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Onlangs hadden we thuis een groep mensen op bezoek en kwam onze parochie ter
sprake. We hadden de kerk in Vierakker
bezocht en sommigen kenden ook de
kerken in Vorden en Zutphen. Vrijwel
allemaal waren het mensen die actief zijn
in hun eigen parochie. Ik vertelde het verhaal van onze parochie. Over de enorme
oppervlakte die we bestrijken. Over de
vele kerken waar veelal nog wekelijks
vieringen gehouden worden. Over de
honderden actieve vrijwilligers. Over het
belang van geloofsgemeenschappen en
het groeien naar een gezamenlijk parochiegevoel. Over Onderweg, uiteraard.
Terwijl ik sprak, merkte ik dat er ontzettend veel heel mooie dingen gebeuren in
onze parochie. Ik mocht dat op dat moment even uitdragen en dat was eigenlijk
heel erg leuk. Het verhaal dat ik vertelde
bleek herkenbaar, althans voor een deel.
Natuurlijk, elke parochie heeft zijn eigen
verhaal, maar de sleutelwoorden in die
verhalen zijn meestal dezelfde. Inspiratie,
transpiratie, samenwerken, creativiteit
om er maar een paar te noemen. Maar
ook voldoening en dankbaarheid.
We moeten niet vergeten om blij te zijn
met al het mooie dat we hebben in onze
parochie.
Zoals zo vaak bleek dat de spreker het
meest leert van wat hij vertelt.
Theo Lam
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Allerheiligen en Allerzielen
Bijzondere dagen

Elke dag heeft tegenwoordig wel een extra betekenis, behalve dat je weet
dat het maandag of zondag is. Zo kennen we Vaderdag, Moederdag, warme
truien dag, Wereld Aids Dag, Valentijnsdag en op de radio hoor ik zeggen: “a.s.
vrijdag is het zwerfvuildag”. Op Facebook lees ik: ‘Give a priest a beer day’,
ofwel ‘geef de priester een biertjesdag’, ik had er nog nooit van gehoord. Er zijn
themadagen en themaweken, werelddag van de alfabetisering, migrantendag,
dag van de ingenieur, poëziedag, dierendag, week van de spiritualiteit, enzovoort. Over het nut en het belang mag u zelf oordelen, maar blijkbaar heeft
het de intentie om er iets mee te zeggen, de aandacht op te richten, tot iets op
te roepen, ergens bij stil te staan.

Stil staan……om verder te
kunnen gaan

In de maand november staan we stil bij
de dierbare overledenen. Zij die veel voor
ons hebben betekend, die voor velen van
betekenis zijn geweest en die nog steeds
van betekenis zijn. Zij die het mogelijk
maken dat wij door kunnen gaan met ons
leven.
Het is goed om op zijn tijd even stil te
staan. We hoeven niet voorbij te gaan
aan wie we missen, ook al gaat ons leven
door. ‘Ik denk nog alle dagen aan mijn
vrouw, zij is niet uit mijn gedachten.’ ‘Ik
mis mijn zus zo; ik vind het fijn om over
haar te vertellen.’ ‘We halen geregeld
samen herinneringen op en vertellen onze
kinderen wie opa is geweest, wat we van
hem blijven herinneren en waar we trots
op zijn, wat ons goed deed.’ Ja, voor het
verdriet en gemis van onze dierbaren
wachten we niet op Allerzielen, die ene
dag in het jaar. Dat hoeft ook niet, want
zij blijven met ons verbonden, blijven in
ons hart. Zij blijven van betekenis ook al
leven zij niet meer.
In onze geloofsgemeenschappen willen
we op Allerzielen daar
samen als gemeenschap bij stil staan
en er voor elkaar
zijn in een viering.
Namen noemen van
hen die het afgelopen
jaar zijn overleden,
kaarsen aansteken,
gedachteniskruisjes
of gedachteniskaarsen
overhandigen, samen
bidden, zingen, en luisteren naar troostvolle
woorden en horen en
ervaren dat God er weet
van heeft en met ons is.
Dit jaar zal er daarnaast
voor het eerst op de
tweede zondag van november een Memorial

ring, verdieping en tot volgen. Zij werden
geïnspireerd door het leven van Jezus
en hebben zijn levensweg gevolgd. Hun
toewijding was zo krachtig dat ze na hun
dood zelfs genezing tot stand brachten.

Concert zijn, waarbij de namen genoemd
worden van alle overledenen van het
afgelopen jaar uit de gehele parochie. Zie
het artikel op bladzijde 11.

Van betekenis……
van blijvende betekenis

Blijft er werkelijk niets bestaan van de
mens? Is alles van iemand verdwenen?
Worden de liefde en het inzicht van een
mensenleven plotseling afgekapt bij het
sterven? Nee, de warmte en het licht dat
iemand verspreidde, zij zetten zich voort
in anderen. Ik zie het als herinneringen
die worden opgehaald en gedeeld, dat de
blijdschap die gedeeld is, weer gevoeld
wordt. We zien het terug in de kinderen
en kleinkinderen die opgroeien. We horen
het in de verhalen van vrienden, vriendinnen, familie en bekenden hoe deze overleden mens invloed blijft uitoefenen.

Allerheiligen

Daarbij denken we ook aan de heiligen
die onze RK Kerk kent. De patroonheiligen in onze parochie, St. Martinus, H.
Willibrord, H. Ludger, H. Joseph e.a.
Hun betekenis overstijgt de kring van
dierbaren, familie, vrienden en bekenden.
Zij zijn vele jaren, zelfs honderden jaren
geleden gestorven maar tot op de dag van
vandaag van betekenis voor alle mensen.
Als we ons in hun levensverhaal, hun
levensovertuiging en levenswerk verdiepen merken we dat het inspireert, steunt,
kracht geeft en zelfs aanzet tot verande-

De doorwerking van een goed leven gaat
door, gaat voort in de mensheid, ook
wanneer de herinneringen aan naam en
gestalte voorgoed verdwenen zijn. De
ideeën en warmte van duizenden gestorvenen leven voort in de mensheid van dit
ogenblik. De doden zijn onder ons.
Op geheel unieke wijze komt dit tot
uiting in het leven van Jezus van Nazaret.
Sinds Hij gestorven is en begraven, werd
Zijn geest niet uitgedoofd. Integendeel,
Zijn warmte, Zijn woord, Zijn gewetenwekkende, vernieuwende kracht blijft
over de wereld gaan. Hij wordt niet alleen
herinnerd, bewonderd en herdacht. Hij
wordt toegesproken en bemind. Als wij
hem gedenken in onze liturgie is Hij
onder ons. Hiermee wordt erkend dat Hij
leeft, leeft in de meest volle zin van het
woord. Daarom is zijn invloed zo wonderlijk diepgaand: door zijn Geest is Hij zelf
aanwezig. En Hij helpt ons leven vorm
te geven en door te leven, samen met en
voor elkaar.
Marga Peters-van Langen

pastoraal werker

Onderweg / Uit de parochie
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Geslaagde Parochiedag op zondag 4 september!
men kon op een muurkrant zijn gedachten, stellingen en vragen schrijven. Hiervan werd druk gebruik gemaakt door de
parochianen. Verder kon men in een tent
op het kerkplein luisteren en meedansen
op muziek van een Jambégroep.
In het PCM (ParochieCentrum Mariaschool) was er de mogelijkheid een kop
koffie te drinken en elkaar te ontmoeten.
Het was gezellig druk. Ook in de kerk
werden vele gesprekken gevoerd en was
het een goed moment om met elkaar weer
eens van gedachten te wisselen.

Het weer was ons beter gezind dan de
weersverwachting deed verwachten! De
H. Johannes de Doperkerk in Zutphen
was om tien uur geheel gevuld, alle zitplaatsen waren bezet. En niet alleen dat!
Een groot projectkoor luisterde de viering
op. De vaste gezangen kwamen uit de
Paus Joannesmis. Het gehele breed parochieel team ging voor in deze bijzondere
viering en daarmee was ook het priesterkoor geheel in gebruik!

Pastoor Harry Scheve legde in zijn preek
de nadruk op de gemeenschapszin, die zo
noodzakelijk is om deze grote parochie
van 14 geloofsgemeenschappen levend en
vitaal te houden. Daarom is het belangrijk
om een keer per jaar, deze parochiedag
te houden. De bedoeling is om elk jaar
deze dag op een andere kerklocatie te
organiseren. De aanwezige kinderen en
jongeren gingen onder leiding van Marga
Peters flink aan de slag om juist die gemeenschapszin zichtbaar te maken. Na de
preek kwam de groep terug met een zeer
groot bamboestaketsel (“bamboestiek”)
dat ze met z’n allen konden dragen. Aan
de bamboestokken hingen op papier hun
ideeën voor gemeenschapszin. Gezien

de constructie viel het niet mee om het
geheel te verplaatsen. Treffend zei Marga
Peters dan ook dat deze constructie een
heel goed voorbeeld is van onze parochie;
het kost heel veel moeite om deze bij
elkaar te houden en te blijven stimuleren,
maar als ieder de hand uitsteekt dan lukt
dat zeker.

Na de collecte brachten vertegenwoordigers van de bezoekgroepen de door de
parochianen meegebrachte levensmiddelen naar voren voor de voedselbank
in Zutphen. Aan het eind van de viering
werd de vertegenwoordiger van de voedselbank door diaken Theo ten Bruin uitgenodigd om alle pakketten, symbolisch,
in ontvangst te nemen.
Na de viering kon iedereen de constructie
bewonderen dan wel verder aanvullen
met bamboestokken. Verder was er een
doorlopende diashow met foto’s uit alle
geloofsgemeenschappen, een ideeënbus
(Wat zijn uw ideeën en voorstellen?) en

De dag werd rond half één afgesloten met
een parochielied van en door pastores,
diakens en parochiemedewerkers. Een
uniek koor dat zeker een keer meer liederen ten gehore kan brengen!
Veel dank is verschuldigd aan allen die
zich hebben ingezet om deze parochiedag
tot een succes te maken.
Wij, als parochianen, kunnen alvast
uitzien naar de volgende parochiedag in
2017!
Huub Winkeler

Onderweg / Van de bestuurstafel
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Diaconie: hart van
onze parochie

Van de bestuurstafel
Een kort berichtje van de bestuurstafel dit keer, maar wel heel
belangrijk. Het parochiebestuur en pastoraal team zijn erg
blij te kunnen melden dat we een nieuwe vicevoorzitter voor
onze parochie hebben. Zijn naam is Louis van Dijk, hij woont
in Warnsveld en in onze rubriek ‘In de Spotlights’ verderop in
dit nummer kunt u meer over hem lezen.
Met de benoeming van Louis nemen we afscheid van PietHein Cremers, die de afgelopen tijd zijn eigen oude functie
weer heeft waargenomen. Fantastisch dat we weer op hem
terug konden vallen. Piet-Hein, heel veel dank daarvoor!
Mede dankzij de inzet van de benoemingsadviescommissie
hebben we op redelijk korte termijn een prima nieuwe man
gevonden. Frans Geurtsen, Herman Heuver, Harry Scheve en
Huub Winkeler, hartelijk dank voor jullie inzet. Rest mij om,
namens ons allen, Louis heel veel succes toe te wensen!
Theo Lam

Nieuw Onze Vader voor
Nederland en Vlaanderen
Op de Eerste Zondag van de Advent is het dan zover. We bidden
dan een nieuw Onze vader in de liturgie. De bisschoppenconferentie van Nederland hebben met hun Vlaamse collegae hiertoe
besloten. Er werd al een hele lange tijd hierover nagedacht om te
komen tot een gezamenlijke tekst van het Onze Vader. Nu, tientallen jaren later, is de tijd er rijp voor. Het heeft ook enigszins te
maken met het feit dat overal in de wereld een betere vertaling
moest komen voor de liturgieteksten. Het Onze Vader is daar een
onderdeel van. Mgr. Liesen, de bisschop van Breda en referent
voor de liturgie, zegt het volgende over de nieuwe vertaling:
“De bisschoppen begrijpen dat het niet gemakkelijk is voor
sommige gelovigen van de oude vertrouwde versie van het Onze
Vader over te gaan naar de nieuwe vertaling. Een gelijkaardige
moeilijkheid deed zich ook voor, toen bij het verschijnen van
het Altaarmissaal in 1979 vertrouwde teksten werden vervangen
door andere formuleringen in de Eucharistie. Maar uiteindelijk
is ook toen een snelle gewenning mogelijk gebleken. Het is mooi
en verheugend dat Nederland en Vlaanderen nu dezelfde tekst
van het Onze Vader kunnen gaan bidden.”
Het wordt wennen en we zullen de nieuwe tekst steeds aanreiken
tijdens onze vieringen. Tevens zal in de weekendboekjes deze
vertaling opgenomen worden.
Om er aan vast aan de wennen ziet u hieronder de nieuwe vertaling. En u ziet dat het allemaal best mee zal vallen. Net zoals wij
zullen onze zuiderburen ook moeten wennen.
Pastoor Harry Scheve

Onlangs heeft de jaarlijkse ontmoeting plaats
gevonden tussen parochiebestuur en het bestuur van de PCI. Het is goed geweest om elkaar op de hoogte
te stellen van ieders activiteiten. In deze bijeenkomst gaf het
PCI bestuur aan dat het nog steeds moeilijk blijkt om erachter
te komen waar mensen echt hulp behoeven. Het feit ligt er
dat vele mensen hier niet direct over spreken, laat staan dat
zij aankloppen voor hulp. Maar hoe bereik je de mensen die
wel echt hulp nodig hebben? Waar kun je de medemens ten
dienste zijn? Hoe kunnen geloofsgemeenschappen diaconie
een duidelijk zichtbare plek geven?
U merkt het, de ene vraag roept een andere vraag op. Het is
daarom een goede zaak dat ons PCI bestuur zich wil bezinnen
op het beleid inzake de diaconie binnen onze parochie. Dit zal
zeker in nauwe samenwerking gebeuren met pastoraal team
en parochiebestuur. Want diaconie is niet alleen PCI, MOV,
bezoekersgroepen. Diaconie is in alle geledingen van het pastoraat te vinden. En wat is een geloofsgemeenschap zonder
dienstbaarheid naar elkaar toe?
“Dien elkaar, als goede beheerders van Gods veelsoortige
genade, met de gaven zoals ieder die heeft ontvangen.” (1
Petrus 4, 10)
Wie deze tekst uit de eerste Petrusbrief goed bij zichzelf laat
komen, ziet dat ieder met zijn/haar gaven een betekenis
kan hebben voor de gemeenschap. En dat zien we dan ook.
Het project Schuldhulpmaatje ondersteunen we. We zien
hier mensen actief bij het ondersteunen en begeleiden van
degenen die het nodig hebben om begeleid te worden in hun
financiële huishouding.
Hoeveel mensen willen zich niet inzetten om vluchtelingen
hulp te bieden? Mensen die Nederlandse taal willen geven
aan hen. Mensen die hen begeleiden om in een, voor hun,
nieuw land te wennen. Hoeveel vrijwilligers zijn er niet om
onze ouderen te bezoeken en/of te begeleiden? Mensen die
oud en ziek zijn en soms te maken krijgen met eenzaamheid.
Vergeet niet, dat als we samen liturgie vieren, we dit doen uit
dankbaarheid voor al datgene waarom we geloofsgemeenschap zijn. Het aloude Ite Missa Est geeft aan dat we een
‘Missie’ hebben op het moment dat we de kerk uitlopen. Een
missie die verwoord kan worden als we de tekst van Petrus
tot ons nemen.
Pastoor Harry Scheve

Dit is de nieuwe versie van het Onze Vader:
Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade.

Onderweg / Algemeen
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Herdenking 500 jaar Reformatie –
Warnsveld en Zutphen
Op 31 oktober 1517 sloeg Maarten Luther 95 stellingen tegen de aflaatpraktijken van de kerk in die tijd op de deur van de Schlosskirche in Wittenberg.
Een aantal dingen zijn in historische zin onzeker. Sinds jaar en dag kennen we
31 oktober als Hervormingsdag, dag van de Reformatie. In 2017 herdenken we
500 jaar Reformatie.
Bij de vorige eeuwfeesten werd benadrukt
wat de verschillen tussen de beide kerken
zijn, terwijl nu benadrukt wordt dat ze
elkaar in leer en leven dicht genaderd zijn.
Voorbeelden hiervan zien we in de samenwerking en bij diverse activiteiten op het
gebied van de oecumene in onze parochie.
Graag willen we hier in Warnsveld en Zutphen ook aandacht aan besteden. Dit doen
we als Parochie HH. Twaalf Apostelen
Zutphen, Protestantse Gemeente Warnsveld, Evangelisch-Lutherse Gemeente Zutphen en Protestantse Gemeente Zutphen
gezamenlijk. Hieronder treft u de activiteiten van oktober en november aan waar we
u graag voor willen uitnodigen!

26 oktober en 9 november Leren van Luther – Niet te koop!
Ter gelegenheid van het Reformatiejubileum 1517-2017 heeft de Lutherse Wereld
Federatie een thema gesteld: Liberated by
God’s grace, bevrijd door Gods genade.
Daarin klinkt het Sola Gratia door en de
rechtvaardiging door het geloof alleen.
Maar dan wel zo dat het meteen ook gaat
over recht doen in kwesties van armoede,
honger, gender, prestatiedruk en de exploitatie van mens en milieu. Dus wordt
dat thema doorvertaald in het subthema Not for Sale: verlossing, mensen en de
schepping zijn niet verhandelbaar!
In deze jaargang van Leren van Luther
wordt deze principiële inzet van de Reformatie in vier avonden uitgewerkt:
1. Bevrijd door Gods genade. Over de 95
stellingen en waar die nu ‘eigenlijk’
over gingen
2. Niet te koop: Verlossing! Over de heilsleer van de kerk, vroeger en nu
3. Niet te koop: Mensen! Over mensenrechten en ieder mens als een te
eerbiedigen geheim

4. Niet te koop: Schepping! Over onze
omgang met de schepping en vervolgens met de natuur.
Sprekers: Prof. dr. Markus Matthias, mw.
Maren Mielke, ds. Louisa Vos en ds. Klaas
Touwen
Plaats: Lutherse Kerk, ingang Korte Beukerstraat 15, Zutphen
Alle data: 26 oktober en 9 november
2016, 11 januari en 8 februari 2017
Aanvangstijd: 19.30 uur
Aanmelding: ds. Louisa Vos, 06 44113497

6 november 2016 Vocaal Theologen Ensemble

Luther heeft niet alleen veel betekend
voor de theologie, maar ook voor de kerkmuziek. Dankzij hem begonnen mensen
kerkliederen te schrijven in hun eigen
landstaal. Eerst op bekende melodieën,
later ook op nieuw gecomponeerde
muziek. Waarschijnlijk is het zelfs zo dat
zonder Luther de Geneefse Psalmen zoals
wij die tot op de dag van vandaag kennen
er niet geweest zijn. Het Vocaal Theologen Ensemble neemt u onder leiding
van Hanna Rijken mee op een reis langs
alle bekende en minder bekende liederen
van de Reformatie. Het Vocaal Theologen Ensemble is een koor dat bestaat uit
theologen (studerend of al werkzaam in
het vak). Dit koor zingt op verschillende
evenementen, zie voor meer informatie
www.pthu.nl/vte
Plaats: St. Jan, Nieuwstadskerksteeg,
Zutphen
Aanvangstijd: 16.00 uur

Film Luther

In het kader van 500 jaar Reformatie zal
er op 26 november 18.30 uur en op 28
november 20.00 uur in het Luxortheater
aan de Houtmarkt 64, Zutphen de film
Luther worden vertoond. Voorafgaande
aan de film is er voor wie dat wenst een
korte inleiding en na afloop is er mogelijkheid tot een nagesprek.
De film vertelt het levensverhaal van, hoe
kan het ook anders, Maarten Luther. De
film begint bij de wijding van Luther als
priester; iets wat hij aan God beloofd had
tijdens een gevaarlijke storm. Vervolgens
zien we hoe Luther carrière maakt en het

uiteindelijk tot doctor in de theologie aan
de universiteit van Wittenberg schopt. In
zijn monnikcel voert hij vaak een gevecht
met de duivel, maar in de buitenwereld
blijkt hij een begenadigd redenaar. Hij
begint te preken tegen de aflaten en
de mistoestanden in de Roomse Kerk.
Hierop volgt de clash tussen Luther en
paus Leo X en moet hij, na in de ban te
zijn gedaan, onderduiken op kasteel de
Wartburg. Hier vertaalt hij in 1522 het
Nieuwe Testament uit de Griekse grondtekst in het Duits. Langzaam voltrekt zich
het schisma van de Reformatie. Luther
keert terug naar Wittenberg en trouwt
later met de uitgetreden non Katharina
von Bora. Hij vertaalt ook het Oude Testament uit het Hebreeuws. Hij levert een
belangrijke bijdrage aan de vorming van
de Duitse taal.

