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Vakantietijd
Binnenkort is het weer vakantietijd, 
een tijd waarin veel mensen de warmte 
van de zon opzoeken om even uit de 
dagelijkse sleur te komen en die dingen 
te doen waarnaar al lang is uitgekeken 
maar waarvoor geen tijd kon worden 
vrijgemaakt. Bij het verschijnen van het 
volgende nummer van Onderweg bent 
u waarschijnlijk alweer terug en kunt u 
hopelijk terugzien op een mooie zonnige 
tijd. Misschien heeft u warme indrukken 
opgedaan van alles wat Gods schepping 
biedt en heeft u mensen ontmoet in wie u 
Gods goedheid heeft mogen ervaren. 
Er zijn ook mensen voor wie de vakantie 
geen mooie tijd is, maar juist een moeilijke 
tijd. Dat geldt bijvoorbeeld voor zieken 
die aan het bed gekluisterd zijn, voor 
mensen die hun baan zijn kwijtgeraakt 
of voor ouderen die nauwelijks buiten 
de deur komen en in de vakantie minder 
bezoek en aandacht krijgen doordat de 
kinderen en de vertrouwde hulpverleners 
op pad zijn. Of u er nu op uit trekt of door 
ziekte of andere omstandigheden thuis 
een moeilijke tijd doormaakt, ik wens u 
namens de redactie van Onderweg een 
tijd toe waarin u de warmte van de zon 
volop in uw hart ervaart. God is nooit met 
vakantie: zijn nabijheid kunt u het hele 
jaar en op elke plaats ervaren.

Gerrit te Vaarwerk



Onderweg / Van de pastores    

een kleine reisimpressie
Pastores, maar ook parochianen merken langzamerhand dat het einde in zicht 
is van dit seizoen. al een aantal weken zie je overal op de wegen al de toeristen 
op weg naar een bestemming van rust. even weg van het gewone alledaagse. 
Het leuke is dat je op zo’n plek andere ervaringen kunt opdoen. uiteraard 
kun je ook echt even niets doen. Sommigen krijgen het zelfs voor elkaar om 
drie weken alleen maar te luieren aan een strand. Je moet gewoon doen waar 
je zin in hebt. Je kunt ook bepaalde plekken bekijken en daar helemaal in op 
gaan. dat laatste mag ik maar al te graag doen. Het leuke is dat je bepaalde 
ervaringen moet delen met een ander. Ik mag ze graag even opschrijven en 
dan gewoon laten liggen. Later kijk je er naar en gaan de herinneringen weer 
echt leven. In mijn impressies gaat het vaak wel over verschillende soorten 
religieuze ervaringen. nu deze tijd, wanneer de meeste mensen denken aan 
een welverdiende vakantie, wil ik graag reclame maken voor een klein stadje 
midden in Frankrijk. Ik nodig u allen uit om met mij mee te gaan naar Cluny.

Ik kan mij voorstellen dat het dal waarin 
het stadje zich uitspreidt, eens de grootste 
abdij ter wereld heeft gehad. Ik wil u dan 
ook meevoeren naar het waarom van 
deze gedachte. Je loopt langzaam van 
de ingang van de ‘Municipale Camping’ 
enigszins schrijdend Cluny binnen. Maar 
loop wel met een open hart en probeer te 
voelen hoe geweldig de plek eens geweest 
moet zijn. Het wordt dan  wonderlijk dat 
je op deze plek iets voelt van een sacrale 
lading, die je in jezelf toelaat en wat dan 
voelbaar is tot diep in je hart. Dat gevoel 
wordt alleen maar sterker als je dan 
langzaam de brug oversteekt; een brug 
die de abdij nog gekend heeft in haar 
gloriedagen. Dan mag je beginnen,  een 
tocht door een warm gevoelig hedendaags 
Frans plaatsje, waar je nog gedeelten kunt 
zien en ervaren van de eens zo grootse 
schoonheid. 
Werd ik nu werkelijk gevangen in een ge-
voel om de historie intens mee te ervaren, 
en de kleine restanten tot me door te la-
ten dringen? Ja, Ze willen jou een verhaal 
vertellen; een verhaal van het waarom 
van een zodanig groot spiritueel verhaal 
op juist deze plek.
Het waarom moet je ervaren door er te 
zijn. Ik deed dat dan ook en liep mijme-
rend door het stadje. Mij niet druk maken 
over een museum, waarin de historie van 
de abdij te zien was. Ik ben daar nog nooit 
naar binnen geweest. Waarom niet, heb-
ben velen mij gevraagd. Het gaat mij niet 
om de historische waarheid maar om de 
spirituele waarheid die ik intens ervoer. 
En dat kon mij niemand nog afpakken. 
Dit, enigszins kortzichtige denken, heeft 
mij nooit van de mijmeringen afgehouden 
die ik had, lopend door het stadje. Het was 
telkens een even stil staan, naar boven kij-
ken en zien hoe hoog de toren was waarin 
men het kloosterproviand bewaarde. Het 
was een even stil staan bij een heel oud 
deurtje, dat er zeker al moest zijn geweest 
in de glorietijd van de abdij. Anton Pieck 
zal er gelijk verrukt over zijn geweest. 

Trouwens überhaupt zal hij zich thuis 
hebben gevoeld in dit bijzondere stadje.

Ik liep terug naar het grote plein midden 
in het stadje. Liet mij imponeren door de 
grootse gevel, wat eens het huis geweest 
moet zijn van de abt. Ergens moest hier 
toch iets te vinden zijn van de abdijkerk, 
toen de grootste kerk ter wereld?  Verder 
lopend zag ik weer de ingang van het 
museum. Ergens lokt het mij wel, maar 
hierin bleek ik echt eigenwijs te zijn. 
Maar wat is dat, rechts van mij? Het lijkt 
wel een opgraving? Ik stond, zonder dat 
ik het wilde, voor één van grote ingangen 
van de toenmalige abdijkerk. In de verte 
zag ik één van de torens die eens het tran-
sept van de kerk had gesierd. Was deze 
kerk echt zo groot geweest? Ik werd stil en 
kreeg iets van ontzag voor een bouwwerk 
wat er niet meer stond.

Groots door stilte omspannen,
ondanks het rumoer om mij heen.
Het deerde mij niet, integendeel,
de contouren van een eens groot  

gebedshuis namen mij mee.
Ik werd een ingewijde.

Schrijdend probeerde ik de trappen.
Langzaam, met een blik omhoog.
Ik wist, ik kon niet anders!
Is dit het grootse gevoel die een ieder
moet hebben ervaren?
Misschien een pelgrim of gewoon
een biddende?

Ik liep mee, met allen die er waren in 
vervlogen jaren.

Ik hoorde de klanken van een liturgie,
die alleen kon klinken als mensen God 

beschouwen.

Geen muren meer, 
enkel lijnen van vermoeden.
Mij brachten ze bij God!
Een zoeken, een overwegen.
Het werd een intens beschouwen.

Ik wist dat ik niet verder hoefde te gaan. 
Ik liep weer terug, langzamerhand voe-
lend dat ik in de 21e eeuw leefde. Ik weet 
het nog: ik kocht een paar croissants met 
chocolade. Niets anders schoot mij te 
binnen. Ik liep terug naar de plek waar ik 
mijn voeten rust kon schenken. Ik zag het 
allemaal weer op afstand. Nee, Cluny, van 
mij ben je nog lang niet af.

Ik wens u van harte ook mooie ervaringen 
in deze tijd van afstand nemen en jezelf 
rust gunnen, wat vakantie moet zijn. 

Mede namens Marga Peters-van Langen 
en Jaap van Kranenburg: 
Ga met God!

Harry Scheve, pastoor
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Lourdes, ‘zo barmhartig als de Vader’
Op dinsdag 10 mei 2016 vertrok een groep pelgrims, uit onze parochie, op reis naar Lourdes.

Vanwege het kleine aantal bedevaartgangers (8 personen) reisde onze groep 
samen met een groep pelgrims uit parochies rond didam en omgeving. on-
derweg sloten zich nog meerdere pelgrims uit het Westland bij ons aan. de 
ambulancebus was met 48 personen geheel gevuld. Veertien personen maak-
ten gebruik van een rolstoel en hadden een eigen team van zorgvrijwilligers. 
Voor onze groep waren riekje rijk (pastoraal begeleider) en Huub Winkeler 
(rolstoelbegeleider) meegegaan.

De reis ging door België en Noord-Frank-
rijk langs Amiens, waar de prachtige 
kathedraal van Amiens werd bezocht. De 
eerste overnachting was in Lisieux, in het 
klooster waar de Heilige Theresia heeft 
geleefd als kloosterling en ook is gestor-
ven. De eerste gezamenlijke viering was in 
de crypte van de kathedraal van Lisieux. 
Deze kerk is gebouwd tussen 1928 en 
1954 ter ere van de heilige Theresia.
De volgende overnachting was in Poitiers, 
circa 350 km voor Lourdes. Inmiddels 
had de groep elkaar beter leren kennen. 
Langzaam werden onbekende personen 
bekende pelgrims. Het blijft toch bij-
zonder wat een Lourdesreis met mensen 
doet. Ook tijdens deze reis merk je weer 
dat niet alleen katholieken de spirituali-
teit opzoeken van Lourdes. Vele anders 
gelovigen en niet-gelovigen maken de reis 
per bus of vliegtuig. Deze dagen waren er 
circa 250 bedevaartgangers uit Nederland 
aangekomen. 
Donderdagmiddag bereikten wij Lourdes. 
In de loop van de middag hebben wij de 
Heiligdommen bezocht, met uiteraard 
een korte rondgang door de grot langs 
Maria.

De vrijdag stond in het teken van de 
welkomstviering nadat wij de ”Poort van 
Barmhartigheid” waren gepasseerd. Paus 
Franciscus heeft dit Lourdesjaar, tot ‘Het 
Jaar van de Barmhartigheid’ uitgeroepen.
In de Rozenkransbasiliek was de ‘Viering 
van Barmhartigheid’. Vroeg in de avond 
was er de Lichtprocessie waar de Neder-

landse delegatie voorop mocht lopen. De 
weergoden waren ons niet gunstig gezind, 
het hemelwater vloeide rijkelijk! Deson-
danks weer een bijzondere processie!
Tussentijds was er even tijd om Lourdes 
zelf te bezoeken met de vele winkeltjes 
met souvenirs en terrassen. Op zaterdag 
om half acht was er de H. Mis bij de grot 
met de Nederlandse groep. In de loop van 
de dag bezochten we het vroegere woon-
huis (molen) waar Bernadette gedeelte-
lijk haar jeugd heeft doorgebracht. Met 
deelname aan de Sacramentsprocessie in 
de Pius X kerk (onderaardse kerk waar 
25.000 bedevaartgangers tegelijk een 
plaatsje vinden) werd de dag afgesloten.
De zondag begon met de Internationale 
Mis in de Pius X kerk, deze was nu ook 
geheel gevuld. Elke groep die een lands-
vlag of een vaandel van de parochie heeft, 
komt in optocht binnen daarna volgen 
alle aanwezige priesters en bisschoppen. 
In de middag was er de mogelijkheid 
om met alle Nederlandse pelgrims koffie 
te drinken. Het weer was inmiddels zo 
opgeknapt dat deze samenkomst buiten 
kon gebeuren.
De maandag was ingeruimd voor een 
korte, maar mooie, tocht door de Py-
reneeën, de “eeuwige” sneeuw was nog 
volop zichtbaar. De terugtocht werd dins-
dag aanvaard, richting Nevers.
Tijdens deze dagen waren er vele momen-
ten voor een fijn gesprek maar er werd 
uiteraard ook de nodige tijd besteed aan 
de bedevaartgangers die verzorging nodig 
hadden. Vele zorgvrijwilligers en bege-

leiders hebben zich deze dagen enorm 
ingezet. Het saamhorigheidsgevoel, mede 
door de inzet van beide pastorale begelei-
ders (Riekje Rij en Joke Meijer), groeide 
met de dag.
Na de aankomst, in de avond, in Nevers 
bij het klooster St. Gildard was er gele-
genheid om de kapel te bezoeken waar de 
Heilige Bernadette ligt opgebaard. Ook 
daar is een (kleinere) grot met Maria om 
even tot bezinning te komen.
Na het diner (dat overigens op alle 
locaties, uitstekend was verzorgd) volgde 
nog een gezellige avond met humor en 
samenzang onder begeleiding van gitaar 
door een van de pelgrims.
Woensdagmorgen 18 mei vertrokken wij, 
na een gebedsviering in de kapel, richting 
Nederland. De afsluiting van deze bijzon-
dere reis was in Reims met een verlate 
lunch. Nadat we in Nederland van een 
gedeelte van onze groep afscheid hadden 
genomen, eindigde de reis rond twaalf 
uur s’ nachts in Didam. 
Voor een ieder een bijzondere ervaring 
rijker.

Huub Winkeler

Leef in de geest van Bernadette
en luister naar wat  

Maria u te zeggen heeft.
Dat zij u tegemoet mag komen
met haar tedere glimlach
en u nabij mag zijn,
elke dag opnieuw!
Ik zeg aan God heel
eenvoudig wat ik Hem
zeggen wil, zonder
mooie zinnen, en Hij
verstaat mij altijd…

Theresia van Lisieux



Van de Bestuurstafel

Samen sterker
In een grote organisatie wil het personeel wel eens ver-
vreemden van elkaar. Men kent elkaar op de eigen afdeling, 
maar wat er “een deurtje verderop” gebeurt weet men niet.
De vrijwilligers in de veertien geloofsgemeenschappen van 
onze parochie HH. Twaalf Apostelen, kennen elkaar zeer 
goed. Samen verzetten zij veel werk in en buiten hun eigen 
kerkgebouw. Zij maken zich sterk om alles er goed uit te 
laten zien, om vieringen gesmeerd te laten lopen, om er te 
zijn voor de medeparochiaan. Wij zijn altijd weer dankbaar 
dat er zoveel mensen zijn die vrijwillig “hun club” draaiende 
houden. 
Met kerkgebouw, zonder kerkgebouw, de liefde voor ons 
geloof - hoe we die ook uitdragen - blijft aanwezig. Zonder 
al die vrijwilligers is er geen parochie HH. Twaalf Apostelen 
meer. Het overkoepelende bestuur, haar secretariaat met 
haar administratieve en financiële medewerkers ondersteu-
nen de locaties maar doen niet het werk aan de basis. Maar 
weten die locatievrijwilligers wat er in de geloofsgemeen-
schap “een deurtje verder” gebeurt? Kennen zij de mensen 
die hetzelfde soort werk in een andere geloofsgemeenschap 
doen? Hebben wij elkaar, wanneer het even niet lukt, niet 
nodig? Wat in eigen geloofsgemeenschap niet mogelijk is 
kun je samen met de anderen doen. De parochie is in drie 
clusters ingedeeld. Frequent overleg vindt in de clusters 
reeds plaats maar de echte samenwerking moet nog wel van 
de grond komen.Met de startbijeenkomst voor het nieuwe 
activiteitenjaar op komst heeft het parochiebestuur besloten 
om alle locaties bij de voorbereiding te betrekken.Het wordt 
een viering voor jong en oud. Het zou ook heel fijn zijn wan-
neer we de jeugd mogen verwelkomen en het contact vast 
kunnen houden. 
Ons doel voor de komende tijd is ook het versterken van 
de samenwerking in de parochie HH. Twaalf Apostelen en 
vooral ook binnen de clusters.
Door meer activiteiten SAMEN te doen maken we de paro-
chie maar ook de geloofsgemeenschappen STERKER!

Ineke Peterse
Bestuurslid Personeels- en Vrijwilligersbeleid
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Parochiële startbijeenkomst
Komend werkjaar 2016-2017 start onze parochie met een 
parochiële startbijeenkomst met een bruisend program-
ma voor jong en oud. 

Dit jaar hebben we de startbijeenkomst georganiseerd in Zut-
phen op zondag 4 september 2016 van 10.00 tot 13.30 uur in en 
rond de H. Johannes de Doperkerk. Op die dag zullen er geen 
vieringen zijn in de andere kerken in onze parochie. We willen 
de parochiële startbijeenkomst jaarlijks gaan organiseren, steeds 
in een andere geloofsgemeenschap. 

Globale indeling van de bijeenkomst
We beginnen met een Eucharistieviering m.m.v. een projectkoor 
met zangers uit alle koren uit onze parochie. Dat belooft weer 
een mooi koor te worden. Tegelijkertijd is er een kinderneven-
dienst voor de jeugd. Na de viering en de koffie is er dan een 
activiteitenprogramma. 
Ineke Peterse, parochiebestuurslid en Marga Peters, pastoraal 
werker, organiseren de bijeenkomst samen met 14 vertegen-
woordigers uit alle geloofsgemeenschappen. Wij verwachten dan 
ook dat vele parochianen komen en meedoen.

oproep
Wij dagen u uit, als koor, individueel of als bandje: 
Schrijf een parochielied voor de parochie HH. Twaalf Apostelen.
Op 4 september krijgt u dan de gelegenheid dit lied ten gehore te 
brengen. Vooraf graag aanmelden dat u een lied heeft gemaakt 
en dit wilt laten horen. Dan kunnen wij het inplannen. Aanmel-
den bij: secretariaat@12apostelen.nl 

Ineke Peterse en Marga Peters

oogstdankviering bij de 
Veldkapel in Baak 
Ook dit jaar zal er weer een Oogstdankviering worden 
gehouden op de bekende plek: bij de Veldkapel aan de Vor-
denseweg, tussen Baak en Wichmond.
De LTO Noord (Land- en Tuinbouw Organisatie) is – al 
jaren – de initiatiefnemer. 

De viering heeft een oecumenisch karakter.

De veldkapel is gebouwd in oorlogstijd, in 1942. In die tijd 
werden er bij de kapel regelmatig vieringen in de open lucht 
gehouden. Maar ook na de oorlog bleef dit monument een 
plek van gebed en bezinning.     
U bent van harte welkom bij deze oecumenische viering 
op zaterdag 20 augustus, om 19.30 uur. Voorgangers zijn 
pastoraal werker Jaap van Kranenburg en dominee Fini van 
Zoelen.

Bij slecht weer zullen we uitwijken naar de St. Martinuskerk 
in Baak. Vorig jaar was dit het geval, maar we hopen dit keer 
toch echt weer buiten te kunnen zitten op die prachtige plek 
om daar Gods lof te zingen en onze dankbaarheid te uiten. 
Het thema zal dit jaar zijn ‘verder bouwen aan de toekomst’.
Ondanks alle zorgen die er onder agrariërs leven, willen we 
er toch een hoopvolle viering van maken. De muziekvereni-
ging Nieuw Leven zal ons ook dit keer begeleiden.

Jaap van Kranenburg en Fini van Zoelen
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PCI Keijenborg: Broodweging voor het goede doel
elk jaar wordt op Hemelvaartsdag in de dunsborg bij de “muldersfluite”, een 
‘broodlevering’ georganiseerd. de “geërfden” leveren broden die worden 
gewogen en de vier zwaarste broden worden per opbod verkocht. ook andere 
pakjes roggebrood van 1 pond kunnen door belangstellenden worden gekocht. 
de opbrengst van de broodverkoop gaat naar een door één van de kerken be-
paald goed doel, in voorgaande jaren bijvoorbeeld de voedselbank in Zelhem/
Hengelo; het hospice ’Sravana’ in doetinchem en ‘Handykids’, een activiteit 
voor gehandicapte kinderen in de gemeente Bronckhorst.

centrum, waar allerlei activi-
teiten plaatsvinden voor ou-
deren en jongeren. De traditie 
van de broodweging bestaat 
al vele honderden jaren, al 
ging het vroeger wel anders 
dan tegenwoordig……

’Notabelen der beide dorpen 
met hooghen hoed, gezeten 
aan enen tafel gedekt met 
hagelwitte kleden, naast de 
Diakenen en Kerkmeesters 
der Protestantse en Katho-
lieke gemeenschap, roken 
uit lange Goudschen pijpen, 
terwijl er een kopje thee en 
een glaasje wijn geschonken 
wordt……’

In het Markeboek van de Hertmers-
mark werd de broodlevering vastgelegd, 
geschreven op perkament en bewaard in 
het archief van het verdwenen klooster 
Bethlehem bij Doetinchem uit ca. 1400. 

Het onze Vader werkelijk zeggen
Zeg niet  ONZE 
als je  opgesloten leeft in je egoïsme.
Zeg niet  VADER
als je  niet iedere dag probeert je te gedragen als zijn zoon of zijn dochter.
Zeg niet  DIE IN DE HEMEL
als je  alleen maar denkt aan aardse zaken.
Zeg niet UW NAAM WORDE GEHEILIGD
als je  gemakkelijk kwaad spreekt, roddelt of vloekt.
Zeg niet  UW RIJK KOME
als je je alleen maar zorgen maakt over materiële zaken
Zeg niet UW WIL GESCHIEDE
als je  het lijden niet kunt ervaren.
Zeg niet GEEF ONS HEDEN ONS DAGELIJKS BROOD
als je  onverschillig bent tegenover hen die honger lijden.
Zeg niet VERGEEF ONS ONZE SCHULD 
en zeg niet ZOALS OOK WIJ AAN ANDEREN HUN SCHULD VERGEVEN
als je  haat blijft koesteren tegen je broeder of zuster.
Zeg niet VERLOS ONS VAN HET KWAAD
als je  je niet verzet tegen het kwaad en onrecht.
Zeg niet AMEN
als je  de woorden van het “Onze Vader” niet hebt begrepen of niet serieus neemt.

