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onderweg naar Kerst
De Adventsster hangt voor het raam. De 
(klein)kinderen maken iedere dag een 
deurtje open op de Adventskalender. De 
Adventskrans met vier kaarsen staat op 
tafel en er staat of hangt een krans in onze 
kerken. We zijn onderweg naar Kerstmis. 
In  de geloofsgemeenschappen zijn er 
in deze periode zeer veel activiteiten: 
bijzondere vieringen, concerten, kerststal-
len worden opgebouwd. Deze activiteiten 
zijn door de communicatie commissie 
verzameld en verwerkt in een mooie 
Kerstfolder. 
Maar de communicatie commissie heeft 
nog veel meer werk verricht: er is een 
nieuwe website gebouwd! Geschikt voor 
computer, tablet én iPhone. Neem een 
kijkje en laat u verrassen; de naam is 
dezelfde gebleven: www.12apostelen.nl
Natuurlijk staat ook deze Onderweg in het 
teken van Advent en Kerst. 
En alweer voor de zesde keer wordt er 
een Kerstboekje uitgegeven. Het is een 
spannend verhaal over het hondje Astra. 
De kinderen ontvangen het op school en 
er zullen achter in de kerken exemplaren 
liggen om mee te nemen. 
Kortom, genoeg te lezen en te onderne-
men op weg naar Kerst. 
De redactie wens u een goede Adventstijd 
en een Zalig Kerstmis toe. Dat de geboor-
te van Christus, ons Vredeskind, vrede 
mag brengen bij u en uw dierbaren.

Magda van Ommen



Onderweg / Van de pastores    

en in de stilte gebeurde 
het wonder

ontmoeting. De betekenis van haar staan 
in deze heilsgeschiedenis werd haar dui-
delijk in de stilte van haar hart.
Met haar kunnen ook wij geraakt worden 
in ons hart. Geraakt door het vele onrecht 
dat de wereld steeds maar met zich mee-
draagt. Daarom is Kerst een verhaal dat 
je hart raakt. Het onbevangene van een 
kind raakt ons! Dat God zo mens werd; 
dan word je duidelijk dat God wel heel 
dicht bij wil zijn. Kerst maakt je dan stil 
en ontvankelijk voor zijn boodschap van 
vrede en liefde.

Luister nog even naar enkele zinnen van 
Eichendorf.

Bij mij, heel intens.
Ik werd een mens;
Geraakt door het geheim
Van een diepe Menswording.

Door de immense stilte omgeven,
Keek ik weer terug naar het stadje.
Dat ik zo weer terug mag gaan.

Met andere ogen mocht hij weer terug 
naar de kerststemming in zijn stadje.
Kerstmis mag ons aansporen om gevoelig 
te worden voor de vele mensen die juist 
nu eenzaam zijn, verdriet hebben. Kerst-
mis wil dan een feest zijn om daarmee 
verder te gaan, in een zorg hebben voor 
elkaar. Een primaire opdracht ligt hier 
telkens voor ons, niet alleen met Kerst 
maar ook daarna. En niet alleen een 
opdracht voor ons maar ook voor ons als 
geloofsgemeenschap.
Ik wens u allen, ook namens Marga Peters 
en Jaap van Kranenburg, een zegenrijk 
kerstfeest. 
Vrede en alle goeds!

Pastoor Harry Scheve

Daar loop je dan, in de nacht van Kerst.
Verwonderd kijk je naar
Het vele licht, bekorend en flonkerend,
Alsof al het duister hierdoor verdwijnt.

Door de kleine straten zie ik
Overal de moeite die mensen
Hebben genomen om te komen
Tot een intense feestvreugde.

Ikzelf liep naar de poort van de stad,
Naar buiten in een diep donkere vriesnacht.
Door stilheid verwonderd keek ik naar 
 boven,
En zag het vele licht door sterren bewogen.

Toen wist ik mij geraakt en wist,
Nu is het voor mij echt kerst,
Licht dat leeft diep in mij.
Hij kwam van al zo hoge

Bij mij, heel intens.
Ik werd een mens;
Geraakt door het geheim
Van een diepe Menswording.

Door de immense stilte omgeven,
Keek ik weer terug naar het stadje.
Dat ik zo weer terug mag gaan.

Met een diep beleefde vreugde ging ik,
Al het licht, al de vreugde van
Het samenzijn werd,

Voor mij een echte diepe vreugde!

Gebaseerd op een gedicht van Eichendorf.

Het is al weer een aantal jaren geleden dat 
ik het bovenstaande gedicht tegenkwam. 
Het raakte mij, dat ik het gelijk heb 
vertaald in het Nederlands. Het gedicht 
ademt de sfeer zoals velen de periode in 
december ervaren. En natuurlijk gaat 
het dan om de romantiek. Het gedicht 
stamt ook uit de tijd waarin de romantiek 
hoogtij vierde.
Nogmaals waarom raakt mij dit gedicht? 
Heel eenvoudig omdat de hoofdpersoon 
uit het gedicht de stad achter zich liet en 
in de stilte van de nacht een religieuze 
ervaring kreeg. Misschien wel een intense 
mystieke ervaring van de dichter zelf? 
Wie zal het zeggen?

We zitten nu in de donkerste tijd van het 
jaar. Met het verzetten van de tijd eind 
oktober wordt het nog even extra duide-
lijk. Rond vijf uur begint het te schemeren 

en….als we midden in december zijn, is 
het op dat uur al behoorlijk donker. Ik 
kan me nog wel herinneren dat ik in het 
duister naar huis fietste als het laatste uur 
op school om vijf uur was. Herinnerin-
gen worden, naar mate de tijd verstrijkt, 
steeds mooier. Zo vertelde een bevriende 
priester over vroegere tijden toen hij 
nog pastoor was in een dorpje vlak bij de 
Oostenrijkse grens. Vanuit zijn pastorie 
kon hij, op kerstavond, overal de mensen 
naar de kerk zien lopen met een lantaarn 
in de handen. Van verre in de bergen 
zag hij deze lichtjes langzaam dichterbij 
komen. Je moest één keer meemaken. Ik 
luisterde en dacht aan de kerstnacht dat 
ik met mijn ouders en mijn oma naar de 
kerk liepen. Ach, herinneringen worden 
steeds mooier.

Zijn de decemberdagen zo mooi en vol 
van herinneringen? Is het allemaal pais 
en vree? Was het maar zo.
Mijn bevriende pastoor memoreerde ook 
dat het een drukke pastorale tijd was, 
waarin velen het leven niet meer zagen 
zitten. Juist in de Advent- en Kersttijd 
waren er velen die aan zelfdoding dach-
ten. Gewoon…plotseling verdwenen in de 
sneeuw en rotsen van de bergen.

Dit verhaal uit de bergen kan samen 
komen bij één zin uit het kerstevangelie: 
“Maria bewaarde al deze woorden in haar 
hart en overwoog ze bij zichzelf.” (Lucas 
2, 19) Het waren eenzame herders die 
op weg gingen om getuige te zijn van 
de menswording van God. Het was een 
groep die aan de rand stonden van de 
maatschappij. Eenzaam en koud zaten ze 
bij het vuur en hielden de wacht. Mensen 
met gewone vragen, moeilijkheden en 
blijheid. Mensen die kunnen zijn zoals 
u en ik. Maria was geraakt door deze 
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memorial Concert 
Bij leven hoort doodgaan. Mensen die overleden zijn leven echter 
door, in elk geval in onze herinnering. Met deze woorden werd 
het eerste Memorial Concert aangekondigd. Iedereen die een 
dierbare overledene wilde herdenken werd uitgenodigd. Op 13 
november was het dan zover. Om 11.00 uur stonden 80 zangers 
en zangeressen klaar om onder leiding van Frank Sterenborg ze-
ven liederen in te studeren. Om kwart over elf zat het eerste lied 
er al in, een lied met maar liefst drie verschillende zangpartijen 
(sopraan, alt en mannenstem). En wat klonk het mooi! 
Voor we het in de gaten hadden waren alle liederen in de grond-
verf gezet en was het tijd voor een welverdiende pauze waarin 
met koffie, thee, water, krentenbollen en heerlijk belegde brood-
jes de inwendige mens goed werd verzorgd. Na de pauze lag het 
accent op de uitvoering en de presentatie van de liederen. Na een 
tweede korte pauze was het aan Jan te Plate om als dirigent, met 
muzikale begeleiding van Frank de ‘generale’ te houden. 
Om half vier kwamen de eerste bezoekers binnen. Zij hadden 
de mogelijkheid op een mooi gekleurd hart de naam van een 
dierbare overledene te schrijven en deze op de ‘Memorial Wall’ 
te plakken. De namen op de harten kregen hierdoor een plaats 
binnen het geheel van deze bijzonder sfeervolle bijeenkomst: 
‘opdat ze niet vergeten zouden worden’.
Margriet te Morsche hield een woord van welkom, waarin ze 
benadrukte dat na de dood alles voorbij lijkt, maar we soms ook 
ervaren dat er meer is. Margriet: “We voelen dat door de liefde 
die er was en de verbondenheid met elkaar. Iedereen heeft wel 
iemand die hij of zij bijzonder mist. Veeg deze namen niet weg. 
Roep ze in je herinnering. Niemand mag vergeten worden.” Er 
was ruimte voor gedichten, gedachten, rituelen en liederen, 
gezongen door zowel het projectkoor als door de solistes Lianne 
Versteegen - Krukkert en Monique Schutten.
Het concert was opgedeeld in zeven blokken: Geloof, Trouw, 
Verlangen, Liefde, Vriendschap, Licht en Hoop. In elk blok droeg 
Margriet een gedicht voor, zong het koor een lied en werden er 
telkens namen van overledenen uit onze parochie genoemd. Elk 
blok eindigde met het ontsteken van een kaars en het zingen van 
een acclamatie. 
Hoewel de belangstelling voor het Memorial Concert enigszins 
tegenviel, was het zeer zeker de moeite waard en voor herhaling 
vatbaar. 

Petra Hulman

Veeg mijn naam niet weg
              uit het boek van het leven,
dat ik mag opgeschreven staan
                   bij mijn vrienden.



Onderweg / Van de bestuurstafel 5

Van de bestuurstafel
Alweer op weg naar Kerst en Oud en Nieuw. Nog even en 
2016 ligt achter ons. Altijd weer dat verlangen om verder 
te gaan. Maar goed ook, daar het anders een saaie boel zou 
worden. Dat verlangen om verder te gaan betekent ook om-
gaan met onzekerheid, omdat we niet weten wat we onder-
weg tegen zullen komen.
Onzekerheid past niet bij een penningmeester. Omgaan met 
onzekerheid is best draagbaar als financieel de zaak maar 
op orde is. Wij zijn als parochie in de gelukkige omstandig-
heid dat wij een stabiele financiële basis hebben. Een brede 
financiële basis die vorm krijgt in onze 14 geloofsgemeen-
schappen, waar we tegelijkertijd ook bezig zijn met het vorm 
geven van de toekomst van onze kerk. Ik wil graag mijn 
dank uitspreken aan al die mensen die actief zijn in onze 
geloofsgemeenschappen en ook aan degenen die ons in staat 
stellen om financieel de zaak op orde te houden, zodat we in 
staat zijn om aan die toekomst te werken!
Werken aan de toekomst: nadenken over hoe we op een 
eigentijdse wijze samen kerk kunnen zijn. Nadenken, de toe-
komst verkennen, nieuwe wegen inslaan, vallen en opstaan 
en weer doorgaan om de boodschap van Jezus uit te dragen 
en niet verloren te laten gaan. 
Hoe de toekomst vormt krijgt ligt uiteindelijk bij u en mij, 
die inhoud geven aan hoe we ons geloof in praktijk brengen. 
We gaan op weg naar Kerst. Laten we ons laten inspireren 
door het verhaal van de geboorte van Jezus. Zolang we ons 
daarover kunnen verbazen staan we open voor zijn bood-
schap.

Namens het bestuur van de parochie wens ik u allen een 
Zalig Kerstfeest toe!
Gerard Stolwijk, penningmeester

de parochie heeft een nieuwe website
Je kunt er lang over praten of de 
website nu vernieuwd is of nieuw..... 
een feit is dat behalve het adres van 
de website www.12apostelen.nl alles 
nieuw is aan de vernieuwde website! 
Al een hele tijd is door een werkgroep 
bestaande uit Stefan Rutten, Laura 
van de Kam, Theo Lam, Anton Schil-
derinck, Huub Winkeler en Joseph 
Wissink enorm hard aan de website 
gewerkt. Het resultaat is eind novem-
ber gelanceerd tijdens een platformoverleg tussen de leden van 
de pastoraatgroepen en de locatieraden van de geloofsgemeen-
schappen, het parochiebestuur en het pastoraal team.
In de afgelopen maanden is behalve door de werkgroep ook hard 
gewerkt door een grote groep mensen die voor de geloofsge-
meenschappen een stukje van de website zijn gaan invullen. Elke 
geloofsgemeenschap heeft nu een eigen pagina op de website en 
is dus terug te vinden op het internet. Het parochiesecretariaat 
zal, zoals we van ze gewend zijn, de nieuwe website bijhouden 
en van actualiteiten voorzien, dat verandert niet. Op de nieuwe 
website is er echter veel meer ruimte gekomen voor actualiteiten 
en andere informatie binnen de geloofsgemeenschappen.
Bij de bouw van de website heeft Stefan Rutten uit Wichmond 
een heel belangrijke rol gespeeld. Met zijn technische kennis was 
hij in staat de website in zijn geheel te bouwen maar ook zo te 
maken, dat elke geloofsgemeenschap een eigen plek kon krijgen 
en die zelf kan bijhouden. Bovendien heeft hij tijdens een tweetal 
avonden de mensen geïnstrueerd over hoe zij op een handige 
manier teksten en foto’s op de website kunnen plaatsen. We zijn 
hem daar zeer erkentelijk voor, geweldig werk!
Met de nieuwe website geven we verder invulling aan één van de 
onderdelen van het communicatieplan zoals we dat een aantal 
jaren geleden hebben vastgesteld. De nieuwe website ziet er niet 
alleen heel anders uit, maar is ook veel geschikter om te gebruiken 
op bijvoorbeeld de iPad, een aparaat dat door steeds meer mensen 
gebruikt wordt. De ontwikkelingen op internet gaan razendsnel, 
dat is bekend. Steeds meer mensen maken voor steeds meer 
zaken gebruik van het internet. Ons parochieblad Onderweg blijft 
natuurlijk ook een belangrijke rol spelen, niets heerlijker dan 
met een mooi vormgegeven blad in je handen eens rustig te gaan 
zitten bladeren. Maar dat neemt niet weg dat bepaalde actuali-
teiten of bepaalde specifieke gegevens op internet soms net iets 
makkelijker te vinden zijn dan op papier. En bovendien vindt de 
een papier fijner en de ander een computerscherm. Als parochie 
proberen we er voor zoveel mogelijk mensen te zijn, op papier 
én digitaal. We zijn er trots op dat we ook op dit gebied weer een 
stapje voorwaarts hebben gemaakt en wensen u veel leesplezier! 

De werkgroep website:
Laura van de Kam, Theo Lam, Stefan Rutten, Anton 
Schilderinck, Huub Winkeler en Joseph Wissink

Kerstboekje 2016: astra
Ook dit jaar geeft de parochie weer een kerstboekje voor kinde-
ren uit. Dit jaar heet het ‘Astra’. Het is een spannend verhaal dat 
speelt in de hongerwinter in de Tweede Wereldoorlog. Het laat 
zien dat vrede, vrijheid en voldoende voedsel niet altijd zo van-
zelfsprekend waren als dat nu is. Maar dat na donkere tijden ook 
het licht weer gaat schijnen als je maar vertrouwen houdt. 
Het boekje is bedoeld voor kinderen uit de bovenbouw van het 
basisonderwijs en de lagere klassen van het voortgezet onder-
wijs. Het wordt uitgedeeld op de katholieke scholen in onze 
parochie en ligt in het Heiligenbeeldenmuseum. Ook zullen er 

exemplaren achterin de 
kerken liggen. Neem er 
gerust één mee voor uw 
kinderen of kleinkinde-
ren als zij er nog geen 
ontvangen hebben. En 
natuurlijk mag u het zelf 
ook lezen!
Theo Lam
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Zoals u in het vorige nummer van Onderweg 
al gelezen hebt, hoort met ingang van de eerste 
zondag van de Advent het Onze Vader anders 
gebeden te worden dan in het verleden. Hier en 
daar is fronsend en schouderophalend gerea-
geerd bij het aanhoren van deze aankondiging. 
“Moeten we ons hier nu druk om maken?” en 
“Is de geest niet belangrijker dan de letter?”  
waren begrijpelijke reacties. “Waarom moet dit 
nu anders?” Ook al heeft pastoor Harry Scheve 
dat in Onderweg en op tal van andere plaat-
sen uitgelegd, het blijft toch een raar idee. Om 
ons eraan te laten wennen, volgt hier toch nog 
een keer de tekst.
En uiteraard is het belangrijk dat we ons 
realiseren dat de taal waarin het Onze Vader 
gebeden wordt niet heel belangrijk is. Volgens 
de overlevering leerde Jezus het Onze Vader 
aan zijn leerlingen in Jeruzalem, op de plaats 

waar nu de Pater Nosterkerk, ook wel de Eleona-
kerk genaamd, staat. In de kruisgang van die kerk 
hangen tableaus met daarop de tekst van het Onze 
Vader in 62 talen. En in elk van die talen heeft het 
gebed haar eigen kracht. Dat zet deze kleine veran-
dering in de tekst wel een beetje in perspectief!

ondersteuning van kwetsbare vrouwen in Burkina Faso

onze Vader anders

Als parochie HH. Twaalf Apostelen 
willen wij dit jaar met de Adventsac-
tie het project “Moeder en Kind” in 
Burkina Faso steunen.
De orde O.L.V. van Liefde van de 
Goede Herder is een internatio-
nale congregatie, opgericht in Anger 
(Frankrijk) in 1835. De congregatie is 
actief in 72 landen. De zusters werken 
sinds maart 2011 in Burkina Faso, 
een van de armste landen ter wereld. 
De zusters geven aandacht aan de 
situatie van vrouwen en kinderen in 
de sloppenwijk Burkinabé. Het gebrek 
aan infrastructuur en overheidsdien-
sten (onderwijs, gezondheidszorg 
...) maakt de situatie van vrouwen 
en kinderen kwetsbaar, waardoor 
ze slachtoffer worden van geweld en 
mensenhandel.

onderdak en 
zelfontwikkeling
Het project van de zusters van OLV 
van Liefde van de Goede Herder wil 
een antwoord geven op de noden 
van de bewoners van de sloppenwijk 
Burkinabé. Uit een enquête blijkt dat 
de potentiële doelgroep een zeer laag 
inkomen heeft door hun lage onder-
wijsniveau en gebrek aan technische 

vaardigheden. Daardoor komen ze niet in aanmerking voor een 
betaalde baan. Minder dan de helft van de bewoners heeft ooit 
onderwijs gekregen en tien procent is analfabeet. Negen van 
de tien meisjes werken in de huishouding en worden door hun 
werkgevers uitgebuit. Bijna alle meisjes zijn fysiek of verbaal 
misbruikt door ouders, familieleden, vrouwenhandelaars of 
pooiers. Een schamele 15 % van de meisjes komt uit een stabiel 

gezin. De zusters willen deze kwetsbare groepen beschermen 
door hen onderdak te bieden, hun capaciteiten te ontwikkelen en 
een stimulerende omgeving voor kleine kinderen te creëren. De 
zusters willen 200 à 300 vrouwen en kinderen per jaar bereiken.

Geplande activiteiten
De zusters willen op korte termijn een huis inrichten voor 15 
meisjes en vrouwen die slachtoffer werden van geweld. Ook 
vrouwen of meisjes die in aanraking kwamen met justitie zijn 
welkom. Verder staan een kleuteropvang en een kleuterschool op 
de planning. Er zouden, over een periode van drie jaar, in totaal 
195 kleuters opgevangen worden. Ten slotte willen de zusters 
ook opleidingen aanbieden voor 150 meisjes en vrouwen per 
jaar. De opleidingen variëren van catering, koken, banketbakke-
rij en Frans tot internet- en computervaardigheden.

Langetermijnplannen
Op middellange termijn wil het project de sociale en economi-
sche integratie van vrouwen in alle lagen van de maatschappij 
bevorderen. Op lange termijn voorziet het project de verbete-
ring van de levensomstandigheden van vrouwen en kinderen, 
gelijkwaardigheid en emancipatie. De zusters hopen ook om 
inclusief en kwalitatief onderwijs te verzorgen voor iedereen en 
het levenslange leren te bevorderen.

10 en 11 december is het MOV weekeind in onze parochie en dan 
zal in alle vieringen aandacht zijn voor deze actie!
U kunt de actie steunen door een gift over te maken op het bank-
nummer van MOV parochie HH. Twaalf Apostelen NL04 RABO 
0322 3951 00 onder vermelding van Adventsactie 2016.

Diaken Anton Bos
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de eenwording van Keijenborg en Hengelo
toen onze parochie een paar jaar geleden in clusters werd ingedeeld ontston-
den er een paar ‘natuurlijke clusters’: geloofsgemeenschappen die vanouds al 
met elkaar samenwerkten en vrij dicht bij elkaar liggen, maar ook het ‘rest-
cluster’ Borculo- ruurlo- Hengelo- Keijenborg. topografisch gezien een lint 
van wel 20 kilometer. 