Priesterwijding
J.A. Rutgers
Kardinaal Eijk, aartsbisschop van
Utrecht, zal op 12 november Johannes Albertus Rutgers door handoplegging en gebed tot priester wijden.
De plechtigheid vindt plaats in de
St. Catharinakathedraal, te Utrecht.
Aanvang: 10.30 uur. Na de wijdingsplechtigheid is er gelegenheid tot feliciteren in de Nicolaïkerk te Utrecht.
Johan Rutgers, oud-parochiaan van
de geloofsgemeenschap H. Willibrord
in Hengelo, zal zijn eerste H. Mis op
zondag 13 november opdragen is de
H. Willibrordkerk, Spalstraat 38 te
Hengelo. Aanvang: 10.30 uur. Voor
meer informatie: zie pagina 23.
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De uitvaart en het herdenken van onze
overleden parochianen
Binnen onze parochie zijn er verschillende mogelijkheden voor een uitvaartplechtigheid. In een speciale brochure, “Wie barmhartig is, begraaft uit haar
midden de overledene” vindt u alle informatie over hoe er op een waardige,
zorgzame en respectvolle wijze gelovig afscheid genomen kan worden van
onze dierbare overleden parochianen. De brochures liggen achter in de kerk
en zijn te bestellen bij het parochiesecretariaat.
Aanvullend op de brochure willen wij
graag in dit nummer van Onderweg
antwoord geven op een aantal vragen die
soms gesteld worden door familie en vrijwilligers. De vragen gaan over de uitvaart
zelf, over het gedachteniskruisje, het herinneringsboek en over gebedsintenties.

Uitreiken van het
gedachteniskruisje op
Allerzielen of Jaargedachtenis

In de meeste geloofsgemeenschappen
worden de gedachteniskruisjes in een
speciale viering op 2 november –
Allerzielen – uitgereikt. In andere geloofsgemeenschappen is het de gewoonte
om een jaar na het overlijden het kruisje
uit te reiken aan de familie / nabestaanden (jaargedachtenis). De voorganger zal
in de viering de naam van de overledene
noemen, soms wordt een kaars aangestoken en de familie wordt uitgenodigd om
na de viering het kruisje in ontvangst te
nemen.

Wat is een “kerkelijke
uitvaart”?

Het is een misverstand om te denken dat
er alleen sprake is van een katholieke
kerkelijke uitvaart als deze ook daadwerkelijk in het kerkgebouw plaatsvindt.
Ook een afscheidsviering in het crematorium of een andere plaats, zoals een aula,
kan een kerkelijke uitvaart zijn. Dat is
het geval als de voorganger die gezonden
is vanuit de parochie, in de plechtigheid
voorgaat. Deze voorgangers kunnen zijn:
iemand van het pastoraal team, van het
breed parochieel team of een toegeruste
vrijwilliger – voorganger.

Inschrijven in een
herinneringsboek

In een aantal geloofsgemeenschappen
wordt de overledene ingeschreven in een
herinneringsboek. Dit kan gebeuren in
of na de uitvaartviering. Hoewel het geen
onderdeel is van de liturgie, is het een
mooi gebruik.

Herdenken van een overleden
parochiaan

Iedere geloofsgemeenschap heeft haar
eigen vorm voor het herdenken van een
overledene. De meeste geloofsgemeenschappen maken daarbij gebruik van een
gedachteniskruisje. Soms steekt men een
kaars aan of wordt de naam geschreven in
een herinneringsboek. Ook combinaties
van deze drie mogelijkheden bestaan.

Gedachteniskruisje

Of en hoe men de overledene herdenkt
met een gedachteniskruisje, is afhankelijk van de geloofsgemeenschap en van
de vorm van het gekozen afscheid. Bij
een uitvaart met een avondwake krijgt
het kruisje een plaats in de avondwakeliturgie en wordt in deze viering op de

Gebedsintenties voor onze
overleden parochianen

daarvoor bestemde plaats in de kerk opgehangen door een lid van de Werkgroep
Avondwake, al dan niet vergezeld door de
nabestaanden. Is er geen voorafgaande
avondwake, dan gebeurt datzelfde in de
uitvaartliturgie door de voorganger.
Ook bij een viering in het crematorium,
de aula of een andere plaats, zonder voorafgaande uitvaartviering in de kerk, kan
er gekozen worden voor een gedachteniskruisje. In dat geval krijgt het gedachteniskruisje een plaats in de plechtigheid.
De voorganger zal na de crematieviering
het kruisje (laten) bezorgen bij de geloofsgemeenschap waar de overledene staat
ingeschreven. Daar wordt het kruisje in
de kerk op de daarvoor bestemde plaats
opgehangen.

Soms is er wat onduidelijkheid over het
gedenken van de overledenen in onze
gebeden. Sinds 2011 is er een afspraak
gemaakt met de geloofsgemeenschappen
dat er in een uitvaartviering gecollecteerd
wordt voor de geloofsgemeenschap en
voor het gedenken van de overledene.
Ongeacht de opbrengst van de collecte
wordt er aansluitend aan de uitvaart een
standaard aantal weken gebeden voor de
overledene. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt of het een Eucharistieviering, een Woord- en Communieviering of
een Woorddienst is. Daarom spreken we
ook niet meer van “misintenties”, maar
van “gebedsintenties”.
Niet alleen de nabestaanden, maar met
alle parochianen gedenken we onze overleden parochianen op 2 november. Wij
wensen u allen een mooie en waardige
Allerzielenviering toe.
Het pastoraal team
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Het lot van Asia Bibi
Voor ons is godsdienstvrijheid
een dusdanige vanzelfsprekendheid dat je er niet eens
over nadenkt of bij stil staat.
In Nederland is immers sinds
het eind van de 16e eeuw
vrijheid van godsdienst. Toch
kunnen we daar ook nog wel
een paar kanttekeningen bij
maken. Zo was vrijheid van
godsdienst in Nederland
lange tijd wel voor protestantse kerken maar niet voor de
katholieke kerk. Katholieken
werden eeuwen lang min of
meer gedoogd als tweederangsburgers: hun vieringen
moesten plaatsvinden in
schuil- of schuurkerken. Een
andere mogelijkheid was om
te kerken net over de grens.
Het kerkje in Zwillbrock bij
Groenlo is daar een mooi
voorbeeld van. Pas in 1848,
toen Thorbecke de nieuwe
grondwet in werking stelde
was de godsdienstvrijheid
er ook voor katholieken. Vreemd om te lezen overigens dat het
processieverbod pas in 1983 is opgeheven.
Die vrijheid van godsdienst is er in veel andere landen echter
(nog) niet. Vooral in communistische en steng islamitische
landen hebben andersdenkenden/gelovigen het erg moeilijk.
Onlangs konden we in de mooie tv-serie Van Nablus naar Ninive
nog zien dat vrijwel alle religieuze minderheden in het Midden
Oosten het moeilijk hebben: zij zijn nog altijd tweederangsburgers en ze moeten uitkijken met wat ze zeggen.
Een uiterst schrijnend geval is dat van Asia Bibi, een katholieke
vrouw uit Pakistan die de islam beledigd zou hebben. Tijdens
het werk op het veld is er een ruzie ontstaan tussen haar en
een aantal andere vrouwen omdat Asia water uit een fles had
gedronken. De andere vrouwen bestempelden haar als ‘onrein’
omdat ze geen moslima was: ze had niet uit die fles mogen
drinken. Daarop heeft zij wat teruggezegd over de islam, wat
voor de andere vrouwen reden was om haar aan te geven wegens
belediging van de islam.
Op grond van de absurd strenge Pakistaanse blasfemiewetten
werd Asia Bibi 6 jaar geleden ter dood veroordeeld, maar het
vonnis is nog steeds niet voltrokken; het is door verschillende
rechters telkens weer uitgesteld. In de maand oktober volgt
vermoedelijk een laatste definitieve rechtelijke uitspraak. Het is
een erg moeilijke situatie want politici en advocaten die het voor
haar opnemen worden bedreigd of zijn al vermoord. De druk uit
de radicale hoek om het doodvonnis te voltrekken is erg groot,
en je krijgt bijna het idee dat geen rechter haar nog vrij durft te
spreken omdat hij met een vrijspraak zijn eigen doodvonnis lijkt
te tekenen.
De familie van Asia Bibi heeft de paus en alle geloofsgenoten
gevraagd om voor haar te bidden. Dat lijkt me niet te veel gevraagd voor iemand die enkel om een paar woorden nu al 6 jaar
onder slechte omstandigheden gevangen zit met steeds maar de
dreiging van het doodvonnis boven het hoofd. Wie googelt op

internet met de woorden ‘petitie Asia Bibi’ kan een van de vele
petities ondertekenen waarin wordt opgeroepen tot invrijheidstelling van Asia Bibi. Dat zij, onze geloofsgenoot, kan rekenen
op onze aandacht en gebeden lijkt me vanzelfsprekend..
Hans Limbeek

Doopvoorbereiding
We zijn gestart met een nieuwe doopvoorbereiding, bestaande uit twee
avonden. Tijdens de eerste avond
worden de ouders door de parochiële doopwerkgroep en pastor
Marga Peters voorbereid op
de doop van hun kindje. Op de
tweede avond hebben de ouders
een gesprek met de doopheer.
Beide avonden zijn verplicht, als u uw
kindje wilt laten dopen.
Tevens is er gekozen voor een nieuw doopsymbool: de
doopschelp, waarmee de dopelingen gedoopt worden. Op
deze doopschelp wordt de naam van de dopeling geschreven
en de doopschelp blijft het eerste jaar in de kerk hangen. Na
1 á 1,5 jaar zal de doopschelp aan de ouders worden overhandigd in een speciale doopterugkomviering. Voor deze
doopterugkomviering worden alle gezinnen uitgenodigd die
in de afgelopen jaren hun kind hebben laten dopen in de parochie. Natuurlijk zijn ook opa’s en oma’s en andere familie
en parochianen daarbij van harte welkom!
Op dinsdagavond 13 september was de eerste parochiële
doopvoorbereiding met vijf ouderparen. We begonnen met
het aansteken van de doopkaars. De ouders kregen uitleg
over het Sacrament van het doopsel en er
werd gesproken over de betekenis van geloof
in eigen leven en op welke wijze dat van
betekenis kan zijn voor hun kind. De aanwezige ouders waren zeer enthousiast over
de nieuwe opzet en wijze van voorbereiding.
Ouders waren ook enthousiast over de wijze
waarop ze in de toekomst meer bij kerk betrokken gaan worden en er een aanbod komt
wat gericht is op hun kinderen.
De volgende twee doopvoorbereidingsavonden zijn gepland op donderdag 19 januari en
20 april 2017. Wanneer en in welke kerk de
doopvieringen plaatsvinden, kunt u lezen op
blz. 15.
Wij spreken de wens uit dat we jonge gezinnen in de komende jaren vaker kunnen en
mogen ontmoeten bij de diverse gelegenheden en activiteiten.
Mede namens de parochiële doopwerkgroep,
Marga Peters, pastoraal werker
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Eenheid bestaat bij de
gratie van een eigen identiteit

Louis van Dijk:

In dit nummer van Onderweg mag ik de nieuwe vicevoorzitter in de spotlights
zetten. Zijn naam is Louis van Dijk en ik bezoek hem in zijn huis in Warnsveld. Terwijl Louis thee zet maak ik kennis met Cato en Bram, twee gezellige
huiskatten die het bezoek even komen begroeten. “Je weet dat ik van huis uit
Nederlands Hervormd ben?” Is een van de eerste dingen die hij vraagt. Ja, dat
weet ik. De pastoor, die Louis heeft voorgesteld bij de benoemingsadviescommissie, heeft dat verteld. Maar er is veel meer dat ik niet weet over deze man,
en daar ga ik vanavond proberen achter te komen.
“Ik ben in 1962 geboren in Rhenen, op
de Grebbeberg en heb er een heerlijke
onbezorgde jeugd gehad. Ik was een echt
boskind, kon enorm genieten van de
natuur. We hadden een vriendenclubje
met wie we altijd op pad waren.” Uiteraard komt ook de schoolopleiding ter
sprake. “Ik heb de lange weg gekozen,”
zegt Louis met een glimlach. In de loop
van het gesprek wordt me duidelijk dat
hij niet overdrijft. Hij begon op de MAVO,
ging daarna naar de HAVO en sloot zijn
middelbare schoolopleiding af op het
VWO. Vanuit een interesse in boeken
van Hubert Lampo en Carl Gustav Jung
ging hij psychologie studeren in Utrecht,
met speciale aandacht voor arbeids- en
organisatiepsychologie. Nadat hij in
1988 afstudeerde bleek het vinden van
werk echter geen sinecure. Na meer
dan honderd brieven besloot hij dat het
roer om moest en ging bedrijfskunde en
informatica studeren aan de HEAO. Dat
was andere koek: twee jaar studie en vijf
sollicitatiebrieven later, kon hij kiezen uit
vijf banen. Louis begon vervolgens zijn
werkzame leven bij de Amsterdamse Effectenbeurs en is bij verschillend werkgevers geleidelijk van de automatisering het
management ingerold. Op dit moment
maakt hij deel uit van het management
team van CIMSOLUTIONS, een automatiseringsbedrijf dat onder andere in
Deventer gevestigd is en waar een kleine
300 mensen werken.

de reis ons brengt en je komt onverwacht
de mooiste dingen tegen. Op die manier
hebben we in de loop der jaren bijvoorbeeld heel veel katholieke kerkjes in
Spanje en Frankrijk bezocht.”

Tussen de bedrijven door vertelt Louis
me over het huis waarin hij samen met
zijn vrouw Sandra en hun twee katten
woont. “In december 1999 hebben we het
gekocht en hebben het stukje bij beetje
verbouwd. Ik geloof dat ik elke meter van
het huis heel goed ken,” vertelt hij. “Die
aanpak past wel bij me. Ik kan heel lang
volhouden als ik iets graag wil bereiken.
Ik houd ook van reizen, dat past daar ook
bij. Steeds iets nieuws ontdekken. Als
Sandra en ik met onze camper op reis
gaan, staat ook nooit van te voren vast
waar we terechtkomen. We zien wel waar

Ook het geloof blijkt een reis voor Louis.
“Als kind en tiener was ik niet erg actief in
de kerk. Ik vond die Nederlands Hervormde kerk eigenlijk een beetje kil. Ik
heb door de jaren heen altijd interesse in
spiritualiteit gehad, heb veel gelezen over
het Boeddhisme en over Keltische religies, maar herkende me daar toch niet in.
Op zeker moment ben ik in de katholieke
kerk terecht gekomen en voelde me daar
snel thuis. Figuurlijk gesproken blijkt het
een veel warmere kerk dan de kerk die ik
van huis uit gewend was!” Op mijn vraag
of hij niet het gevoel heeft de katholieke

jeugd te missen die de meeste katholieken
wel hebben gehad antwoordt hij bevestigend. “Nee, dat heb ik inderdaad niet
gehad, mijn gevoel bij bepaalde zaken is
vast anders dan dat van jou. Maar dat is
niet erg en ook zelfs wel spannend. Ik ben
nieuwsgierig van aard en stel veel vragen.
Bovendien beschouw ik het katholieke
geloof ook als een reis. Ik weet niet
precies waar die reis me naartoe
brengt, maar dat hoeft ook niet, het
gaat om de reis.”
Vanzelfsprekend praten we over
onze eigen parochie. Waarom heeft
Louis deze functie op zich genomen
en wat wil hij bereiken als vicevoorzitter? Over het eerste is hij
kort: “De kerk heeft een belangrijke
plaats in mijn leven, ik heb veel
managementervaring en denk dat
ik wat kan bijdragen, dus dan doe ik
dat ook.” En dan, wat onverwacht:
“Ik denk dat het mij ook spirituele
verdieping geeft. Ik heb me voorgenomen door deze bestuursfunctie
veel mensen in de verschillend geloofsgemeenschappen te leren kennen en met velen van hen samen
te gaan werken. Ik verwacht dat
die nieuwe contacten mij nieuwe
inzichten geven over de katholieke
spiritualiteit.” Tegelijkertijd is
hem wel degelijk duidelijk dat er
ook gewoon veel bestuurlijk werk
verzet moet worden en dat dat niet
allemaal vanzelf gaat. “Wat ik wil
bereiken? Zoals ik al zei, ik ben een
volhouder, maar ook een realist.
Ik wil werken aan de toekomst van onze
parochie en geloof absoluut dat die er is.
Het zal niet altijd makkelijk zijn, maar er
is zeker toekomst. Ik ben niet de enige die
op zoek is naar spiritualiteit, dat zijn er
velen. Ik denk dat de toekomst van de parochie ligt in de gezamenlijkheid, als parochie samen een eenheid vormen, daar
zit de kracht. Maar de kracht zit óók in de
identiteit van de geloofsgemeenschappen.
Als er geen geloofsgemeenschappen meer
bestaan is er ook geen parochie meer.
Ik hecht dus veel waarde aan de eigen
identiteit van de geloofsgemeenschappen. De geloofsgemeenschappen dragen
de parochie en het parochiebestuur moet
hen daarbij ondersteunen. Daar ga ik me
de komende jaren voor inzetten.”
Theo Lam
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Willibrordzondag 2016: 12,5 jaar
Gezicht geven aan
Barmhartigheid
‘Gezicht geven aan Barmhartigheid’ is dit jaar het thema van
Willibrordzondag, 6 november. Dit thema is een verwijzing
naar de pauselijke tekst ‘Misericordiae vultus’, Het gelaat van
de barmhartigheid. Hiermee kondigde paus Franciscus in april
2015 het Heilig Jaar van de Barmhartigheid af dat op 20 november 2016, het feest van Christus Koning, wordt afgesloten.
Op Willibrordzondag wordt door de Katholieke Vereniging voor
Oecumene aandacht gevraagd voor de oecumenische betekenis
van barmhartigheid.

Op vijf december, op de vooravond van het feest van
Sinterklaas, ben ik precies twaalf en een half jaar priester!
Wanneer je al 65+ bent en een lange periode in de WAO
bent beland is dat misschien wel een jubileumviering waard.
Ik voel mij zeer vereerd dat het parochiebestuur mij in de
gelegenheid stelt dit te kunnen vieren met dierbare parochianen, familie, vrienden en bekenden. Het begon allemaal
met mijn diakenwijding op 29 november 2003. Ik vond het
destijds bijzonder om nog net als diaken Adrianus Kardinaal
Simonis te mogen assisteren bij de herinwijding van de Sint
Janskerk in Zutphen. Kort daarna, op 5 juni 2004, werd
ik in Utrecht op de feestdag van de Heilige Bonifatius tot
priester gewijd. Het was een zegenrijke tijd. Na jaren in de
verpleging te hebben gewerkt, na mijn studie godsdienstfilosofie en godsdienstwetenschappen, een huwelijk, kinderen
en als boevenpastor werkzaam te zijn geweest, wilde ik
graag in het parochiepastoraat. Vanaf het moment dat ik
katholiek wilde worden tot nu toe blijven mensen mij vragen
of de kerk nog wel zin heeft en toekomst. Bij mijn aanstelling gaf ik destijds het beeld van het orkestje op de zinkende
Titanic, die tot het laatst bleef spelen. Dat beeld spreekt
me nog steeds aan. Ook in mijn jubileumviering zullen we
vieren, bidden en zingen. Maar we zijn (nog) niet ten onder
gegaan! De Heer laat zijn kerk niet in de steek! Steeds weer
vlamt de Geest op en worden er weer nieuwe initiatieven
ontwikkeld. Bij onze kerk horen wordt eerder spannend en
avontuurlijk met prachtige mensen die ware moed tonen
in deze tijd. Mensen die de liefdesboodschap van Christus
verkondigen in woord en daad.