Tekst uit het huis van de zusters van Moeder Teresa in Amsterdam.

Dit jaar, 2016, heeft de werkgroep PCI 
Keijenborg besloten de opbrengst van 
de Muldersfluite over te maken naar de 
Dorpsbelangen Organisatie Velswijk, die 
met inzet van vrijwilligers de leefbaar-
heid en gemeenschapszin in het dorp 
vergroten met buurthuis ‘d’n Draejer’ als 

De leden van de marke waren de ‘mar-
kegenoten’, ‘gewaarden’ of ‘geërfden’, 
kortom de eigenaren van de oude hoeven, 
erven of weren. Hierbij hoorde ook de 
woeste grond, het gemeenschappelijk 
bezit van de geërfden. Elke gewaarde had 
het recht om er vee te weiden, plaggen 
en turf te steken, hout te hakken en naar 
leem te graven. De plaggen waren nodig 
als strooisel in de potstal. De lager gele-
gen gronden, de broekgronden waar vaak 
wateroverlast was, werden gebruikt als 
gemeenschappelijke wei- en hooilanden. 

Daartegenover stond dan de plicht om 
jaarlijks op Hemelvaartsdag een rogge-
brood te leveren van minstens 22 pond. 
Deze broden waren bestemd voor de 
armen en minder bedeelden in de marke. 
De broodweging werd een kermisachtig 
gebeuren, rondom het molenaarshuis-
herberg; de Muldersfluite. Er waren wel 
honderd boeren die roggebroden lever-
den. De boer met het zwaarste brood, 
kreeg twee flessen wijn. De nummers 
twee en drie kregen ieder één fles. Soms 
woog zo’n brood wel meer dan 100 pond! 
Wie een te licht brood meebracht, wachtte 
niet alleen de schande van de buurt maar 
ook een geldboete. Een brood van minder 
dan 22 pond kostte degene een boete van 
6 stuivers voor elk ontbrekend pond. 

In 1807 werd door de Markerichters bij 
de verdeling van het brood voor het eerst 
rekening gehouden met de godsdienst 
van de mensen. De protestante gemeente 
van Hengelo en Zelhem kregen elk 3/8, 
de katholieken van Keijenborg 17/96 en 
die van Hengelo 7/96. Bij het ontbinden 
van de Marke, in de jaren dertig van de 
19e eeuw, werd besloten de broodlevering 
niet op te heffen, maar de erven daarmee 
bij voortduring te belasten. Men wilde iets 
blijven doen voor de minderbedeelden. 

Op deze manier is de historische brood-
weging in stand gehouden en wordt elk 
jaar met Hemelvaart door de vier lokale 
kerkgenootschappen georganiseerd. Het 
is een gezellig folkloristisch feest met 
boerendans, muziek , demonstraties van 
oude ambachten en informatiestands van 
onder andere de oudheidkundige vereni-
ging. En … het ondersteunt ook nog eens 
een goed doel! 
Met dank aan dhr.  H. Somsen (penning-
meester  van “St. Muldersfluite”;  
voormalig bestuurslid van 
oudheidkundige vereniging  
“Salehem”)

Werkgroep PCI Keijenborg
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Kerk en Vluchteling Zutphen

ariëns Publieksprijs voor diaconie 2016
Dertig juweeltjes van ‘dat doe je toch gewoon’

Dit jaar zijn er dertig prachtige praktijkvoor-
beelden die laten zien dat diaconie in het 
aartsbisdom een stevig gezicht heeft. 
We roepen u op om uw stem uit brengen op 
de website van de DKCI:  www.dkci-utrecht.
nl, waar iedere activiteit kort staat beschre-
ven. 

Zes initiatieven, activiteiten of werkgroepen 
vallen onder de noemer: aandacht, zorg, 
troost, hulp binnen de eigen geloofsge-
meenschap en/of in dorp, wijk en stad. Het 
theologisch kernwoord is barmhartigheid. 
Diaconie van langere adem komt in beeld 
in acht initiatieven, waarin een plek wordt 
gevormd waar mensen bij elkaar kunnen 
komen, weer op verhaal komen, de weg 
terugvinden naar anderen en wegwijs raken 
in onze ingewikkelde maatschappij. 

Vier diaconale initiatieven richten zich op maatschappelijk on-
recht, uitsluiting en armoede. Het theologisch kernwoord is wer-
ken aan gerechtigheid. Men combineert hierin zorg voor mensen 
en maatschappelijke actie. 

Een eigen karakter hebben de vier projecten die zijn aan te geven 
als: diaconie over de grens, caritas wereldwijd. Meestal is er een 
persoonlijke band van één of meer parochies met iemand uit de 
eigen kring die zich ginds inzet voor ontwikkelingswerk en/of 
missionering. Een laatste groep van vier initiatieven combineert 
jongeren met concrete diaconale actie en inwijding in de diaco-
nale traditie van de geloofsgemeenschap. 

Van jong tot oud, van lokaal tot wereldwijd, door parochie en 
PCI, samen met andere kerken en wereldreligies: op vele plekken 
wordt steeds opnieuw het licht van Pasen ontstoken in het werk 
en in het gebed voor kwetsbare en ont-rechte medemensen. 

Coördinatie: Ina van de Bunt-Koster en Hub Crijns (Ariens  
Comité). Meer informatie via e-mail:  bunt@aartsbisdom.nl  
of tel.: 06 20345478.

Hier maken we het mogelijk om jongeren bij Zutphense ge-
zinnen te laten eten en andersom. 

• Faciliteren initiatief uit de kerk om Arabische zinnen en woor-
den te leren.

• Op stapel: een taalproject i.s.m. Het Gilde, evenals een stilte-
plek bij de kerk in Warnsveld.

• Kennis en ervaring delen door mensen te attenderen op infor-
matiebijeenkomsten van ervaringsdeskundigen, bijeenkom-
sten van Kerk-in-Actie of Stichting Gave.

• Mensen uit de vrijwilligerspool benaderen als er inzet nodig 
is, zoals bij de crisisopvang in de Hanzehal. 

Wilt u meer informatie? Contactpersonen van de werkgroep zijn: 
Deddie van Alphen (PKN Warnsveld), voorzitter, 0575-574358, 
m.vanalphen@planet.nl,en Emma Gossink (PKN Zutphen),  
06-22938761, kerkenvluchteling@geloveninzutphen.nl.
Of neem een kijkje op de website www.geloveninzutphen.nl.

In 2016 (naar verwachting in juni) komen er asielzoekers naar 
Zutphen. Er is daarom een Interkerkelijke werkgroep gestart, 
waarin maar liefst 14 kerkelijke groeperingen uit Zutphen, 
Joppe en Eefde, zijn vertegenwoordigd. De gedachte is dat we 
gezamenlijk meer kunnen betekenen voor de ‘vreemdeling als 
naaste’.
De interkerkelijke werkgroep Kerk en Vluchteling Zutphen 
neemt initiatieven; stimuleert en ondersteunt activiteiten die ten 
goede komen aan asielzoekers en vluchtelingen uit het AZC en 
de noodopvang in Zutphen. Mensen van diverse geloofsgemeen-
schappen uit Zutphen e.o. bundelen zo hun inzet. Zij partici-
peren in projecten of maken deel uit van een ‘vrijwilligerspool’ 
waar een beroep op wordt gedaan bij het organiseren en uitvoe-
ren van activiteiten.

Het werk waarvoor we staan kan als volgt worden samengevat: 
‘We ondersteunen asielzoekers en vluchtelingen uit het AZC 
in Zutphen en de noodopvang in Warnsveld door naast hen te 
gaan staan. We laten ons bemoedigen en inspireren door 
ons geloof. We gaan uit van de behoefte van ‘de ander’. 
We verwijzen naar andere initiatieven, wanneer die meer 
passend zijn, voor zowel de vluchteling, als voor degene 
die voor hen van betekenis wil zijn. Afstemming met 
andere aanbieders en betrokkenen gebeurt o.m. aan ‘de 
Overlegtafel AZC’ zoals het gemeentebestuur, het Centraal 
Orgaan Asielzoekers, Vluchtelingenwerk, sportverenigin-
gen, Buddy-To-Buddy.’

Een aantal projecten en activiteiten die georganiseerd 
worden zijn:
• Het ‘Maatjesproject’: we willen intermenselijk contact, 

vriendschap en openstaan voor zingevende gesprek-
ken/vragen. Ook praktische ondersteuning kan opge-
pakt worden.

• Het ‘Eat and meet’-initiatief in samenwerking met 
Pact18 (huisvesting minderjarige statushouders).  
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op dinsdag 26 april ontving mevrouw trees Beltman uit 
handen van burgemeester Sebastiaan van ’t erve van  
Lochem een koninklijke onderscheiding; zij werd benoemd 
tot ‘Lid in de orde van oranje nassau’ mede op grond van 
de vele activiteiten die zij decennia lang voor de geloofs-
gemeenschap St. Joseph te Lochem heeft gedaan.

Van oktober 
2004 tot decem-
ber 2009 was zij 
lid van het paro-
chiebestuur en 
aansluitend van 
januari 2010 tot 
januari 2012 van 
de locatieraad 
van de Lochemse 
geloofsgemeen-
schap. Vooraf-
gaand aan dit 
onbezoldigd 
bestuurslidmaat-
schap van ruim 
zeven jaar was 
Trees vele jaren 
als vrijwilliger 
actief in allerlei 
kerkelijke werk-
groepen. Van de 
vele activiteiten 
die zij belan-
geloos voor de 
geloofsgemeen-
schap St. Joseph 

heeft verricht, zijn met name haar werkzaamheden voor de Actie 
Kerkbalans onovertroffen. Aan de Actie Kerkbalans, die sinds het 
begin van de jaren 70 van de 20e eeuw wordt gehouden, heeft 
Trees vanaf februari 1980 leiding gegeven. Zij stuurt jaarlijks 
een groep van ca. 35 vrijwilligers aan die 700 adressen bezoeken 
en de antwoorden ophalen. Soms zijn de antwoorden van dien 
aard dat pastorale actie of begeleiding anderszins gewenst is. 
Trees bezoekt in dat geval deze mensen persoonlijk of brengt het 
pastoraal team of de caritas met hen in contact. Ook nieuwko-
mers in de geloofsgemeenschap bezoekt zij in het kader van de 
Actie Kerkbalans. Zij wijst de nieuwkomers de weg in de ge-
loofsgemeenschap en brengt hen desgewenst in contact met het 
pastoraal team. Tot slot voert zij zelf de financiële administratie 
van Actie Kerkbalans ten behoeve van de verantwoording aan de 
penningmeester van de locatieraad. Trees heeft met haar inzet 
voor de Actie Kerkbalans al 35 jaar lang een onwaardeerbare bij-
drage geleverd aan een goede en gezonde financiële basis voor de 
geloofsgemeenschap St. Joseph. Dat voor het succesvol uitvoeren 
van al dit werk organisatorisch talent, financieel inzicht, tact en 
communicatieve vaardigheden onontbeerlijk zijn behoeft geen 
nader betoog. 
Naast haar werkzaamheden voor de geloofsgemeenschap St. Jo-
seph is Trees ook nog actief in onder andere de Raad van Kerken 
Lochem, Laren, Barchem (als penningmeester), in de Stichting 
Lochems Steunfonds, in de werkgroep Lochem van SOS Kinder-
dorpen en in de Stichting De Goede Doelenmarkt.

We zijn trots op onze medeparochiaan en feliciteren haar van 
harte!

Cursus Kunst en Bijbel
Psalmen in een ander licht
Psalmen zijn vertrouwd en mooi, soms ook vreemd en 
hard…Je komt erdoor tot zingen, je wordt er stil van of ze 
stuiten je tegen de borst.  Om de psalmen toegankelijker 
te maken en beter te verstaan, zullen we telkens een psalm 
lezen, overwegen en uitdiepen. De keuze van de psalmen 
is gebaseerd op het mysterie van God, zonde, vergeving en 
barmhartigheid, verwondering om het leven, verbijstering 
om ziekte en lijden, God die verborgen meegaat op je weg in 
het leven.

Kijken naar kunst
Voorafgaand aan het lezen van de psalm kijken we naar een 
hedendaags kunstwerk. Het kunstwerk is niet ontleend aan 
de psalm, maar er spontaan bij gekozen. Het kunstwerk 
plaatst de psalm in een eigentijds licht, er ontstaat een span-
ningsboog: bevestigend of juist tegendraads

De zes bijeenkomsten zijn meditatief, informatief en inter-
actief. We sluiten elke bijeenkomst af met het luisteren naar 
een gezongen versie van de psalm en/of een vrije bewer-
king van de psalm door Huub Oosterhuis, uit zijn boek 150 
psalmen vrij.

de bijeenkomsten zijn op: 
26 september, 31 oktober, 21 november 2016, 9 januari,  
6 februari, 6 maart 2017  
(27 maart en 3 april zijn reservedata)

U kunt kiezen voor de cursus op de ochtend van 10.00 tot 
12.15 uur of voor de avond van 19.30 tot 21.45 uur.

aanmelden
Aanmelden vóór 18 september bij: pastor Marga Peters-van  
Langen: m.peters@12apostelen.nl of 06-29405303 onder 
vermelding van naam, adres en de keuze voor de ochtend of 
avond.

Koninklijke onderscheiding
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Hans Limbeek:
Ik ben dagelijks bezig met de Godsvraag
Hij woont in zijn ouderlijk huis in het buitengebied van Keijenborg, dat hij kent 
als zijn broekzak. Hij is filosoof en postbezorger. Hij leest veel, schrijft veel en 
is actief op Facebook en op zijn blog. de kerk speelt een belangrijke rol in zijn 
leven, maar dat is niet altijd zo geweest. niet dat zijn geloof weg was, maar het 
was jarenlang op de achtergrond aanwezig. dat is nu anders, hij is er dagelijks 
mee bezig. Bij zijn zoektocht naar de redelijkheid van het theïsme lijkt zijn 
dagelijks werk bijzaak, een manier om te voorzien in zijn dagelijks brood. Veel 
liever praat hij over, om met martin Bril te spreken, het vinden van momenten 
van helderheid, of beter nog: van grote klaarheid. Verslag van een gesprek met 
een intrigerende man met een prachtige pen: Hans Limbeek.

Het is half april en het voorjaar is nog 
amper in zicht. De houtkachel brandt ste-
vig. Sinds 1998 woont Hans Limbeek met 
echtgenote en zoon weer in Keijenborg, in 
het huis waar hij opgroeide. Eerst ook nog 
met zijn moeder, maar zij is een paar jaar 
geleden overleden. Tussendoor woonde 
hij in Doetinchem. Na de HAVO en een 
niet afgemaakte lerarenopleiding ging 
Hans werken. “Ik heb allerlei baantjes 
gehad,” vertelt hij, “in een pindafabriek, 
bij de gemeente Zelhem, bij de BSO, 
van alles. De spreekwoordelijke twaalf 
ambachten.” Hans was in staat om met 
die baantjes voldoende geld te sparen om, 
toen hij 32 jaar oud was, vanuit zijn inte-
resse in de filosofie, cultuurwetenschap-
pen te gaan studeren. In 2000 rondde hij 
zijn studie aan de Open Universiteit af 
met de scriptie ‘De redelijkheid van het 
theïsme ten opzichte van het atheïsme’. 
Een filosoof was geboren.

Hoewel zijn studie hem gevormd had, 
heeft hij er nooit zijn werk van gemaakt. 
“Er zijn niet zoveel mogelijkheden voor 
mensen met mijn opleiding. Bovendien 
heb ik die studie gedaan uit interesse, 
niet om er geld mee te verdienen.” In 
2006 vond Hans een baan die heel goed 
bij zijn manier van leven past. Hij werd 
postbezorger. “Alleen ben ik op mijn best. 
Begrijp me goed, ik heb geen hekel aan 
mensen, maar ik houd van de rust. Het 
sorteren en rondbrengen van de post 
geeft me een goed ritme. Ik doe dat nu 
al een jaar of tien.” Je vraagt je af wat er 
allemaal rondgaat in het hoofd van Hans 
Limbeek als hij door zijn Achterhoekse 
postwijken fietst. “Ik ben dagelijks bezig 
met de Godsvraag, met de zin van het 
leven, met goed en kwaad. Waarom ge-
beuren er dingen die niet mogen gebeu-
ren? Als je niet in God gelooft, kun je het 
accepteren, het is nu eenmaal zo. Als je 
gelooft moet je verder denken, wil je het 
verklaren. Wat is de betekenis ervan? 
Daar kan ik heel lang over nadenken. 
Ik lees nu ‘De nacht van de biechtvader’ 

van Tomás Halík. Hij beweert dat twijfel 
de basis van het geloof is. Zonder twijfel 
bestaat geloof niet!” Om een en ander in 
perspectief te plaatsen vertelt Hans en 
passant nog wel even dat hij ook van voet-
bal houdt, de eredivisie volgt en jaren-
lang leider was bij de jeugdelftallen van 
Keijenburgse Boys. Hierbij opgetekend.

In 1990 zette Hans de eerste schreden 
op het schrijverspad door, geïnspireerd 
door Herman Brusselmans, een boek te 
schrijven over zijn eigen leven. Hoewel 
het boek nooit uitgegeven is, ervoer Hans 
dat het schrijven hem makkelijk afging. 
“Ik schreef het in een maand of twee op 
en acht maanden later was het klaar.” 
Daarna ging hij gedichten schrijven. Zijn 
bundel ‘De zee van willekeur’ is wel uit-
gegeven. Met nauwelijks verholen 
trots vertelt Hans dat de filosoof 
Jan Riemersma één van de kopers 
van zijn dichtbundel is. “Via 
Facebook kwam ik in contact met 
Riemersma, ook wel bekend als 
‘de lachende theoloog’. Hij kende 
mij van mijn bundel! Later ben ik 
nog bij zijn promotie in Utrecht 
geweest. Hij stelt dat de logica is 
ontstaan om de mens te bescher-
men, vanuit de wil te overleven. 
En vervolgens, dat het maar de 
vraag is of de werkelijkheid niet 
veel groter is, veel te groot om 
door mensen doorgrond te kun-
nen worden. Ik vind dat machtig 
interessant.”
Het is donker geworden buiten 
als we eindelijk over de kerk in 
Keijenborg praten. “Ja ik schrijf 
graag. Eerst voor de Sint Jansbo-
de, later voor Onderweg. Ik vind 
dat belangrijk. Toen ik in Doe-
tinchem woonde en niet zo veel 
had met de kerk, kreeg ik nog wel 
altijd het kerkblaadje. Voor mij 
was dat de navelstreng die me nog 
verbond met de kerk. Ik denk dat 
dat voor veel mensen zo is.”

Zoals het bij velen gaat, ging het ook bij 
Hans. Nadat hij lid was geworden van 
de pastoraatsgroep in Keijenborg, ging 
hij kostertaken verrichten, Onderweg 
rondbrengen en sinds kort zit hij nu in de 
communicatiecommissie van de parochie. 
“Mijn schrijfwerk en mijn contacten met 
vrienden op Facebook zoals Anton de Wit 
en Hendro Munsterman zetten me aan 
het denken, geven me diepere gedachten, 
over het leven en over mijzelf. 
Maar ik haal ook veel voldoening uit mijn 
kostertaken, uit het voorbereiden van een 
viering, het aansteken van kaarsen. Het is 
een mooie balans.” 
Na een avond over religie en literatuur  
gesproken te hebben ligt het voor de 
hand af te sluiten met de vraag naar 
het lievelingsboek. Even twijfelt Hans, 
en dan: “Oh ja, natuurlijk. Ray Monk: 
Ludwig Witgenstein, het heilige moeten. 
Fascinerend boek, Witgenstein die een 
klasgenoot was van Adolf Hitler, ik heb 
het meerdere keren gelezen.” 
Schrijver dezes heeft het boek meteen 
besteld. Het blijkt geen bestseller, maar 
tweedehands is op internet nog wel wat te 
vinden. Een mooi vooruitzicht.

Theo Lam
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de paus en het geweten

‘de zomer van Herman Pleij’ in museum Catharijneconvent
In het Utrechtse Museum Catharijne-
convent laat gastconservator profes-
sor dr. Herman Pleij bezoekers deze 
zomer op een andere manier kijken 
naar middeleeuwse topstukken uit de 

collectie van 
het museum. 
Van 8 juli t/m 4 
september geeft 
het museum 
hem de regie 
in handen om, 
geheel naar ei-
gen inzicht, een 
tentoonstelling 
te maken. “Door 
zijn gewaagde 
keuzes, per-
soonlijke verha-
len en oog voor 

detail neemt Herman Pleij bezoekers 
mee op een verrassende reis,” aldus het 
museum. 

Pleij koos zijn favoriete middeleeuwse 
kunstwerken en presenteert ze vanuit 
zijn expertise als emeritus hoogleraar 
historische Nederlandse letterkunde, 
gespecialiseerd in de literatuur van de 
middeleeuwen. “Bij het zien van de 
ingetogen glimlach van een Mariabeeld 
riep Pleij enthousiast: ‘De Mona Lisa 
van het Catharijneconvent!’,” zo vervolgt 
het museum. Pleij licht toe: “Lachen was 
verboden binnen de kerk. Lachen was 
gevaarlijk en gaf blijk van controlever-
lies. Maar de verstilde glimlach van de 
Maagd Maria was wel toegestaan.” Het 
laatvijftiende-eeuwse houten Maria-
beeld uit het depot is een van de vele 

kunstwerken die Pleij selecteerde voor 
zijn zomertentoonstelling. Achter alle 
gekozen werken schuilt een verhaal dat 
Herman Pleij zelf heeft ingesproken, zo-
dat de bezoeker door de meesterverteller 
zelf wordt rondgeleid. 

