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Lente
Het voorjaar geeft mij altijd een gevoel 
van blijheid en optimisme. De natuur ont-
waakt en de zon laat zich vaker zien. Maar 
momenteel wordt dat overschaduwd door 
vreselijke aanslagen en - dichter bij huis -  
sluiting van de H. Andreaskerk in onze 
parochie. Wat te doen? Hoe verder?
Deze vragen stelden de leerlingen zich 
ook met de Hemelvaart van Jezus. Wat te 
doen? Hoe verder? De leerlingen ontvin-
gen met Pinksteren de H. Geest. Die  
H. Geest helpt mij en anderen de juiste 
beslissingen te nemen en vooruit te kij-
ken. U leest ervan in deze Onderweg.

De Geloofsgemeenschap H. Andreas 
gaat vol goede moed verder in ‘De oude 
school’. Laura van de Kam zal als pa-
rochiemedewerker het pastoraal team 
mede-assisteren. Martijn Hazendonk 
loopt enthousiast stage in onze parochie 
voor zijn studie theologie. Johan Rutgers 
ontvangt binnenkort zijn diakenwijding. 
Een grote groep kosters hebben deelgeno-
men aan een geslaagde ontmoetingsdag; 
bijna 100 zangers zongen in het Passie-
koor en bezorgden daardoor aan honder-
den mensen een onuitwisbare beleving 
van het Lijdensverhaal van Christus. 
Kortom: toch een blij gevoel dit voorjaar. 

Magda van Ommen



Onderweg / Van de pastores    

Hemelvaart en Pinksteren
Verdoofd, verdrietig….. na de dood van Jezus, zo zaten de 
leerlingen bij elkaar met maria.
Wat nu, hoe verder? Ze hadden de Hemelvaart van Jezus 
ervaren, en konden zich daar met moeite van losmaken, 
maar werden op weg gestuurd: 
Terwijl zij Hem bij zijn hemelvaart gespannen nastaarden, 
stonden opeens twee mannen in witte gewaden bij hen die zeiden: 
„Mannen van Galilea, wat staat ge naar de hemel te kijken? 
Deze Jezus, die van u is weggenomen naar de hemel,  
zal op dezelfde wijze wederkeren als gij Hem naar de hemel  
hebt zien gaan.
Blijf niet staren naar de wolken.”  

(Handelingen der Apostelen 1,10-11) 

Herkenbaar voor mensen van wie een 
dierbare is overleden. Ikzelf heb afgelo-
pen jaar ook zo gezeten, verdrietig, en ook 
al was er eerst een adrenalinestoot die me 
ertoe dreef van alles te doen, van binnen 
was ik wel degelijk verdoofd en moest ik 
mij bezinnen op wat nu, hoe verder. Dat 
gaat niet meteen, dat heeft tijd nodig, je 
hele leven staat op zijn kop en je moet 
het herschikken. En dan is het fijn als er 
mensen om je heen zijn, of komen, die jou 
daarbij steunen, maar toch moet je het 
zelf doen, zelf aangaan, zelf erdoorheen. 
Ik denk en weet wel zeker dat er velen zijn 
in onze parochie die dezelfde ervaringen 
hebben rondom verlies, ook al is ieder 
verdriet en elke gebeurtenis bijzonder. 
De leerlingen zaten ook zo bij elkaar, wat 
nu, hoe verder. Er was hen beloofd dat er 
een helper zou komen en zij hadden de 
opdracht gekregen verder te gaan.
“Te beginnen met Jeruzalem moet gij van 
dit alles getuigen. Daarom zend Ik tot 
u wat door mijn Vader beloofd is; blijft 
dus in de stad totdat gij uit den hoge met 
kracht zult zijn toegerust.” 
(Lucas 24, 48-49)

Blijf niet staren naar de hemel, naar 
de wolken. Ga terug, ofwel, ga, kom in 
beweging, pak je leven weer op, ga verder. 
Verder gaan is niet makkelijk, je verdriet 
gaat mee, maar ook al het mooie en die 

dierbare herin-
neringen en al die 
liefde die gedeeld 
is. De leerlingen 
gingen ook verder, 
hadden ook hun 
dierbare herinnerin-
gen aan Jezus aan 
de tijd die ze met 
hem opgetrokken hadden en van Hem 
leerden. Maar zijn dood kwam te vroeg, 
te onverwacht. Ze waren er niet klaar 
voor. Zo gaat het ook in ons leven, je bent 
er niet altijd klaar voor om door te gaan, 
om alleen te komen staan, om zelf de weg 
verder te gaan zonder je dierbare. En die 
belofte van een helper, hoe moesten ze 
dat nu begrijpen? Ook aan ons is die be-
lofte gedaan, ga verder, alleen of samen, 
ook aan ons wordt die helper de H. Geest 
gestuurd om verder te kunnen gaan in het 
spoor van Jezus, op die weg die God voor 
ogen heeft. Het is een onderzoeken in ons 
gelovig leven, welke weg God dan voor 
ons persoonlijk voor ogen heeft, want die 
kan voor ieder verschillen. God vraagt 
niet het onmogelijke van ons, Hij kent ons 
door en door en weet wat we aankunnen, 
weet wat we kunnen dragen en vooral: 
Hij is er bij. ‘Hij die is’, is met ons, gaat 
met ons die weg als we daarop durven 
vertrouwen, als we ons tot Hem durven 
richten en ons willen laten leiden.

Met Pinksteren ontvingen de leerlingen 
die hulp, die Helper, in de vorm van die 
H. Geest die hen vol vuur zette, die hen in-
spireerde, die hen in beweging zette, deu-
ren en ramen werden open gegooid. Angst 
werd overwonnen, moedig en enthousiast 
gingen zij naar buiten, stapten zij de volle 
wereld weer in en verkondigden wat zij 
al die jaren van Jezus hadden geleerd. 
De woorden rolden over hun lippen en 
ze werden verstaan door alle mensen die 
voor het feest van Pinksteren bijeengeko-
men waren, vanwaar zij ook kwamen, zij 
begrepen die liefdevolle boodschap.

En wij, begrijpen wij altijd wat ons 
overkomt? Durven wij ons te laten leiden 
door de H. Geest, kan hij ons in vuur en 
vlam zetten, in beweging zetten en op weg 
zetten? En al kunnen we het niet altijd 
begrijpen wat ons overkomt, we mogen 
vertrouwen dat God het beste met ons 
voor heeft. We mogen verder gaan met 
ons leven, we mogen ons leven leiden 
zoals Hij dat voor ons voor ogen heeft. 
We hoeven daarbij ook niet alleen te 
gaan. We krijgen die Helper mee, en soms 
wordt ons nog meer geschonken, dan 
hoef je niet alleen die weg te gaan, zoals 
ik ervaren heb, maar mag je weer samen 
gaan met iemand aan je zijde.
Dat ieder van ons dat mag ontvangen, die 
Helper, de H. Geest van God die ons leidt 
op Zijn weg.

Mede namens mijn collega’s, pastoor 
Harry Scheve en pastoraal werker Jaap 
van Kranenburg, wens ik u gezegende 
dagen met Hemelvaart en Pinksteren.

Marga Peters-van Langen, 
pastoraal werker



Meditatie 
 ‘Jullie zullen mijn haat niet 
krijgen’
Vrijdagavond hebben jullie het leven 
van een buitengewoon wezen gesto-
len, de liefde van mijn leven, de moe-
der van mijn zoon, maar jullie krijgen 
mijn haat niet. Ik weet niet wie jullie 
zijn en ik wil het ook niet weten, jullie 
zielen zijn dood. Als deze God, voor 
wie jullie blindelings moorden, ons 
naar zijn evenbeeld heeft geschapen, is 
iedere kogel in het lijf van mijn vrouw 
een wond in zijn hart. Dus nee, ik zal 
jullie niet de voldoening schenken dat 
ik jullie haat. Jullie willen dat, maar als 
ik kwaad met haat zou vergelden, zou 
ik toegeven aan dezelfde onwetend-
heid die jullie heeft gemaakt tot wat 
jullie zijn. Wij twee, mijn zoon en ik, wij 
zullen sterker zijn dan welk leger ter 
wereld ook. En hij besluit: Ik kan geen 
tijd meer aan jullie verspillen, want hij 
is net wakker geworden. Zo meteen 
krijgt hij wat te eten en dan gaan we 
buiten spelen, net als elke andere dag, 
en heel zijn leven zal deze kleine jon-
gen gelukkig en vrij zijn. Want ook zijn 
haat zullen jullie nooit hebben.

4 Onderweg / Uit de parochie

aangrijpende Passie in Vorden
Twee keer een volle kerk op Goede Vrijdag tijdens de Passieviering
op vrijdag 25 maart is voor de derde keer in successie de Passieviering gehou-
den in de Christus Koningkerk te Vorden. er waren twee vieringen, één om 
drie uur ’s middags welke vooraf werd gegaan door een Stille tocht en één om 
zeven uur ’s avonds. In beide vieringen zat de kerk vol. twee keer 350 mensen 
in de banken en 100 mensen op het priesterkoor.

Voor de eerste viering begon was er een 
Stille Tocht door het dorp. Bijna 100 
mensen deden hier aan mee. De tocht 
begon bij de Christus Koningkerk, trok 
naar de Nederlandse Hervormde Kerk, 
ging verder naar de Gereformeerde Kerk 
en vandaar weer naar de Christus Koning-
kerk. De tocht werd vooraf gegaan door 
een tamboer met een zwart omfloerste 
trom, gevolgd door de kruisdragers met 
het houten kruis, de vier voorgangers en 
een groep mensen uit de kerk.
Hierna volgden twee indrukwekkende 
vieringen, voorgegaan door pastoor Harry 
Scheve, pastoraal werkers Marga Peters, 
Jaap van Kranenburg en Wil Matti. Bij de 
avondviering moest pastoor Harry Scheve 
verstek laten gaan omdat hij elders in een 
andere viering voorging.

Aan dit alles was een maandenlange 
voorbereiding vooraf gegaan. De voor-
bereidingsgroep, bestaande uit Margriet 
te Morsche, Wil Matti, Jaap van Kranen-
burg, Jan te Plate en Frank Sterenborg 

hebben enorm veel werk verzet. Zij 
hebben ervoor gezorgd dat er een groot 
koor stond met meer dan 100 zangers en 
zangeressen uit alle geloofsgemeenschap-
pen van onze parochie en zelfs van daar 
buiten. Daarnaast waren er vijf solisten 
die de rollen van Jezus, Maria, Petrus, 
Judas en Pilatus vertolkten. 
Het lijdensverhaal (dit jaar van de 
Evangelist Johannes) werd in tien delen 
voorgedragen. Daarna volgde in elk deel 
een passende acclamatie en een confron-
terend actueel artikel die het verhaal naar 
deze tijd bracht. Tegelijkertijd werden 
indrukwekkende foto’s uit alle delen van 
de wereld levensgroot geprojecteerd. Zo 
kwam een veelheid van hedendaagse 
lijdensthema’s aan bod, zoals (boot)
vluchtelingen, oorlogsgeweld, daklozen en 
kindermishandeling. De tien delen werden 
elk afgesloten met een lied dat het thema 
op eigen wijze verdiepte. Dit jaar bestond 
het repertoire uit liederen van Claudia de 
Breij, Marco Borsato, Huub Oosterhuis, 
Huub van der Lubbe en Blöf.

Om u een indruk te geven: één van die 
meditaties uit het boekje is in het kader 
afgedrukt.

We kunnen concluderen dat het twee 
ontroerende vieringen waren, die voor 
herhaling vatbaar zijn.
Ook vermeldens-
waardig is dat deze 
viering voor het 
eerst in de Sint 
Caeciliakerk te 
Rietmolen is ge-
houden, op Witte 

10

Donderdag om 20.00 uur met dezelfde 
solisten, muzikanten en dirigent.
Ook hier was de kerk overvol en hebben 
ze bezoekers moeten teleurstellen omdat 
er geen plaats was.

Joseph Wissink



Onderweg / Van de bestuurstafel 5

de weg is het doel
Het parochiebestuur heeft bij haar aantreden in 2010, zoals 
dat gebruikelijk is, de verschillende taken verdeeld onder de 
bestuursleden en een aantal portefeuilles gecreëerd. Een van 
die portefeuilles is communicatie. In de eerste jaren na de fusie 
hebben we hard gewerkt om de basisorganisatie van de nieuwe 
parochie op orde te brengen. Dat is goed gelukt. Dankzij grote 
inzet van velen draait het secretariaat optimaal, hebben we de 
financiën op orde en stáát de organisatie. In de afgelopen jaren 
zijn we daarnaast ook veel energie gaan stoppen in ‘communica-
tie’. Was dat nodig? Wij vonden van wel en daar waren ver-
schillende redenen voor. Allereerst de ‘interne’ communicatie. 
In deze enorme grote parochie is het belangrijk dat we intern, 
onderling dus, goed communiceren. Mensen die actief waren 
in verschillende geloofsgemeenschappen kenden elkaar soms 
nauwelijks, terwijl ze toch dezelfde dingen in het leven belangrijk 
vonden. Daarnaast ook de ‘externe’ communicatie, de com-
municatie met de buitenwereld. Belangrijk? Zeker belangrijk! 
De grootte van de parochie is vaak een nadeel, maar het heeft 
het voordeel dat er, met zoveel actieve geloofsgemeenschappen, 
ontzettend veel gebeurt. Dat mogen we laten zien en daar mogen 
we trots op zijn!

Zoals velen zullen weten, heeft de parochie om deze reden vorig 
jaar een communicatieplan vastgesteld voor de komende jaren 
en een communicatie commissie benoemd. Daarnaast is een 
aantal werkgroepen aan het werk gegaan om aan huisstijl, litur-
gische jaarkalender en website te werken. U heeft de resultaten 
ervan al gezien of gaat ze in de komende tijd zien. En weet u wat 
nu zo leuk is om te merken? Als we in commissies en werkgroe-
pen werken aan externe communicatie, ontstaat de interne com-
municatie vanzelf! Mensen leren elkaar kennen en werken aan 
hetzelfde doel, kortom, ze zijn samen onderweg. En laat dát nu 
net het thema van ons communicatieplan zijn…. 

Theo Lam, Bestuurslid Communicatie

Cadeau pastoor 
Fred Hogenelst
In juli vorig jaar hebben wij afscheid genomen van Fred 
Hogenelst, onze oud-pastoor. Het was een afscheid met een 
indrukwekkende viering in de St. Jan te Zutphen. Bij een 
afscheid hoort een cadeau. Door het parochiebestuur werd 
op zondag 5 juli een geografische kaart aangeboden van de 
regio parochie HH. Twaalf Apostelen en de nieuwe regio van 
de parochies in Culemborg en Houten. Ook werd een blanco 
cheque aangeboden. Deze cheque kon niet ingevuld worden 
omdat de financiële bijdragen die de parochianen konden 
storten op een voor dit doel geopende rekening nog steeds 
binnenkwamen. Intussen is de rekening gesloten en het 
bedrag is geworden: € 1.153,=.
Een delegatie van het parochiebestuur is bij pastoor Fred 
Hogenelst in Culemborg op bezoek geweest om het cadeau 
aan hem te overhandigen. Fred was zeer dankbaar voor dit 
mooie cadeau dat door zijn “oude” parochianen bijeenge-
bracht is.
Wij moesten zijn dank aan u overbrengen.
De twee parochies, waarvan hij nu pastoor is, kosten hem 
veel energie maar de nieuwe mensen om hem heen en de 
nieuwe locaties geven hem ook veel energie. Het was een 
fijne ontmoeting en vanaf deze plaats brengen wij de groe-
ten aan u allen over.

Namens het parochiebestuur, Ineke Peterse

Stagiaire martijn Hazendonk  
stelt zich voor
Mijn naam is Martijn Hazendonk. Ik 
ben 24 jaar oud en woon momenteel in 
Apeldoorn.
In Utrecht studeer ik theologie aan de 
Fontys Hogeschool. Daar zit ik in mijn 
derde studiejaar en heb gekozen voor de 
richting godsdienst pastoraal werk. Sinds 
februari loop ik stage bij jullie in de pa-
rochie HH. Twaalf Apostelen. Deze stage 

duurt tot het einde van het schooljaar. In 
mijn stage loop ik mee met het pastoraal 
team en ben ik betrokken bij een aantal 
activiteiten in de parochie. Zo zal ik on-
der andere meehelpen met het vormsel 
voorbereidingsweekend in Ruurlo. 
De stage bevalt me heel goed en ik hoop 
nog veel mooie en leerzame momenten 
met jullie mee te mogen maken.



6 Onderweg / Algemeen

Van het bestuur Parochiële Caritas Instelling (PCI) 
Dit keer komt de bijdrage van de PCI van de penningmeester. 

de doelstelling van de PCI is, zoals al 
in vorige berichten vermeld: “Ge-
stalte geven aan de opdracht van de 
kerk om dienstbaar te zijn aan de 
(parochiële) samenleving door aan-
dacht te schenken aan de concrete 
noden en behoeften van personen 
en groepen van personen en daar-
door bij te dragen aan het bevorde-
ren van de sociale gerechtigheid.”

Dit kan zijn: hulp in de vorm van advies, helpende hand of 
luisterend oor, op het juiste spoor zetten van professionele hulp, 
gemeentelijke hulp, subsidies, e.d. 
Maar vooral ook financiële (nood)hulp en bijstand. 
 
Tot de fusie op 1 januari 2011 van onze parochies, had iedere lo-
kale parochie een PCI met haar eigen bezittingen en geldmidde-
len. Ondanks de samenvoeging van de verschillende PCI’s van de 
parochie, is het nog steeds de lokale PCI, die zorgt voor de lokale 
hulp en bijstand, maar heet die PCI nu een werkgroep. 

De bezittingen (percelen landbouwgrond, huizen, leningen en 
effecten) en overige geldmiddelen zijn na de fusie overgebracht 
naar een overkoepelend bestuur.
Dat bestuur zorgt, wat financiën betreft, nu voor het beheer en 
verwerven van de opbrengsten uit dit vermogen. Dit alles vol-
gens de richtlijnen van het bisdom. 

Aan het einde van het jaar stelt het bestuur de begroting op 
voor het komende kalenderjaar. Wat de besteding van de gelden 
betreft, dienen de veertien lokale werkgroepen hun jaarbegroting 
in. Na vaststelling door het bestuur wordt het geheel aan het bis-
dom voorgelegd.

Inmiddels heeft het bisdom de begroting 2016 goedgekeurd en 
kunnen de werkgroepen voor dit jaar beschikken over het bud-
get. Wel is een kleine korting op het gevraagde budget toegepast. 
Dit was nodig om een sluitende begroting te krijgen. Dit is met 
de werkgroepen besproken.
Verder wordt jaarlijks een door de accountant beoordeelde jaar-
rekening van de PCI aan het bisdom ter goedkeuring gezonden.

om een indruk te geven onze begroting voor 2016

De totale inkomsten van de PCI zijn begroot op € 85.000. 

Hiervan wordt in % besteed aan:
Noodhulp                                    47
Gemeenschapsopbouw 2
Maatschappelijk Werk, Schuldhulpmaatje      7
Overige goede doelen bijdragen 5
Bijdrage DKCI (bisdom) 24
Algemene kosten (bankkosten, accountant, etc) 5
 ------
 100   

In principe mogen de bestedingen jaarlijks niet meer bedragen 
dan de inkomsten, waarbij alleen voor noodhulp een uitzonde-
ring wordt gemaakt.

Bijdrage onderweg
Net als vorig jaar vragen wij u om een bijdrage voor ons pa-
rochieblad Onderweg. In de bijgevoegde bijlage kunt u lezen 
hoe u dat kunt doen. Wij zeggen u al bij voorbaat dank voor 
uw gift. Als u de bijlage niet heeft ontvangen, kunt u een 
bedrag overmaken op de bankrekening die staat vermeld op 
bladzijde 2 van Onderweg in de eerste kolom onder Colofon.
Uiteraard willen wij ook iedereen heel hartelijk danken 
die dit vorig jaar heeft gedaan, want u zorgt ervoor dat dit 
mooie blad kan blijven verschijnen.

Heeft u wensen of mist u iets in uw blad? Laat het ons we-
ten! Wij nodigen u uit om een gebed, gedicht of verhaal in te 
zenden. Stuur dit dan naar redactie@12apostelen.nl
Als u eens een keer het blad niet bij de hand heeft en u wilt 
toch iets weten, dan kunt u de Onderweg  inzien op onze 
website www.12apostelen.nl onder het blokje “Onderweg”. 
Al onze voorgaande nummers kunt u hier raadplegen. 
Daarnaast biedt onze website ook een bron van veel andere 
informatie.

De redactie wenst u met de nummers die komen gaan, veel 
plezier en leesgenot.
Joseph Wissink

Hiernaast worden ook jaarlijks meerdere leningen verstrekt. Het 
gaat hierbij om renteloze leningen uit het oogpunt van noodhulp, 
zodat hulpvragers tijdelijk meer financiële armslag hebben.
Maar ….. door de daling van de huidige rentestanden en andere 
financiële inkomsten die wij op dit moment allemaal moeten 
ervaren, komen de inkomsten in gevaar. 
Terwijl aan de andere kant het aantal financiële hulpvragers 
zeker niet zal afnemen.

Om ons werk, met de vele werkgroepsleden, goed te kunnen 
blijven doen, kunnen wij uw hulp altijd gebruiken door ons 
financieel te ondersteunen. Alle bijdragen zijn welkom!! Ons 
banknummer is NL55 RABO 0159 7997 75 t.n.v. PCI HH. Twaalf 
Apostelen. Overigens: wij zijn een ANBI instelling, dus uw bij-
drage is fiscaal aftrekbaar! Bij voorbaat onze hartelijke dank!