Hoewel met de Eerste Heilige Communie 
al een tijdje wordt samengewerkt in clus-
terverband, werd er op de clustervergade-
ringen ook gezocht naar andere vormen 
van samenwerken. Dit verliep enigszins 
stroef, ook al omdat de dorpen zo ver uit 
elkaar liggen. Maar na een tijdje ontstond 
het idee om iets te gaan doen met een 
Anders Vieren Viering. Het thema Buurte 
Maken leek een logische keus. 

Om de topografische drempels binnen het 
cluster wat te verlagen werd besloten dat 
Hengelo en Keijenborg eerst maar eens 
buurt moesten maken. Afgelopen voorjaar 
zijn daarom onder leiding van parochie-
medewerker Gerry Spekkink uit Hengelo 
een aantal mensen uit Hengelo en Keijen-
borg bijeengekomen om deze Anders 
Vieren Viering handen en voeten te gaan 
geven. Besloten werd dat ‘Hengelo’ op 
visite zou komen in ‘Keijenborg’.
Zondag 9 oktober was het zo ver. De 
Keijenborgse klok luidde een uur vroe-
ger dan normaal en voor de Hengeloërs 
was het tijdstip een half uur later dan 
normaal. De brug in de tijd was daarmee 
al gebouwd. Het thema van de viering – 
Buurte maken – werd aan de hand van 
een rozenkrans in de vorm van een groot 
hart uitgewerkt. Betekenis van deze sym-
boliek: in de rozenkransmaand werken we 

samen vanuit ons katholieke hart. Mensen 
uit verschillende werkgroepen van 
Hengelo en Keijenborg, maar ook uit het 
parochiebestuur, plaatsten een roos in het 
hart om daarmee aan te geven hoe men-
sen onderling verbonden zijn. Doordat 
iedereen eraan meewerkte werd het hart 
één, en werden Hengelo en Keijenborg 
dus één: we zijn op elkaar aangewezen. 

De viering werd voorgegaan door leken-
voorgangers uit Hengelo en Keijenborg, te 
weten: Ans Schabbink, Jenny Veldschol-
ten, Suzan Besselink en Annie Stapel-
broek. Het geheel werd opgeluisterd 
met prachtig gezongen liederen door het 
Hengelose koor. In alles was de viering 
dus een ware samensmelting van Hengelo 
en Keijenborg. (Dat is op het voetbalveld 
wel eens anders!!)

Op het eind van de viering kon iedereen 
naar voren komen om een waxinelichtje 
op het priesterkoor te zetten voor een per-

In navolging van de Paas- en Kerstfolder zijn alle 
activiteiten rondom Advent en Kerstmis in december 
2016 wederom gebundeld in een folder. Hierin staan 
overzichtelijk en gerangschikt allerlei verschillende 
activiteiten binnen onze 14 geloofsgemeenschappen. 
In de folder die met veel zorg is samengesteld, staat 
veel, maar niet alles. Voor het totale, complete 
overzicht, maar ook voor achtergrondinformatie 
en mooie foto’s van voorgaande jaren gaat u naar 
onze nieuwe (!) website www.12apostelen.nl. Op 
de homepage (klikken op ‘home’) vindt u, onder 
de zes gekleurde blokjes aan de rechterkant van de 
pagina uitgebreide informatie over alle activiteiten 
in de Advent en tijdens Kerstmis. 
De folder is ingesloten bij deze Onderweg. Ook 
achterin de kerk en op diverse openbare plaatsen 
in de geloofsgemeenschappen kunt u de folder 
aantreffen. 
We ontmoeten u graag bij één van de vele acti-
viteiten in onze parochie tijdens de Advents- en 
Kerstperiode!

De werkgroep Kerstfolder:
Jolanda Jansen, Laura van de Kam, Theo Lam 
en Joseph Wissink.

soonlijke gebedsintentie. Na afloop was er 
achter in de kerk onder het genot van een 
kop koffie en krentenbrood een gezellig 
samenzijn van de ‘nieuwe’ buren. Ook 
kon men de tekeningen die Keijenborgse 
schoolkinderen m.b.t. Buurte maken 
hadden gemaakt nog eens rustig bekijken, 
net als de historische foto’s van het dorp 
Keijenborg en de Keijenborgse kerk. Deze 
waren voor de gelegenheid tentoongesteld 
op beide zijmuren van de kerk. Daarnaast 
konden degenen die er belangstelling 
voor hadden ook nog een rondleiding 
krijgen waarbij de geschiedenis van de 
Keijenborgse kerk aan de orde kwam. Er 
werd unaniem enthousiast gereageerd op 
de viering.

De andere dag lieten Ruurlo en Borculo 
op de clustervergadering al weten dat ze 
eenzelfde viering voor hun beide geloofs-
gemeenschappen ook zagen zitten. Een 
teken te meer dat de Anders Vieren 
Viering zeer geslaagd was, en dat er zeker 
een vervolg op moet komen. Alle lof dan 
ook voor de organisatoren en de mensen 
die hebben meegewerkt aan het tot stand 
komen ervan!

Hans Limbeek

Kerstmis: het feest van samenzijn



eerste H. mis Johan rutgers
Zondag 13 november was het dan zo-
ver: onze parochiaan Johan Rutgers, 
de dag ervoor priester gewijd, heeft 
onder massale belangstelling in zijn 
oude parochiekerk de H. Willibrord 
in Hengelo zijn eerste Heilige Mis 
gecelebreerd. Wat een feest!

De pastores, diakens, parochieme-
dewerkers en het parochiebestuur 
wensen Johan bij deze nogmaals een 
mooi, gelukkig priesterschap. Dat 
Gods zegen op hem mag rusten!

In het volgende nummer een  
uitgebreider verslag.
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Gezinsviering met 
“Sing a Song”
Op Kerstavond, zaterdag 24 de-
cember 2016 is er om 17.00 uur een 
gezinsviering met medewerking van 
kinderkoor “Sing a Song”. Voor aan-
vang zullen er al enkele kerstliedjes 
gezongen worden. Marga Peters zal 
in deze viering voorgaan.

“Moet je horen, moet je horen“, 
dat is het thema van de viering.

Het kerstverhaal zal door een aantal 
kinderen worden uitgevoerd. In 
dit verhaal zullen de engelen héél 
belangrijk nieuws te vertellen hebben 
aan alle mensen die het maar willen 
horen. Zijn jullie al een beetje nieuws-
gierig geworden? Kom dan op kerst-
avond naar de St.Willibrorduskerk 
in Ruurlo. Opa’s, oma’s, vaders, 
moeders en natuurlijk kinderen!!
Het kinderkoor “Sing a Song“, onder 
leiding van Karin Hukker heeft ook 
een paar nieuwe kerstliedjes ingestu-
deerd. Kortom, het belooft een mooie 
viering te worden. Bij deze bent u 
allemaal van harte uitgenodigd !

Werkgroep liturgie

Wereldlichtjesdag 2016, ook weer in de 
Gemeente Bronckhorst

Elk jaar worden wereldwijd op de 
tweede zondag in december lichtjes 
aangestoken om de overleden kinderen 
te gedenken. Deze kinderen, ongeacht 
hoe lang of kort het geleden is, hoe jong 
of oud ze waren of waaraan ze gestorven 
zijn, worden zo in het licht gezet.  Tijdens 
de bijeenkomst noemen we hun namen 
en daarbij klinken muziek en zang en zijn 
er gedichten en troostende woorden.

Wij nodigen u / jullie van harte uit op 
zondagavond 11 december a.s. van 19.00 

tot 19.30 uur op de RK begraafplaats bij 
de St. Willibrorduskerk aan de Vierakker-
sestraatweg te Vierakker. 

Na afloop is er gelegenheid om koffie, thee 
of warme chocolademelk te drinken en 
met elkaar na te praten in de koffieruimte 
van de St. Willibrorduskerk. 
Bij erg slecht weer wordt de 
viering in de kerk gehou-
den. Op de begraafplaats 
zijn stoelen voor hen 
die slecht ter been zijn.

Wij hopen velen van u te 
mogen begroeten bij deze 
World Wide Candle Lighting!

Voor opgave van de namen die we willen 
en mogen noemen en verdere informatie:
mariaschotman@gmail.com 
tel. 06-44338522 of
gerrie@de-levensloop.nl 
tel. 06-38700488.

Maria Schotman-Harmsen
Gerrie Vos-Hiddink

Kerstgroepententoonstelling 2016/2017
Op vrijdag 9 december 
gaat het Heiligenbeel-
denmuseum weer open 
met de nieuwe kerst-
groepententoonstelling. 
Naast veel groepen uit 
de eigen collectie, waar-
onder de bij de kerk be-
horende Cuypersgroep 
in grotopstelling, staan 
dit jaar centraal topstuk-
ken uit de uitgebreide 
verzameling van Ida en 
Peter Diemer uit  
Veenendaal. Zij zijn bei-
den enthousiaste verzamelaars en leden van de Vereniging Vrienden van de Kerst-
groep. Daarnaast worden o.a. recent verworven grote kerstgroepen uit b.v. de in-
middels gesloten Andreaskerk uit Brummen tentoongesteld. Aan het met de Kerst 
verbonden thema “de Vlucht uit Egypte” wordt dit jaar extra aandacht geschonken. 
Ook kan men dit jaar het klankbeeld over de Driekoningen weer bewonderen. 
Op Tweede Kerstdag ‘s middags zal Chantal Dohmen de kerstsfeer een extra di-
mensie geven met passende harpmuziek.

Kerst op de Kranenburg: van vrijdag 9 december t/m zondag 8 januari 2017; iedere 
dag van 11.00 tot 17.00 uur, behalve Eerste Kerstdag en Nieuwjaarsdag.
Adres: Ruurloseweg 101, 7251 LD Kranenburg-Vorden. Reserveringen van groepen: 
VVV-kantoor Vorden, tel. 0575-55 32 22 of secretariaat VKK, 
p/a Schoneveldsdijk 2, 7251 LE Vorden. Info: www.heiligenbeeldenmuseum.nl
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Ed Wassink: religie is bedoeld  
om mensen gelukkiger te maken
We vierden onlangs zijn twaalfenhalf jarig jubileum als priester. Is dat niet wat 
kort voor iemand van 65? toch lijkt hij al een heel leven in de kerk te werken... 
Hoe zit dat eigenlijk? Wat heeft hij gedaan al die jaren? allemaal vragen die 
door mijn hoofd spelen als ik aanbel bij het ‘Provoost Geweldigershues’, een 
prachtig pand in de binnenstad van Zutphen, twee straten achter de Sint Jan. 
Ik begin met een “Sorry dat ik wat later ben.” Geen probleem voor pastor ed 
Wassink: “Ik ga toch altijd laat naar bed, niets aan de hand. Kom binnen!” en 
daar zit ik. In een huis vol geschiedenis met een man vol verhalen. Ik probeer 
er een paar op te pikken. 

“Ik wilde eigenlijk altijd al een keer in de 
oude binnenstad van Zutphen wonen. 
Toen deze kans voorbij kwam, heb ik die 
met beide handen aangegrepen. Dit is 
een huis waar vroeger de Krijgsraad van 
het garnizoen zitting hield. Maar in de 
vijftiende eeuw was dit nog de pastorie 
van de St. Jan en woonde hier een pastoor 
Esselink. Als geboren Zutphenaar voel 
ik me hier helemaal thuis,” vertelt Ed. 
En daarmee zijn we meteen bij het begin 
van zijn leven. Hij is in Zutphen geboren 
in 1951, in een ongelovig gezin. “Zet dat 
er maar in, iedereen denkt altijd dat ik 
protestant geweest ben, maar dat is niet 
zo. Mijn ouders waren ongelovig, maar 
wilden dat we toch wat van het Christen-
dom meekregen en stuurden ons naar een 
protestants-christelijke school, die nu de 
Kennedyschool heet. 

Na de lagere school volgde ik de Detail-
handels Vakschool in Apeldoorn. Een 
fijne school met veel creatieve vakken, 
waar ik altijd veel aan heb gehad. Op 
school sprak me het vak psychologie erg 
aan en wilde iets in die richting. Mijn ou-
ders werkten vroeger al in de psychiatrie 
en ik wilde wel verpleegkundige worden. 
Eind ’60 kwam ik in Amsterdam terecht, 
werkte in de Valeriuskliniek en maakte 
de heerlijke hippie en flower-power tijd 
mee.” Zijn ogen beginnen een beetje te 
fonkelen als hij over die tijd praat: “Ik had 
lang haar en oorringetjes in. Het gekke 
was dat we als leerling verpleegkundigen 
keihard werkten en toch door iedereen 
als werkschuw tuig gezien werden,” lacht 
hij. “Ik haalde diploma B in Amsterdam 
en daarna diploma A in Nijmegen, in het 
Canisius-Wilhelminaziekenhuis. Ik ervoer 
de verpleging als een levensschool. Ik heb 
alles meegemaakt van geboorte tot de 
dood en alles er tussenin. Maar toen ik 
klaar was realiseerde ik me dat het toch 
niet echt mijn vak was.” Door zijn oplei-
ding had Ed inmiddels echter wel veel 
meer mogelijkheden gekregen om door te 
studeren en ging dat ook doen.

“Mijn vader overleed toen ik elf was, dat 
heeft veel indruk op mijn gemaakt. Toen 
ik vijftien was wilde ik katholiek worden, 
maar mijn moeder vond dat niet goed,” 
vertelt Ed. “Ze vond dat ik maar moest 
wachten tot ik eenentwintig was en dat 
deed ik. Kort daarna liet ik mij dopen 
bij de Benedictijnen in Egmond-Binnen, 
waar ik me erg mee verbonden voelde. 

Ik wilde zelfs wel intreden, maar werd 
uiteindelijk oblaat van de abdij. Na mijn 
verpleegkundige opleidingen wilde ik 
het liefst iets op pastoraal gebied gaan 
doen. Met extra toelatingsexamens begon 
ik op de Hogeschool voor Theologie en 
Pastoraat in Heerlen.” In die periode is 
hij getrouwd en kreeg twee kinderen. “Ik 
ben toen geswitcht naar de Katholieke 
Universiteit Nijmegen, waar ik in 1985 
ben afgestudeerd in Godsdienstfilosofie 
en Godsdienstwetenschappen.” Terloops 
meldt hij dat dat afstuderen cum laude 
was en legt uit: “Mijn doctoraalscriptie 
ging over de vraag hoe je religie van mys-
tiek kunt onderscheiden. Mijn benadering 
was dat mystiek een universeel verschijn-
sel is dat alle grenzen overschrijdt, terwijl 
religie juist binnen door haar zelf gestelde 
grenzen blijft.

Ed werd geestelijk verzorger in de gevan-
genis van Grave. Vol enthousiasme vertelt 
hij over de tijd dat hij in de gevangenis 
werkte. “In die tijd stonden in de gevan-
genis de verschillende religies heel dicht 
bij elkaar en ook heel dicht bij de men-
sen, zeker in Noord Brabant. Ik heb met 
gevangenen heel bijzondere religieuze en 
mystieke ervaringen mogen delen. In de 
gevangenis raakte ik er steeds meer van 
overtuigd dat religie mensen gelukkiger 
kan maken, zoals ik zelf beleef. Leven uit 
de bron, die wij God noemen en Liefde, 
maakt je een mooier mens en laat je 
uitgroeien tot de mens zoals God je heeft 
bedoeld. Zo is religie bedoeld, zo bedoelde 
Jezus en zijn Apostelen dat ook volgens 
mij. Het gaat uiteindelijk om je relatie 

met God, met het Mysterie van Leven en 
hoe je dat gestalte geeft met je medemen-
sen in deze wereld.”

In 1998 keerde Ed terug naar zijn geboor-
testad. Na twaalf jaar tussen gevangenen 
verkeerd te hebben, wilde hij graag gaan 
werken in het basispastoraat. Op mijn 
vraag hoe het nu zat met zijn priester-
wijding antwoordt Ed laconiek: “In de 
gevangenis in Grave was het niet nodig 
dat ik gewijd was en is het gewoon niet 
gebeurd. Hier in de parochie in Zutphen 
werd dat anders en ben ik weer gaan stu-
deren. In 2003 ben ik tot diaken gewijd 
en in 2004, nu twaalfenhalf jaar geleden, 
tot priester.”

We praten nog door over zijn broze 
gezondheid, zijn beperkt aantal taken 
binnen de kerk en de moeite die hij heeft 
om maat te houden in zijn werk. “Ik 
ben nogal grenzeloos, weet je,” zegt Ed. 
Na mijn vraag of hij dan eigenlijk meer 
mysticus dan religieus is, kijkt hij me 
verbaasd aan. “Ja dat heb je wel goed. 
Ik voel me enorm thuis in de katholieke 
kerk, maar de ondertoon van mijn leven is 
een universele religiositeit, van mystiek, 
zonder grenzen.”

Theo Lam
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Kerk & Vluchteling van start

Kerk&Vluchteling Zutphen in actie: 
muziek én muziekinstrumenten bij 
de open dag van het AZC. 

Het is u vast niet ontgaan. Het AZC is nu bewoond en dat be-
tekent dat Kerk & Vluchteling Zutphen e.o. eindelijk kan doen 
waarvoor zij in 2014 is opgericht: van betekenis zijn voor de 
vluchtelingen in Zutphen, voor “De Vreemdeling als Naaste”. De 
eerste actie was de schenking van een piano aan het AZC. Wat 
was het fijn om eindelijk te beginnen! De lange voorbereidings-

tijd werpt 
trouwens wel 
zijn vruchten 
af. We kunnen 
nu snel scha-
kelen omdat 
de organisatie 
staat en de 
werkgroep-
leden elkaar 
inmiddels al 
goed ken-
nen. En het 
gaat natuur-
lijk altijd een 
beetje anders 
dan we dach-
ten...
Zo hadden we 
niet voorzien 
dat christe-

lijke vluchtelingen hun weg zo makkelijk zouden vinden naar de 
verschillende kerken. Of het nu de Evangelische Gemeente is of 
de Gereformeerde Kerk: overal komen mensen binnendruppe-
len. Dat daagt uit om als kerklid eens een kopje koffie te drinken 
met onze gasten of als geloofsgemeenschap zelf wat te organi-

Stichting Vrijwillige Schulddienstverlening Bronckhorst 
(Schuldhulpmaatje Bronckhorst) is op zoek naar een 

Coördinator (vrijwilliger)
die samen met de maatjes zich inzet om mensen met een 
schuldenproblematiek te helpen. Onze stichting is in 2013 
opgericht op initiatief van de diaconieën en Parochiële 
Charitatieve Instellingen (PCI’s ) binnen de gemeente 
Bronckhorst. Inmiddels hebben ruim 90 inwoners hulp en 
ondersteuning gevraagd bij de stichting, omdat zij diep in de 
schulden zaten of dreigden te geraken. Meer dan 50 hulp-
vragers hebben met behulp van een maatje hun financiën 
weer op orde en grip op de portemonnee en kunnen weer 
zelfstandig verder en normaal deelnemen aan de samen-
leving. De coördinator houdt contact met de maatjes en 
leidt de bijeenkomsten waar ervaringen onderling worden 
uitgewisseld.

Belangstelling voor het werk en de functie van coördinator? 
Neem dan contact op met Wim Enzerink, voorzitter van 
Schuldhulpmaatje Bronckhorst, telefoon 0575-552061 of 
a.w.enzerink@planet.nl.

Kerstconcert St. Janskerk Zutphen
Utrechts Byzantijns Koor

o.l.v. Grigori Sergei Sarolea

Gouden stemmen zingen Liturgische kerkslavische 
Kerstgezangen en Volksliederen uit de rijke Oekraïense 

muziekcultuur.

Zaterdag 17 december - aanvang 19.30 uur
Toegang € 12.50

Voorverkoop: Music All-In Zutphen en voorafgaand aan het 
concert vanaf 19.00 uur aan de kerk.

seren: daar is uiteraard geen werkgroep voor nodig. We denken 
uiteraard wel graag met je mee!
Een aantal Maatjes van Kerk & Vluchteling zijn inmiddels aan 
de slag en de eerste vluchtelingen vinden hun weg naar fietsles, 
taalles, naar de inloop in de Eekschuur en binnenkort naar de 
muziekles. We werken samen met onder andere het COA, ’t 
Gilde, PACT18, Gemeente en met Stichting Gunfiets. Andere 
organisaties zijn ook flink bezig om deze tijdelijke bewoners in 
Zutphen zo goed mogelijk te ondersteunen. Dat is erg prettig, 
want als kerken kunnen we best wel wat, maar lang niet alles. 
Binnenkort hopen we alle partijen in Zutphen weer te treffen aan 
de overlegtafel. Hier zoeken we afstemming en samenwerking 
met elkaar. 
Mocht u nou via uw mailbox op de hoogte gehouden willen wor-
den, meldt u zich dan aan voor de nieuwsbrief van 
www.geloveninzutphen.nl/

Dit is het platform waaronder de werkgroep functioneert. Het 
zal u niet verbazen dat we mensen nodig hebben voor allerhande 
activiteiten. We hebben gelukkig een pool met vrijwilligers, maar 
we merken dat we nog steeds mensen kunnen gebruiken, ook 
als Maatje. Mailt u ons als we uw naam mogen noteren voor de 
vrijwilligerspool?  kerkenvluchteling@geloveninzutphen.nl

Er kunnen zowel lange en korte klussen voorbijkomen. U bepaalt 
zelf waar u zich uiteindelijk voor inzet. We zitten ook op Face-
book. En als u zelf iets wil organiseren, of een vraag of idee heeft: 
schroom dan niet ons te benaderen. U kunt ook met onze voor-
zitter ds. Deddie van Alphen contact opnemen: 0575 574 358. Of 
met pastor Jaap van Kranenburg: 06-51230305

Jaap van Kranenburg



top 2000 
kerkdienst 

Kom je ook?
De parochie HH. Twaalf Apostelen 
organiseert, samen met de Prote-
stantse Gemeente Zutphen en de 
Protestantse Gemeente Warnsveld, 
een Top 2000 Kerkdienst met live 
muziek op 30 december 2016 in de 
Protestantse Kerk ‘De Wijngaard’, 
Wilhelminalaan 3 te Zutphen. Aan-
vang: 19.30 uur.

doe je mee?
We formeren een projectkoor dat, 
onder leiding van dirigente Suzan 
Lutke, liedjes van o.a. Queen, David 
Bowie en The Beatles zal instuderen. 
Je kunt je per mail aanmelden voor 
het Top 2000 projectkoor. De repeti-
ties zijn op de donderdagavonden 8, 
15, 22 en 29 december om 20.00 uur 
in ‘De Wijngaard’, Wilhelminalaan 3 
te Zupthen.
 
meld je aan! 
Voor meer informatie of opgave van 
deelname aan het Top 2000 project-
koor:
Marga Peters, 
m.peters@12apostelen.nl 
Ronald Heins, 0575 471296, 
heins@pknzutphen.nl
Anneke de Hoop,  
adehoop@kpnmail.nl
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Herdertjestocht 
in Vorden
op vrijdagavond 23 december 
wordt in Vorden de ‘Herder-
tjestocht’ gehouden. dit is een 
initiatief van de raad van Kerken 
uit Vorden. de Christus Koning-
kerk, de nederlandse Hervormde 
Kerk en de Gereformeerde Kerk 
organiseren dit gezamenlijk. 