Zomerprogramma 
Tijdens ‘De zomer van Herman Pleij’ 
vindt de vijfde editie plaats van ‘Catha-
rijn Classique’. Op negen zondagmid-
dagen zijn er muzikale optredens in de 
sfeervolle kloostertuin van het museum. 
Alle concerten staan net als de tentoon-
stelling in het teken van verhalen. Gast-
conservator Herman Pleij is geregeld 
aanwezig op zijn tentoonstelling en geeft 
diverse lezingen. 
Zie www.catharijneconvent.nl voor het 
volledige zomerprogramma.

Begin april kwam het langverwachte 
pauselijk document Amoris Laetitia (de 
Vreugde van Liefde) uit. Amoris Laetitia 
handelt over het gezinsleven, en hoewel 
de kerkelijke leer hieromtrent niet veran-
derd wordt, kan het toch als een belang-
rijk document worden gezien omdat de 
paus het persoonlijk geweten voor wil la-
ten gaan op de kerkelijke richtlijnen. ‘De 
leer wordt niet veranderd maar het is een 
revolutie in tederheid’, aldus de Vaticaan-
watcher Hendro Munsterman.

Theoloog Erik Borgman zegt over dit pau-
selijk schrijven: ‘Weg met de klacht over 
wat er allemaal mis is of kan zijn, wat er 
ongeordend zou wezen. In plaats daarvan: 
vreugde om wat goed is als aanzet van de 
aanwezigheid van God, die eens in alles 
zal zijn.’ 

Als het bijvoorbeeld gaat over het ter 
communie mogen gaan van hertrouwd 
gescheidenen wil de paus het geweten 
de doorslag laten geven, niet de kerke-
lijke wetten. Hij pleit voor een pastorale 
kerk in plaats van een dogmatische. Ik 
denk ook dat we het moeten zien als een 
toenadering van de kerk naar de moderne 
wereld. Een toenadering van hoogstaande 
theoretische idealen naar het leven in de 
praktijk. Een toenadering dus van de leer 
naar het leven. En dat lijkt me een goede 
zaak. Zei immers Jezus al niet: ‘De sabbat 
is er voor de mens, en niet de mens voor 
de sabbat.’? 

Het beroep dat de paus op het 
geweten doet is ook niet nieuw 
binnen de katholieke kerk. Het 
was kerkvader Thomas van 
Aquino (1225-1274) die het 
geweten in verband bracht met 
de ‘natuurwet’. Deze ‘natuurwet’ 
moet volgens Thomas gezien 
worden als de ‘deelhebbing van 
de mens aan de eeuwige wet van 
God’. Die eeuwige wet is de wet 
van God, ofwel het plan volgens 
welk God de werkelijkheid heeft 
gemaakt en blijvend bestuurt. 
Het geweten op zijn beurt moet 
gezien worden als het vermogen 
waarmee een redelijk wezen 
(de mens) de natuurwet kan 
kennen. Volgens Thomas mag 
dan ook geen enkel gezag het 
geweten aan zich onderwerpen. 
Het geweten zegt niet zozeer wat je moet 
doen, maar dat je je moet afvragen wat 
je moet doen. Het is een verplichting om 
na te denken, eerder dan om domweg te 
gehoorzamen.

De natuurwet, of het geweten, verplicht 
ons dus zelf na te denken op welke wijze 
we datgene moeten doen wat ons van 
nature als goed verschijnt. 
Volgens de katholieke natuurwetleer zijn 
we dan ook verplicht ons de vraag te stel-
len hoe we datgene wat ons van nature als 
goed verschijnt het best kunnen verwer-
kelijken. De natuurwet verplicht ons met 

andere woorden tot goed nadenken over 
goed en kwaad.

Het idee van het geweten gaat ook dus erg 
uit van de zelfdenkende mens, iets wat de 
moderne individualistisch levende burger 
moet aanspreken. Het hernieuwde beroep 
op het geweten lijkt me dan ook een uit-
stekende zet om de kerk meer aansluiting 
te laten vinden bij de moderne tijd. En 
andersom natuurlijk net zozeer. Eens te 
meer toont paus Franciscus zijn mensen-
kennis en wijsheid.  

Hans Limbeek
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Zondag 19 juni a.s. in de viering van 09.30 uur - met als voorgan-
ger pastoor Harry Scheve - viert het koor feestelijk dit heugelijke 
feit. Het koor zal o.m. de nieuw ingestudeerde MISSA C van Bar-
telomeo Cordans (1700-1757) ten gehore brengen. Bij zo’n gouden 
jubileum past natuurlijk een terugblik op die voorbije 50 jaar.

Na het 2e Vaticaans Concilie (1962-1965) onder Paus Joannes 
XX111 veranderde er veel in de kerk. Een andere altaaropstelling, 
de communiebanken verdwenen en er mocht meer in de volkstaal 
gebeden en gezongen worden.
In mei 1966 traden de eerste dames toe tot het koor, dat tot dan 
toe uitsluitend een mannenaangelegenheid met Latijnse gezangen 
was. Dit is dan ook het jaar van het ontstaan van het Gemengd 
Koor. Werd aanvankelijk nog gezongen vanaf het koor hoog 
achter in de kerk, na de veranderingen van het priesterkoor onder 
pastoor Beckers (1969-1977) gebeurde dat vanaf het priesterkoor 
voor in de kerk.
Annie Spekschoor-Kasteel was een van de eerste dames, die bij 
het koor kwam, aanvankelijk als aspirant-lid, maar niet veel later 
als volwaardig lid met dezelfde rechten en plichten als de mannen. 
En dit alles vond plaats onder het pastoraat van pastoor Buisman 
(1965-1969).

In die 50 jaar heeft het koor diverse dirigenten en organisten 
gehad. Begonnen met Hendrik Geerligs van de “Otter”, 10 jaar 
lang, later nog een periode organist geweest, totdat hij in 1985 
moest stoppen. Hij werd opgevolgd als dirigent door Henk Hoek, 
voor een korte periode (1977-1979), waarna frater Servus van de 
Leo-Stichting kwam, die in 1989 stopte. Begin 1992 trad Frans 
Oesterholt uit Groenlo aan als dirigent, 40 jaar jong, en dat is hij 
tot op de dag van vandaag nog steeds, bijna 25 jaar al weer! Het 
koor hoopt vurig dat dat nog even zo zal blijven, want hij is erin 
geslaagd met veel geduld en vakmanschap het koor muzikaal 
naar een hoger niveau te tillen. Onder zijn leiding is het koor nog 

Volg het Heilig Jaar van de 
Barmhartigheid (ook) online
Dat het Heilig Jaar van de Barmhartigheid leeft bin-
nen de Nederlandse bisdommen en parochies, blijkt 
wel uit de vele initiatieven die ontplooid worden in 
het kader van dit bijzondere Jubeljaar. Voor een 
blik over de eigen parochiegrenzen heen biedt de 
landelijke website www.heiligjaarvandebarmhartig-
heid.nl een rijke bloemlezing 
van wat er nationaal en inter-
nationaal allemaal gebeurt in 
dit themajaar. Het Heilig Jaar 
is bovendien op Facebook te 
vinden:  www.facebook.com/
heiligjaarvandebarmhartig-
heid. Hier worden onder meer 
de nieuwsberichten door-
geplaatst van de landelijke 
website. Ook is er een selectie 
te vinden van agenda items die 
op de website zijn opgenomen.

Bedevaart naar Kevelaer 
Op 3 september 2016 houden we weer de jaarlijkse Bedevaart naar 
Kevelaer. 
Het jaarthema voor 2016 is: “Zalig de barmhartigen” (Mt. 5,7). Het 
hangt samen met het “Heilig Jaar van de Barmhartigheid”, uitgeroe-
pen door paus Franciscus. In Kevelaer is er ook een Heilige Deur, 
een “Poort van Barmhartigheid”. Deze werd op 8 december 2015 
geopend en zal op het feest van Christus Koning, 20 november 2016, 
weer worden gesloten.

Zaterdag 3 september, openen we de dag met een Eucharistieviering 
in de Biechtkapel. ’s Middags is er om 14.00 uur de Kruisweg in het 
park en in de Baseliek. We sluiten de dag af met een Lof in de grote 
Baseliek. Onze pastoor Harry Scheve gaat mee als voorganger.

U kunt zich tot 15 augustus opgeven bij de plaatselijk contactper-
soon voor de Bedevaart in uw geloofsgemeenschap. De onkosten be-
dragen € 23.00 p.p., kinderen tot 16 jaar € 10.00. Graag bij opgave 
het reisgeld betalen.

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot:
Trees Beuwer–Schenning
Email: b.beumer4@chello.nl, tel.: 0313-473452.

steeds in staat 
meerstem-
mige missen 
en gezangen 
te zingen.
Natuurlijk 
heeft het koor 
in die afgelo-
pen 50 jaar 
ook diverse 
organisten 
gekend. 
Mevrouw 
Schurink was 
de allereer-
ste. Daarna 
kwam Hendrik Geerligs tot 1985. Hierna volgde de heer Van Hal. 
Hij werd opgevolgd door Cor Steentjes uit Barchem, waarna in 
1996 even een periode met verschillende invallers moest wor-
den gewerkt tot Pieter de Nijs in 1997 kwam, maar helaas na 2,5 
jaar weer vertrok. Na een korte onderbreking volgde Wil Kok uit 
Borculo hem op en dat doet ze nu al weer ruim 15 jaar tot volle 
tevredenheid van dirigent en koor.
Naast dirigent en organist telt het koor op het ogenblik 26 leden, 
17 dames en 9 heren, waarvan 8 sopranen, 9 alten, 4 bassen en 5 
tenoren. Op zich nog een flink koor. Daar mogen we best trots op 
zijn en dat zijn we ook!
Tijdens de viering zullen we stilstaan bij de koorleden die ons in 
die 50 jaar zijn ontvallen. Maar vooral willen we vieren en met 
elkaar en de geloofsgemeenschap er een mooi feest van maken.

Het koor nodigt u van harte uit daarbij te zijn!

André Huitema, voorzitter R.K. Gemengd Koor

Gouden jubileum van het R.K. Gemengd Koor  
van de Geloofsgemeenschap St. Willibrordus uit Ruurlo
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oproep: Stichting naaste zoekt vrijwilligers
Stichting Naaste is een interkerkelijke vrijwilligersorganisatie die werkzaam is in 
Zutphen en omstreken en Apeldoorn. Wij bezoeken gedetineerden in de Penitenti-
aire Inrichting ( PI) Zutphen, kortweg gezegd de gevangenis. Naast de gesprekken 
tijdens de bezoeken in de PI proberen we ook hen voor te bereiden op terugkeer in 
de samenleving en zo nodig ook na de detentie nog te begeleiden.
Naast dit bezoekwerk hebben we een Noodopvanghuis in Apeldoorn waar ex-
gedetineerden een aantal maanden kunnen wonen als ze geen woonadres meer 
hebben. Ook hier zijn vrijwilligers actief om hen te helpen weer terug te keren in de 
samenleving.
Van veel diaconieën ontvangen wij jaarlijks een bijdrage of de opbrengst van de in 
een kerkdienst gehouden collecte. Hiervoor danken wij hen hartelijk .
Naast financiële steun zoeken wij nu handen en oren, kortom vrijwilligers die 
onze Stichting bij dit belangrijke werk willen helpen. Dit kan zijn door bezoeken te 
brengen in de PI, begeleiding te bieden in de Noodopvang of als bestuurslid van de 
Stichting.
Ook zoeken wij iemand die coördinerende taken op zich wil nemen, samen met 
onze huidige algemeen coördinator. Hierbij valt te denken aan het koppelen van 
een vrijwilliger aan een gedetineerde, contact onderhouden met de professionals in 
de PI. Een uitvoerige beschrijving vindt u op onze website www.Stichtingnaaste.nl .
Voor meer informatie over deze functies kunt u contact opnemen met onze alge-
meen coördinator tel 06 24176718.
Wij hopen op veel reacties.

Namens het bestuur van de Stichting Naaste,
Ria Aartsen, voorzitter.

Symposium ‘Kerk, armoede en sociale uitsluiting’
op vrijdag 22 april vierde de Stichting Hulpverlening Lochemse Kerken (SHLK) 
haar 10-jarig jubileum met een symposium. Het thema was de diaconale rol 
van de kerken in het armoedebeleid. Het werd een inspirerende middag. 

Mevrouw Trix van der Linden (wethou-
der van de gemeente Lochem) gaf een 
opsomming van feiten over het platform 
minimabeleid, cijfers van het CBS en 
acties van de SHLK. Duidelijk werd dat 
er niet voldoende gebruik gemaakt wordt 
van bestaande regelingen zoals bijzon-
dere bijstand, huurtoeslag, zorgtoeslag en 
kindgebonden regelingen. Door schaamte 
en onwetendheid van bewoners en daar-
door een tekort aan de nodige informatie 
bij instanties zijn niet alle mensen die 
voor hulp in aanmerking komen in beeld. 
Onderlinge samenwerking van allerlei 
groepen die een bijdrage leveren aan de 
bestrijding van de armoede is daarvoor 
heel belangrijk.

De tweede 
inleider was 
pastoor Gerben 
Zweers. Hij hield 
een boeiend 
betoog over wat 
barmhartigheid 
is en hoe dat 
verbonden moet 
blijven met ge-
rechtigheid. Hij 
gaf uitleg over de 
Bijbelse wortels 
en noemde de 

zeven werken van barmhartigheid: de 
hongerige voeden, de dorstige te drin-
ken geven, de vreemdeling opnemen, de 
naakten kleden, de zieken bezoeken, de 
gevangenen opzoeken en de doden begra-
ven. Het gaat er steeds om de liefde naar 
de naaste zonder aanzien van de persoon 
praktisch vorm te geven en daar ook heel 
creatief in te zijn.

De derde inleider was dhr. Klaas van 
der Kamp van het Knooppunt Kerk en 
Armoede. Hij refereerde aan de huidige 
paus die in zijn doen en laten een voor-
beeld is van die barmhartigheid. Maar 
barmhartigheid zonder gerechtigheid 
wordt chaos. Hij noemde ook een nieuwe 
verzuiling: de tweedeling tussen enerzijds 
de rijken en hen die toegang hebben tot 
allerlei mogelijkheden en informatie en 
anderzijds de mensen die door een laag 
inkomen nauwelijks kunnen deelnemen 
aan de samenleving. De rijken worden rij-
ker; hun vermogens groeien en ze weten 
heel goed de belastingen te ontduiken. De 
armen worden armer en worden gecon-
fronteerd met hogere lasten (huur, eigen 

risico zorgverzekering, enzovoort) terwijl 
hun inkomen niet of nauwelijks stijgt. 
Hun besteedbaar inkomen wordt steeds 
kleiner en er is geen ruimte om te reser-
veren voor vervanging. Barmhartigheid is 
dan mooi vanuit allerlei initiatieven maar 
mensen moeten ook recht hebben op een 
behoorlijk inkomen om deel te kunnen 
nemen aan de samenleving. Daarvan 
werden schrijnende verhalen met ons ge-
deeld. Daar werden ook tal van kerkelijke 
initiatieven genoemd die ondertussen de 
barmhartigheid praktisch vormgeven. 
Maar beter is natuurlijk dat gerechtig-

heid vorm krijgt in goede wetten en regels 
waardoor mensen voldoende inkomen 
hebben voor een goed alledaags leven.

Tenslotte hielden de voorzitter en een 
hulpverlener van de SHLK een verhaal 
waarin geïllustreerd werd wat we doen: 
individuele materiële hulpverlening, 
project tienermoeders, kerstpakketten 
en deelname aan netwerken om situaties 
van sociale uitsluiting en armoede op te 
sporen en daarin actie te ondernemen.
Het was een stimulerende middag waarin 
we als stichting werden aangezet om kri-
tisch en met een warm hart door te gaan 
op de weg die we gaan.

Jan Doornbos, bestuurslid SHLK.
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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 

nieuwe Pastoraatsgroep 
Zutphen!
In de afgelopen jaren was er in Zutphen 
geen pastoraatsgroep actief. Marty, Stefa-
nie en Gijs vormden in de bruggroep het 
oog en oor van de geloofsgemeenschap. 
Wij zijn hen zeer erkentelijk dat ze deze 
taak op zich hebben genomen zolang dit 
nodig was. 
Gelukkig hebben we weer een actieve 
pastoraatsgroep: Pien van den Boorn, 
Henk Nijland, Ingrid Rutten en coördi-
nator Laura van de Kam. De groep start 
haar werkzaamheden op 12 juni. Op die 
dag zullen Pien, Henk en Ingrid voor-
afgaand aan de Eucharistie achter in de 
kerk aanwezig zijn en Laura wordt tijdens 
de viering aan de parochie gepresenteerd 
als parochiemedewerker. U kunt bij hen 
terecht met al uw vragen en opmerkingen 
voor de geloofsgemeenschap Zutphen 
en zij kunnen doorverwijzen als u vanuit 
een andere geloofsgemeenschap de 
Eucharistie bijwoont. Vanuit dit begin – 
aanspreekpunt zijn tijdens de zondagse 
Eucharistie - hopen we in de komende 
maanden ook andere activiteiten te 
ontwikkelen. Ons doel is daarbij nieuwe 
verbindingen tussen mensen en groepen 
te laten ontstaan. Wilt u meer informatie 
over of actief worden in onze nieuwe pas-
toraatsgroep neemt u dan contact op met 
Laura van de Kam via 06 -39 63 93 64 of 
l.vandekam@12apostelen.nl

ere wie ere toekomt
Zoals de meeste mensen wel weten ben 
ik de bewoner van het poortgebouw van 
onze prachtige begraafplaats aan de 
Warnsveldseweg. Tijdens de achterlig-
gende rustige periode zijn de vrijwilligers 
druk bezig geweest om diverse karweitjes 
op te knappen die anders altijd blijven 
liggen. Zoals opschot- en oud riet afknip-
pen, klimop weghalen en opruimen. Deze 
periode is ook een mooie tijd om van alles 
na te kijken, eventueel te repareren, extra 

schoon te maken of op te ruimen. Een 
soort ouderwetse grote voorjaarsschoon-
maak dus. Zo kwam ook mijn computer 
aan de beurt en tijdens het rubriceren 
en opschonen van oude mail en diverse 
artikelen kwam ik dit vergeten verhaaltje 
tegen. Soms raken dingen in een soort 
vergeetlaatje van de computer. Dus bij 
deze trek ik het boetekleed aan en wil ik 
toch een oude schuld inlossen. Ere wie 
ere toekomt!!!! Martin Simons had ooit 
het idee om een oud ijzeren kruis op te 
knappen. Helaas is dat er door omstan-
digheden nooit van gekomen. Dus hadden 
we besloten om nieuwe te maken. Als 
eerbetoon wil ik daarom hier in het kort 
toch die mensen die eer geven die ze ver-
dienen. Bij deze dus! Het originele idee 
was ooit van Martin Simons. Het ontwerp 
is gemaakt door Henk Harberts. De vier 
grote veldkeien zijn gratis ter beschikking 
gesteld door mijn overleden broer Gerard 
Jansen. Het ijzerwerk is gedaan door 
Benny Lebbink. De boorgaten in de veld-
keien zijn gratis gemaakt door Eef Jansen 
van Jansen Boortechniek. Het metselwerk 
is gedaan door Anton Bouwman. En ik 
zelf heb ook nog wat gedaan! Dat is de 
boel schilderen. Moet ook gebeuren, toch! 
Al met al zijn de twee grote ijzeren krui-
zen een mooi eerbetoon geworden. Een 

eerbetoon aan al onze vrijwilligers, als 
dank voor het vele werk dat zij, in heden 
of verleden, voor onze mooie begraaf-
plaats doen of hebben gedaan. 
Ere wie ere toekomt.
Joop Jansen

misintenties 
12/6: Hendrikus Johannes Gerardus 
Wientjes; Oscar te Loo; 3/7: Gerard 
Wilhelmus Jansen en Maria Jansen-
Snelder; Gerard Jansen; Gerda de Jong-
van Halteren; 10/7: ouders De Wijs en 
dochters Willie, Tonnie, Magda en Lies; 
Hendrikus Johannes Gerardus Wientjes; 
fam. Leisink-Veenhuis; 7/8: Hendrikus 
Johannes Gerardus Wientjes; 21/8: ou-
ders Pans-van Leur.

overleden
10/4: Geertruida Sophia Rotman-de 
Jong, 70 jaar.
19/4: Johanna Hermina Dashorst-Nijhof, 
81 jaar.

effataviering
Op 11 juni, 9 juli en 13 augustus is er een 
Effataviering om 17.00u in de St. Jan. In 
deze meditatieve vieringen wordt afwis-
selend gebruik gemaakt van symbolen, 
zang, overweging, gebed en andere vor-
men van verdiepen en bezinning.

Kerkdiensten Gelre Ziekenhuis 
(10.30 uur)
12/6: pastor W. Onderwaater; 19/6:  
pastor P. Frijters; 26/6: ds. K. Bentveld;  
3/7: pastor R. Rijk; 10/7: pastor  
R. Baauw; 17/7: pastor P. Frijters; 24/7: 
pastor G. Pols; 31/7: frater T. Oostveen; 
7/8: dhr. H. Dijkman; 14/8: pastor  
P. Frijters; 21/8: pastor G. Pols; 28/8: 
pastor H. Hase.