Bestuur PCI HH. Twaalf Apostelen
Gerard Bloemenkamp
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een emotioneel afscheid
na een voorbereiding van een aantal weken was het zondag 13 maart zover. In 
een mooi versierde kerk werd de slotviering gehouden, waarin de H. andreas-
kerk aan de eredienst werd onttrokken. niemand zag er naar uit, maar toch 
had iedereen er voor gezorgd dat op die dag het beste beentje voorgezet werd. 
Schoonmaakgroep, bloemengroep, liturgiegroep, koor, organist, locatieraad, 
pastoraal team en vele vrijwilligers hadden hard gewerkt om deze laatste vie-
ring tot een onvergetelijke te maken. onder het thema: “reik naar wat voor je 
ligt” werd op emotionele wijze afscheid gevierd.

De kerk liep al vroeg vol met parochia-
nen, maar, heel bijzonder, ook met vele 
geloofsgenoten van de Protestantse 
Gemeente Brummen. Zij hadden uit soli-
dariteit hun dienst en alle verdere activi-
teiten voor die dag afgezegd om ons nabij 
te kunnen zijn. Ook veel parochianen van 
de andere geloofsgemeenschappen van 
de HH. Twaalf Apostelen waren aanwezig 
om hun medeleven te laten blijken.
De viering werd voorgegaan door het vol-
tallige pastoraal team samen met diaken 
Anton Bos en alle vijf misdienaars. Het 
werd een heel plechtige viering waarin 
de voorbeden werden uitgesproken door 
vertegenwoordigers van de verschillende 
vrijwilligersgroepen uit de parochie. In 
zijn homilie ging pastoor Scheve in op de 
schriftlezingen van de dag. Alle drie de 
lezingen waren een afspiegeling van de 
situatie waarin onze Brummense ge-
loofsgemeenschap zich bevindt. Afscheid 
nemen doet pijn, hoe komt het dat de 
kerk moet sluiten? Zijn het de mensen 
die haar de rug toe keren? Of je nu nauw 
betrokken bent of wat verder af staat: 

het sluiten van de kerk gaat allen aan het 
hart. De pastoor gaf ons allen mee: ga zó 
met het verleden om dat het je stimuleert 
om naar de toekomst te kijken. Steeds 
weer onderneemt God iets nieuws met 
zijn gelovigen.

Aan het eind van de viering kwam het 
onvermijdelijke, de ritus van het afscheid. 
Verschillende parochianen kwamen 
naar voren om liturgische voorwerpen 
uit te dragen. In een emotionele proces-
sie werden de altaar benodigdheden, 
antependium, altaardwaal, kaarsen, 
missaal, evangeliarium, bloemen, gods-
lamp, reliek, Heilige Oliën, altaarsteen 
en het Allerheiligste de kerk uitgedragen. 
Dit alles werd schitterend ondersteund 
door koor en organist. Hiermee was het 
gebouw kerk-af en de viering ten einde. 
Na de viering werd er onder het genot van 
een kopje koffie nog lang na gepraat en 
herinneringen opgehaald. De koffie werd 
overigens aangeboden door de buurman, 
Café-Restaurant “Concordia”.

Vesperviering in 
Zutphen
Op diezelfde middag 
werd de Brummense 
gemeenschap welkom 
geheten in de Sint 
Janskerk te Zutphen. De 
altaar benodigdheden 
die ’s morgens waren 
uitgedragen, werden 
samen met het Allerhei-
ligste, begeleid door een 
dertigtal gelovigen uit 
Brummen binnengedra-
gen. Ook deze viering 
werd voorgegaan door 
het voltallige pastoraal 
team samen met diaken 
Anton Bos. Dit was 
een emotionele warme 
viering waarin de Brum-
menaren zich welkom 
voelden. Het Allerheilig-
ste werd in het taberna-
kel geplaatst en zo staat 
de Sint Jan open voor 
de Brummenaren. In 
het PCM gebouw werd 

onder het genot van een kopje koffie ken-
nis gemaakt met de Zutphense parochi-
anen. Mooi was het dat de koffiedames 
hard moesten werken om te zorgen dat er 
genoeg koffie was. Dames dank daarvoor.

Anton Bos, diaken
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de terugkeer van verloren zonen
onlangs las ik een interview met de Britse filosoof roger Scruton. daarin 
stelde hij dat deze seculiere tijd een gevoel van existentiële eenzaamheid tot 
gevolg heeft. Veel mensen in het Westen hebben de kerk verlaten en God ter-
zijde geschoven, maar het verlangen naar verlossing en het heilige blijft.

Ik moest denken aan een eerder gelezen 
artikel over Joost Zwagerman, de schrij-
ver die zichzelf vorig jaar van het leven 
benam. In zijn laatste jaar keert hij in zijn 
poëzie terug naar God. Aan een vriend 
schrijft hij: “ Intussen moet ik je beken-
nen dat deze nieuwe gedichten, gefocust 
op mijn worsteling met Hem, het aller-
persoonlijkste en -intiemste is dat ik ooit 
schreef (al kun je natuurlijk nooit jezelf 
en je creaties echt goed beoordelen). Tien 
jaar geleden had ik deze gedichten niet 
kunnen of durven schrijven. Nu, de vijftig 
voorbij, ben ik ook de schaamte voorbij, 
d.w.z. de schaamte om in een steeds meer 
van God los rakende samenleving het ge-
sprek met God aan te gaan, zonder direct 
naar zijn gunsten te dingen.”

Voor Zwagerman was het dus een worste-
ling met God. Maar toch: ook een worste-
ling is een terugkeer. En dat nadat hij God 
in zijn vroege jeugd al achter zich gelaten 
had toen hij de deur van een katholieke 
kerk in Alkmaar dicht trok. 
Weer een tijdje later las ik een interview 
met een andere schrijver: Stefan Sanders. 

Ook hij was als jongen door zijn ouders 
meegenomen naar de kerk. En net als 
Zwagerman had hij de kerk in zijn puber-
teit verlaten. Maar ook hij vertelde het 
verhaal dat hij onlangs op een zondag-
ochtend schoorvoetend de Amsterdamse 
Nicolaaskerk weer was binnengelopen. 
Meer dan veertig jaar was hij er niet ge-
weest. Die lange tijd van absentie leverde 
hem dan ook een zekere vervreemding 
op, wat het duidelijkst tot uiting kwam in 
een nieuw ritueel: hij was onbekend met 
de vredeswens. Ook bij hem was het een 
terugkeer met aarzeling en twijfel. Maar 
toch: een terugkeer. 

Ik herkende veel in deze verhalen. Zelf 
had ik de kerk in mijn puberteit ook 
verlaten, het hoorde haast bij de tijdgeest 
van de jaren 70. En het geloof? Dat had 

ik al die tijd in de koelkast gezet. Ik deed 
er niet veel mee. Toch begon langzamer-
hand de interesse weer duidelijk terug te 
komen. ‘Het verlangen naar het heilige’ 
zoals Scruton het zou zeggen kwam terug. 
Ofwel een verlangen naar dat wat ik als 
kind vanzelfsprekend had gevonden: 
Gods aanwezigheid. Op een zondag in 
de jaren 90 stapte ik weer op de fiets en 
maakte ik weer de gang naar de kerk, voor 
het eerst in twintig jaar. Ook mijn terug-
keer was aarzelend en met twijfel gepaard 
gaand. Maar dat is al weer twintig jaar 
geleden, en de kerk heb ik sindsdien niet 
meer verlaten. 
Het geloof en de kerk, ze lijken nog 
steeds tegen de Westerse tijdgeest in te 
gaan. Of is de terugkeer van Zwagerman 
en Sanders een teken van een nieuwe 
tijd? Een tijd waarin geloof en kerk weer 
serieus mogen worden genomen, ook 
door, of liever, juist door toonaangevende 
cultuurdragers? 

Hans Limbeek

Ludgervesper 
op 28 april in 
Vierakker
De jaarlijkse vesperviering ter ere van de Heilige 
Ludger(us) in Vierakker vindt in 2016 niet plaats op 
zijn sterfdag 26 maart, maar een maand later op don-
derdag 28 april. De reden is dat 26 maart dit jaar in de 
Goede Week viel. Voor 28 april is gekozen, omdat Lud-
ger ooit zelf had aangegeven na zijn overlijden begra-
ven te willen worden in Werden, waar hij zijn klooster 
had gesticht. Hij overleed in het jaar 809 te Billerbeck 

(Duitsland). 
Die stad, maar 
ook Münster, 
wilden Lud-
gers begrafenis verzorgen. Na een maand 
onderhandelen werd men het eens dat het 
toch Werden moest worden. Volgens de 
overlevering trokken twee ossen de kar met 
zijn stoffelijk overschot blindelings naar het 
klooster in Werden. Daar is Ludgers laatste 
rustplaats in de crypte van de Domkerk.

Belangstellenden zijn welkom bij de ves-
perviering om 19.00 uur in de St. Willibror-
duskerk in Vierakker. Voorganger is pastor 
Koos Smits van de Sint Ludgerusparochie 
uit Utrecht.

Roger Scruton
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Laura van de Kam: 
Ik wil graag iets extra’s doen
op een steenworp van de IJssel en op wandelafstand van het hart van Zutphen 
woont Laura van de Kam, onze recent benoemde parochiemedewerker. af-
komstig uit het katholieke Brabant verhuisde ze een paar keer in nederland en 
maakte tegelijkertijd een spirituele ontdekkingstocht. tot ze twee jaar geleden 
haar katholieke roots weer afstofte en ontdekte zich daar toch wel erg thuis 
te voelen. Ik mag een avondje op bezoek bij Laura en ze vertelt me, onder het 
genot van een kopje thee, hoe een uit Lieshout afkomstige bedrijfseconoom 
parochiemedewerker werd in Zutphen en wat ze nu echt belangrijk vindt in de 
kerk en in haar geloofsleven.

Het is niet zo eenvoudig, vindt Laura, 
om te vertellen wie je bent. Ik stel 
voor om bij het begin te beginnen, 
en dat doet ze. Laura is geboren in 
het Brabantse Lieshout waar ze in de 
zestiger en zeventiger jaren opgroeide 
in een volledig katholieke omgeving. 
“Iedereen was katholiek en alles was 
katholiek, ik raakte ermee doordrenkt 
en voelde me verbonden met de men-
sen in de kerk.” Na de HAVO vertrok 
Laura naar Tilburg, waar ze een lera-
renopleiding volgde, maar zich al snel 
realiseerde dat haar toekomst niet in 
het onderwijs zou liggen. Ze ging naar 
de HEAO waar ze een paar jaar later 
afstudeerde als bedrijfseconoom, om 
vervolgens bij verschillende bedrij-
ven in de randstad te gaan werken. 
Intussen had ze haar toekomstige man 
William ontmoet en samen togen ze in 
1993 naar Zutphen. Daar trouwden ze 
en kregen ze drie zonen.

Laura had verschillende parttime ba-
nen bij architectenbureaus, maar kon 
daar haar draai niet echt vinden. Ze 
wilde méér dan ze deed en kon haar ei 
niet goed kwijt. Tot ze op zeker ochtend 
wakker werd met de overtuiging dat ze 
echt iets heel anders wilde doen, iets waar 
ze in de loop der jaren wel steeds mee 
bezig was geweest maar zich nooit écht in 
verdiept had: theologie. Niet lang daarna 
ging ze religiewetenschappen in Nijmegen 
studeren, wat ze in 2011 afrondde met een 
bachelor examen. Na een klein jaar pauze 
– het was toch wel snel gegaan allemaal 
– volgde de masterfase van de studie en 
in 2014 studeerde Laura af als geestelijk 
verzorger.

Maar daarmee was ze nog niet actief in 
de katholieke kerk. Eigenlijk had ze in die 
tijd juist het gevoel los gegroeid te zijn 
van de katholieke kerk. “Ik was al die ja-
ren op zoek naar spiritualiteit, onderzocht 
het Boeddhisme, volgde een Antroposofi-
sche cursus, was overal in geïnteresseerd. 

Een vriendin van het koor ‘Toonkunst’ 
waar ik bestuurslid van was, gaf me na 
mijn afstuderen de tip om mijn CV rond 
te sturen naar verschillende kerken. Dat 
CV kwam – via – via – bij Jaap van Kra-
nenburg terecht. We maakten kennis en 
het klikte direct.” Laura ging op pad met 
Jaap, bezocht bijeenkomsten van kleine 
kerkgemeenschappen en Effata vierin-
gen en hielp mee om de bezoekersgroep 
van Zutphen nieuw leven in te blazen. 
Toch wist ze nog niet precies wat haar 
toekomst zou zijn, was ze wel katholiek? 
Voelde ze zich thuis in die kerk waarover 
je vaak zulke nare berichten hoort en leest 
en waarin vrouwen een ondergeschoven 
positie hebben? In die tijd bezocht ze 
vieringen in verschillende kerken en zag 
eigenlijk meer overeenkomsten dan ver-
schillen. Dus…. katholiek? Op aanraden 
van Jaap besloot ze eens een tijdje alleen 
naar katholieke vieringen te gaan en dat 

bracht na verloop van tijd het keerpunt. 
“Ik voelde de verbondenheid weer die ik 
als kind gekend had. De bekende liturgie 
zal er aan bijgedragen hebben, maar het 
was vooral het gevoel er weer bij te horen, 
het gevoel om thuis te komen.”
Laura koos weer vol overtuiging voor de 
katholieke kerk waar ze eigenlijk nooit 
uit weg was geweest, en is per 1 februari 

jongstleden benoemd als parochieme-
dewerker in onze parochie. Ze doet dat 
tien uur in de week, onbezoldigd, en 
gaat zich vooral richten op activiteiten 
in de geloofsgemeenschap Zutphen en 
op de kleine kerkgemeenschappen en 
vieringen door de werkgroep Anders 
Vieren in de hele parochie. Daarnaast 
verzorgt ze Woord- en Communie-
vieringen en uitvaarten en is ze actief 
in de communicatie commissie. Op 
mijn vraag of het niet wat veel is voor 
tien uur in de week antwoordt Laura 
heel vlot en lachend: “Nee hoor, ik doe 
graag iets extra’s, daar voel ik me heel 
goed bij!” 

Inmiddels is Laura ook voor 18 uur 
in de week benoemd als geestelijk 
verzorgster in het ziekenhuis in Apel-
doorn en heeft ze haar andere banen 
opgegeven. Een hele carrière verande-
ring dus in een paar jaar? “Ja, dat is 
wel zo. Maar ik ben terecht gekomen 
op een plek waar ik me heel welkom 
voel. Daar voel ik me goed bij en daar 
ben ik dankbaar voor.“ Hoewel Laura 
precies lijkt te weten wat ze wil, zegt ze 
zich heel goed te realiseren dat ze pas 

aan het begin van haar nieuwe carrière 
staat. “Ik zie weer heel veel uitdaging en 
dat is heerlijk. Ik heb jaren gestudeerd en 
heb veel theoretische kennis opgedaan. 
Nu mag ik die in praktijk gaan brengen! 
Samen met andere mensen praten over 
‘de verantwoording van jezelf’, er zijn voor 
anderen, dingen die je meemaakt in het 
leven - via religie - met elkaar verbinden. 
Daar kan ik zelf nog veel in leren en dat 
is wat ik de komende jaren wil doen.” De 
avond loopt ten einde, we praten nog wat 
door over de toekomst van de katholieke 
kerk en van onze eigen parochie, genoeg 
gesprekstof. Laura sluit af: “Verbonden-
heid met mensen is mijn drijvende kracht. 
Ik ben ervan overtuigd dat het de mensen 
zijn, de verbondenheid van mensen, die 
de toekomst van onze kerk is.”

 Theo Lam



10 Onderweg / Algemeen

Kostersdag in Groenlo
Op zaterdag 12 maart hebben we met bijna 100 kosters, uit het 
vicariaat Arnhem, een dag mogen doorbrengen in Groenlo. 
Het was geen vergadering, geen bezinningsdag, gewoon een 
ontmoetingsdag. Groenlo was nu als plaats van bijeenkomst 
gekozen, omdat de Groenlose grote Calixtuskerk tot Basiliek is 
uitgeroepen. In Groenlo is er een Heilige Deur, en deze is dit jaar 
geopend. Alle kosters kwamen dan ook door deze deur binnen. 
Vicaris Hans Pauw sprak, na een Eucharistieviering, over het 
pauselijk thema: het Heilig Jaar van de Barmhartigheid. Daarna 
werd er gezamenlijk van een lunch genoten. De kosters kregen 
uitleg over de zeer mooie kerk en het orgel. Er was een workshop 
in de sacristie. En natuurlijk kon de toren worden beklommen, 
wat zeer de moeite waard was. De kosters praatten onderling 
over praktische zaken. 
Alle huidige kosters, mannen en vrouwen, zijn vrijwilligers. Ze 
zorgen dat alles voor de vieringen in het weekeinde en natuur-
lijk alles rond rouw-, trouw- en doopvieringen gereed is, in en 
om het kerkgebouw. De centrale verwarming moet bijvoorbeeld 
op tijd branden. De kaarsen moeten worden gecontroleerd, de 
boekjes moeten op de plaats komen en zo zijn er nog tal van han-
delingen die door de kosters 
worden gedaan. De koster 
moet goed zicht hebben op 
wat er gebeuren moet. 
Iedereen kon terugkijken op 
een zeer goed georganiseerde 
dag. De kostersdag is dit 
jaar voor de 5e keer geor-
ganiseerd. De eerste keer in 
Utrecht met de drie vicaria-
ten tezamen, maar de laatste 
keren is het per vicariaat. Als 
afscheid kreeg iedereen een 
leisteen mee, met de afbeel-
ding van de Basiliek erop. Uit 
onze parochie waren er maar 
liefst 29 deelnemers. 

Carin Fransen, 
coördinator kostersdag

met het aartsbisdom utrecht 
op bedevaart naar Polen
Van 10 t/m 18 september 2016 organiseert het Aartsbisdom 
Utrecht een ‘Bedevaart van de Barmhartigheid’ naar Polen. 
Deze bedevaart (per bus) staat in het teken van het door paus 
Franciscus afgekondigde ‘Heilig Jaar van de Barmhartigheid’. 
De pelgrims bezoeken onder meer het Heiligdom van de God-
delijke Barmhartigheid en het Johannes Paulus II Heiligdom 
te Krakau. Verder staan het centrum van de stad Krakau, het 
heiligdom Kalwaria Zebrzydowska (dit eeuwenoude landschaps-
park is geïnspireerd op het Heilig Land), het vernietigingskamp 
Auschwitz, Wadowice (geboorteplaats van paus Johannes Paulus 
II) en Czestochowa, de ‘Koningin van Polen’. Het is een intensief 
programma: deelnemers aan deze bisdombedevaart moeten 
daarom goed ter been zijn.
Voor informatie: de heer Ben Lokate, tel.: 030 2361570; email: 
lokate@aartsbisdom.nl. Inschrijving verloopt via bedevaartsor-
ganisatie VNB: www.vnb.nl

diakenwijding Johan rutgers
Kardinaal Eijk zal op zaterdag 11 
juni priesterstudent Johan Rutgers 
tot transeunt diaken wijden. Dit 
is de laatste stap op weg naar het 
priesterschap. De plechtigheid vindt 
plaats in de Kathedrale Kerk van 
Sint Catharina, Lange Nieuwstraat 
36 te Utrecht en begint om 10.30 
uur. Na de Eucharistieviering is er 
gelegenheid tot feliciteren.

Johan Rutgers is een parochiaan uit 
de geloofsgemeenschap H. Wil-
librord in Hengelo. Vanuit Hengelo 
wordt op 11 juni, gratis vervoer ge-
regeld naar Utrecht, om de diaken-
wijding bij te wonen. Zie het artikel op blz. 23.

Geloven in de ander – samen op 
zoek naar perspectief en hoop
Pinksteractie van de Week Nederlandse Missionaris
Missionarissen en missionair werkers maken ‘Geloven in de 
ander’ dagelijks concreet. Zij leven samen met kwetsbare en 
arme mensen in alle delen van de wereld. Met hun aanwe-
zigheid zeggen zij: ‘Ik geloof in jou. Wie je ook bent, wat je 
ook doet, waar je ook vandaan komt en hoe anders jij ook 
bent.’ Dat geeft mensen kracht en moed om hun eigen situ-
atie te veranderen. Samen zijn zij verbonden in de hoop op 
een betere toekomst. Tijdens de Pinksteractie van de Week 
Nederlandse Missionaris (WNM) van 7 t/m 15 mei 2016 
kunt ook ú in actie komen vanuit uw geloof in de ander. 

Dankzij de steun van betrokken mensen in Nederland 
maken honderden missionair werkers en missionarissen 
wereldwijd een verschil voor de mensen met wie zij hun 
leven delen. Wilt ook u bijdragen aan hun werk? Kijk op  
www.weeknederlandsemissionaris.nl voor meer informatie 
over de Pinksteractie van 7 t/m 15 mei. Of steun de WNM 
met een gift op IBAN NL30 RABO 0171 2111 11.



Onderweg / Uit de parochie 11

Gregoriaanse Vesper  
St. Janskerk Zutphen
In de meimaand verzorgt het Gregoriaans Getijdenkoor  
St. Jan een tweetal Vespervieringen.
Op de eerste zondag van deze Mariamaand, zondag 1 mei, is 
er in de St. Janskerk een Mariavesper en op het Hoogfeest 
van Pinksteren, zondag 15 mei, klinkt naast de prachtige 
Antifonen en Psalmen tijdens de Vesper het bekende ‘Veni 
Creator’.

