer weten over het geloof in het
algemeen en nadenken over wat je zelf
gelooft? Kom dan naar YouCat for You! In
november zijn we begonnen elke maand
bij elkaar te komen, in januari staat een
mooi bezoek gepland!

Meer info op onze Facebook pagina of bij
pastor Anton ten Klooster:
www.facebook.com/amtklooster

Wereldjongerendagen 2013 in Rio de Janeiro
Het is het grootste jongerenevenement ter wereld. Het is
katholiek en jij bent uitgenodigd! Deze bijzondere tocht
laat je kennis maken met Brazilië, de Brazilianen, het geloof
en de wereldkerk.
Jongeren uit het aartsbisdom Utrecht beginnen met een voorprogramma in Fortaleze, waar we te gast zijn bij de gemeenschap Shalom. We werken mee aan projecten voor straatkinderen, drugsverslaafden en armen. Natuurlijk is er ook tijd
voor ontspanning en gezelligheid; samen met de Braziliaanse
jongeren ga je op weg naar Rio! Daar zal een week lang een
programma zijn met catechese, geloofsgesprek en vieringen in
het Nederlands. Hoogtepunt zijn de avondwake en zondagsmis
met de paus. Na afloop van de WJD bezoeken we de Mariabedevaartplaats Aparecida.
Deelnemen aan de WJD is een echte pelgrimstocht: de reis
is intensief en de maaltijden en voorzieningen zijn eenvoudig.
Deze reis kost in totaal € 2150,-. Dat is veel geld, dat we deels
door sponsoracties bij elkaar willen krijgen. En je krijgt er veel
voor terug: een onvergetelijke ervaring van levend, jong geloof!

Meer jongerenactiviteiten vindt je op
onze website en Facebookpagina!

Inschrijven kan tot 15 januari.
Vraag rustig meer informatie
aan pastor Anton ten Klooster
of kijk op www.12apostelen.nl/
wereldjongerendagen-rio
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Welkom in het Heiligenbeeldenmuseum
De in 1855 gebouwde H.Antonius van Paduakerk in Kranenburg is ontworpen door de bekende bouwheer Pierre Cuypers en is in 1999 aan de eredienst onttrokken. Vrijwilligers realiseerden het voortbestaan van dit rijksmonument met een gedurfd idee: zonder beginkapitaal en subsidie bouwden zij de
kerk om tot een heiligenbeeldenmuseum en gaven daarmee de kerk een nieuwe toekomst. Met wisselende exposities kunnen jong en oud ieder jaar weer opnieuw genieten van voorbeelden van ons rijke
religieuze erfgoed en uitingen van volksdevotie.

Kerst op de Kranenburg
Voor de twaalfde keer presenteert het Heiligenbeeldenmuseum in de periode na Sinterklaas tot het weekeinde
na Driekoningen een unieke collectie kerstgroepen in een
sfeervol ingericht kerkgebouw. Met een nieuw klankbeeld
worden leuke aspecten rond het kerstverhaal en de kerststal op leerzame wijze getoond.
Openingstijden: Elke vrijdag, zaterdag en zondag vanaf
7 december 2012 tot en met 6 januari 2013, m.u v. 1e
Kerstdag en Nieuwjaarsdag en bovendien van maandag tot
en met donderdag tussen 26 december en 3 januari 2013,
telkens van 11.00 tot 17.00 uur.

Thema 2013: Beelden van Cuypers
Vanaf 2e Paasdag: 1 april 2013 is het museum weer open
voor de reguliere tentoonstelling van heiligenbeelden met
als speciaal thema : beelden van Pierre Cuypers, de bouwer van de kerk. Het museum is dan iedere dinsdag, donderdag en zondag voor het publiek geopend.
Meer info: www.heiligenbeeldenmuseum.nl

