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onderweg . . . . . 
naar Pasen
Het tweede nummer van Onderweg ligt 
voor U. Na de feestelijke presentatie 
van het eerste nummer zijn redactie en 
locatieredacties direct begonnen met de 
voorbereidingen voor het tweede num-
mer. Een blad dat vooral in het teken 
staat van de Vastenperiode, de voorberei-
ding op het grote feest van Pasen. Op dit 
moment, half januari,  ligt Kerstmis nog 
vlak achter ons en zijn we nog vol van alle 
feestelijkheden die daarbij horen. Voor 
velen van ons een hoogtepunt in het jaar, 
families komen samen, het huis wordt 
feestelijk aangekleed en er wordt extra 
tijd en aandacht besteed aan de innerlijke 
mens. Voor Christenen is Pasen een veel 
groter feest is dan Kerstmis, al wordt dat 
door de ‘gemiddelde Nederlander’ niet 
zo beleefd. Met Pasen wordt het huis 
niet	aangekleed	(alhoewel….	er	zijn	mode	
trends	die	daar	wel	toe	aanzetten)	en	we	
kennen geen grote Paasdiners. Maar Pa-
sen, en zeker de voorbereiding op Pasen 
gaat echt over de ‘innerlijke mens’. En 
dan bedoel ik niet het letterlijke vasten, 
maar wél de aandacht voor wat werkelijk 
belangrijk is in het leven. En wat dat is, 
daar mag ieder voor zich over nadenken 
in deze periode. En inspiratie opdoen 
tijdens kerkdiensten of andere activi-
teiten in onze parochie. Onderweg naar 
Pasen. Dit nummer van Onderweg geeft 
u algemene informatie vanuit de locaties 
en de nodige artikelen over activiteiten 
in onze parochie, zoals de vastenaktie en 
het	projectkoor	op	Goede	Vrijdag.
De redactie van Onderweg wenst u een 
goede en inspirerende Vastenperiode toe, 
met veel aandacht voor de “inwendige 
mens”. Hoe U dat laatste ook invult.

telefoonnummer voor:

Ziekenzalving, ziekenzegen 
en uitvaart      06 103 19 638
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de weg terug
In mijn vrije tijd wandel ik graag een paar 
uur door bos, berg of hei. Wanneer ik 
een fototoestel mee heb, maak ik vaak 
foto’s van de paadjes voor of achter mij. 
Volgens mij ben ik er mee begonnen 
tijdens een vakantie in Ierland. Al die 
steile, bochtige, besloten, brede en smalle 
weggetjes boeien me. En eigenlijk weet ik 
nog steeds niet precies waarom. De foto’s 
hebben iets onbestemds. Want geen van 
allen laten ze zien waar het eindpunt van 
de route ligt. De weg moet nog begaan 
worden. Dat is ook hoe we als christenen 
begonnen zijn. De oudste naam voor 
christenen is namelijk “mensen van de 
weg.”

In de Veertigdagentijd worden we uit-
genodigd om ons te bezinnen om ons te 
bezinnen op onze weg. Het is een tijd 
van bekering. Bekering wil zeggen dat we 
doodlopende paden verlaten en weer op 
zoek	gaan	naar	God.	Hij	roept	ons	op	om	
Hem met heel ons hart te zoeken. Niet 
omdat we nu per se van die verdorven 
mensen zijn, maar omdat iedereen die 
op weg is zo nu en dan moet kijken of hij 
nog op de goede weg zit.

Vasten, aalmoezen, gebed

De gebruiken van de kerk in deze tijd 
hebben	als	doel	om	ons	hart	weer	op	God	
te richten. Door te vasten, aalmoezen te 
geven en meer tijd voor gebed te nemen, 
zoeken we een weg terug naar Hem. Deze 
drie gebruiken hebben hun oorsprong 
in het Oude en Nieuwe Testament. Het 
vasten neemt daarbij een bijzondere 
plaats in omdat Jezus dat deed voordat 
Hij begon aan zijn verkondiging van het 
Koninkrijk	van	God.