In dit kerkelijk avondgebed beleven en delen wij dit met 
dezelfde spiritualiteit met de ontelbare gemeenschappen in 
alle delen van de wereld.
Met duidelijke tekstboekjes is deze liturgie goed te volgen.
De aanvangstijd van beide vieringen is 17.00 uur.

dag voor ouderen 
en alleenstaanden
De jaarlijkse dag voor ouderen en alleenstaanden uit de ge-
loofsgemeenschappen in Baak, Hengelo, Keijenborg, Olburgen, 
Steenderen, Vierakker en dit jaar ook in Drempt, wordt gehou-
den op dinsdag 14 juni a.s. in Baak.
De Stichting Ellel Ministries Nederland heeft de accommodatie 
van Huize Baak weer beschikbaar gesteld. Een pracht plek om 
elkaar te ontmoeten en er een mooie dag van te maken.
Vrijwilligers zorgen er voor dat de dag goed wordt voorbereid en 
vlekkeloos verloopt.

de invulling van de dag ziet er globaal als volgt uit:
• De gasten worden om 10.00 uur verwacht in het boerderijge-

deelte op het landgoed.
• Begonnen wordt met het gezamenlijk vieren van de Eucharis-

tie. Pastoor Harry Scheve zal hierin voorgaan en leden van het 
Hengelose parochiekoor zullen hun bijdrage leveren. Voor la-
ter in de ochtend is een gast uitgenodigd die nader zal ingaan 
op een actueel onderwerp.

• Hierna komt de lunch in zicht, compleet met soep, broodjes 
en fruit.

• Na een pauze in de tuin van het landgoed worden de gasten 
uitgenodigd voor het middagprogramma. Een sfeervol pro-
gramma met muziek en zang.

• Om 16.00 uur wordt de dag afgesloten met een plechtig Lof.

Tussendoor worden de gasten verwend met koffie/thee, drankjes 
en hapjes. Gedurende de dag is een ziekenverzorgster aanwezig 
om behulpzaam te zijn. Deelname aan de dag is gratis, wel wordt 
na afloop een vrijwillige bijdrage gevraagd als tegemoetkoming 
in de kosten. Opgave – graag uiterlijk 10 juni - kan geschieden 
bij het secretariaat van de eigen geloofsgemeenschap en de leden 
van de bezoekersgroep. Deze laatsten gaan ook op pad om me-
deparochianen uit te nodigen en dragen eventueel zorg voor het 
regelen van vervoer naar Baak.

Het boeiende programma, de sfeervolle locatie, de inzet van 
de vrijwilligers en zeker ook het enthousiasme van de gasten 
zorgen ervoor dat het een onvergetelijke dag wordt. De organi-
satie hoopt dat velen op deze dag naar Baak zullen komen om er 
samen een prachtige dag van te maken. Tot dan op 14 juni.

Met vriendelijke groet, 
mede namens allen die aan deze dag hun bijdrage leveren,
Ria Tijssen en Joop Klooken

dirigent gezocht
Het Gemengd Koor van de St. Josephkerk in Lochem zoekt 
een nieuwe dirigent. Het 15 leden tellende koor (4 sopranen, 
4 alten, 3 tenoren en 4 bassen) repeteert elke dinsdag-
avond van 20.00 tot 22.00 uur in de St. Josephkerk aan de 
Nieuweweg in Lochem. Het koor zingt gemiddeld drie keer 
per maand in de zondagse vieringen (met uitzondering van 
de zomervakantie) en daarnaast af en toe in een uitvaart-
viering. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
mevrouw Ans Lans, telefoon 0573 401925.

Bedevaart naar Kevelaer
Zaterdag 3 september 2016 houden we weer de jaarlijkse Bede-
vaart naar Kevelaer.
Daar gaan we de mooie dingen van ons geloof weer beleven en 
ontdekken.
We beginnen met een Eucha-
ristieviering in de Biecht-
kapel. ‘s Middags is er een 
Kruisweg in de Baseliek en in 
het park. We sluiten die dag 
af met een Lof in de grote 
Baseliek.
 
Voor nadere informatie kunt 
u zich wenden tot:
Trees Beuwer-Schenning
Email: b.beumer4@chello.nl
Tel.: 0313 473452
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Pastoor Harry Scheve als 
byzantijns priester
Na een aantal jaren hiervoor gestudeerd te hebben, heb ik op 
13 december 2013 de bevoegdheid van Rome gekregen om voor 
te gaan in een Eucharistieviering volgens de Byzantijnse ritus. 
Begin 2014 heeft kardinaal Eijk mij benoemd als byzantijns 
priester voor de geloofsgemeenschap Wladimir in Twente. Dit 
betekent dat ik, naast mijn werk als pastoor, een bescheiden taak 
heb om zorg te dragen voor de byzantijnse liturgie in het oosten 
van ons land.

De Byzantijnse liturgie wordt vaak gekoppeld aan de Oosters 
Orthodoxe kerken, en dat is gedeeltelijk juist. Wat men meestal 
niet weet, is dat onze Rooms Katholieke kerk ook deze ritus kent. 
Trouwens niet de enige, er zijn nog vele andere ritussen die onze 
kerk van Rome erkent. Als er iets plechtigs te vieren valt in Rome 
dan zie je ook vaak Oosters geklede bisschoppen. Ook deze zijn 
ooit door de paus benoemd voor een bepaald diocees (Oekraïne, 
Syrië, Egypte etc…)  Ook in Nederland kennen we katholieke 
gelovigen die zich verbonden voelen met de oosterse ritus. 
Wladimir is één van de geloofsgemeenschappen die zich hebben 
verenigd in de landelijke organisatie Pokrof.

Op 30 oktober dit jaar zal voor de eerste keer in Zutphen de 
Eucharistie gevierd worden volgens de Byzantijnse ritus. We mo-
gen dan het Wladimir koor uit Hengelo (Ov.) van harte welkom 
heten in onze St Janskerk. Ikzelf zal dan als celebrant fungeren 
in deze liturgie.
Nu komt de logische vraag: Wat is eigenlijk de Byzantijnse litur-
gie? Je moet het gewoon beleven. U kunt dit al een keer beleven 
op 29 mei a.s. in de St. Jan kerk, Stationsstraat 22 te Wierden.
De Eucharistieviering, de goddelijke liturgie van Johannes Chry-
sostomus, begint om 10.30 uur.

Harry Scheve, pastoor

Concert eenvoortwaalf 
in Vierakker
Zondag 24 april a.s. is er, om 15.30 uur, een concert Een-
voortwaalf in de H. Willibordkerk in Vierakker.
Het koor ‘Eenvoortwaalf’ brengt iedere jaar twee projec-
ten, waarbij steeds een andere dirigent de muzikale leiding 
heeft. Het 12-koppige koor staat deze keer onder de be-
zielende leiding van Dirkjan Horringa en heeft als thema 
‘Duitse en Engelse Romantiek’ met werken van Brahms, 
Finzi, Becker, Ives, Pearsall, Bairstow en Herzogenberg. 
Vaak onbekende maar prachtige wereldlijke en geestelijke 
muziek waarbij alle aspecten van de romantiek aan de orde 
komen; liefde, afscheid, dood, heimwee, humor en verlan-
gen naar onbereikbare zaken en vervlogen tijden…
Er worden twee korte intermezzi verzorgd door ‘Flex dans-
studio’ uit Nijmegen.
U kunt kaarten bestellen/reserveren via gveenvoortwaalf@
gmail.com zodat u verzekerd bent van een zitplaats. Verdere 
informatie: www.eenvoortwaalf.nl

Symposium: 
De kerk, armoede 
en sociale uitsluiting

“Meer dan een druppel 
op de gloeiende plaat”
Het bestuur van de jubilerende Stichting Hulpverlening Lo-
chemse Kerken nodigt u van harte uit voor een inspirerende 
bijeenkomst over de diaconale rol van de kerken in het 
armoedebeleid onder de bezielende leiding van Laurens Jan 
Stam uit Holten, bekend van diverse programma’s op RTV 
Oost. Inleiders zijn de Kinderombudsman, pastoor Gerben 
Zweers over het Heilig Jaar van de Barmhartigheid en Klaap 
van de Kamp over het Knooppunt Kerk en armoede. De 
muzikale omlijsting wordt verzorgd door Stefan Potman.
Naast boeiende inleidingen is er ook ruimte om elkaar te 
ontmoeten, te spreken over de herboren rol en betrok-
kenheid van de kerk bij de samenleving. Tevens kunt u de 
inleiders persoonlijk spreken en informatie ophalen uit het 
Lochemse shlk-netwerk in de armoedebestrijding. 

Het symposium wordt gehouden in het Kulturhus ’t Kruis-
punt in Laren Gld. op vrijdag 22 april 2016. Aanvang om 
14.00 uur en afsluiting om 16.00 uur met een infomarkt.

De Stichting Hulpverlening Lochemse Kerken heeft als doel 
het verlenen van individuele financiële hulp aan hen die 
voor deze hulp buiten de reguliere hulp vallen. Zij doet dit 
als samenwerkingsverband van de diaconieën, kerkenraad 
en Caritaswerkgroep binnen de Raad van Kerken.

Voor verdere informatie en aanmelding (liefst voor 15 april):
www.shlk.nl  

Blijf dit doen!
Zo heet het project waar ruim 40 communicantjes in 
onze parochie aan werken, ter voorbereiding op hun Eer-
ste H. Communie. Heel veel plezier daarbij en we wensen 
alle kinderen een mooi Communiefeest toe! 
In het Vieringenschema op blz. 16-17 staan de Eerste 
H. Communievieringen vermeld.
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emmanuel / H. Johannes de doper  
Zutphen
Tengnagelshoek 10a, 7201 NE Zutphen, 0575-527080, 
info@stjan-emmanuel.com
Secretariaat: dinsdag 9.00-11.00 uur.
Rekeningnr.: NL76INGB0000887463
t.n.v. RK GG St. Jan Emmanuel
Redactie: scpellemans@hotmail.com
Locatieraad
B. Wessels, vz., 520318; R. Biezeman, pm., 785879; 
B. van der Krabben, secr., 529137; 
H. Heuver, gebouwen, 521620.
Pastoraatgroep
vacatures 

misdienaars gezocht!
In geloofsgemeenschap Zutphen zijn we 
dringend op zoek naar misdienaars. 
We hebben momenteel een paar enthou-
siaste leden, maar het groepje is klein en 
wil daarom graag uitbreiden, zodat we in 
iedere viering misdienaars op het altaar 
hebben staan! 
Wat doet een misdienaar nu precies? Als 
misdienaar assisteer je de priester tijdens 
de viering: je luidt aan het begin en eind 
van de viering de bel, je staat met een 
kaars naast de priester bij het lezen van 
het evangelie en het uitreiken van de H. 
Communie, en je helpt met het klaarma-
ken van de altaartafel.
Ben je tussen de 8 en 18 jaar en lijkt dit je 
leuk om te doen? Of wil je misschien eerst 
nog wat meer weten? Neem dan contact 
op met Ben van de Krabben via info@
stjan-emmanuel.com Hij kan je meer 
informatie geven en je vragen beantwoor-
den. We hopen dat we binnenkort nieuwe 
misdienaars mogen verwelkomen!

Presentatie eerste Heilige 
Communie 
Op zaterdagavond 2 april is in clusterver-
band de presentatieviering van de com-
municantjes in Vorden gevierd. Voor het 
verslag zie locatiepagina Vorden (blz. 20).

odensehuis Zutphen
Het Odensehuis Zutphen heeft vanaf 
eind februari haar intrek genomen in de 
voormalige Mariaschool aan de Teng-
nagelshoek 6. Dat is in het centrum van 
Zutphen, naast woonzorgcentrum St. 
Elisabeth. Het Odensehuis is een ontmoe-
tingsplek voor mensen met geheugen-
verlies of beginnende dementie, én hun 
naasten. Het Odensehuis werkt vanuit de 
gedachte dat mensen met geheugenverlies 
of beginnende dementie gewoon nog heel 
veel kunnen. Het is een plek om elkaar te 
ontmoeten en samen activiteiten te on-

dernemen. Er is geen vast programma. De 
activiteiten bedenken de bezoekers vooral 
zelf. Daarvoor krijgen ze alle ruimte, of 
het nou gaat om boodschappen doen, 
spelletjes, creatieve activiteiten (muziek, 
zingen, tekenen, schilderen), bezoek in de 
stad of gewoon een praatje maken. Met de 
hulp van toegewijde en ervaren vrijwil-
ligers maken we dat mogelijk. De toegang 
is gratis. Ook buurtbewoners en bewoners 
van St. Elisabeth zijn welkom.
Het Odensehuis is al in november 2015 
gestart op de tijdelijke locatie De Mar-
tinet. De overstap naar de voormalige 
Mariaschool is mogelijk omdat acht 
landelijke fondsen donaties beschikbaar 
hebben gesteld. De openingstijden van het 
Odensehuis zijn:
maandagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur en 
donderdagochtend van 10.00 tot 13.00 uur 
(inclusief een gezamenlijke lunch).
Voor bezoekers zijn achter de Mariaschool 
voldoende parkeerplaatsen beschikbaar. 
Mocht vervoer een probleem zijn, neem 
dan contact met ons op. We zoeken samen 
naar een oplossing.
Kijk op www.odensehuiszutphen.nl voor 
meer informatie. Daar staan ook filmpjes 
die een goed beeld geven van wat het 
Odensehuis is. Mailen of bellen mag ook 
naar info@stadsondernemingzutphen.nl 
of tel. 06 414 435 60 (Lex Hemelaar).

taizéviering
Op zondag 15 mei vindt er in de Marti-
nuskerk (Kerkplein 1, Warnsveld) een 
oecumenisch avondgebed plaats. 
De oecumenische kloostergemeenschap 
in Taizé, een plaatsje in het Franse Bour-
gondië, trekt mensen uit de hele wereld. 
Ook in andere plaatsen komen mensen 
samen om de bijzondere sfeer van Taizé 
te ervaren. De vieringen ademen rust uit, 
ze bestaan uit liederen, gebeden, korte 
lezingen en stilte. Er wordt in vele talen 
gezongen, waarbij de bewuste herhaling 
de kracht van het zingen vormt. Zo blijft 
het lied in je onderbewuste hangen en 

gaat met je mee als je de kerk verlaat. 
Om 18.15 uur begint het inzingen en 
oefenen van nieuwe liederen. Zingt u 
graag en wilt u beter vertrouwd raken 
met de meerstemmig gezongen liederen, 
dan bent u daarbij van harte welkom. 
Vanaf 18.50 bereiden we ons in stilte op 
de dienst voor. De dienst begint om 19.00 
uur en duurt tot ongeveer drie kwartier.

misintenties 
8/5: Hendrikus Johannes Gerardus 
Wientjes; 15-5: familie Leisink-Veenhuis, 
Gerrit Degen, Mimi Degen-Polman; 
12/6: Hendrikus Johannes Gerardus 
Wientjes; Oscar te Loo.

overleden
3/3: Jospehus Henricus Maria Macran-
der, 85 jaar, 5/3: Gerardus Leo Isidorus 
Haggeman, 62 jaar

effataviering
Op 14 mei en 11 juni is er een Effatavie-
ring om 17.00 uur in de St. Jan. In deze 
meditatieve vieringen wordt afwisselend 
gebruik gemaakt van symbolen, zang, 
overweging, gebed en andere vormen van 
verdiepen en bezinning.  

Kerkdiensten Gelre Ziekenhuis 
(10.30u)
24/4: pastor H. Hase; 1/5: dhr. H. Vriend; 
8/5: pastor P. Frijters; 15/5: pastor R. 
Baauw; 22/5: pastor R. Rijk; 29/5: dhr. 
H. Dijkman; 5/6: pastor Th. ten Bruin; 
12/6: pastor W. Onderwaater.

Kerkdiensten Vredeskapel-GGnet
(10.30u)
24/4: L. van Wijk (avondmaal); 1/5: M. 
van de Velde; 8/5: R. Rijk; 15/5: L. van 
Wijk; 22/5: G. Spekkink; 29/5: P. den 
Dulk; 5/6: M. van de Meer; 12/6: G. Spek-
kink (communieviering).

middagpauzediensten: 
iedere donderdag, 12.15u-12.30u
28/4: ds. G.W. van de Brug; 5/5: geen 
dienst; 12/5: Ds. W. Stolte; 19/5: Ds. S.A. 
Meijer; 26/5: pastor mv. G. Pols; 2/6: ds. 
R.W. Heins; 9/6: ds. mevr. E. Diepeveen.

een brug slaan
Horen en zien wat er in de geloofsgemeen-
schap leeft, en hier vervolgens (indien no-
dig) actie op ondernemen. Hebt u vragen 
of opmerkingen, zit u ergens mee, weet u 
niet waar u bepaalde informatie kunt ha-
len? Spreek gerust Marty, Gijs of Stefanie 
aan! U kunt ook bellen (Marty: 0575-
520538 of Stefanie/Gijs:0575-842598) of 
mailen: bruggroep@gmail.com
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H. andreas - Brummen
Primulastraat 2, 6971 AZ Brummen; 0575-561403
Postadres: Oude Eerbeekseweg 1; 6971 BL Brummen 
rkandreasparochie1900@kpnmail.nl
Secretariaat: woensdag: 09.00 - 12.00 uur
Rekeningnr.: NL40RABO0311000541
Redactie: fam.jansen@kickmail.nl

Locatieraad
S. van Geffen; secr. 566533; Johan Waanders
Laurens Mul

nieuwe locatie
Oude school aan de Tuinstraat 
nieuwe locatie RK geloofsgemeen-
schap Brummen.
De locatieraad onderzocht samen met het 
parochiebestuur de verschillende opties 
voor de toekomst van onze geloofsge-
meenschap. De keuze is daarbij gevallen 
op de oude school aan de Tuinstraat, waar 
ook het RKJK huist. Op deze plek kunnen 
alle activiteiten die we als geloofsgemeen-
schap willen blijven doen plaatsvinden - 
uiteraard met uitzondering van weekend-
vieringen. De kosten die gepaard gaan met 
het in orde maken van het pand, worden 
gedekt uit de opbrengst van de verkoop 
van het kerkgebouw. Dit pand heeft als 
belangrijk voordeel dat we er snel kunnen 
verbouwen tegen minder kosten dan het 
uitbreiden en opknappen van De Drie 
Berken.
Voor het pand is een Plan van Eisen 
opgesteld, zodat het een multifunctionele 
ruimte wordt waar wij onze activiteiten 
kunnen voortzetten. We blijven actief in 
de Raad van Kerken en op oecumenisch 
vlak. In onze nieuwe ruimte zijn we zicht-
baar aanwezig en actief. Er kan worden 
gevierd, gezongen, koffie gedronken, 
vergadert, enzovoort. Een (binnenhuis)
architect maakt op basis van het Plan van 
Eisen plannen voor het opknappen en 
gebruiksklaar maken van het pand. Nadat 
goedkeuring aan dit plan is verleend, kun-
nen we aan de slag. In de tussentijd zal De 
Drie Berken dienst doen als ons thuis.

Tijdens de slotviering van 13 maart, heeft 
de locatieraad middels collages en steek-
woorden alle bezoekers geïnformeerd over 
onze toekomst aan de Tuinstraat. Een 
hoofdstuk wordt gesloten en een nieuw 
hoofdstuk begint. We zien u graag terug 
aan de Tuinstraat.
Op bladzijde 7 kunt u het verslag vinden 
van de afscheidsdienst op zondag 13 
maart.
De locatieraad

andreasmarkt 
Op 23 april 2016 wordt rondom de 
voormalige Andreaskerk onze jaarlijkse 
rommelmarkt gehouden.
Er is ruim aanbod voor elk-wat-wils zoals:
huishoudelijke artikelen, glaswerk, 
speelgoed, gereedschappen, kleding, cd’s, 
oma’s spullen, nieuwe artikelen, meubels, 
porselein, puzzels, lampen, boeken, kerst-
artikelen, lederwaren, consumpties, etc.
Heeft u nog goederen voor de Andreas-
markt, wij komen ze graag bij u ophalen. 
U kunt ze aanmelden bij Ans Elshof 
(tel 0575 562833) of via de mail op 
goederen@andreasmarktbrummen.nl. 
Actuele informatie over de rommelmarkt-
activiteiten kunt u ook vinden op 
www.andreasmarktbrummen.nl. 
De Andreasmarktcommissie

KBo middagen
Donderdag 18 februari heeft Ton Zijlstra 
een fotomiddag verzorgd voor het KBO. 
Hij vertelde over de reizen die hij met zijn 
echtgenote heeft gemaakt naar Argentinië 
en Chili en vertoonde daarbij foto’s die zij 
hadden gemaakt.
Donderdag 24 maart was er een mooie 
Paasviering in Woon- zorgcentrum 
Tolzicht. Mw. Ds. Els Groeneveld, was 
de voorganger. Muzikale ondersteuning 
kwam van het Tolzichtkoor o.l.v. Mw. 
Cisca van Middelkoop, dirigente en Dhr. 
Joop Neijenhuis, pianist.
Het was een viering van Witte Donder-
dag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en 
Pasen ineen met lezingen, verhalen en 
liederen. Ds. Groeneveld liet dia- beelden 
met foto’s uit een bijbels boek zien, schil-
derijen aan de hand van de lezingen van 
het Paasverhaal.
Er werd een collecte gehouden voor het 
werk in Kenia van Frater Linus Schout-
sen. Het geld gaat daar naar leermiddelen 
voor de jeugd.
Tot slot werd samen gezongen: Geprezen 
zij de Heer.