Juist Nu Ware Moed

De collecte op Willibrordzondag is bestemd voor het werk van de
Katholieke Vereniging voor Oecumene die door middel van publicaties, dienstverlening en vorming de oecumenische samenwerking bevordert. Meer informatie:
www.oecumene.nl en secretariaat@oecumene.nl

Ed Wassink 12,5 jaar priester
5 december 2016 is het 12,5 jaar geleden dat pastor Ed
Wassink priester is gewijd.
Wij nodigen u uit om dat met hem te vieren op zondag
27 november 2016 in een feestelijke Eucharistieviering om
11.15 uur in de St. Janskerk te Zutphen.
Na afloop is er gelegenheid om pastor Wassink persoonlijk
te feliciteren.
Pastoraal team en bestuur
Parochie HH. Twaalf Apostelen

“Juist Nu Ware Moed” zal het thema zijn van mijn jubileumviering. Deze familiespreuk, ontstaan uit de initialen
van mijn ouders, heeft ons in moeilijke tijden altijd op de
been gehouden met als symbool een klavertje vier. Dat
was zo toen ik als elf jarig joch mijn vader verloor, bij mijn
scheiding en in tijden van ziekte, zoals recent toen ik een
verlamming opliep in mijn been. Levenservaringen die ik
mag delen in iedere ontmoeting en die me leerden preken
over Gods kracht die ons de moed geeft
door te gaan of juist los te laten. Dat
vraagt “Juist Nu Ware Moed”, en wat
een vreugde wanneer je steeds weer
met mensen samen rond het altaar
verenigd het mysterie mag vieren van
de zichzelf wegschenkende liefde, die
Jezus ons heeft voorgeleefd. Dat je
verder kunt, gevoed door het Levensbrood en gelaafd door de kelk van het
Heil. Dat je weer op weg kunt vol goede
moed, met een hart vol liefde. Op weg
naar Gods Rijk, dat hier begint en in
eeuwigheid zijn voltooiing zal vinden.
In die verwachting leven we straks ook
in de Adventstijd. Al neemt het duister
toe, ook het Licht zal weer verschijnen. Moge dat Licht ook
geboren worden in ons. Dat het ons mag transformeren tot
mensen, zoals God ons bedoeld heeft! Ik hoop dat u met mij
mee wilt vieren in de viering op 27 november a.s. om 11.15
uur in de St. Janskerk te Zutphen.
Ed Wassink, em.-priester
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Memorial Concert
Bij leven hoort doodgaan. Mensen die overleden zijn leven echter door, in
ieder geval in onze herinnering. Vanuit die gedachte organiseert de RK parochie HH. Twaalf Apostelen op 13 november aanstaande een Memorial Concert.
Daarvoor nodigen we iedereen uit die een dierbare overledene wil herdenken.

Frank Sterenborg en Jan te Plate. Om
16.00 uur is de uitvoering van het concert.
Jan en Frank zullen stemmige liederen
kiezen voor dit concert. Iedereen die
mee wil zingen kan daar aan deelnemen.
Mogen wij rekenen op je komst? Opgave
graag voor 1 november a.s. per email:
projectkoordepassie@gmail.com of
secertariaat@12apostelen.nl
Koorleden krijgen begin november nog
een mail met de laatste info. We kunnen zeker nog wel wat mannenstemmen
gebruiken. Voor brood, koffie en thee zal
worden gezorgd. Elk koorlid krijgt een
Liedboek met partituren.

Iedereen is welkom!
We staan speciaal stil bij de overleden
parochianen die ons het afgelopen jaar
zijn ontvallen en doen dat onder andere
door alle namen nog een keer te noemen.
Daarnaast willen we ruimte geven aan
gevoelens van gemis die mensen hebben
om iemand die niet meer in hun midden
is. Ook al is het een paar jaar geleden dat
je van iemand afscheid moest nemen, het
gemis kan nog levensgroot aanwezig zijn.
Helaas komen in de wereld ook veel mensen gewelddadig om het leven. Ook deze
slachtoffers, onschuldig getroffen en uit
het leven weggerukt, willen we herdenken.

Memorial Wall –
Herinneringsmuur

De Memorial Wall draagt de namen van
hen die we missen en nog altijd in ons
hart verder dragen. Voorafgaand aan het
concert kunt u een naam schrijven op een
hart en deze op de Memorial Wall achterlaten. Tijdens het concert zullen kaarsen
worden ontstoken om hen te herdenken.
De Memorial Wall zal ook de plek zijn
waar we de slachtoffers die wereldwijd
vallen willen herdenken.

Veeg geen namen weg

De centrale gedachte bij dit Memorial
Concert is, dat we geen enkele naam weg
willen vegen. Er zijn zoveel herinneringen
die we meedragen, maar een verlies doet
extra veel verdriet als de naam van hem
of haar die voor jou zo belangrijk was niet
meer genoemd wordt. Als de verjaardag
en sterfdag worden vergeten voel je je pas
echt alleen met je verdriet. Maar ook op
vele andere momenten kan het gemis nadrukkelijk aanwezig zijn. Het noemen van
een naam maakt dat iemand aanwezig
is in onze harten. Laten we daarom geen
namen wegvegen!

Met stemmige liederen, gedichten, het lezen van namen en symbolen willen we dit
concert vormgeven. Dat er verbondenheid
mag groeien met anderen die ook iemand
missen en dat daardoor een gevoel kan
ontstaan van hoop en kracht waaraan men
steun kan ontlenen.

Memorial Projectkoor

Het Memorial Concert wordt gegeven
door een projectkoor. ‘s Morgens om
11.00 uur beginnen we met instuderen
van de liederen onder begeleiding van

Iedereen is van harte welkom bij dit
Memorial Concert. Kinderen kunnen een
hart kleuren. Toegang is gratis. Na afloop
zal er een vrijwillige gift worden gevraagd.
De gedichtenbundels “Het Monument” is
te koop voor € 3,00 en “Voorbij het leven”
is te koop voor € 10,00. De helft van de
opbrengst is bestemd voor de onkosten.
Dit concert wordt georganiseerd door het
Passie Projectteam, dat ook de Passievieringen op Goede Vrijdag organiseert.
Margriet te Morsche
Voor meer info:
projectkoordepassie@gmail.com

Bijeenkomsten Adventsretraite
Retraite in de Advent, kan dat thuis? Jazeker kan dat, als u de beschikking hebt over een e-mail adres. Er zijn verschillende mogelijkheden
om elke dag een moment van stilte, gebed, overdenking te creëren, op
een tijd die u zelf past. Zo is er de dagelijkse bezinningsmail van pastor
Marga Peters; zie pagina 12.
Ook de Ignatiaanse retraite start weer op de eerste Advent, op 27 november. Het thema dit jaar is: “Wandelen in het licht”. Wie zich (gratis) aanmeldt bij www.ignatiaansbidden.org, krijgt elke dag een e-mail
met gebedsmateriaal: een Bijbeltekst met gebedssuggesties, geloofsimpulsen, mooie citaten en tips over hoe je kunt bidden. Hiermee kunt u
dagelijks bidden: thuis, in een kapel of onderweg in de bus of de trein.
Alleen, of samen met anderen. Zo lang of zo kort als u zelf wilt.
De Ignatiaanse retraite kent ook de mogelijkheid om in een uitwisselingsgroep ervaringen met de meditatieve retraite van de afgelopen
week te delen. Dit gebeurt door het hele land. In Zutphen komt op
woensdagen een uitwisselingsgroep bij elkaar. Deze bijeenkomsten
staan open voor iedereen van binnen en buiten de kerk. De Protestantse Gemeente
Zutphen en de parochie HH. Twaalf Apostelen werken hierin samen.
Data: woensdagavonden 30 november, 7, 14 en 21 december 2016 van 19.30 tot
21.00 uur. Plaats: De Wijngaard, Wilhelminalaan 3, 7204 AB Zutphen
De leiding van deze avonden is in handen van ds. Ronald Heins en pastoraal
werker Jaap van Kranenburg. U kunt zich opgeven bij: Jaap van Kranenburg:
j.vankranenburg@12apostelen.nl en Ronald Heins: rwheins@kpnplanet.nl

Onderweg / Uitgelicht
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Sint Janskerk 200 jaar

Ook dit jaar bieden we u weer de
dagelijkse Bezinningsmail

Het is feest: op 12 december vieren we dat de St. Janskerk in
Zutphen 200 jaar geleden weer als katholiek godshuis werd
ingezegend.
Aan die datum (12-12-1816) ging een roerige en ingewikkelde periode vooraf. Pas tijdens de Bataafse republiek (17951801) werd de godsdienstvrijheid in Noord-Nederland een
gegeven. Dat betekent onder meer, dat de katholieken (wier
godsdienst formeel verboden was) vanuit hun schuilkerken
zichtbaar werden. Noord-Nederland was een missiegebied,
bestuurd vanuit Rome en geleid door een apostolisch vicaris
(wat we nu een nuntius noemen). In die jaren was dat Ludovicus Chamberlani. Deze stelde meerdere aartspriesters aan
voor het “dagelijkse werk”.

Bezinnend op weg
naar Kerst(mis)

Met de komst van Lodewijk Napoleon raakt alles in een
stroomversnelling. In Zutphen hadden we destijds de Walburgis, de Broederenkerk en de Nieuwstadskerk (Onze Lieve
Vrouw). Na veel gebakkelei tussen wereldlijke overheden en
plaatselijke aanhangers van deze of gene gedachte hakte Lodewijk Napoleon in 1809 de knoop door: de Nieuwstadskerk
moest worden teruggegeven aan de katholieken. Dan heb je
een gebouw, dat de meest vreemde gasten heeft geherbergd.
Kortom, pas in 1811 kon worden begonnen met het herstel
van het gebouw en de herinrichtging van de gebedsruimte.
De aartspriester van Gelderland, Joannes Gerritsen, werd in 1813 pastoor
van deze kerk. Hij verbond er zijn
voornaam aan: St. Jan de Doper. Hij
wijdde de kerk in op 12-12-1816.

Teksten en
beelden kunnen
je inspireren, je
helpen om je eigen
gedachten, je
eigen innerlijk te
verwoorden en ze
in je leven vorm te
geven.
Ze kunnen je
ondersteunen, om
zo de eigen geloofsweg, je eigen zoektocht te verdiepen.

En toen was het feest

Monteverdi

Dat doen we in 2016 met een concert:
27 november, 18.00 uur. De vespers
van Monteverdi, door de Cappella St.
Jan samen met het Nijmeegse koor
Paniek, solisten, strijkers en (zeer)
oude instrumenten, zoals de theorbe,
een zink en drie sackbuts (een soort
trombones).
Natuurlijk in de Sint Janskerk.

Maatjes helpen bij eenzaamheid
Project Rvaz (Ruimte voor anders zijn) regio Oost-Gelderland, Achterhoek en de Liemers zoekt voor mensen met
psychische handicap of eenzaamheid, vrijwilligers die bezoekjes willen afleggen en een luisterend oor willen bieden.
Als bezoeker/gespreksmaatje bieden we je een vier avonden
durende cursus en begeleiding als er vragen of problemen
zijn. De eerstvolgende cursus begint op 31 oktober a.s. Er
zijn nog plaatsen vrij! Aanmelden graag zo spoedig mogelijk. Er volgt eerst een kennismakingsgesprek.
Ook als je zelf behoefte hebt aan zo’n vrijwilliger en eens wilt
praten over je vragen of ervaringen, samen wilt wandelen of
ergens een kopje koffie wilt drinken, kun je je aanmelden.
Meer informatie op www.ruimtevooranderszijn.nl. Aanmelden bij de coördinator, Ruud van Velzen, tel.: 0573-459416;
b.g.g bij Maatje van Steenbergen tel.: 06-44948815 of per
mail: bimm@planet.nl.

Het kind van de hoop
wordt steeds weer geboren
uit mensen,
God; wat een wonder!

In een oecumenisch initiatief tijdens de periode van Advent,
van 27 november tot en met 6 januari, willen wij: Marga Peters,
pastoraal werker van de parochie HH. Twaalf Apostelen en
ds. Eveline Struijk predikant van de protestantse gemeente
Eibergen-Rekken, in samenwerking met de St. Paulusparochie,
u via de mail elke dag een gedachte, beeld, lied of inspirerende
tekst aanreiken.

Bent u geïnteresseerd?

Opgave bij Freek ten Berge:
Emailadres:
oikomeneachterhoek@gmail.com
N.B. Als u de bezinningsmails
rond de veertigdagentijd begin dit
jaar heeft ontvangen, hoeft u zich
niet meer aan te melden voor de
nieuwe bezinningsmails, u krijgt
dan eind november automatisch bericht van ons.
Bent u niet in het bezit van een computer / e-mailadres?
Dan kunt u misschien vragen of
uw zoon, dochter, of vriend[in]
voor u de teksten wil ontvangen en uitprinten.
Geef bij aanmelding s.v.p. uw
eigen naam en adres door,
en het e-mailadres waarnaar
we de bezinningsmail kunnen
sturen.
Wij zien uit naar jullie aanmeldingen!
Een hartelijke en inspirerende
groet van
ds. Eveline Struijk en pastoraal werker Marga Peters.

Onderweg / Uit de geloofsgemeenschappen
Emmanuel / H. Johannes de Doper
Zutphen

Tengnagelshoek 10a, 7201 NE Zutphen, 0575-527080,
info@stjan-emmanuel.com
Secretariaat: dinsdag 9.00-11.00 uur.
Rekeningnr.: NL76INGB0000887463
t.n.v. RK GG St. Jan Emmanuel
Redactie: scpellemans@hotmail.com

Locatieraad
B. Wessels, vz., 520318; R. Biezeman, pm., 785879;
B. van der Krabben, secr., 529137;
H. Heuver, gebouwen, 521620.

Pastoraatgroep
vacatures

Het PCM en de toekomst
We zijn in onderhandeling met de Stichting Odense over verhuur van de Mariaschool betreffende de benedenverdieping.
Alleen het huidige secretariaat blijft ter
beschikking van de geloofsgemeenschap.
Indien we om welke reden dan ook toch
nog een ruimte nodig hebben zal dat in
overleg met de hoofdhuurder Odense
moeten worden besproken en vastgelegd.
Over de wijze waarop dat gaat gebeuren gaan we met de bestuurders van de
Stichting Odense in gesprek zodra het
huurcontract definitief is. We zullen u op
de hoogte houden.
Namens de locatieraad

heid om even na te praten. Wij hopen dat
het weer ons gunstig gezind is en hopen
op een grote opkomst, om vooral hen die
ons dierbaar zijn, niet te vergeten.
Namens de vrijwilligers,
Joop Jansen

500 jaar Reformatie

Berry Wessels, voorzitter

Top 2000 dienst

Misintenties

Dit jaar gaan wij – samen met de Protestantse Gemeente Zutphen en Warnsveld – in de laatste week van het jaar een
bijzondere Top 2000 dienst houden op
vrijdag 30 december 2016. Zie het artikel
op pagina 30.

16/10: Gerhardus Wilhelmus Jansen en
Maria Jansen-Snelder, Gerard Jansen;
23/10: ouders Van Zuijlen-Bekhuis;
30/10: fam. Leisink-Veenhuis; 2/11:
overleden ouders De Wijs en dochters
Willie, Tonnie, Magda en Lies; 6/11:
Hendrikus Johannes Gerardus Wientjes.

Dit jaar valt Allerzielen, 2 november a.s.,
op een woensdag. Langzaamaan begint
het een traditie te worden om op onze
mooie oude R.K. Begraafplaats aan de
Warnsveldseweg, een lichtjesavond te
organiseren.
Een avond, om ook op deze bijzondere
dag, al onze dierbaren nog eens even
extra in het licht te zetten. Vanaf ongeveer
18.00 uur tot 21.00 uur zullen de graven
en paden door middel van vele tuinfakkels
verlicht zijn. Na de dienst in de St. Jan
zal er op de begraafplaats ook een klein
moment van overdenking zijn met een
gedicht en een kort gebed. Samen zullen
wij zo extra stil staan bij onze dierbaren
die hier, maar zeker ook bij hen die elders
begraven zijn. Ook is er voor iedereen die
dat wil of daar behoefte aan heeft gelegen-

04-09-1930 - 03-03-2016; Gerardus Leo
Isidorus Haggeman - 62 jaar - 11-04-1953
- 05-03-2016; Geertruda Sophia Rotmande Jong - 70 jaar - 10-08-1945 - 10-042016; Johanna Hermina Dashorst-Nijhof
- 81 jaar - 25-01-1935 - 19-04-2016; Maria
Antonia Jacoba Mussies-Janssen - 82
jaar - 31-08-1933 - 24-05-2016; Hermina
Johanna Theodora van der Kuil-Rietman
- 90 jaar - 02-06-1926 - 27-07-2016; Willem Michel Evers - 85 jaar - 12-04-1931
- 20-08-2016, Maria Crecentia Gertrudis
Dicker Krikhaar - 91 jaar - 23-04-1925 05-09-2016

Rectificatie:

In het kader van de herdenking 500 jaar
Reformatie zijn er diverse activiteiten
georganiseerd. Zo zijn er vier avonden
in het teken van Leren van Luther in de
Lutherse Kerk; is er een concert van het
Vocaal Theologen Ensemble in de St. Jan
en zal de film Luther getoond worden
in het Luxortheater. Zie het artikel op
pagina 6.

Allerzielen 2016
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Overleden
20/08: Willem Michel Evers, 85 jaar
05/09: Maria Crecentia Gertrudis
Dicker-Krikhaar, 91 jaar

Overleden vanaf september 2015:

Lieneke Hulshof-van ’t Hullenaar - 74 jaar
- 02-06-1941 - 22-09-2015; Louise Maria
Johanna Reinera van der Pal-Roelofs - 72
jaar - 02-05-1943 - 28-09-2015; Bernardus Johannes Jozeph IJland - 87 jaar 14-06-1928 - 09-11-2015; Johanna Maria
Verheij - 82 jaar - 12-09-1933 - 14-122015; Gerard Vink - 90 jaar - 31-01-1925 23-12-2015; Adriaan Petrus J.M. van Agtmaal - 85 jaar - 15-06-1930 - 10-01-2016;
Alida Jacoba Hendrica Vink-Goes - 95
jaar - 30-04-1920 - 01-02-2016; Josephus
Henricus Maria Macrander - 85 jaar -

Rini van Hees - 68 jaar 24-10-1946 - 30-12-2014

Effataviering
Op 8 oktober en 12 november is er een
Effataviering om 17.00 uur in de St. Jan.
In deze meditatieve vieringen wordt
afwisselend gebruik gemaakt van symbolen, zang, overweging, gebed en andere
vormen van verdiepen en bezinning.

Kerkdiensten Gelre Ziekenhuis
(10.30 uur)

16/10: ds. P. Wiersum; 23/10: pastor
P. Frijters; 30/10: dhr. H. Vriend; 6/11:
pastor. Th. ten Bruin; 13/11: ds.
W. Stolte; 20/11: pastor R. Rijk; 27/11:
dhr. H. Vriend; 4/12: pastor H. Heling.

Kerkdiensten Vredeskapel-GGNet
(10.30 uur)

16/10: P. den Dulk; 23/10: L. van Wijk;
30/10: R. Rijk; 6/11: M. van de Velde;
13/11: P. den Dulk; 20/11: M. van de
Meer; 27/11: L. van Wijk (avondmaal);
4/12: R. Baauw.

Middagpauzediensten:
iedere donderdag, 12.15 uur - 12.30uur.