Vanuit de Christus Koningkerk loopt 
men langs een prachtige met kaarsjes 
verlichte route door het dorp, waarin 
het kerstverhaal in een aantal scènes 
met muziek en beeld wordt uitge-
voerd. Het koor Inspiration zal in de 
kerk optreden, voordat men aan de 
tocht begint.
De taferelen die worden uitgebeeld 
zullen dit jaar in een modernere 
versie uitgevoerd worden dan vorig 
jaar. Reden temeer om dit jaar ook 
weer mee te lopen. Na een aantal zeer 
fraaie uitbeeldingen te hebben gezien 
eindigt de route na ongeveer een uur 
bij de levende stal waar Maria, Jozef 
en hun kindje Jezus, temidden van 
de schapen en andere dieren, te zien 
zijn. Dit is bij de Hervormde Kerk in 
het centrum van Vorden. Hier staat 
voor iedereen koffie, thee en warme 
chocolademelk klaar, met iets lekkers 
erbij! Ieder gezin ontvangt dan ook 
een spannend geschreven kinder-
kerstboekje over het hondje Astra.

We hopen op een grote opkomst. Alle 
kinderen, jong en oud, uit de hele 
parochie HH. Twaalf Apostelen zijn 
van harte welkom. Uiteraard worden 
ouders, opa’s en oma’s hierbij ook 
van harte uitgenodigd!
We verzamelen in de Christus Ko-
ningkerk aan Het Jebbink 8 tussen 
18.00 en 18.45 uur. Vanuit deze kerk 
lopen we in groepen langs de route.

Joseph Wissink

advent 
Vespers
Het Gregoriaans Getijdenkoor nodigt 
u ook dit jaar weer van harte uit om 
de Vespervieringen op de Advents-
zondagen in de Zutphense St. Jans-
kerk bij te wonen.
Aan het begin van de avond, wanneer 
het licht in de wereld afneemt en de 
lichten worden ontstoken, vormen 
de Vespers en met name de Advents-
vespers een moment van meditatieve 
bezinning en gebed.
De teksten van rustgevende grego-
riaanse gezangen tilt de aanwezige 
voor even uit zijn dagelijkse beslom-
meringen, waardoor men zich kan 
richten naar het nieuwe Licht dat 
verwacht wordt.
Met name in de Adventsvespers komt 
de verwachting van dat nieuwe Licht 
in tekst en muziek tot uiting. 

In het vorige nummer van Onder-
weg heeft u al kunnen lezen, dat dit 
jaar op de eerste Adventszondag om 
18.00 uur de Monteverdi Vespers zal 
plaatsvinden.
Naast de Capella St. Jan, solisten en 
musici zal ook het Getijdenkoor hier-
aan meewerken.
Op de volgende drie Adventszon-
dagen, 4, 11 en 18 december volgen 
dan op het gebruikelijke tijdstip 
van 17.00 uur de gezongen Latijnse 
Vespers.

Wim Laurensse
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Herinrichting van onze kerk

Vocaal theologen ensemble start herdenking 
reformatie in de St. Jan

Het interieur van ons eucharistisch Centrum is sinds deze zomer veranderd. 
deze veranderingen hebben de gemoederen flink beziggehouden en hebben 
veel stof doen opwaaien. ‘de kerk lijkt wel een opslagplaats voor alles wat el-
ders over is’ en meer van dit soort opmerkingen hebben ons bereikt. er liggen 
echter weloverwogen keuzes aan deze veranderingen ten grondslag. alleen 
zijn deze niet goed met u, als parochianen, gecommuniceerd. daarom hier 
alsnog een uitleg.

In de verandering van het interieur zijn 
een aantal wensen vanuit verschillende 
hoeken samengekomen. Er is een speciale 
werkgroep in het leven geroepen die pro-
fessioneel ondersteund is door Zutphense 
(interieur)architect Inka van Uem. Wat 
waren deze verschillende wensen?
Het pastoraal team heeft een lang gekoes-
terde wens om het koffie drinken na de 
viering dicht bij de mensen te brengen en 
dus in de kerk te houden. 
Achter in de noordbeuk van de kerk zijn 
een aantal grafzerken aanwezig. Zij lagen 
onder het Mariabeeld en de kaarsen die 
daar stonden. De Vrienden van St. Jan de 
Doper wilden deze zerken graag zichtbaar 
hebben omdat dit bij rondleidingen een 
meerwaarde heeft. 
Tenslotte bleven er na sluiting van de 
Andreaskerk in Brummen een aantal 
waardevolle voorwerpen over die een 
prominente plaats verdienen. 
Het meest waardevolle is het beeld 
van de piëta. Dit beeld dateert uit de 
periode 1475 -1500 en dus ruim 500 
jaar oud. Vermoedelijk komt het uit de 
Maartenskerk in Doesburg en is het in 
1879 in Brummen geplaatst. Een piëta is 
een kunstwerk waarbij Maria het dode 
lichaam van haar Zoon op schoot heeft. 
Maria heeft daarbij haar ogen dicht en 
is naar binnen gekeerd.  Het beeld roept 
ons op om zelf naar binnen te kijken en te 
zien wat het bij ons oproept. Een afgietsel 
van ‘onze’ piëta bevindt zich in de kapel 
van het aartsbisschoppelijk paleis aan de 
Maliebaan te Utrecht. 

Om nu aan al deze wensen tegemoet te 
komen is besloten de piëta naar Zutphen 
te halen en op te stellen in de zuidbeuk. 
Daardoor is ze ook vanuit de Mariaka-
pel zichtbaar. De plek om kaarsen aan 
te steken is voor de piëta gezet en het 
‘oude’ Mariabeeld is verplaatst. Door deze 

verplaatsing zijn de 
grafzerken zicht-
baar geworden. 
Deze ingreep heeft 
echter bij veel 
parochianen tot 
boze en verdrietige 
reacties geleid. Zij 
zijn hun vertrouwde 
beeld kwijt. Bij het 
schrijven van dit ar-
tikel wordt gekeken 
naar een oplossing 
waarbij het ‘oude’ 
Mariabeeld in elk 
geval weer een 
prominente plaats 
krijgt in de kerk.
Door het ‘leeg-
maken’ van de 
noordbeuk is daar 
ruimte ontstaan 
om een plek in te 
richten om koffie 
te drinken. Sinds 

een paar weken vindt het koffiedrinken 
ook daadwerkelijk in de kerk plaats. Het 
pastoraal team hoopt dat zo meer mensen 
even blijven om na te praten. Geloven 
gaat toch over samen-kerk-zijn en dus 
over persoonlijk contact!
Tot slot zijn er op het priesterkoor de 

Godslamp en het tabernakel uit 
Brummen gekomen. 
Het tabernakel heeft een prakti-
sche achtergrond: het is zonder 
trapje bereikbaar, wat vooral voor 
onze emeriti-voorgangers prettig 
is. De Godslamp is een olielampje 
dat in de buurt van het tabernakel 
hangt en brandt zolang het Heilig 
Sacrament in het tabernakel aan-
wezig is. In de St. Jan hadden we  
zo’n Godslamp nog niet. 
Het is daarmee een mooie aanvul-
ling op het kerkinterieur.

Het beeld van de piëta zal tijdens 
de feestelijke Eucharistieviering 
op 11 december opnieuw worden 
gewijd. Dan vieren we ook, samen 
met u, het 200-jarig bestaan van 
de St. Jan. 
We hopen u daar allemaal te 
mogen begroeten.

Herman Heuver en Laura van 
de Kam

De herdenking van de Reformatie is 
allereerst een aangelegenheid van de pro-
testantse kerken zelf. De Reformatie van 
de 16e eeuw betekent voor hen een nieuw 
begin in de geschiedenis van de Kerk. 
Toch is het voor de Katholieke Kerk een 
belangrijk moment van betrokkenheid. 
Meer dan vijftig jaar zijn katholieken en 
protestanten samen op weg in een proces 
dat er op gericht is de band van eenheid in 
de éne Kerk van Christus te herstellen. Op 
die weg is belangrijke voortgang gemaakt. 
De herdenking van het begin van de Re-
formatie kan daarom in een verbonden-
heid geschieden, iets wat 100 jaar geleden 
nog ondenkbaar was. Zeer bijzonder is 
de reis die paus Franciscus maakte naar 
Lund om daar samen met vertegenwoor-
digers van de Lutherse Wereldfederatie en 
de Lutherse en Katholieke Kerk in Zweden 
deel te nemen aan de opening van het 
herdenkingsjaar. 
Een gezamenlijke herdenking die recht 
doet aan de geschiedenis en aan elkaars  

visie en beleving is van belang om samen 
een weg naar de toekomst uit te zetten. 
Niet alleen de pijn over de verdeeldheid, 
ook dank voor de gegroeide verbonden-
heid en saamhorigheid dienen bij deze 
herdenking een duidelijke plaats te 
krijgen.
Het verleden herdenken doen we ook met 
het oog op de toekomst. 
Met het concert van het Vocaal Theolo-
gen Ensemble is de Herdenking van 500 
jaar Reformatie gestart. Zondagavond 6 
november waren velen naar de St. Jan in 
Zutphen gekomen. Zij hebben genoten 
van een prachtige uitvoering van liederen 
van Luther door het Vocaal Theologen En-
semble onder leiding van dirigente Hanna 
Rijken met muzikale begeleiding van 
Jeroen Pijpers achter het orgel. Er werd 
door het koor gezongen maar er was ook 
veel samenzang en dat klonk geweldig. 
Voor de liefhebber op de Facebookpagina 
van de HH. Twaalf Apostelen kunt u twee 
fragmenten beluisteren.
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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
Berry Wessels, voorzitter, 520318
Ben van der Krabben, secretaris, 529137
Herman Heuver, gebouwen, 521320
Pastoraatgroep
vacatures 

nieuwjaarsbijeenkomst
De nieuwjaarsbijeenkomst wordt gehou-
den op zondag 8 januari 2017 in de kerk 
(aansluitend aan de viering). Namens 
de locatieraad wordt u allen hiervoor 
uitgenodigd.
Berry Wessels

Pastoraat- en bezoekgroep
Pastoraatgroep
Als u op zondag in de St. Jan naar de 
Eucharistie gaat wordt u, sinds half juni, 
bij het binnengaan van de kerk welkom 
geheten door iemand van de pastoraat-
groep. Pien van de Boorn, Ingrid Rutten 
en Henk Nijhof reiken u uw boekje aan en 
u kunt bij hen terecht met al uw vragen 
en opmerkingen voor de geloofsgemeen-
schap Zutphen. Bovendien kunnen zij u 
doorverwijzen als u vanuit een andere 
geloofsgemeenschap de Eucharistie bij-
woont. Deze drie mensen zijn samen met 
Laura van de Kam als coördinator, in de 
pastoraatgroep actief. Dit is een (te) krap-
pe bezetting om het werk dat er ligt goed 
te kunnen doen en te kunnen uitbreiden. 
We willen als pastoraatgroep graag méér 
doen en activiteiten ontwikkelen om ver-
bindingen tussen mensen en groepen van 
mensen te laten ontstaan. Daarbij kunt u 
denken aan het opzetten van activiteiten 
voor kinderen of randkerkelijken om hen 
(weer) meer bij de kerk te betrekken. Het 
coördineren van een taxidienst zodat ook 
mensen die geen vervoer hebben naar de 
kerk kunnen. Het aanschrijven van de 
katholieke mensen die nieuw in Zutphen 
komen wonen en ga zo maar door. Om dit 
te realiseren hebben we mensen nodig. 
Mensen die zich betrokken voelen bij de 
kerk en het belangrijk vinden verbindin-
gen aan te gaan. Mensen zoals u!

Bezoekgroep
Een aparte groep die onder de vleugels 
van de pastoraatgroep werkt is de bezoek-
groep. Vanuit de bezoekgroep worden 

mensen bezocht die het om één of andere 
reden prettig vinden bezoek te krijgen van 
iemand uit de kerk. Dat kan zijn omdat 
iemand ziek is, ouder wordt en niet meer 
naar de kerk kan, weinig mensen heeft 
waarmee over het geloof kan worden 
gesproken of gewoon voor de gezellig-
heid. En ook daarin zijn we op zoek naar 
mensen die mee willen doen!

Dus, hebt u zich voorgenomen in het 
nieuwe jaar iets voor een ander te doen? 
Bent u op zoek naar zinvol vrijwilligers-
werk? Wilt u meewerken aan de opbouw 
van de geloofsgemeenschap Zutphen? En 
lijkt het u iets om actief te worden in de 
pastoraat- of bezoekgroep? Meld u dan 
nu aan bij Laura van de Kam, coördinator 
van beide groepen. Ze is bereikbaar via 
mailadres: l.vandekam@12apostelen.nl  
en telefoonnummer: 06 – 39639364. 
Ook als u vragen heeft of eerst nadere 
informatie wilt kunt u contact met haar 
opnemen.

Welkomstdienst voor 
bewoners aZC
Op zondag 27 november om 15.00 uur 
wordt in de Martinuskerk in Warnsveld 
een oecumenische dienst gehouden die 
speciaal bedoeld is voor bewoners van het 
AZC. Het Platform Christelijke Geloofsge-
meenschappen in Zutphen en Warnsveld 
organiseert deze dienst samen met de 
Werkgroep Kerk en Vluchteling Zutphen.
De gezamenlijke kerken werken hierin 
samen, en de dienst is bedoeld voor alle 
bewoners van het AZC, dus niet alleen 
voor de christenen onder hen. Het doel is 
de mensen in het AZC welkom te he-
ten namens de kerken van Zutphen en 
Warnsveld. Ook de leden van die kerkge-
meenschappen zijn uitgenodigd, zodat de 
communicatie tussen hen en de vluchte-
lingen op gang kan komen.
Na afloop van de dienst wordt gezamen-
lijk koffie, thee en fris gedronken in De 
Eekschuur tegenover de kerk.

Kerkdiensten Gelre 
Zutphen
Met ingang van 1 januari 2017 gaan de 
kerkdiensten/vieringen in Gelre Zutphen 
ophouden te bestaan. Dit komt omdat het 
aantal bezoekers van de kerkdiensten al 
jaren zeer laag is. Oorzaak is dat patiën-
ten die ook maar enigszins met ontslag 
kunnen gaan het ziekenhuis verlaten 
voor of in het weekend. De patiënten die 
blijven zijn dikwijls zo ziek dat ze niet 
in staat zijn de kerkdienst/viering bij te 
wonen. Dit in combinatie met de invloed 
van de secularisatie heeft geleid tot het 
besluit om te stoppen met de vieringen. 
Er wordt momenteel gezocht naar een 
goede vervanging voor de patiënten. 

De kerkdiensten in de maand decem-
ber in het ziekenhuis zijn als volgt: 
4/12: pastor H. Heling; 11/12: ds. K. 
Bentveld; 18/12: pastor P. Frijters; 
25/12: ds. K. Bentveld en pastor R. Rijk; 
27/12: geen dienst.

Intenties 
11/12: Hendrikus Johannes Gerardus 
Wientjes, Reinier Maria Kip; 18/12: over-
leden familie Boxtart-Nistelrooy; 24/12: 
ouders Van Zuijlen-Bekhuis en broer 
Johan, Yvonne Lankheet-Blok, overle-
den ouders Lankheet, Riky van Eldijk; 
25/12: pastoor Wim Jongerius, Oscar te 
Loo, Reinier Maria Kip, overleden familie 
Uiterweerd-Vettelschors, overleden fami-
lie Van Breen-Wichink.

overleden
21/9: Arnolda Wilhelmina Kleinsmit-
Spliet, 81 jaar.
12/10: Maria Aleida van Laarhoven-
Reuvers, 95 jaar.
18/10: Johannes Theodorus Josephus 
Hendriks, 89 jaar.

effataviering
Op 10 december en 14 januari is er een 
Effataviering om 17.00 uur in de St. Jan. 
In deze meditatieve vieringen wordt 
afwisselend gebruik gemaakt van symbo-
len, zang, overweging, gebed en andere 
vormen van verdiepen en bezinning. 

Kerkdiensten Vredeskapel-GGnet
(10.30 uur)
4/12: R. Baauw; 11/12: L. van Wijk; 18/12: 
L. van de Kam; 24/12 (19.30u): G. Spek-
kink (kerstviering); 1/1: geen dienst. (Vie-
ringen hierop volgend nog niet bekend).

Vervolg Zutphen op pagina 14
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H. andreas - Brummen
0575-561403
Postadres: Oude Eerbeekseweg 1; 6971 BL Brummen 
rkandreasparochie1900@kpnmail.nl
Secretariaat: woensdag: 09.00 - 12.00 uur
Rekeningnr.: NL40RABO0311000541
Redactie: onderweg-brummen@outlook.com

Locatieraad
Sjoerd van Geffen, secretaris, 566533 
Laurens Mul, penningmeester
Johan Waanders, gebouwen
Mariet Winckels

een nieuw, bekend, gezicht 
binnen de locatieraad
Voor velen van u zal ik geen onbekende 
zijn. Mijn naam is Mariet Winckels en 
samen met mijn man Harrie woon ik aan 
de Narcisstraat 31. 
Eigenlijk al vanaf het moment dat wij 
in Brummen zijn komen wonen, nu 
vijfenveertig jaar geleden, ben ik op al-
lerlei manieren betrokken geweest bij 
onze katholieke gemeenschap en bij de 
samenwerking met onze protestantse 
medechristenen.Op 15 september ontving 
ik de benoeming als lid van onze locatie-
raad, voorlopig nog zonder eigen porte-
feuille maar als algemeen lid.
Naast het feit dat ik mij blijf inzetten 
voor liturgie, hoop ik nu ook op meer 
zakelijke en praktische manier dienstbaar 
te kunnen zijn en zo mee te helpen aan 
de instandhouding en misschien zelfs 
verdere opbouw van onze Brummense 
geloofsgemeenschap.
Op woensdagochtend ben ik nog steeds 
bereikbaar op het locatiesecretariaat 
dat nu gevestigd is in het Andreashuis 
en dat nog steeds als telefoonnummer 
heeft (0575) 561403 en als mailadres 
rkandreasparochie@1900kpnmail.nl.
Natuurlijk kunt u mij te allen tijde aan-
spreken als wij elkaar ontmoeten.
Mariet Winckels

Im toos Blom-Fontein
Catharina Johanna (Toos) werd geboren 
op 19 november 1928 te Rha en is gesterkt 
door de ziekenzegen overleden op 27 
oktober 2016 te Brummen. Wij hebben 
met een gezongen uitvaartviering in de H. 
Willibrordkerk te Olburgen afscheid van 
haar genomen, waarna we Toos bij haar 
man te ruste hebben gelegd op onze R.K. 
Begraafplaats te Brummen.
Heer geef Toos de eeuwige rust, dat het 
eeuwig licht haar moge verlichten, opdat 
zij ruste in vrede.
Anton Bos

Klusochtend rK kerkhof
Op zaterdag 29 oktober waren er maar 
liefst 14 vrijwilligers om het kerkhof win-
terklaar te maken. Wat een saamhorig-
heid en wat enorm veel werk is er in een 
paar uur weer verzet. Geweldig! En zoals 
één van de vrijwilligers opmerkte; “Het 
voelt zo goed om dit sámen te doen”. En 
zo is het!
Jolanda Jansen

data medewerking 
andreaskoor aan vieringen
21 december 9.30 uur woensdagmorgen 
Adventsviering in Andreashuis.
1 januari 11.15 uur Nieuwjaarsviering met 
de gezamenlijke koren St. Jan te Zutphen.
15 januari 10.00 uur Oecumenische Vie-
ring in de Pancratiuskerk.
Op woensdagavond van 20.00 - tot 22.00 
uur repeteert het Andreaskoor in het 
Andreashuis. Wie wil ons koor komen 
versterken? U bent van harte welkom op 
onze repetitie. 

de kerstviering voor ouderen op 
tolzicht is op donderdag  
15 december om 15.00 uur. 
In de kerstfolder, verspreid bij deze 
Onderweg, en op onze vernieuwde web-
site www.12apostelen.nl vindt u meer 
informatie. 

andreashuis heeft officieel 
haar deuren geopend
De RK geloofsgemeenschap in Brummen 
heeft op zaterdag 26 november feestelijk 
de deuren van haar nieuwe onderkomen 
officieel geopend. Het Andreashuis, gele-
gen aan de Tuinstraat 63a, is opgeknapt 
en geschikt gemaakt als centrum voor 
onze geloofsgemeenschap. Als katholie-
ken zullen we van daaruit vieren, leren 
en dienen. We willen ook graag zicht-
baar zijn in en verbonden blijven met de 
Brummense gemeenschap. Op de website 
www.12apostelen.nl vindt u een verslag 
van de opening en foto’s.