Na afloop was er een gezellig samen-
zijn met thee of koffie en Paasbrood en 
konden we elkaar op weg naar Pasen een 
gezegend opgewekt Paasfeest toewensen.
Cisca van Middelkoop

Kerkhof
Zaterdag 14 mei staat de voorjaarsklus-
ochtend voor het kerkhof gepland. U bent 
vanaf 9.00 uur van harte welkom om mee 
te helpen. 
Binnen vier weken zijn twee bezems 
gesneuveld, de stelen zijn doormidden ge-
broken of anderzijds beschadigd. Er kan 
uiteraard altijd een ongelukje gebeuren, 
maar ik zou het erg op prijs stellen als dit 
soort schade gemeld zou worden. Adres 
en telefoongegevens van de beheerder 
hangen in de vitrinekast achter de contai-
ner op het kerkhof.
Jolanda Jansen-Peters
beheerder en administrateur RK kerkhof

Vervolg Steenderen

Hartverwarmend !!!!!
Hartverwarmend waren de reacties op 
de viering “Anders Vieren“ van zondag 3 
april met als thema “Door twijfel verbon-
den“ 
Laura van de Kam en Maria Schotman 
gingen voor en deze twee dames zijn in 
staat om een prachtige woorddienst in 
elkaar te zetten over een heel eenvoudig 
onderwerp.
Het onderwerp was de ongelovige Tho-
mas. En dat is meteen midden in de roos.
Want wie is er niet een ongelovige 
Thomas. Als we eens goed bij onszelf te 
rade gaan zijn wij waarschijnlijk allemaal 
ongelovige Thomassen, vol twijfel.
We leven in een tijd van wetenschap, 
techniek en willen bewijs. Thomas had 
bewijs nodig om te geloven…… “Steek uw 
hand uit en leg die in mijn zijde en wees 
niet langer ongelovig maar gelovig“. 
En…. “Zalig die niet gezien en toch ge-
loofd hebben“
Een goede les voor ons allen in deze tijd 
waarin veel mensen de kerk de rug toe ke-
ren. Een tijd van enorme twijfel. Een tijd 
van God de schuld geven van alle ellende. 
Een tijd van ongeloof.

Mooi zoals deze onderwerpen aan bod 
kwamen in de dienst. Recht uit het hart. 
Wat zou het fijn zijn als meer mensen een 
dergelijke dienst zouden bijwonen. Een 
prachtige dienst met begrijpelijke taal 
voor…ja, ja…jong en oud.
Nieuwsgierig geworden?.........Enkele 
keren per jaar wordt een dienst “Anders 
Vieren“ gehouden. Welkom allemaal.
Recht uit het hart van een parochiaan.
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Vieringen in 
verzorgingshuizen
Borculo: Andriessenhuis, 1e vrij-
dag van de maand, 9.30 uur. 
Brummen: Tolzicht, donderdag in 
de even week, 16.00 uur.
Hengelo: De Bleijke, 3e donderdag 
van de maand, 19.00 uur.
Hengelo: De Bleijke, 4e vrijdag 
van de maand, Oec.viering, 19.00 uur.
Lochem: Gudula, zorggroep St. 
Maarten, 1e vrijdag van de maand, 
10.15 uur.
Lochem: De Hoge Weide, in het 
Stilte Centrum, 2e woensdag van de 
maand, 15.30 uur.
Ruurlo: De Bundeling, 1e vrijdag 
van de maand, 10.30 uur.
Vorden: Het Wehmepark,  
vrijdag, Oec. weeksluiting, 19.00 uur.
Zutphen: IJsselflat, 2e dinsdag van 
de maand, 10.00 uur.

Vieringen door de week
Borculo: O.L.V. Tenhemelopneming-
kerk, laatste dinsdag van de maand, 
10.00 uur, op 24 mei i.p.v. 31 mei.
Brummen: De Drie Berken,  
’s woensdags, 9.30 uur, 4, 11, 25 mei, 
6 juni.
Drempt: H. Willibrordkerk, laatste 
vrijdag van de maand, 9.30 uur.
Lochem: H. Josephkerk, 1e donder-
dag van de maand, 10.00 uur, niet op 
5 mei.
Olburgen: H. Willibrordkerk, 
1e vrijdag van de maand, 15.00 uur.
Zutphen: H. Johannes de Doper-
kerk, ’s woensdags, 9.30 uur.

Koorrooster (voor zover bekend)

Baak: Dames- en Herenkoor alle vieringen
Borculo: Parochiekoor 24,31 april; 5-8-22-28 mei; 5-12 juni
  Stemmig 14 mei
Drempt: Willibrordkoor 1-15-25-28 mei; 12 juni
Hengelo: Willibrordkoor 1-8-15-22-29 mei; 12 juni
Joppe: Parochieel Koor 24 april; 1-15-29 mei; 5 juni
Keijenborg: Parochiekoor 1-15-18-29 mei
 Herenkoor 24 april; 8-22 mei; 12 juni
Lochem: Gemengd Koor 24 april; 8-15-29 mei; 5-12 juni
 Marinata 1 mei
Olburgen: Parochiekoor 1-15-29 mei; 11 juni 
Ruurlo: Gemengd Koor 1-7-11-15-29 mei; 4-11 juni
Steenderen: Gemengd Koor 24 april, 5-14-21-29 mei; 5-12 juni
 2Gether 8 mei
Vierakker: Kerkkoor alle vieringen
Vorden: Cantemus Domino 24 april; 7-29 mei; 4 juni
Zutphen: Gemengd Koor 15 mei; 12 juni
 Capella St. Jan 24 april; 8-22 mei; 5 juni
 Schola  5 mei; 5 juni
 Greg. Getijdenkoor 1 mei (17.00 uur); 15 mei (17.00 uur)
 Dameskoor Hartebrugkerek 29 mei

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

Voor dopelingen uit Joppe, Brummen, Lochem, Vorden en Zutphen
Zondag 12 juni 2016 Zutphen H. Johannes de Doperkerk
 Voorbereiding op dinsdag 24 mei 2016

Voor dopelingen uit Borculo, Hengelo, Keijenborg en Ruurlo:
Zondag 19 juni 2016 Keijenborg  H. Johannes de Doperkerk
 Voorbereiding op dinsdag 24 mei 2016

Voor dopelingen uit Baak, Drempt, Olburgen, Steenderen en Vierakker:
Zondag 5 juni 2016 Baak  H. Martinuskerk
 Voorbereiding op dinsdag 24 mei 2016

rozenkrans bidden
Drempt: H. Willibrordkerk: Iedere 
eerste woensdag van de maand,  
19.00 uur en op 11 en 18 mei.
Borculo: O.L.V. Tenhemelopneming-
kerk; woensdag 11 mei, 19.00 uur.
Joppe: O.L.V. Tenhemelopneming-
kerk: dinsdag 3, 10, 17, 24, mei,   
19.00 uur.
Keijenborg: H. Johannes de Doper-
kerk, iedere woensdag om 19.00 uur.
Zutphen: H. Johannes de Doperkerk, 
iedere dinsdag in mei, 19.00 uur

eucharistieviering met  
Gezamenlijke Ziekenzalving

Joppe: O.L.V. Tenhemelopneming-
kerk, donderdag 19 mei, 10.00 uur
Keijenborg: H. Johannes de Doper-
kerk, woensdag 18 mei, 10.00 uur
Lochem: H. Josephkerk, donderdag 
2 juni, 10.00 uur
Ruurlo: H. Willibrordkerk, woens-
dag 11 mei, 10.00 uur

Kerkradio via Internet
U kunt de viering rechtstreeks beluisteren via het internet: www.pvgz.nl. Dit geldt niet alleen voor de regu-
liere vieringen. Ook huwelijksvieringen, avondwakes en uitvaartdiensten zijn hier te beluisteren.

mariavieringen in de 
meimaand
Borculo: O.L.V. Tenhemelopne-
mingkerk, zondag 8 mei, 19.00 uur, 
Marialof
Drempt: H. Willibrordkerk; woens-
dag 25 mei, 19.00 uur, Marialof
Steenderen: maandag 9 en 23 mei: 
19.00 uur, Mariaviering
Zutphen: H. Johannes de Doperkerk, 
zondag 1 mei, 17.00 uur, Mariavesper
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LEGENDA: Euch.:  Eucharistieviering WD:  Woorddienst EHC:  Eerste H. Communieviering  
 WCV:  Woord- en Communieviering Oec.viering:  Oecumenische viering  

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

za 23/04

Vieringen in
De Drie Berken

Woensdag
4, 11, 25 mei

8 juni
9.30 uur

19.00 uur 
WCV 

G. Oude Groen

19.00 uur 
WCV 

A. Bos

17.00 uur 
Eucharistie 
H. Scheve

za 23/04

zo 24/04  
5e zondag  
van Pasen

11.15 uur 
Eucharistie 
H.Scheve

9.30 uur 
WCV 

G. Oude Groen

9.30 uur 
Eucharistie 
F. Zandbelt

9.30 uur 
WCV 

A. Bos

9.30 uur 
WCV 

G. Spekkink

9.30 uur 
Eucharistie 
H. Scheve

11.00 uur 
WCV 

A. Bos
geen viering geen viering

9.30 uur 
Eucharistie 
J. Leisink

zo 24/04  
5e zondag  
van Pasen

za 30/04 19.00 uur 
Eucharistie 
F. Zandbelt

17.00 uur 
Eucharistie 
H. Scheve

za 30/04

zo 01/05  
6e zondag  
van Pasen 

11.15 Euch. 
Scheve/t. Bruin 

17.00 Vesper

9.30 uur 
WCV 

werkgroep

9.30 uur 
Familieviering 

werkgroep

9.30 uur 
WCV 

M. Peters

9.30 uur 
WCV 

werkgroep

9.30 uur 
WCV 

werkgroep

11.00 uur 
WCV 

werkgroep
geen viering

9.30 uur 
Eucharistie 
H. Scheve

9.30 uur 
WCV 

werkgroep
geen viering

10.00 uur 
Woorddienst 

werkgroep

zo 01/05  
6e zondag  
van Pasen

wo 04/05 
Doden- 
herdenking

11.15 uur 
Eucharistie 
E. Wassink

Remigiuskerk 19.00 
Dodenherdenking 
J. van Kranenburg

wo 04/05 
Doden- 

herdenking

do 05/05 
Hemelvaartsdag 
Bevrijdingsdag

11.15 uur 
Eucharistie 
H.Scheve

9.30 uur 
WCV 

M. Peters

9.30 uur 
WCV 

J. van Kranenburg

De Bleijke 
10.00 uur 

T. ten Bruin

9.30 uur 
Eucharistie 
H. Scheve

do 05/05 
Hemelvaart  

Bevrijdingsdag

za 07/05 Start 
Week Ned.  
Missionaris

15.30-16.15 uur 
Aanbidding  

& Biecht

18.30 uur 
Eucharistie 
H. Scheve

19.00 uur 
WCV 

M. Storteler

17.00 uur 
WCV 

werkgroep

za 07/05  
Start Week Ned. 

Missionaris

zo 08/05  
7e zo. van Pasen 
Moederdag

11.15 uur 
Eucharistie 
J. Hulshof

9.30 uur 
Eucharistie 
J. Leisink

9.30 uur 
WCV 

G. Spekkink

19.00 uur 
Marialof 

H. Scheve

9.30 uur 
WCV 

werkgroep

11.00 uur 
Eucharistie 
H. Scheve

9.30 uur 
Eucharistie 
H. Scheve

geen viering geen viering
9.30 uur 

WCV 
M. Storteler

zo 08/05  
7e zo. van Pasen

Moederdag

za 14/05 17.00 uur 
Effata 
viering

19.00 uur 
Eucharistie 
H. Scheve

19.00 uur 
WCV 

J. van Kranenburg

za 14/05

zo 15/05  
Pinksteren

11.15 uur Euch.  
Scheve/OudeGroen  

17.00 Vesper

9.30 uur 
WCV 

T. ten Bruin

9.30 uur 
WCV 

A. Bos

10.00 uur 
Oec.viering  

J. van Kranenburg

9.30 uur 
Eucharistie 
J. Leisink

9.30 uur 
WCV 

W. Matti

11.00 uur 
WCV 

A. Bos

11.00 uur 
WCV 

M. Peters

9.30 uur 
WCV 

G. Oude Groen

9.30 uur 
WCV 

M. Peters

9.30 uur 
Eucharistie 
H. Scheve

zo 15/05  
Pinksteren

za 21/05 19.00 uur 
WCV 

werkgroep

19.00 uur 
Eucharistie 
H. Scheve

17.00 uur 
Eucharistie 
F. Zandbelt

za 21/05

zo 22/05  
H. Drie-eenheid

11.15 uur 
Eucharistie 
F. Zandbelt

9.30 uur EHC 
kinderen uit 

Zu.Br.Jo.Lo.Vo 
H. Scheve

9.30 uur 
WCV 

werkgroep

9.30 uur 
Eucharistie 
F. Zandbelt

11.00 uur 
WCV 

werkgroep

9.30 uur 
WCV 

werkgroep
geen viering geen viering

zo 22/05  
H. Drie-eenheid

za 28/05 19.00 uur 
Eucharistie 
F. Zandbelt

19.00 uur 
Eucharistie 
H. Scheve

17.00 uur 
WCV 

J. van Kranenburg

za 28/05

zo 29/05  
Sacramentsdag

11.15 uur 
Eucharistie 
J. Hulshof

9.30 uur 
WCV 

M. Peters

9.30 uur 
WCV 

werkgroep

9.30 uur 
WCV 

werkgroep

9.30 uur 
WCV 

werkgroep

9.30 uur 
WCV 

J. van Kranenburg

11.00 uur 
WCV 

J. van Kranenburg
geen viering

9.30 uur 
WCV 

T. ten Bruin

9.30 uur 
WCV 

werkgroep

zo 29/05  
Sacramentsdag

vr 03/06 9.30 uur 
Eucharistie 
H. Scheve

vr 03/06

za 04/06 15.30-16.15 A&B 
19.00 Vormsel  
Kuipers/Peters

18.30 uur 
WCV 

werkgroep

19.00 uur 
Eucharistie 
H. Scheve

17.00 uur 
Eucharistie 
F. Zandbelt

za 04/06

zo 05/06  
10e zondag  
d. h. jaar

11.15 uur 
Eucharistie 
E. Wassink

9.30 uur 
WCV 

G. Oude Groen

9.30 uur 
WCV 

T. ten Bruin

9.30 uur 
Eucharistie 
J. Leisink

11.00 uur EHC 
kinderen Hengelo 

en Keijenborg  
H. Scheve 

9.30 uur 
WCV 

M. Peters
geen viering geen viering

9.30 uur 
WCV 

werkgroep

10.00 uur 
Woorddienst 

werkgroep

zo 05/06  
10e zondag 

d. h. jaar

za 11/06 17.00 uur 
Effata 
viering

19.00 uur 
WCV 

A. Bos

19.00 uur 
Eucharistie 
H. Scheve

17.00 uur 
WCV 

werkgroep

za 11/06

zo 12/06  
11e zondag  
d. h. jaar

11.15 uur 
Eucharistie  

H. Scheve A. Bos

9.30 uur EHC 
terugkomviering 
Zu.Br.Jo.Lo.Vo. 

werkgroep

9.30 uur 
WCV 

L. van de Kam

9.30 uur 
WCV 

A. Bos

9.30 uur 
WCV 

werkgroep

9.30 uur 
Eucharistie 
H. Scheve

11.00 uur 
WCV 

werkgroep
geen viering

9.30 uur 
WCV 

werkgroep

9.30 uur 
Eucharistie 
J. Leisink

zo 12/06  
11e zondag 

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

Voor andere vieringen en het koorrooster zie bladzijde 13

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

za 23/04

Vieringen in
De Drie Berken

Woensdag
4, 11, 25 mei

8 juni
9.30 uur

19.00 uur 
WCV 

G. Oude Groen

19.00 uur 
WCV 

A. Bos

17.00 uur 
Eucharistie 
H. Scheve

za 23/04

zo 24/04  
5e zondag  
van Pasen

11.15 uur 
Eucharistie 
H.Scheve

9.30 uur 
WCV 

G. Oude Groen

9.30 uur 
Eucharistie 
F. Zandbelt

9.30 uur 
WCV 

A. Bos

9.30 uur 
WCV 

G. Spekkink

9.30 uur 
Eucharistie 
H. Scheve

11.00 uur 
WCV 

A. Bos
geen viering geen viering

9.30 uur 
Eucharistie 
J. Leisink

zo 24/04  
5e zondag  
van Pasen

za 30/04 19.00 uur 
Eucharistie 
F. Zandbelt

17.00 uur 
Eucharistie 
H. Scheve

za 30/04

zo 01/05  
6e zondag  
van Pasen 

11.15 Euch. 
Scheve/t. Bruin 

17.00 Vesper

9.30 uur 
WCV 

werkgroep

9.30 uur 
Familieviering 

werkgroep

9.30 uur 
WCV 

M. Peters

9.30 uur 
WCV 

werkgroep

9.30 uur 
WCV 

werkgroep

11.00 uur 
WCV 

werkgroep
geen viering

9.30 uur 
Eucharistie 
H. Scheve

9.30 uur 
WCV 

werkgroep
geen viering

10.00 uur 
Woorddienst 

werkgroep

zo 01/05  
6e zondag  
van Pasen

wo 04/05 
Doden- 
herdenking

11.15 uur 
Eucharistie 
E. Wassink

Remigiuskerk 19.00 
Dodenherdenking 
J. van Kranenburg

wo 04/05 
Doden- 

herdenking

do 05/05 
Hemelvaartsdag 
Bevrijdingsdag

11.15 uur 
Eucharistie 
H.Scheve

9.30 uur 
WCV 

M. Peters

9.30 uur 
WCV 

J. van Kranenburg

De Bleijke 
10.00 uur 

T. ten Bruin

9.30 uur 
Eucharistie 
H. Scheve

do 05/05 
Hemelvaart  

Bevrijdingsdag

za 07/05 Start 
Week Ned.  
Missionaris

15.30-16.15 uur 
Aanbidding  

& Biecht

18.30 uur 
Eucharistie 
H. Scheve

19.00 uur 
WCV 

M. Storteler

17.00 uur 
WCV 

werkgroep

za 07/05  
Start Week Ned. 

Missionaris

zo 08/05  
7e zo. van Pasen 
Moederdag

11.15 uur 
Eucharistie 
J. Hulshof

9.30 uur 
Eucharistie 
J. Leisink

9.30 uur 
WCV 

G. Spekkink

19.00 uur 
Marialof 

H. Scheve

9.30 uur 
WCV 

werkgroep

11.00 uur 
Eucharistie 
H. Scheve

9.30 uur 
Eucharistie 
H. Scheve

geen viering geen viering
9.30 uur 

WCV 
M. Storteler

zo 08/05  
7e zo. van Pasen

Moederdag

za 14/05 17.00 uur 
Effata 
viering

19.00 uur 
Eucharistie 
H. Scheve

19.00 uur 
WCV 

J. van Kranenburg

za 14/05

zo 15/05  
Pinksteren

11.15 uur Euch.  
Scheve/OudeGroen  

17.00 Vesper

9.30 uur 
WCV 

T. ten Bruin

9.30 uur 
WCV 

A. Bos

10.00 uur 
Oec.viering  

J. van Kranenburg

9.30 uur 
Eucharistie 
J. Leisink

9.30 uur 
WCV 

W. Matti

11.00 uur 
WCV 

A. Bos

11.00 uur 
WCV 

M. Peters

9.30 uur 
WCV 

G. Oude Groen

9.30 uur 
WCV 

M. Peters

9.30 uur 
Eucharistie 
H. Scheve

zo 15/05  
Pinksteren

za 21/05 19.00 uur 
WCV 

werkgroep

19.00 uur 
Eucharistie 
H. Scheve

17.00 uur 
Eucharistie 
F. Zandbelt

za 21/05

zo 22/05  
H. Drie-eenheid

11.15 uur 
Eucharistie 
F. Zandbelt

9.30 uur EHC 
kinderen uit 

Zu.Br.Jo.Lo.Vo 
H. Scheve

9.30 uur 
WCV 

werkgroep

9.30 uur 
Eucharistie 
F. Zandbelt

11.00 uur 
WCV 

werkgroep

9.30 uur 
WCV 

werkgroep
geen viering geen viering

zo 22/05  
H. Drie-eenheid

za 28/05 19.00 uur 
Eucharistie 
F. Zandbelt

19.00 uur 
Eucharistie 
H. Scheve

17.00 uur 
WCV 

J. van Kranenburg

za 28/05

zo 29/05  
Sacramentsdag

11.15 uur 
Eucharistie 
J. Hulshof

9.30 uur 
WCV 

M. Peters

9.30 uur 
WCV 

werkgroep

9.30 uur 
WCV 

werkgroep

9.30 uur 
WCV 

werkgroep

9.30 uur 
WCV 

J. van Kranenburg

11.00 uur 
WCV 

J. van Kranenburg
geen viering

9.30 uur 
WCV 

T. ten Bruin

9.30 uur 
WCV 

werkgroep

zo 29/05  
Sacramentsdag

vr 03/06 9.30 uur 
Eucharistie 
H. Scheve

vr 03/06

za 04/06 15.30-16.15 A&B 
19.00 Vormsel  
Kuipers/Peters

18.30 uur 
WCV 

werkgroep

19.00 uur 
Eucharistie 
H. Scheve

17.00 uur 
Eucharistie 
F. Zandbelt

za 04/06

zo 05/06  
10e zondag  
d. h. jaar

11.15 uur 
Eucharistie 
E. Wassink

9.30 uur 
WCV 

G. Oude Groen

9.30 uur 
WCV 

T. ten Bruin

9.30 uur 
Eucharistie 
J. Leisink

11.00 uur EHC 
kinderen Hengelo 

en Keijenborg  
H. Scheve 

9.30 uur 
WCV 

M. Peters
geen viering geen viering

9.30 uur 
WCV 

werkgroep

10.00 uur 
Woorddienst 

werkgroep

zo 05/06  
10e zondag 

d. h. jaar

za 11/06 17.00 uur 
Effata 
viering

19.00 uur 
WCV 

A. Bos

19.00 uur 
Eucharistie 
H. Scheve

17.00 uur 
WCV 

werkgroep

za 11/06

zo 12/06  
11e zondag  
d. h. jaar

11.15 uur 
Eucharistie  

H. Scheve A. Bos

9.30 uur EHC 
terugkomviering 
Zu.Br.Jo.Lo.Vo. 

werkgroep

9.30 uur 
WCV 

L. van de Kam

9.30 uur 
WCV 

A. Bos

9.30 uur 
WCV 

werkgroep

9.30 uur 
Eucharistie 
H. Scheve

11.00 uur 
WCV 

werkgroep
geen viering

9.30 uur 
WCV 

werkgroep

9.30 uur 
Eucharistie 
J. Leisink

zo 12/06  
11e zondag 

d.h. jaar
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onze Lieve Vrouw tenhemelopneming  
Joppe
Joppelaan 71 a, 7215 AD Joppe; 0575-494221; 
rkkerkjoppe@hetnet.nl; www.rkkerkjoppe.nl
Secretariaat: maandag en donderdag 9.30-11.30 uur.
Rekeningnr.: NL82RABO0322303001;  
Redactie: willie.lenselink@planet.nl
Locatieraad
J. Wagenmans, vz., 493396; L. Hesselink-Robail, secr., 
492699; J. Roes, pm., 490711; W. Noordman, 492627;  
P. Wolbert, 494131 of 06-52368101.
Pastoraatgroep
B. Haarman, 431400; C. Tenholter, 492392; 
G. Wijnands, 06-53227452, A. Wijffels, 490752; 
P. Wolbert, 494131 of 06-52368101.