Kerkdiensten Vredeskapel-GGnet
(10.30 uur)
12/6: G. Spekkink (communieviering); 
19/6: L. van Wijk; 26/6: L. van de Kam; 
3/7: M. van de Velde; 10/7: G. Spekkink; 
17/7: R. Rijk; 24/7: L. van Wijk (avond-
maal); 31/7: R. Baauw; 7/8: M. van de 
Velde; 14/8: G. Spekkink; 21/8: L. van 
Wijk; 28/8: R. Baauw.

middagpauzediensten: 
iedere donderdag, 12.15 uur - 12.30uur.
16/6: ds. mevr. A.J. de Hoop; 23/6: dhr. 
R. de Boer; 30/6: ds. G.W. van de Brug; 
7/7: ds. S.A. Meijer; 14/7: ds. G.W. van 
de Brug; 21/7: ds. C. Bochanen; 28/7:  
ds. mevr. I. Builtjes-Faber; 4/8: ds. mevr. 
D. van Alphen-Ubbens; 11/8: ds. G.W. 
van de Brug; 18/8: ds. W. Stolte; 25/8: 
pastor mevr. G. Pols.
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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

Klusochtend rK kerkhof

Zaterdagmorgen 14 mei was er veel 
bedrijvigheid op het RK kerkhof. Na drie 
uur snoeien, grind opbrengen, harken, 
enz. zag het kerkhof er weer helemaal op-
gefrist uit. Ook deze keer werd er tijdens 
de koffie getrakteerd op lekkere koeken, 
ditmaal mede gesponsord door mevrouw 
Ginny Plaisier. De vrijwilligers lieten het 
zich lekker smaken. Met heel veel dank 
aan Peter, Benny, Ans, Johan, Sjoerd, 
Wouter, Netty, Bernard, Annie, Lûtsen, 
Stef, Albert en Martin! Een zeer grote 
opkomst!
Jolanda Jansen – Peters, beheerder en 
administrateur RK Kerkhof

KBo middag 
De KBO had op donderdag 12 mei een 
middag in de ‘Drie Berken’. Na een kopje 
koffie en thee werd er gezellig, bingo 
gespeeld. Vele mooie grote en kleinere 

prijzen gingen van de hand. Na afloop van 
het spel was er nog tijd voor een lekker 
borreltje. Er werd volop gepraat door de 
21 aanwezigen. Rond een uur of vier ging 
een ieder weer huiswaarts. 

actie Kerkbalans 
De actie kerkbalans is dit kalenderjaar 
laat gehouden. De locatieraad wilde de 
actie pas houden wanneer aangegeven 
kon worden welke toekomst er voor onze 
geloofsgemeenschap is. Nu is helder dat 
we als geloofsgemeenschap verder gaan 
vanuit het Andreashuis. De actie is ook 
aangegrepen om alle parochianen de 
fraaie cd ‘Gods Glorie uit Brummen’ van 
het Andreaskoor met in het boekje foto’s 
van de voormalige kerk en het koor uit te 
reiken. Dit ter herinnering aan onze kerk 
en als dank voor ieders inzet gedurende al 
die jaren.
De actie kerkbalans bracht ruim € 13.000 
op. Dit is een prachtig resultaat. Er zijn 
zelfs wijken waar de opbrengst hoger 
was dan het jaar ervoor. Het vorige jaar 
bedroeg de opbrengst ongeveer € 16.000. 
Toen was onze kerk nog volop in bedrijf 
en leefde bij velen de hoop dat dit zo zou 
blijven.
Dit resultaat van de actie kerkbalans geeft 
hoop. Bij veel gemeenschappen die hun 
kerk verloren, kelderden de opbrengst 
van de actie kerkbalans enorm. Wij trek-
ken voorzichtig de conclusie dat wij een 
vitale en gezonde gemeenschap blijven 
vanuit het Andreashuis. Onze gemeen-
schap en ons geloof liggen ons na aan het 
hart. Het ligt dan voor de hand daaraan 
bij te blijven dragen.
De locatieraad dankt allen die hun finan-
ciële steun gaven en zeker ook alle lopers 
die de adressen bezochten en aldus hun 
onmisbare steentje bijdroegen.
 

andreashuis
Momenteel doet De Drie Berken dienst 
als tijdelijk onderkomen voor onze 

gemeenschap. Dit in afwachting van het 
opknappen van de oude RK school. Hier 
willen we het Andreashuis vestigen, het 
nieuwe centrum voor de RK gemeenschap 
in Brummen. De plannen voor de inrich-
ting van het Andreashuis hangen al enige 
tijd in De Drie Berken.

De plannen laten een aansprekende, 
inspirerende ruimte zien waar wij als 
gemeenschap goed uit de voeten zullen 
kunnen. Niet alle wensen kunnen worden 
gerealiseerd. Onze financiële polsstok is 
maar zo lang. We kiezen ervoor om wat 
we doen goed te doen. We prijzen ons 
gelukkig dat we vele enthousiaste reacties 
ontvangen over de plannen.
Om de plannen te realiseren, is goedkeu-
ring van het bisdom nodig. Deze goedkeu-
ring is inmiddels verleend. De parochie 
HH. Twaalf Apostelen zet alles in het 
werk om het Andreashuis en daarmee 
een nieuw thuis voor de gemeenschap te 
creëren. Het bestuur heeft korte lijntjes 
met de locatieraad en de gemeenschap. 
Het bestuur is bereid om vooruitlopend 
op ontvangst van de opbrengst van de 
kerkverkoop alvast te investeren in onze 
gemeenschapsruimte. Wanneer u dit 
bericht leest, zijn de werkzaamheden aan 
het pand in volle gang. Als alles volgens 
plan verloopt, kunnen wij op korte ter-
mijn ons nieuwe thuis betrekken.
 

andreasmarkt zeer goed 
verlopen
Zaterdag 23 april was het een gezellige 
drukte van belang rondom de inmiddels 
gesloten Andreaskerk. Vanaf 9.00 uur wa-
ren er al flink wat belangstellenden voor 
alle kramen. Aan het eind van de middag 
kon de balans worden opgemaakt, ruim 
€ 11.000.- zelfs iets meer dan de op-
brengst van vorig jaar. De Andreasmarkt 
commissie kan terugkijken op een zeer 
geslaagde dag,en wil iedereen die zich op 
welke wijze dan ook heeft ingezet voor het 
welslagen van de markt van harte dank 
zeggen. 

De Andreasmarktcommissie
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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, niet in augustus.
Lochem: De Hoge Weide, in het 
Stilte Centrum, 2e woensdag van de 
maand, 15.30 uur, niet in augustus.
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, niet in juli en 
augustus.

Vieringen door de week
Borculo: O.L.V. Tenhemelopneming-
kerk, laatste dinsdag van de maand, 
10.00 uur.
Brummen: De Drie Berken,  
’s woensdags, 9.30 uur, 22 juni, 
6,20,27 juli, 3,17 aug.
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 
4 augustus.
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 14-20-28 aug.
 Stemmig 25 juni; 3 juli 
Drempt: Willibrordkoor 12-26 juni; 21 aug.
Hengelo: Willibrordkoor 12-26 juni; 3 juli; 14-21-28 aug.
Joppe: Parochieel Koor 26 juni; 14 aug.
 Kinderkoor 12 juni
Keijenborg: Parochiekoor 19 juni; 2-10 juli; 7-14 aug.
 Herenkoor 12 juni; 17 juli; 21 aug.
 2Gether 25 juni
Lochem: Gemengd Koor 12 juni; 3 juli; 14-28 aug.
 Marinata 26 juni
Olburgen: Parochiekoor 11-26 juni;  
Ruurlo: Gemengd Koor 11-19 juni; 10 juli; 27 aug.
 Markant 25 juni
Steenderen: Gemengd Koor alle vieringen m.u.v. 2 juli
 2Gether 2 juli
Vierakker: Kerkkoor alle vieringen
Vorden: Cantemus Domino 26 juni; 2-24 juli; 14-28 aug.
 Vokate 19 juni; 17 juli; 6 aug.
Zutphen: Gemengd Koor 12 juni; 28 aug.
 Dameskoor 19 juni
 Stefanuskoor Bornerbroek  26 juni
 Vocal Chords:  10 juli
 Schola:  17 juli; 7-21 aug. 

doopvieringen
Met ingang van het nieuwe werkjaar 2016-2017 is de doopvoorbereiding parochieel georga-
niseerd. Deze voorbereiding is verplicht en wordt gegeven door de parochiële werkgroep 
doopvoorbereiding. Daarnaast is er een tweede bijeenkomst, waarin de doopouders  
kennismaken met de doopheer. Het dopen zal in principe plaatsvinden in een reguliere 
weekendviering, maar kan bij meerdere dopelingen ook in een aparte doopviering op de-
zelfde dag plaatsvinden. U kunt uw kind aanmelden voor het dopen uiterlijk 10 dagen voor 
de doopvoorbereidingsdatum bij het parochiesecretariaat: secretariaat@12apostelen.nl .

Doopdatum Doopvoorbereiding Plaats Kerk 
Zo. 25 sept. 2016 di. 13 sept. 2016 Lochem H. Joseph 
Za. 1 okt. 2016 di. 13 sept. 2016 Vorden Christus Koning
Za. 15 okt. 2016 di. 13 sept. 2016 Borculo O.L.V. Tenhemelopneming
Zo. 16 okt. 2016 di. 13 sept. 2016 Zutphen H. Johannes de Doper
Zo. 16 okt. 2016  di. 13 sept. 2016 In de vijfslag nader te bepalen 
Zo. 6 nov. 2016 di. 13 sept. 2016 Hengelo H. Willibrord
Zo. 29 jan. 2017 do. 19 jan. 2017 Zutphen H. Johannes de Doper
Zo. 5 feb. 2017 do. 19 jan. 2017 Keijenborg H. Johannes de Doper
Zo. 19 feb. 2017 do. 19 jan. 2017 Joppe O.L.V. Tenhemelopneming 
Zo. 7 mei 2017 do. 20 april 2017 Lochem H. Joseph
Zo. 14 mei 2017 do. 20 april 2017 Ruurlo H. Willibrord
Zo. 21 mei 2017 do. 20 april 2017 in de vijfslag nader te bepalen
Zo. 28 mei 2017 do. 20 april 2017 Zutphen H. Johannes de Doper
Zo. 18 juni 2017 do. 20 april 2017 Keijenborg H. Johannes de Doper

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

eucharistieviering met  
Gezamenlijke Ziekenzalving
Borculo: O.L.V. Tenhemelopneming-
kerk, dinsdag 28 juni, 10.00 uur

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

Kindernevenviering
Vierakker: H. Willibrordkerk, 
zondag 19 juni, 9.30 uur
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DAG ZUTPHEN BRUMMEN JOPPE LOCHEM VORDEN BORCULO RUURLO HENGELO KEIJENBORG BAAK DREMPT OLBURGEN STEENDEREN VIERAKKER DAG

za 11/06 17.00 uur 
Effata viering

Vieringen in  
De Drie Berken

19.00 uur 
WCV 

A. Bos

19.00 uur 
Eucharisite  
H. Scheve

17.00 uur 
WCV 

werkgroep

za 11/06

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

11.15 uur Euch.  
Pres. L. v.d. Kam  

H. Scheve

woensdag 15 juni 
9.30 uur WCV 

J. van Kranenburg

9.30 uur EHC 
Terugkomviering 

werkgroep

9.30 uur 
WCV 

J. van Kranenburg

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
za 18/06 19.00 uur 

WCV 
J. van Kranenburg

19.00 uur 
Eucharistie 
H. Scheve

za 18/06

zo 19/06 
12e zondag 
d.h. jaar

11.15 uur 
Eucharistie 
J. Hulshof

woensdag 22 juni 
9.30 uur WCV 

M. Peters
geen viering

14.00 uur Oec. 
Openluchtviering 

werkgroep

9.30 uur 
Eucharistie 
J. Auping

9.30 uur 
Eucharistie 
H. Scheve

9.30 uur 
WCV 

werkgroep

11.00 uur 
WCV 

M. Peters
geen viering geen viering

10.00 uur 
Oec.viering  

J. van Kranenburg

9.30 uur 
WCV 

M. Peters

zo 19/06 
12e zondag 

d.h. jaar
vr 24/06 
Geb. H. Joh. 
de Doper

9.30 uur 
Eucharistie 
H. Scheve

9.30 uur 
WCV 

A. Bos

vr 24/06 
Geb. H. Joh. 

de Doper
za 25/06 19.00 uur 

WCV 
werkgroep

19.00 uur 
Anders Vieren

17.00 uur 
KERMIS Eucharistie 

H. Scheve

19.00 uur 
WCV 

G. Spekkink

17.00 uur 
Eucharistie 
F. Zandbelt

za 25/06

zo26/06 
13e zondag 
d.h. jaar

11.15 uur 
Eucharistie 

H. Scheve T. t. Bruin

9.30 uur 
Eucharistie 
F. Zandbelt

9.30 uur 
Familieviering 

werkgroep

9.30 uur 
WCV 

M. Storteler

9.30 uur 
WCV 

G. Spekkink
geen viering

9.30 uur 
Eucharistie 
J. Leisink

9.30 uur 
WCV 

werkgroep

zo 26/06 
13e zondag 

d.h. jaar
wo 29/06 
HH. Petrus 
& Paulus

9.30 uur 
Eucharistie 
H. Scheve

wo 29/06 
HH. Petrus & 

Paulus
za 02/07 15.30-16.15 uur 

Aanbidding  
& Biecht

18.30 uur 
Eucharistie 
H. Scheve

19.00 uur 
WCV 

A. Bos

19.00 uur 
WCV 

M. Peters

17.00 uur 
Eucharistie 
F. Zandbelt

za 02/07

zo 03/07 
14e zondag 
d.h. jaar

11.15 uur 
Eucharistie 

P. Westerman

woensdag 6 juli 
9.30 uur WCV 

A. Bos

9.30 uur 
WCV 

A. Bos

9.30 uur 
WCV 

werkgroep

9.30 uur Euch. 
Poolse kinderen H. 

Scheve

9.30 uur 
Familieviering  

M. Peters

9.30 uur 
WCV 

werkgroep

9.30 uur 
Eucharistie 

P. Westerman
geen viering

vrijdag 1 juli  
15.00 uur Euch. 
Dorothea Visser

zo 03/07  
14e zondag  

d.h. jaar
za 09/07 17.00 uur 

Effata viering

19.00 uur 
WCV 

werkgroep

19.00 uur 
Eucharistie 
H. Scheve

17.00 uur 
WCV 

werkgroep

za 09/07

zo 10/07 
15e zondag 
d.h. jaar

11.15 uur 
Eucharistie 
F. Zandbelt

9.30 uur 
WCV 

werkgroep

Gudulakerk 
10.00 u. Oec.viering 

werkgroep

9.30 uur 
Eucharistie 
F. Zandbelt

9.30 uur 
WCV 

T. ten Bruin

9.30 uur 
WCV 

M. Peters

11.00 uur 
Eucharistie 
H. Scheve

geen viering
9.30 uur 

WCV 
werkgroep

9.30 uur 
Eucharistie 
H. Scheve

zo10/07 
15e zondag 

d.h. jaar
za 16/07 19.00 uur 

Eucharistie 
H. Scheve

19.00 uur 
WCV 

werkgroep

19.00 uur 
WCV 

L. van de Kam

19.00 uur 
Eucharistie 
F. Zandbelt

17.00 uur 
WCV 

werkgroep

za 16/07

zo 17/07 
16e zondag 
d.h. jaar

11.15 uur 
Eucharistie 
H. Scheve

woensdag 20 juli 
9.30 uur 

Euch. H. Scheve

9.30 uur 
WCV 

werkgroep

9.30 uur 
WCV 

werkgroep

9.30 uur 
WCV 

L. van de Kam

9.30 uur 
Eucharistie 
H. Scheve

11.00 uur 
WCV 

werkgroep
geen viering

9.30 uur 
WCV 

werkgroep

zo 17/07 
16e zondag 

d.h. jaar
za 23/07 19.00 uur 

Eucharistie 
H. Scheve

17.00 uur 
Eucharistie 
H. Scheve

za 23/07

zo 24/07 
17e zondag 
d.h. jaar

11.15 uur 
Eucharistie 
F. Zandbelt

woensdag 27 juli 
9.30 uur 

J. van Kranenburg

9.30 uur 
WCV 

werkgroep

9.30 uur 
Eucharistie 
H. Scheve

9.30 uur 
WCV 

werkgroep

9.30 uur 
WCV 

werkgroep

9.30 uur 
Eucharistie 
F. Zandbelt

11.00 uur 
WCV 

G. Oude Groen
geen viering

9.30 uur 
 WCV 

werkgroep

9.30 uur 
WCV 

G. Oude Groen

9.30 uur 
Eucharistie 
J. Leisink

zo 24/07 
17e zondag 

d. h. jaar
za 30/07 19.00 uur 

Eucharistie 
H. Scheve

19.00 uur 
WCV 

J. van Kranenburg

17.00 uur 
WCV 

J. van Kranenburg

za 30/07

zo 31/07 
18e zondag 
d.h. jaar

11.15 uur Euch.  
H. Scheve  

T. ten Bruin

woensdag 3 aug. 
9.30 uur WCV 

J. van Kranenburg

9.30 uur 
WCV 

J. van Kranenburg

9.30 uur 
Eucharistie 
J. Leisink

9.30 uur 
WCV 

T. ten Bruin

9.30 uur 
WCV 

werkgroep

9.30 uur 
WCV 

werkgroep

11.00 uur 
WCV 

werkgroep

9.30 uur 
Eucharistie 
H. Scheve

geen viering geen viering
zo 31/07 

18e zondag 
d.h. jaar

za 06/08 geen 
Aanbidding  

& Biecht

18.30 uur 
WCV 

J. van Kranenburg

19.00 uur 
WCV 

werkgroep

17.00 uur 
Eucharistie 
F. Zandbelt

za 06/08

zo 07/08 
19e zondag 
d.h. jaar

11.15 uur 
Eucharistie

De Vroolijke Frans
10.00 uur Open-

DeurDienst  A. Bos

9.30 uur 
WCV 

T. ten Bruin

9.30 uur 
WCV 

werkgroep

10.00 uur Oec. 
Openluchtviering 

W. Matti

9.30 uur 
Eucharistie 
J. Leisink

11.00 uur 
WCV 

J. van Kranenburg

geen viering 9.30 uur 
WCV 

J. van Kranenburg

vrijdag 5 aug.  
15.00 uur Euch. 
Dorothea Visser

9.30 uur 
WCV 

werkgroep

zo 07/08 
19e zondag 

d.h. jaar
za 13/08 17.00 uur 

Effata viering

19.00 uur 
WCV 

M. Peters

19.00 uur 
Eucharistie 
F. Zandbelt

17.00 uur 
WCV 

werkgroep

za 13/08

zo 14/08 
20e zondag 
d.h. jaar

11.15 uur 
Eucharistie 

Mgr. Hoogenboom

woensdag 17 aug. 
9.30 uur WCV 

M. Peters

9.30 uur 
Eucharistie 

Mgr. Hoogenboom

9.30 uur 
WCV 

M. Peters

9.30 uur 
WCV 

werkgroep

9.30 uur Euch. 
E. Wassink 
J. Rutgers

9.30 uur 
WCV 

werkgroep

11.00 uur 
WCV 

T. ten Bruin

9.30 uur 
WCV 

werkgroep
geen viering geen viering

zo 14/08 
20e zondag 

d.h. jaar
za 20/08 19.00 uur 

WCV 
A. Bos

19.00 uur 
Eucharistie 
F. Zandbelt

Veldkapel 19.30 uur 
OOGSTDANKVIERING 

J. van Kranenburg

za 20/08

zo 21/08 
21 zondag 
d.h. jaar

11.15 uur 
Eucharistie 
J. Hulshof

Gudulakerk 
10.00 u. Oec.viering 

werkgroep

9.30 uur 
WCV 

werkgroep

9.30 uur 
WCV 

J. van Kranenburg

9.30 uur 
WCV 

A. Bos

11.00 uur 
WCV 

werkgroep

9.30 uur 
Eucharistie 
J. Leisink

9.30 uur 
WCV 

werkgroep

10.00 uur 
Oec.viering  
werkgroep

zo 21/08 
21e zondag 

d.h. jaar
za 27/08  
MIVA

19.00 uur 
Eucharistie 
F. Zandbelt

19.00 uur 
Eucharistie 
H. Scheve

za 27/08  
MIVA

zo 28/08 
22e zondag 
d.h. jaar

11.15 uur Euch.  
H. Scheve  

G. Oude Groen

woensdag 25 aug. 
9.30 uur 

Euch. H. Scheve

9.30 uur 
WCV 

G. Oude Groen

9.30 uur 
WCV 

werkgroep

9.30 uur 
Eucharistie 
H. Scheve

9.30 uur 
WCV 

M. Peters

9.30 uur 
WCV 

L. van de Kam

11.00 uur 
Eucharistie 
F. Zandbelt

geen viering
9.30 uur 

Eucharistie 
J. Leisink

9.30 uur 
WCV 

werkgroep

9.30 uur 
WCV 

T. ten Bruin

zo 28/08 
22e zondag 

d.h. jaar

LEGENDA: Euch.:  Eucharistieviering WD:  Woorddienst EHC:  Eerste H. Communieviering 
 WCV:  Woord- en Communieviering Oec.viering:  Oecumenische viering  
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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 11/06 17.00 uur 
Effata viering