Locatieraad Brummen
Activiteiten voor ouderen in Brummen
De katholieke ouderen in Brummen zijn 
erg actief. Zo zijn zij de afgelopen periode 
naar het ‘Hooge Land’ in Beekbergen 
geweest en hebben zij een gezellige work-
shop bij Bakker Jan Teeselink gevolgd. 
Daarbij werd er zelf brood gebakken en 
kreeg men volop achtergrond informatie 
over het bakken.
Op donderdag 22 december is de Kerst-
viering met o.a. een overdenking van 
diaken Anton Bos en een kerstverhaal van 
Hanny Peters.
Wilt u ook deelnemen aan de activiteiten 
voor ouderen binnen onze geloofsge-
meenschap, neem dan contact op met 
voorzitter Herman Blom tel. 0575-
567264, of met Cisca van Middelkoop  
tel. 0575-561339. 

Vervolg Zutphen
middagpauzediensten: 
iedere donderdag, 12.15 uur - 12.30uur.
8/12: ds. mw. D. van Alphen-Ubbens; 
15/12: ds. C. Bochanen; 22/12: ds. S.A. 
Meijer; 29/12: ds. G.W. van der Brug; 5/1: 
ds. J. Bruin; 12/1: ds. W. Stolte; 19/1: ds. 
S.A. Meijer.

taizéviering
Op zondag 15 januari 2017 vindt er in de 
Martinuskerk (Kerkplein 1, Warnsveld) 
een oecumenisch avondgebed plaats. Om 
18.15 uur begint het inzingen en oefenen 
van nieuwe liederen. Vanaf 18.50 uur 
bereiden we ons in stilte op de dienst 
voor. De dienst begint om 19.00 uur en 
duurt ongeveer drie kwartier. (In de-
cember 2016 wordt er geen Taizéviering 
gehouden).
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Vieringen in 
verzorgingshuizen
Borculo: Andriessenhuis, 1e vrij-
dag van de maand, 9.30 uur. 
Brummen: Tolzicht, donderdag in 
de even week, 16.00 uur.
Hengelo: De Bleijke, 3e donderdag 
van de maand, 19.00 uur.
Hengelo: De Bleijke, 4e vrijdag 
van de maand, Oec.viering, 19.00 uur.
Lochem: Gudula, zorggroep St. 
Maarten, 1e vrijdag van de maand, 
10.15 uur.
Lochem: De Hoge Weide, in het 
Stilte Centrum, 2e woensdag van de 
maand, 15.30 uur.
Ruurlo: De Bundeling, 1e vrijdag 
van de maand, 10.30 uur.
Vorden: Het Wehmehof, vrijdag, 
Oec. weeksluiting, 19.00 uur.
Zutphen: IJsselflat, 2e dinsdag van 
de maand, 10.00 uur.

Vieringen door de week
Borculo: O.L.V. Tenhemelopneming-
kerk, laatste dinsdag van de maand, 
10.00 uur, niet op 27 dec.
Brummen: Andreashuis, iedere 
woensdag 9.30 uur.
Drempt: H. Willibrordkerk, laatste 
vrijdag van de maand, 9.30 uur, niet 
op 29 dec.
Lochem: H. Josephkerk, 1e donder-
dag van de maand, 10.00 uur.
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 4-10-17-25 (22.00 uur) 31 dec.
 Stemmig 24 dec.
 Projectkinderkoor 25 dec. om 17.00 uur
Drempt: Willibrordkoor 11-14-31 dec.; 7-22 jan. 
Hengelo: Willibrordkoor 4-11-18-24 (21.00 uur) 25-31 dec.
 Kinderen 24 dec. om 18.00 uur
Joppe: Parochieel Koor 11-17-24 (22.00 uur) 25-31 dec.
 Kinderkoor 24 dec. om 18.00 uur
Keijenborg: Parochiekoor 11-25-31 dec.  
 Herenkoor 18-26 dec. 
 2Gether 24 dec.
Lochem: Gemengd Koor 11-18-25 dec.; 8-22 jan.
 Marinata 4-24 (22.00 uur) dec.
 Projectkinderkoor 24 dec. om 19.00 uur
 Gemengd Koor + Marinata  31 dec.
Olburgen: Parochiekoor 11-24 dec.
Ruurlo: Gemengd Koor 11-18-21-25 dec; 15 jan.
 Sing a Song 24 dec. om 17.00 uur
 Markant 24 dec. om 20.00 uur
Steenderen: Gemengd Koor alle vieringen m.u.v. 25 dec.
 2Gether 25 dec.
Vierakker: Kerkkoor alle vieringen
Vorden: Cantemus Domino 3-24 dec.
 Vokate 18-24 dec.
Zutphen: Gemengd Koor 24 dec. om 20.00 uur
 Dameskoor 11 dec.
 Capella St. Jan 18-25 dec.
 Vocal Chords 24 dec. om 17.00 en 22.30 uur
 Gregoriaans Getijdenkoor  4-11-18 dec. 17.00 uur
 Jubilate Deo 4 dec.
 Gelegenheidskoor 1 jan.

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 dezelfde 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. 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. 5 feb. 2017 do. 19 jan. 2017 Joppe O.L.V. Tenhemelopneming 
Zo. 7 mei 2017 do. 20 april 2017 Lochem H. Joseph
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. 10 juni 2017 do. 20 april 2017 Ruurlo H. Willibrord
Zo. 18 juni 2017 do. 20 april 2017 Keijenborg H. Johannes de Doper

rozenkrans bidden
Brummen: Andreashuis: iedere 
maandag om 19.00 uur. 
Drempt: H. Willibrorkerk: 1e woens-
dag van de maand, 19.00 uur.
Keijenborg: H. Johannes de Doper-
kerk, iedere woensdag om 19.00 uur.

Kindernevenviering
Vierakker: H. Willibrordkerk. 
Zondag 3, 11 en 18 december en 15 
januari.
In december wordt er gewerkt aan het 
Adventsproject ter voorbereiding van 
de familieviering op zaterdag 24 de-
cember, Kerstavond, om 19.00 uur. Zie 
voor meer informatie op pagina 29.

oecumenische viering
Lochem, Witte Kerk: zondag 11 dec. 
19.00 uur; Taizéviering

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

za 03/12 15.30-16.15 uur 
Aanbidding en 

Biechtgelegenheid

Vieringen in het 
Andreashuis

18.30 uur  
WCV  

J. van Kranenburg

19.00 uur 
Anders Vieren

19.00 uur 
Eucharistie
 H. Scheve

17.00 uur 
Eucharistie
 F. Zandbelt

za 03/12

zo 04/12 
2e zondag 
Advent

11.15 uur Eucharistie
 E. Wassink  

17.00 uur Vesper

woensdag 7 dec.  
WCV  

M. Peters

9.30 uur  
WCV 

werkgroep

9.30 uur  
Eucharistie
 H. Scheve

9.30 uur 
WCV 

T. ten Bruin

9.30 uur 
WCV 

M. Peters

11.00 uur 
WCV 

M. Peters

9.30 uur 
WCV 

J. van Kranenburg
geen viering geen viering

9.30 uur 
Woorddienst

werkgroep

zo 04/12 
2e zondag 

Advent

do 08/12 
Onb. Ontv. H. 
Maagd Maria

19.00 uur 
Eucharistie
H. Scheve

do 08/12 
Onb. Ontv. H. 
Maagd Maria

za 10/12 17.00 uur  
Effata Viering

19.00 uur 
WCV 

A. Bos

za 10/12

zo 11/12 
3e zondag 
Advent

11.15 uur Eucharistie
 H. Scheve  

17.00 uur Vesper

woensdag 14 dec. 
9.30 uur WCV  

wergroep

9.30 uur  
Eucharistie
 J. Leisink

9.30 uur  
WCV  

wergroep

9.30 uur  
WCV  

werkgroep

9.30 uur 
Eucharistie
 F. Zandbelt

9.30 uur 
WCV 

T. ten Bruin

11.00 uur 
WCV 

A. Bos
geen viering

9.30 uur 
WCV 

werkgroep

9.30 uur 
WCV 

werkgroep

9.30 uur 
WCV 

A. Bos

9.30 uur 
WCV 

werkgroep

zo 11/12 
3e zondag 

Advent

za 17/12 19.00 uur 
Eucharistie
 H. Scheve

19.00 uur 
Eucharistie
 F. Zandbelt

19.00 uur 
WCV 

M. Peters

za 17/12

zo 18/12  
4e zondag 
Advent

11.15 uur Euch. 
Scheve / Ten Bruin 

17.00 uur Vesper

woensdag 21 dec. 
Eucharistie
 H. Scheve

9.30 uur 
WCV 

werkgroep

9.30 uur 
Eucharistie
 H. Scheve

9.30 uur 
WCV 

werkgroep

9.30 uur 
Eucharistie
 J. Leisink

11.00 uur 
WCV 

werkgroep

9.30 uur 
WCV 

M. Peters
geen viering

9.30 uur 
WCV 

T. ten Bruin

9.30 uur 
WCV 

G. Spekkink

zo 18/12 
4e zondag 

Advent

za 24/12 
Kerstavond

17.00 uur Kinder-
kerst L. van de Kam 

 
20.00 uur WCV  

J. van Kranenburg
  

22.30 uur Euch.
 H. Scheve

18.00 uur
 Familieviering 

J. van Kranenburg 
 

22.00 uur 
Eucharistie
 E. Wassink

19.00 uur 
Familieviering 

werkgroep 

22.00 uur 
WCV 

M. Peters

22.00 uur 
WCV 

J. van Kranenburg

17.00 uur 
Familieviering 

H. Scheve 

22.00 uur 
WCV 

werkgroep

17.00 uur 
Familieviering 

M. Peters 

20.00 uur 
WCV 

werkgroep

18.00 uur 
Herdertjesviering 

A. Bos 

21.00 uur 
WCV 

G. Oude Groen

20.00 uur 
WCV 

M. Peters

20.00 uur 
Eucharistie
 H. Scheve

21.00 uur 
Eucharistie
 J. Leisink

20.00 uur 
WCV 

T. ten Bruin

22.00 uur 
Eucharistie
 F. Zandbelt

19.00 uur 
Familieviering 

werkgroep 

22.30 uur 
WCV 

A. Bos

za 24/12 
Kerstavond

zo 25/12  
Kerstmis

11.15 uur  
Eucharistie
 H.Scheve

woensdag 28 dec. 
9.30 uur WCV  

J. van Kranenburg

9.30 uur WCV 
M. Peters 

15.00 uur 
Kindje Wiegen

9.30 uur  
Eucharistie
 H. Scheve

9.30 uur  
WCV  

G. Oude Groen

11.00 uur  
Eucharistie
 E. Wassink

9.30 uur  Euch.
 J. Leisink 

15.00 uur 
Kindje Wiegen

9.30 uur  
WCV  

T. ten Bruin

11.00 uur WCV J. van 
Kranenburg 

15.00 uur 
Kindje Wiegen

geen viering geen viering geen viering
9.30 uur 

WCV 
A. Bos

9.30 uur 
Eucharistie
 F. Zandbelt

zo 25/12 
Kerstmis

ma 26/12 
Tweede  
Kerstdag

11.00 uur 
Kindje Wiegen

11.00 uur 
Eucharistie
 F. Zandbelt

10.00 uur 
Kinderkerst 
werkgroep

ma 26/12 
Tweede 

Kerstdag

za 31/12  
Oudjaar

19.00 uur  
Woordviering  

A. Bos

19.00 uur 
Eucharistie
 F. Zandbelt

19.00 uur 
WCV 

werkgroep

19.00 uur 
WCV 

J. van Kranenburg

19.00 uur 
WCV 

G. Spekkink

19.00 uur 
Eucharistie
 H. Scheve

18.00 uur 
WCV 

M. Peters

17.00 uur 
WCV 

T. ten Bruin

za 31/12 
Oudjaar

zo 01/01/2017 
Nieuwjaar

11.15 uur H. Scheve 
M. Peters J. van 

Kranenburg

woensdag 4 jan. 
WCV 

A. Bos
geen viering geen viering geen viering geen viering geen viering

zo 01/01/2017 
Nieuwjaar

za 07/01 15.30 - 16.15 uur 
Aanbidding en 

Biechtgelegenheid

18.30 uur 
WCV 

T. ten Bruin

19.00 uur 
WCV 

J. van Kranenburg

17.00 uur 
WCV 

werkgroep

za 07/01

zo 08/01  
Openbaring  
des Heren

11.15 uur Eucharistie  
H. Scheve  

T. ten Bruin

woensdag 11 jan. 
Eucharistie
 H. Scheve

9.30 uur 
WCV 

T. ten Bruin

9.30 uur 
Eucharistie
 H. Scheve

9.30 uur 
WCV 

M. Storteler

Dorpskerk 10.00 
uur Oec.viering 

werkgroep

9.30 uur 
WCV 

J. van Kranenburg

11.00 uur 
Eucharistie
 F. Zandbelt

geen viering geen viering
9.30 uur 

Eucharistie
 J. Leisink

zo 08/01 
Openbaring 

des Heren

za 14/01 17.00 uur 
Effata Viering

19.00 uur 
WCV 

M. Peters

19.00 uur 
Eucharistie
 H. Scheve

za 14/01

zo 15/01  
2e zondag  
door het jaar

11.15 uur  
Familieviering

 H. Scheve

Oude Kerk 10.00 
uur Oec.viering 

werkgroep

9.30 uur 
WCV 

werkgroep

10.00 uur 
Oec.viering 
werkgroep

Herv. Kerk 10.00 uur 
Oec.vieirng 

W. Matti

Joriskerk 10.00 
uur Oec.viering 

werkgroep

9.30 uur 
Eucharistie
 H. Scheve

10.00 uur 
Oec.viering 
G. Spekkink

Zelhem 10.00 uur 
Oec.viering 
werkgroep

9.30 uur 
WCV 

werkgroep
geen viering

9.30 uur 
WCV 

M. Peters

zo 15/01 
2e zondag 

door het jaar

za 21/01 19.00 uur  
Eucharistie
 H. Scheve

19.00 uur  
WCV  

T. ten Bruin 

17.00 uur 
Eucharistie
 F. Zandbelt

za 21/01

zo 22/01  
3e zondag  
door het jaar

11.15 uur  
Eucharistie
 F. Zandbelt

woensdag 25 jan. 
9.30 uur WCV 

werkgroep

9.30 uur 
WCV 

werkgroep

9.30 uur 
Eucharistie
 F. Zandbelt

9.30 uur 
WCV 

werkgroep

9.30 uur 
Eucharistie
 H. Scheve

11.00 uur 
WCV 

werkgroep
geen viering

10.00 uur 
Oec.viering 

A. Bos

9.30 uur 
Eucharistie
 J. Leisink

9.30 uur 
WCV 

T. ten Bruin

zo 22/01 
3e zondag 

door het jaar

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

Voor andere vieringen en het koorrooster zie bladzijde 13
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DAG ZUTPHEN BRUMMEN JOPPE LOCHEM VORDEN BORCULO RUURLO HENGELO KEIJENBORG BAAK DREMPT OLBURGEN STEENDEREN VIERAKKER DAG

za 03/12 15.30-16.15 uur 
Aanbidding en 

Biechtgelegenheid

Vieringen in het 
Andreashuis

18.30 uur  
WCV  

J. van Kranenburg

19.00 uur 
Anders Vieren

19.00 uur 
Eucharistie
 H. Scheve

17.00 uur 
Eucharistie
 F. Zandbelt

za 03/12

zo 04/12 
2e zondag 
Advent

11.15 uur Eucharistie
 E. Wassink  

17.00 uur Vesper

woensdag 7 dec.  
WCV  

M. Peters

9.30 uur  
WCV 

werkgroep

9.30 uur  
Eucharistie
 H. Scheve

9.30 uur 
WCV 

T. ten Bruin

9.30 uur 
WCV 

M. Peters

11.00 uur 
WCV 

M. Peters

9.30 uur 
WCV 

J. van Kranenburg
geen viering geen viering

9.30 uur 
Woorddienst

werkgroep

zo 04/12 
2e zondag 

Advent

do 08/12 
Onb. Ontv. H. 
Maagd Maria

19.00 uur 
Eucharistie
H. Scheve

do 08/12 
Onb. Ontv. H. 
Maagd Maria

za 10/12 17.00 uur  
Effata Viering

19.00 uur 
WCV 

A. Bos

za 10/12

zo 11/12 
3e zondag 
Advent

11.15 uur Eucharistie
 H. Scheve  

17.00 uur Vesper

woensdag 14 dec. 
9.30 uur WCV  

wergroep

9.30 uur  
Eucharistie
 J. Leisink

9.30 uur  
WCV  

wergroep

9.30 uur  
WCV  

werkgroep

9.30 uur 
Eucharistie
 F. Zandbelt

9.30 uur 
WCV 

T. ten Bruin

11.00 uur 
WCV 

A. Bos
geen viering

9.30 uur 
WCV 

werkgroep

9.30 uur 
WCV 

werkgroep

9.30 uur 
WCV 

A. Bos

9.30 uur 
WCV 

werkgroep

zo 11/12 
3e zondag 

Advent

za 17/12 19.00 uur 
Eucharistie
 H. Scheve

19.00 uur 
Eucharistie
 F. Zandbelt

19.00 uur 
WCV 

M. Peters

za 17/12

zo 18/12  
4e zondag 
Advent

11.15 uur Euch. 
Scheve / Ten Bruin 

17.00 uur Vesper

woensdag 21 dec. 
Eucharistie
 H. Scheve

9.30 uur 
WCV 

werkgroep

9.30 uur 
Eucharistie
 H. Scheve

9.30 uur 
WCV 

werkgroep

9.30 uur 
Eucharistie
 J. Leisink

11.00 uur 
WCV 

werkgroep

9.30 uur 
WCV 

M. Peters
geen viering

9.30 uur 
WCV 

T. ten Bruin

9.30 uur 
WCV 

G. Spekkink

zo 18/12 
4e zondag 

Advent

za 24/12 
Kerstavond

17.00 uur Kinder-
kerst L. van de Kam 

 
20.00 uur WCV  

J. van Kranenburg
  

22.30 uur Euch.
 H. Scheve

18.00 uur
 Familieviering 

J. van Kranenburg 
 

22.00 uur 
Eucharistie
 E. Wassink

19.00 uur 
Familieviering 

werkgroep 

22.00 uur 
WCV 

M. Peters

22.00 uur 
WCV 

J. van Kranenburg

17.00 uur 
Familieviering 

H. Scheve 

22.00 uur 
WCV 

werkgroep

17.00 uur 
Familieviering 

M. Peters 

20.00 uur 
WCV 

werkgroep

18.00 uur 
Herdertjesviering 

A. Bos 

21.00 uur 
WCV 

G. Oude Groen

20.00 uur 
WCV 

M. Peters

20.00 uur 
Eucharistie
 H. Scheve

21.00 uur 
Eucharistie
 J. Leisink

20.00 uur 
WCV 

T. ten Bruin

22.00 uur 
Eucharistie
 F. Zandbelt

19.00 uur 
Familieviering 

werkgroep 

22.30 uur 
WCV 

A. Bos

za 24/12 
Kerstavond

zo 25/12  
Kerstmis

11.15 uur  
Eucharistie
 H.Scheve

woensdag 28 dec. 
9.30 uur WCV  

J. van Kranenburg

9.30 uur WCV 
M. Peters 

15.00 uur 
Kindje Wiegen

9.30 uur  
Eucharistie
 H. Scheve

9.30 uur  
WCV  

G. Oude Groen

11.00 uur  
Eucharistie
 E. Wassink

9.30 uur  Euch.
 J. Leisink 

15.00 uur 
Kindje Wiegen

9.30 uur  
WCV  

T. ten Bruin

11.00 uur WCV J. van 
Kranenburg 

15.00 uur 
Kindje Wiegen

geen viering geen viering geen viering
9.30 uur 

WCV 
A. Bos

9.30 uur 
Eucharistie
 F. Zandbelt

zo 25/12 
Kerstmis

ma 26/12 
Tweede  
Kerstdag

11.00 uur 
Kindje Wiegen

11.00 uur 
Eucharistie
 F. Zandbelt

10.00 uur 
Kinderkerst 
werkgroep

ma 26/12 
Tweede 

Kerstdag

za 31/12  
Oudjaar

19.00 uur  
Woordviering  

A. Bos

19.00 uur 
Eucharistie
 F. Zandbelt

19.00 uur 
WCV 

werkgroep

19.00 uur 
WCV 

J. van Kranenburg

19.00 uur 
WCV 

G. Spekkink

19.00 uur 
Eucharistie
 H. Scheve

18.00 uur 
WCV 

M. Peters

17.00 uur 
WCV 

T. ten Bruin

za 31/12 
Oudjaar

zo 01/01/2017 
Nieuwjaar

11.15 uur H. Scheve 
M. Peters J. van 

Kranenburg

woensdag 4 jan. 
WCV 

A. Bos
geen viering geen viering geen viering geen viering geen viering

zo 01/01/2017 
Nieuwjaar

za 07/01 15.30 - 16.15 uur 
Aanbidding en 

Biechtgelegenheid

18.30 uur 
WCV 

T. ten Bruin

19.00 uur 
WCV 

J. van Kranenburg

17.00 uur 
WCV 

werkgroep

za 07/01

zo 08/01  
Openbaring  
des Heren

11.15 uur Eucharistie  
H. Scheve  

T. ten Bruin

woensdag 11 jan. 
Eucharistie
 H. Scheve

9.30 uur 
WCV 

T. ten Bruin

9.30 uur 
Eucharistie
 H. Scheve

9.30 uur 
WCV 

M. Storteler

Dorpskerk 10.00 
uur Oec.viering 

werkgroep

9.30 uur 
WCV 

J. van Kranenburg

11.00 uur 
Eucharistie
 F. Zandbelt

geen viering geen viering
9.30 uur 

Eucharistie
 J. Leisink

zo 08/01 
Openbaring 

des Heren

za 14/01 17.00 uur 
Effata Viering

19.00 uur 
WCV 

M. Peters

19.00 uur 
Eucharistie
 H. Scheve

za 14/01

zo 15/01  
2e zondag  
door het jaar

11.15 uur  
Familieviering

 H. Scheve

Oude Kerk 10.00 
uur Oec.viering 

werkgroep

9.30 uur 
WCV 

werkgroep

10.00 uur 
Oec.viering 
werkgroep

Herv. Kerk 10.00 uur 
Oec.vieirng 

W. Matti

Joriskerk 10.00 
uur Oec.viering 

werkgroep

9.30 uur 
Eucharistie
 H. Scheve

10.00 uur 
Oec.viering 
G. Spekkink

Zelhem 10.00 uur 
Oec.viering 
werkgroep

9.30 uur 
WCV 

werkgroep
geen viering

9.30 uur 
WCV 

M. Peters

zo 15/01 
2e zondag 

door het jaar

za 21/01 19.00 uur  
Eucharistie
 H. Scheve

19.00 uur  
WCV  

T. ten Bruin 

17.00 uur 
Eucharistie
 F. Zandbelt

za 21/01

zo 22/01  
3e zondag  
door het jaar

11.15 uur  
Eucharistie
 F. Zandbelt

woensdag 25 jan. 
9.30 uur WCV 

werkgroep

9.30 uur 
WCV 

werkgroep

9.30 uur 
Eucharistie
 F. Zandbelt

9.30 uur 
WCV 

werkgroep

9.30 uur 
Eucharistie
 H. Scheve

11.00 uur 
WCV 

werkgroep
geen viering

10.00 uur 
Oec.viering 

A. Bos

9.30 uur 
Eucharistie
 J. Leisink

9.30 uur 
WCV 

T. ten Bruin

zo 22/01 
3e zondag 

door het jaar

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.