20/10: pastor mw. G. Pols; 27/10: ds.
J. Bruin; 3/11: ds. S.A. Meijer; 10/11:
ds. mw. A.C. Thimm-Stelwagen; 17/11:
ds. G.W. van der Brug; 24/11: ds. W.
Stolte (25 jaar Middagpauzediensten!);
1/12: ds. mw. Terwel-Hamster.

Taizéviering
Op zondag 16 oktober en zondag 20
november vindt er in de Martinuskerk
(Kerkplein 1, Warnsveld) een oecumenisch avondgebed plaats. Om 18.15
uur begint het inzingen en oefenen van
nieuwe liederen. Zingt u graag en wilt u
beter vertrouwd raken met de meerstemmig gezongen liederen, dan bent u daarbij
van harte welkom. Vanaf 18.50 bereiden
we ons in stilte op de dienst voor. De
dienst begint om 19.00 uur en duurt tot
ongeveer drie kwartier.

Onderweg / Uit de geloofsgemeenschappen
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H. Andreas - Brummen
Primulastraat 2, 6971 AZ Brummen; 0575-561403
Postadres: Oude Eerbeekseweg 1; 6971 BL Brummen
rkandreasparochie1900@kpnmail.nl
Secretariaat: woensdag: 09.00 - 12.00 uur
Rekeningnr.: NL40RABO0311000541
Redactie: onderweg-brummen@outlook.com

Locatieraad
S. van Geffen, secr. 566533; L. Mul, pm; J. Waanders,
M. Winckels

Het Andreaskoor
Op 9 oktober om 11.15 uur zingt het Andreaskoor tijdens de viering in de St. Jan
te Zutphen.

Ouderenmiddagen
Donderdag 17 november is er een middag
voor de katholieke ouderen in Brummen
met als thema vakantiefoto’s. Op donderdag 22 december is de Kerstmiddag.

Onderweg
Op dit moment ontvangt u als parochiaan het blad Onderweg.
Mocht u hier geen prijs op stellen dan
kunt zich afmelden door een mail te
sturen naar
onderweg-brummen@outlook.com of
te bellen naar J. Jansen 0575-564814.

Andreashuis
27 juli waren er rond de 35 parochianen
aanwezig om het Andreashuis te bewonderen.
Het gebouw waar in het verleden de
katholieke school (opgericht in 1885)
heeft gezeten, is een mooie, sfeervolle en
lichte ruimte geworden. Blikvanger is het
corpus, deze hing in de Andreaskerk aan
een groot houten kruis boven het altaar.
Nu hangt het op een houten paneel met
een ingezaagd kruis, mooi in eenvoud!

Er is ontzettend veel werk verzet door een
handjevol mensen in de vakantieperiode.
Zij hebben alles verhuist en met veel
liefde en aandacht het gebouw ingericht
tot een Godshuis, waar men in Brummen
zeer trots op kan zijn. Misschien is het
niet helemaal naar ieders zin, maar er is
een mooie plek gecreëerd om samen te
komen en te vieren.
De officiële opening volgt nog, wanneer
dit zal plaatsvinden is nog niet bekend,
dan zal er ook een naambord aan de gevel
worden onthuld.
Als de buitendeur open staat bent u van
harte welkom om een kijkje te komen
nemen.

Vanuit de locatieraad
Verslag parochieavond
8 september

Op 8 september gaf het breed parochieel team met alle geïnteresseerden uit
Brummen een vervolg aan de bijeenkomst
van vlak voor de zomer. We hebben veel
in Brummen. De woensdagochtendvieringen zijn nu elke woensdag. Het koor
repeteert en zingt weer. Het RKJK doet
zijn ding. De rozenkrans wordt gebeden
(weer op maandagavond om 19.00 uur).
De oecumene leeft. En er is meer. Maar
we hebben ook wensen. Wensen op het
gebied van vieren en geloven, zorg om
elkaar, jeugd en gezin, zichtbaarheid en
activiteiten. We spraken door over welke
behoeften we concreet
hebben. Want het gaat
erom dat we onze toekomst inkleuren. Het is
aan ons om duidelijk te
maken wat wij belangrijk vinden. Het team
wil ons helpen dat te
bereiken.
Aan het eind van de
avond was duidelijk
welke behoeften er
waren, en werd daar
een prioritering in aan-

gebracht. Niet alles kunnen en willen we
tegelijkertijd oppakken. De twee prioriteiten die we onszelf stelden, waren geloofsverdieping (wat zegt de Bijbel en wat
betekent dat voor ons?) en zorg om elkaar
(omzien naar elkaar, geloofscommunicatie). Dit zijn twee waardevolle behoeften
waar het team ons graag bij ondersteunt.
De avond werd besloten met gezang.

De voormalige H. Andreaskerk
is leeg.

De locatieraad krijgt met regelmaat
vragen over wat waar naar toe is. Via
dit schrijven willen we iedereen graag
informeren.
Een aantal voorwerpen is mee verhuisd
naar het Andreashuis en heeft daar een
mooie nieuwe plek gekregen. Andere
spullen, zoals bijvoorbeeld de benodigdheden voor een begrafenis, staan in de opslag in Brummen. De piëta, de godslamp
en het tabernakel zijn verplaatst naar de
St Janskerk in Zutphen. Daar zijn ze voor
iedereen zichtbaar in de kerk. De drie grote beelden, de kerstgroep en een offertafel
zijn naar het Heiligenbeeldenmuseum in
Kranenburg. Daar maken ze onderdeel uit
van de expositie. Een bezoek aan het
museum is sowieso zeer de moeite waard.
Het museum schenkt ons een kleine
kerststal terug, van een formaat dat past
bij het Andreashuis.
Het grote schilderij van Balthasar Prins is
naar het museum in Zutphen. Daar krijgt
het de museale zorg die het verdient. De
bedoeling is dat het in de Walburgiskerk
komt te hangen. Het orgel is door een
vakman uit elkaar gehaald en door zes
vrijwilligers uit de voormalige kerk gehaald. Het is nu opgeslagen. De bedoeling
is dat het verkocht gaat worden en dan
een tweede leven krijgt.
De banken zijn verkocht aan geïnteresseerde parochianen en een opkoper.
Families die spullen in bruikleen gaven
aan de kerk (denk aan een bidstoel, schilderij, kelk) ontvingen hun spullen retour.
De overige spullen staan tijdelijk in de
opslag in De Drie Berken. Zij staan veelal
op een speciale site vanwaar ze hopelijk
verkocht kunnen worden aan andere
katholieke gemeenschappen.

Onderweg / Bijlage Vieringenschema
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Mariavieringen

Doopvieringen

Borculo: O.L.V. Tenhemelopnemingkerk: zondag 30 okt. 19.00 uur
Steenderen: H. Willibrordkerk:
Maandag 24 oktober, 19.00 uur.

Met ingang van het nieuwe werkjaar 2016-2017 is de doopvoorbereiding parochieel georganiseerd. 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 .

Vieringen in
verzorgingshuizen
Borculo: Andriessenhuis, 1e vrijdag 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. Tenhemelopnemingkerk, laatste dinsdag van de maand,
10.00 uur.
Brummen: Andreashuis, iedere
woensdag 9.30 uur.
Drempt: H. Willibrordkerk, laatste
vrijdag van de maand, 9.30 uur.
Lochem: H. Josephkerk, 1e donderdag van de maand, 10.00 uur.
Olburgen: H. Willibrordkerk,
1e vrijdag van de maand, 15.00 uur.
Zutphen: H. Johannes de Doperkerk, ’s woensdags, 9.30 uur.

Rozenkrans bidden
Brummen: Andreashuis: iedere
maandag om 19.00 uur.
Drempt: H. Willibrordkerk:
19 en 26 oktober 19.00 uur .
Joppe: O.L.V. Tenhemelopnemingkerk: dinsdag 18 en 25 oktober
Keijenborg: H. Johannes de Doperkerk, iedere woensdag om 19.00 uur.
Zutphen: H. Johannes de Doperkerk:
ieder dinsdag in oktober, 19.00 uur.

Doopdatum
Zo. 29 jan. 2017
Zo. 5 feb. 2017
Zo. 5 feb. 2017
Zo. 7 mei 2017
Zo. 21 mei 2017
Zo. 28 mei 2017
Zo. 10 juni 2017
Zo. 18 juni 2017

Doopvoorbereiding
do. 19 jan. 2017
do. 19 jan. 2017
do. 19 jan. 2017
do. 20 april 2017
do. 20 april 2017
do. 20 april 2017
do. 20 april 2017
do. 20 april 2017

Plaats
Zutphen
Keijenborg
Joppe
Lochem
in de vijfslag
Zutphen
Ruurlo
Keijenborg

Kerk
H. Johannes de Doper
H. Johannes de Doper
O.L.V. Tenhemelopneming
H. Joseph
nader te bepalen
H. Johannes de Doper
H. Willibrord
H. Johannes de Doper

Koorrooster (voor zover bekend)
Baak:
Borculo:
Drempt:
Hengelo:
Joppe:
Keijenborg:
Lochem:
Olburgen:
Ruurlo:
Steenderen:
Vierakker:
Vorden:
Zutphen:

Dames- en Herenkoor
Parochiekoor
Stemmig
Willibrordkoor
Willibrordkoor
Parochieel Koor
Parochiekoor
Herenkoor
2Gether
Gemengd Koor
Marinata
Parochiekoor
Gemengd Koor
Markant
Gemengd Koor
2Gether
Back2Basic
Kerkkoor
Cantemus Domino
Vokate
Dameskoor
Gemengd Koor
Dameskoor
Schola
Vladimir
Andreaskoor Brummen

Kindernevenviering
Vierakker: H. Willibrordkerk,
zondag 16 okt., 6 en 27 nov. 4 dec.;
9.30 uur.

Eucharistieviering
met Gezamenlijke
Ziekenzalving
Drempt: H. Willibrordkerk, vrijdag 4
november, 10.00 uur

alle vieringen
15-23-30 okt.; 6-13-19 nov.; 4 dec.
2-26 nov.
16-29 okt.; 2-4-13-27 nov.
15-30 okt.; 2-6-13-20 nov.;
30 okt.; 20-27 nov.;
16-23 okt,; 13 nov.
6 nov.
23 okt.; 2-13-20-27 nov.
16 okt.; 6 nov.; 4 dec.
16 okt.
16-30 okt.; 2-5-12-20 nov.
27 nov.
alle vieringen m.u.v. 29 okt.-27 nov.
29 oktober
27 november
alle vieringen
23 okt,; 27 nov,; 3 dec.
20 nov.
2 nov.
23 okt.; 20 nov.
1-2-13 nov.
16 okt.; 6 nov.
30 okt.
27 nov.
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DAG

ZUTPHEN

za 15/10

zo 16/10
29e zondag
door het jaar

11.15 uur
Eucharistie
J. Hulshof

BRUMMEN

JOPPE

Vieringen in het
Andreashuis

19.00 uur
Eucharistie
F. Zandbelt

woensdag 19 okt.
9.30 uur
Anders Vieren

LOCHEM

Onderweg / Vieringenschema

VORDEN

BORCULO
19.00 uur
WCV
G. Oude Groen

9.30 uur
WCV
werkgroep

9.30 uur
WCV
werkgroep

9.30 uur
Anders Vieren

za 22/10

zo 23/10
30e zondag
door het jaar

RUURLO

19.00 uur
Eucharistie
F. Zandbelt
11.15 uur
Eucharistie
F. Zandbelt

woensdag 26 okt.
9.30 uur Euch.
H. Scheve

9.30 uur
WCV
G. Spekkink

9.30 uur
WCV
T. ten Bruin

9.30 uur
Eucharistie
F. Zandbelt

9.30 uur
WCV
werkgroep

9.30 uur
Eucharistie
J. Leisink

10.00 uur
Oec.viering
W. Matti

9.30 uur
WCV
werkgroep

19.00 uur
Marialof
H. Scheve

9.30 uur
WCV
werkgroep

19.00 uur
Allerzielen
A. Bos

19.00 uur
Allerzielen
E. Wassink

19.00 uur
Allerzielen
werkgroep

19.00 uur
Allerzielen
werkgroep

19.00 uur
Allerzielen
werkgroep

19.00 uur
Allerzielen
werkgroep

woensdag 9 nov.
9.30 uur WCV
J. van Kranenburg

9.30 uur
WCV
M. Peters

9.30 uur
Familieviering
werkgroep

Herv. Kerk 10.00
uur Oec.viering
werkgroep

9.30 uur
WCV
L. van de Kam

9.30 uur
WCV
werkgroep

za 29/10

zo 30/10
31e zondag
door het jaar

10.30 uur Byzantijnse Liturgie
H. Scheve

di 01/11
Allerheiligen

19.00 uur
Eucharistie
Scheve/ ten Bruin

wo 02/11
Allerzielen

18.30 uur
Allerzielen
J. van Kranenburg

za 05/11

zo 06/11
32e zondag
door het jaar
za 12/11

zo 13/11
33e zondag
door het jaar

15.30-16.15 uur
Aanbidding
& Biecht
11.15 uur
Eucharistie
H. Scheve

19.00 uur
Eucharistie
F. Zandbelt

17.00 uur
Effata Viering
11.15 uur
Eucharistie
H. Limbeek

woensdag 16 nov.
9.30 uur WCV
werkgroep

9.30 uur
Eucharistie
J. Leisink

9.30 uur
WCV
A. Bos

9.30 uur
WCV
werkgroep

za 19/11

zo 20/11
Christus
Koning

19.00 uur
WCV
J. van Kranenburg
11.15 uur
Eucharistie
H. Scheve

woensdag 23 nov.
9.30 uur WCV
A. Bos

9.30 uur
WCV
J. van Kranenburg

9.30 uur
WCV
werkgroep

9.30 uur Euch.
Ceciliafeest
Vic. H. Pauw

za 26/11

9.30 uur Euch.
Ceciliafeest H.
Scheve
19.00 uur
Eucharistie
H. Scheve

zo 27/11
1e zondag
Advent

11.15 Euch.
12.5jr. Priesterjub.
E. Wassink

za 03/12

15.30-16.15 uur
Aanbidding &
Biecht

zo 04/12
2e zondag
Advent

11.15 uur
Eucharistie
E. Wassink

LEGENDA:

9.30 uur
WCV
werkgroep

woensdag 30 nov.
9.30 uur
Euch. H. Scheve

woensdag 7 dec.
9.30 uur WCV
M. Peters

9.30 uur
WCV
M. Storteler

9.30 uur
WCV
werkgroep

9.30 uur
Eucharistie
F. Zandbelt

9.30 uur
Eucharistie
H. Scheve

9.30 uur
Oec.viering
G. Spekkink

18.30 uur
WCV
J. van Kranenburg

19.00 uur
Anders Vieren

9.30 uur
Eucharistie
H. Scheve

9.30 uur
WCV
T. ten Bruin

Euch.:

Eucharistieviering

WD:

Woorddienst

WCV:

Woord- en Communieviering

Oec.viering:

Oecumenische viering		

EHC:

Eerste H. Communieviering

Voor andere vieringen en het koorrooster zie bladzijde 13
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DREMPT

OLBURGEN

STEENDEREN

VIERAKKER

DAG
za 15/10

9.30 uur
WCV
werkgroep

9.30 uur
Eucharistie
Vic. H. Pauw

11.00 uur
Eucharistie
H. Scheve

11.00 uur
WCV MOV
werkgroep

geen viering

9.30 uur
WCV
werkgroep

Voor Drempt 10.00
Oec.v. Joriskerk
A. Bos

geen viering

9.30 uur
WCV
werkgroep

9.30 uur
Eucharistie
J. Leisink

19.00 uur
Eucharistie
F. Zandbelt
9.30 uur
WCV
M. Peters

11.00 uur
Allerzielen
M. Peters

9.30 uur
Eucharistie
H. Scheve

9.30 uur
Eucharistie
J. Hulshof

zo 16/10
29e zondag
door het jaar

17.00 uur
WCV
werkgroep

za 22/10

zo 23/10
30e zondag
door het jaar

geen viering
19.00 uur
WCV
J. van Kranenburg

17.00 uur
Eucharistie
H. Scheve

zo 30/10
31e zondag
door het jaar

9.30 uur
Allerzielen
J. van Kranenburg

geen viering

za 29/10

di 01/11
Allerheiligen
19.00 uur
Allerzielen
G. Spekkink

9.30 uur
Eucharistie
H. Scheve

19.00 uur
Rozenkransviering
werkgroep

9.30 uur
WCV
werkgroep

19.00 uur
Allerzielen
werkgroep

9.30 uur
WCV
T. ten Bruin

19.00 uur
Allerzielen
H. Scheve

geen viering

19.00 uur
Allerzielen
M. Peters

19.00 uur
Allerzielen
F. Zandbelt

wo 02/11
Allerzielen

19.00 uur
Eucharistie
H. Scheve

17.00 uur
WCV
M. Peters

za 05/11

9.30 uur
Woorddienst
werkgroep

geen viering

17.00 uur
WCV
werkgroep
10.30 uur Eerste
H. Mis J. Rutgers
15.00 Lof

11.00 uur
Eucharistie
F. Zandbelt

geen viering

9.30 uur
Eucharistie
F. Zandbelt

9.30 uur
WCV
werkgroep

9.30 uur
WCV Ceciliafeest
T. ten Bruin

11.00 uur
WCV Ceciliafeest
M. Peters

17.00 uur Euch.
Ceciliafeest
H. Scheve
geen viering

9.30 uur Euch.
Ceciliafeest
J. Leisink

9.30 uur
WCV
M. Peters

11.00 uur
Eucharistie
J. Hulshof

11.00 uur
WCV
M. Peters

geen viering

9.30 uur
WCV
J. van Kranenburg

Kerkradio
via Internet

9.30 uur
Eucharistie
J. Leisinnk

geen viering

geen viering

za 19/11

zo 20/11
Christus
Koning

9.30 uur
WCV
M. Peters
17.00 uur
WCV
M. Stortelere

za 26/11

9.30 uur
WCV
Werkgroep

9.30 uur
Woorddienst
werkgroep

zo 27/11
1e zondag
Advent

19.00 uur
Eucharistie
H. Scheve

17.00 uur
Eucharistie
F. Zandbelt

za 03/12

9.30 uur
Woorddienst
werkgroep

zo 04/12
2e zondag
Advent

19.00 uur
WCV
G. Spekkink
9.30 uur
WCV
werkgroep

za 12/11

zo 13/11
33e zondag
door het jaar

9.30 uur
Anders Vieren

19.00 uur
Ceciliafeest
F. Zandbelt

zo 06/11
32e 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.
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Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming
Joppe
Joppelaan 71 a, 7215 AD Joppe; 0575-494221;
rkkerkjoppe@hetnet.nl; www.rkkerkjoppe.nl
Secretariaat: maandag en donderdag 9.30-11.30 uur.
Rekeningnr.: NL82RABO0322303001;
Redactie: willie.lenselink@planet.nl

Locatieraad

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

Pastoraatgroep

B. Haarman, 0573-432407; C. Tenholter, 492392;
G. Wijnands, 06-53227452, A. Wijffels, 490752;
P. Wolbert, 494131 of 06-52368101.

Familieberichten
Gehuwd
Op 20 augustus 2016 Thibault van Heeswijk en Iwcona Parsic
Op 26 augustus 2016 Rick Berends en
Sanne Holtkuile.
Overleden
Hendrikus Jozephus Gerhardus Leisink,
echtgenoot van Mariet Leisink-Bosch

Allerzielen
Allerzielen is de dag waarop wij in de
katholieke kerk wereldwijd stilstaan bij
allen, gekend en niet gekend, die ons in
geloof zijn voorgegaan. Op woensdagavond 2 november 2016 om 19.00 uur
zal pastor Wassink voorgaan tijdens de
viering en zullen er kaarsen branden
voor onze dierbare overledenen van het
afgelopen jaar. Tijdens de viering zal het
gedachteniskruisje worden uitgereikt aan
de familieleden van deze overledenen.
Evenals vorig jaar gaan wij daarna in processie naar het kerkhof en zal de pastor de
graven van al onze overledenen zegenen.