Familieberichten
In de Heer overleden: 
Antonius Cornelus Joseph (Ton) van 
Koppen, echtgenoot van Maria Gerharda 
(Mariet) van Koppen-Koekkoek op de 
leeftijd van 85 jaar;
Theodorus Jacobus (Theo) Kletter, echt-
genoot van Maria Theodora Kletter-van 
Dillen op de leeftijd van 86 jaar;
Benedictus Heinrich Gerhard (Ben)  
Covers, echtgenoot van Elisabeth  
Maria (Betsie) de Boer op de leeftijd van 
71 jaar.
Josephus Henricus Maria Macrander, 
weduwnaar van Carine Macrander-Kokke 
op de leeftijd van 85 jaar.

Herschikking taken 
pastoraatsgroep
Na het vertrek van Willem Achtereekte als 
voorzitter van de pastoraatgroep Joppe
is een aantal taken opnieuw verdeeld.
Gemaine Wijnands: voorzitter PG ad 
interim, contactpersoon MOV (Missie, 
Ontwikkeling en Vrede) deelnemer clus-
teroverleg en platformoverleg.
Bertus Haarman: contactpersoon secreta-
riaat Joppe.
Anne Wijffels: contactpersoon werkgroep 
familievieringen.
Jaap van Kranenburg: contactpersoon 
pastoraal team parochie.
Clemens te Holter: contactpersoon huis-
bezoek.
Peter Wolbert: contactpersoon/lid locatie-
raad Joppe, deelnemer clusteroverleg en 
platformoverleg.

rozenkrans bidden 
U wordt van harte uitgenodigd om samen 
op een viertal dinsdagavonden in mei
de rozenkrans te bidden. De data is 3, 10, 
17 en 24 mei om 19.00 uur. Ook zonder 
eigen rozenkrans bent u welkom om mee 
te bidden, te mediteren, te luisteren, 
kortom aanwezig te zijn. 

Door samen te bidden stimuleer je elkaar 
en gesterkt door het gebed ontmoet je 
elkaar en voel je je blij. Wees er bij ! Tot 
ziens in onze kerk te Joppe. 

de Paaskaars
In de Heilige Paasnacht hebben gelovigen 
vanuit verschillende plaatselijke gemeen-
schappen zich verzameld om in de kerk 
van Vorden samen de verrijzenis van de 
Heer te vieren. De Paaswake begon met 
de zegening van het nieuwe vuur, waar-
aan de ene paaskaars werd ontstoken. 
Aansluitend aan de viering is de paas-
kaars voor onze geloofsgemeenschap aan 
het nieuwe licht van Pasen ontstoken. Ten 
dienste van de liturgische vieringen in ons 
kerkgebouw hebben vertegenwoordigers 
van onze kerk de paaskaars overgebracht. 
In de Hoogmis van Pasen is de paaskaars 
binnengebracht door em.-pastoor Zand-
belt. Wij begroeten in het nieuwe licht 
van de paaskaars Jezus Christus zelf, het 
licht der wereld, die door zijn verrijzenis 
de dood en de duisternis van de zonde 
heeft overwonnen. 

Koffie-ochtend        
Op woensdag 18 mei is weer onze eerst-
volgende koffie-ochtend voor ouderen in 
de pastorie. Deze ochtend gaan we kijken 
naar de film: “Ida”.  De film speelt zich 
af in het jaar 1962 in Polen. Vlak voordat 
een jonge novice haar gelofte aflegt, vindt 
moeder overste het nodig dat zij contact 
opneemt met haar familie. Het jonge 
weesmeisje verlaat dan het klooster, waar 
ze is opgegroeid en zij wil weten wat er 
met haar familie is gebeurd tijdens de 
Tweede Wereldoorlog. Ze wordt geholpen 
door haar tante, een communistische 
rechter en haar enige familielid, die nog 
in leven is. Een mooie film en iedereen is, 
zoals altijd, van harte welkom. 
Om 10.00 uur is de koffie klaar. We 
vinden het fijn als we weten op hoeveel 
mensen we kunnen rekenen en ook als u 
opgehaald wilt worden graag een tele-
foontje naar Puck Vork: 0575 – 490500  

uitnodiging ziekenzalving 
Op donderdag 19 mei is er weer een 
gemeenschappelijke viering om mensen in 
de gelegenheid te stellen de Ziekenzalving 
te ontvangen. En ook als u (nog) niet de 
Ziekenzalving wilt ontvangen bent u van 
harte uitgenodigd om de Eucharistie met 
ons mee te vieren, mee te bidden en te 
zingen! Het mooie is dat men dit Sacra-
ment ook bewust kan ontvangen. Want het 
moet een bewuste keuze zijn van een mens 
om een Sacrament te ontvangen. Dat kan 
nu in aanwezigheid van familie of goede 
vrienden te midden van onze medegelovi-
gen tijdens het vieren van de Eucharistie. 
Zo delen wij samen in het teken van hoop 
en overgave aan God, die liefde is en ons 
nooit in de steek zal laten. Hij zal met ons 
zijn tot over de lichamelijke dood heen, 
zoals we dit ook vieren met Pasen.

dankwoord
Allen die meegeholpen hebben in de 
voorbereiding naar de Goede Week en 
Pasen worden heel hartelijk bedankt voor 
de zorgvuldige voorbereiding en inzet. In 
de kerk zag alles er weer schoon, mooi 
en verzorgd uit. De vieringen met ons 
koor waren luisterrijk en heerlijk om mee 
te zingen. Wat fijn dat u in welke rol of 
bijdrage dan ook er was, om dat allemaal 
mogelijk te maken én dat u er was om het 
samen te beleven en te vieren. Dank u wel! 

Presentatie  
eerste Heilige Communie 
Op zaterdagavond 2 april is in clusterver-
band de presentatieviering van de com-
municantjes in Vorden gevierd. Voor het 
verslag zie locatiepagina Vorden (blz. 20). 
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H. Joseph - Lochem
Nieuweweg 18, 7241 ET Lochem; 0573-251457, 
rkkerklochem@hetnet.nl
Secretariaat: dinsdag en donderdag 8.45-11.45 uur. 
Rekeningnr.: NL94RABO0336626193 (algemeen en 
intenties). 
Rekeningnr.: NL72 RABO 0180 7992 90 (kerkbalans).
Redactie: gjvaarwerk@kpnmail.nl 

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

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

Kaski Statistiek
Het Kaski is onderdeel van de Rad-
boud Universiteit en één van de oudste 
sociaalwetenschappelijke instituten van 
het land. De medewerkers van het Kaski 
volgen onder andere de godsdienstige en 
levensbeschouwelijke ontwikkelingen in 
de samenleving. De cijfers die de verschil-
lende parochies in het aartsbisdom jaar-
lijks doorgeven, vertaalt het Kaski naar te 
voeren beleid. Ook wijzelf kunnen uit de 
cijfers van opeenvolgende jaren ontwik-
kelingen en trends ontdekken in bijvoor-
beeld financiën, kerkbezoek en het aantal 
mensen dat als vrijwilliger actief is. Over 
onze geloofsgemeenschap zijn in maart 
2016 de volgende getallen te noteren.
De geloofsgemeenschap St. Joseph telt 
1687 katholieken, verdeeld over 1094 
huishoudens. Van deze huishoudens doen 
er 523 mee aan de Actie Kerbalans. 

Op onze Lochemse locatie zijn 163 vrijwil-
ligers actief en 35 koorleden. In 2015 zijn 
vier kinderen gedoopt, vier ontvingen de 
Eerste Heilige Communie en tien kinde-
ren werden gevormd. Verder waren er in 
2015 acht uitvaartvieringen, waarvan er 
vijf werden gevolgd door een teraardebe-
stelling en drie door een crematie. 
Tot slot: in de eucharistieviering op 
13 maart 2016 waren 98 kerkgangers 
aanwezig en in de woord- en communie-
viering (familieviering) op 20 maart 2016 
(Palmzondag) waren dat er 113.

toekomstvisieplan
In de Eucharistieviering op 14 februari jl. 
heeft de voorzitter van de locatieraad, de 
heer Anton Schilderinck, alle parochianen 
uitgenodigd ideeën en suggesties aan te 
dragen voor een toekomstvisieplan voor 
onze geloofsgemeenschap. Ook aan de 
verschillende werkgroepen is gevraagd 
mee te denken hoe we onze geloofs-
gemeenschap in de toekomst kunnen 
behouden en het aantal kerkgangers, het 

aantal vrijwilligers en de financiën op peil 
kunnen houden.

De locatieleiding is verheugd over het 
grote aantal reacties, waaruit een grote 
betrokkenheid en interesse in het wel en 
wee van onze geloofsgemeenschap blijkt. 
Het is fijn te kunnen constateren dat voor 
veel ‘Lochemers’ de kerk nog steeds een 
bron van hoop en inspiratie is en dat het 
kerkgebouw een belangrijke plaats is om 
samen te komen, te vieren en te bidden.
Op dit moment is de locatieleiding bezig 
de reacties te ordenen en onder te bren-
gen in het definitieve toekomstvisieplan 
dat aan het parochiebestuur zal worden 
aangeboden. Hopelijk krijgt het plan 
daarna een goed vervolg en bereiken we 
uiteindelijk de in het plan omschreven 
doelen.

marinata
In de familieviering op Palmzondag 20 
maart jl. is het u misschien opgevallen  
dat er geen koorleden van Marinata 
aanwezig waren. De meesten van hen 
waren op de vrijdagmiddag ervoor naar 
Erve Kleilutte in Enter vertrokken om te 
genieten van een welverdiend weekendje. 
Nadat de boodschappen waren uitgepakt 
en de bedden opgemaakt was er tijd voor 
een kop koffie of thee. Iedereen had een 
babyfoto van zichzelf meegebracht en dat 
gaf een hoop hilariteit. ‘s Zaterdags waren 
de dames in Almelo te vinden, onder 
andere voor een leerzame rondleiding en 
een goed verzorgde lunch in het bakkerij-

museum van ‘Bolletje’. Als koor kun je het 
natuurlijk niet nalaten een lied ten gehore 
te brengen, dus werd er in de kapel van 
de Gregoriuskerk spontaan het ‘Onze 
Vader’ gezongen. Na een bezoek aan het 
wokrestaurant ‘In Vuur en Vlam’ gingen 
de dames terug naar Enter en maakten ze 
er een gezellige avond van. Het uitstapje 
werd op zondagmorgen afgesloten met 
een ‘workshop’ waarin fraaie Palmpasen-
stokken werden gemaakt. Toen rond 
15.00 uur de afwas was gedaan en het 
huisje was opgeruimd konden de enigs-
zins vermoeide koorleden de terugreis 
aanvaarden. Ieder van hen kijkt terug op 
een bijzonder geslaagd weekend.

Symposium ‘armoede en 
Sociale uitsluiting’
Al tien jaar verzorgt de ‘Stichting Hulp-
verlening Lochemse Kerken’, kortweg 
SHLK, financiële ondersteuning aan men-
sen in Lochem die het bijzonder nodig 
hebben en daartoe geen beroep kunnen 
doen op de gebruikelijke regelingen. 
Vanuit onze kerk heeft Jan Doornbos zit-
ting in het stichtingsbestuur. In verband 
met het 10-jarig jubileum organiseert de 
SHLK een symposium onder de naam ‘10 
jaar SHLK, meer dan een druppel op een 
gloeiende plaat’ over armoede en sociale 
uitsluiting in de gemeente Lochem. 

U bent op vrijdag 22 april (14.00 uur) van 
harte welkom in Kulturhus ‘t Kruispunt 
in Laren. Die middag wordt stilgestaan 
bij het onderwerp armoede en sociale 
uitsluiting, zowel op landelijk niveau als 
voor de Lochemse situatie. Aan het woord 
komen een aantal interessante inleiders 
zoals Marc Dullaert (kinderombudsman), 
Trix van der Linden (wethouder), pastoor 
Zweers (jaar van de barmhartigheid) en 
Klaas van de Kamp (Knooppunt Kerk & 
Armoede). Het geheel zal plaatsvinden 
onder de deskundige leiding van Laurens 
Jan Stam uit Holten, bekend van diverse 
programma’s op RTV Oost. U kunt zich 
aanmelden via de website www.shlk.nl 
waar u alle verdere informatie aantreft. 
Voor vragen kunt u terecht bij Jaap Hui-
zinga, e-mail jaap_huizinga@kpnmail.nl, 
telefoon 06-10173540.

Presentatie eerste 
Heilige Communie
Op zaterdagavond 2 april is in 
clusterverband de presentatieviering 
van de communicantjes in Vorden 
gevierd. 
Voor het verslag zie locatiepagina 
Vorden (blz. 20).
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Christus Koning / H. antonius  
van Padua - Vorden
Het Jebbink 8, 7251 BL Vorden; 0575-551735, 
parochievorden@tiscalimail.nl
Secretariaat: dinsdag 9.00-12.00; donderdag 9.00-10.30.
Rekeningnr.: NL68RABO0366463667 (kerkbijdrage); 
NL71RABO0155100904 (algemeen en intenties)
Redactie: cjklijn1970@kpnmail.nl
Locatieraad
H. Winkeler, vz., 553292; H. Peters, secr., 520452;  
P. Zents, pm., 556723.
Pastoraatgroep
J. Harmsen, vz., 553050, A. Heuveling, secr., 552267;  
C. Fransen, 552322; H. van Heugten, 554241.

Locatieraad/pastoraatgroep
Doordat Pasen zo vroeg in het jaar viel 
lijkt het (kerkelijk) jaar wel heel snel te 
gaan.
De uitvoering van het Passieverhaal in 
onze kerk was, voor de derde keer, weer 
een heel bijzondere belevenis. Twee keer 
een volle kerk! 
De bijzondere combinatie van teksten, 
foto’s, muziek en zang was heel boeiend 
en inspirerend om naar te luisteren en te 
kijken. Een groot compliment voor alle 
deelnemers om het lijdensverhaal van 
Jezus Christus in deze eenvoud naar ons 
over te brengen. (zie verdere berichtge-
ving over de Passie op blz. 4)
Op 6 maart was er het Vastengala geor-
ganiseerd door de MOV-groep uit onze 
HH. Twaalf Apostelenparochie. Door 
veel activiteiten aan te bieden was er een 
behoorlijke belangstelling voor o.m. de 
wandelingen, een optreden van Vokate 
en informatie over het project in Ivoor-
kust. De middag werd afgesloten met een 
Solidariteitsmaaltijd.
Beide activiteiten laten toch zien dat met 
inzet van vele vrijwilligers bijzondere 
bijeenkomsten tot stand komen met een 
volle kerk als “resultaat”!
Op Stille Zaterdag werd de Paaswake voor 
onze cluster in onze kerk gehouden. Em.-
pastoor Fons Zandbelt en diaken Günther 
Oude Groen gingen voor in deze viering 
die door veel parochianen, ook uit andere 
geloofsgemeenschappen, werd bezocht.
Inmiddels is het rapport over de toekomst 

van onze geloofsge-
meenschap voor de 
komende jaren tot 
2020, verzonden aan 
het parochiebestuur. 
Uiteraard bent u in 
de gelegenheid dit 
rapport aan te vragen. 
Als u een e-mailtje 
stuurt of een tele-
foontje pleegt met ons 
secretariaat dan wordt 

ervoor gezorgd dat u dit rapport thuis 
krijgt. (Voor verdere informatie kunt u 
terecht in onze bijgesloten nieuwsbrief.)
Tevens is inmiddels bekend dat Jaap 
Harmsen de functie van voorzitter van 
de pastoraatsgroep is gaan vervullen. Wij 
zijn zeer verheugd dat daarmee een van 
twee vacatures is vervuld. Wij wensen 
hem veel succes om samen met de pas-
toraatsgroep, onder ons motto “Samen 
komen we verder”, onze geloofsgemeen-
schap verder te mogen uitbouwen.
Voor een uitgebreid “Even voorstellen” 
van Jaap zie onze Nieuwsbrief.
Namens de pastoraatgroep en locatie-
raad. Huub Winkeler

overleden
Op 3 april overleed Henk Huntink op 
de leeftijd van 61 jaar. Na de uitvaart in 
de Christus Koningkerk is hij op 9 april 
begraven op de Algemene Begraafpaats in 
Vorden.
Wij wensen de familie veel sterkte. 
Op 7 april overleed Hans Spithoven op de 
leeftijd van 90 jaar. Op 12 april vond de 
uitvaart plaats in de Christus Koningkerk 
in Vorden, waarna hij werd begraven op 
de begraafplaats in Kranenburg.
Wij wensen de familie veel sterkte. 
In de nieuwsbrief vindt u voor beide over-
ledenen een In Memoriam.

Presentatieviering 
communicanten.
Zaterdagavond 2 april om 18.30 uur heb-
ben de communicanten van de cluster 
Joppe, Lochem, Vorden en Zutphen zich 

voorgesteld aan de geloofsgemeenschap-
pen. Deze presentatieviering was in de 
Christus Koningkerk in Vorden.
De kinderen Lucas Lans,  Malwina 
Sadowsy uit Lochem, Isaac Groenevelt, 
Julie Klaver,  Fraukje Montsma uit Joppe, 
Gabriel Kozlowsky, Sytse Wensink,  Imre 
Dirks, Daniella Helmink,  Anna Rekru-
ciak,  IJzan Schaufeli,  Isabel Ferreira uit 
Zutphen en Lea van Ditshuizen, Joost van 
Ditshuizen,  Mies Gertsen, Mirthe Rein-
tjes, Iris-Jasmijn van Brakel uit Vorden  
kwamen de kerk binnen met een plankje, 
waarop hun foto en een spiegel geplakt en 
versierd was.
Na het aansteken van de communie-
kaars hebben zij hun naam gezegd en het 
plankje een plaats in  de kerk gegeven. 
Er zijn dan al drie voorbereidingsmid-
dagen geweest, waarop we gezongen, 
gebeden, geknutseld, gepraat en gelachen 
hebben. Er komen nog drie middagen en 
een ouder-kindavond en een ouderavond 
horen bij de voorbereiding.
In de presentatieviering werd over barm-
hartigheid verteld. En de voorganger, 
Jaap van Kranenburg, vertelde over het 
moeilijke woord barmhartigheid. Als je 
barmhartig bent, dán kun je eerlijk in de 
spiegel kijken.
Want dat is barmhartigheid: iets doen 
voor een ander, zonder er iets voor terug 
te verlangen. Een licht dus voor andere 
mensen. Daarover praten we ook met de 
voorbereiding, omdat Jezus ons dat goede 
voorbeeld heeft gegeven. 
We hopen dat, na een goed begin, de 
voorbereiding verder fijn, mooi en gezellig 
zal zijn en dat de kinderen een hele mooie 
dag zullen vieren op zondag 22 mei. Deze 
Eerste Heilige Communieviering is in 
Lochem in de St.Josephkerk om 9.30 uur.
De communievoorbereidingsgroep

Jaap Harmsen
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onze Lieve Vrouw  
tenhemelopneming - Borculo
Steenstraat 26, 7271 BP Borculo; 0545-271383;
info@parochie-borculo.nl; 
Secretariaat: woensdag 10.00-11.30 uur.
Rekeningnr.: NL35RABO0309119510 (algemeen); 
NL03RABO0309105439 (kerkbijdragen); 
Redactie: frank.elschot@gmail.com
Locatieraad
J. Verwoolde, geb., 271761; H. Essink, secr. 271269; 
U. Wendels, pm., 273827.
Pastoraatgroep
J. Uhl, vz., 275853; A. Franck, 473360; R. ten Thije, 
272361; 

Ziekenzalving
Op dinsdag 28 juni is er in onze geloofs-
gemeenschap tijdens de Eucharistievie-
ring om 10.00 uur de mogelijkheid om 
het Heilig Sacrament van de Ziekenzal-
ving te ontvangen van pastoor Scheve. 
Deze Ziekenzalving is bedoeld als Sacra-
ment voor onderweg voor zieke en oudere 
mensen. Het is een bijzonder moment om 
ons leven toe te vertrouwen aan God en 
Hem te bidden om nabijheid en kracht. 
Hierbij wordt u van harte uitgenodigd. 
Vroeger kwam de pastoor langs aan het 
ziekbed maar dit is niet meer altijd moge-
lijk omdat er te weinig priesters zijn. Het 
is wel mogelijk, wanneer het levenseinde 
nadert, de Ziekenzegen te ontvangen van 
een diaken of pastoraal werker. In dat 
geval kunt u contact opnemen met het 
secretariaat van de parochie HH. Twaalf 
Apostelen. Indien er sprake is van spoed 
kunt u contact opnemen met de parochie-
wacht tel: 06-10319638.
Voor informatie, Riky ten Thije, pasto-
raatgroep tel 0545-272361.