Kerkradio 
via Internet
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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
Jan Wagenmans, vz., 493396; Lolita Hesselink-Robail, 
secr., 492699; Jan Roes, pm., 490711; Wim Noordman, 
492627; Peter Wolbert, 494131 of 06-52368101.
Pastoraatgroep
Bertus Haarman, 0573-432407; Clemens Tenholter, 
492392; Germaine Wijnands, 06-53227452, Anne Wijffels, 
490752; Peter Wolbert, 494131 of 06-52368101.

Familieberichten
Overleden: 
Antonia Johanna Maria Blom-Huisman, 
echtgenoot van Wim Blom, op de leeftijd 
van 69 jaar.
Berendina Wilhelmina Nijenhuis-Strep-
pel, weduwe van Lambertus Streppel, op 
de leeftijd van 93 jaar.

allerzielen
Met dankbaarheid kijken we terug op 
de mooie viering waarin onze dierbare 
overledenen zijn herdacht. De vele vrij-
willigers worden heel hartelijk bedankt 
voor de sfeervolle aankleding van het 
kerkhof en de kerk en ieders bijdrage aan 
de viering.

Kerst en nieuwjaarswens
Wij zitten nu alweer in de maand de-
cember en gaan ons voorbereiden op het 
feest van Kerstmis. In Joppe zijn we al 
druk bezig met de buitenkerststal en de 
voorbereidingen op de vieringen voor 
de komende tijd. Iedereen draagt zijn 
steentje bij en dat geeft een groot saam-
horigheidsgevoel, zoals al jaren het geval 
is. Wij, de locatieraad en de pastoraats-
groep bedanken iedereen voor hun inzet 
voor de Geloofsgemeenschap Joppe in het 
afgelopen jaar en wij wensen u een Zalig 
Kerstfeest en een Gelukkig en Gezegend 
2017.

Kerst Familieviering 
Zaterdag 24 december is er om 18.00 uur 

een Kerst Familieviering in onze kerk in 
Joppe. We komen samen om de geboorte 
van Jezus te vieren. De voorbereidingen 
zijn al in volle gang. Tijdens de viering 
zullen kinderen voorlezen en zal het 
kinderkoor mooie kerstliedjes zingen. 
Kinderen vanaf groep drie, die het leuk 
vinden om mee te zingen in het kinder-
koor kunnen zich om 17.30 uur melden 
vóór in de kerk om de kerstliedjes te 
oefenen. Het beloofd weer een prachtige, 
sfeervolle Kerstviering te worden. U bent 
allemaal van harte welkom!

Kindje Wiegen
Ook dit jaar gaan we traditiegetrouw op 
Eerste Kerstdag om 15.00 uur Kindje 
Wiegen. Deze korte viering van ongeveer 
een half uur is speciaal voor peuters en 
kleuters. In deze viering kijken en luiste-
ren we naar het kerstverhaal. We zingen 
kerstliedjes en we maken een mooie 
kerstknutsel. Dus reden genoeg om even 
er tussen uit te gaan. Vorig jaar was het 
aantal bezoekers overweldigend. Ook dit 
jaar hopen we weer op een grote opkomst. 
U bent allen van harte welkom!

Koffie-ochtend
Voor 2017 is de eerstvolgende koffie-och-
tend gepland op 11 januari en dan hebben 
we de heer Wil Matti uitgenodigd. Hij zal 
ons dan o.a. vertellen over zijn pelgrims-
tocht naar Santiago de Compostella. Om 
10.00 uur is de koffie klaar. 

Buitenkerststal
“Zij volgden de ster en kwamen bij de stal 
waar het kind Jezus was geboren”. Anno 
2016 straalt in Joppe ook een ster en ko-
men op beide Kerstdagen de Joppebloa-
zers. Zij luisteren het bezoek op met de d’ 
Olde Roop. Zij blazen op een midwinter-
hoorn. De klanken worden met klanken 
beantwoord en daarmee kondigen zij de 
geboorte van het kind Jezus aan. Met hun 

oer-geluiden creëren zij een speciale sfeer 
rondom de kerk. U kunt dat voelen en 
ervaren. De kerk is op beide Kerstdagen 
open, waar ook binnen de kerststal is te 
bezichtigen tot 17.00 uur. Volg de ster en 
wees welkom in Joppe. 

nieuwjaarsreceptie
Op zondag 15 januari 2017 is aansluitend 
aan de viering van 9.30 uur gelegenheid 
elkaar te ontmoeten in het Bosrestaurant 
om ieder persoonlijk Zalig Nieuwjaar toe 
te wensen. U bent van harte uitgenodigd. 

ontmoet elsje

“Leven in handen van God” is het motto 
van Elsje. Gevormd door de gebeurtenis-
sen in haar leven heeft Elsje al zeer jong 
een groot vertrouwen in God. Niet wetend 
hoe of wat, maar Het was er. Ze was zich 
ook al vroeg bewust en wellicht onbewust 
van haar roeping als rechter. En zoals ze 
zegt was ze een strenge rechter maar ook 
een lief mens. Dat gaat goed samen. Als 
moeder wordt ze dan ook erg gewaar-
deerd door haar zoon. Hij heeft er zijn 
discipline aan te danken. Ik ben welkom 
in de oude voormalige R.K.-pastorie “De 
Olde Wehme” te Almen bij Elsje August 
de Meijer, lector in onze geloofsgemeen-
schap. Het is een warm onthaal in de 
voormalig pastorie, die dateert uit 1248. 
In 1272 woonde er de pastoor van de 
toenmalige parochie te Almen. Elsje 
houdt van deze mooie plek. Op de site 
www.rkkerkjoppe.nl/elsje leest u meer 
over haar. 

De ziel van onze kerk wordt gevormd 
door mooie en bijzondere mensen, die 
ieder op zich zo verweven zijn met onze 
kerk dat ze er om zo te zeggen de levende 
stenen van zijn. In de rubriek Ontmoet 
maakt u kennis met een persoon uit onze 
geloofsgemeenschap Onze Lieve Vrouw 
Tenhemelopneming. Wat verbindt hen 
met Joppe en wat doet het geloof met 
hen. Vervolgens wordt hen gevraagd het 
stokje aan een ander door te geven en dat 
gebaar verbindt ons met elkaar.
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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 
Anton Schilderinck, vz., 251115; Gerrit te Vaarwerk, secr., 
462882; Frans Wildemors, pm., 256242.

Pastoraatgroep 
Lucia Doornbos, 280330; Thea van Huijstee, 258442; 
Ben Hemmer, 257791.

Goede doelen Kerstmarkt 
Ook dit jaar, nu al weer voor de 20e keer, 
wordt in de Gudulakerk de sfeervolle en 
veelzijdige Goede Doelen Kerstmarkt ge-
organiseerd. Op vrijdag 9 december (van 
16.00 tot 21.00 uur) en op zaterdag 10 de-
cember (van 11.00 tot 17.00 uur) kunt u 
zich in vrolijk versierde kraampjes laten 
informeren door vrijwilligers over de 
goede doelen die zij vertegenwoordigen, u 
kunt originele en unieke (kerst)artikelen 
kopen en u kunt onder het genot van een 
kopje koffie met wat lekkers luisteren 
naar wisselende en gevarieerde optredens 
van onder andere een kinderkoor, het 

koor Marinata en 
een jazzcombo. 
Dit jaar is er spe-
ciaal aandacht 
voor de kinde-
ren. Zij kun-
nen niet alleen 
meedoen aan 
de traditionele 
speurtocht, maar 
ook wafels bak-
ken, schminken 
en … nog veel 
meer. Als klap 
op de vuurpijl 
is er op vrijdag 
om 20.00 uur 

een optreden van singer-songwriter Jan 
Ottink. Het volledige programma kunt 
u vinden op www.goededoelenmarkt-
lochem.nl. De toegang voor dit prachtige 
festijn is gratis! Voor nadere informatie 
kunt u zich richten tot mw. I. Hekkelman 
(tel. 0573-256893) of mw. T. Beltman 
(tel. 0573-251645). 

Kerkbalans 2017 
‘Regeren is vooruitzien’, zo luidt een 
bekende zegswijze. Voordat je het goed en 
wel in de gaten hebt, is het al weer ‘kerk-
balanstijd’. We kijken alvast even vooruit. 
De actie Kerkbalans start in onze ge-

loofsgemeenschap op zondag 8 januari 
2017. De werkgroep Kerkbalans zorgt er 
voor dat dan alle brieven en enveloppen 
klaarliggen. Ik reken ook dit jaar weer op 
vele handen die het werk licht maken en 
de deelnemende parochianen in de wijken 
voorzien van de benodigde papieren. 
Nu al beveel ik de actie Kerkbalans van 
harte aan. Dankzij uw financiële bijdra-
gen kunnen we er voor zorgen dat onze 
St. Josephkerk een plek blijft voor kerke-
lijk en spiritueel ontmoeten, kortweg een 
kerk die leeft, een levendige kerk. Pastoor 
Scheve schreef vorig jaar: “In onze paro-
chie doen we ons best om mensen zo veel 
mogelijk de gelegenheid te geven om in 
hun eigen woonplaats geloofsgemeen-
schap te zijn en daar naar de kerk te gaan. 
Uw gift aan kerkbalans komt dan ook ten 
goede aan uw eigen geloofsgemeenschap.” 
Ik hoef daar niets aan toe te voegen. Dui-
delijke taal - hier gaat het om! Hier doen 
we het toch voor? 
Heel graag reken ik op uw medewerking.
Trees Beltman – Kuip

menora
De werkgroep ‘Vieren’ van de Raad van 
Kerken wil de oecumenische vieringen 
graag een eigen en herkenbare vorm 
geven. Daartoe is een model ontwikkeld 
dat dient als leidraad voor de vieringen. 
Het afgelopen jaar is op verzoek van onze 
werkgroep een houten zevenarmige kan-

delaar (menora) gemaakt door Wim de 
Vries uit Lochem. Op de kandelaar staat 
aan beide zijden het logo van de oecume-
ne: een schip op de golven. Al vanaf het 
begin van de Middeleeuwen is het schip 
hét symbool voor de Kerk. De golven 
symboliseren de problemen en de chaos. 
Het schip vaart over de golven, waarmee 
wordt aangegeven dat de Kerk boven 
al deze ellende staat. De kandelaar zal 
voortaan in alle oecumenische vieringen 
worden gebruikt. 

In de oecumenische viering op 30 oktober 
jl. is de menora ingewijd. Bij de inge-
bruikname werden door de voorganger 
Wil Matti, de leden van de werkgroep 
en de maker van de kandelaar de zeven 
kaarsen ontstoken waarbij eigen wensen 
werden uitgesproken. Pastoraal werker 
Wil Matti sprak de woorden : “Aan het 
licht van de paaskaars, teken van het licht 
van Christus, worden de kaarsen van de 
menora ontstoken in het geloof dat het 
licht de duisternis zal overwinnen en dat 
het leven sterker is dan de dood.”
Werkgroep ‘Vieren’, Raad van Kerken

Sint maarten
In de familieviering van 6 november jl. 
is het feest van Sint Maarten gevierd. 
Bekend is het verhaal dat Sint Maarten, 
zoon van een rijke koopman, die op een 
koude novemberdag bij de poort van de 
stad Amiens aankwam en daar een arme 
man aantrof. De man was gehuld in lom-
pen en bibberde van de kou. Bij deze aan-
blik sneed Maarten met zijn zwaard zijn 
mantel in tweeën en gaf de ene helft aan 
de arme man, zodat deze zich beter tegen 
de kou kon beschermen. Dit verhaal, dat 
in de familieviering door de aanwezige 
kinderen prachtig werd uitgebeeld, staat 
symbool voor het leven van Sint Maar-
ten. Met zijn levenswijze bracht hij licht, 
warmte en vreugde in het moeilijke leven 
van de armen. Het feest van Sint Maarten 
bereidt ons voor op de donkere en koude 
tijd die komen gaat. De feestdag van Sint 
Maarten (11 november) is dan ook een 
feest van licht en warmte, van samen 
doen, samen delen en samen zijn.
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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
Huub Winkeler, vz., 553292; Herman Peters, secr., 
520452; Paul Zents, pm., 556723.
Pastoraatgroep
Jaap Harmsen, vz., 553050, Ans Heuveling, secr., 552267; 
Carin Fransen, 552322; Hermien van Heugten, 554241.

Samen komen we verder!

Onder dit motto hebben wij op dins-
dagavond 25 oktober de gezamenlijke 
parochieavond mogen meemaken. De 
rechterhelft van de kerk was redelijk ge-
vuld en men luisterde met interesse naar 
de verschillende sprekers. Jaap Harmsen 
beet het spits af met een hartelijk welkom 
en een korte uiteenzetting over het doel 
van deze avond. 
Pastoor Harry Scheve gaf ons inzicht 
in zijn beleving van het geloof, in onze 
parochie maar ook hoe hij het in de voor-
gaande jaren had beleefd als pastoor. Hij 
liet ons kennismaken met een “gaostok” 
, een Twentse wandelstok, die hij bij zijn 
afscheid, in zijn vorige parochie, had 
gekregen.
Hij symboliseerde daarmee het samen op 
weg gaan. In onze huidige tijd van kerk-
zijn geen gemakkelijke opgave. Verder 
stond hij stil bij de toekomstplannen die 
elke geloofsgemeenschap heeft moeten 
samenstellen op basis van een aantal 
vragen van het parochiebestuur. Hij was 
verrast over de hoeveelheid werk die men 
besteed heeft om tot een wel overwogen 
toekomstplan te komen. (Tijdens het 
platformoverleg op 24 november zullen 
deze plannen en de conclusies van het 
parochiebestuur besproken worden met 
de leden van de pastoraatgroepen en 
locatieraden).
Als afsluiting werd gezamenlijk het “ver-
nieuwde” Onze Vader gebeden zoals dat 
nu van toepassing zal zijn in Nederland 
en Vlaanderen. 
Op zaterdagavond 22 oktober was er 
het jubileumconcert van het Vordense 
mannenkoor in onze kerk. 80 Jaar zingen 

is een hele periode. In contact heeft een 
uitgebreid verslag gestaan van dit concert 
dat mede met hulp van vrijwilligers uit 
onze geloofsgemeenschap tot stand is 
gekomen.

Op vrijdagavond 23 december zal men 
de Herdertjestocht weer door Vorden 
kunnen gaan lopen. Het startpunt zal in 
onze kerk zijn. (zie pagina 11 voor verdere 
informatie).
Ook worden er weer voorbereidingen 
getroffen voor de jaarlijkse Aktie Kerkba-
lans, die vroeg in het voorjaar weer van 
start zal gaan onder het motto; mijn kerk 
verbindt! Meer informatie volgt in het 
volgende nummer van Onderweg.
In datzelfde nummer gaan wij u ook 
informeren over verschillende activiteiten 
rond de restauratie van de hekken bij 
onze begraafplaats in Kranenburg. Een 
grote reparatie is inmiddels hard nodig en 
zal dan ook in 2017 moeten plaats vinden.
Na de viering op zaterdagavond 7 januari 
2017 kunnen wij elkaar een goed Nieuw-
jaar wensen tijdens onze Nieuwjaarsre-
ceptie in de parochiezaal. 
Wij wensen u een goede adventstijd en 
Kerstperiode toe.
Namens pastoraatgroep en locatieraad
Huub Winkeler

mooie viering 
schoenendoos-actie 2016

Afgelopen zondag 6 november hebben wij 
de schoenendoos-actie afgesloten met een 

mooie viering in de Dorpskerk in Vorden.
Net zoals de voorgaande jaren waren er 
vele kinderen, samen met vaders, moe-
ders, opa’s, oma’s en belangstellenden.
Het thema van dit jaar was verzamelen, 
wat betekent van jouzelf wat delen/
weggeven aan de ander die in moeilijke 
omstandigheden leeft. Dit werd heel mooi 
verteld door voorganger ds. Freek Bran-
denborg met het verhaal over de farao uit 
Egypte die o.a. droomde over de zeven 
vette en zeven magere koeien.
Er werd veel gezongen tijdens deze 
viering samen met het schoenendoos 
kinderkoor onder begeleiding van Piet 
Piersma en Mirjam Berendsen op het 
orgel. Ondertussen werden ook mooie 
beelden vertoond over de actie en hadden 
een aantal kinderen de taak om dit uit 
te beelden en te lezen. Zo hadden ze een 
mooie taak om een bijdrage te leveren 
aan deze mooie viering. En dit alles in 
samenwerking met alle kerken en scholen 
in Vorden in een Raad van Kerken dienst.
Naast de vele gevulde schoenendozen die 
al via de scholen in Vorden waren ingele-
verd kwamen er nog 48 dozen bij tijdens 
de viering en komt het totale aantal inge-
leverde dozen uit op 224. 
Deze gaan dan de komende weken op 
transport richting de verschillende 
landen, Sierra Leone, Togo, Pakistan, 
Roemenië en als het lukt nog naar vluch-
telingen die langere tijd 
verblijven in opvang-
kampen in Grieken-
land.
Wat zullen die 
kinderen daar 
blij mee zijn, 
wat vaak te zien is in de filmpjes van 
Actie4Kids.
Dank aan allen voor het vele werk wat 
hiervoor gedaan is en de belangstelling 
die er was!
Namens de schoenendoos-commissie
Marianne van de Voort

Kerstpakkettenactie
Ook dit jaar houdt de werkgroep namens 
de Vordense kerken weer de bekende 
Kerstpakkettenactie voor onze broeders 
en zusters in Sighet (Roemenië) en Subo-
tica (Servië). Het bedrag dat u geeft wordt 
besteed aan voedselpakketten, medicij-
nen, kachelhout en andere praktische 
dingen. In Sighet wordt samengewerkt 
met de Caritas, die via de thuiszorg con-
tact heeft met veel ouderen. De aanschaf 
wordt ter plaatse gedaan en gedistribu-
eerd. Om u een richtlijn te geven: voor 
€ 15 kan een mooi pakket samengesteld 
worden. Uw bijdrage is welkom op bank-
rekening NL56 RABO 0366.4349.77 t.n.v. 
Werkgroep Partnergemeenten Oost-Euro-
pa te Vorden. Bij voorbaat onze dank !
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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
Jan Verwoolde, geb., 271761; Harry Essink, secr. 271269; 
Ubald Wendels, pm., 273827.
Pastoraatgroep
Jeroen Uhl, vz., 275853; Annette Franck, 473360;  
Riky ten Thije, 272361; 

Kerstpakkettenactie 2016
De Stichting Kerstactie Kerken Berkel-
land gaat dit jaar voor de elfde keer 
haar kerstactie houden. De stichting wil 
met deze actie de mensen, zonder enig 
onderscheid te maken, in onze gemeen-
schap die het financieel erg krap hebben 
opnieuw een hart onder de riem steken 
door hen als lichtpuntje met de Kerst een 
goed pakket levensmiddelen te geven. 
In onze kerk wordt tijdens de 
paasviering(en) gecollecteerd voor de 
activiteiten van onze Caritaswerkgroep 
waaronder de jaarlijkse kerstpakket-
tenactie van de gezamenlijke kerken van 
Berkelland. Door de Caritaswerkgroep 
wordt namens onze geloofsgemeenschap 
jaarlijks aan de kerstactie bijgedragen. 
Als u iets extra’s wilt doen voor de actie 
vragen wij u een gift over te maken naar 
banknummer NL24 RABO 0135 6533 47 
t.n.v. Stichting Kerstactie Kerken Berkel-
land. Voor meer informatie www.kerstac-
tieberkelland.nl
De Caritaswerkgroep Borculo

Koffie drinken
Na de viering van zondag 8 januari is er 
gelegenheid elkaar een Gelukkig Nieuw-
jaar te wensen in het KJ gebouw. U bent 
van harte uitgenodigd voor een kop koffie.