Vieringen in  
De Drie Berken

19.00 uur 
WCV 

A. Bos

19.00 uur 
Eucharisite  
H. Scheve

17.00 uur 
WCV 

werkgroep

za 11/06

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

11.15 uur Euch.  
Pres. L. v.d. Kam  

H. Scheve

woensdag 15 juni 
9.30 uur WCV 

J. van Kranenburg

9.30 uur EHC 
Terugkomviering 

werkgroep

9.30 uur 
WCV 

J. van Kranenburg

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
za 18/06 19.00 uur 

WCV 
J. van Kranenburg

19.00 uur 
Eucharistie 
H. Scheve

za 18/06

zo 19/06 
12e zondag 
d.h. jaar

11.15 uur 
Eucharistie 
J. Hulshof

woensdag 22 juni 
9.30 uur WCV 

M. Peters
geen viering

14.00 uur Oec. 
Openluchtviering 

werkgroep

9.30 uur 
Eucharistie 
J. Auping

9.30 uur 
Eucharistie 
H. Scheve

9.30 uur 
WCV 

werkgroep

11.00 uur 
WCV 

M. Peters
geen viering geen viering

10.00 uur 
Oec.viering  

J. van Kranenburg

9.30 uur 
WCV 

M. Peters

zo 19/06 
12e zondag 

d.h. jaar
vr 24/06 
Geb. H. Joh. 
de Doper

9.30 uur 
Eucharistie 
H. Scheve

9.30 uur 
WCV 

A. Bos

vr 24/06 
Geb. H. Joh. 

de Doper
za 25/06 19.00 uur 

WCV 
werkgroep

19.00 uur 
Anders Vieren

17.00 uur 
KERMIS Eucharistie 

H. Scheve

19.00 uur 
WCV 

G. Spekkink

17.00 uur 
Eucharistie 
F. Zandbelt

za 25/06

zo26/06 
13e zondag 
d.h. jaar

11.15 uur 
Eucharistie 

H. Scheve T. t. Bruin

9.30 uur 
Eucharistie 
F. Zandbelt

9.30 uur 
Familieviering 

werkgroep

9.30 uur 
WCV 

M. Storteler

9.30 uur 
WCV 

G. Spekkink
geen viering

9.30 uur 
Eucharistie 
J. Leisink

9.30 uur 
WCV 

werkgroep

zo 26/06 
13e zondag 

d.h. jaar
wo 29/06 
HH. Petrus 
& Paulus

9.30 uur 
Eucharistie 
H. Scheve

wo 29/06 
HH. Petrus & 

Paulus
za 02/07 15.30-16.15 uur 

Aanbidding  
& Biecht

18.30 uur 
Eucharistie 
H. Scheve

19.00 uur 
WCV 

A. Bos

19.00 uur 
WCV 

M. Peters

17.00 uur 
Eucharistie 
F. Zandbelt

za 02/07

zo 03/07 
14e zondag 
d.h. jaar

11.15 uur 
Eucharistie 

P. Westerman

woensdag 6 juli 
9.30 uur WCV 

A. Bos

9.30 uur 
WCV 

A. Bos

9.30 uur 
WCV 

werkgroep

9.30 uur Euch. 
Poolse kinderen H. 

Scheve

9.30 uur 
Familieviering  

M. Peters

9.30 uur 
WCV 

werkgroep

9.30 uur 
Eucharistie 

P. Westerman
geen viering

vrijdag 1 juli  
15.00 uur Euch. 
Dorothea Visser

zo 03/07  
14e zondag  

d.h. jaar
za 09/07 17.00 uur 

Effata viering

19.00 uur 
WCV 

werkgroep

19.00 uur 
Eucharistie 
H. Scheve

17.00 uur 
WCV 

werkgroep

za 09/07

zo 10/07 
15e zondag 
d.h. jaar

11.15 uur 
Eucharistie 
F. Zandbelt

9.30 uur 
WCV 

werkgroep

Gudulakerk 
10.00 u. Oec.viering 

werkgroep

9.30 uur 
Eucharistie 
F. Zandbelt

9.30 uur 
WCV 

T. ten Bruin

9.30 uur 
WCV 

M. Peters

11.00 uur 
Eucharistie 
H. Scheve

geen viering
9.30 uur 

WCV 
werkgroep

9.30 uur 
Eucharistie 
H. Scheve

zo10/07 
15e zondag 

d.h. jaar
za 16/07 19.00 uur 

Eucharistie 
H. Scheve

19.00 uur 
WCV 

werkgroep

19.00 uur 
WCV 

L. van de Kam

19.00 uur 
Eucharistie 
F. Zandbelt

17.00 uur 
WCV 

werkgroep

za 16/07

zo 17/07 
16e zondag 
d.h. jaar

11.15 uur 
Eucharistie 
H. Scheve

woensdag 20 juli 
9.30 uur 

Euch. H. Scheve

9.30 uur 
WCV 

werkgroep

9.30 uur 
WCV 

werkgroep

9.30 uur 
WCV 

L. van de Kam

9.30 uur 
Eucharistie 
H. Scheve

11.00 uur 
WCV 

werkgroep
geen viering

9.30 uur 
WCV 

werkgroep

zo 17/07 
16e zondag 

d.h. jaar
za 23/07 19.00 uur 

Eucharistie 
H. Scheve

17.00 uur 
Eucharistie 
H. Scheve

za 23/07

zo 24/07 
17e zondag 
d.h. jaar

11.15 uur 
Eucharistie 
F. Zandbelt

woensdag 27 juli 
9.30 uur 

J. van Kranenburg

9.30 uur 
WCV 

werkgroep

9.30 uur 
Eucharistie 
H. Scheve

9.30 uur 
WCV 

werkgroep

9.30 uur 
WCV 

werkgroep

9.30 uur 
Eucharistie 
F. Zandbelt

11.00 uur 
WCV 

G. Oude Groen
geen viering

9.30 uur 
 WCV 

werkgroep

9.30 uur 
WCV 

G. Oude Groen

9.30 uur 
Eucharistie 
J. Leisink

zo 24/07 
17e zondag 

d. h. jaar
za 30/07 19.00 uur 

Eucharistie 
H. Scheve

19.00 uur 
WCV 

J. van Kranenburg

17.00 uur 
WCV 

J. van Kranenburg

za 30/07

zo 31/07 
18e zondag 
d.h. jaar

11.15 uur Euch.  
H. Scheve  

T. ten Bruin

woensdag 3 aug. 
9.30 uur WCV 

J. van Kranenburg

9.30 uur 
WCV 

J. van Kranenburg

9.30 uur 
Eucharistie 
J. Leisink

9.30 uur 
WCV 

T. ten Bruin

9.30 uur 
WCV 

werkgroep

9.30 uur 
WCV 

werkgroep

11.00 uur 
WCV 

werkgroep

9.30 uur 
Eucharistie 
H. Scheve

geen viering geen viering
zo 31/07 

18e zondag 
d.h. jaar

za 06/08 geen 
Aanbidding  

& Biecht

18.30 uur 
WCV 

J. van Kranenburg

19.00 uur 
WCV 

werkgroep

17.00 uur 
Eucharistie 
F. Zandbelt

za 06/08

zo 07/08 
19e zondag 
d.h. jaar

11.15 uur 
Eucharistie

De Vroolijke Frans
10.00 uur Open-

DeurDienst  A. Bos

9.30 uur 
WCV 

T. ten Bruin

9.30 uur 
WCV 

werkgroep

10.00 uur Oec. 
Openluchtviering 

W. Matti

9.30 uur 
Eucharistie 
J. Leisink

11.00 uur 
WCV 

J. van Kranenburg

geen viering 9.30 uur 
WCV 

J. van Kranenburg

vrijdag 5 aug.  
15.00 uur Euch. 
Dorothea Visser

9.30 uur 
WCV 

werkgroep

zo 07/08 
19e zondag 

d.h. jaar
za 13/08 17.00 uur 

Effata viering

19.00 uur 
WCV 

M. Peters

19.00 uur 
Eucharistie 
F. Zandbelt

17.00 uur 
WCV 

werkgroep

za 13/08

zo 14/08 
20e zondag 
d.h. jaar

11.15 uur 
Eucharistie 

Mgr. Hoogenboom

woensdag 17 aug. 
9.30 uur WCV 

M. Peters

9.30 uur 
Eucharistie 

Mgr. Hoogenboom

9.30 uur 
WCV 

M. Peters

9.30 uur 
WCV 

werkgroep

9.30 uur Euch. 
E. Wassink 
J. Rutgers

9.30 uur 
WCV 

werkgroep

11.00 uur 
WCV 

T. ten Bruin

9.30 uur 
WCV 

werkgroep
geen viering geen viering

zo 14/08 
20e zondag 

d.h. jaar
za 20/08 19.00 uur 

WCV 
A. Bos

19.00 uur 
Eucharistie 
F. Zandbelt

Veldkapel 19.30 uur 
OOGSTDANKVIERING 

J. van Kranenburg

za 20/08

zo 21/08 
21 zondag 
d.h. jaar

11.15 uur 
Eucharistie 
J. Hulshof

Gudulakerk 
10.00 u. Oec.viering 

werkgroep

9.30 uur 
WCV 

werkgroep

9.30 uur 
WCV 

J. van Kranenburg

9.30 uur 
WCV 

A. Bos

11.00 uur 
WCV 

werkgroep

9.30 uur 
Eucharistie 
J. Leisink

9.30 uur 
WCV 

werkgroep

10.00 uur 
Oec.viering  
werkgroep

zo 21/08 
21e zondag 

d.h. jaar
za 27/08  
MIVA

19.00 uur 
Eucharistie 
F. Zandbelt

19.00 uur 
Eucharistie 
H. Scheve

za 27/08  
MIVA

zo 28/08 
22e zondag 
d.h. jaar

11.15 uur Euch.  
H. Scheve  

G. Oude Groen

woensdag 25 aug. 
9.30 uur 

Euch. H. Scheve

9.30 uur 
WCV 

G. Oude Groen

9.30 uur 
WCV 

werkgroep

9.30 uur 
Eucharistie 
H. Scheve

9.30 uur 
WCV 

M. Peters

9.30 uur 
WCV 

L. van de Kam

11.00 uur 
Eucharistie 
F. Zandbelt

geen viering
9.30 uur 

Eucharistie 
J. Leisink

9.30 uur 
WCV 

werkgroep

9.30 uur 
WCV 

T. ten Bruin

zo 28/08 
22e zondag 

d.h. jaar

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

Prachtig Communiefeest

Zondag 22 mei was het zover! 
Vanuit onze geloofsgemeenschap Joppe 
hebben drie kinderen de Eerste Heilige
Communie ontvangen: Fraukje Montsma, 
Isaac Groenevelt en Julie Klaver.
Dit feest hebben ze samen gevierd met de 
kinderen uit de geloofsgemeenschappen 
Lochem, Vorden en Zutphen. Het was 
een hele mooie, waardige en feestelijke 
viering, die dit jaar in Lochem plaats-
vond. De kerk was prachtig versierd met 
de knutselwerken die de kinderen tijdens 
de voorbereidingen gemaakt hadden. Het 
was ontzettend leuk dat er veel kinderen 
uit onze geloofsgemeenschap meezongen 
in het kinderkoor. En het was heel fijn 
dat er ook veel parochianen uit Joppe in 
de kerk waren. Hartelijke felicitaties voor 
alle Communicanten en hun ouders, we 
hopen dat ze mooie herinneringen bewa-
ren aan dit prachtige Communiefeest.

Koffie-ochtend      
Woensdag 18 mei was er weer een fijne 
koffie-ochtend voor ouderen in de pasto-
rie. We hebben dit keer een film gedraaid. 
Het speelde zich af in 1962 in Polen. 
Net voor een weesmeisje haar geloften 
aflegt, verlaat zij het klooster, waar zij is 
opgegroeid. Zij wil weten wat er met haar 
familie is gebeurd. Door mooie sfeervolle 
zwart-wit beelden zagen we langzaam hoe 
haar voorgeschiedenis zich ontwikkelde 
in een grauw Polen in die tijd. Niet ieder-
een vond de film even mooi, erg traag, 

maar het was zeker een film, waar je over 
moest nadenken en die je bij blijft. De 
volgende koffieochtend is op woensdag 9 
september.

Vakantiewens
De vakantieperiode breekt weer aan, voor 
velen een uitgelezen moment om even bij 
te komen. Geniet van deze mooie peri-
ode en wij wensen u allen veel plezier en 
behouden terugkomst. Mocht u niet met 
vakantie gaan dan ook goede zomermaan-
den gewenst.
De pastoraatsgroep en de locatieraad 
wensen u allen een fijne vakantie!

In memoriam Greet
Op 18 april jl. 
is Greet van 
Tongeren - 
Heemskerk 
van ons heen-
gegaan. 
Wij zullen 
haar en haar 
warme betrokkenheid en tomeloze inzet, 
zelfs toen haar gezondheid te wensen over 
liet, node missen.
In de pastoraatsgroep had zij altijd een 
helder, genuanceerd oordeel, ze was wars 
van onechtheid en dat stak ze niet onder 
stoelen of banken. Jarenlang was ze de 
motor van de EHC en Vormsel groep, 
begeleidde ze onze misdienaars en orga-
niseerde hun jaarlijkse uitje. Maar ook 
zorgde Greet ervoor dat het kerkportaal 
open was zodat belangstellenden daar 
een kaarsje konden opsteken of iets in het 
intentieboek konden schrijven. Jarenlang 
heeft ze gezongen in het koor en verzorg-
de ze na de viering de koffie. Ofschoon 
niet in Joppe geboren, was Greet hier 
inmiddels wel geworteld. De dood van 
haar man Frans heeft haar geluk ernstig 
verstoord, maar ze zal zich nu met hem 
herenigd weten. Greet, Vaarwel !
De pastoraatsgroep 

Overleden: Margaretha Cornelia Maria 
van Tongeren-Heemskerk, weduwe van 
Frans van Tongeren op de leeftijd van 75 
jaar.
Els Desiree Ravenhorst – Hessing, we-
duwe van Rines Ravenhorst op de leeftijd 
van 86 jaar.

Feest patrones en brunch 
Op zondag 14 augustus vieren we het feest 
van onze patrones ‘ Onze Lieve Vrouw 
Tenhemelopneming’ met een Heilige Mis 
en aansluitend de jaarlijkse brunch voor 
vrijwilligers en parochianen. We hopen u 
allen te mogen ontmoeten.
De locatieraad 

ontmoet Puck 
Puck laat haar hart spreken door te vertel-
len over haar ontvallen derde kind. Haar 
dochter Berdhilde die door een ongeval 
is overleden, nu al weer 27 jaar geleden. 
Als je aan haar vraagt hoeveel kinderen ze 
heeft, vertelt ze vaak twee. Maar het zijn 
er dus drie. 
Op een spelende manier blijft Berdhilde 
leven onder haar neefjes en nichtjes 
doordat haar naam op de binnenkant 
van de doos van het Monopolie spel staat 
geschreven.

“ Wees gelukkig met wat je hebt.  
Dat drijft mij. 

Blijf gelukkig met wat je hebt  
en met je leven.” 

Wijze woorden waarin verzoening schuilt, 
troost en zingeving voor Puck Vork - 
Drenth. Puck, een oorlogskind en een 
Groningse is zoals ze zelf zegt een prater, 
niet extrovert en houdt het graag prak-
tisch als het gaat om haar bijdrage aan de 
kerk of vereniging. Zijn er geen woorden 
dan spreekt haar gevoel en dat laat ze wel 
merken. Ze verzorgt samen met Janny 
de koffie-ochtenden voor ouderen, is 
werkzaam op het secretariaat van Joppe 
en schenkt koffie na de viering op zondag. 
Door iets terug te doen aan de kerk, voelt 
zij zich er meer thuis en heeft ze er lol in. 
Ontmoet Puck en ga naar de site  
rkkerkjoppe.nl/puck 
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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.

dodenherdenking

In verband met de Keidagen vond op 4 
mei jl. de herdenkingsbijeenkomst voor 
de slachtoffers van oorlogsgeweld in onze 
St. Josephkerk plaats. De plechtigheid 
begon traditiegetrouw met een stille tocht 
over de Nieuwe Algemene Begraafplaats. 
In de kerk, werd door Jurre Jacobs en 
Maas Elshof een gedicht van het Kinder-
knooppunt Schrijfteam voorgedragen en 
werden de mensen toegesproken door 
ds. H. van den Berg namens de Raad van 
Kerken. Na de twee minuten stilte en de 
kransleggingen door burgemeester Sebas-
tiaan van ‘t Erve, de Stichting 14 augustus 
Lochem e.o., de Turkse Vrouwenraad, de 
Tawba Moskee en de basisschoolleerlin-
gen ging het gezelschap naar de Synagoge 
voor de afsluitende plechtigheid. 

Bloemschikken
Op woensdag 20 april heeft de bloemen-

groep een workshop gehouden over de 
symboliek van bloemen in de liturgie en 
dan speciaal in de pinksterliturgie. Alle 
‘groene creatieve vingers’ uit de verschil-
lende geloofsgemeenschappen van onze 
parochie waren hiervoor uitgenodigd. 
Toen de dames rond half twee waren 
gearriveerd en hadden genoten van koffie 
of thee met iets lekkers, las Gerry Spek-
kink het pinksterevangelie voor en gaf ze 
uitleg over de betekenis van de symbolen 
die bij Pinksteren horen. Daarna kon men 
aan de slag, waarbij het door de bloemen-
groep voorbereide materiaal goed van pas 
kwam en de voorbeeldcreaties de dames 
op weg hielpen. Het ‘snoeigroen’ was door 
hovenier Hanenveld beschikbaar gesteld. 
De gebruikte bloemen hadden overwe-
gend de kleur rood, dé kleur die bij Pink-
steren hoort. Na zo’n twee uur kwamen de 
fraaiste creaties tevoorschijn. 
Niet alleen de verbluffende resultaten, 
maar ook de gezellige sfeer, de manier 
waarop men elkaar inspireerde op het 
gebied van kerkversiering en de prettige 
wijze waarop men elkaar beter leerde 
kennen, zorgden ervoor dat het een zeer 
geslaagde middag werd. Toen aan het 
eind van de middag de workshop met 
een drankje werd afgesloten, konden de 
17 deelnemers dan ook met een prachtig 
bloemstuk en veel nieuwe inspiratie huis-
waarts keren.

trees Beltman
Op dinsdag 26 april is 
mevrouw Trees Beltman 
benoemd tot Lid in de Orde 
van Oranje Nassau. Elders 
in dit nummer kunt u hier 
meer over lezen.
We feliciteren Trees van 
harte met de aan haar 
verleende en welverdiende 
onderscheiding.

Voedselbank
De op zondag 24 april jl. gehouden 
deurcollecte voor de voedselbank heeft 
het mooie bedrag van € 350 opgebracht. 
Lucia Doornbos vertelde voorafgaand aan 
de collecte dat steun aan de voedselbank 
nog steeds hard nodig is. Lucia: “Vorige 
week was ik bij de voedselbank op het 
moment dat de kratten uit Zutphen wer-
den bezorgd. Er zaten twee verjaardagdo-
zen bij. Dat waren geen cadeautjes, maar 
spullen om te trakteren op school en om 
thuis een verjaardagspartijtje te geven. 
Dus wat snoep, chips en slingers. Wist u 
dat er kinderen zijn die op hun verjaardag 
thuisblijven en zich ziek melden omdat er 
geen geld is om te kunnen trakteren. Dan 
is het toch geweldig dat de voedselbank 
voor dat kind een verjaardagdoos maakt 
en datzelfde kind ook jarig mag zijn net 
als alle andere kinderen. Een verjaardag 
is voor kinderen toch iets om naar uit 
te kijken en niet iets waar ze zich voor 
moeten schamen omdat ze niet kunnen 
trakteren.” 
U begrijpt dat de opbrengst van de col-
lecte een bijzonder goede bestemming 
vindt. Ook uw gift is van harte welkom. U 
kunt een bijdrage overmaken op reke-
ning NL55 RABO 0159 7997 75 t.n.v. PCI 
HH. Twaalf Apostelen te Zutphen onder 
vermelding van ´bijdrage voedselbank´.

marinata op cd
Ter gelegenheid van 
haar 25-jarig bestaan 
in september 2016 
brengt het koor  
Marinata een cd uit 
met de mooiste en 
door de koorleden 
zelfgekozen nummers. 
De afgelopen maanden 
zijn op verschillende 
zondagen opnames 
gemaakt. 

U kunt de cd, die 
€ 7,50 kost, nu al bestellen door in te te-
kenen op de lijst achter in de kerk of door 
contact op te nemen met Marianne Boks,  
e-mail marianneboks@gmail.com. 
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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.

Pastoraatsgroep/
locatieraad 

Als nieuw benoemd 
voorzitter van de 
pastoraatsgroep in de 
geloofsgemeenschap 
Christus Koning / 
Antonius van Padua 
mag ik voor de eerste 
keer het voorwoord 
in Onderweg schrij-
ven. Even vooraf voor 
de lezers uit andere 
geloofsgemeenschap-
pen … Jaap Harm-
sen is mijn naam. 
Ik was jarenlang 
organist en toetsenist 

in onze kerk, voorzitter van het katho-
lieke (!) schoolbestuur De Vordering en 
vice-voorzitter van het parochiebestuur. 
Op dit moment ben ik ook één van de 
leken-voorgangers. En ook als voorzitter 
van de pastoraatsgroep zal ik mijn beste 
katholieke beentje voorzetten t.b.v. onze 
geloofsgemeenschap en onze parochie.