Koffie drinken
Na de vieringen van zondag 24 april en 
zondag 22 mei is er gelegenheid om kof-
fie te drinken in het KJ gebouw. U bent 
hiervoor van harte uitgenodigd.

Palmzondag
Tijdens de Palmzondagviering van 20 
maart hoorden we over de intocht van 
Jezus in Jeruzalem; over dat Jezus geen 
rijke koning wilde zijn die op een groot 
paard Jeruzalem binnentrekt, maar hoe 
Hij kwam op een ezel, als een koning van 

vrede en liefde voor gewone en zwakke 
mensen, en over hoe de mensen Hem 
toejuichten. Samen met het kinderkoor 
zongen we daar over. Ook hoorden we 
over de Goede Week, naar Pasen toe, en 
hoe we het verhaal van de Goede Week en 
Pasen kunnen zien in de versierde palm-
paasstokken. Aan het eind van de viering 
werden alle palmpaasstokken gezegend 
en kwam muziekvereniging Volharding. 
Na een paar rondjes door de kerk liepen 
de kinderen achter Volharding naar bui-
ten voor een optocht door Borculo. 

afscheid Jan te Plate
Jan te Plate heeft 
na ruim veertig 
jaar besloten om 
te stoppen als 
dirigent van het 
koor Stemmig. De 
laatste keer dat 
hij voor het koor 
zal staan is in de 
Eucharistieviering op (Pinkster)zaterdag 
14 mei om 19.00 uur. U wordt van harte 
uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

Zorgzaammaatje  
gaat van start
De opzet van het project 
zorgzaammaatje is afgerond 
en vanaf 1 maart is de werk-
groep zorgzaammaatje van start gegaan. 
Op 25 januari was de informatieavond, 
daar hebben de eerste vrijwilligers zich 
opgegeven.
We zijn op zoek naar meer mensen die 
zich in willen zetten voor de medemens. 
Vele zorgzame handen maken licht werk. 
Toos Schuijl en Ida Straver gaan de hulp-
vragen coördineren en de werkgroep gaat 
actief het geheel aansturen. 
Wilt u een zorgzaammaatje worden of 
wilt u zorg ontvangen, neem dan contact 
op met één van de coördinatoren. Toos 
Schuijl: tel. 0545 273241 of Ida Straver: 

tel. 06 12928284. Mailen kan ook 
zorgzaammaatje@pkndewijngaard.nl 

openstelling kerk
De kerk is elke woensdagochtend geopend 
van 10.00 uur tot 11.00 uur. In de maan-
den juni, juli en augustus van 10.00 uur 
tot 11.30 uur. Loopt u gerust eens binnen 
om een kaarsje op te steken of om even in 
stilte te zitten.

Intenties
24 april: Fam Geerligs en Ottenschot. 
Familie Pelgrum. Antoon Rasing. 30 april: 
Hetty van Aken-Beerten. Elly Eppink-
Stegers, Theo en Riek Verheijen, overleden 
ouders Elschot-Spekschoor. Bernard Sasse. 
Wilhelmien Krabbenborg-Klein Nijenhuis 
jaargedachtenis. 5 mei: Wim L’Amie. Theo 
Liebrand. 8 mei: Marialof, Mina Jansen ten 
Bras. overleden ouders Elschot-Spekschoor. 
Harrie Leferink op Reinink. Dora Baks-
Helmers jaargedachtenis. 14 mei: Hetty 
van Aken-Beerten. Familie Pelgrum. Tonny 
Broekhof-Brokers jaargedachtenis. Anneke 
Nieuwveld-van der Wurp. Truus Dibbelink-
Wegdam. Bernard Sasse. Frits Verhoeven. 
Ria Mesland-te Morsche. 22 mei: Theo en 
Riek Verheijen. Ben Lubbers. Frits Verhoe-
ven. 28 mei: Familie Geerligs en Ottenschot. 
Elly Eppink-Stegers. Bernard Sasse. 5 juni: 
Hetty van Aken Beerten. Elly Eppink- Ste-
gers. 12 juni: Familie Pelgrum. Henk de 
Vries jaargedachtenis. Harrie Hendricksen.

overleden
Op 3 februari is op 82 jarige leeftijd 
overleden Bernardus Gerhardus Visser. 
De uitvaartviering en begrafenis was op 9 
februari.

Hongerdoek op reis
Op palmzondag viel onze kerk de eer te 
beurt. De hongerdoek heeft de afgelopen 
weken een reis gemaakt langs alle kerken. 
Deze prachtige hongerdoek is gemaakt 
door mensen uit alle kerken in Borculo 
e.o. De afbeelding brengt het lijden van 
Jezus samen met het lijden in de wereld 
van vandaag. 
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H. Willibrord-ruurlo
Groenloseweg 1; 7261 AM Ruurlo; 0573-451456; 
rkkerkruurlo@live.nl 
Secretariaat: dinsdag 9.30-11.00 uur
Rekeningnr.: NL67RABO0356750396 of 
NL86INGB0002465958 (kerkbijdrage).
Redactie: f.kasteel@hetnet.nl
Locatieraad/pastoraatgroep
I. Peterse, vz, 461494; L. Beeks, secr. 452845; 
T. te Brake, pm., 453511; T. Arink, 452823; 
H. Kasteel, 452492; A. Strijker, 452652.

Familieberichten
Overleden op 6 maart 2016 Johan Sasse 
in de leeftijd van 77 jaar. De kerkelijke 
uitvaartviering was op vrijdag 11 maart 
2016 in de St. Willibrorduskerk te Ruurlo. 
Aansluitend de begrafenis op de RK 
begraafplaats te Ruurlo. Overleden op 19 
maart Wilhelmina Wolters-Marcelis in de 
leeftijd 99 jaar. De kerkelijke uitvaartvie-
ring was donderdag 24 maart 2016 in de 
St. Willibrordkerk te Ruurlo. Aansluitend 
de begrafenis op het RK begraafplaats te 
Ruurlo. Dat zij mogen rusten in vrede.

Gedoopt
Zondag 17 april 2016 is door het Sacra-
ment van het Doopsel in onze gemeen-
schap opgenomen Lynn, Bernadina, Ever-
dina Rouwenhorst. Dochter van Ruud en 
Kim Rouwenhorst-Sluiter. Wij wensen de 
ouders veel geluk met hun dochter Lynn.

Ziekenzalving
Op woensdag-
morgen 11 mei is 
er om 10.00 uur 
een seniorenvie-
ring. Tevens zal 
dan de jaarlijkse 
Ziekenzalving 
plaats vinden. 
Wilt u hier bij 
zijn maar hebt u 
geen vervoer, bel 
dan met Anny 

Strijker tel: 452652. De dames van de be-
zoekgroep zullen dan zorgen voor vervoer.

Gemengd koor jubileert
In 1966 is het Gemengd Koor St. Wil-
librordus opgericht. Dit gouden jubileum 
wordt gevierd op zondag 19 juni 2016. 
Pastoor Scheve zal in een plechtige 
Eucharistieviering voorgaan. Na afloop 
worden de jubilarissen een receptie 

aangeboden waarvoor u van harte wordt 
uitgenodigd. De receptie vindt plaats 
in de gerealiseerde ontmoetingsruimte, 
achterin de kerk.

misintenties
1 mei Jaargedachtenis Engeliena Aagten 
te Vruchte Bennie en Mientje Wopereis 
Johan v.d. Berg Willhelmina Wolters 
Marcelis 7 mei Overleden ouders Eggink-
Gotink Rikie Mombarg v.d.Hoven Overlden 
ouders Hermanns-Goldewijk Elisabeth 
Kasteel Jansen Lies Kasteel Hofman Ida 
van Lanen-Groot Zevert Bennie en Mientje 
Wopereis 15 mei Mevr Mechteld-Feilzer 
baronesse v. Dorth tot Medler Bennie en 
Mientje Wopereis Toon Geerligs en Ouders 
Marijke Schoenmaker-Kudrewicz Overleden 
ouders Gotink-Eggink en zoon Herman Eef 
Bouwmeester Rikie Mombarg v.d.Hoven 
Pastoor Lamers Tonnie Boekelder en familie 
Ouders Kasteel Jansen Lies Kasteel Hofman 
Jan Kasteel Rudi Kasteel Ouders Wiegerinck 
-Kock en zoon Jos Jaargedachtenis Leo 
Beuting 21 mei Toon Geerligs en Ouders 
29 mei Louisa Koers-Wopereis Jan Kasteel 
5 juni Overleden ouders Gotink-Eggink en 
zoon Herman Jan Kasteel Jaargedachtenis 
Toon Geerligs 12 juni Overleden ouders 
Gotink-Eggink Jaargedachtinis Lies Kasteel-
Hofman. 

Palmpasenviering
Zondag 20 maart j.l. was er een goed 
bezochte palmpasenviering in de St. Wil-
librorduskerk in Ruurlo. Vele kinderen 
kwamen met hun vrolijk versierde palm-
pasenstok naar de viering. Voorganger 
was diaken Theo ten Bruin. Kinderkoor 
Sing a Song zorgde voor de muzikale 

omlijsting. Een mooie viering, waarin de 
kinderen ruim hun aandeel kregen in het 
palmzondagverhaal. Aan het einde kregen 
de kinderen een broodhaantje op de 
stok, waarmee ze tijdens het slotlied een 
processie hielden door de kerk. Na afloop 
van de viering vertrokken de kinderen 
in optocht, voorafgegaan door een echte 
ezel, naar de dorpskerk, waar meerdere 
kinderen aansluiting zochten bij de groep 
en ging men richting de weide waar ze de 
versierde eieren mochten gaan zoeken.
Werkgroep Palmpasen

Kevelaer 2016
De eerste zaterdag van september staat 
weer de jaarlijkse bedevaart naar Keve-
laer op het rooster voor de parochie Sint 
Ludger en de geloofsgemeenschap Sint 
Willibrordus te Ruurlo. Noteert u alvast 
3 september in uw agenda. De aanmel-
ding voor de bedevaart is in het weekend 
van 2/3 juli en de laatste opgave in het 
weekend 20/21 augustus bij uw plaatse-
lijke contactpersoon of secretariaat. Na 
21 augustus is opgave niet meer mogelijk! 
De kosten voor 2016 bedragen € 25,00. 
Opgave voor deelnemers uit Ruurlo kan 
bij Liesbeth Wolthekker 0573-451105 of 
via het secretariaat op de dinsdagochtend. 
Het openingslof zal zijn op zondag 22 mei 
om 19.00 uur te Lichtenvoorde.

openluchtdienst
Op donderdag 5 mei 2016, Hemelvaart, 
wordt om 10.00 uur op het terrein van 
Herman Geerligs, het Klooster, een oecu-
menische dienst gehouden. Dit werd vorig 
jaar voor het eerst op dit terrein georgani-
seerd door de PKN Gemeente. Dit jaar zal 
onze gemeenschap ook medewerking ver-
lenen. Wij hopen op een goede opkomst.

ontmoetingsruimte
Het is al een paar jaar de goede gewoonte 
om na de zondagsviering achterin de 
kerk met elkaar koffie te drinken. De 
locatieraad heeft nu besloten om meer-
dere banken weg te halen en gezellige 
zitjes te maken. De ruimte kan gebruikt 
worden voor het koffiedrinken en ook 
kleine bijeenkomsten kunnen gehouden 
worden. Hier zal spoedig mee begonnen 
worden en het doel is om zondag 19 juni 
de feestelijke receptie t.g.v. het gouden 
koorjubileum hier te houden. 

Parochiezaaltje
Met ingang van 1 april 2016 wordt het 
parochiezaaltje verhuurd aan Stichting 
Buurtzorg Ruurlo.

Vervolg Ruurlo blz. 23.
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H. Willibrord - Hengelo
Spalstraat 38; 7255 AD Hengelo (Gld.); 0575-461275; 
info@willibrordhengelo.nl; www.willibrordhengelo.nl
secretariaat: woensdag 16.00-17.00 uur.
Rekeningnr.: NL85RABO0121392570; 
NL82RABO0119538857 (kerkbijdragen); 
Redactie: louise50@live.nl, henk@roes-po-advies.nl 
Locatieraad/pastoraatgroep
F. Geurtsen, vz., 462945; E. Gerritsen, secr., 461004; 
Th. Keurentjes, 464247; R. Lankhorst, pm., 465621; 
H. Roes, 461061; A. Schabbink, 462570.
G. Veldscholten, 463482.

Ziekenzalving
Dit jaar is het weer mogelijk om in 
Hengelo deel te nemen aan de gezamen-
lijke Ziekenzalving en wel op donder-
dag 21 april om 10.00 uur in onze H. 
Willibrorduskerk. Pastoor Scheve zal 
in de Eucharistieviering voorgaan met 
muzikale ondersteuning van ons kerk-
koor o.l.v. Rob Mullink. De viering op de 
donderdagavond in de Bleijke komt dan 
te vervallen.
Vroeger noemde men dit Sacrament het 
H. Oliesel en wachtte men ermee totdat 
het moment van sterven bijna daar was. 
De kerk heeft dit veranderd en het Sacra-
ment weer de juiste betekenis gegeven: 
een teken van kracht en ondersteuning 
van God voor ieder mens die ziek is of op 
leeftijd is gekomen.
Het mooie is dat men zodoende dit Sa-
crament bewust kan ontvangen. En dat in 
aanwezigheid van familie of goede vrien-
den te midden van onze medeparochia-
nen tijdens het vieren van de Eucharistie. 
In de viering worden de handen opgelegd 
en het voorhoofd en binnenkant van de 
handen gezalfd. Wij geloven dat God door 
deze gebaren laat voelen hoe nabij Hij is 
en ons nooit in de steek zal laten, zelfs 
niet na de dood!

Wij nodigen u van harte uit om samen 
met familie en bekenden de Eucharistie 
met Ziekenzalving te vieren op deze don-
derdagmorgen 21 april om 10.00 uur. Na 
de viering zal er gelegenheid zijn om bij 
te praten onder het genot van een kopje 
koffie met iets lekkers. 
En heeft u al eerder meegedaan: dit 
Sacrament mag men meerdere malen ont-
vangen, dus dat hoeft geen belemmering 
te zijn. Juist niet, want een beetje steun 
en kracht kunnen we vaker gebruiken!
Om één en ander goed te laten verlo-
pen, willen wij graag van te voren weten 
hoeveel parochianen hieraan mee doen. 
U kunt zich opgeven bij de leden van 
de bezoekersgroep, contactpersoon Jan 

Claver, telefoon 0575 - 462763. Of door 
een briefje via de brievenbus van onze 
geloofsgemeenschap. Wij hopen u 21 april 
in onze kerk te ontmoeten.
Bezoekersgroep en Liturgisch Beraad

diakenwijding 11 juni 2016 
Johan rutgers
Johan Rutgers, 
afkomstig uit het 
Gelderse Hengelo 
en priesterstudent 
voor ons Aartsbis-
dom zal op zater-
dag 11 juni door 
kardinaal Eijk tot 
transeunt diaken* 
worden gewijd. Deze wijding is de laatste 
stap op weg naar het priesterschap. Zoals 
het er nu naar uitziet zal de priesterwij-
ding plaatsvinden op zaterdag 12 novem-
ber a.s.
Johan is vanaf 2008 priesterstudent en 
na zijn studie en vorming aan de universi-
teit en het grootseminarie heeft hij vanaf 
2014 praktijkervaring opgedaan. Het 
eerste jaar als stagiair in de H. Gabriëlpa-
rochie, het gebied van Didam en ’s-Hee-
renberg en vanaf augustus vorig jaar in de 
Eusebiusparochie, Arnhem en omgeving. 
In deze periode heeft hij in de praktijk 
kennis mogen maken met het parochie-
werk in al haar facetten.
De plechtigheid van de diakenwijding 
vindt plaats in de Kathedrale Kerk van 
Sint Catharina, Lange Nieuwstraat 36 te 
Utrecht, aanvang 10.30 uur. Na de Eucha-
ristieviering is gelegenheid tot feliciteren.
Niet alleen voor Hengelo, maar voor de 
hele parochie HH. Twaalf Apostelen is dit 
een unieke gebeurtenis. Een medeparo-
chiaan, die het Sacrament van het Pries-
terschap gaat ontvangen. Een teken dat er 
in onze Kerk nog steeds mensen zijn die 
zich geroepen voelen de Goede Bood-
schap van het Evangelie uit te dragen.
Rest ons dan ook waardering en dank-
baarheid om dit te mogen meemaken.

Allen die het op prijs stellen de diakenwij-
ding op zaterdag 11 juni a.s. bij te wonen, 
wordt vanuit Hengelo gratis gelegenheid 
tot vervoer aangeboden. Opgave is moge-
lijk via de mail info@willibrordhengelo.nl 
*Iemand die diaken is, in afwachting van 
zijn priesterwijding, wordt sinds Vatica-
num II een transeunt diaken genoemd. 
Dit in tegenstelling tot iemand die 
permanent diaken is, een ambt dat door 
Vaticanum II in het leven is geroepen.
Joop Klooken

Palmpaasoptocht
Een groot aantal kinderen met papa/
mama, opa/oma deed mee aan de palm-
paasoptocht, georganiseerd vanuit de 
Raad van Kerken. Zaal Leemreis bood 
gastvrijheid aan de kinderen voor het 
versieren van de palmpaasstokken. Daar 
werd ook het verhaal van palmzondag 
verteld. Opgehaald door muziekvereni-
ging Concordia trokken de kinderen in 
een kleurrijke optocht door de Willibror-
duskerk en de Spalstraat naar de Remi-
giuskerk. Vol trots lieten de kinderen in 
beide kerken hun palmpaasstok zien. Het 
was een feest! Dank aan allen die hun 
medewerking hebben verleend. 

Vervolg ruurlo

Vergeet mij niet!! 
Dit was het thema van het Vastenac-
tieproject van de Willibrordusschool in 
Ruurlo. De opbrengst van ruim € 600 
is bestemd voor het KiKa Fonds. Elke 
klas heeft hier op een eigen manier aan 
gewerkt, door gevoelens te uiten, hierover 
te lezen en te vertellen. De ziekte kinder-
kanker kwam ook heel dichtbij op school. 
Dat was de reden voor de keuze van dit 
project. Alle kinderen gingen met het 
plantje Vergeetmenietje op pad om geld 
in te zamelen. Op Witte Donderdag werd 
dit project afgerond in de Willibrordus-
kerk. Leerkrachten lazen uit het Lijdens-
verhaal van Jezus, aangevuld door enkele 
leerlingen. Vervolgens werden “lijdens-
verhalen” van zeer nabij door leerlingen 
verteld en uitgebeeld. Het Vastenactie-
project van de Willibrordusschool is met 
een mooi bedrag en op een bijzondere 
manier afgerond.
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H. Johannes de doper - Keijenborg
Kerkstraat 7, 7256 AR Keijenborg; 0575-461314, 
Secretariaat: donderdag 10.30-11.00 uur
Rekeningnr.: NL85RABO0125501102 (algemeen)
NL25RABO0125502958 (gezinsbijdrage Keijenborg)
NL97RABO0374716390 (gezinsbijdrage Zelhem)
Redactie: hannieankersmit@hotmail.com

Gezinsbijdrage/kerkbalans: C. Gerritsen 06 10065324

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

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

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

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

Jaargedachtenisvieringen
Zondag 15 mei is de jaargedachtenis voor 
Geert Haggeman overleden op 13-05-
2015 en Bertus Wissink overleden 18-05-
2015. En op zondag 19 juni jaargedachte-
nis voor Fien Jansen-Klaasen overleden 
op 28-06-2015.

mariaviering 
Zondag 1 mei om 11.00 uur
In verband met de meimaand zal er op 
deze eerste zondag van mei extra aan-
dacht worden besteed door de werkgroep 
aan Maria in de viering van 11.00 uur. 

Gezamenlijke ziekenzalving 
Woensdag 18 mei 
Ook dit jaar wordt er weer een gemeen-
schappelijke viering georganiseerd om 
mensen in de gelegenheid te stellen de 
Ziekenzalving te ontvangen. En ook als u 
(nog) niet de Ziekenzalving wilt ontvan-
gen bent u wel van harte uitgenodigd om 
de Eucharistie met ons mee te vieren en 
méé te bidden en te zingen! 
Vroeger noemde men dit Sacrament het 
Heilig Oliesel en wachtte men ermee 
totdat het moment van sterven bijna een 
feit was. Maar terecht heeft de Kerk dit 
gebruik gecorrigeerd tot wat het in wer-
kelijkheid inhoudt: een teken van kracht 
en ondersteuning van God voor ieder 

mens die ziek is of op een leeftijd geko-
men is waarop het raadzaam is dit Heilig 
Sacrament te ontvangen. Er staat immers 
te lezen bij de apostel Jacobus: Is iemand 
van u ziek? Laat hij de priesters van de 
geloofsgemeenschap roepen… zij moeten 
een gebed bij de zieke uitspreken en de 
zieke met olie zalven in de naam van de 
Heer…en het zal de zieke goed doen!
Het mooie is dat men dit Sacrament ook 
bewust kan ontvangen. Want het moet 
toch een bewuste keuze zijn van een 
mens om een sacrament te ontvangen. En 
dat kan nu in aanwezigheid van familie 
of goede vrienden te midden van onze 
medegelovigen tijdens het vieren van de 
Eucharistie. Zo delen we samen in het 
teken van hoop en overgave aan God, die 
Liefde is en ons nooit in de steek zal laten. 
Hij zal met ons zijn tot over de lichame-
lijke dood heen, zoals we dit ook vieren 
met Pasen.
De viering wordt gehouden op woensdag 
18 mei aanstaande om 10.00 uur in onze 
kerk. De voorganger is pastoor H. Scheve. 
Na afloop is er koffie en gelegenheid om 
nog wat na te praten en ervaring uit te 
wisselen.
U kunt zich aanmelden bij de leden van 
de bezoekersgroep of op het parochiese-
cretariaat door middel van een briefje in 
de brievenbus bij de kerk. 

eerste Heilige  
Communie 2016
Op zondag 5 juni 2016 om 11.00 uur in de 
kerk van St. Jan de Doper te Keijenborg, 
doen onderstaande 
kinderen, van de ge-
loofsgemeenschap-
pen Hengelo en 
Keijenborg samen, 
hun Eerste Heilige 
Communie. 
Dit is een bijzondere 
dag voor hen. Ze zijn 
al druk bezig met de 
voorbereidingen.