Kerstconcert Borculo’s 
mannenkoor

Dit concert wordt gegeven op zondag 18 
december om 16.30 uur in de R.K. Kerk 
aan de Steenstraat.
Het koor Stemmig zal als gastkoor haar 
medewerking verlenen.

Intenties 
26 november Tonny Siebelder- Klein 
Nijenhuis, Herman Beerten, Harrie 
Hendricksen, 4 december Tonny Siebel-
der- Klein Nijenhuis . 10 december Bram 
Nieuwveld, Tonny Siebelder-Klein Nij-
enhuis, Ria Mesland-Te Morsche jaarge-
dachtenis, 17 december Tonny Siebelder-
Klein Nijenhuis, 25 december, Overleden 
ouders Broekhof-Brokers, Hetty van 
Aken- Beerten, Theo en Riek Verheijen, 
Familie Geerligs en Ottenschot, Familie 
Pelgrum, Ben Lubbers, Hugo en Martin, 
Familie Jansen-ten Bras, Harrie Leferink 
op Reinink, Elly Eppink-Stegers, Jan en 
Paul Belterman, Truss Dibbelink-Weg-
dam, Bernard Sasse, Marietje ten Broeke-
ten Bras, Willem en Marietje Dute, 

overleden ouders Luttikholt-Garstenveld, 
Herman Beerten, Theo Liebrand, Anton 
Rasing, Harrie Hendricksen, Liene Heu-
tinck- Wieggers, Tonny Siebelder-Klein 
Nijenhuis, Familie te Morsche-Bluemink, 
Wim Mulder en overleden familie, Gerrit 
Stegeman, overleden familie Woertman-
Stegeman, Bert en Marie Groot Korme-
link en familie, Wim Nijenhuis en familie, 
Ria en Loys Bekkers, Hetty Beekveldt, 
Gerrit en Truus Grooten, Tonny Ben en 
zoon Siebelder, An Voorveld, Willy en 
Agnes Giesen, Hennie van Dongeren, 
Henk Klein Severt, Ans Welling-van Dam, 
Jan en Diny Reving, overleden familie 
Hoytink, 31 december Anton Rasing, 
Dora Brokers- Bremer jaargedachtenis, 
8 januari, Harrie Leferink op Reinink, 
Liene Heutinck-Wieggers, 

Familieberichten
Overleden op 30 september Mevrouw A.J. 
Siebelder-Klein Nijenhuis. Zij is begraven 
op 8 oktober.

Wanneer u een overlijden wilt melden 
kunt u contact opnemen met de Achter-
wacht tel.nr. 06-10319638.

Vader in de hemel…
Wij worden voort geleid
door onrust en verwarring
wij worden weggevoerd
door wanhoop en door angst
de toekomst lijkt zo zwaar
wat kunnen wij verwachten
ons werk, de school, het leven
misschien ben ik het bangst.
Ik wil mijn wegen plannen
in kalmte met U wandelen
maar van dit alles komt 
zo weinig nog terecht
de tijd staat op zijn kop
de toekomst lijkt zo wankel
en steeds klamp ik mij vast
aan wat U heeft gezegd.
Hier is het Licht der wereld
door Mij aan jou gegeven
hier is Mijn eigen Zoon
in deze donk’re nacht
zeker ook aan jou
zal Hij Zijn vrede schenken
als jij je hart maar openstelt
en het van Hem verwacht.
Uw woorden zijn als balsem
bemoedigend, vertroostend
ze schenken mij weer uitzicht
de rust keert weer terug
in deze barre tijden
mag ik U steeds vertrouwen
en uitzien naar de morgen
zonder klacht of zucht.

A. Holman
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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
Ineke Peterse, vz, 461494; Lilian Beeks, secr. 452845; 
Theo te Brake, pm., 453511; Tonnie Arink, 452823; 
Harry Kasteel, 452492; Anny Strijker, 452652.

25 jaar dirigent 

Frans Oesterholt 25 jaar dirigent van het 
Gemengd Koor. Op zondag 15 januari a.s. 
zal hij worden gehuldigd. Pastoor Harry 
Scheve, die zal voorgaan in de feestelijke 
Eucharistieviering van 9.30 uur, zal hem 
de daarbij behorende versierselen van 
de Sint Gregoriusvereniging opspelden. 
Het koor zal in die viering gezangen ten 
gehore brengen die door de jubilaris zelf 
zijn uitgezocht. Na de viering is er onder 
het genot van een kopje koffie of thee ge-
legenheid om de jubilaris en zijn familie 
te feliciteren. Het koor nodigt u van harte 
hiertoe uit.
Namens het koor, André Huitema

Seniorendag 2016 
Op 4 oktober hadden we onze jaarlijkse 
seniorendag. Na een prachtige Eucharis-
tieviering die in het teken van St. Fran-
ciscus stond, vertrokken 75 parochianen 
naar de Keizerskroon. Hier stond de koffie 
met appelflap klaar. Na een borrel en een 
lunch trad harmonicaclub Ruurlo voor 
ons op. Zij brachten een zeer gevarieerd 
programma. Er werd volop meegezongen. 
Na nog een borreltje werd de dag afgeslo-
ten. We kunnen terug zien op een mooie 
dag.

Bezoekgroep
Helaas heeft Wilhelmien Strotmann 
met pijn in haar hart te kennen gegeven 

dat ze moet stoppen met haar werk. Wij 
willen haar hartelijk danken voor de vele 
bezoekjes die ze de afgelopen jaren heeft 
gebracht aan zoveel mensen. We zijn nu 
op zoek naar iemand die het leuk vindt 
om haar taak over te nemen. Hebt u wat 
tijd over die u zou willen besteden aan 
dit mooie en dankbare werk laat het ons 
weten! Als u eerst meer informatie wilt 
bel dan even met Anny Strijker, telefoon 
0573-452652. U bent heel welkom in een 
fijne groep.

Startviering kerkbalans 
In alle kerken start de actie Kerkbalans 
in de week van 18-25 januari. Ook onze 
Geloofsgemeenschap doet hier weer aan 
mee. Wij openen de actie met een Start-
viering in onze kerk op zondag 15 januari. 
De lopers die in de wijken de enveloppen 
rondbrengen zijn uitgenodigd voor deze 
viering. De voorzitter van de locatieraad 
zal een toelichting geven op de financiële 
cijfers. Na afloop wordt onder het genot 
van een kopje koffie of thee de tasjes uit-
gedeeld die de lopers nodig hebben. Wij 
hopen op veel belangstelling. 

Gebedsintenties 
20 NOVEMBER Bennie en Mientje 
Wopereis, Jan Kasteel, Hans Musters, 
Ida van Lanen groot Zevert en dochter 
José, Tonnie Boekelder en familie, Voor 
de levenden en overleden leden van het 
gemengd koor. 11 DECEMBER Toon 
Geerligs, Willmien Wolters, Jan Kasteel, 
Ida van Lanen Groot Zevert, Tonnie Boe-
kelder en Familie, Ria Besselink. 
24 DECEMBER 5 uur Hans Musters. 
24 DECEMBER 20.00 uur Overleden 
ouders hermanns-Goldewijk, Bennie en 
Mientje Wopereis, Rudi Kasteel, Ouders 
Wiegerinck-Kock en zoon Jos, Ouders Ge-
verink-ten Barge, Fam. Borkus Vaanholt, 
Willemien Wolters, Ida van Lanen Groot 
Zevert en dochter José en kleinzoon 
Willem, Ouders van Lanen Groot Zevert, 

Anne-Mieke Scholten-Veldhuis.
25 DECEMBER Mevr Mechteld Feilzeu 
Baronesse van Dorth tot Medler, Toon 
Geerligs en Ouders Geerligs-Dibbelink, 
Overleden ouders Eggink- Gotink, Heer 
en Mevr. Sanders-Beekman, Marijke 
schoenaker-Kudrewicz, Overleden ouders 
Gotink-Eggink en zoon Herman, Eef 
Bouwmeester, Rikie Mombarg v. d. Ho-
ven, Pastoor Lamers, Tonnie Boekelder 
en Familie, Ouders Kasteel-Jansen, Lies 
Kasteel-Hofman, Johan v.d. Berg, Aleida 
Eugelink, Jan Kasteel, Bennie Dolphijn 
en dochter Conelia, Ria Besselink, Gerda 
Besselink, Lies Rietberg en Elke Waal-
derbos. 15 JANUARI Overleden ouders 
hermanns-Goldewijk, Ida van Lanen 
Groot Zevert.

dankjewel bijeenkomst 
Onze Geloofsgemeenschap heeft de goede 
gewoonte om jaarlijks aan het einde 
van het jaar een OLIEBOLLENBIJEEN-
KOMST voor al haar vrijwilligers te orga-
niseren. Dit als dank voor al het werk dat 
zij als vrijwilliger voor onze Geloofsge-
meenschap H. Willibrord uitvoeren. Wij 
hopen dat heel veel vrijwilligers gehoor 
geven aan deze uitnodiging. Een persoon-
lijke uitnodiging zal nog verspreid worden 
door de coördinatoren van de werkgroe-
pen. De bijeenkomst wordt gehouden in 
de ontmoetingsruimte van onze eigen 
kerk op VRIJDAG 30 DECEMBER 2016 
VAN 16.00 - 18.00 UUR.

Kerst voor jong en oud 
De tijd schrijdt voorbij en de Kerst is in 
aantocht. Niet alleen een gezellige tijd 
maar we staan ook stil bij het kerstver-
haal. Kerken bereiden zich voor om mooie 
vieringen te maken. Zo ook onze Geloofs-
gemeenschap. Kerst is niet alleen voor 
ouderen die gewoonlijk al een kerkgang 
maken maar zeker ook voor de jonge 
gezinnen met kinderen. Even stilstaan 
bij de geboorte van het Christuskind en 
genieten van het samenzijn, samen zingen 
in kerstsfeer. Op kerstavond 24 december 
om 17.00 uur is er speciaal voor de jonge 
gezinnen een familieviering. Het kerstver-
haal wordt op een mooie manier verteld 
en uitgebeeld. Ons kinderkoor Sing a 
Song verhoogt de kerstvreugde. Voor de 
allerkleinsten onder ons is er ook Kerst. 
Het Kindjewiegen, met misschien wel een 
echt kindje. Iedereen is welkom, papa’s 
en mama’s met hun kinderen en opa’s en 
oma’s. Alle kinderen kunnen kerstliedjes 
meezingen, meespelen met muziekin-
strumentjes en luisteren naar het mooie 
verhaal. Kerst is er voor iedereen. Dat 
hopen en wensen we, waar ook ter wereld, 
iedereen toe. De locatieraad en pastoraat-
groep wenst U een ZALIG KERSTFEEST.



Onderweg / Uit de geloofsgemeenschappen 23

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
Frans Geurtsen, vz., 462945;  Theo Keurentjes, 464247;  
Ronald Lankhorst, pm., 465621;  Henk Roes, 461061;  
Ans Schabbink, 462570. Gerald Veldscholten, 463482.

afscheid van  
tonnie Janssen
In de Eucharistieviering van zondag 6 no-
vember heeft de voorzitter van de locatie-
raad aan Tonnie Janssen de Willibrord-
plaquette met bijbehorende dasspeld en 
oorkonde uitgereikt. In de begeleidende 
toespraak memoreerde Frans Geurtsen 
de verdienste van Tonnie Janssen. Mevr. 
Janssen kreeg als blijk van waardering 
een passend bloemstuk; opgemaakt op 
een oude lei van onze kerk.

Vrijwilligers vormen een belangrijk 
onderdeel van een geloofsgemeenschap. 
Hiermee zeg ik niets nieuws, want dat we-
ten we al jaren. Sterker nog een geloofs-
gemeenschap kan alleen maar functio-
neren als er voldoende vrijwilligers zijn. 
Gelukkig hebben we hier in Hengelo op 
dit moment nog voldoende mensen, maar 
af en toe zijn er toch mensen die afhaken. 
Maar laten we blij zijn dat we met onze 
vrijwilligers niet te maken hebben met 
een vastgestelde pensioendatum of dat je 
na 40 dienstjaren mag of moet stoppen. 
Want Tonnie, dat heb jij allemaal al lang 
achter de rug. AOW krijg je al jaren en de 
40 jaren vrijwilligerswerk ben je ook al 
lang gepasseerd. 

Inderdaad ruim 45 jaar heb jij je inge-
zet voor onze geloofsgemeenschap. Het 
grootste gedeelte van de tijd als adminis-
trateur van kerk en kerkhof, maar ook als 
lector en collectant. Een tijdje geleden 
heb ik samen met Tonnie nog in de oude 
boekjes zitten snuffelen waarin de col-
lectegelden werden genoteerd. Alles werd 
toen nog met de hand genoteerd, twee 
keer geteld en dan werd het geld, allemaal 
kleingeld, naar de bank gebracht. Moet je 
nu mee aankomen. 

Alle veranderingen, vanaf begin jaren ze-
ventig, heb je meegemaakt. Verschillende 
pastoors en parochiebesturen, intrede van 
de automatisering en dan het opheffen 
van onze parochie als zelfstandige paro-
chie. En dan gaat het snel, werkzaamhe-
den veranderen en worden minder, of 
worden overgeheveld naar Zutphen. 
Enige tijd geleden heb je aangegeven dat 
je wilde stoppen en de locatieraad vindt 
dit jammer maar respecteert jouw besluit. 
Maar we willen dit toch niet ongemerkt 
voorbij laten gaan. Daarom hebben we de 
Willibrordplaquette voor je aangevraagd 
als blijk van waardering voor al het werk 
dat je in de afgelopen jaren hier in Hen-
gelo voor onze geloofsgemeenschap hebt 
gedaan. 

De Willibrordplaquette is een onderschei-
ding van het Aartsbisdom Utrecht en 
bestaat sinds november 2001. De Aarts-
bisschop van Utrecht eert met deze on-
derscheiding die gelovigen in het bisdom, 
die betekenisvolle, meer dan gewone 
verdiensten hebben verricht voor de kerk-
gemeenschap ter plaatse. Zij is bestemd 
voor vrijwilligers en voor niet-pastoraal 
medewerkers met een langdurige inzet (5 
jaar of meer) in belangrijke functies bin-
nen de kerkgemeenschap.
De Willibrord-onderscheiding bestaat uit:
- een bronzen plaquette
- een oorkonde, ondertekend door de 
aartsbisschop
De locatieraad

Wordt dora Visser zalig 
verklaard? 
Een groep Achterhoekers zet alles op alles 
om hun Dora Visser zalig verklaard te 
krijgen. Na de wonderlijke genezing van 
de gehandicapte Bertus lijkt hun mis-
sie te slagen. Op 1 november was er een 
televisie-uitzending op NPO 2, Katholiek 
Nederland TV. In deze uitzending horen 
we het verhaal van de gehandicapte 
Bertus van der Heiden; hoe hij tegen alle 
verwachtingen in weer kon lopen, maar 
ook hoeveel moeite het heeft gekost om 
een erkenning te krijgen voor dit wonder.
Dorothea (ook Dora) Visser, gestigmati-
seerde vrouw; † 1876.
Sterfdag 12 juli.

Dorothea werd geboren op 29 september 
1819 in een straatarm gezin te Gendrin-
gen (Gelderland). Als klein meisje al 
wordt zij ingeschakeld om werkjes te ver-
richten. Als zij twaalf jaar is, moet zij op 
de twee koeien passen van een boer uit de 
buurt. Op een dag krijgt zij een trap van 
één van de beesten. Vanaf dat moment 
is zij ziek. Haar wond geneest niet. Een 
lange lijdensweg begint. Het enige wat zij 
nog heeft is haar gebed en haar godsver-
trouwen. Vanaf december 1843 beginnen 
zich bij haar vreemde verschijnselen voor 
te doen: “Er ontstaan wonden op haar 
handen en haar voeten, plus een kruis-
vormig gezwel op haar borstbeen, enkele 
centimeters onder haar adamsappel en 
een bloederige krans rond haar hoofd. 
Telkens op vrijdag, behalve op het feest 
van Maria Lichtmis, 2 februari 1844, 
kwam daar een stroperig, plakkerig bloed 
uit.” Het is haar geestelijk leidsman, 
kapelaan Herfkens, die alles nauwkeurig 
aantekent in een schrift. 

Vervolg van Hengelo op pagina 27
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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
Jos Roeling, 0314-641739; Rob Besselink, 462882; 
Hans 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.

Familieberichten
Overleden: Op 9 oktober 2016 is Jo Over-
maat-Bolwiender overleden in de leeftijd 
van 85 jaar. Zij woonde in de Zonnekamp 
te Doetinchem. Op 27 oktober 2016 is in 
Velp overleden Vera Kirch in de leeftijd 
van 49 jaar. Correspondentieadres is 2e 
Berkendijk 8a te Hengelo Gld.

Kindje Wiegen op eerste 
Kerstdag 
Kerstmis is een feest voor iedereen. Voor 
de allerkleinsten en de aller oudsten onder 
ons. Als u kinderen heeft die nog iets te 
jong zijn om de Kerstviering op kerstavond 
mee te vieren, dan is het Kindje Wiegen 
een uitstekend alternatief. Het Kindje Wie-
gen is inmiddels een traditie en begrip.

Op Eerste Kerstdag, 25 december om 
15.00 uur, zal in de St. Jan de Doperkerk 
in Keijenborg in de nabijheid van de 
Kerststal weer een kerstverhaal worden 
voorgelezen voor de kleintjes. Ook zullen 
er tussendoor liedjes worden gezongen 
door een koortje, en uiteraard mag ieder-
een die uit volle borst meezingen. Ook 
voor volwassenen kan de openstelling van 
de kerk een moment van rust tijdens de 
kerstdagen zijn. Men kan luisteren naar 
de kerstliederen die gezongen worden, en 
in alle rust de Kerststal bekijken. Opa’s, 
oma’s, papa’s, mama’s, broertjes, zusjes, 
tantes, ooms, buren, vrienden en vrien-
dinnen, iedereen is van harte welkom! 

Jaargedachtenisvieringen
Op zondag 11 december is de jaargedach-
tenisviering voor Hermina Cornelissen-
Schoenaker overleden op 12-12-2015 
in de leeftijd van 80 jaar. Op zondag 8 
januari 2017 is de jaargedachtenis voor 
Leny Schoenaker-Kroesen overleden op 
7-1-2016 en op zondag 22 januari 2017 
voor Paul Kirch overleden op 20-1-2016. 

Bloembind(st)ers gezocht
Wat is een kerkinterieur zonder bloemen? 
De vraag stellen is hem beantwoorden: 
elke kerk wordt opgesierd met bloemen, 
bloemen maken zelfs onderdeel uit van de 
liturgie. Kortom: bloemen zijn noodzake-
lijk in elk kerkinterieur. 
Onze Bloemengroep zorgt wekelijks voor 
de bloemenpracht binnen onze mooie 
dorpskerk. De huidige groep kan echter 
wel wat vers bloed gebruiken. Het gaat 
om inzetbaarheid voor enkele uren per 
maand. 
Welke Keijenborgers/Velswijkers voelen 
zich uitgedaagd om hun creatieve talen-
ten in te zetten voor onze bloemengroep? 
Voor meer informatie of belangstelling: 
neem contact op met Willy Niesink (0575-
461347), Sylvia Wolsing (06-25254775) of 
Rieky Nieuwenhuis (0575-461833).

Raad van Kerken, Halle,  
Keyenborg, Zelhem. 
oecumenische viering in 
Zelhem 
Zondag 15 januari 2017 openen we de 
Week van Gebed voor de Eenheid met een 
Oecumenische viering in de Lambertikerk 
te Zelhem om 10.00 uur. De werktitel is 
“Jouw hand, mijn glimlach”. Het thema 
is: Verzoening. Voorganger is Ds. C. van 
Dorp.
Elk jaar komen wij in de Week van Gebed 
voor de Eenheid bij elkaar in de kerk 
van Halle, Keijenborg of Zelhem, in een 
viering die wij samen invullen. Elkaar 
ontmoeten en samen luisteren naar het 
woord van de Heer, samen bidden om 
méér eenheid, dat is geen vrijblijvend ge-
baar. Dan gaat het om diepe verbonden-
heid, die zichtbaar gemaakt wil worden!
Alle parochianen worden uitgenodigd 
voor de dienst in Zelhem. Er is dan geen 
viering in Keijenborg. 

opgave eerste Heilige 
Communie 2017 
Keijenborg/Hengelo….
Bij deze Onderweg treft U een aanmel-
dingsformulier aan voor de opgave van 
de Eerste Heilige Communie op zondag 7 
mei. Mocht U dit formulier niet aantref-
fen en wel uw kind willen opgeven voor 
de Eerste Heilige Communie, gelieve dan 
contact op te nemen met Sylvia Wolsing, 
0575-464129 / 06-25254775 of via de 
mail, tonnysylvia@hotmail.com
Opgave Eerste Heilige Communie 
gaarne inleveren voor 31 januari 2017 
bij Werkgroep Eerste Heilige Communie 
Keijenborg/Hengelo. Sylvia Wolsing, 
Molenstraat 1, 7256 AD Keijenborg of via 
bovenstaand mailadres.