Ook onze geloofsgemeenschap zet haar 
beste beentje voor t.b.v. onze parochie. 
Denk bijvoorbeeld aan de Passie die op 
Goede Vrijdag 25 maart in onze kerk 
plaatsvond. Onder veel belangstelling 
hebben ruim 600 bezoekers genoten van 
een prachtige Passie. Niet alleen compli-
menten aan de uitvoerenden maar (zeker) 
ook aan de vrijwilligers van onze eigen 
geloofsgemeenschap. Want er komt heel 
wat bij kijken om zo’n spektakel te orga-
niseren. Joop van den Ende kan er een 
spreekwoordelijk puntje aan zuigen. Ook 
op die manier wil onze geloofsgemeen-
schap bijdragen aan de vitaliteit van onze 
parochie.

Een ander mooi voorbeeld van vitaliteit is 
het Andreaskoor uit Brummen. Ondanks 
dat de kerk in Brummen is gesloten blijft 
de geloofsgemeenschap aldaar overeind. 

Sterker nog, dat stralen ze uit over onze 
hele parochie. Want het Andreaskoor 
blijft zingen. Daarom zijn we verheugd 
dat het Andreaskoor op 12 juni in onze 
Christus Koningkerk de dienst komt 
opluisteren. Het wordt vast een heel bij-
zondere viering: zingen is dubbel bidden, 
zeker met het Andreaskoor. Komt u ook?

Er speelt nog veel meer in onze geloofs-
gemeenschap. Zo hebben we op verzoek 
van het parochiebestuur onze visie op 
de toekomst op papier gezet. Waar staan 
we nu en waar gaan we naar toe? Hoe 
houden we onze geloofsgemeenschap 
overeind en vitaal? Wilt u die toekomst-
visie lezen? Neem dan contact op met ons 
secretariaat.

En als het gaat om toekomst en verleden. 
De basisschool De Vordering vierde haar 
40-jarig jubileum. Met De Vordering heb-
ben wij meerdere banden zoals: historisch 
(betrokken bij de oprichting), zingeving 
(Katholiek) en geografisch (’t bunt onze 
noabers). Die banden zijn in de loop 
der jaren wel veranderd, zoals er zoveel 
veranderd is in onze kerk en samenleving. 
Maar dat doet niets af aan het feit dat 
“een goede buur beter is dan een verre 
vriend”. Daarom hebben we alle kinderen 
van De Vordering op 24 mei getrakteerd 
op een lekker ijsje. Dat ging erin als 
“koek”. En ach, u moet maar zo denken: 
wie in de jeugd investeert, investeert in de 
toekomst!
Jaap Harmsen
Voorzitter pastoraatsgroep.

overleden
Op vrijdag 20 mei is Lambert Meijer op 
de leeftijd van 75 jaar overleden.
De uitvaart viering was op donderdag 26 
mei waarna de crematie plaats vond in 
Zutphen.
Wij wensen de familie heel veel sterkte. 
Het in memoriam vindt u in de nieuws-
brief. 
 

Pinksterfeest 15 mei
Op Eerste Pinksterdag is in samen-
werking met de Raad van Kerken in de 
Christus Koningkerk om 10.00 uur een 
oecumenische viering gehouden. Het 
thema van de viering was: “Een wonder 
met inhoud.”
Het was een bijzondere sfeervolle viering, 
waarin de kerk tot de laatste plaats was 
bezet.
De voorgangers waren ds. F.W. Branden-
burg, ds. J. Kool en pastoraal werker J. 
van Kranenburg. Vocaal werd de viering 
opgeluisterd door het koor Vokate van 
onze geloofsgemeenschap. Zij brach-
ten een heel afwisselend repertoire ten 
gehore onder leiding van dirigent Ton van 
Westing. De muzikale begeleiding werd 
gedaan door Paul Ivanov.
Na afloop van de viering werd volop van 
de gelegenheid gebruik gemaakt om el-
kaar te ontmoeten bij een kop koffie, thee 
of limonade.
Al met al kunnen we terugkijken op een 
zeer geslaagde viering. 

Viering eerste Heilig 
Communie

Op zondag 22 mei is om 10.30 uur in de 
Sint Josephkerk te Lochem de Eerste 
Heilig Communieviering gehouden van 
de geloofsgemeenschappen Zutphen, 
Brummen, Joppe, Lochem en Vorden. 
De viering werd voorgegaan door pastoor 
Harry Scheve. De kinderen uit Vorden 
waren Lea van Ditshuizen, Joost van 
Ditshuizen, Mies Gertsen, Mirthe Reintjes 
en Iris-Jasmijn van Brakel.
Hartelijke felicitaties aan alle commu-
nicanten en hun ouders. We hopen dat 
ze mooie herinneringen bewaren aan dit 
prachtige communiefeest.
Zie verder de pagina Kids & Teens.

Sams’s kledingactie
De opbrengst van Sam’s kledingactie op 9 
april bedroeg in Vorden 170 kg en in Kra-
nenburg 150 kg. Hartelijk dank namens 
de mensen in Bangladesh.
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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; 

talentenbrief
In deze Onderweg vind u bijgevoegd een 
talentenbrief. Wij hopen dat u deze wilt 
lezen en vervolgens op de achterkant in 
wilt vullen. Voor alle duidelijkheid: deze 
lijst is alleen voor de parochianen uit 
Borculo en gaat om vrijwilligerswerk in 
en om onze eigen kerk. 

eerste Heilige Communie
Op 17 april hebben de volgende kinderen 
de Eerste Heilige Communie ontvangen: 
Lotte Kosters, Aukje Markerink en Pien 
Schuppert. Van harte gefeliciteerd! Foto’s 
en een verslag van het Communiefeest 
staan op de pagina Kids & Teens.

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.

afscheid Jan te Plate
Na ruim veertig jaar stond dirigent Jan te 
Plate zaterdag 14 mei voor de laatste keer 
voor “zijn” koor Stemmig. Het was een 
mooie Pinksterviering met veel liederen. 
Aan het eind van de viering werd Jan 
bedankt voor zijn enorme inzet voor het 
koor, eerst namens de parochie, toen door 
zijn muziekmaatje en opvolger Frank 
Sterenborg en afsluitend door de voorzit-
ter van het koor. Na verrast te zijn met 

cadeaus, bloemen en het erelidmaatschap 
van Stemmig, werd er een lied speciaal 
voor Jan gezongen. Na de viering was er 
achter in de kerk gelegenheid om koffie te 
drinken en nog even na te praten over al 
die muzikale jaren.
JAN BEDANKT!

Koffie drinken
Na de viering van zondag 17 juli en 
zondag 14 augustus is er gelegenheid om 
koffie te drinken in het KJ gebouw. U bent 
hiervoor van harte uitgenodigd.

Zorgzaammaatje
Per 1 maart is het 
project zorgzaammaatje 
van start gegaan.
Er zijn vrijwilligers 
actief en de eerste 
hulpvragen komen 
binnen. Zo kunnen we 
ons motto “Zorgzame 
handen” gestalte geven. 
Heeft u zelf hulp nodig of weet u iemand 
in de omgeving die wel wat hulp kan 
gebruiken bv. bij het boodschappen doen, 
even samen naar buiten gaan. Of wilt u 
als mantelzorger graag eens even tijd voor 
u zelf, neem dan gerust contact op met 
één van de coördinatoren Toos Schuijl, 
tel: 0545 273241 of Ida Straver, tel: 06 
12928284. Mailen kan ook: 
zorgzaammaatje@pkndewijngaard.nl 
In alle kerken liggen folders met info.

Intenties
12 juni Fam. Pelgrum, Henk de Vries jaar-
gedachtenis, Harrie Hendricksen, Ellie 
Venderbosch-Bonnes, Wijnand Wevers, 
Bennie Rosendahl. 18 juni Fam. Geerligs 
en Ottenschot, Theo Jansen, Theo en Riek 
Verheijen, Ben Lubbers, overleden ouders 
Elschot-Speksschoor, Bernard Sasse, 
Theo liebrand, Jan en Paul Belterman, 
Ellie Venderbosch-Bonnes, Wijnand We-

vers, Bennie Rosendahl. 25 juni overleden 
ouders Hulzink- Spekschoor jaarge-
dachtenis, overleden ouders Broekhof-
Brokers, Ellie Venderbosch-Bonnes, 
Wijnand Wevers, Bennie Rosendahl. 28 
juni Harrie Hendricksen, 3 juli Bennie 
Rosendahl, 9 juli, Anton Rasing, Bennie 
Rosendahl, 23 juli Harrie Hendricksen, 
Bennie Rosendahl.

Familieberichten
Overleden op 12 april, op 86 jarige leeftijd 
de heer Wijnand Wevers. De uitvaart-
viering was op 18 april. 
Overleden op 8 mei, op 84 jarige leeftijd 
de heer Bennie Rosendahl. De uitvaart-
viering was op vrijdag 13 mei.
Wanneer u een overlijden wilt melden  
kunt u contact opnemen met de Achter-
wacht tel. nr. 06-10319638. 

Bezinningsdag senioren
Op dinsdag 24 mei was de jaarlijkse 
bezinningsdag voor senioren. Om 10 uur 
begonnen we met een Eucharistieviering 
door pastoor Scheve, die ons geestelijk 
voedsel mee gaf voor de verdere dag. 
Daarna gingen we in optocht naar C.-R. 
Peters waar we genoten van de  koffie met 
cake of koek geserveerd door vrijwilligers. 
Hierna werd er een borreltje gedronken 
en toen kwamen de tongen goed los. 
Het is geweldig om op zo’n dag mensen 
dichtbij te ontmoeten. Daarna konden 
we aanschuiven aan de feestelijk gedekte 
tafel met eigengemaakte 3D menukaartjes 
gemaakt door Lucia Elschot en hebben 
we genoten van een heerlijke 3 gangen 
maaltijd met groentesoep, rollade met 
garnituur en een heerlijke toetje. Natuur-
lijk ook weer geserveerd door vrijwilli-
gers. Het was heel gezellig om met zoveel 
mensen samen te eten en wat kunnen ze 
bij Peters lekker koken. Hierna was er nog 
even tijd om tot rust te komen en om half 
3 kwam Time2Play ons entertainen met 
liedjes van vroeger. In de pauze werd een 
drankje geserveerd en om half 5 gingen 
we weer in optocht naar de kerk voor het 
Marialof door pastoor Scheve, die er de 
hele dag bij was. Het was fijn om in zo’n 
ongedwongen sfeer de pastoor beter te 
leren kennen. Ook het koor had er veel 
werk van gemaakt, ze hadden weer spe-
ciaal een boekje gemaakt zodat we alles 
konden meebidden en zingen. Er waren 
dit jaar ongeveer 45 deelnemers en er 
kunnen volgens de voorzitter van de Ca-
ritas nog wel wat mensen bij tot ongeveer 
60 personen. Toen de voorzitter vroeg 
of het voor volgend jaar voor herhaling 
vatbaar was, werd dat volmondig met ja 
beantwoord. Het was een geweldige dag 
georganiseerd door Willy Lubbers en Jan 
ten Thije van de Caritasgroep.
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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.

eerste Heilige Communie 
Op 17 april hebben de 
volgende kinderen de 
Eerste Heilige Commu-
nie ontvangen: Boet ter 
Bogt, Liset Dreierink, 
Maren Herben, Bram 
Kempers, Frederike 
Klein Bluemink, 
Michelle Otten, Wisse 
Reesing en Carlijn 
Schot. Van harte gefe-
liciteerd! Foto’s en een 
verslag van het Com-
muniefeest staan op de 

pagina Kids & Teens.

Van de locatieraad/
pastoraatsgroep 
Naar aanleiding van een oproep van 
pastoor Scheve aan alle locaties om na te 
denken over de toekomst van de Geloofs-
gemeenschap hebben ruim zestig parochi-
anen van onze locatie de parochieavond 
op 4 februari 2016 bezocht. De aanwezi-
gen kregen de gelegenheid om in groepen 
na te denken over: Hoe zie je jouw kerk 
over vijf jaar - Hoe kun je op een andere 
manier je geloof vieren - Hoe kunnen 
we kerk blijven zonder ons kerkgebouw. 
Het was een inspirerende avond waar 
duidelijk werd dat de kerk er over vijf jaar 
anders uit zal zien. Kerkbezoek zal verder 
terugnemen. Er is geen continuïteit, jon-
geren bereiken blijft moeilijk. Belangrijk 
werd gezien dat contactgroepen moeten 
blijven bestaan met een centrale plek om 
samen te komen. De locatieraad heeft de 
vragenlijst ingediend bij het parochie-
bestuur HH. Twaalf Apostelen. In het 
najaar zullen in een platformoverleg deze 
reacties besproken worden.  
U hebt het vast al gemerkt dat er gewerkt 
wordt aan het achterste gedeelte van de 
kerkruimte. Enkele kerkbanken zijn eruit 
gehaald en hergebruikt. Door ze te delen 
kunnen er zitjes worden gecreëerd. Het 

koffiedrinken dat voorheen op wankele 
bankjes plaatsvond is nu gerieflijker. Het 
geheel zal gezellig aangekleed worden 
en op zondag 19 juni kan de receptie ter 
gelegenheid van het 50-jarig jubileum 
van het Gemengd Koor hier plaatsvinden. 
De locatieraad/pastoraatgroep biedt de 
koorleden en haar familieleden dit aan. 
De receptie vindt aansluitend plaats aan 
de feestelijke Eucharistieviering met 
voorganger pastoor Scheve. Wij hopen 
dat vele parochianen aanwezig zullen zijn 
om de koorleden te feliciteren met deze 
geweldige mijlpaal. Voor de geschiedenis 
van het Gemengd koor verwijzen we u 
naar blz. 11. 
Het parochiehuisje is per 1 april verhuurd 
aan Buurtzorg Organisatie. Dit kwam 
erg onverwachts en op korte termijn. 
De Voedselbank die hier wekelijks haar 
diensten verrichtte en haar opslag had 
moest ijlings naar een nieuw onderko-
men zoeken. Gelukkig hebben zij dit ook 
gevonden.

misintenties 
12 juni: Overleden 
ouders Eggink-Go-
tink. Jaargedachtenis 
Lies Kasteel-Hofman 
Aleida Eugelink. 
Minie Vreman- 
Tackenkamp.  
19 juni: Overleden 
ouders Hermanns-
Goldewijk Theodorus 
Kasteel Jan Kasteel 
Ben Besselink Ida 
van Lanen-Groot 
Zevert Minie Vreman-
Tackenkamp. 3 juli: 
Overleden ouders Eggink-Gotink. Overle-
den ouders Gotink-Eggink en zoon Her-
man Truus Vaanhold. Louisa Koers – Wo-
pereis. Willemien Wolters Ida van Lanen 
Groot-Zevert. 17 juli: Jaargedachtenis 
Theodorus Kasteel Willemien Wolters Ida 
van Lanen Groot-Zevert en dochter José. 

31 juli: Louisa Koers – Wopereis Bennie 
en Mientje Wopereis. Toon Geerligs en 
ouders. Ida van Lanen Groot-Zevert.  
14 augustus: Overleden ouders Eggink-
Gotink. Overleden ouders Gotink-Eggink 
en zoon Herman Johan v.d. Berg Rikie 
Mombarg v.d.Hoven Johan Vaanhold.
Ida van Lanen Groot-Zevert. 21 augus-
tus: Bennie en Mientje Wopereis. 28 
augustus: Louisa Koers – Wopereis. 
Overleden ouders Hermanns-Goldewijk. 
Ida van Lanen Groot-Zevert.

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 deelnamekosten voor 2016 bedra-
gen €25,00. Opgave voor deelnemers 
uit Ruurlo kan bij Liesbeth Wolthekker 
0573-451105 of via het secretariaat op de 
dinsdagochtend.

Heggen knippen 
Wij hebben heggen rondom de kerk en 
het kerkhof en die worden binnenkort 
evenals voorgaande jaren weer flink 
gesnoeid. Dat is een klus die we niet zo 
maar eventjes klaren, daarvoor hebben 
we mensen nodig die wat tijd beschikbaar 
willen stellen. Het jaarlijks terugkerende 
festijn van heggen knippen is voor deze 
zomer gepland in het weekend van week 
28, op vrijdagmiddag en zaterdagmorgen 
15 en 16 juli 2016. Wie komt ons helpen? 
Laat het even weten. 
Fried Storteler tel. 0573-453001, Johan 
Gotink tel. 0573-453281.
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H. Willibrord - Hengelo
Spalstraat 38; 7255 AD Hengelo (Gld.); 0575-461275; 
info@willibrordhengelo.nl; www.willibrordhengelo.nl
secretariaat: woensdag 14.30 – 15.00 uur.
Rekeningnr.: NL85RABO0121392570; 
NL82RABO0119538857 (kerkbijdragen); 
Redactie: louise50@live.nl, henk@roes-po-advies.nl 

Locatieraad/pastoraatgroep
F. Geurtsen, vz., 462945;  Th. Keurentjes, 464247;  
R. Lankhorst, pm., 465621;  H. Roes, 461061;  
A. Schabbink, 462570. G. Veldscholten, 463482.

Gezamenlijke 
ziekenzalving 21 april 2016

Het is al weer drie jaar geleden dat er een 
gezamenlijke ziekenzalving werd gehou-
den in onze kerk. Hoog tijd om dit op-
nieuw te organiseren. De bezoekersgroep 
en het liturgisch beraad besluiten na enig 
overleg dit op donderdag 21 april te gaan 
doen. Het wordt in het liturgierooster op-
genomen en de voorbereidingen kunnen 
beginnen. Er wordt een bericht opgesteld 
om de mensen uit te nodigen. Leden van 
de bezoekersgroep brengen deze rond 
op vele adressen. Ook komt het in de 
Nieuwsbrief en op deze manier kunnen 
mensen zich opgeven. Op de inloopmor-
gen van 7 april is diaken Anton Bos uit 
Brummen bereid gevonden ons over de 
ziekenzalving te vertellen. Hij doet dit 
met een duidelijk verhaal en verder wordt 
er met de aanwezigen van gedachten ge-
wisseld. Een zinvolle morgen. Dan wordt 
de viering voorbereid, het koor oefent de 
liederen, rozen worden besteld en koffie-
schenkers gevraagd. Er komt nog heel wat 
bij kijken, maar gelukkig hoeven we het 
niet alleen te doen. 

Donderdag 21 april is het dan zo ver. 
Het is een prachtige zonnige dag en rond 
kwart voor tien komen de eerste mensen 
binnen. Het is al gauw een drukte van 
belang en iedereen krijgt een plaatsje in 
de kerkbanken of op een stoel voorin de 

kerk. Als het 10.00 uur is, kan de viering 
beginnen. Pastoor Scheve gaat voor en 
heeft voor deze gelegenheid een ‘oud’ 
kazuifel van Willibrord aangetrokken, 
eigendom van onze kerk. Deze wordt zo 
nu en dan voor speciale gebeurtenissen 
gebruikt. En vandaag is zo’n dag. Het is 
een mooie viering waarin ook de pastoor 
vertelt over het sacrament van de zieken-
zalving. Dat dit niet het einde betekent, 
maar juist een nieuw begin! Het geeft 
kracht en moed om het leven weer aan te 
kunnen en niet zoals vroeger alleen werd 
toegediend als men stervende was. Het 
is een blijde gebeurtenis, dat we mogen 
vieren!

Hierna wordt aan 38 mensen het sacra-
ment toegediend. Ieder persoonlijk wordt 
hoofd en handen gezalfd en de volgende 
tekst uitgesproken: “Moge de Heer Jezus 
Christus door deze heilige zalving en 
door zijn liefdevolle barmhartigheid u 
bijstaan met de genade van de heilige 
Geest. Moge Hij u van zonden bevrijden, 
u heil brengen en verlichting geven.” 
Voor velen een emotioneel moment. Na 
afloop krijgen allen die de ziekenzalving 
hebben ontvangen een roos met kaartje 
aangeboden. 
Onder de indruk van het gebeuren ver-
trekken mensen huiswaarts. Een grote 
groep mensen blijft nog napraten in het 
parochiecentrum onder het genot van een 
kopje koffie of thee en laten zich de cup-
cakes en chocolaatjes goed smaken. We 
kunnen terugkijken op een fijne morgen 
met dank aan de vele vrijwilligers. 
En het allerbelangrijkste is dat we op deze 
morgen de aanwezigheid van God hebben 
mogen ervaren en Hij ons door dit sacra-
ment heeft laten weten: je mag er zijn en 
ik laat je niet in de steek!