De Communicantjes vinden het erg span-
nend, maar zijn heel enthousiast. 
Op zondag 10 april 2016 jl. in de Wil-
librordkerk te Hengelo hebben deze 
Communicantjes zich al aan de parochie 
voorgesteld. 
De Communicantjes zijn: 
Jelle Blankenstijn, Mika Winkelman, 
Kevin Lamers, Nick Schiphorst , Anouk 
Sessink, Jochem Sessink, Mark Sessink, 
Chantal Waenink, Sophie v.d. Berg, Malea 
Steentjes, Damian Sterkeboer, Dario Ten 
Kate en Jara Veenhuis. 

Familieberichten
Overledenen
Op 16 februari 2016 overleed Miene 
Goossens-Melgers in de leeftijd van 88 
jaar. Zij woonde in Zorgcentrum De 
Bleijke in Hengelo Gld. Op 10 maart 2016 
is overleden Leo Rabelink in de leeftijd 
van 82 jaar. Hij woonde Teubenweg 44 te 
Keijenborg. Op 10 maart is ook overleden 
Marie Spoor-Henricks in de leeftijd van 
89 jaar. Zij woonde in Zorgcentrum Scha-
venweide te Doetinchem. 
Op 14 maart 2016 is overleden Marietje 
Lamers-Beulink in de leeftijd van 82 jaar. 
Zij woonde Wolsinkweg 3 te Keijenborg. 

Vastenactie 2016
Méér perspectief voor de vrouwen 
in ivoorkust.
De opbrengst van de Vastenactie is voor-
lopig € 1.660,-. We weten nog niet wat de 
acceptgiro’s hebben opgebracht.
Hartelijk dank voor uw bijdrage.
Vrijwilligers, héél hartelijk dank voor 
het ophalen van de vastenzakjes. Velen 
doen dat al heel veel jaren en we hopen 
van ganser harte dat we het volgend jaar 
weer op al die (ruim 30) mensen kunnen 
rekenen.
Nogmaals bedankt voor jullie inzet!
Werkgroep MOV

Ludgervesper in 
Vierakker
Uitnodiging voor de Ludgervesper op 28 
april 2016 om 19.00 uur.
Graag willen wij iedereen met belangstel-
ling voor de H. Ludger uitnodigen voor 
een Vesperviering ter ere van de Heilige 
Ludger op donderdag 28 april a.s. om 
19.00 uur in de St. Willibrorduskerk te 
Vierakker. Ludger is voor de Christenen 
aan deze kant van de IJssel belangrijk, 
omdat hij hier en verder Duitsland in, 
rond het jaar 800 het Christendom heeft 
verspreid. 
Pastor Koos Smits, priester in Utrecht en 
tevens lid van de Ludgerkring, zal voor-
gaan. Na afloop is er, voor wie wil, koffie 
met wat lekkers.
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H. martinus - Baak
Wichmondseweg 17, 7223 LH Baak; 0575-441291; 
martinusbaak@kpnmail.nl
Secretariaat: donderdag 9.00-9.30 uur;
Rekeningnr.: NL96RABO0304501697
Redactie: antoonmentink@chello.nl

Locatieraad/pastoraatgroep
J. Dors, 441948; B. Lamers, 441244; 
berna.lamers@gmail.com
T. ten Have, 842002; A. Wolbrink, 441206

Koffiedrinken
Op zondag 8 mei en op zondag 5 juni is er 
na de viering van 9.30 uur koffie of thee 
drinken in de kerk.

Pinksteren
Elke twee weken is er een viering in 
Baak. Dit zou betekenen dat er met Pink-
steren geen viering in Baak zou zijn. Er is 
een extra dienst met Pinksteren aan het 
schema toegevoegd, zodat we dit kerke-
lijke hoogfeest in Baak kunnen vieren.

Herinrichting  
St. martinuskerk
In Baak is onlangs door Baaks Belang een 
enquête gehouden onder de bevolking 
over de wenselijkheid van een dorpshuis. 
Hier is uit voortgekomen dat de Baakse 
bevolking zoiets wel ziet zitten mits het 
dan ondergebracht wordt in Concordia, in 
combinatie met het achterste deel van de 
kerk en de sacristie.
Op 11 april komt een nieuw samengestel-
de werkgroep bijeen die een programma 
van eisen zal opstellen wat er nodig is en 
moet gebeuren voor de dorpshuisfunctie. 
Deze groep zal twee of drie keer bij elkaar 
komen en moet voor 1 juli klaar zijn met 
zijn werk. Op basis van dit programma 
van eisen zal dan een projectplan geschre-
ven worden, en een begroting voor de 
benodigde investeringen.
Hiermee zal dan subsidie aangevraagd 
worden bij diverse instanties. Ook is er 

contact geweest met de gemeente Bronck-
horst over eventuele voorschriften.
Inmiddels is de Stichting Vrienden van de 
Parel van Baak in samenwerking met de 
locatieraad wel begonnen om als eerste de 
akoestiek in orde te maken.
Dit zal voor 26 april klaar zijn omdat er 
dan een popquiz wordt georganiseerd in 
het achterste deel van de kerk.Te zijner 
tijd zal dit deel het “Martinushuus” gaan 
heten.
Op bijgaande foto is te zien dat we al druk 
bezig zijn met de ophangconstructie van 
de akoestische cilinders.

Koningsnacht
Op 26 april, de dag voor Koningsdag, is er 
‘s avonds een popquiz, in het achterste ge-
deelte van de kerk met de band Droppit.
De KOS organiseert dit samen met Oran-
jevereniging Steenderen.
Hier is iedereen welkom vanaf 16 jaar. 
Het is de bedoeling dat je een team van 
4/6 personen vormt.
De kosten voor deze avond zijn € 5,- pp 
en het is van 21.00 tot 24.00 uur.

Familieberichten
Op 13 februari is Riek te Stroet-van den 
Bos overleden op de leeftijd van 77 jaar.
Op 24 februari is Bernadette Bloemen-
kamp-Teunissen overleden op de leeftijd 
van 59 jaar. Op 11 maart is Riek Jansen-
Mentink overleden op de leeftijd van 89 
jaar.

misintenties 
Za. 23/4 Ouders Schooltink-Kroesen  
Theo en Ben, Ouders Jan en Will 
Schutte-Bosman, Ouders Cornelissen-
Brink. Zo. 8/5 Ouders Dashorst-Brink. 
Zo. 15/5 Ouders van Leusen-Wolbrink, 
Fa. Veenhuis-Zents, Ouders Roordink-
Borgonjen, Ouders Schotman-Bekken en 
fam., Wim Driever. Zo. 22/5 Jgt. Johan 
Heijtink, Ouders Cornnelissen-Brink, Ou-

ders Spijkers-Betting. Zo. 5/6 Anthonius 
Hermanus Driver, Fam. te Stroet, Ouders 
Mentink-Jansen en fam., Wim Teunissen.
Misintenties voor elke viering: Mevr. 
Berns-Seegers, Henk Jansen, Berrie Pe-
ters, Antoon Janssen, Riek te Stroet-v.d. 
Bos, Riek Jansen-Mentink.
Misintenties voor eenmaal per maand
Mevr. Hebben–Smit, Teun en Marie 
Eliesen–Hendriks, Ouders van Leussen-
Schooltink-Bosman, Dicky Herfkens, 
Fam. van den Bos–Sesink, Fam. Heijtink, 
Jos Hermsen, Fam. Veenhuis-Zents, Ou-
ders Schoenaker-Janssen, Fam. Teunis-
sen-Schooltink, Thé Jansen en zoon Jos, 
Jan en Gretha Janssen-Bosman, Gradus 
Lichtenberg.

Kunstvierdaagse
Vanaf 5 mei, Hemelvaart, tot en met 8 
mei, wordt de Kunstvierdaagse gehouden. 
Tijdens die dagen is het achterste gedeelte 
van de kerk geopend van 11.00 uur tot 
17.00 uur. Er exposeren kunstenaars. 

Pleinmarkt 1 mei
Op zondag 1 mei gaan om 10.00 uur 
de hekken weer open voor de jaarlijkse 
Pleinmarkt bij de kerk. Dan zijn er weer 
allerlei koopjes op het gebied van huis-
houdelijke artikelen, planten, aardewerk, 
sieraden, kleding, glaswerk, kleine appa-
raten, hobbymaterialen, brocante, dvd’s, 
kortom: te veel om op te noemen. Het 
laatste uur is het weer ‘happy hour’. 
Natuurlijk is er ook wat te eten en te 
drinken. 
Inwoners van Baak (bebouwde kom) 
kunnen op zaterdag 30 april vanaf 9 uur 
bruikbare spullen aan de weg zetten of 
bij de kerk brengen. Geen grote meubels, 
witgoed en tv’s! 
Mensen in het buitengebied die het zelf 
niet kunnen brengen, kunnen even bel-
len met 441554. Dan wordt een afspraak 
gemaakt om het op te halen. 
Toegang € 1,00.
Stichting Vrienden van de Parel van 
Baak
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H. Willibrord - drempt
Zomerweg 19, 6996 DD Drempt. 
Secretariaat: Hoefkensestraat 12, 6996 DS Drempt
locatieraaddrempt@gmail.com, 06 83801729
Rekeningnr.: NL25RABO0304500259
Redactie: redactie.willibrord.drempt@gmail.com
Locatieraad
I. Stortelder-Spigt, 0313 479294; F. Janssen, pm.;
H.Bremer, secr., 06 83801729; P. Hammink

Van de locatieraad
Met het schrijven van dit stukje hebben 
we de Paasdagen net achter ons liggen 
en kunnen we een terugblik doen. De 
vieringen zijn in clusterverband gevierd 
met Witte Donderdag in Olburgen, Goede 
Vrijdag in Steenderen en de Paaswake in 
Vierakker. In Drempt zelf is op vrijdag-
middag de Kruisweg geweest. Op zater-
dagavond heeft Feeling een Paasconcert 
gegeven en op Paaszondag is pastor 
Leisink voorgegaan in een Eucharistie-
viering. Met de inzet van velen waren het 
weer mooie vieringen. 

Vastenactie
Met de Paasdagen achter de rug is de 
Vastenactie ook afgesloten. Deze actie, 
die bestemd is voor de vrouwencoöpe-
ratie Koado-Due in Ivoorkust, heeft in 
totaal € 490,10 opgeleverd. Een zeer mooi 
resultaat! Hiervan is € 140,- de opbrengst 
van de vastenmaaltijd in het zaaltje op 
12 maart jl. Verder is er een speciale 2e 
collecte geweest op 6 maart en was de 
helft van de opbrengst van de collecte bij 
het Paasconcert van Feeling ook bestemd 
voor deze actie, traditiegetrouw stond er 
verder een melkbus voor de Vastenactie 
achterin onze kerk.

opbrengst actie 
Kerkbalans
Voor het jaar 2016 hebben er 179 gezin-
nen een bedrag toegezegd. Het totaal van 
de toegezegde bijdragen komt uit op  
€ 17.587,- (voor het afgelopen jaar 2015 
was dat € 18.642,-). Het levert een gemid-
delde bijdrage van € 98,- per deelnemer 
op. 
De locatieraad bedankt iedereen voor zijn 
of haar bijdrage en een bijzondere dank 
gaat uit naar de verspreiders van de actie 
kerkbalans.
Fons Janssen, penningmeester  
H. Willibrordkerk

Kort interview 6
De vragen in onze interviewreeks stellen 
we dit keer aan Henrie Bremer. Henrie 
is lid van de locatieraad en actief in de 
bouwgroep.

Ik ben in Drempt geboren en getogen en 
wilde na de lagere school graag tim-
merman worden. Dit heb ik gedaan in 
Doesburg en Doetinchem. Daarna heb ik 
Bouwkunde gestudeerd in Arnhem en Ci-
viele Techniek in Delft. Ik ben nog steeds 
dankbaar dat ik deze opleidingsreeks heb 
kunnen volgen waardoor ik nu werkzaam 
ben als constructeur. Door mijn voorlief-
de voor de bouw ben ik betrokken geraakt 
bij de bouwgroep tijdens de restauratie 
van onze kerk.
In algemene zin betekent de kerk voor 
mij met name een sociale pijler in de 
dorpsgemeenschap van Drempt. Speciale 
vieringen die me zijn bijgebleven zijn 
mijn Eerste H. Communie, het 25-ja-
rig trouwfeest van mijn ouders en de 
begrafenis van mijn vader. Een andere 
gebeurtenis die in mijn geheugen staat is 
het plaatsen van de noodvoorziening op 
de torenspits. Dit was nadat kruis en haan 
al verwijderd waren als noodmaatregel 
in verband met lekkage en houtrot. Dit 
plaatsen is gedaan met een hoogwerker 
waar we het “torenmutsje” onder hadden 
hangen. Het uitzicht over Drempt was 
grandioos en de plaatsing ging wiebelig 
maar goed. Deze noodvoorziening zorgde 
ervoor dat de spits weer waterdicht was 
en deze heeft er gezeten tot aan de restau-
ratie van de toren.

Het kerkelijk leven van de Willibrordkerk 
is met de overgang naar de HH. Twaalf 
Apostelen veel positiever geworden naar 
mijn beleving. Bestuur en pastoraal team 
is professioneel en toegankelijk. 
Het levensvatbaar houden van onze kerk 
is een grote uitdaging. Het samenwer-
ken met de andere kerken in de Vijfslag 
en elkaar versterken lijkt me essentieel. 
Gezien het erfgoed dat onze kerk is en de 
belangrijke functies die het vervuld moet 
het streven zijn deze te behouden voor 
Drempt (zolang dit kan).

meimaand mariamaand
Nog even en het is weer meimaand, de 
Mariamaand. Ook dit jaar bidden we weer 
op de woensdagavond de rozenkrans in 
de Mariakapel. Omdat de eerste woens-
dag in mei op 4 mei valt, bidden we wel 
het rozenkransgebed, maar vieren we het 
plechtig Lof op de laatste woensdag van 
de maand. Dit Lof wordt gecelebreerd 
door pastoor H. Scheve en het Willibrord-
koor begeleid ons muzikaal. In het Heilig 
Jaar van de Barmhartigheid zal dit speci-
aal onze aandacht hebben. Op woensdag 
4 mei, 11 mei en 18 mei om 19.00 uur is 
het rozenkrans bidden in de Mariakapel. 
Op woensdag 25 mei om 19.00 uur is er 
het plechtig Lof. Na het bidden van de 
rozenkrans is er gezellig koffie of thee 
drinken in het parochiezaaltje.

Namens de Mariawerkgroep,
Marjan Helmink

Vrijdagviering 
Op iedere laatste vrijdag van de maand 
om 9.30 uur is er een viering in de kerk.
U wordt van harte uitgenodigd om deze 
vieringen bij te wonen, waarna er gele-
genheid is na te praten onder het genot 
van een kopje koffie of thee in ‘het Zaaltje’ 
achter de pastorie.

29 april: Eucharistie pastoor Scheve; 
27 mei: WCV diaken Bos.

Familieberichten
Overleden: 25 maart Josephus Reinirus 
Booltink (Jopie), echtgenoot van Iet Bool-
tink-Schleedoorn, op de leeftijd van bijna 
86 jaar. De afscheidsviering is gehouden 
op 30 maart in de H. Willibrordkerk met 
aansluitend de crematieplechtigheid te 
Dieren. Jopie was een voormalige vende-
lier van de Dremptse schutterij St. Wil-
librordus. Dat Jopie mag rusten in vrede.

Kopij
Sluitingsdatum kopij: 16 mei
redactie.willibrord.drempt@gmail.com
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H. Willibrord - olburgen
Olburgseweg 4; 7225 NB Olburgen, 0575-451279, 
bgg 0575-451454.
Rekeningnr.: NL42RABO0148900313
Redactie: jansenmts@planet.nl

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

activiteiten voor vrouwen
Voor de komende periode staan de vol-
gende activiteiten op het programma:
maandag 18 april: kunstwandelroute 
Hummelo
donderdag 12 mei: wandelen in Vorden
zaterdag 11 juni: fietstocht
Alle vrouwen kunnen aan alle activiteiten 
meedoen, je hoeft niet perse woonach-
tig te zijn in Olburgen of Rha. Dus heb 
je interesse, laat het even weten. Geef 
je mailadres door aan Trees Jansen: 
jansenmts@planet.nl en je krijgt via de 
nieuwsbrief alle verdere details van de 
activiteiten toegestuurd.

Boekenuitleen olburgen
Kom gerust eens kijken wat wij allemaal 
te bieden hebben in de boeken-uitleen in 
de voormalige basisschool in Olburgen. 
De openingstijden zijn: dinsdag van 18.30 
uur tot 19.30 uur en op vrijdag van 10.30 
uur tot 11.30 uur. En geen zin in een boek, 
maar wel in een praatje, ook dan ben je 
natuurlijk van harte welkom.

Wereldlabyrintdag
Zaterdag 7 mei 2016 wordt het klassieke 
labyrint gelopen op minicamping 
’t Hofke in Olburgen (aan winterdijk 
tussen Dieren en Doesburg) ter gelegen-
heid van Wereldlabyrintdag. Overal op 
de wereld worden activiteiten georgani-
seerd om 13.00 uur in de eigen tijdzone, 
rondom en in labyrinten. WALK AS ONE 
voor vrede. Aanvang 12.45 uur met korte 
inleiding, start lopen 13.00 uur. Deel-
name gratis. Kom s.v.p. met de fiets i.v.m. 
beperkte parkeergelegenheid.
Adres: Capellegoedweg 4a 7225 NG Ol-
burgen (bij Dieren over de pont).

Vastenaktie 
‘Wat is de mens zonder een ander’
U heeft weer gul gegeven om de vrouwen-

coöperatie in Koado-Due te Ivoorkust 
te steunen. De totale opbrengst van alle 
acties bedraagt afgerond 240 euro.
De inzet van de vrijwilligers is wederom 
niet voor niets geweest. We hopen 
volgend jaar weer op u allen te kunnen 
rekenen. 
Gulle gevers en vastenzakjesopha-
lers hartelijk bedankt.

De MOV Olburgen

Vieringen
Geen vieringen in Olburgen in het week-
end van:
23 – 24 april
7 – 8 mei
21 – 22 mei
4 – 5 juni

Collectanten
16 april:  Erna Bosch
1 mei:  Jan Baars
15 mei:  Joost Langenhof
29 mei:  Theo Damen
11 juni:  Jan den Hartog

Lectoren
16 april:  Roland Jansen
15 mei:  Anny Steentjes
29 mei:  Anke Pasman
11 juni:  Cilia Langenhof

Kosters
16 april:  Betsie Verhoeven
1 mei:  Jan Baars
6 mei:  Theo Damen
15 mei:  Joost Langenhof
29 mei:  Cilia Langenhof
3 juni:  Theo van Aalst
11 juni:  Betsie Verhoeven

Bloemversiering
16 april – 29 april:  Diny en Leonie
30 april – 13 mei:  Yvonne en Til
14 mei – 27 mei:  Thea en Gerda
28 mei – 10 juni:  Riky en Marietje
11 juni – 24 juni:  Betsie en Nicole

Vieringen elders:
5 mei: Hemelvaart in Steenderen

misdienaar: 
16 april en 11 juni

dames- en herenkoor
Repetities: 19 april, 3 mei, 10 mei, 17 mei, 
24 mei, 7 juni, 14 juni
Gezongen vieringen: 16 april, 1 mei, 15 
mei, 29 mei, 11 juni

Intenties
16 april: Overleden ouders Gerritsen-
Reulink, Liesbeth Sielias, Gradus en Dinie 
Baars, Gradus en Riek Bremer, Theo 
Bremer, Riet Willemsen-Böhmer en Joan 
Willemsen, Overleden familie Sesink-Peters
1 mei: Bart Godschalk, Willemien Hor-
stink-Groot Koerkamp en Jan Horstink, 
Herman en Bep Pasman, Jan Egging en 
Marietje Egging- Houtman
15 mei: Geert - vader en moeder Pelgrom, 
Overleden ouders Gerritsen-Reulink, 
Bernard Beijer, Herman en Bep Pasman, 
Gradus en Riek Bremer, Theo Bremer, Joan 
en Riet Willemsen-Böhmer
29 mei: Liesbeth Sielias, Gradus en Dinie 
Baars, Herman en Bep Pasman, Robert 
Vallen, Evert de Jong
11 juni: Bernard Beijer, Willemien 
Horstink-Groot Koerkamp en Jan Horstink, 
Herman en Bep Pasman, Antoon Gosselink 
en Truus Gosselink-Steverink, Joan en Riet 
Willemsen-Böhmer

Kopij
Sluitingsdata inleveren kopij voor Olbur-
gen/Rha: (uiterlijk 20.00 uur):
nummer 5: 16 mei. E-mailadres: jansen-
mts@planet.nl

Vervolg Steenderen 

Vastenmaaltijd weer een 
succes
30 personen hadden zich aangemeld voor 
de vastenmaaltijd en de ‘grote zaal’ van 
het ‘Kerspel’ in Steenderen was daarmee 
dan ook goed gevuld. De tafels stonden 
in een U-vorm en ieder kon eerst gezel-
lig bijpraten. Nadat pastor Zandbelt de 
bijeenkomst met een gebed had geopend 
kon ieder genieten van de maaltijd, die 
bestond uit rijst, een groente- en een 
vissaus, twee salades en Turks brood. Er 
was nog tijd voor een kopje koffie of thee 
om de maaltijd compleet te maken. Annie 
Alberink droeg een mooi gedicht voor, 
waarna pastor Zandbelt de maaltijd af-
sloot met een gebed. Vervolgens kon ieder 
die dat wilde naar de kerk voor de Goede 
Vrijdagviering.
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H. Willibrord - Steenderen
Postbus 16, 7220 AA Steenderen; Bronkhorsterweg 2, 7221 
AC Steenderen, 0575-451223
Secretariaat: 1e en 3e maandag v.d. maand 9.30-10.30 uur; 
of M. Schut, 0575-452101
Rekeningnr.: NL28RABO0148991939
Redactie: mariaschotman@gmail.com 

Locatieraad
T. van der Weijden, vz., N. Verheul, secr., 470596;  
familie.verheul@kpnmail.nl, W. Geurts, geb.