In Memoriam
Mr. Henricus Jacobus Josephus
van den Biesen
Op 97-jarige leeftijd is in den Heer
overleden onze gedenkwaardige medeparochiaan Mr. H.J.J. van den Biesen.
Henri heeft zich altijd zeer ingespannen
voor de Kerk en met name voor onze toen
nog parochie Maria Tenhemelopneming
te Joppe.
Bijna 40 jaren is Henri zeer actief geweest
binnen de parochie: hij was lector, koster
en lid van het Kerkbestuur, laatstelijk
als vice-president tot hij in 1994 wegens
functioneel leeftijdsontslag afscheid van
het bestuur moest nemen. En hij was een
soort “bouwpastoor”. Deze titel heeft hij
te danken aan de succesvolle restauratie
van het kerkgebouw, die Henri zeer ter

harte heeft genomen. Voor het gehele
artikel verwijs ik u naar de site,
www.rkkerkjoppe.nl

Koffie-ochtend
De volgende koffie-ochtend voor ouderen
in de pastorie is op woensdag 16 november a.s. We gaan dan een film draaien van
de Borculose amateur filmer Ben Tragter.
Het is een natuurfilm over het landschap
van de rivier de Berkel, een film met een
boodschap. Toen in 1981 het waterschap
een film liet maken, waarin het rechttrekken en kanaliseren van de Berkel
werd verdedigd, maakte Ben Tragter
prompt een tegen-film. Aandacht voor
natuur en landschap. In 2006 won hij
de Mooi-Gelderland prijs. De film duurt
ongeveer een uur en is zeker de moeite
waard. Een lekker kopje koffie erbij en
gezellig napraten. Het belooft weer een
mooie ochtend te worden. Dat is alweer
de laatste koffiemorgen van dit jaar. Voor
2017 is de eerstvolgende ochtend gepland
op 11 januari en dan hebben we de heer
Wil Matti uitgenodigd, hij zal ons dan
o.a. vertellen over zijn pelgrimstocht naar
Santiago de Compostella.
Zoals altijd is
iedereen van harte
welkom. Om 10.00
uur is de koffie
klaar. U hoeft zich
niet aan te melden,
maar het is wel fijn
als we weten op
hoeveel mensen we
kunnen rekenen en
ook als u opgehaald wilt worden
graag een telefoontje. Puck Vork:
0575 – 490500 of
Janny Engelsman:
0575-490434. Tot
ziens op 16 november a.s.!

Buitenkerststal
Op vier zaterdagen vanaf 27 november
start de bouw van de buitenkersstal. Het
team o.l.v. Jos Hafkamp gaat dan weer aan
de slag. Het is altijd weer een verrassing
hoe het eruit gaat zien, maar het thema
blijft hetzelfde ‘De geboorte van Jezus in
de stal van Bethlehem’. Op een van de laatste dagen voor kerst kleden Joanieke en
Tamara de poppen aan en plaatsen ze in
de stal. Wilt u, wil jij meehelpen, dat kan!
Kom gerust op één van de zaterdagen.

Ontmoet Han van Mourik
Broekman

’’Ik bid tot Jezus. En ik ben heel dankbaar
voor wat daarmee aan mij is gegeven.’’
Dat klinkt raar als je weet dat het 11 jaar
gelden is dat Han te horen kreeg dat hij
bloedkanker had. Tijdens het gesprek
bemerk ik zijn innerlijke kracht om niet
bij de pakken neer te gaan zitten. Hij put
uit de woorden van Jezus ‘niet mijn wil,
maar Uw wil geschiede’. Het hele gebeuren moest zin hebben en heeft hem flink
aan het denken gezet. Han koestert mooie
herinneringen aan het Lourdeslied ‘Gloria
in excelsis deo’. Als hij het samen met
Astrid zingt, zie ik in zijn ogen enorme
vreugde en energie. Wilt u Han ook ontmoeten, ga dan naar
www.rkkerkjoppe/han
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.

Han van Mourik Broekman
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H. Joseph - Lochem

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

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

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

Nieuwe dirigent
Gemengd Koor
Mijn naam is Gert Jansen en ik ben geboren en getogen in Lochem. Mijn jeugd heb
ik doorgebracht in de Pillinkstraat en na
enkele jaren in Lochem West te hebben
gewoond woon ik nu al weer 27 jaar met
veel plezier in de Kastanjelaan. Ik ben getrouwd met Ans en samen hebben we een
dochter Vera. Sinds 2001 werk ik bij de
gemeente Lochem. De laatste anderhalf
jaar als accountmanager Wmo.
Tijdens mijn middelbare schooltijd heb ik
enkele jaren pianoles gehad aan de muziekschool in Lochem en vervolgens nog
enkele jaren orgelles van Ger van Poppel.
Mijn liefde voor koorzang is ontstaan toen
ik in 2004 bij het Lochems Mannenkoor
ben gaan zingen als tweede tenor. Als
snel kwam daar het openluchtspelkoor bij
waarin ik acht jaar heb gezongen, zeven
jaar onder leiding van Rina Hagen en
een jaar met Els Dijkerman als dirigent.
Nadat Els stopte heb ik dit van haar overgenomen.
Ook val ik af en toe in bij afwezigheid
van de dirigent van het Lochems Mannenkoor. Daarnaast ben ik dirigent van
een eigen opgericht koor van 14 zangers
en zangeressen. Dit koor genaamd Room
Fifteen is ontstaan uit het vroegere openluchtspelkoor. Op het repertoire staan
voornamelijk popliedjes, kerstliederen en
enkele licht klassieke stukken. De afgelopen vier jaren hebben we opgetreden bij
Winterwonderland.
Zo’n vijf jaar geleden ben ik in Arnhem

met een basisopleiding koordirigent begonnen. De afgelopen twee jaar heb ik de
meerjarige dirigentopleiding in Utrecht
gevolgd en eind juni het eindexamen afgerond. In januari krijg ik de gelegenheid
om iets minder te gaan werken waardoor
er meer tijd vrijkomt voor deze fantastische hobby.
Het Gemengd Koor heb ik inmiddels
leren kennen als een enthousiast koor en
verheugend is de mooie verdeling tussen
heren en dames. Niet vanzelfsprekend
in de gemengd-koor-wereld. Binnenkort
hoop ik u te zien tijdens een viering of
tijdens een ander optreden met het koor.
Gert Jansen

19
Veel vrijwilligers uit Lochem e.o. zullen u
op 25 oktober a.s. van 18.00 tot 20.30 uur
de weg kunnen wijzen langs tal van mooie
en bijzondere punten op deze route op de
Nieuwe Begraafplaats aan de Zutphenseweg in Lochem. We hopen velen te mogen
begroeten.
Pieter W.H. Heinstra, voorzitter Stichting Levende Namen.

Taizé-stiltevieringen
In juni zijn vijf leden van de Taizégroep
naar Taizé in Frankrijk geweest. Zij hebben daar een lang weekend meegeleefd in
de gemeenschap. Elke dag waren er drie
korte vieringen van ongeveer een halfuur.
Na afloop bestond de mogelijkheid om
lezingen bij te wonen en daarover met
elkaar in gesprek te gaan. De lezingen
stonden in het teken van de barmhartigheid. De broeders van Taizé hebben
voor dit thema een speciale icoon laten
ontwerpen. De leden van de Taizégroep,
die in Frankrijk veel inspiratie hebben
opgedaan, zullen de Lochemse vieringen tot en met december dan ook in het
teken van de icoon van barmhartigheid
houden. U bent van harte welkom om een
Taizédienst mee te beleven. De vieringen
zijn elke tweede zondag van de maand in
de Witte Kerk aan de Graaf Ottoweg en
beginnen om 19.00 uur.

Levende Namen
Het bestuur van de Stichting Levende Namen nodigt u van harte uit om deel te nemen aan een bijeenkomst, waarin op een
heel bijzondere en persoonlijke manier
elke bezoeker zijn/haar overledene(n) kan
gedenken.
Een sfeervolle avondbijeenkomst langs
een looproute van circa 1000 meter met
gepaste muziek, kunstvormen, rituelen,
licht, poëzie, warmte en ruimte voor
ontmoeting en voor stilte. Er is vooral
ruimte voor verdriet, troost, maar ook
voor mooie herinneringen. Door het
noemen van hun namen houden we onze
overledenen levend. Zo blijven ze in onze
herinnering (waar en wanneer ze dan ook
begraven of gecremeerd zijn) en zo blijven
we hen meenemen in ons hart.

Jubileum Marinata
Op 18 september was het dan zo ver:
de dag waarnaar we maanden hebben
toegewerkt. Aan het eind van de mooie
themaviering, waarin we samen met velen
konden danken, bidden, samenzijn en
vooral zingen, werd onze cd gepresenteerd. En na afloop was er voor iedereen
koffie met wat lekkers. Kortom, een
geslaagde dag waarop we met trots en
plezier kunnen terugkijken.
Nog geen cd gekocht? Neem contact op
met Marianne Boks, marianneboks@
gmail.com.
Namens Marinata, Petra Hulman.
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Christus Koning / H. Antonius
van Padua - Vorden

Het Jebbink 8, 7251 BL Vorden; 0575-551735,
parochievorden@tiscalimail.nl
Secretariaat: dinsdag 9.00-12.00; donderdag 9.00-10.30.
Rekeningnr.: NL68RABO0366463667 (kerkbijdrage);
NL71RABO0155100904 (algemeen en intenties)
Redactie: cjklijn1970@kpnmail.nl

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

Pastoraatgroep
J. Harmsen, vz., 553050, A. Heuveling, secr., 552267;
C. Fransen, 552322; H. van Heugten, 554241.

Volop onderweg
De zomervakantie ligt inmiddels achter
de rug. Ondertussen zijn we allemaal weer
volop onderweg. Individueel onderweg
in het dagelijks leven vol (vrijwilligers)
werk. En gezamenlijk zijn we onderweg
als lokale geloofsgemeenschap in Vorden/
Kranenburg. Onderweg en “op weg” om
onze geloofsgemeenschap actief en vitaal
te houden. Daarbij kunnen we terugblikken op een geslaagde lokale startzondag
op 11 september jl. Een startzondag die
traditioneel gezamenlijk met onze collega’s van de Hervormde en de Gereformeerde Gemeente wordt georganiseerd.
Het thema “fruit en vruchten” was de
basis van een vruchtbare viering. Hopelijk
leveren onze inspanningen en initiatieven
ook in het nieuwe kerkelijke “seizoen” de
nodige vruchten op.
Op zondag 16 oktober vindt er in onze
kerk een “anders vieren” viering plaats.
Dat is een andere manier om ons geloof te
“beleven”. Ook daarin zijn we onderweg,
op zoek naar andere vormen van vieren
om te anticiperen op de beperkte inzet
van professionals. Een “anders vieren”
is anders, verkent nieuwe vormen van
samen vieren. Er vindt bijvoorbeeld geen
communie uitreiking plaats. De viering
wordt voorbereid door Laura van de Kam
(lid parochieel team) en onze “eigen”
Marian van Duin.
Op dinsdagavond 25 oktober vindt onze
jaarlijkse parochieavond plaats. De ontvangst met koffie en cake is om 19.30 uur.
Eén van de thema’s deze avond is de toekomst van onze geloofsgemeenschap. Ook
pastoor Scheve spreekt deze avond. Hij
stelt zichzelf nader aan ons voor en geeft
een persoonlijke visie op “de toekomst”.
Er wordt deze avond ook nog iets onthuld
én er vindt een belangrijke raadpleging
plaats. Alle reden om te komen. Temeer
ook omdat we ruim de tijd nemen voor
een “glaasje en een hapje” zoals het

op maandag 24 oktober uitgedeeld. Het
thema van dit jaar is “verzamelen”.
Wij gaan er een mooie viering van maken
die gehouden wordt op zondag 6 november met als voorganger Ds. Freek Brandenburg, samen met het “schoenendoos
kinderkoor” onder begeleiding van Piet
Piersma. Mirjam Berendsen speelt op
het orgel. Dit is een Raad van Kerken
dienst in samenwerking met alle kerken
in Vorden. Deze dienst wordt gehouden
in de Dorpskerk en begint om 10.00 uur.
Wij hopen op een volle kerk met veel
kinderen, papa’s, mama’s, opa’s, oma’s
en vele anderen. Iedereen is welkom. En
neem vooral een goed gevulde schoenendoos mee.

katholieken betaamt. Daarmee willen we
onze vele vrijwilligers bedanken voor hun
grote inzet het afgelopen én het komende
seizoen.
We zijn samen onderweg en daartoe moet
er nog heel wat gebeuren en georganiseerd worden om ook tijdens het nieuwe
seizoen in onze geloofsgemeenschap alles
“draaiende en rollende” te houden. Dat
gaat vast en zeker lukken met de hulp en
inzet van de vele vrijwilligers die onze
geloofsgemeenschap als een soort “ANWB
wegenwacht” veilig op (onder)weg helpen, onderweg met als doel “zoeken naar
en vormgeven aan” een actieve en vitale
geloofsgemeenschap.
Jaap Harmsen

Overleden
Op 21 september overleed Nol Nijenhuis
op de leeftijd van 81 jaar. De afscheidsdienst werd gehouden in Vierakker, waarna de crematie plaats vond in Zutphen.
Wij wensen zijn echtgenote en kinderen
veel sterkte bij het verwerken van het
verlies.

Schoenendoosactie 2016!
Het najaar treedt in, dus we gaan weer
beginnen met de Schoenendoosactie in
Vorden. En wel op 23 oktober, de benodigde actiefolders worden uitgedeeld in
alle kerken; de Gereformeerde kerk, Hervormde kerk en de Christus Koning kerk.
Ook de scholen in Vorden en Kranenburg
doen mee en daar worden deze folders

Iedereen, jong en oud, kan meedoen; een
schoenendoos versieren en deze vullen
met verzamelde schoolspullen, toiletartikelen en speelgoed. De dozen gaan naar
kinderen die leven in moeilijke omstandigheden: kinderen in weeshuizen,
sloppenwijken, vluchtelingenkampen, enzovoorts. Dit jaar gaan de schoenendozen
naar landen in West Afrika, Oost Europa
en het Midden Oosten.
Zie ook voor meer informatie
www.actie4kids.org en www.edukans.nl/
scholenacties/schoenmaatjes.
Namens de schoenendooscommissie.
Marianne van der Voort
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Onze Lieve Vrouw
Tenhemelopneming - Borculo

Steenstraat 26, 7271 BP Borculo; 0545-271383;
info@parochie-borculo.nl;
Secretariaat: woensdag 10.00-11.30 uur.
Rekeningnr.: NL35RABO0309119510 (algemeen);
NL03RABO0309105439 (kerkbijdragen);
Redactie: frank.elschot@gmail.com

Locatieraad
J. Verwoolde, geb., 271761; H. Essink, secr. 271269;
U. Wendels, pm., 273827.

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

Allerzielen
Op woensdagavond 2 november verzorgt
de werkgroep in samenwerking met het
koor Stemmig een Allerzielenviering.
In deze viering zullen we met name de
personen die het afgelopen jaar zijn overleden, herdenken. Maar het is ook een
moment om even stil te staan bij andere
overledenen. Iedereen is dus van harte
welkom om deze viering bij te wonen. Aan
het eind van de viering is er gelegenheid
om met een kaarsje naar het kerkhof te
lopen en die op het graf van overleden
dierbaren te zetten. Mocht u geen behoefte hebben om een kaarsje neer te zetten,
dan kunt u of in de kerk blijven zitten of
op het middenpad van het kerkhof blijven
staan. Na het uitspreken van het Onze
Vader gaan we voor de afsluiting van de
viering terug naar de kerk. Voor degenen
die nog even willen napraten is er koffie in
het KJ gebouw.

voor herhaling vatbaar. Om 19.30 uur
waren ze weer in Borculo, waar Antoon
hen weer verraste met een drankje en de
verhalen kwamen los over hoe geweldig
ze het deze dag hebben gehad.
Maar het belangrijkste is dat het met
uw gulle giften en wat spontaan nog in
een enveloppe in de bus lag, dit mogelijk
was. Heel hartelijk dank. Zonder deze
bijdragen kunnen we dit niet doen voor
de jongelui. Dank ook namens de jongelui. We kunnen weer terug kijken op een
geslaagde dag.
Misdienaars en chauffeurs: dank voor
alles.
Zie ook bladzijde 22.

is. In 1976 is hij begonnen als pianist en
sinds het begin van dit jaar dirigeert hij
vanachter de piano. Omdat hij zich al die
tijd zo voor het koor heeft ingespannen, is
hij benoemd tot erelid van Stemmig. Na
een praatje van de voorzitter en de overhandiging van een cadeau, is hij toegezongen door het koor en na de viering was
er een feestavond voor het hele koor.

Koffie drinken

Misdienaarsreisje

15 oktober. Fam.Pelgrum, Fam. Geerligs
en Ottenschot, Theo en Riek Verheijen,
Bernard Sasse, Gerard Sasse jaargedachtenis, Wiilie Krabbenborg, Elly Venderbosch-Bonnes, 23 oktober. Overleden
leden van de collectantengroep, Willy
Krabbenborg, Elly Venderbosch-Bonnes,
30 oktober. Elly Venderbosch-Bonnes,
Ben Lubbers, Uit dankbaarheid voor een
voorspoedig herstel, 2 november. Overleden ouders Broekhof- Brokers, overleden
ouders Nieuwveld-van de Wurp, Elly Eppink-Stegers, Piet Sessink, 6 november.
Theo Jansen, Truus Dibbelink-Wegdam
jaargedachtenis, Willie Krabbenborg, Elly
Venderbosch-Bonnes, 13 november. Theo
en Riek Verheijen, Fam. Geerligs en Ottenschot, Fam. Pelgrum, Harrie Leferink
op Reinink, Jan en Paul Belterman, Willie
Krabbenborg, Elly Venderbosch-Bonnes,
19 november. Overleden leden van het
Parochiekoor, Willie Krabbenborg, Elly
Venderbosch-Bonnes, Bernard Sasse,
26 november. Hetty van Aken-Beerten,
overleden ouders Elschot-Spekschoor,
Gerard Jansen jaargedachtenis, Elly
Venderbosch-Bonnes, Bernard Sasse,
Henk en Gerda Klein Severt.

Frank Sterenborg 40 jaar
lid van koor Stemmig

Zaterdagavond 10 september zong het
koor Stemmig in de Eucharistieviering in
Borculo. Aan het eind van de viering werd
dirigent/pianist Frank Sterenborg in het
zonnetje gezet door koor Stemmig omdat
hij al veertig jaar aan het koor verbonden

21

Zondag 21 augustus was het dan zover,
het misdienaarsreisje
Om 8.30 uur waren de jongens en meisjes
van Borculo en Ruurlo en de chauffeurs
met de auto’s bij de kerk. Antoon had de
koffie en de frisdrank klaar staan in het
KJ gebouw. Na even overleggen en uitzwaaien ging het richting Slagharen.
Aangekomen in Slagharen waren de jongelui bijna niet meer te houden ze hadden
erg veel zin om in alle attracties te gaan.
Maar eerst even uitleggen wat de bedoeling is, waar komen we af en toe samen
om wat te drinken en te eten. Na dit alles
waren de jongelui weg. Ivonne zorgde
voor de koffie en frisdrank. Richard voor
het financieel gebeuren en Paul voor de
foto’s en de nodige humor. De lachspieren
zijn die dag goed gebruikt. Al met al hebben de jongelui een geweldige dag gehad,

Na afloop van de viering van zondag 13
november en zondag 4 december is er gelegenheid om koffie te drinken in het KJ
gebouw. U bent hiervoor allen van harte
uitgenodigd.