Namens Jan Claver van de Bezoekers-
groep en Gemma Besseling van het 
Liturgisch Beraad

‘anders Vieren’ op 17 april 
Het was ‘roepingenzondag’. Een dag 
waarop wereldwijd gebeden werd om 
roepingen tot priesterschap en religieus 
leven. Een dag, waarop de geloofsge-
meenschap dankbaar en blij vooruit keek 
naar de diaken- en priesterwijding van 
plaatsgenoot Johan Rutgers. Een dag 
waarop in ‘Anders Vieren’ nagedacht 
werd over de betekenis van het woord 
‘roeping’ voor een ieder persoonlijk. 
Wat is dat dan, roeping? Een eerste spon-
tane reactie bij de voorbereiding: ‘Je hart 
volgen, doen waar je je goed bij voelt.’ Dat 
werd dan ook het thema: Volg je hart. 
Met het evangelie ‘Jezus roept zijn eerste 
leerlingen’ en een drietal beeldmedita-
ties werd de betekenis overwogen van de 
begrippen: roepen, volgen en kiezen. Het 
volgende gedicht vat dit prachtig samen: 
‘Een mens wordt altijd geroepen vanuit 
zijn dagelijks bezig zijn.
Vissen bijvoorbeeld als hij visser is.
Lesgeven bijvoorbeeld als je leraar bent.
Autorijden bijvoorbeeld, als je als chauf-
feur je brood verdient.
Als het daar waar je bezig bent, duidelijk 
wordt, 
dat, in alles wat je doet,
het steeds om mensen gaat, 
om het opvissen van mensen, 
het opvoeden tot betere mensen, 
dan is je roeping begonnen.
Visser van mensen worden,
zorgende mens voor mensen worden,
zelf beter mens worden...
Daar gaat het om in elke roeping.
Wie dat echt wil beleven zal wat achter-
laten,
maar krijgt veel in de plaats.’ 

Deze enthousiast ontvangen eigentijdse 
meditatieviering werd voorbereid en 
voorgegaan door Jenny Veldscholten 
(vanuit onze geloofsgemeenschap) en 
Gerry Spekkink (namens de parochiële 
werkgroep ‘Anders Vieren’). Beide dames, 

Vervolg Hengelo op pagina 24
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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

Bereikbaarheid  
Sint Jan de doper 
Het parochiesecretariaat is geopend op 
donderdagmorgen van 10.30 – 11.00 uur. 
Telefoon 0575-461314. Voor spoedgeval-
len bij een overlijden of spoedbediening 
belt u de parochiewacht. 
Telefoon 06 10 31 96 38.

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

Stichting R.K. Begraafplaats Keijen-
borg: 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
Op zondag 19 juni herdenken wij Fien 
Jansen-Klaassen, overleden op 28-06-
2015. Zondag 17 juli is de jaargedachtenis 
voor Ietje Roëling-Dieks, overleden op 
17-07-2015. En op zondag 21 augustus 
herdenken wij Rita Kamp- ter Braak, 
overleden op 18-08-2015.

Familieberichten
Dopen. Op zondag 19 juni zullen worden 
gedoopt: Lars, zoon van Jeroen Komen 
en Annet Weverink. Zoë, dochter van 
Frederik en Wendy Hageman-Polman. 
En Guus, zoon van Joost Leenen en Anne 
Rikken. 
Overleden. Op 4 mei 2016 is geheel on-
verwacht Niek Wicherink overleden, in de 
leeftijd van 30 jaar. Hij woonde Pastoor 
Thuisstraat 9 te Keijenborg. Op 13 mei 
is Zus Ankersmit-Geurts overleden in de 
leeftijd van 81 jaar. Zij verbleef in Zorg-
centrum Den Ooiman te Doetinchem. 

Koffiedrinken in de kerk
Op de parochieavond van 21 januari jl. 
waarin de toekomstvisie van de kerk werd 
besproken kwamen een aantal goede 

St. Jan de Doper, ingang kerk Keijenborg

ideeën naar voren. Een van die ideeën 
was om eens in de zoveel tijd koffie te 
drinken achter in de kerk. Gewoon even 
gezellig bijpraten na afloop van een vie-
ring, altijd goed ook voor de onderlinge 
band. Dat leek ons een goed idee. Daarom 
hebben we besloten om op elke laatste 
zondag van de maand na afloop van de 
viering koffie te gaan drinken. Wees allen 
welkom!
De pastoraatgroep en de locatieraad

Kermis
Zaterdagmiddag 25 juni zal om 17.00 
uur de speciale viering worden gehouden 
i.v.m. de Kermis. Schuttersgilde St. Jan 
zal hieraan haar medewerking verlenen. 
Pastoor H. Scheve zal voorgaan en het 
Jongerenkoor 2Gether zal zingen. Alle 
parochianen worden hierbij van harte 
uitgenodigd. 

Vervolg Hengelo

die op eigen wijze gehoor geven aan hun 
roeping, werden deze dag tot slot verrast 
door Henk Roes met een bloemetje als 
dank voor hun inzet

Vrijwilligersdag 2016
Op zaterdag 18 juni a.s. is weer een vrij-
willigersmiddag voor de vrijwilligers van 
onze geloofsgemeenschap.
Er wordt weer een fietstocht uitgezet met 
interessante verrassingen. We vertrekken 
vanuit ons parochiecentrum om 13.00 
uur. Na diverse omzwervingen sluiten we 
deze middag af met een gezellig samen-
zijn in het Buurthuus van Varssel.
Wellicht bent u al op de hoogte gebracht 
door uw contactpersoon van uw werk-
groep. Als u die dag mee wilt gaan laat het 
ons even weten.
U ontvangt dan nog een persoonlijke 
uitnodiging. Uw partner, voor zover nog 
geen vrijwilliger, is ook van harte welkom.
Graag z.s.m. opgave via uw contactper-
soon van uw werkgroep. Indien uw deel-
neemt aan meerdere werkgroepen, hoeft 
u zich slechts bij één contactpersoon te 
melden. De contactpersoon zorgt voor de 
doormelding naar het parochiecentrum, 
info@willibrordhengelo.nl of meldt zich 
bij Henk Roes, 06 21241984.
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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
In de zomermaanden juli en augustus is 
er geen koffiedrinken na de vieringen in 
de kerk. Na de Oogstdankviering op zater-
dag 20 augustus is er wel koffie en thee 
met een lekkere dankdagbol voor u.

oogstdankviering

Ook dit jaar zal er weer een oogstdank-
viering worden gehouden op de bekende 
plek: bij de Veldkapel aan de Vordense-
weg, tussen Baak en Wichmond.
U bent van harte welkom bij deze 
oecumenische viering op zaterdag 20 
augustus, om 19.30 uur. Voorgangers zijn 
pastoraal werker Jaap van Kranenburg en 
ds. Fini van Zoelen. Nadere info leest u op 
pagina 5.

ontwikkeling 
martinushuus
Op 1 juli moet de werkgroep het program-
ma van eisen klaar hebben, om daarna 
een begroting te maken van de kosten en 
subsidies aan te vragen. Ook Concordia 
wordt hierbij betrokken.
Op voorhand heeft de Stichting Vrienden 
van de Parel al wel de akoestiek in orde 
gemaakt. De popquiz die door de Kermis 
en Oranje Stichting is georganiseerd op 
26 april, de avond voor Koningsdag, was 
de eerste test.
Deze test heeft bewezen dat de akoestiek 
nu goed is.

Bij het Cooperatiefonds van de Rabobank 
is een aanvraag gedaan voor een bijdrage. 
Deze aanvraag staat op www.stemop-
cooperatiefonds.nl onder stimulering 
werkgelegenheid. Iedereen die lid is van 
de Rabobank Noord-Oost Achterhoek 
mag stemmen tot 13 juni. Laat uw stem 
voor Baak niet verloren gaan.
Op zondag 31 juli is er in het Martinus-
huus een muzikaal optreden van het Duo 
Dijon die leuke luisterliedjes brengen met 
voor elk wat wils.
En op zondag 28 augustus een optreden 
van de Grolse Hofzangers, een enthou-
siaste groep mannen die heel gezellige 
meezingers ten gehore brengen.
Beide optredens vangen aan om 14.30 
uur, bij mooi weer eventueel in de 
kerktuin. Op you tube zijn optredens van 
beide groepen te vinden.

Paaskaars
Op dinsdag 17 mei heeft Christien van de 
Pavert de Paaskaars ontvangen. Zij is ziek 
en zal de steun en bemoediging van de 
Paaskaars goed kunnen gebruiken. Wij 
wensen Christien sterkte in deze moeilijke 
tijden.

Pleinmarkt
Op zondag 1 mei is er weer een Plein-
markt gehouden die het mooie bedrag 
van netto € 3700,- heeft opgebracht. 
Nogmaals onze hartelijke dank aan alle 
vrijwilligers die dit mogelijk hebben 
gemaakt.
Kortom, Baak is volop in beweging voor 
ons mooie en unieke Martinushuus.

Familieberichten
Op zondag 5 juni zijn er twee kinderen 
gedoopt. Jelle van Brummelen van onze 
geloofsgemeenschap en Lasse Woltjer van 
de geloofsgemeenschap Vierakker.

misintenties
Za.18/6 Wim Driever, Herman Hen-
driks, Jgt. Marijke Hebben, Ouders van 
Leussen-Wolbrink, Ouders Schooltink-
Kroesen, Theo en Ben, Ouders Cornelis-
sen-Brink, Ouders Dashorst-Brink, Jgt. 
Henk Jansen. Zo. 3/7 Uit dankbaar-
heid, Jgt. Wim Mentink, Jgt. Theodora 
Johanna Driever, Jgt. Joop van den Bos. 
Za. 16/7 Ouders Roordink-Borgonjen, 
Ouders Jan en Will Schutte-Bosman, Ou-
ders Cornelissen-Brink, Ouders Dashorst-
Brink. Zo. 31/7 Wim Driever. Zo. 14/8 
Jgt. Henk Mentink, Marijke Hebben, 
Jgt. Bertus Heijtink.Za. 27/7 Jgt. Lena 
Heijtink-Teunissen, Henk Mokkink, 
Ouders Schotman-Bekken en fam.Ouders 
Cornelissen-Brink, Ouders Spijkers-Bet-
ting, Herman Hendriks
Misintenties voor elke viering: Berrie 
Peters, 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, Thé Jansen en 
zoon Jos, Jan en Gretha Janssen-Bosman, 
Gradus Lichtenberg.
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H. Willibrord - drempt
Zomerweg 19, 6996 DD Drempt. 
Secretariaat: Hoefkensestraat 12, 6996 DS Drempt
locatieraaddrempt@gmail.com, 06 83801729
Rekeningnr.: NL25RABO0304500259
Redactie: redactie.willibrord.drempt@gmail.com
Locatieraad
I. Stortelder-Spigt, 0313 479294; F. Janssen, pm.;
H.Bremer, secr., 06 83801729; P. Hammink

Van de locatieraad
Met het schrijven van dit stuk is de 
periode van Pasen afgesloten met een 
zeer frisse Pinksteren. Afgelopen peri-
ode is gewerkt aan de toekomstvisie van 
onze locatie voor de komende vijf jaar. 
De werkgroepen hebben hiervoor hun 
bijdrage geleverd, waarvoor onze dank. 
De toekomst laat zich niet voorschrijven 
maar we dienen wel de realiteit onder 
ogen te zien van de sterke veranderingen 
in de maatschappij en de positie van de 
kerk hierin. Het is dan ook goed om te 
proberen om over de schutting van de 
toekomst te kijken en diverse scenario’s te 
beschouwen. 
Wij wensen alle parochianen een fijne 
zomer toe en diegene die erop uit trekken 
een mooie vakantie met nieuwe indruk-
ken en inspiratie voor thuis.

themaviering 
“Barmhartigheid”
Zondag 12 juni zal in de viering, om 9.30 
uur, door de voorgangers van werkgroep 
Liturgie aandacht worden besteed aan 
het thema ‘Heilig jaar van de Barmhar-
tigheid’. Samen met het Willibrordkoor 
zullen ze een viering samenstellen waarin 
aandacht wordt besteed aan de zeven 
werken van Barmhartigheid.
Niet alleen mooie woorden maar ook 
onszelf een opdracht meegeven om in 
praktijk te brengen als mens en christen.

Kort interview 7
De vragen in onze interviewreeks stellen 
we dit keer aan Frans Talsma, dirigent 
van het Willibrordkoor.
Hoewel ik niet tot de parochie behoor, 
voel ik mij als dirigent wel ten zeerste 
betrokken. Vanaf 1993 ben ik als diri-
gent bij het koor gekomen en heb deze 
functie altijd met veel plezier gedaan. 
Hiervoor heb ik vele jaren in Rheden 
het St. Mauritius Dames en Herenkoor 

onder mijn hoede gehad. In 1991 kreeg 
ik voor al het werk uit handen van deken 
Van het Erve de pauselijke onderschei-
ding Pro Ecclesia et Pontifici. Doordat de 
Mauritiuskerk in 2015 aan de eredienst is 
onttrokken, ben ik alleen nog dirigent in 
Drempt. Deze kerk wordt volop gesteund 
door de vele vrijwilligers. Het werk van 
de koster, de communicatie tussen de 
werkgroepen, het voorlezen van de lezin-
gen door lectoren tijdens vieringen, het 
iedere week repeteren van het koor, het 
prachtige werk van de caritas enz. Ook het 
gezellige napraten bij iedere viering. Dat 
geeft binding. De kerk is ook een ontmoe-
tingsplaats. De dames zorgen zelf voor de 
koffie en de thee, welke later ook door hen 
wordt ingeschonken. Dat bevordert de 
gemeenschapszin en is daardoor van grote 
waarde. Ook de vele uitvaarten die in de 
loop der jaren hebben plaatsgevonden wa-
ren altijd heel indrukwekkend. Vooral de 
laatste uitvaarten van Jopie Booltink en 
ook van Toke Peters – Albers voorgegaan 
door pastoor Scheve waren heel bijzonder. 
De kerk was propvol. Er moesten zelfs 
stoelen bij gezet worden om iedereen een 
plaats te geven. De avondwake bij Toke, 
waarin Jan Gerretsen voorging, gaf aan de 
nabestaanden veel troost en voldoening. 
Het aloude Gregoriaans paste uitstekend 
in de diensten. Ook vind ik achteraf het 
besluit van hogerhand om ons aan te laten 
sluiten bij de parochie HH. Twaalf Aposte-
len een hele goede beslissing. Er waait een 
positieve frisse wind. Het is echt een ver-
rijking. De vele voorgangers vallen bij de 

parochianen heel goed in de smaak. Ook 
de nieuwe liederen en de vele psalmen ko-
men steeds beter tot zijn recht. Het zijn de 
scharnieren tussen de lezingen. Psalm 139 
heeft bij mij de grootste voorkeur. In deze 
psalm vind ik de weergave van mijn diep-
ste religieuze ervaring. Gregoriaans heeft 
in al die jaren mijn grootste passie. Het 
Credo en de achtste mis worden bij som-
mige vieringen met plezier mee gezongen. 
Uit de viering, waarin o.a. het 50-jarige 
bruidspaar Kemperman op bijzondere 
wijze in het zonnetje werd gezet, blijkt dat 
men deze zang nog steeds erg waardeert. 
We hopen in de grote parochiegemeen-
schap van de HH. Twaalf Apostelen weer 
nieuwe inspiratie te vinden om in Drempt 
heel lang verder te mogen gaan. 

H. Vormsel
Op zaterdag 4 juni zullen in de kerk van 
Zutphen de 20 vormelingen van onze pa-
rochie het sacrament van het H. Vormsel 
ontvangen. Vanuit Drempt zullen Sanne 
Schaars en Pascal Kemperman dit sacra-
ment ontvangen. Wij wensen hen toe dat 
de Heilige Geest hen mag helpen op hun 
verdere levenspad.

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.

24/06: WCV Diaken Bos; 29/07:  
Eucharistie Pastoor Scheve; 26/08:  
WCV Diaken ten Bruin.

Familieberichten
Overleden: 
11 april Antonia Maria Josephina Peters-
Albers (Toke),echtgenote van Bennie 
Peters, op de leeftijd van 74 jaar. 
De afscheidsviering heeft plaats gevonden 
op 16 april met aansluitend de begrafenis 
op onze begraafplaats. Toke is jaren actief 
geweest in werkgroep diaconie, als lector 
en vele jaren heeft ze mede gezorgd voor 
de bloemversieringen tijdens de vieringen.
29 april Wim Klein Reesink, echtgenoot 
van Ciska Klein Reesink-Eilers, op de 
leeftijd van 88 jaar. Langste tijd gewoond 
aan de Dominee de Graaffweg en sinds 
enkele jaren aan de Molenaarserf 12 te 
Hummelo. Afscheidsplechtigheid en cre-
matie hebben plaats gevonden op 4 mei. 
Wim heeft in Voor-Drempt vele jaren het 
parochienieuws rondgebracht.
Dat ze mogen rusten in vrede.

Kopij
Sluitingsdatum kopij: 1 augustus
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 zomervakantie hebben we nog 
een activiteit n.l. de fietstocht op zaterdag 
11 juni. Deze tocht wordt georganiseerd 
door Anny, Betsie en Riky. Via de nieuws-
brief heb je hierover al alle informatie 
ontvangen.

Wil jij ook de nieuwsbrief ontvangen: 
mail dan je adres door aan Trees Jansen: 
jansenmts@planet.nl.

overleden
Vrij plotseling is ons trouwe koorlid Theo 
van Aalst overleden. Theo was bijna 25 
jaar lid van ons koor.
Wij zullen zijn mooie stem, inzet en hu-
mor missen.
Kerkkoor Olburgen Rha.

Geen vieringen in olburgen 
in het weekend van:
18 - 19 juni, 2 – 3 juli,
6 – 7 augustus, 13 – 14 augustus

rooster
misdienaar: 
16 juli en 28 augustus

Collectanten
11 juni:  Jan den Hartog
26 juni:  Jan Baars
10 juli:  Joost Langenhof
16 juli:  Erna Bosch
24 juli:  Theo Damen
30 juli:  Jan Baars
21 augustus:  Joost Langenhof
28 augustus:  Theo Damen

Lectoren
11 juni:  Cilia Langenhof
16 juli:  Thea Lebbink
24 juli:  Anny Steentjes
30 juli:  Anke Pasman
28 augustus:  Cilia Langenhof

Kosters
11 juni:  Betsie Verhoeven
26 juni:  Jan Baars
1 juli:  Theo Damen
10 juli:  Joost Langenhof
16 juli:  Cilia Langenhof
24 juli:  Betsie Verhoeven
30 juli:  Jan Baars
5 augustus:  Theo Damen
21 augustus:  Joost Langenhof
28 augustus:  Cilia Langenhof

Bloemversiering
11 juni – 24 juni:  Betsie en Nicole
25 juni – 8 juli:  Diny en Leonie
9 juli – 22 juli:  Yvonne en Til
23 juli – 5 aug.:  Thea en Gerda
6 aug. - 19 aug.:  Riky en Marietje
20 aug. – 2 sept.:  Betsie en Nicole

dames- en herenkoor
Repetities: 14 juni en 21 juni. 
Vakantieperiode tot 5 september.
Gezongen vieringen: 11 juni en 26 juni

Intenties
11 juni: Bernard Beijer, Willemien Hor-
stink – Groot Koerkamp en Jan Horstink, 
Herman en Bep Pasman, Antoon Gosse-
link en Truus Gosselink – Steverink, Joan 
en Riet Willemsen – Böhmer
26 juni: Overleden ouders Gerritsen – 
Reulink, Liesbeth Sielias, Gradus en Dinie 
Baars, Herman en Bep Pasman, Gradus 
en Riek Bremer, Theo Bremer, Jan Eg-
ging en Marietje Egging – Houtman, 
Overleden familie Sesink - Peters
10 juli: Bart Godschalk, Willemien Hor-
stink – Groot Koerkamp en Jan Horstink, 
Herman en Bep Pasman
16 juli: Gradus en Dinie Baars, Jan Eg-
ging en Marietje Egging - Houtman
24 juli: Liesbeth Sielias, Herman en Bep 
Pasman
30 juli: Geert – vader en moeder 
Pelgrom, Annie Gosselink – Pasman en 
Albert Gosselink, Antoon Gosselink en 
Truus Gosselink – Steverink

21 augustus: Gradus en Dinie Baars, 
Willemien Horstink – Groot Koerkamp 
en Jan Horstink, Herman en Bep Pas-
man, Robert Vallen, Overleden familie 
Sesink - Peters
28 augustus: Jan Egging en Marietje 
Egging – Houtman, Evert de Jong

Boekenuitleen olburgen
Goedkoop een aantal boeken meenemen 
op vakantie? In de boekenuitleen in de 
voormalige basisschool in Olburgen heb-
ben wij een groot aanbod van boeken. 
Het lenen van boeken is gratis, maar we 
hebben ook een aantal exemplaren te 
koop voor € 0,50. 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.

Kopij
Sluitingsdata inleveren kopij voor Olbur-
gen/Rha: (uiterlijk 20.00 uur):
nummer 6: 11 juli
nummer 7: 19 september
E-mailadres: jansenmts@planet.nl

Stichting 
Vrienden 
van 
Dora Visser

noveen 2016
Intentie:

Heer, leer mij de stilte ervaren
zodat ik uw liefde en vrede hoor.
Dat Dora ons hierbij tot steun mag zijn.

(tekst: pastoor J. Scheve)

Voor deze intentie wordt de Eucharis-
tie gevierd in de H. Willibrordkerk van 
Olburgen op de volgende negen eerste 
vrijdagen van de maand om 15.00 uur:

4 maart: pastoor J. Scheve
 opening noveen 
1 april: pastor M. Smits 
6 mei: pastoor J. Jansen 
3 juni: kardinaal W. Eijk  
1 juli: pastoor R. Franken 
5 augustus: vicaris J. Pauw  
2 september: hulpbisschop T. Hoogenboom  
7 oktober: hulpbisschop H. Woorts  
4 november: pastoor J. Scheve
 sluiting noveen 

Ook op de eerste vrijdagen van januari, 
februari en december is er een eucharis-
tieviering

Meer informatie: www.doravisser.com  
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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., T. Huis in ’t Veld, pm., 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.