Kerkbalans
Het jaar 2016 is alweer bijna aan het 
einde. Even een moment van evalueren.
Heeft u de toezegging aan de Kerkbalans 
al voldaan? 
Wij doen dan nog even een beroep op u: 
draag de St. Jan de Doperkerk een warm 
hart toe in financiële zin. Zonder uw fi-
nanciële ondersteuning kan onze kerk/RK 
geloofsgemeenschap Keijenborg/Zelhem 
niet. Met uw bijdrage is er een viering, 
een bezoek aan wie het nodig heeft.
Mede dank zij uw geldelijke steun willen 
wij de kerk in balans brengen en houden. 
Alleen met een financieel gezonde basis 
kunnen we blijven zeggen: Mijn kerk 
leeft! U kunt uw bijdrage voor Keijenborg 
overmaken op bankrekening IBAN NL-
25RABO0125502958 en voor Zelhem op 
IBAN NL97RABO0374716390.
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H. martinus - Baak
Wichmondseweg 17, 7223 LH Baak; 0575-441291; 
martinusbaak@kpnmail.nl
Secretariaat: 1e en 3e donderdag van de maand  
9.00-9.30 uur;
Rekeningnr.: NL96RABO0304501697
Redactie: antoonmentink@chello.nl

Locatieraad/pastoraatgroep
Berna Lamers, 441244; berna.lamers@gmail.com
Twan ten Have, 842002; Arnold Wolbrink, 441206

Koffie en thee drinken 
Op 4 december zal er na de viering koffie 
en thee zijn. Op zondag 15 januari wordt 
de eerste viering in 2017 afgesloten met 
koffie en thee na de viering.

Familieactiviteiten rond 
kerst
Op 23 december om 19.00 uur wordt een 
kerstmusical opgevoerd door kinderen uit 
de voormalige gemeente Steenderen in de 
Hervormde kerk in Steenderen. Infor-
matie bij Els Veraart tel. 0575-442445. 
Belangstellenden zijn uitgenodigd.
Op 24 december zal er om 19.00 uur in 
Vierakker een familieviering gehouden 
worden. Voor de activiteiten in Vierakker 
zie elders in deze Onderweg.

Kerstmarkt
De kerstmarkt wordt weer georganiseerd 
door de Stichting Vrienden van de Parel 
van Baak. Op deze kerstmarkt op zondag 
11 december van 11.00 – 16.00 uur is van 
alles te beleven en te koop, lekkere olie-
bollen, glühwein etc. voor elk wat wils, in 
een verwarmde omgeving. DOG geeft een 
demonstratie. Er is muziek en zang door 
het koor Feeling uit Drempt. Buiten is er 
een levende kerststal. Tijdens de kerst-
markt is ook de beeldentuin/ beeldhou-
watelier Baak open. De opbrengst is voor 
het Martinushuus waar, zoals bekend, 
mogelijk een dorpshuisfunctie in komt.

Serious request Baak
3 FM Serious Request is een activiteit met 
veel muziek van diverse bands op ver-
schillende podia, zaterdag 17 december 
van 15.30 – 0.30 uur, aan de vooravond 
van de landelijke actie in het glazen huis 
te Breda.
De organisatie is in handen van de Drop 
It Coverband Steenderen en is in het Mar-
tinushuus. De opbrengst is volledig voor 
een goed doel, dit jaar “De Stille Ramp”, 
longontsteking, de meest dodelijke ziekte 
voor kinderen van 5 jaar en jonger in de 
derde wereldlanden.

Baakse pagina op de 
nieuwe website 
We zijn nog op zoek naar een vrijwilliger 
die het nieuws op de Baakse pagina gaat 
bijhouden. Wil jij wel wat van huis uit 
doen en kun je met de computer overweg, 
dan is dit misschien een taak voor jou. 
Je wordt aan huis ingewerkt, het is niet 
moeilijk, je krijgt alle info aangeleverd, je 
plaatst het op onze nieuwe website. Voor 
info mail: berna.lamers@gmail.com tel. 
06 - 387 587 64.

nieuwjaarsreceptie 
Baaks Belang en Baakse 
verenigingen 
Tijdens deze receptie kunnen de inwoners 
van Baak elkaar het beste wensen voor 
2017. De nieuwjaarsreceptie zal dit jaar 
gehouden worden op zaterdag 7 januari 
vanaf 16.00 uur. Onze geloofsgemeen-
schap is ook betrokken bij deze receptie. 
U bent allen uitgenodigd in het Wapen 
van Baak.

eHC en Vormsel
Zit uw kind in groep vier of vijf van de 
basisschool, dan wordt hij of zij in de 
gelegenheid gesteld om deel te nemen aan 

het feest van de Eerste Heilige Commu-
nie. Zit uw kind in groep acht dan is hij of 
zij in de gelegenheid om het H. Vormsel 
te ontvangen. De Vormselviering wordt 
gehouden op 17 juni 2017.

Wilt u uw kind laten meedoen – of twijfelt 
u hierover – neem dan gerust contact op 
met Berna Lamers, berna.lamers@gmail.
com of 06 387 587 64. 
Graag voor 1 december. 

Parochieavond  
22 februari 2017
Op woensdag 22 februari 2017 zal de 
“parochieavond” worden gehouden. Op 
deze avond zullen wij u informeren over 
de gebeurtenissen in het afgelopen jaar en 
de ontwikkelingen in het komende jaar. 
Na de pauze zullen medewerkers van 
het Sociale Team West van de gemeente 
Bronckhorst u laten kennismaken met de 
mogelijkheden van het sociale team. Wij 
nodigen u graag uit voor de “parochie-
avond” op maandag 20 februari 2017 om 
20.00 uur in zaal Herfkens.

Gebedsintenties
Zo. 4/12 Ouders Schooltink-Kroesen, 
Theo en Ben, Antoon v.d. Bos. Zo. 18/12 
Gradus Lichtenberg, Jan Roordink, 
Ouders Jan en Will Schutte-Bosman. Za. 
24/12 Ouders Harmsen-Ovink, Ouders 
Helmink-Boerkamp, Zuster Bernadino 
Helmink, Voor leden en overleden leden 
KBO IJsselsenioren, Fam. Berns-Wissink, 
Ouders van Leussen-Fielt, Ouders van 
Langen-Steenbergen, Jan van Langen, 
Fam. Hendriks-Hermsen, Fam. Koek-
koek, Fam. Veenhuis-Zents, Fam. te 
Stroet, Fam. v.d. Bos, Jgt. G.J. Mentink, 
Ouders Schotman-Bekken en fam., Wim 
Driever, Wim Teunissen, Ouders Corne-
lissen-Brink, Ouders Spijkers-Betting, 
Marijke Hebben, Ouders Lichtenberg-
Beekman en Gradus, Ouders Dashorst-
Brink, Jan Snelder en Fam. Snelder-
Wissink, Jan Roordink en Hans, Ben te 
Stroet. Zo. 15/1 Ouders Cornelissen-
Brink, Ouders Spijkers-Betting, Joop en 
Geert v.d. Bos
Gebedsintenties voor elke viering: 
Antoon Janssen, Riek te Stroet-v.d. Bos, 
Riek Jansen-Mentink, Mevr. v.d.Pavert-v.
Leussen.
Gebedsintenties voor eenmaal per 
maand
Mevr. Hebben–Smit, Teun en Marie 
Eliesen–Hendriks, Ouders van Leussen-
Schooltink-Bosman, Dicky Herfkens, 
Fam. van den Bos–Sesink, Fam. Heijtink, 
Jos Hermsen, Fam. Veenhuis-Zents, Ou-
ders Schoenaker-Janssen, Fam. Teunis-
sen-Schooltink, Gradus Lichtenberg, Jan 
en Gretha Janssen-Bosman.
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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
Ingrid Stortelder-Spigt, 0313 479294
Henrie Bremer, secretaris
Fons Janssen, penningmeester
Peter Hammink

Locatieraad
Het jaar loopt ten einde. Men zoekt elkaar 
rond kerstmis op en we maken er samen 
een feest van. We luiden het jaar weer uit, 
blikken terug en wensen elkaar veel geluk 
en zegen voor het nieuwe jaar. De locatie-
raad wil dan ook iedereen bedanken voor 
zijn of haar inzet in het afgelopen jaar en 
wenst U allen een Zalig Kerstfeest en een 
Goed Nieuwjaar toe.

automatische incasso 
kerkbijdrage
Met de formele overgang van onze kerk 
naar parochie HH. Twaalf Apostelen per 
1 juli jl. moest ook de bankrekening van 
de locatie Drempt overgezet worden van 
parochie Levend Water naar de nieuwe 
parochie. Echter na het overzetten had 
de bank de gegevens van de geïncasseer-
den niet meer ter beschikking. Gevolg is 
dat het geheel moest worden gerecon-
strueerd. Ook de procedure rondom het 
incasseren moest worden aangepast. 
Voorheen werd dit in zijn geheel in eigen 
beheer gedaan door Fons Janssen. Door 
alle veranderingen is er momenteel een 
achterstand met de incasso’s ontstaan. 
Er is gekozen voor een nieuwe werk-
wijze waarbij de bestanden op de locatie 
Drempt worden opgesteld en vervolgens 
verstuurd naar Zutphen alwaar ze worden 
ingelezen en doorgestuurd naar de bank. 
Dit laatste gebeurt mede omwille van 
bankkostenbesparing. Een en ander zal 
tot gevolg hebben dat verschillende peri-
odieke afschrijvingen tegelijkertijd of kort 
na elkaar zullen worden uitgevoerd. Wij 
vragen uw begrip voor de vertraging die is 
opgetreden. 

adventsactie 
De adventsactie is dit jaar bestemd voor 
ondersteuning van kwetsbare vrouwen in 
Burkina Faso. De zusters van de congre-
gatie van Liefde van de Goede Herder 

dragen zorg voor vrouwen en kinderen 
in de sloppenwijk Burkinobe. De zus-
ters willen een opvanghuis bouwen voor 
slachtoffers van geweld, een kleuterschool 
stichten en een opleiding realiseren voor 
vrouwen. We hopen weer op uw financiële 
bijdrage, zodat hun dromen werkelijk-
heid kunnen worden! U kunt uw bijdrage 
doen in de melkbus achter in onze kerk. 
Op zondag 11 december wordt een extra 
collecte voor de adventsactie gehouden. 
Ook bij het kerstconcert van Feeling is er 
een speciale inzameling.

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

Kinderkerst
Tweede Kerstdag om 10.00 uur is er in de 
kerk in Achter-Drempt weer Kinderkerst. 
Alle kinderen mogen komen, leeftijd 
maakt niet uit. Je mag verkleed komen als 
Maria, Jozef, engel, schaap e.d., maar we 
hebben ook kleren in de kerk, dus je mag 
je ook in de kerk verkleden. Er wordt een 
mooi kerstverhaal voorgelezen. Tijdens 
het verhaal komt er als het goed is weer 
een echte Jezus in de kribbe. Ook lezen 
kinderen uit Drempt verhaaltjes/gedich-
ten voor. Dus wil je wat voorlezen of een 
liedje spelen op een instrument? Neem 
dan contact op met Carmen Teunis-
sen 06-12303150. Dus kom allemaal op 
Tweede Kerstdag naar de Kinderkerst!!!

Willibrorddag 2016

De werkgroep Diaconie/Caritas heeft 
op 4 november met 75 deelnemers het 
hoogfeest van de H. Willibrord, patroon-
heilige van onze locatie, gevierd met een 
Eucharistieviering, voorgegaan door 
pastoor Scheve. De mogelijkheid tot het 
ontvangen van de ziekenzalving werd door 
20 mensen benut. Na de viering werd het 
vervolgd door een gezellig samenzijn in 
‘Het Hessenhuus’ met een smakelijke boe-
renkoolmaaltijd als afsluiting. We kijken 
wederom terug op een zeer geslaagde dag.

oudjaarsavond
Op Oudjaarsavond is er om 18.00 uur een 
viering, het is bij uitstek een moment om 
stil te staan bij het afgelopen jaar. Voor-
gangster is pastor Marga Peters.

Gebedsintenties 
aanvragen
We gaan met onze tijd mee en bieden u 
vanaf nu de mogelijkheid om uw gebed-
sintenties digitaal aan te vragen. U stuurt 
een mail met de naam van de overledene 
naar: rk.drempt.gebedsintentie@gmail.
com en u betaalt (€10,- per gebedsinten-
tie) aan de penningmeester via het reke-
ningnummer dat bovenaan deze pagina 
te vinden is. Zorgt u er vooral voor dat 
uw intentie de woensdag voor de betref-
fende viering bij ons binnen is. Het blijft 
daarnaast ook mogelijk uw intentie aan 
te vragen m.b.v. de daarvoor bestemde 
enveloppen in de bus achter in onze kerk 
of telefonisch bij Ingrid: 0313-479294.
Eerste Heilige Communie
Indien uw kind in groep 4 of 5 zit kunt u 
hem of haar opgeven voor de Eerste Hei-
lige Communie viering op zondag 18 juni 
2017, dit kan bij Ingrid Stortelder-Spigt 
(locatieraaddrempt@gmail.com of 0313-
479294). Graag voor 1 januari. 

Familieberichten
Overleden: 
Op 15 oktober is Bep Seegers-Snelder 
overleden in de leeftijd van bijna 87 jaar.
Op 20 oktober is ze na de uitvaartviering 
begraven op het kerkhof naast haar man 
Chris.
Op 16 oktober is geheel onverwachts Theo 
Verwaaijen overleden in de leeftijd van 
66 jaar.
Theo is na de uitvaartplechtigheid op 21 
oktober begraven op ons kerkhof.
Beide parochianen hebben zich ingezet 
voor onze parochiegemeenschap.
Bep door vele hand-en spandiensten door 
haarzelf en hun bedrijf Smederij Seegers.
Theo was een gewaardeerd koorzanger bij 
het Willibrordkoor. Zijn stem zal gemist 
worden.
Dat ze mogen rusten in vrede.
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H. Willibrord - olburgen
Olburgseweg 4; 7225 NB Olburgen, 0575-451279, 
bgg 0575-451454.
Rekeningnr.: NL42RABO0148900313
Redactie: jansenmts@planet.nl

Locatieraad/pastoraatgroep
Jan den Hartog, voorzitter, 452815
Alex Gerritsen 450950
Anke Pasman, 451261

activiteiten voor 
vrouwen
Koken voor de Kerst: Het is bijna zover, 
een aantal heren uit Olburgen en omge-
ving gaan een heerlijke maaltijd bereiden. 
Op woensdag 14 december 2016 kunnen 
wij van de kookkunsten van deze heren 
gaan genieten. Het voorbereidingsgroepje 
is al in het geheim aan het beraadsla-
gen. Wil jij ook mee-eten, houd dan de 
nieuwsbrief in de gaten. Ontvang jij nog 
geen nieuwsbrief: geef je mailadres door 
aan Trees Jansen: jansenmts@planet.nl. 

Boekenuitleen olburgen
In de boekenuitleen in de voormalige 
basisschool in Olburgen hebben 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.

Geen vieringen
In het weekend van 3 en 4 december zijn 
er geen vieringen in Olburgen.

rooster

misdienaar: 

Collectanten
11 december:  Jan Baars
18 december:  Joost Langenhof
24 december:  Jan den Hartog

Lectoren
18 december:  Anny Steentjes
24 december:  Cilia Langenhof

Kosters
2 december:  Theo Damen

11 december:  Jan Baars
18 december:  Joost Langenhof
24 december:  Cilia Langenhof

Bloemversiering
26 november – 9 december: 
 Yvonne en Til
10 december – 23 december: 
 Thea en Gerda
24 december – 6 januari: 
 Riky en Marietje
7 januari – 20 januari: 
 Betsie en Nicole
21 januari – 3 februari: 
 Diny en Leonie

dames- en herenkoor
Repetities: 6 december; 13 december; 
20 december; 
Gezongen vieringen: 11 december;  
24 december; 

Intenties
11 december: Herman en Bep Pasman, 
Overleden familie Sesink – Peters
18 december: Liesbeth Sielias, Wille-
mien Horstink – Groot Koerkamp en Jan 
Horstink, Jan Egging en Marietje Egging 
– Houtman
24 december: Overleden ouders Ger-
ritsen – Reulink, Bernard Beijer, Theo 
van Aalst, Familie Beijer – Kleinstapel, 
Trees Damen – Giesen, Voor de levende 
en overleden leden van de IJsselsenio-
ren, Ouders Langenhof – Schotman, Jan 
Langenhof, Ouders Peelen – Heveling, 
Gradus en Dinie Baars, Hendrikus Baars, 
Herman en Bep Pasman, Gradus en Riek 
Bremer, Theo Bremer, Antoon Gosselink 
en Truus Gosselink – Steverink, Pastor 
Gerold

nieuwe website
Vanaf 24 november 2016 is er een nieuwe 
website waarbij elke parochiegemeen-
schap haar eigen pagina heeft. Het is de 
bedoeling dat de website up-to-date is. 

Dat is natuurlijk met de papieren versie 
van Onderweg niet mogelijk. Neem dus 
een kijkje op de site voor de meest actuele 
gegevens.
Heb jij een artikel waarvan je denkt: dat 
is leuk voor de site, geef dit dan digitaal 
door naar: jansenmts@planet.nl  

Kopij
Sluitingsdata inleveren kopij voor Olbur-
gen/Rha: (uiterlijk 20.00 uur):
Nummer 2: 26 december 2016
E-mailadres: jansenmts@planet.nl

Diens opvolger kapelaan Teus Kerkhof, 
sinds 1853 Dora’s biechtvader, zal daar-
mee doorgaan. Hij beklemtoont dat hij 
slechts opschrijft wat hij constateert en 
meemaakt. Later neemt de regelmaat van 
de bloedingen af. Opvallend is dat Dora 
steeds tevoren aankondigde op welke dag 
de bloedingen zouden optreden. Zo wordt 
zij een omstreden vrouw. Er verschijnen 
krantenartikelen, waarin van bedrog 
wordt gesproken. Ook de band met haar 
biechtvader wordt in een kwaad daglicht 
gesteld. En dat in de tijd dat de Roomsen 
toch al zo in opspraak zijn, omdat paus 
Pius IX († 1878; feest 7 februari) juist 
in 1853 officieel de katholieke hiërar-
chie heeft hersteld en de aartsbisschop, 
monseigneur Zwijsen, in het protestantse 
bolwerk Utrecht heeft neergezet. Deze 
plaatst kapelaan Kerkhof eerst over naar 
het naburige Zieuwent (1861) en vervol-
gens naar het verre Kloosterburen (1864) 
in de hoop dat daarmee de rust wat weer-
keert. Pastoor Kerkhof neemt Dora mee 
als zijn huishoudster. Ook in het hoge 
noorden gaan de wonderlijke verschijn-
selen onverminderd door. In 1872 keert 
pastoor Kerkhof terug naar het kerk-
dorp Olburgen, en krijgt de zorg voor de 
plaatselijke Willibrordkerk. Daar zal Dora 
tenslotte sterven op 12 juli 1876. Op dat 
moment - zo merkt de pastoor op in zijn 
schriftje - heeft zij 33 jaar aan de ziekte 
geleden, precies het aantal levensjaren 
van onze Heer. Jarenlang bleven Dora’s 
spulletjes en het schrift van pastoor Kerk-
hof verborgen in een kast van de pastorie. 
In 1965 kwamen ze weer in de openbaar-
heid. Sindsdien is de belangstelling voor 
haar geleidelijk aan toegenomen. Regel-
matig komen mensen een bezoek brengen 
aan haar graf om er te bidden en Dora’s 
voorspraak te vragen.
Iedere eerste vrijdag van de maand is om 
15.00 uur een Eucharistieviering in de H. 
Willibrordkerk van Olburgen. Na de H. 
Mis kan men een bezoek brengen aan het 
graf van Dora. 

Vervolg Hengelo
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H. Willibrord - Steenderen
Bronkhorsterweg 2, 7221 AC Steenderen, 0575-451223
Postadres: Azaleastraat 14; 7221 AZ Steenderen
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
Trudi van der Weijden, vz.; Trees Huis in ’t Veld, pm.;  
Nel Verheul, secr., 470596, familie.verheul@kpnmail.nl;  
Willie Geurts, geb.

Pastoraatgroep
Annie Alberink, Marijke Steemers, Maria Schut, secr. 452101, 
mariaschut@kpnmail.nl; Annie Willemsen, Maria Schotman, vz.

de kerkzolder is weer 
schoon
Hulde aan de vrijwilligers!
De spanten en gewelven van onze kerk 
waren, door de jaren heen, dusdanig 
bedekt met stof en gruis dat er geen goede 
controle op aantasting van hout door bok-
tor of houtworm meer mogelijk was. Ook 
eventueel andere gebreken waren moei-
lijk te constateren. De monumentenwacht 
heeft het kerkbestuur verzocht om de 
ruimten boven de gewelven weer schoon 
te maken. Op donderdag 3 november om 
7.30 uur zijn we, met een aantal vrijwil-
ligers en een professional, aan het karwei 
begonnen. Een grote vrachtwagen als 
stofzuiger en slangen door de dakkapel-
len naar boven, zijn we de hele dag bezig 
geweest met deze klus. Het was door al 
dat gesleep met slangen en balanceren op 
ladders en spanten, een behoorlijke in-
spanning. ’s Avonds om 18.00 uur konden 
we, moe maar voldaan, samen nog even 
een welverdiend pilsje drinken.