Misintenties

Familieberichten
Op 20 augustus is op 95 jarige leeftijd
overleden Wilhelmus Antonius Krabbenborg. De uitvaart heeft plaatsgevonden op
25 augustus.
Wanneer u een overlijden wilt melden
kunt u contact opnemen met de Parochiewacht, telefoonnummer 06-10319638.
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H. Willibrord-Ruurlo

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

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

Vier jubilarissen bij het
R.K. Gemengd Koor
Tijdens de viering van zondag 20 november a.s. zullen de dames Annie
Spekschoor-Kasteel, Trees Kasteel-Nijhuis, Marietje Assinck-Hulshof en Fien
Bunte-Severt worden gehuldigd voor hun
respectieve 50,40 en 25 jaar lidmaatschap
van het koor.
De bij de onderscheiding behorende
versierselen zullen hen in die bijzondere
viering worden opgespeld door pastoor
Harry Scheve, die ook in de viering zal
voorgaan. Na afloop van de viering is er
-onder het genot van een kopje koffie/
thee- gelegenheid de jubilarissen te feliciteren. Wij nodigen U uit deze bijzondere
viering bij te wonen.

Help!!!!!
Door het wegvallen en ouder worden van
de vrijwilligers die zich elk jaar inzetten
voor de actie Kerkbalans zijn we dringend
op zoek naar vrijwilligers die dit volgend
jaar willen doen. Het gaat om het bezorgen en ophalen van de formulieren. Het is
maar één keer per jaar! Het betreft vooral
wijken in het buitengebied van Ruurlo.
Maar ook in het dorp. Tevens vragen we
mensen die het parochieblad Onderweg
willen bezorgen. Dit is zeven keer per jaar
en gaat om een klein aantal adressen. Als
u een klein beetje tijd hebt, help ons dan
alstublieft! Voor informatie kunt u bellen
met Gerrit Strijker tel: 0573-452652

Gebedsintenties
16 oktober Overleden ouders Eggink Gotink Jaargedachtenis Ben Besseling Henk
Visbeek Willemien Wolters Joop Brundel
Ria Besselink 22 oktober Hans Musters
Ida van Lanen Groot-Zevert Joop Brundel
Ria Besselink 30 oktober Louisa KoersWopereis Ida van Lanen Groot-Zevert Ria
Besselink 2 november Allerzielen Mevr
Mechteld Feilzer Baronesse van Dorth

tot Medler Bennie en Mientje Wopereis
Heer en Mevr. Sanders-Beekman Marijke
Schoenaker-Kudrewicz Eef Bouwmeester Rikie Mombarg v. d. Hoven pastoor
Lamers Overleden ouders HermannsGoldewijk Lies Kasteel-Hofman Ouders
Kasteel-Jansen Johan v.d. Berg Rudi
Kasteel Ouders Wiegerinck-Kock en zoon
Jos Ouders Geverink-ten Barge Ouders
Geerligs en Toon Aleida Eugelink Jan
Kasteel 5 november Overleden ouders
Gotink-Eggink en zoon Herman 12 november Jaargedachtenis Jan Kasteel 20
november Bennie en Mientje Wopereis
Jan Kasteel Hans Musters Ida van Lanen
groot Zevert en dochter José.

Familieberichten
Op 3 augustus 2016 is overleden Joop
Brundel in de leeftijd van 69 jaar. De crematieplechtigheid vond plaats op dinsdag
9 augustus 2016 in het crematorium De
Slangenburg te Doetinchem.
Op 8 september 2016 is overleden Ria
Besselink in de leeftijd van 84 jaar. De
crematieplechtigheid vond plaats op dinsdag 13 september 2016 in het crematorium De Slangenburg te Doetinchem.
Dat zij mogen rusten in vrede.
Joop heeft veel betekend voor onze
geloofsgemeenschap. Verschillende jaren
heeft hij als lid van het parochiebestuur
St. Willibrordus en ook na de fusie een
belangrijke bijdrage geleverd als Beheerder Gebouwen.
Ria is ruim twintig jaar lid geweest van
het Gemengd Koor en vele jaren actief
geweest in de redactie van het Parochienieuws.
Wij zijn hen daar zeer dankbaar voor. Wij
wensen hun familie veel sterkte met het
dragen van dit verlies.

Onderweg september 2016
U hebt al enige tijd genoten van de
ontmoetingsruimte achterin de kerk.

Op zondag na de viering wordt er koffie
geschonken en gezellig gebabbeld. Wij
krijgen leuke reacties op deze ruimte.
Vooral het behoud van de kerkbanken,
die nog origineel zijn, is in goede aarde
gevallen. Door de constructie kunnen,
indien nodig, de kerkbanken weer teruggeplaatst worden. Ook de tafels zijn door
hele actieve vrijwilligers ontworpen,
gefabriceerd en geschilderd.
Wij willen deze vrijwilligers, Fried, Herman en Theo, hartelijk danken voor hun
inzet. Dankzij hen kunnen we ook op deze
manier genieten van onze Willibrordkerk.
Elk jaar houden we de actie Kerkbalans.
Begin dit jaar hebben wij u een bijdrage
gevraagd voor het jaar 2016. Wij kunnen
u verheugend nieuws brengen. Er is een
bedrag van € 26.300,- via de formulieren
toegezegd. Daarnaast is er € 5800,- betaald zonder die formulieren. Wij komen
dus op een te verwachten totaal van €
32.100,-. Daarvan is op dit moment al
€ 27.700,- ontvangen. Dit is een geweldig resultaat. Wij bedanken alle gevers
zeer hartelijk voor hun bijdrage. Zij die
nog niet hebben overgemaakt willen
we graag verzoeken dit alsnog te doen.
NOGMAALS HEEL HARTELIJK DANK.
Namens de locatieraad en pastoraatgroep.
Ineke Peterse

Kerstpakkettenactie
Wilt u ons opnieuw helpen om de
kerstactie tot een succes te maken? Om
de kerstactie te kunnen verwezenlijken
moeten we geld inzamelen om straks
de levensmiddelenpakketten te kunnen
betalen. Wij vragen u naar draagkracht
een gulle gift in de collecte voor de
Kerstpakkettenactie te doen of door een
gift over te maken naar ons banknummer
NL24 RABO 0135 6533 47 t.n.v. Stichting
Kerstactie Kerken Berkelland. Voor meer
informatie www.kerstactieberkelland.nl

Misdienaarsuitje Ruurlo
We zijn met het misdienaarsuitje naar
ponypark Slagharen geweest. Er was veel
te doen. Voor iedereen waren er leuke
attracties. Bijvoorbeeld: zweefmolens,
achtbanen, reuzenrad enz. Er was zelfs
een stoeltjeslift die over het halve park
ging. Voordat we naar we Slagharen
gingen hebben we ons eerst in Borculo
verzameld met de misdienaars uit Borculo
en toen gingen we op weg. In de middag hebben we gezellig met z’n allen wat
gegeten. Op een gegeven moment begon
het heel hard te regenen, maar ondanks
het slechte weer was het wel een geslaagd
misdienaarsuitje. Op bladzijde 21 is meer
te lezen en staat ook een leuke foto.
Floris Oome.
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H. Willibrord - Hengelo

Spalstraat 38; 7255 AD Hengelo (Gld.); 0575-461275;
info@willibrordhengelo.nl; www.willibrordhengelo.nl
secretariaat: woensdag 14.30 – 15.00 uur.
Rekeningnr.: NL85RABO0121392570;
NL82RABO0119538857 (kerkbijdragen);
Redactie: louise50@live.nl, henk@roes-po-advies.nl

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

Oktober Rozenkransmaand
In de maand oktober wordt op dinsdagavond om 19.00 uur traditioneel weer de
rozenkrans gebeden. U bent van harte
welkom in ons parochiecentrum.
Kardinaal Eijk vraagt u allen om persoonlijk en met anderen de rozenkrans te
bidden, op voorspraak van de H. Maagd
Maria, Koningin van de vrede; met als bijzondere intentie dat alle mensen eens in
vrede, veiligheid en vrijheid mogen leven.
En dat allen die nu in grote angst en
onzekerheid leven Gods bijstand mogen
ontvangen, en zo ook regeringsleiders bij
het nemen van hun verantwoordelijkheid.
De volgende intenties kunnen worden
genoemd bij de afzonderlijke tientjes van
de rozenkrans.
1. Voor de eerbiediging van het leven van
iedere mens.
2. Voor vrede, veiligheid en vrijheid voor
alle mensen.
3. Voor allen die leven in grote angst en
voor hen die op de vlucht zijn.
4. Voor onze medechristenen en alle
minderheden die worden onderdrukt
of vervolgd.
5. Voor regeringsleiders en allen die in
onze wereld een zware verantwoordelijkheid dragen.

Priesterwijding Johan
Rutgers 12 november a.s.
Onze medeparochiaan Johan Rutgers,
afkomstig van de Vordenseweg, de plek
waar zijn ouders
nog wonen, heeft
zijn priesteropleiding afgerond.
De laatste stap
op weg naar het
priesterschap was
de diakenwijding
op zaterdag 11
juni jl.
Zijn priesterwij-

ding zal op zaterdag 12 november a.s.
plaatsvinden in Utrecht. Op de daaropvolgende zondag 13 november zal hij dan
zijn eerste H. Mis in onze Willibrorduskerk opdragen.
Johan was vanaf 2008 priesterstudent
en na zijn studie en vorming aan de
universiteit en het grootseminarie heeft
hij vanaf 2014 praktijkervaring opgedaan. Het eerste jaar als stagiair in de H.
Gabriëlparochie, het gebied van Didam
en ’s-Heerenberg en vanaf augustus vorig
jaar bij pastoor Gerben Zweers in de
Eusebiusparochie, Arnhem en omgeving.
In deze periode heeft hij in de praktijk
kennis mogen maken met het parochiewerk in al haar facetten. Per juni 2016 is
Johan Rutgers benoemd in de Emmanuelparochie te Lemelerveld. Op donderdag
8 september jl. is hij gepresenteerd door
vicaris R.G.W. Cornelissen.
De plechtigheid van de priesterwijding
vindt plaats in de Kathedrale Kerk van
Sint Catharina, Lange Nieuwstraat 36 te
Utrecht, aanvang 10.30 uur. Na de Eucharistieviering is gelegenheid tot feliciteren.
Op zondag 13 november zal hij in onze
kerk de eerste H. Mis opdragen. Op dit
moment is de voorbereidingscommissie
druk doende om daar een feestelijk tintje
aan te geven. Veel aandacht zal er zijn
voor de inhoud van deze viering. Het koor
zal de gezangen van Gounod uitvoeren. Ook zal er een passende versiering
worden aangebracht. De viering begint
om 10.00 uur. Na deze viering wordt u in
de gelegenheid gesteld om Johan en zijn
familie te feliciteren met dit heuglijke feit.
Het is een unieke gebeurtenis voor ons,
parochianen van Hengelo. Een medeparochiaan, die het Sacrament van het Priesterschap ontvangt en dat in een periode
dat het minder goed gaat in de Katholieke
Kerk. Toch ook een teken dat er in onze
Kerk nog steeds mensen zijn die zich
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geroepen voelen de Goede Boodschap van
het Evangelie uit te dragen.
De wortels hiervoor liggen wel in onze
geloofsgemeenschap en dat we dit mogen
meemaken, daar mogen we best dankbaar
voor zijn.
Op zaterdag 12 november wordt de mogelijkheid geboden om mee te gaan naar
Utrecht. Er zal voor gratis busvervoer
worden gezorgd. Vertrek om 8.00 uur
en terug om circa 15.00 uur. Niet alleen
richting Johan, maar zeker ook richting
zijn ouders zou het mooi zijn als we met
velen naar Utrecht afreizen. Het Hengels
mag best te horen zijn in de Catharinakathedraal.
Opgave is mogelijk via de mail info@willibrordhengelo.nl, het secretariaat of een
briefje in de brievenbus van de pastorie.
Voor informatie Joop Klooken, tel. 06 10
50 45 14.

Anders Vieren
Hengelo-Keijenborg 9 oktober a.s.
Goede buren? Een trendsetter? In ieder
geval voor het eerst in onze parochie:
‘Anders Vieren’ door twee geloofsgemeenschappen samen. Het is een initiatief
vanuit het clusteroverleg Borculo-Hengelo-Keijenborg-Ruurlo, waar met enige
regelmaat wordt gesproken over kansen
en mogelijkheden van samenwerking.
Vanuit het onderwerp cluster kun je
bijna naadloos overgaan in noaberschap.
Noaberschap betekent in de Achterhoek
burenhulp: elkaar helpen, openstaan voor
elkaar, luisteren naar elkaar, elkaar de
hand reiken. Het zijn allemaal woorden
die ook uitdrukken hoe wij vanuit ons
geloof met elkaar willen omgaan: zorg
voor je naaste, omzien naar elkaar. En
de intentie is uitgesproken om dat ook
als geloofsgemeenschappen te doen: een
vorm van modern noaberschap in een
veranderende wereld, waar we steeds
meer op elkaar zijn aangewezen.
Maar dan moet je elkaar wel kennen!
Daarvoor is op zondag 9 oktober door
Hengelo en Keijenborg als buren gezamenlijk ‘Anders Vieren’ gepland. Dit keer
zijn de buren van geloofsgemeenschap
Hengelo met het Willibrordkoor o.l.v. Rob
Mullink uitgenodigd naar de H. Johannes
de Doperkerk in Keijenborg te komen. Er
is een enthousiaste werkgroep gevormd
bestaande uit een lid van de liturgiegroep
en van de locatieraad/pastoraatsgroep
van beide geloofsgemeenschappen (te weten Suzan Besselink en Annie Stapelbroek
vanuit Keijenborg en Jenny Veldscholten
en Ans Schabbink vanuit Hengelo) en een
lid van de parochiële werkgroep ‘Anders
Vieren’, in dit geval Gerry Spekkink.
Vervolg op pagina 24
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H. Johannes de Doper - Keijenborg

Kerkstraat 7, 7256 AR Keijenborg; 0575-461314,
Secretariaat: donderdag 10.30-11.00 uur
Rekeningnr.: NL85RABO0125501102 (algemeen)
NL25RABO0125502958 (gezinsbijdrage Keijenborg)
NL97RABO0374716390 (gezinsbijdrage Zelhem)
Redactie: hannieankersmit@hotmail.com
Gezinsbijdrage/kerkbalans: C. Gerritsen 06 10065324

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

Bereikbaarheid
Sint Jan de Doper
Het parochiesecretariaat is geopend op
donderdagmorgen van 10.30 – 11.00 uur.
Telefoon 0575-461314. Voor spoedgevallen 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 Keijenborg: Contactpersoon: Mevr. J. Lamers
tel. 0575-464162, email :
begraafplaatskeijenborg@hotmail.com
Parochiële Caritas Instelling:
secretariaat Henk Beuwer, Pastoriestraat
28, 7256 AN Keijenborg
tel. 0575-463151.

Jaargedachtenisviering
Op zondag 13 november is de jaargedachtenis voor Ria Jolink-Mullink. Zij is
overleden op 13-11-2015 in de leeftijd van
59 jaar. En op zondag 11 december is de
jaargedachtenis voor Hermina Cornelissen-Schoenaker overleden op 12-12-2015
in de leeftijd van 80 jaar.

Allerzielenviering zondag
30 oktober 2016
Op Allerzielen gedenken wij in de liturgie
in het bijzonder de overledenen van het
afgelopen jaar. Daarom nodigenen wij
u allen uit voor de gedachtenisviering
van Allerzielen op zondag 30 oktober
om 11.00 uur. Dan worden de namen

genoemd van alle parochianen die ons
in het voorbije jaar zijn ontvallen en er
wordt voor hen een kaars aangestoken.
De voorganger is pastoraal werker Marga
Peters en het koor staat onder leiding van
mw. Riet Kleve.
Wilt u ook graag zelf een lichtje opsteken
voor uw dierbare overledene(n) en/of
voor andere intenties? Kom dan s.v.p. wat
eerder naar de kerk, dan is daar vóór de
viering begint een passende gelegenheid
voor. De kaarsjes liggen voor in de kerk
Na de viering gaan wij samen in stille processie naar het kerkhof. En we zegenen de
graven van onze dierbaren. Velen nemen
‘n bloemetje mee voor het graf…
Natuurlijk staan we ook stil bij overledenen die op het crematorium hun laatste
rustplaats vonden.
De families van de overledenen van het
afgelopen jaar krijgen een uitnodiging
thuis gestuurd voor het bijwonen van
deze viering.

Dankbetuiging
Na ongeveer 50 jaar vrijwilligerswerk
voor de kerk en onze geloofsgemeenschap
te hebben gedaan, heeft u als parochiaan
kunnen lezen, dat ik hiermee ben gestopt.
In de loop van de jaren heb ik veel waardering gekregen voor mijn verschillende
taken in de kerk. Voor al deze taken heb
ik mij met veel plezier en 100% ingezet,
dit vanuit mijn geloofsovertuiging en
liefde voor de medemens. Ik ben heel
dankbaar dat ik dit zoveel jaren heb mogen doen.
Vanuit de pastoraatgroep is reeds iemand
bij mij thuis geweest om mij persoonlijk
te bedanken, maar bij deze wil ik iedereen
bedanken die het voor mij mogelijk hebben gemaakt om dit mooie parochiewerk
te doen.
Moge God u allen zegenen, en zo als ik
altijd zeg: “maak er wat van!”
Diny de Vrught

Misdienaars Silke en Kim
en acoliet Wim
Misdienaars gaan en komen. Silke Hermans is jarenlang misdienaar geweest
maar vanwege haar studie is ze gedwongen om er mee te stoppen. We willen haar
heel hartelijk danken voor haar jarenlange inzet voor onze geloofsgemeenschap. We zijn tevens verheugd te kunnen
mededelen dat Kim Besselink haar gaat
opvolgen.
Mooi dat het
misdienaarsteam
op sterkte blijft.
Mochten anderen
ook belangstelling
hebben om misdienaar te worden,
laat het weten!
Ook Wim Rondeel
heeft besloten te
stoppen i.v.m. zijn
leeftijd en gezondheid. Jarenlang heeft Wim
Kim Besselink
klaar gestaan bij
rouw-en trouwdiensten. En ook andere
klusjes in en rond de kerk. Wij willen hem
daarvoor hartelijk danken. En ook nu de
vraag: zijn er nog mensen die tijd hebben
om door de week bij rouw- of trouwdiensten te willen assisteren als acoliet? U
kunt zich aanmelden bij kosteres Willy
Niesink.
De pastoraatgroep

Vervolg van pagina 23
Samen hebben zij deze eigentijdse viering
zonder communie voorbereid en als
thema meegegeven: Oude buren – nieuwe
buren. Door het delen van ons geloof
en door stil te staan bij onze talenten
laten we onszelf en onze raakvlakken
zien. Na de viering is er koffie/thee met
iets lekkers en zullen de Keijenborgse
parochianen hun Hengelose buren in
een eigen vorm laten zien waar ze trots
op zijn, zoals b.v. de muurschilderingen
en een bijzonder kruis. Daarom is de
aanvangstijd van de viering niet -zoals
gebruikelijk in Keijenborg- om 11.00
uur, maar begint deze al om 10.00 uur.
Voor de parochianen in Hengelo is het
tijdstip iets later dan normaal. Wellicht
biedt dat ruimte aan automobilisten om
rond half tien langs de Willibrordkerk te
rijden en mede-kerkgangers vervoer aan
te bieden. Wie heeft vervoer nodig? Wie
biedt vervoer aan? Intekenlijsten liggen
de komende tijd in het parochiecentrum.

Onderweg / Uit de geloofsgemeenschappen
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
B. Lamers, 441244; berna.lamers@gmail.com
T. ten Have, 842002; A. Wolbrink, 441206

Koffie en thee drinken
Met Allerzielen, woensdag 2 november, is
er koffie en thee. In het stukje Allerzielen
leest u meer hierover. Op 19 november
wordt het Ceciliafeest gevierd. Na deze
viering zal er koffie en thee zijn. Op 4
december zal er na de viering ook koffie
en thee zijn.