Bloemversiering met 
Pinksteren

De bloemengroep had 
een prachtige liturgi-
sche schikking met veel 
symboliek gecreëerd. Op 
bijgaande foto goed te 
zien. De vurige tongen 
die zich op de hoofden 
van de apostelen zetten 
steken boven het stuk 
uit. Eronder drie rode 
rozen verbeeldend de 
heilige Drie-eenheid: 
God de Vader, de Zoon 
en de heilige Geest. De 
rode bol symboliseert 
de wereld. De drie grote 

kaarsen staan voor geloof, hoop en liefde. 
De 12 lichtjes zijn de 12 apostelen. De duif 
is de vredesduif maar kan ook de heilige 
Geest zijn, immers deze wordt vaak als 
duif afgebeeld. Geweldig werk van de 
bloemengroep. 

Het beeld staat
Wanneer u een bezoeker van ons kerkhof 
bent heeft u het vast gezien.
Het beeld dat bij de Joannesschool stond 
en daarvoor bij de kleuterschool, heeft een 
definitieve plek gekregen. De tuingroep 
heeft hard gewerkt om een mooie plek te 
creëren. Met hulp van een machine van 

bouwbedrijf Willemsen is het beeld op 
zijn huidige plek geplaatst. De kinderen 
en hun schaapje kunnen tot in lengte 
van dagen hier blijven staan. Het blijft zo 
mooi bewaard voor het nageslacht. Hulde 
aan de mensen die dit zo snel en vakkun-
dig voor elkaar hebben gemaakt. 

Familieberichten
Op 22 mei is de heer Jan Fontein overle-
den in de leeftijd van 80 jaar.
Ook op 22 mei is mevrouw Annie Kobus-
sen overleden in de leeftijd van 66 jaar.

oecumenische 
openluchtdienst 
19 juni Plantenbos
Na jaren van afwezigheid houden we dit 
jaar weer een oecumenische openlucht-
dienst bij Plantenbos. Dit was altijd een 
groot succes en we blazen het weer nieuw 
leven in. Er wordt alweer hard gewerkt 
aan de voorbereidingen. Voorgangers 
zijn dominee Fini van Zoelen en pastor 
Jaap van Kranenburg. Het thema van 
de dienst is: Onderweg. Wij mensen zijn 
allemaal onderweg. Soms trekken we 
samen op, soms ga je alleen. Soms is het 
een makkelijke weg, soms is het zwaar. In 
de lezingen gaat het ook over ‘onderweg’ 
zijn. Abram die van God de opdracht 
krijgt naar het nieuwe land te gaan; de 
leerlingen die twee aan twee uitgezonden 
worden om het geloof te verkondigen 
met alleen een reisstaf als bagage. Nieuw 
Leven zorgt voor de muzikale ondersteu-
ning. De kinderen gaan echt onderweg 
en zoeken de betekenis van het ‘op tocht’ 
zijn. Na afloop is er koffie om na te praten 
met elkaar. Mocht het slecht weer zijn 
dan wijken we uit naar de protestantse 
kerk. U hoeft geen stoel mee te nemen 
(misschien een kussentje om lekker zacht 
te zitten?). De dienst begint om 10 uur op 
zondag 19 juni in het Plantenbos. Wij zien 
u graag!

Verloting paaskaars
Op moederdag 8 mei werd na de Woord- 
en Communiedienst de paaskaars van 
het afgelopen jaar verloot. Er hadden 
zich weer een aantal mensen opgegeven 
hiervoor. Voorganger Marian Storteler 
werd gevraagd een briefje te trekken. De 
gelukkige was mevrouw Mentink-Verheij. 
Ze was er heel blij mee, wat op de foto te 
zien is. Marian trok nog een briefje met 
de naam van Annie Jansen-Schotman uit 
de Anjerstraat erop. Zij kreeg de kaars die 
aangestoken wordt als er een overledene 
is. 

Koffiedrinken
Zondag 10 juli en zondag 7 augustus.

Pleinmarkt
Op zondag 11 september houden wij 
weer de jaarlijkse Pleinmarkt waarvan 
de opbrengst geheel ten goede zal komen 
aan het onderhoud van de kerk. Hebt u 
waardevolle spullen die bruikbaar zijn 
voor de Pleinmarkt en waar u afstand 
van wilt doen, neem dan contact op met 
de heer H. Haggeman telefoonnummer: 
0575-441943 of met de heer G. Mentink 
telefoonnummer: 06-51040821. Zij ma-
ken dan een afspraak met u om het bij u 
op te halen.

Kindernevendienst
Zondag 19 juni tijdens de Woord- en 
Communieviering om 9.30 uur. 
Omdat dit de laatste kindernevendienst 
voor de zomervakantie is, besluiten we 
met een leuke activiteit. Wilt u op de 
hoogte gehouden worden van de kinder-
nevendiensten, stuur dan een mailtje naar 
kindervieringen@demooistekerk.nl 

Vervolg Vierakker
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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; 

openstelling 
Willibrorduskerk
De hele zomer, tot aan Open Monumen-
tendag in september is de Willibrordus-
kerk in Vierakker opengesteld op dins-
dagen en donderdagen van 13.30 uur tot 
16.00 uur. 
Er zijn dan vrijwilligers aanwezig die u op 
verzoek het één en ander kunnen uitleg-
gen over deze ‘Mooiste kerk van Gelder-
land’. Als u een echte rondleiding wilt 
hebben met een groepje kan dat ook op 
andere dagen. U kunt dat aanvragen op 
de website www.demooistekerk.nl of bij 
de kosteres mevrouw Tijssen tel: 0575-
441286.
De kerk is zeker een bezoek waard! 

toekomstvisie
Tijdens onze parochieavond op 10 maart 
spraken wij met elkaar over de toekomst 
van onze geloofsgemeenschap: hoe 
denken wij dat onze geloofsgemeenschap 
er over vijf jaar uitziet. Eind maart is een 
17 bladzijden tellende toekomstvisie bij 
het parochiebestuur ingeleverd waarin 
alle door het parochiebestuur gestelde 
vragen over kerkbezoek, leeftijdsopbouw, 
vrijwilligers, financiën en begraafplaats 
zijn behandeld en cijfermatig onder-
bouwd en waarin het besprokene op de 
parochieavond ook is meegenomen. Zou 
u de toekomstvisie willen lezen, meldt dit 
dan via info@demooistekerk.nl Er is een 
exemplaar dat rouleert.

Gift Veilingcommissie
Begin april werd een aanvraag ingediend 
bij de Stichting Veilingcommissie Vorden, 
ideële kringloopwinkel “De Werf”. De 
Werf bestemt elk jaar een deel van zijn 
opbrengsten aan goede doelen en maat-
schappelijke initiatieven. Wij dienden 
een aanvraag in voor een laptop en een 
beamer waarmee wij tijdens de openstel-
ling van de kerk, maar natuurlijk ook 

tijdens andere gelegenheden, een door 
RTV Utrecht gemaakte film over Ludger 
kunnen vertonen. En goed nieuws! Het 
bestuur van de stichting heeft ons laten 
weten dat onze aanvraag is gehonoreerd. 
Tijdens de meimarkt (28 mei 2016) 
mochten wij de cheque in ontvangst 
komen nemen.

Leden duitse Bruderschaft 
Ludgerus bij vesperdienst
De vesperdienst, dit jaar op 28 april, 
werd verzorgd door pastor Koos Smits 
uit Utrecht, lid van de Ludgerkring Oost 
Gelderland. Ook waren enkele leden van 
de Bruderschaft Ludgerus uit het Duitse 
Werden bij de dienst.
Een van hen, Günther Mayer verzorgde 
een schriftlezing in de Duitse taal. Om het 
oecumenisch karakter te benadrukken 
plaatste dominee Tim Wiersum, samen 
met anderen aansluitend aan de viering 
“Ludgerlichtjes” op de sokkel van het 
Ludgerbeeld in de tuin van de kerk.
De viering gaf inspiratie en stof tot na-
denken en het oecumenisch koor onder-
steunde met o.a. ook een Duits gezang. 

1275ste geboortedag  
van Ludger
In 2017 is het 1275 jaar geleden dat 
Ludger geboren werd. Wij denken al een 
tijd na over hoe wij daar op een goede 
manier aandacht aan kunnen besteden. 
Nogmaals een opvoering van het spel van 
Withmund?
Dominee Tim Wiersum is met een gewel-
dig voorstel gekomen. Hij heeft voor-
gesteld om, samen met Joke Kamphuis 
– enkele jaren geleden mede verantwoor-
delijk voor de zeer succesvolle uitvoering 
van de Ark van Noach - voor 2017 een 
musical te schrijven waarin zowel de 
1275e geboortedag van Ludger als de 500 
jarige verjaardag van de Reformatie van 
Luther verwerkt zijn. Wij hebben van 
harte onze medewerking aangeboden.

Geloofsverdieping
Op 21 april jongstleden waren de Loca-
tieraad en de Pastoraatgroep uitgenodigd 
voor het Platformoverleg, een Parochie-
breed overleg. Daar werd ons op inspire-
rende wijze verteld dat ons pastoraal team 
op cursus was geweest en daar gesproken 
had over spiritualiteit en verdieping in het 
geloof. Dit willen ze graag overdragen aan 
de parochianen. Door zo’n verdieping be-
staat er meer kans dat een kleine geloofs-
gemeenschap kan overleven ondanks dat 
het aantal gelovigen minder wordt.
We vinden zo’n verdieping een goed idee 
en willen het graag uitproberen, dit hoeft 
niet perse onder leiding van een lid van 
het pastoraal team. 
We willen na de zomer, in oktober, met 
belangstellenden een groepje vormen 
waarin we bespreken wat ons, gewone 
parochianen, beweegt om actief te zijn in 
de kerk en wat voor inspiratie we daaruit 
in het dagelijkse leven krijgen. Mocht 
u hier aan mee willen doen dan kunt u 
zich opgeven bij Margreet Gründemann 
telefoon: 0575-555559.

akkerbloemetjes 
Bloeiend (on-)kruid
Op 5 maart van dit jaar is plotseling 
overleden tijdens een korte vakantie met 
zijn gezin

Geert Haggeman 
Alhoewel Geert geen parochiaan was in 
Vierakker, is hij wel jarenlang een zeer 
betrokken tuinman van ons kerkhof 
geweest. Hij kon erg goed knutselen en 
heeft bijvoorbeeld de standaard voor de 
harken op het kerkhof gemaakt en het 
bord met de kerkhofregels bij de ingang. 
Hij ligt begraven naast zijn ouders op het 
oude deel van het kerkhof.

Op zaterdag 2 april j.l. is geheel onver-
wacht overleden

Johannes Andreas Maria  
(Johan) Heijtink
In de leeftijd van 60 jaar.

Wij herinneren ons Johan die veel vrijwil-
ligerswerk deed voor de S.V. Socii.
Op vrijdag 8 april hebben we afscheid van 
hem genomen vanuit crematorium “De 
Omarming” te Zutphen.

Mogen zij rusten in vrede en mogen zij 
die achterblijven steun en kracht ontvan-
gen om dit verlies te kunnen dragen.

Vervolg op pagina 28
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Eerste Heilige Communie

Doopterugkomviering

In de afgelopen jaren hebben we in Hengelo en Keijen-
borg een doopterugkomviering georganiseerd voor 
ouders, die hun kind hebben laten dopen. In deze speciale 
viering werden de gezinnen verwelkomd, werd opnieuw de 
doopkaars aangestoken en kregen zij het doopsymbool 
overhandigd. Daarnaast werd er ook een zegenwens uit-
gesproken, die betrekking had op de naam van het kindje. 
Deze zegenwens werd ook aan de ouders overhandigd. 
Zondag 5 juni j.l. is voor de tweede keer in Hengelo een 
doopterugkomviering geweest.

Ruurlo en Borculo
Na een paar maanden voorbereiding was het eindelijk zo 
ver! Op de zonnige zondagmorgen van 17 april kregen Wisse 
Reesing, Michelle Otten, Liset Dreierink, Frederike Klein 
Bluemink, Maren Herben, Lotte Kosters, Pien Schuppert,  
Aukje Markerink, Carlijn Schot, Boet ter Bogt en Bram 
Kempers uit Ruurlo en Borculo hun Eerste Heilige Communie. 
In een volle en feestelijk versierde St. Willibrorduskerk 
in Ruurlo was het pastoor Scheve die er samen met de 
kinderen een mooie viering van maakte. De communicant-

jes hadden de week er 
voor flink geoefend 
met kinderkoor Sing 
a Song, en zongen 
verschillende liederen 
luidkeels mee. Een 
week later werd het 
project ‘Blijf dit doen’ 
afgesloten met het 
laatste deel van het 
project, blijf dit doen. 
Alle kinderen van harte 
gefeliciteerd!

 
Vorden, Joppe, Zutphen en Lochem
Zondag 22 mei was het zover!
Maar liefst 17 Kinderen uit de geloofsgemeenschappen 
uit Joppe, Lochem, Zutphen en Vorden deden de Eerste 
Heilige Communie. Het was een hele mooie, waardige en 
feestelijke viering, die dit jaar in Lochem plaatsvond.
De kerk was prachtig versierd met de knutselwerken die 
de kinderen tijdens de voorbereidingen gemaakt hadden. 
De kinderen hebben tijdens de viering goed mee geholpen 
met het lezen van bijvoorbeeld de voorbeden. Het evan-
gelie over vijf broden en twee vissen hebben ze heel mooi 
nagespeeld. Het was ontzettend leuk dat er veel kinderen 
meezongen in het kinderkoor. 

Hartelijke felicitaties voor Isaac Groenevelt, Julie Klaver 
en Fraukje Montsma uit Joppe, Lucas Lans en Malwina 
Sadowska uit Lochem, Mies Gertsen, Mirthe Reintjes, 
Iris-Jasmijn van Brakel, Joost van Ditshuizen en Lea van 
Ditshuizen uit Vorden, Imre Dirks, Isabel Ferreira, Da-
nielle Helmink, Gabriël Kozlowski, Anna Rekurciak, IJzan 
Schaufeli en Sytse Wensink uit Zutphen en hun ouders!
We hopen dat ze mooie herinneringen bewaren aan het 
prachtige Communiefeest. De terugkomviering voor de 
Communicanten is zondag 12 juni om 9.30 uur in Joppe.
Het belooft een hele mooie viering te worden.

Keijenborg en Hengelo
Onze vader, die jou altijd ziet
en die vooral vandaag dicht bij jou staat.
Je ouders hebben je een mooie naam gegeven,
om je eigen ik te vormen samen met de mensen om je heen.
Geloof en vertrouw in jezelf,
geniet vandaag van je Eerste Heilige Communie
en gebruik het morgen voor de rest van je leven

Mooie woorden die door enkele ouders van de communicant-
jes zijn gemaakt. De communicantjes Jelle Blankenstein, 
Mika Winkelman, Kevin Lamers, Sophie van de Berg, Nick 
Schiphorst, Malea Steentjes, Anouk Sessink, Damian Ster-
keboer, Jochem Sessink, Dario ten Kate, Mark Sessink, Jara 
Veenhuis en Chantal Waenink, van Keijenborg en Hengelo 
hebben zich goed aan het voorbereiden op de grote dag. 

Zondag 5 juni 2016 was in de St. Jan de Doperkerk te 
Keijenborg een mooi Communiefeest. Alle Communicanten 
van harte gefeliciteerd!
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Kinderkamp 
en Tienerkamp 
Zomer 2016
Het bisdom organiseert voor kinderen 
tussen 8 en 12 jaar het kinderkamp Bees-
tenbende! Dit kamp staat onder leiding 
van Pieter Struyk en Juliette Schouten 
en wordt gehouden van 7 t/m 12 augustus 
20-16 in Ermelo.

Kinderen tussen 12 en 16 jaar kunnen 
meedoen met het tienerkamp van 7 t/m 13 
augustus 2016. Dit kamp is in Nettersheim, 
in de Duitse Eifel en staan onder leiding 
van pastoor Gerben Zweers. 
Voor informatie en aanmelding: www.jon-
gaartsbisdom.nl

Vormsel
In het weekend van 16 en 17 april hebben de vormelingen 
zich voorbereid op hun vormsel. We kijken met een goed 
gevoel terug op dit weekend, waarin we samen op verschil-
lende wijze ons hebben verdiept in wie de Heilige Geest 
nu is en hoe deze voor ons allen een Helper kan zijn. Het 
weekend werd afgesloten met een carrousel met opdrach-
ten die de vormelingen samen met hun  
ouders, broertjes en zusjes maakten. 

In de slotviering werd alles van het 
weekend kort toegelicht. Op zaterdag 28 
mei zijn we met alle vormelingen naar de 
vormheer Rector Patrick Kuipers geweest 
en hebben we de dag afgesloten met een 
speurtocht door de stad. Op zaterdag 4 
juni hebben de vormelingen het Sacra-
ment van het Heilig Vormsel ontvangen.

Kliederkerk
Kliederkerk is een nieuw concept dat is overgewaaid uit En-
geland. Dit concept geeft kinderen samen met hun ouders de 
gelegenheid te vieren op hun manier. Eerst al ’kliederend’ (of 
schrijvend, of bewegend), dan in een korte viering en daarna 
door samen te eten.
Na een succesvolle eerste Kliederkerk over Abraham nodigen 
we jou, je familie, je vriendjes en vriendinnetjes of wie je 
maar wilt meenemen, uit voor een nieuwe middag vol leuke 
activiteiten rondom een Bijbels thema. 

De volgende bijeenkomst zullen pastor Marga Peters-van 
Langen namens de parochie de HH. Twaalf Apostelen, domi-
nee Irma Pijpers van de Protestante Gemeente Zutphen en 
dominee Liesbeth Burger van de Evangelische Gemeente te 
Warnsveld, samen organiseren.
Zondag 26 juni, aansluitend aan het IJsselfestival, - tijd 
wordt nog bepaald - in de Kerk Protestante Gemeente De 
Wijngaard aan de Wilhelminalan 3 te Zutphen is die bijeen-
komst.

We beginnen met 
een uurtje ‘kliederen’ 
rondom het thema: 
spelletjes, experimen-
ten en knutselwerk-
jes, voor elk wat wils. 
Daarna houden we een 
korte viering waarin 
we verder kennisma-
ken met het verhaal, 
waarna we de middag smakelijk afsluiten met een high tea 
met lekkere hapjes en drankjes. Kortom het is een gezellige 
activiteit rondom geloof voor het hele gezin.
Jullie zijn van harte welkom. Kom je ook? 

Heb je zin om mee te helpen bij de organisatie of wil je meer 
informatie kunt u terecht bij pastor Marga Peters-van Lan-
gen, of kijk op de website https://protestantsegemeentezut-
phen.protestantsekerk.net/kliederkerk

Jong onderweg
Jong Onderweg is een enthousiaste groep jongeren die 
elke maand bij elkaar komen en spreken over een thema 
dat hen interesseert en waarin zij zich willen verdiepen. 
Zo hebben we 20 april gesproken over de doop en op 25 
mei hebben we samen een Bijbeltekst gelezen en gespro-
ken over waar het onszelf raakt en wat dit over onszelf 
zegt.
Op 22 juni zullen we het seizoen afsluiten met het 
thema: ‘Ruth, Keuze in vriendschappen’.
We beginnen om 19.00 uur in de sacristie van de St. Jan 
te Zutphen.
Heb jij interesse? 
Wil je meer weten over deze bijeenkomsten, en heb je 
zin om mee te doen? Voor informatie en aanmelden kun je 
terecht bij pastor Marga Peters; m.peters@12apostelen.
nl of via tel of app 0629405303; kijk ook op onze Jong 
Onderweg Facebook pagina.

Wij starten het 
nieuwe seizoen 
op woensdag 21 
september om 19.00 
uur in de sacristie 
van de St. Jan te 
Zutphen.
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r.K. Begraafplaats in Hengelo
De begraafplaats in Hengelo ligt op een niet alle daagse plek, namelijk aan de rand van 
het industrieterrein, aan de Zelhemseweg. Toch is het een plek waar de stilte over-
heerst. De huidige vorm en oppervlakte, ruim 2800 m², heeft het sinds 1929. In dat jaar 
werd ook het zgn. baar of lijkenhuisje gebouwd. Hier werden de overledenen opge-
baard. Een prominente plaats op dit kerkhof heeft het Kerkhofkruis, dat vervaardigd is 
in de ijzergieterij van Diepenbrock en Reigers. Dit kruis is bijna 150 jaar oud. Duidelijk 
is op ons parochiekerkhof de ontwikkeling van de gedenkstenen op de graven te zien. 
Van de eenvoudige en door de tand des tijd aangetaste cementen stenen tot indrukwek-
kende ontwerpen, waarin de nabestaanden hun gevoelens en gedachten proberen vast 
te leggen. In de jaren negentig van de vorige eeuw, was er sprake van dat het kerkhof 

verplaatst zou worden naar de Algemene Begraafplaats. Met name 
het gemeentebestuur was hier een voorstander van. Doordat we 
niet tot overeenstemming konden komen, is er toen door het 

kerkbestuur een plan gemaakt voor het ruimen van graven, aan-
brengen van een urnenmuur en het beter toegankelijk 

maken van het kerkhof. En omdat een aantal vrijwilli-
gers er veel vrije tijd insteken, ziet ons kerkhof 
er nu netjes en verzorgd uit.