Seniorenmiddag in het 
anker
Op zaterdag 22 oktober was er in het An-
ker een ontmoetingsmiddag voor ouderen 
van de Protestantse en Katholieke Kerk. 
Er waren zo’n 80 personen. Maria Schot-
man verontschuldigde dominee Fini van 
Zoelen en Toos Zeevalkink die vanwege 
familieomstandigheden waren verhin-
derd. Daarna opende ze de middag met 
een gedachte over: Ontmoeten. Ze stak 
een kaars aan voor allen die we moeten 
missen en voor alle zieken. Daarna nam 
mevrouw Dinie Hiddink uit Lochem het 
woord en vertelde op haar eigen wijze in 

het Achterhoeks dialect over haar jeugd in 
Zwiep.  Ik denk dat iedereen wel her-
kende hoe het er vroeger aan toe ging in 
de gezinnen.
In de pauze was er gelegenheid voor een 
drankje en even rond lopen voor een 
praatje hier en daar met muzikale onder-
steuning van Wilfred van der Weijden 
met zijn harmonica, wat erg gezellig 
was. Na de pauze ging mevrouw Hiddink 
verder met een verhaal over de vrijerij 
vroeger, erg leuk. Daarna werden de tafels 
gedekt en moesten we met acht mensen 
aan een tafel gaan zitten. Zo kwam ieder-
een weer op een andere plaats te zitten. 
We hebben genoten van een heerlijke kop 
soep, brood en fruit, dat keurig verzorgd 
werd door de vrijwilligers van beide ker-
ken. Ik denk dat ik voor iedereen spreek 
dat het een gezellige, mooie middag was 
en iedereen voldaan naar huis ging. Met 
dank aan iedereen die zich voor deze mid-
dag heeft ingezet. Het was geweldig! Mooi 
dat dit mogelijk is.
Een gast

trouwe bezorger onder-
weg valt (letterlijk) weg
Als fervent fietser en wandelaar, samen 
met zijn vrouw, was het voor Everhard 
Horstink een kleine moeite om de On-
derweg te bezorgen. Hij moest hier veel 
kilometers voor maken, maar dat deerde 
hem niet. Tot hij zijn heup brak door een 
ongelukkige val. Wij zijn Everhard dank-
baar voor de vele kilometers die hij voor 
de geloofsgemeenschap gefietst heeft en 
wensen hem van harte beterschap. Geluk-
kig is Guus Willemsen bereid gevonden 
de wijk van Everhard over te nemen.

Bezorgers gevraagd voor Kerkbalans
Voor het bezorgen en ophalen van de 
enveloppen voor de Kerkbalans kunnen 
we nog mensen gebruiken. Heeft u nog 
wat tijd over in januari, meldt u dan aan 
bij Maria Schut. (Info zie bovenaan deze 
pagina) 

eerste Heilige Communie 
en Heilig Vormsel in 2017
De uiterste aanmelddatum voor de Eerste 
Heilige Communie (kinderen uit groep 4 
en 5) en het Heilig Vormsel (kinderen uit 
groep 8) is zondag 4 december 2016. U 
kunt uw kind aanmelden bij Maria Schot-
man (mariaschotman@gmail.com).

terugblik op allerzielen
De vrijwilligers zijn weer druk geweest 
met het in het licht zetten van het kerk-
hof. Het weer werkte gelukkig mee en na 
een stemmige viering gingen we naar het 
kerkhof, waar ieder een brandend graf-
licht kreeg uitgereikt om bij de overleden 
dierbaren te zetten. Voorganger Marga 
Peters bad met ons en zegende de graven 
terwijl het koor een toepasselijk lied zong.

Website van onze parochie
Om als geloofsgemeenschap Steenderen 
de website van de parochie te kunnen vul-
len zijn Maria Schut, Maria Schotman en 
Jos Lohuis naar de cursus geweest.
Als u naar onze vernieuwde website 
www.12apostelen.nl gaat en onder het 
blok geloofsgemeenschappen kiest voor 
Steenderen dan kunt u het nieuws van 
onze eigen geloofsgemeenschap vinden. 
Daarnaast is er zeer veel informatie 
en ander nieuws van onze parochie te 
vinden.

openstelling kerststal
Eerste en Tweede Kerstdag van 13.30 uur 
tot 16.00 uur. Er is weer een kerstfolder 
met alle informatie over de kerstactivitei-
ten in de hele parochie.

Familieactiviteiten rond 
kerst
Op 23 december om 19.00 uur wordt een 
kerstmusical opgevoerd door kinderen uit 
de voormalige gemeente Steenderen in de 
Hervormde Kerk in Steenderen. Infor-
matie bij Els Veraart tel. 0575-442445. 
Belangstellenden zijn uitgenodigd.
Op 24 december zal er om 19.00 uur in 
Vierakker een familieviering gehouden 
worden. Voor de activiteiten in Vierakker 
zie hun pagina.

nieuwjaarsbijeenkomst
Zondag 8 januari na afloop van de viering 
van 9.30 uur.

Koffie drinken
11 december en 8 januari
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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
Charlotte Bonga, vz., pm., 441261; Margreet Gründemann, 
secr., 555559; Ria Hermsen, 520870; Jan Marijnissen, 
441276, Frank Koekkoek, 452535

Pastoraatgroep
Michel Roording, 0630727690; Jan Tijssen, 441743;

Geloven, wat houdt dat in?
Op woensdagavond 26 oktober was de 
eerste verdiepingsavond rondom “GELO-
VEN”, georganiseerd door Michel Roor-
ding van de pastoraatsgroep Vierakker.
De opkomst was wat magertjes, maar 
toch werd met de aanwezigen een dik 
uur gevuld met vooral veel persoonlijke 
verhalen. Zo ontdekten zij dat geloven 
en naar de kerk gaan voor iedereen, vaak 
ook leeftijdsgebonden, verschillend is. 
De vraag was, of er een aanleiding of 
gebeurtenis was geweest waardoor je naar 
de kerk bent 
gegaan en nog steeds naar de kerk gaat. 
Voor de een is het een stuk opvoeding dat 
je hebt meegekregen en een plezierige 
gewoonte, voor de ander spreekt het kerk-
gebouw met de bijzondere aankleding en 
de architectuur erg tot de verbeelding en 
weer anderen gaan gericht naar de kerk 
op momenten waarvan ze verwachten dat 
het hun gaat aanspreken.
Een zinvolle avond, dat was het zeker.

Concert
Het Warnsveld Mannenkoor geeft 
een concert op zaterdag 10 december.
Meer informatie volgt op  
www.demooistekerk.nl

advent en 
Familiekerstviering 
24 december 19.00 uur
Tijdens de adventszondagen werken we 
met de kinderen aan het project: “Speu-
ren naar tekens van hoop”.
Samen met de kinderen gaan we vier 
weken lang op zoek naar tekens van hoop. 
De kinderen krijgen een tablet met aan-
wijzingen en gaan zo in de kerk op zoek 
naar een teken. Alle tekens van de vier ad-
ventszondagen samen wijzen een weg die 
steeds meer richting Kerstmis gaat. 
Op kerstavond wordt het speurtochtpro-
ject afgesloten met een familieviering 

waarbij de kinderen een grote rol spelen. 
Ze maken samen muziek, zingen en voe-
ren een kort kerstspel op.
Iedereen is van harte welkom!

adventsviering
Adventsviering Seniorensoos en Oecume-
nische Vrouwengroep. Op vrijdagavond 
16 december 2017 wordt in het St. Lud-
gerus gebouw aan de Vierakkersestraat-
weg een Adventsviering gehouden. Aan 
deze viering werkt het oecumenisch koor 
mee, onder leiding van Ron Holtslag. Op 
deze avond hopen wij dat veel leden van 
de Seniorensoos en de Oecumenische 
Vrouwengroep aanwezig zijn, maar ook 
anderen zijn natuurlijk welkom. Wij 
beginnen deze avond om 19.00 uur. Zaal 
open vanaf 18.30 uur. 

Kerstconcert
In onze kerk geeft op zondag 18 
december om 15.00 uur het Sten-
denkoor van de Hogeschool Stenden 
uit Leeuwarden een Kerstconcert. 
Dirigent is Hans de Wilde.

nieuwjaarsreceptie
Zaterdag 7 januari is er aansluitend aan 
de viering van 17.00 uur nieuwjaarsre-
ceptie in de kerk. Graag willen locatieraad 
en pastoraatgroep u allen uitnodigen 
om elkaar een goed, gezond en gelukkig 
Nieuwjaar te wensen.

openstelling kerk
Ook dit jaar opent de Willibrorduskerk op 
Tweede Kerstdag haar deuren voor ieder 
die deze dag de kerk, liefdevol en met 
gevoel versierd voor de kerstdagen, met 
haar twee bijzondere kerststallen wil be-
wonderen. Er zijn dan ook enkele mensen 
aanwezig die iets kunnen vertellen over 
de kerk en/of de kerststallen. U bent van 
harte welkom van 11.00 tot 16.00 uur.

Tevens is er dit jaar de mogelijkheid om 
de kerktoren te beklimmen o.l.v. een 
gids. Onderweg wordt boeiend verteld 
over allerlei wetenswaardigheden. Wie de 
klim van 172 treden volbrengt heeft – bij 
helder weer – een prachtig wijds uit-
zicht over de omgeving. Er zijn vier start 
mogelijkheden: om 12.00, 13.00, 14.00 
en 15.00 uur. De beklimming is geheel 
op eigen risico en kost € 3,- per persoon, 
kinderen alleen onder begeleiding.

rouwverwerkingsgroep: 
Verder na Verlies
De PKN Gemeentes van Vorden (Her-
vormde wijkgemeente) en Wichmond 
organiseren vier bijeenkomsten rondom 
rouwverwerking in een groep. Samen met 
anderen willen we op deze bijeenkomsten 
praten over rouw en de verwerking ervan. 
De bijeenkomsten zijn ’s morgens ge-
pland en wel op 18 januari, 1 februari, 
15 februari en 8 maart 2017. Een groep 
kan bestaan uit 6 á 7 leden. Personen van 
andere gezindten zijn van harte welkom. 
Voorafgaand aan de groepsbijeenkomsten 
zal een leider van de gespreksgroep indi-
vidueel met de deelnemers een kennisma-
kingsgesprek voeren. 

thema’s
Onder het genot van een kop koffie of thee 
beginnen we met een korte opening en in-
leiding over het thema. Dat thema wordt 
in overleg met de deelnemers vastgesteld. 
Mogelijke thema’s zijn:
• Kennismaking en het verhaal van je 

verdriet delen
• Omgaan met reacties uit je omgeving
• Troost 
• Hoe verder? Steun aan o.a. liederen en 

gedichten en verbondenheid
Afsluiting met een gezamenlijke maaltijd.
N.a.v. deze thema’s gaan we met elkaar 
in gesprek of op een andere (creatieve) 
manier aan de slag.
De bijeenkomsten zijn laagdrempelig. De 
thema’s kunnen nog wisselen, afhankelijk 
van wat u zelf in het kennismakingsge-
sprek aandraagt.  Vanzelfsprekend is er 
tijdens de bijeenkomsten ruimschoots tijd 
voor vragen en ervaringen. 
Zwennie Langwerden, Gerda Brummel-
man en Riek Klein Bramel leiden deze 
bijeenkomsten. Zij zijn geschoold via 
PKN-Nederland.

Meer informatie of opgave, belt of mailt 
U voor 8 december 2016 naar één van de 
volgende personen:
Zwennie Langwerden, tel: 0575 - 470430 
zwennie@autolangwerden.nl
Gerda Brummelman, tel: 0575 - 551962 
gerdabrummelman@kickxl.nl
Riek Klein Bramel, tel: 0575 - 552405 
klbramel@daxis.nl
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Jaarprogramma 
Jong Aartsbisdom
Jongerenactiviteiten 2016-2017
Galafeest 18 december 2016 te Utrecht
Vormingsweekend 20 t/m 22 januari 2017
Kloosterweekend 27 t/m 29 januari 2017 te Oosterbeek
Stille Omgang 18 maart 2017 te Amsterdam
Vormingsweekend 24 t/m 26 maart 2017
Passion Jong Aartsbisdom 9 april 2017 te Zeist
Bedevaart naar Fatima 10 t/m 16 juni 2017
Zomerfeest 25 juni 2017

Tiener activiteiten 2017
Vormelingendag vicariaten Utrecht en Arnhem  
12 maart 2017
Vormelingendag vicariaat Deventer 19 maart 2017
Tienerkamp zomer van 2017
Kinderkamp zomer van 2017

Informatie over deze activiteiten vinden jullie op de 
website: www.jongaartsbisdom.nl

Top 2000 
KerKdiensT

Kom je ook? 
Doe je mee? 
Meld je aan! 
Op vrijdag 30 december 
om 19.30 uur is er een 
TOP 2000 Kerkdienst in de Protestantse Kerk ‘De Wijn-
gaard’ in Zutphen. De organisatie is in handen van onze 
parochie HH. Twaalf Apostelen, de Protestante Gemeen-
te Zutphen en de Protestante Gemeente Warnsveld.
Een  projectkoor zal o.a. liedjes van Queen, David Bowie 
en The Beatles ten gehore brengen.
De repetities zijn op 8, 15, 22 en 29 december om 20.00 
uur, ook in ‘De Wijngaard’.
Zin om mee te zingen? Meld je dan aan bij: Marga Peters,  
m.peters@12apostelen.nl      Zie ook het artikel op pagina 11.

delen net als  
st. Maarten
Op 11 november werd er op diverse plaatsen in onze 
parochie St. Maarten gevierd. 
In Hengelo en Baak hebben de kinderen het verhaal van 
St. Maarten gezien en gehoord. Ze hebben ook zelf laten 
zien dat zij willen delen van wat zij hebben met kinderen 
die niets hebben of nooit iets krijgen. Er werd daarom 
speelgoed ingezameld dat door de Voedselbank van Zel-
hem aan de gezinnen in de regio zal worden overhandigd. 
Namens de ontvangende kinderen bedanken we alle kin-
deren die iets van hun eigen speelgoed hebben afgestaan.

Kliederkerk
Op 20 november was in Zutphen weer Kliederkerk voor 
gezinnen met jonge kinderen. Het thema was: ‘De ark van 
Noach’. Er werd rond dit thema geknutseld, gespeeld en 
natuurlijk naar het verhaal geluisterd. Met een afslui-
tende High Tea, met lekkere hapjes en drankjes, werd 
de bijeenkomst afgesloten. Het was een groot succes.

Jong Onderweg
De eerstvolgende bijeenkomst is op 11 januari 2017 om 
19.00 uur in de sacristie van de St. Jan te Zutphen.
Thema: de inspiratie vanuit het Onze Vader.
Ben je geïnteresseerd en wil je eens met ons meedoen. 
Je bent van harte welkom. 
Meld je aan bij pastor Marga Peters- van Langen, 
m.peters@12apostelen.nl, whatsapp of tel: 0629405303 
of via Jong Onderweg facebook.nl
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Bid je wel eens?
Bid je weleens hardop of zacht?
Je mag het uit een boekje lezen,
maar je hoeft niet knap te wezen,
bidden is iets van het hart.

Bid je graag samen of alleen?
In de stilte kun je dromen,
dichter bij de sterren komen.
God is altijd om je heen.

Onze Vader is zijn naam
en Hij hoort het stilste fluisteren
God is liefde, God is luisteren,
Wat je zucht, zal Hij verstaan.

Kindje Wiegen
Alle peuters, kleuters, papa’s, mama’s, opa’s, oma’s en 
iedereen die belangstelling heeft worden voor Kindje 
Wiegen uitgenodigd. Dat vindt in diverse plaatsen in onze 
parochie plaats. Het kerstverhaal wordt verteld, er kan 
soms geknutseld worden en er worden kerstliedjes ge-
zongen. En in iedere kerk zal een prachtige kerststal te 
bewonderen zijn. Komen jullie een keertje kijken?
Kindje Wiegen is op Eerste Kerstdag in 
  de O.L.V. Tenhemelopneming in Joppe, om 15.00 uur
  de H. Johannes de Doperkerk in Keijenborg, om 15.00 

uur
  de H. Willibrordkerk in Ruurlo, om 15.00 uur

Op Tweede Kerstdag is er Kindje Wiegen in de 
  O.L.V. Tenhemelopneming in Borculo om 11.00 uur.
  Ook speciaal voor de kleine kinderen is er op Tweede 
Kerstdag in de H. Willibrordkerk in Drempt om 10.00 
uur een Kinderkerst.

Alle organiserende werkgroepen hopen natuurlijk dat 
heel veel kinderen komen meedoen!

Heilig Vormsel
Opgave vóór 1 januari 2017
De parochiële werkgroep Vormselvoorbereiding is ge-
start met de voorbereidingen en de planning is gemaakt. 
Kinderen uit groep 8, die in 2017 het Heillig Vormsel 
willen ontvangen, worden hierbij uitgenodigd zich op te 
geven.
De informatieavond voor ouders en vormelingen is op 
maandag 20 maart 2017 van 19.15 tot 20.45 uur in de 
Christus Koningkerk, het Jebbink 8 te Vorden.
Het voorbereidingsweekend is op zaterdag 6 en zondag 7 
mei 2017, mét een overnachting.
De kennismaking met de vormheer, hulpbisschop H. 
Woorts, zal in april of mei plaatsvinden.
De vormselviering is op zaterdag 17 juni om 19.00 uur 
in één van de kerken in onze parochie. Dat wordt later 
vastgesteld. 
Graag zien we jullie opgave vóór 1 januari 2017 tegemoet. 
Meer informatie en een aanmeldingsformulier vindt je 
op de vernieuwde website: www.12apostelen.nl onder het 
blok Wat te doen bij? Heilig Vormsel, of kun je opvragen 
bij het parochiesecretariaat: 
secretariaat@12apostelen.nl

eerste Heilige 
Communie
Opgave vóór 9 januari 2017
Na het Doopsel is de Eerste Heilige Communie de volgen-
de grote stap in het geloofsleven van het kind. Dit vindt 
plaats wanneer een kind in groep 4 of 5 zit. Een bijzon-
der moment: voor het eerst mag een kind dan deelnemen 
aan de communie en het Lichaam van Christus ontvangen.
De voorbereidingen voor de Eerste Heilige Communie 
2017 starten in de clusters bij voldoende opgave begin 
2017. Zijn er onvoldoende aanmeldingen dan zal er in 
overleg met de ouders doorverwezen worden naar een 
ander cluster of naar het voorjaar van 2018.
De aanmelding zien we dan ook graag vóór 9 januari 2017 
tegemoet. 

Een aanmeldingsformulier vindt u op de vernieuwde web-
site: www.12apostelen.nl onder het blok Wat te doen bij? 
- Eerste Heilige Communie of kunt u opvragen bij het 
parochiesecretariaat: secretariaat@12apostelen.nl 
Zie ook de informatie op de pagina van de eigen geloofs-
gemeenschap in deze Onderweg.

De Eerste Heilige Communievieringen zijn, bij voldoende 
deelname, in onze parochie op:
  Zondag 7 mei om 9.30 uur in de H. Willibrordkerk in 

Hengelo, voor de kinderen van de geloofsgemeen-
schappen uit Hengelo en Keijenborg.

  Zondag 14 mei om 9.30 uur in de O.L.V. Tenhemelopne-
mingkerk in Borculo, voor de kinderen van de geloofs-
gemeenschappen uit Borculo en Ruurlo.

  Zondag 21 mei om 9.30 uur in de Christus Koningkerk 
in Vorden, voor de kinderen van de geloofsgemeen-
schappen uit Brummen, Joppe, Lochem, Vorden en 
Zutphen.

  Zondag 18 juni om 9.30 uur in de H. Willibrordkerk in 
Steenderen, voor de kinderen van de geloofsgemeen-
schappen uit Baak, Drempt, Olburgen, Steenderen en 
Vierakker.
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Het kerkkoor van Baak
De geschiedenis van het Kerkkoor van 
Baak is al meer dan een eeuw oud. Vanaf 
het bestaan van het huidige kerkgebouw - 
gebouwd in 1891 - is er al informatie over 
het Kerkkoor en haar koorleden te vin-
den. Waarschijnlijk werd er al een tiental 
jaren eerder gezongen tijdens de Heilige 
Missen in Baak.

Vroeger werd er uitsluitend door man-
nen in het koor gezongen. Tot de jaren 
zeventig was er elk weekend een Vroege 
Mis, een Hoogmis en niet te vergeten het 
Plechtig Lof. Het koor zong tijdens de 
Hoogmis en beurtelings moesten koorle-
den ook op zondagmiddag lofzangen ten 
gehore brengen.

En natuurlijk waren er ook extra vierin-
gen, zoals rouw- en trouwvieringen en 
jubileumvieringen. Er werd wekelijks 
gerepeteerd. Daarbij gold de volgende 
regel: kwam je een keer niet zingen, dan 
moest je een dubbeltje betalen. Dit werd 
bijgehouden in een notitieboekje.

In de jaren tachtig waren er nog 28 koor-
leden, maar door de jaren heen is dit aan-
tal een heel stuk minder geworden. Nu in 
2016, zijn we nog met twaalf koorleden: 
vijf heren en zeven dames.
Daaronder zijn er koorleden die al vijfen-
twintig, veertig of zelfs vijftig jaar koorlid 
zijn. We zingen in elke viering die er in de 
H. Martinuskerk is en op woensdagavond 
repeteren we. 

Misschien staat u er 
niet bij stil en vindt 
u het vanzelfspre-
kend dat er in de 
kerk gezongen 
wordt. Maar tijdens 
het luisteren naar 
een Avé Maria, Panis 
Angelicus of Requiem, 
wordt iedere kerkbezoeker 
er zich van bewust hoe mooi het orgel 
klinkt en hoe mooi de gezangen worden 
gezongen door de vrijwilligers, die dit al 
25 jaar, 40 jaar of langer doen.