Baakse Piëta is verhuisd
Piëta is een
benaming voor
een afbeelding
van een dode
Christus, afgebeeld met zijn
moeder Maria.
Het beeld
stond in de zuiderkapel achter
in de kerk. Met
de toekomstige
plannen voor
het dorpshuis
zijn we op zoek
gegaan naar
een passende bestemming voor de Piëta.
Herman Heuver, bestuurslid gebouwen
van de parochie HH. Twaalf Apostelen,
heeft er samen met Pia Verhoeven van het
museum Catharijne Convent te Utrecht
voor gezorgd dat het beeld verplaatst is.
De bestemming is de Heilige Christoffel
Parochie in Sint Nicolaasga. We hadden in Baak een houten polychrome
beschilderde Piëta. Deze is gemaakt door
Ferdinand Langenberg uit Coch. Twee
anonieme gevers schonken haar in 1904.

Sint Maarten
Op vrijdag 11 november vieren we het
feest van Sint Maarten in Baak. Wij
nodigen alle kinderen uit Baak, Drempt,
Olburgen, Steenderen, Toldijk, Vierakker
en Wichmond samen met hun ouders en
grootouders van harte uit. Breng je lam-

pion met lampje (geen kaars) mee.
Om 18.30 uur beginnen we in de Martinuskerk. Dit jaar vragen wij de kinderen
om speelgoed mee te brengen, zodat zij
net als Sint Maarten, delen met degenen
die geen speelgoed hebben. Het speelgoed
zal verdeeld worden onder de gezinnen
door de voedselbank.
In de kerk wordt het verhaal van Sint
Maarten verteld. Daarna volgt de lichtjesoptocht door de donkere straten van
het dorp met begeleiding van muziekvereniging Nieuw Leven. Sint Maarten
op het paard voorop en de kinderen met
lampionnenlicht achter hem aan. Na de
lichtjesoptocht staat de vuurkorf klaar
met daarbij de warme chocolademelk! We
hopen dat jullie met velen komen. Kijk
ook pagina 30 en 31 van deze Onderweg:
Kids & Teens!

Allerzielen
Allerzielen is een hoogtijdag en wordt
gevierd op 2 november, de dag na Allerheiligen. Met Allerzielen worden de
overledenen herdacht. De nabestaanden
gaan naar het graf van hun dierbare overledenen en plaatsen een graflicht. In Baak
is het gebruikelijk, dat als er een parochiaan is overleden er een kruisje wordt
opgehangen met daarop de naam van de
overledene. Op de eerstvolgende viering
met Allerzielen komt de familie van de
overledene naar de viering in de kerk om
het kruisje in ontvangst te nemen. Ook dit
jaar wil de werkgroep Avondwake samen
met u Allerzielen vieren op woensdag
2 november door in de kerk de kruisjes
aan familie uit te reiken en de dierbare
overledenen te herdenken. Aansluitend
aan de viering zal er gezamenlijk naar het
kerkhof worden gelopen. Daar zal een
korte plechtigheid plaatsvinden en kunt u
de graven van dierbaren bezoeken. Indien
u wenst is er na afloop in de kerk koffie
of thee. De werkgroep Avondwake nodigt
u van harte uit op 2 november om 19.00
uur.
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Bedankt!
Na bijna 5 jaar neem ik, Jacquline Dors
afscheid van de pastoraatsgroep. Helaas
kan ik het niet meer combineren met mijn
werk en huishouden. Het was een interessante periode waarin ik veel geleerd heb
en veel interessante mensen heb ontmoet.
Daarvoor wil ik u bedanken.
Natuurlijk hoop ik dat U dit van mij wilt
overnemen, want zonder vrijwilligers kan
een geloofsgemeenschap niet voortbestaan. En het lijkt erop dat we bijna zover
zijn. Dat willen we toch niet! De combinatie locatieraad en pastoraatsgroep bestaat
nu nog maar uit drie personen! Vraag
je eens af, wie doet wat, wat zou ik wel
willen doen, wat zou ik kunnen doen? Uw
inzet is welkom.
Dus... bent u of kent u iemand, die zich
graag wil inzetten voor onze geloofsgemeenschap? Neem dan contact op met
Berna Lamers 06-387 587 64.

Familieberichten
Op 21 september is Toos Blom-Huisman
overleden op de leeftijd van 69 jaar.

Gebedsintenties
Zo. 23/10: Ouders Jan en Will SchutteBosman, Ouders Cornelissen-Brink.
Wo. 2/11: Herman Hendriks, Ouders
van Leussen-Wolbrink, Fam. Koekkoek,
Fam. Veenhuis-Zents, Ouders RoordinkBorgonjen, Ouders Jan en Will SchutteBosman, Ouders Schotman-Bekken en
fam., Wim Driever, Wim Teunissen,
Ouders Cornelissen-Brink, Ouders
Spijkers-Betting, Gradus Lichtenberg,
Ouders Dashorst-Brink, Jan Roordink
en Hans. Zo. 6/11: Ouders HarmsenOvink, Ouders Helmink-Boerkamp,
Zuster Bernadino Helmink. Herman
Hendriks, Overleden leden en leden van
het kerkkoor, Jgt. Mevr. Mentink-Jansen.
Za. 19/11: Uit dankbaarheid bij een 50
jarig Huwelijk, Overleden Fam. Schiphorst-Teunissen, Willy en Esmee Ottink,
Ouders van Leussen-Wolbrink, Ouders
Mentink-Jansen en fam. Zo. 4/12:
Ouders Schooltink-Kroesen, Theo en Ben,
Antoon v.d. Bos.
Gebedsintenties voor elke viering:
Antoon Janssen, Riek te Stroet-v.d. Bos,
Riek Jansen-Mentink, Mevr. v.d.Pavertv.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. VeenhuisZents, Ouders Schoenaker-Janssen,
Fam. Teunissen-Schooltink, Gradus
Lichtenberg.

Onderweg / Uit de geloofsgemeenschappen

26

H. Willibrord - Drempt

Zomerweg 19, 6996 DD Drempt.
Secretariaat: Hoefkensestraat 12, 6996 DS Drempt
locatieraaddrempt@gmail.com, 06 83801729
Rekeningnr.: NL25RABO0304500259
Redactie: redactie.willibrord.drempt@gmail.com

Locatieraad
I. Stortelder-Spigt, 0313 479294; F. Janssen, pm.;
H.Bremer, secr., 06 83801729; P. Hammink

Programma Willibrorddag
4 november 2016
9.45 uur Welkom in de kerk.
10.00 uur Eucharistieviering met mogelijkheid tot ontvangen van het Sacrament
van de Zieken, voorgegaan door pastoor
Scheve.
11.00 uur uur Feestelijk koffie en thee in
het Hessenhuus.
12.00 uur uur Gezellig samenzijn onder
genot van een glaasje.
13.00 uur uur Lunch.
14.00 uur uur Afsluiting.

Allerzielen 2016
Van de Locatieraad
Met dit schrijven is de herfst aangebroken
en valt er al blad van de bomen alhoewel
dat veroorzaakt wordt door de warmte
en droogte van deze zomer. Afgelopen
zondag en maandag is de kermis gevierd.
Op de zondagmiddag hebben we kunnen genieten van een optocht met veel
deelnemers en ook jonge wagenbouwers.
Op de maandagochtend is de kermis
geopend door onze burgemeester met
een mooie toespraak over wat een kleine
gemeenschap voor elkaar kan krijgen als
iedereen zich inzet, waarbij ze ook het
succes van Drempt aanhaalde bij Zomer
in Gelderland. Ook Kees Boumeester, de
voorzitter van de kermis, gaf aan wat we
gezamenlijk voor elkaar krijgen, zoals de
zelfgemaakte straatversieringen. Pastoor
Scheve was genodigd en in de gelegenheid
te komen zoals ook dominee Engelage.
Na het vaandelzwaaien en muziek van
Olden-Keppel volgen de eerste schoten op
de vogel door de genodigden en ereleden
waarna het vogelschieten en de spelen
konden aanvangen.

Oecumenische Viering
Op zondag 16 oktober om 10.00 uur is
er een oecumenische viering, in de St.
Joriskerk te Voor-Drempt. Het thema is
Vrede Verbindt, voorgangers zijn Dominee Engelage en Diaken Bos.

Kort interview 9
De vragen in onze interviewreeks stellen
we dit keer aan Bennie Peters.
Ik ben geboren in Herwen in 1941. Op
mijn achtste ben ik
verhuisd naar een
boerderij in Elsendorp in Noord-Brabant. Na de lagere
school in Rips, Mulo
in Deurne en MAS
in Helmond, heb ik

mijn militaire dienstplicht vervuld.
In 1962 ben ik naar Drempt gekomen als
medewerker bij de fam. Hakvoort, Zomerweg 11, waar ik in 1967 opvolger van
deze boerderij ben geworden. In 1967 ben
ik gehuwd met Toke Albers uit Diepenveen. In ons gezinsleven hebben we vier
kinderen mogen opvoeden.
Meer dan 40 jaar ben ik lid van het Willibrordkoor en daarbij de laatste tien
jaar als voorzitter. Dit heeft mij altijd
veel voldoening gegeven. Kerk en geloof
zijn voor mij een levenswijze geworden.
Dit geeft me steun, kracht en inspiratie
om ondersteunend te willen zijn in onze
parochie.
Vanaf 2010 ben ik bestuurlijk actief bij
Diaconie en Caritas in Drempt, bestaande
uit tien werkgroepleden. De Dremptse
werkgroep geeft in de geest van het
evangelie, aandacht, hulp en bijstand aan
mede parochianen die dit nodig hebben.
Naast de zieken bezoeken we nu ook
ouderen boven de 80 jaar, eenzamen,
rouwenden en chronische zieken. Ook
mensen die door economische crisis hun
baan verliezen en personen die hun partner wegens scheiding missen. Kortom,
alle parochianen die onze aandacht en
hulp nodig hebben.
Rond 7 november worden alle ouderen
boven 75 jaar, chronisch zieken en rouwenden uitgenodigd voor Willibrorddag,
de patroonheilige van onze geloofsgemeenschap.
Gezien de opkomst voor deze dag, geeft
dit een waardevolle aanvulling voor onze
parochie.
Andere speciale vieringen in ons gezinsleven waren: toedieningen van H. Doopsel,
Eerste H. Communie en H. Vormsel van
onze kinderen en verschillende huwelijksjubilea. Ten slotte op 16 april 2016 de
indrukwekkende uitvaart van mijn lieve
dierbare vrouw Toke. We hopen in de
parochiegemeenschap van de HH. Twaalf
Apostelen naast Anders Vieren ook
nieuwe inspiratie te vinden om nog lang
door te kunnen gaan.

Woensdag 2 november om 19.00
uur in onze kerk.
In de viering van Allerzielen, waarin
pastoor H. Scheve voorgaat met zang van
het Willibrordkoor, gedenken we alle
overledenen in onze gemeenschap, parochie en familiekring. Wij gedenken ook
hen die omgekomen zijn door rampen en
oorlogsgeweld.
In onze geloofsgemeenschap steken we
een kaars aan voor de overledenen in het
afgelopen jaar:
- Herman Moorman
11-02-2016
- Jopie Booltink
25-03-2016
- Toke Peters
11-04-2016
- Wim Klein Reesink
29-04-2016
- Adriaan Nendels
18-07-2016
Ook zal er een kaars branden voor degene
waarvan het kruisje wordt teruggegeven
van het jaar ervoor:
- Herman Wienholts
06-08-2016

Sint Maarten
Op vrijdag 11 november om 18.30 uur
vieren we het feest van Sint Maarten in de
Martinuskerk in Baak. Alle kinderen uit
de Vijfslag worden samen met hun ouders
en grootouders uitgenodigd. Breng je
lampion met lampje (geen kaars) mee,
ook vragen wij de kinderen om speelgoed
mee te brengen voor de voedselbank.
In de kerk wordt het verhaal van Sint
Maarten verteld. Daarna volgt de lichtjesoptocht door het dorp. We hopen dat
jullie met velen komen! Voor meer informatie zie de Kids & Teens pagina.

Vrijdagviering
Op iedere laatste vrijdag van de maand
om 9.30 uur is er een viering in de kerk.
28/10: EV Pastoor Scheve; 25/11: WCV
Diaken ten Bruin.

Kopij

Sluitingsdatum kopij: 7 november
redactie.willibrord.drempt@gmail.com

Onderweg / Uit de geloofsgemeenschappen
H. Willibrord - Olburgen

Olburgseweg 4; 7225 NB Olburgen, 0575-451279,
bgg 0575-451454.
Rekeningnr.: NL42RABO0148900313
Redactie: jansenmts@planet.nl

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

Activiteiten voor
vrouwen

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.
Er zijn weer een aantal nieuwe boeken
binnen onze collectie n.l.:
Renate Rubinstein: Tussen kat en mens
Arto Paasilinna: De tien minnaressen
A.F.Th. van der Heijden: Asbestemming
A.F.Th. van der Heijden: Onder het plaveisel het moeras
Olaf J. de Landell: Porceleinboom triologie: bevat: Het bloeien van de porceleinboom, De kroon van de porceleinboom en
De porceleinen spiegel
Karin Slaughter: Verborgen

Sint Maarten
Op vrijdag 11 november vieren we het
feest van Sint Maarten in Baak. Wij
nodigen alle kinderen uit Baak, Drempt,
Olburgen, Steenderen, Toldijk, Vierakker
en Wichmond samen met hun ouders en
grootouders van harte uit. Breng je lampion met lampje (geen kaars) mee.
Om 18.30 uur beginnen we in de Marti-

Collectanten

16 oktober: Erna Bosch
23 oktober: Jan den Hartog
30 oktober: Jan Baars
13 november: Joost Langenhof
20 november: Theo Damen
26 november: Erna Bosch

Kosters

16 oktober: Cilia Langenhof
23 oktober: Betsie Verhoeven
30 oktober: Jan Baars
4 november: Theo Damen
13 november: Joost Langenhof
20 november: Cilia Langenhof
26 november: Betsie Verhoeven
2 december: Theo Damen

Bloemversiering

1 oktober – 14 oktober:
Thea en Gerda
15 oktober – 28 oktober:
Riky en Marietje
29 oktober – 11 november:
Betsie en Nicole
12 november – 25 november:
Diny en Leonie
26 november – 9 december:
Yvonne en Til

Donderdagavond 20 oktober hebben we
weer onze jaarlijkse filmavond in Kraantje Lek. Alle dames uit Olburgen en Rha
en wijde omgeving zijn welkom. Je hoeft
je niet op te geven, de avond begint om
19.30 uur. Wil je meer weten, geef dan
je mailadres door aan Trees Jansen:
jansenmts@planet.nl. Dan ontvang je de
nieuwsbrief met daarin uitgebreide informatie over de activiteiten.

Boekenuitleen Olburgen
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Dames- en herenkoor
nuskerk. Dit jaar vragen wij de kinderen
om speelgoed mee te brengen, zodat zij
net als Sint Maarten, delen met degenen
die geen speelgoed hebben. Het speelgoed
zal verdeeld worden onder de gezinnen
door de voedselbank.
In de kerk wordt het verhaal van Sint
Maarten verteld. Daarna volgt de lichtjesoptocht door de donkere straten van
het dorp. Sint Maarten op het paard
voorop en de kinderen met lampionnenlicht achter hem aan. Na de lichtjesoptocht staat de vuurkorf klaar met daarbij
de warme chocolademelk! We hopen
dat jullie met velen komen. Kijk ook op
pagina 30 en 31 van deze Onderweg, Kids
& Teens!

Rooster
Geen vieringen in Olburgen in het
weekend van:
5 – 6 november
3 - 4 december

Misdienaar:

23 oktober en 20 november

Lectoren

23 oktober: Anke Pasman
30 oktober: Cilia Langenhof
20 november: Thea Lebbink
26 november: Roland Jansen

Repetities: 18 oktober, 1 november, 8
november, 15 november, 22 november en
6 december
Gezongen vieringen: 16 oktober, 30
oktober, 13 november en 20 november

Intenties
16 oktober: Liesbeth Sielias, Bart Godschalk, Jan Egging en Marietje Egging –
Houtman
23 oktober: Gradus en Dinie Baars, Willemien Horstink – Groot Koerkamp en
Jan Horstink, Herman en Bep Pasman
30 oktober: Theo van Aalst, Bart Godschalk, Geert – vader en moeder Pelgrom,
Gradus en Riek Bremer, Theo Bremer,
Antoon Gosselink en Truus Gosselink Steverink
13 november: Liesbeth Sielias, Herman
en Bep Pasman, Evert de Jong
20 november: Theo van Aalst, Willemien
Horstink – Groot Koerkamp en Jan
Horstink, Annie Gosselink – Pasman en
Albert Gosselink, Robert Vallen, Gradus
en Riek Bremer, Theo Bremer
26 november: Hendrikus Baars,
Herman en Bep Pasman, Jan Egging en
Marietje Egging - Houtman

Kopij
Sluitingsdata inleveren kopij voor Olburgen/Rha: (uiterlijk 20.00 uur):
Nummer 1: 7 november 2016
E-mailadres: jansenmts@planet.nl

Onderweg / Uit de geloofsgemeenschappen

28

H. Willibrord - Steenderen

Postbus 16, 7220 AA Steenderen; Bronkhorsterweg 2, 7221
AC Steenderen, 0575-451223
Secretariaat: 1e en 3e maandag v.d. maand 9.30-10.30 uur;
of M. Schut, 0575-452101
Rekeningnr.: NL28RABO0148991939
Redactie: mariaschotman@gmail.com

Locatieraad
T. van der Weijden, vz., T. Huis in ’t Veld, pm., N. Verheul,
secr., 470596; familie.verheul@kpnmail.nl, W. Geurts, geb.

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

Twee jaar geleden hebben we voor het
eerst een oecumenische schoenendoosactie gehouden in de protestantse kerk.
We hebben toen afgesproken dit om de
2 jaar te doen. Dit jaar in onze kerk. De
bedoeling van de schoenendoosactie is dat
kinderen een schoenendoos vullen met
nuttige spulletjes, zoals tandpasta, tandenborstel en zeep, maar ook kleine speeldingetjes. Kinderen in minder bedeelde
landen krijgen zo’n doos en zijn daar heel
erg blij mee. Maar volwassenen mogen
ook een doos vullen. Wij doen mee aan de
Actie4kids. Meer gegevens krijgt u via de
media en de mededelingen vanuit de kerk.

Bedankt Nel!
De zomer is voorbij

Penningmeesterwisseling

Als ik dit schrijf is het 21 september en
prachtig weer. Niet te geloven dat de
herfst officieel is begonnen. Maar aan het
korten van de dagen is dit goed te merken. Ook aan het toenemen van het aantal
vergaderingen na een vrij rustige periode.
Het was echt wel komkommertijd. Maar
nu draait alles weer op volle toeren.
De koorrepetities zijn, na een gezellige
maaltijd van de Chinees, weer gestart. De
locatieraad en pastoraatsgroep hebben
de draad weer opgepakt. Op 4 september
was de startzondag in Zutphen voor de
gelovigen van alle 14 geloofsgemeenschappen. Deze werd voor de eerste keer
gehouden en was een mooie bijeenkomst
die goed bezocht werd. We hebben op
zondag 11 september, ziekenzondag,
gebeden voor zieken en ouderen, maar
ook voor hun naasten, mantelzorgers
en zorgverleners. Na afloop kregen de
aanwezigen een kaartje uitgereikt van de
Zonnebloem met een passend gedicht. Na
een gezellige koffiebijeenkomst toog ieder
huiswaarts.

Acht jaar lang heeft Nel Verheul met
verve de taak van penningmeester van
onze geloofsgemeenschap uitgevoerd.
Nel is een soort terriër die zich vastbijt
in financiële problemen en niet rust voor
dit is opgelost. Menige strijd heeft ze
uitgevochten met de hoofdpenningmeester van de parochie. En altijd voor onze
geloofsgemeenschap. Die ligt haar na aan
het hart. Nu de maximale termijn verstreken is moest er gezocht worden naar
een opvolger. Gelukkig is die gevonden in
de persoon van Trees Huis in ’t Veld. Wij
wensen Trees heel veel succes en vasthoudendheid in deze zware taak. Dank je wel
Trees dat je je voor het beheer van onze
financiën wilt inzetten. De gegevens van
Trees zijn: Trees Huis in ’t Veld, Rhabergseweg 20,7224 NB Rha. Telefoon:
0575-452376. Ons banknummer blijft:
RK GG H. Willibrord Steenderen, IBAN
NL 28 RABO 0148 9919 39.