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

Palmpasen van de Vijfslag
Voor de groep die zich druk heeft ge-
maakt met de voorbereiding van deze 
viering was het teleurstellend dat er 
slechts twee kinderen met een palmpaas-
stok waren gekomen. Verder was de kerk 
wel goed bezet en het koor B2B zorgde 
voor mooie zang en muziek. Het was een 
mooie viering met voorganger Marga 
Peters. Na de zegen stond muziekvereni-
ging Nieuw Leven buiten klaar om met 
de kinderen een rondgang te maken door 
het dorp. Gelukkig sloten er nog kinderen 
aan van de protestantse gemeente. Aan 
het eind ging de Palmpasen optocht door 
de protestantse kerk waar de dienst net 
was afgelopen. Een mooie oecumenische 
samenwerking.

opbrengst vastenactie
Mede door de opbrengst van de vasten-
maaltijd is het eindbedrag voor de vasten-
actie gekomen op € 502,50.

afscheid in de 
bloemengroep  

De bloemengroep heeft 
afscheid genomen van 
Trees Huirne. Maar liefst 
26 jaar heeft Trees zich, sa-
men met de overige dames 
ingezet voor de versiering 
van de kerk. Trees, we zijn 
je dankbaar voor de vele 
prachtige bloemstukken 
waaraan je hebt meegehol-
pen. Op de foto een deel 
van de kerstversiering van 
afgelopen kerst waar Trees 
aan meegewerkt heeft.

Wisseling van de wacht
Rieky Wichman was jarenlang degene die 
als eerste gebeld werd als er een over-
ledene te betreuren viel. Zij bracht dan 

iedereen op de hoogte die een bijdrage 
aan de uitvaart moest leveren. Ze heeft 
de telefoon nu overgedragen aan Marijke 
Steemers.
Rieky, heel veel dank voor al die jaren dat 
je ‘stand-by’ was.

Wist u dat:
• De tuingroep weer begonnen is de 

kerktuin vrij van onkruid te houden
• De Paaskaars verloot wordt op zondag 

8 mei tijdens het koffie drinken na 
afloop van de viering

• U nog mee kunt doen aan de verloting 
van de Paaskaars door een briefje in de 
bus in de kerk te doen

• Yonina van der Wiel de locatieraad 
gaat verlaten en dat Nel Verheul het 
secretariaat onder haar hoede neemt

een collectant is ons 
ontvallen
Hij woonde pas een jaar of zes in Steende-
ren, maar was al niet meer weg te denken 
uit onze kerk. Een trouw kerkganger, col-
lectant, voorzitter van de KBO en diepge-
lovige Mariavereerder: Arie Hendriks. Na 
een ziekbed is hij op 16 maart overleden. 
Wij wensen zijn kinderen en kleinkinde-
ren veel sterkte toe bij het verwerken van 
dit verlies.

Kerksluiting Brummen
Met een groepje mensen uit onze ge-
loofsgemeenschap zijn we naar de laatste 
viering in de Brummense H. Andreaskerk 
geweest op zondag 13 maart. Het was een 
mooie viering in een bomvolle kerk, maar 
ook een emotionele. Er hing een gelaten 
sfeer. Aan het eind werden de ciborie met 
het Allerheiligste, de doop-, rouw- en 
trouwboeken en de H. Oliën in processie 
uitgedragen. Als laatste in de rij droeg 
een hevig geëmotioneerde diaken Bos de 
altaarsteen. Wij waren onder de indruk 
van de emotie die zo’n kerksluiting met 

zich meebrengt. We wensen de Brum-
mense parochianen veel saamhorigheid 
en sterkte toe.

Verdiepingsbijeenkomsten
In de toekomstvisie die we opgesteld heb-
ben staat dat we voornemens zijn meer 
gelegenheid te geven voor verdieping. 
Een vorm kan zijn: het organiseren van 
bijbelbijeenkomsten. Hierin kan een Bij-
bellezing besproken en uitgelegd worden. 
Op een koffiemorgen zal aan u gevraagd 
worden of u daar belangstelling voor 
heeft. Een andere vorm van verdieping 
kan komen door een levensthema onder 
de loep te nemen en hier samen over te 
praten. 

Familieberichten
Overleden op 16 maart: Adrianus Leonar-
dus Maria Antonius (Arie) Hendriks in de 
leeftijd van 76 jaar.

Koffiedrinken
Zondag 8 mei en tevens verloting paas-
kaars. Zondag 5 juni.

Koor enJoY geeft 
bijzonder concert! 
Het Steenderens koor Enjoy geeft op 
zondagmiddag 29 mei a.s. een bijzonder 
concert in de St. Remigius kerk op het 
Marktplein te Steenderen. De aanvang 
van dit concert is 15.00 uur. 

Een verrassend concert dat u niet 
mag missen! 
Voor de pauze zullen verschillende liede-
ren gezongen worden uit het repertoire 
van het koor. Na de pauze krijgt het 
concert een opmerkelijke wending. Het 
concert krijgt dan als thema: …..Tijd !?..... 
(wat is tijd.., tijd heeft vleugels…, hoogste 
tijd…,tijdloos … enz.) Een van de koorle-
den heeft op bekende melodieën moderne 
pakkende hedendaagse teksten gemaakt 
die gezongen worden door het koor en 
aanéén gesmeed door een verrassende 
verteller. Het koor wordt zoals altijd ge-
dirigeerd door Piet Piersma.  Lucian Ven-
derink zal het koor begeleiden op piano. 
Ook het kinderkoor van Els Veraart en de 
jonge pianist Derk-Jan Terpstra zullen 
meewerken aan dit concert. 
Zet de datum vast in uw agenda: zondag 
29 mei, aanvang 15.00 uur. Kerk open 
14.30 uur. De toegang is gratis! Wel wordt 
er aan de uitgang een vrijwillige gift ge-
vraagd voor een goed doel!

Vervolg Steenderen:
Anders Vieren: zie blz. 14
Vastenmaaltijd: zie blz. 27.
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H. Willibrord - Vierakker
Vierakkersestraatweg 31, 7233 SE Vierakker, 0575-441286, 
info@demooistekerk.nl; www.demooistekerk.nl 
Secretariaat: donderdag 10.00-12.00 uur.
Rekeningnr.: NL40RABO0366417029; 
NL09INGB0000856562; 
Rekeningnr.: NL86RABO0327465948 (restauratie)
Redactie: redactie@demooistekerk.nl 

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

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

uitnodiging Ludgervesper 
Graag willen wij iedereen met belangstel-
ling voor de heilige Ludger uitnodigen 
voor een Vesperviering ter ere van de 
Heilige Ludger op donderdag 28 april a.s. 
om 19.00 uur in de St. Willibrorduskerk 
te Vierakker. Ludger is voor de Christe-
nen aan deze kant van de IJssel belangrijk 
omdat hij hier en verder Duitsland in, 
rond het jaar 800 het Christendom heeft 
verbreid. 

Ludger is op 26 maart 809 overleden te 
Billerbeck (Duitsland). Waarom wordt 
er, zo zou je zeggen, dan op 28 april een 
vesper gehouden en niet op 26 maart? 
26 maart viel dit jaar op paaszaterdag 
en daarom is er naar een andere datum 
gezocht. 

Dat is 28 april geworden en wel om de 
volgende reden: 
Ludger was de eerste bisschop van Mün-
ster en men vond dat die plaats de meeste 
rechten had om hun eerste bisschop daar 
te begraven. Billerbeck vond dat zij het 
eerste recht had omdat Ludger daar was 
overleden en was opgebaard. 
Wat niet iedereen weet is dat Ludger ooit 
zélf heeft aangegeven dat hij na zijn over-
lijden in Werden begraven wilde worden. 
Daar had hij zijn klooster gesticht en daar 
wilde hij begraven worden.
Na een maand van onderhandelingen 
werd men het eens dat het toch Werden 
moest worden. Ludgers wens zou in ver-
vulling gaan.
Zijn stoffelijk overschot werd op een 
platte wagen gelegd en volgens de 
overlevering trokken twee ossen de kar 
en liepen blindelings naar het klooster 
in Werden. Ze kwamen daar op 28 april 
aan en Ludgers laatste rustplaats kwam 
bij het klooster in Werden. Vandaar dat 
we dit jaar op 28 april de Ludgervesper 
vieren. 
U bent van harte welkom om 19.00 uur 
in de St. Willibrorduskerk in Vierakker. 

Pastor Koos Smits, priester in Utrecht en 
tevens lid van de Ludgerkring, zal voor-
gaan. Na afloop is er, voor wie dat wil, 
koffie met wat lekkers.

Locatieraad en pastoraatgroep geloofs-
gemeenschap H. Willibrord Vierakker

Parochieavond en 
toekomst
Afgelopen donderdag, 10 maart, was de 
jaarlijkse parochieavond. Na het afwerken 
van de gebruikelijke agenda dachten we, 
na de pauze, na over de toekomst van 
onze geloofsgemeenschap. Waar zijn we 
goed in? Wat zijn de zwakte/verbeter-
punten van onze geloofsgemeenschap? 
Wat kunnen we doen om deze punten te 
verbeteren? Welke nieuwe activiteiten 
zouden we kunnen oppakken? In groep-
jes werd geanimeerd meegedacht. Een 
geslaagde avond. 

Vrijwilligersuitje 2016
31 vrijwilligers waren op 20 februari naar 
Museum Smedekinck in Zelhem geko-
men. Daar gaf Walter Rovers, verkleed 
als Ludger, uitleg over het belang van 
de Heilige Ludger als verbreider van het 

Christendom in onze regio. De rondlei-
ding door het museum die volgde, bleek 
voor een aantal mensen te kort. Ze willen 
graag nog een keer terugkomen om alles 
op hun gemak te bekijken. Tijdens de ge-
animeerde lunch kreeg Anneke van Brink, 
die al jaren de bloemen bij het Mariabeeld 
verzorgt, tot haar grote verrassing, een 
paaskaars overhandigd. Het hoogtepunt 
van een geslaagd vrijwilligersuitje!

Boenwas
Het is al jaren geleden dat we in de kerk 
alle kerkbanken in de boenwas hebben 
gezet. Ria Tijssen denkt dat het goed voor 
de banken en voor het samenhorigheids-
gevoel is om de banken weer eens een 
beurt te geven. 
Wie houdt er niet van die heerlijke voor-
jaarsschoonmaaklucht van BOENWAS? 
Dus wie doet op 23 mei of 24 mei mee? Je 
kunt je al opgeven voor een paar uurtjes. 
Vele handen maken licht werk! Geef je op 
bij Ria Tijssen telefoon 441743 of 441286 
Ria zal zorgen voor koffie met koek. Kom 
gezellig boenen!!

Palmpasen in Vierakker
Ook dit jaar hebben we tijdens de kinder-
nevendienst palmpaasstokken versierd. 
In de kerk hoorden de kinderen eerst 
het verhaal van de intocht van Jezus in 
Jeruzalem. Voordat de kinderen aan het 
werk gingen volgde er een korte uitleg 
over de betekenis van de versierselen op 
de stokken.    
Na de dienst liep de stoet van zo’n 16 
kinderen en andere belangstellenden in 
optocht de kinderen van de Hervormde 
kerk tegemoet, om zo verder samen een 
rondje door het dorp te lopen.    

Mocht je ook zin hebben om eens een 
kindernevendienst mee te maken dan ben 
je welkom op:
Zondag 1 mei   10.00 uur Woorddienst
Zondag 15 mei  9.30 uur Eucharistievie-
ring Pinksteren
Zondag 5 juni  10.00 uur Woorddienst
Inlichtingen:
kindervieringen@demooistekerk.nl
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Via Dolorosa 
in Brummense scholen
Op dinsdag 22 maart hebben we de fototentoonstelling 
Via Dolorosa opgebouwd voor de leerlingen van groep 8 
van de Oecumenische school en de leerlingen van groep 7 
en 8 van de St. Pancratiusschool. Zo leerden de kinderen 
het verband te zien tussen het lijden van Jezus en de lij-
densweg die kinderen en grote mensen die gepest worden 
doormaken. Door opdrachten te maken kregen zij inzicht 
in hoe zij hun houding kunnen veranderen opdat ook voor 
gepeste kinderen de toekomst er weer goed uit kan zien.

Via Dolorosa 
voor de brugklassers van 
’t Beeckland te Vorden
In het kader van de Goede Week en Pasen bezochten 
ruim 120 leerlingen van 5 brugklassen op Witte Donder-
dag de tentoonstelling Via Dolorosa, die wij in een lokaal 
in hun school hadden opgesteld. Nadat de verbinding 
met de lijdensweg van Jezus en de lijdensweg van een 
gepeste was toegelicht, gingen zij met de opdrachten aan 
de slag. Zij leerden over de impact die pesten met zich 
meebrengt en zagen ook hoe zij daar zelf wat in kunnen 
betekenen voor leerlingen die gepest worden. Enthou-
siast en geconcentreerd hebben zij samen alle bijbeho-
rende opdrachten gemaakt.

Kruisweg 
voor de leerlingen van 
groep 7 en 8 in Ruurlo
Vrijdag 18 maart kwamen de leerlingen van groep 7 en 
8 van de Willibrordusschool in Ruurlo naar de kerk om 
samen naar de kruiswegstaties te kijken en erover in 
gesprek te gaan. Op welke wijze ervaren ook wij in ons 
leven wat Jezus meemaakte en wat kunnen 
wij van hem leren. De statie dat Jezus 
de vrouwen troost maakte veel emoties 
los. In ons leven maken wij ook mee dat 
we het moeilijk vinden om bij een ernstig 
zieke op bezoek te gaan, want wat moet 
je dan zeggen. Juist de zieke helpt ons 
en maakt dat het bezoek als heel fijn 
ervaren kan worden. De kinderen herken-
den dit. Daar waar de herinneringen aan 
overleden familie tranen brachten heb-
ben we een kaarsje opgestoken en om 
troost en kracht gevraagd. De leerlingen 
wisten elkaar ook daarbij te troosten. 
Er werden kruisjes en tekeningen ge-
maakt, kruisjes die ze na afloop mochten 
meenemen naar huis of in de kerk mochten laten.

Kruisweg 
voor de leerlingen van 
groep 6 in Keijenborg
Op woensdag 23 maart kwamen de leerlingen van groep 6 
van de St. Bernardusschool in Keijenborg naar de kerk. 
Ze keken hun ogen uit. We hebben de muurschilderin-
gen bekeken en verteld over het laatste avondmaal, het 
gevangen nemen, de tocht met het kruis, het sterven 
aan het kruis van Jezus en de verrijzenis. De kinderen 
hadden alle aandacht en stelden veel vragen. Ook waren 
ze verwonderd over het feit dat Jezus dit allemaal liet 
gebeuren. En is het allemaal wel echt gebeurd? Hoe 
weten we dat nu? Ja, maar als hij is opgestaan, dan is hij 
toch ook niet dood gegaan? Na afloop mochten zij hun 
tekening en/of kruisje mee naar huis nemen.
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Passion for Kids in 
Borculo
Op Stille Zaterdag vond in Borculo alweer de derde 
Passion for Kids plaats. Een toneelgroep, een kinder-
koor, jonge zangeressen. Zij beelden de laatste uren van 
Jezus uit. Het hoogtepunt was een tocht van kerk naar 
kerk met het kruis. Onderweg schreven kinderen op het 
kruis hun verdriet, angst, gedachten en herinneringen. 
Tot slot mochten zij een kaarsje van hoop branden bij 
hun teksten. Twee bomvolle kerken en een drukbelopen 
route. Prachtig. 

Wereldjongerendagen 
17 juli t/m 2 augustus 2016 in Krakau
Iedereen in de leeftijd van 16 t/m 30 jaar is welkom op de Wereldjongerendagen. Het is een 
katholiek evenement, maar jongeren van alle geloofsovertuigingen zijn van harte welkom. 
Deelnemen aan de WJD is een echte pelgrimstocht. Ben je geïnspireerd in het geloof, ga je 
uitdagingen niet uit de weg en wil je je grenzen verleggen? Dan is deze reis voor jou bedoeld!
De uiterste inschrijfdatum is 1 juni 2016.

Voor informatie en opgave: jongerenpastoraat@aartsbisdom.nl of www.jongaartsbisdom.nl

Kinderkamp en 
Tienerkampen 
Zomer 2016
Het bisdom organiseert voor kinderen tussen 8 en 12 jaar 
het kinderkamp Beestenbende! Dit kamp staat onder leiding 
van Pieter Struyk en Juliette Schouten en wordt gehouden 
van 7 t/m 12 augustus 2016 in Ermelo.
Kinderen tussen 12 en 16 jaar kunnen meedoen met het tie-
nerkamp van 7 t/m 13 of van 14 t/m 20 augustus 2016. Deze 
kampen zijn in Nettersheim, in de Duitse Eifel en staan onder 
leiding van pastoor Gerben Zweers.
Voor informatie en aanmelding: www.jongaartsbisdom.nl

Jong Onderweg
In maart hebben we gesproken over de barmhartige 
Vader en de verloren zoon. 
Op 20 april komen we weer samen om 19.30 uur met als 
thema: De Doop.  We zijn dan uitgenodigd voor de kraam-
visite bij Gijs en Stefanie de Bont en hun zoon Daan. 
Voor adres en verder gegevens kun je terecht bij Marga 
Peters: m.peters@12apostelen.nl, telefoon 06-29405303 

whatsApp of Facebook

Graag aanmelden 
als je komt 
en meegaat.

In vuur en vlam!
Dat is de titel van het project waar de 20 vormelingen 
mee werken. Zij komen uit Borculo, Brummen, Drempt, 
Joppe, Keijenborg, Ruurlo en Zutphen. In het weekend 
van 16 en 17 april was het voorbereidingsweekend. De 
grote dag is op zaterdag 4 juni, om 19.00 uur in de St. 
Jan te Zutphen. Dan zullen zij uit handen van rector 
Patrick Kuipers de H. Geest ontvangen. Wij wensen jullie 
een mooie viering toe!
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r.K. Begraafplaats drempt
Vanaf de reformatie in 1580 was er tot 1863 in Drempt 
geen eigen kerk en begraafplaats voor de Rooms katho-
lieken. De katholieken van de kerspels Ellecom, Dieren, 
Spankeren, Hummelo, Drempt, Olburgen en een gedeelte 
van Steenderen kerkten bij de hoofdstatie Olburgen. In 
1781 is aan de Hoefkensestraat een simpele schuur tot 
bijkerk van Olburgen omgebouwd. 

Om een eigen kerk en kerkhof te 
hebben zijn vele gesprek-
ken met deken Huberts 
en Bisdom gevoerd wat 
resulteerde dat de parochie 
Drempt wordt gesticht op 

21 oktober 1859.
Maart 1860 tekenen (bouw)pastoor Otten en kerkmees-

ter Koenders bij de notaris de koopakte. De verkopen-
de partij bestaande uit Hendrik Leizink en Berendina 
Kniest verkopen het stuk grond genaamd “Hoogewei” 
, gelegen onder de bouwplaats het  ‘Hulsevoort’ onder 
uitdrukkelijke beding dat;  ‘de verkochte grond uit-

sluitend zal mogen worden gebezigd tot de uitoefening 
van den openbare Eerendienst der Roomsch Calholijke 

Gemeente te Drempt.’
In 1863 wordt de kerk ingezegend en wordt het gebruik 
van de begraafplaats een feit. Een gedeelte van het kerk-
hof werd in eerste instantie door de familie Hakvoort als 
groentetuin gebruikt.

Gedurende al die jaren wordt het kerkhof, die omzoomd 
is door een prachtige beukenhaag, onderhouden door een 
groep enthousiaste vrijwilligers. Het grafdelven gebeurde 
door de koster  die meestal ook kerkhofbeheerder was. 
Nu is er een benoemde begraafplaatsbeheerder en wordt 
door enkele parochianen met de hand het graf gegraven, 
wel met een vergoeding hiervoor. Ook in Drempt was er 
een klasse indeling op de begraafplaats maar die tijd ligt 
gelukkig achter ons. In de jaren zestig is aan de Zomer-
weg een stuk weggehaald voor parkeerplaatsen en aan 
de andere zijde is enkele jaren geleden een stuk grond 
geschonken door de fam. Hoppenreijs voor toekomstige 
uitbreiding en aanpassing aan de tijd.

Dat alle geliefde overledenen in Gods vrede mogen 
rusten.