Vaandelhulde voor
pastoor Scheve

Op vrijdagmorgen 9 september ontving
pastoor Scheve de vaandelhulde van de
kleine schutterij ter ere van de Steenderense kermis. Telkens weer een mooi
ritueel.

Eat & meet
In de vorige Onderweg kon u lezen over
de tweewekelijkse bijeenkomsten voor
jongeren van 12 tot 16 jaar. Hiervoor
hebben zich acht jongeren aangemeld,
waarvan drie van onze kerk.

Aanstaande activiteiten
Ontspanningsmiddag: Zaterdag 22 oktober in het Anker van 14.00 tot 18.00 uur.
Meer informatie vindt u op het inlegvel.
Mariaviering: 24 oktober om 19.00 uur.
Sint Maarten: Op vrijdag 11 november
om 18.30 uur is de Sint Maartenviering in
Baak. Meer informatie op de Kids & Teens
pagina en op blz. 25.
Anders Vieren: 13 november om 9.30
uur.
Vrijwilligersdag: 20 november om
9.30 uur.
Oecumenische dienst Schoenendoosactie: 27 november om 9.30 uur.

De parochianen hebben er weinig van
gemerkt, maar de locatieraad en pastoraatsgroep des te meer, hoe jij je altijd
tomeloos inzette om onze geloofsgemeenschap financieel gezond te houden. Wij
zijn je daarvoor veel dank verschuldigd.
Zelfs als je gezondheid je weer eens in de
steek liet, probeerde je toch nog alles te
runnen. Nel, woorden schieten eigenlijk
te kort, maar wij willen je uit de grond van
ons hart danken voor je geweldige inzet.
Ook André bedanken we voor alle uren dat
hij Nel voor dit werk moest missen en voor
alles wat hij heeft moeten aanhoren als
Nel het ergens niet mee eens was. Nel, wij
wensen je toe dat je gezondheid weer beter
mag worden en je kunt genieten van een
rustiger leven. Ook al heb je nu de secretaristaak van de locatieraad op je genomen.

Bijbeluitleg door pastor
Wassink

De geplande avonden waarop pastor Wassink uitleg zou geven over het Bijbelboek
van Lucas gaan niet door. Er hebben zich
te weinig mensen opgegeven.

Eerste Heilige Communie
en Vormsel

In 2017 is er weer de gelegenheid om het
Heilig Vormsel te ontvangen voor kinderen uit groep acht. Voor de kinderen uit
groep vier en vijf wordt de Eerste Heilige
Communie voorbereid. Data zijn nog niet
bekend. U kunt uw kind aanmelden bij
Maria Schotman,
email: mariaschotman@gmail.com

Familieberichten
Theo IJsseldijk en Sabine Jansen zijn op
17 september getrouwd in de kerk van
Olburgen.

Koffie drinken
Koffie drinken zondag 13 november

Onderweg / Uit de geloofsgemeenschappen
H. Willibrord - Vierakker

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

Lezing kerkinterieurs 21
november

Opbrengst pleinmarkt
€ 1.500,-

Pastoraatgroep
M. Roording, 0630727690; J. Tijssen, 441743;

Concertagenda
Zondag, 23 oktober om 15.00 uur: concert
Lautenwerk Ensemble
met onder meer cantates van Händel en
Telemann
Op zondag, 23 oktober, doet het internationale Lautenwerk Ensemble Vierakker
aan. Het Lautenwerk Ensemble is een
klein kamerorkest opgericht door de Italiaanse luitist Giulio Quirici. Naast Quirici
(Italië) maken ook Isabel Favilla, David
Molina en Bernadeta Astari deel uit van
het Ensemble. Het Lautenwerk Ensemble
legt zich toe op met name barokmuziek
uit de 18de eeuw, het maakt gebruikt van
originele muziekinstrumenten uit die tijd.
Voor het concert in Vierakker is sopraan
Bernadeta Astari aangetrokken. Astari
is winnares van diverse internationale
prijzen waaronder het Prinses Christina
Concours.
Zondag, 13 november om 15.00 uur:
concert Projectkoor o.l.v. dirigent Hans
de Wilde. Liturgie van Johannes Chrysostomos van Tchaikovsky
Een projectkoor van maar liefst 50 personen brengt onder leiding van dirigent
Hans de Wilde de Liturgie van Johannes
Chrysostomos van Tchaikovsky. Zaterdag,
10 december om 20.00 uur: Kerstconcert
door het Warnsvelds Mannenkoor
Voor meer informatie: www.demooistekerk.nl
Voor alle concerten geldt dat kaarten zijn
te bestellen via info@demooistekerk.nl

Open Monumentendag

en dat het mogelijk is om in het naast de
kerk gelegen Ludgerusgebouw nog wat te
drinken.

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

Het is persoonlijk en voelt voor ieder
anders. Wij willen hierover met u praten
en samen onze ervaringen, ons gevoel en
daardoor ook ons geloof versterken en dat
delen met elkaar.
De eerste avond van geloofsverdieping
houden we op woensdagavond 26 oktober
om 20:00 uur.
Weest allen welkom in de nieuwe sacristie.

scheid van hem genomen en hem mogen
begeleiden naar het crematorium.
Moge hij rusten in vrede en mogen zij die
achterblijven steun en kracht ontvangen
om dit verlies te kunnen dragen.

Zaterdag 10 en zondag 11 september j.l.
was weer de jaarlijkse monumentendag. Onze kerk met haar vele symbolen
mocht zich in een goede belangstelling
verheugen. Ook het orgel trok bezoekers,
waar de organist en zangeres diverse
liederen lieten horen, o.a. Ave Verum,
Panis Angelicus en Ave Maria. Bezoekers
mochten zelfs een kijkje nemen in de
orgelkast en kregen daarbij uitleg over de
diverse orgelpijpen. Zaterdags waren er
57 bezoekers en zondags 138. Al met al
een geslaagde monumentendag.

Locatieraad

Geloven: wat houdt dat in?
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De Vrije Academie Amsterdam (vrijeacademie.nl) verzorgt een serie lezingen
over kerkinterieurs in Nederland naar
aanleiding van het onlangs verschenen
boek over Nederlandse kerkinterieurs:
Kerkinterieurs in Nederland. Dit monumentale boek documenteert de rijkdom
van de kerken in ons land en toont dat,
dankzij onze religieuze tolerantie, dit
erfgoed ongekend gevarieerd is.
Vrije Academie docent Max Put vertelt op
locatie over stoere romaanse basilieken,
rijzige gotische kathedralen, beschilderde dorpskerkjes, strenge protestantse
bedehuizen, koepelkerken, synagogen,
barokke kloosterkerken, neogotische
stadskerken, kerken in Art Nouveau of
Art Deco stijl, tot en met de sobere betonnen godshuizen van de wederopbouw.
De lezingen zijn op 9 november, 14
november, 21 november, 23 november
en 28 november verspreid over het hele
land. Voor de lezing op 21 november hoeft
u niet ver te reizen: deze is in de St. Willibrorduskerk in Vierakker van 14.00 tot
15.00 uur. Opgave en meer informatie bij
de Vrije Academie: www.vrijeacademie.nl

Akkerbloemetje bloeiend
(on-)kruid
Op woensdag 21 september j.l. is overleden in de leeftijd van 81 jaar onze oudparochiaan Arnoldus Joannes Nijenhuis
(Nol), echtgenoot van Betsie NijenhuisPaling.
Wij herinneren hem als een actief persoon in het kerkelijk leven met een warme
belangstelling voor alles wat om hem
heen gebeurde.
Op dinsdag 27 september hebben we
tijdens een kerkelijke uitvaartdienst af-

Op zondag 11 september was de jaarlijkse
pleinmarkt t.b.v. onze kerk.
Al voor dag en dauw was er een grote
groep vrijwilligers aanwezig op de te verkopen spulletjes/glaswerk/kleding/boeken enz., zo overzichtelijk mogelijk uit te
stallen. Het springkussen werd opgeblazen en de koffie gezet. Vele bezoekers vonden iets van hun gading of genoten van de
vers gebakken wafels, soep of koffie.
Om 15.00 uur was de pleinmarkt ten
einde met de mooie opbrengst van
€ 1.500,--. Alle bezoekers en vrijwilligers
hartelijk dank voor uw bezoek en inzet.

Kindernevendiensten/
adventsproject

Op de volgende zondagen is er een kindernevendienst.
Zondag 16 oktober 9.30 uur Eucharistieviering
Zondag 6 november 9.30 uur woorddienst
Zondag 27 november eerste Advent
Zondag 4 december tweede Advent
Tijdens de adventsperiode van 27
november t/m 18 december is er elke adventszondag een kindernevendienst . Er
wordt gewerkt met een speciaal daarvoor
bestemd adventsproject.
Aanmelden voor het project kan via: kindervieringen@demooistekerk.nl

Sint Maartenviering in
Baak

Op vrijdag 11 november vieren we het
feest van Sint Maarten in Baak. Meer
hierover vind je op de locatiepagina van
Baak, blz. 25 en bij Kids & Teens op blz.
30 en 31!
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Jong Onderweg
nodigt jou uit.
Doe je mee
Jong Onderweg is een groep jong volwassenen die bijna
drie jaar geleden is gestart. Inmiddels zijn er baby´s
geboren, leden verhuisd of gaan studeren, en zijn er
nieuwe leden bijgekomen. We proberen iedere maand op
een avond met elkaar in gesprek te gaan over een bepaald
geloofsthema. De thema´s zijn zeer divers. We zijn geen
gesloten groep en iedereen tussen 18 en 36 jaar is van
harte uitgenodigd. Heb je interesse in Jong Onderweg en
wil je eens meedoen?
Je bent van harte welkom! Voor informatie kun je terecht bij pastor Marga Peters: m.peters@12apostelen.nl
of 06 29 405 303.
We komen weer bij elkaar op woensdag 19 oktober 2016,
van 19.00 tot 21.00 uur in de sacristie van de St. Jan te
Zutphen.

Top 2000 dienst
In de warmte van de nazomer is het
moeilijk te beseffen dat het ook
weer winter wordt, een donkere
kerst, oud en nieuw en dat daar
tussenin – voor wie ervan houdt – de
hele dag muziek van de Top 2000
uit de radio te horen is. Achter
elkaar klinken de mooiste nummers van de afgelopen vijftig jaar. Dit jaar gaan wij – samen met de Protestantse
Gemeente Zutphen en Warnsveld – in de laatste week
van het jaar een bijzondere Top 2000 dienst houden.
We hebben gelukkig nog veel tijd om het goed voor te
bereiden, maar zet vast in de agenda dat er op vrijdag
30 december 2016 een Top 2000 dienst zal zijn. In de
volgende Onderweg volgt meer informatie.
En denk vast na welk nummer jouw raakt. Misschien dat
het tijdens de dienst wel gezongen en gespeeld gaat worden. Geef je favoriete nummer door aan Marga Peters:
m.peters@12apostelen.nl
Pastoraal werkers Jaap van Kranenburg en Marga Peters

Terugkomavond
vormelingen
´De taart van je leven´.
Op 16 september kwamen de kinderen, die op 4 juni 2016
het Heilig Vormsel hadden ontvangen, weer bij elkaar
voor de terugkomavond in Vorden.
Het was leuk elkaar weer te ontmoeten en te horen hoe
de vormelingen het vergaat op de nieuwe school. We hebben aan de hand van het thema ´de taart van je leven´,
soep, hartige taart en broodjes gegeten. Daarna hebben
de vormelingen nagedacht en samen hun week ingevuld
op een papieren taart: Wat doe je zoal in een week en
waar is er tijd voor het geloof? Hoe is dat zichtbaar of
schijnt het in alles door?
Het was een ontspannen en sfeervolle avond.

Kliederkerk op zondag
20 november 2016
De ark van Noach
Kliederkerk geeft kinderen samen met hun ouders de
gelegenheid te vieren op hun manier. We nodigen jou, je
familie, je vriendjes en vriendinnetjes, of wie je maar
wilt meenemen, uit voor een nieuwe middag vol leuke
activiteiten rondom een Bijbels thema.
Dit keer is het thema: De ark van Noach.
We beginnen met een uurtje ‘kliederen’ rondom het
thema: spelletjes, experimenten en knutselwerkjes, voor
elk wat wils. Daarna houden we een korte viering waarin
we verder kennismaken met het verhaal. We sluiten
de middag smakelijk af met een High Tea met lekkere
hapjes en drankjes. Kortom het is een gezellige activiteit
rondom geloof voor het hele gezin. Je bent van harte
welkom. Kom je ook? In verband met de High Tea vragen
we je om je aan te melden bij pastor Marga Peters:
m.peters@12apostelen.nl of 06 29 405 303.
Datum: zondag 20 november 2016
Tijd:
van 14.00 tot 16.00 uur
Plaats: De Wijngaard, Wilhelminalaan 3 in Zutphen
https://www.facebook.com/events/1753083958308476/
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De Eerste Heilige
Communie

11 november,
Sint Maarten

De Eerste Heilige Communievieringen in 2017 in onze
parochie zijn op:
* Zondag 7 mei om 9.30 uur in de H. Willibrordkerk in
Hengelo, voor de kinderen van de geloofsgemeenschappen
in Hengelo en Keijenborg.
* Zondag 14 mei om 9.30 uur in de O.L.V. Tenhemelopnemingkerk in Borculo, voor de
kinderen van de geloofsgemeenschappen in Borculo en
Ruurlo.
* Zondag 21 mei om 9.30 uur
in de Christus Koningkerk in
Vorden, voor de kinderen van
de geloofsgemeenschappen
in Brummen, Joppe, Lochem,
Vorden en Zutphen.
* Zondag 18 juni om 9.30 uur in de H. Willibrordkerk in
Steenderen, voor de kinderen van de geloofsgemeenschappen in Baak, Drempt, Olburgen, Steenderen en
Vierakker.

Rood en wit zijn de kleuren van het wapen van de stad
Utrecht, waar Martinus van Tours, beter bekend als Sint
Maarten, de patroonheilige van is.
Het rood staat voor de soldatenmantel die St. Maarten in tweeën deelde.
Zijn mantel, deken en
jas tegelijk, de enige
bescherming die een
soldaat had in de winter,
deelde St. Maarten met
een bedelaar. ‘s Nachts
in een droom maakt
Jezus bekend dat hij
die bedelaar was. Jezus
identificeert zich met de
arme, de dakloze, degene
met schulden, degene die
zijn/haar hoofd niet boven water kan houden...

De data van de informatieavonden en voorbereiding worden in de volgende Onderweg vermeld. Graag ontvan-

gen wij zo spoedig mogelijk uw opgave van uw
kind om mee te doen. Een aanmeldingsformulier
vindt u op de website: www.12apostelen.nl/wat-te-doenbij/eerste-heilige-communie of kunt u opvragen bij het
parochiesecretariaat: secretariaat@12apostelen.nl

2 november
Allerzielen
Op Allerzielen gedenken we onze dierbare overledenen,
de mensen die voor ons persoonlijk van betekenis zijn
geweest. In veel kerken worden de namen genoemd van
hen die het afgelopen jaar gestorven zijn. We bevelen
hen aan bij de Allerhoogste.
Rond Allerzielen bezoeken we vaak de begraafplaats, om
het graf van een dierbare te verzorgen. Je kunt bloemen
neerleggen. Je kunt ook bloembolletjes planten: ze lijken
nu dood, maar in het voorjaar komen er vrolijke, kleine
narcisjes of blauwe druifjes uit. Je kunt ook een graflichtje aansteken, even stil zijn. Herinneringen ophalen
aan diegene die er begraven is, even bidden of zachtjes
een liedje zingen... Thuis kunt je samen een kijktafel of
hoekje maken, met een prentenboek, gedicht of foto´s
van de overledenen.

Oproep:
speelgoed delen
We volgen het voorbeeld
van St. Maarten en gaan
delen.
Breng iets van jouw speelgoed voor een ander kind mee
naar de St. Maartenviering. Wij brengen het dan naar de
voedselbank in Zelhem. Die geeft het aan de gezinnen die
bijna niets hebben.

Op vrijdagavond 11 november zijn er St. Maartenvieringen met optocht in Hengelo en Baak.
Aanvang: 18.30 uur. Zie ook de locatie pagina’s
op pagina 23 en 25.

Heilig Vormsel 2017
De parochiële werkgroep Vormsel start eind november
met de voorbereiding voor het H. Vormsel 2017.
De planning van de voorbereiding, de vormselviering en
terugkomavond ziet er als volgt uit:
De ouder- en kindinformatieavond is in maart 2017.
De vormelingendag van het Vicariaat is op zaterdag 12
maart 2017.
Kennismaking met de vormheer is in april of mei 2017.
Het voorbereidingsweekend is op zaterdag 6 en zondag 7
mei; met een overnachting.
De vormselviering is op zaterdag 17 juni 2017.
De terugkomavond is in september 2017.
Ontbrekende data, tijden en plaatsen volgen in de volgende Onderweg.
Graag zien we jullie aanmeldingen voor het H. Vormsel
zo spoedig mogelijk tegemoet. Een aanmeldingsformulier vindt je op de website: www.12apostelen.nl/watte-doen-bij/heilig-vormsel of kun je opvragen bij het
parochiesecretariaat: secretariaat@12apostelen.nl.

Onderweg / Onze koren
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Getijdengebed van alle tijden
In de Zutphense St. Janskerk, één van de beeldbepalende monumenten van deze Hanzestad en het Eucharistisch Centrum
van de parochie HH. Twaalf Apostelen verzorgt het Gregoriaans
Getijdenkoor met zangers van omliggende parochies al bijna
25 jaar door het kerkelijk jaar heen de Getijdenvieringen. Deze
eeuwenoude traditie van het Getijdengebed wordt nog altijd in
abdijen en kloosters gebeden of gezongen, maar slechts op een
paar plekken in ons land in parochiekerken.
In Zutphen zijn wij hier al vanaf 1992 mee vertrouwd. Opmerkelijk is de alsmaar groeiende belangstelling zowel om in het koor
mee te zingen als die van de vele bezoekers. Dat is natuurlijk fijn,
maar wanneer er maar vijf bezoekers zouden zijn of zelfs een
lege kerk, dan zingen we ook. Het dagelijks Getijdengebed staat
immers in het teken van de Heer, we zingen Gods lof.
Is het Latijn, de voertaal van het Getijdengebed dan geen belemmering voor veel mensen? Nee. Het doet de mensen gewoon wat,
ze hoeven de teksten niet te begrijpen. Het ritme van de Psalmen en Antifonen appelleert aan hogere religieuze gevoelens, het
zorgt voor broodnodige kostbare en rustgevende momenten van
onthaasting en verstilling in onze warrige wereld.
Het Gregoriaans Getijdenkoor telt momenteel 18 zangers uit
Zutphen en de verre regio. Er wordt in tegenstelling tot veel andere koren niet wekelijks gerepeteerd, de repetities zijn altijd een
paar weken voordat de Getijdenvieringen plaatsvinden en vinden
plaats op donderdagavond van 19.00 tot 21.00 uur in de sacristie
van de St. Janskerk. Wij willen deze gewaardeerde vieringen ook
in de komende jaren graag voortzetten en daarom blijft nieuwe
aanwas altijd welkom, zij kunnen straks de ouderen onder ons
gaan opvolgen. Enige kennis en ervaring van het Gregoriaans is
wel een vereiste, de verdere scholing krijgt u van ons tijdens de
repetities cadeau.
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De Getijdenvieringen door het Kerkelijk
Jaar zijn als volgt:
• Vespers op de vier Zondagen van de
Advent
• Mariavespers in de maand mei en
oktober en op het feest van Maria Tenhemelopneming
• Vespers op Palmzondag en Pasen
• Metten en Lauden op Paaszaterdag
• Vespers Pinksteren en op het feest
St. Jan de Doper, wanneer dit in een
weekend valt.
• Meer informatie vindt u op onze site:
www.getijdenkoorstjanzutphen.nl