Gebruiken	als	deze	zijn	echter	geen	doel	
op zich. Het gaat er om wat we er mee 
bereiken. En elk van deze drie helpt ons 
op een bepaalde manier om de weg naar 
God	weer	te	vinden.	Door	te	vasten,	wor-
den we ons bewust van onze overvloed en 
kunnen we groeien in onze dankbaarheid 
naar	God	toe.	Dankbaarheid	richt	ons	
hart	op	God	en	zo	is	vasten	een	stap	op	
weg naar Hem. Dat kan door minder of 
minder uitgebreid te eten, maar ook door 
bijvoorbeeld minder geld uit te geven aan 
een hobby. 

Aan het vasten verwant is het geven van 
aalmoezen. Het woord ‘aalmoes’ klinkt 
ouderwets maar heeft veel moderne 
vormen. Bijdragen aan een project van 
de Vastenactie bijvoorbeeld. Vaak wordt 
daarvoor het geld gebruikt dat is uitge-
spaard door te vasten. Meer geven kan 
ook,	dan	wordt	het	een	echt	offer.	Door	
iets te delen van ons bezit, richten we ons 
op onze medemens die hulp nodig heeft. 
Het richt onze aandacht en liefde op de 
naaste en ook dat is een stap op weg naar 
God.	

Gebed	is	onze	lijn	naar	God.	We	bidden	
om met Hem in contact te blijven en de 
noden van onszelf en onze naasten aan 
Hem voor te leggen. In de Veertigdagen-
tijd kun je extra tijd maken voor gebed. 
Door bijvoorbeeld een kwartier eerder op 
te staan en een stukje uit de Bijbel of een 
bezinningsboek te lezen. Op die manier 
is de Veertigdagentijd een soort spirituele 
vakantie. Tijdens normale vakanties ma-
ken we tijd voor onze familie en vrienden, 
tijdens de Veertigdagentijd proberen we 
meer	tijd	door	te	brengen	met	God.	

op pad gaan

Het gaat in deze tijd dus niet alleen om 
wat je nalaat, maar vooral om wat je 
probeert te bereiken. Terug keren naar 
God	is	het	grotere	doel	van	een	periode	
van inkeer. Voor deze komende Veertig-
dagentijd wens ik u toe dat u een weg 
mag	vinden	die	u	dichter	bij	God	brengt.	
Het kan een eenvoudig paadje zijn of een 
steile en bochtige weg bergop. Maar het 
loont	de	moeite	om	op	pad	te	gaan!

Pastor Anton ten Klooster

Leid, vriendelijk licht, te midden ’t duister 
dat me omringt,
leid gij mij voort!
De nacht is donker, en ik ben ver van 
huis –
leid gij mij voort!
Richt Gij mijn voet; ik vraag niet om te 
zien
de verre einder – één stap is mij genoeg.
 z. John Henry Newman

Eén van de eerste weg-foto’s; Ierland, 2008

dankwoord van de pastores 

Van veel parochianen ontvingen 
we	kaarten	en	e-mails	met	goede	
wensen voor Kerstmis en het nieuwe 
jaar. Dank voor al uw goede wensen 
en de ondersteuning die u ons daar-
mee geeft. Ook de gevers van diverse 
kleine attenties willen we op deze 
manier hartelijk danken. Hoewel we 
helaas niet naar iedereen persoon-
lijk kunnen reageren, waarderen we 
ieder	gebaar!

Pastores Fred Hogenelst, Anton ten 
Klooster en Jaap van Kranenburg



4 Onderweg / Nieuws uit de Parochie

Zing mee in een 
Projectkoor 
op Goede Vrijdag!
De parochie HH. Twaalf Apostelen heeft 
op	Goede	Vrijdag	29	maart	2013		één	
gezamenlijke Kruisweg om 15.00 uur in 
de	St-Jan	parochiekerk	te	Zutphen.
We gaan daar weer met een projectkoor 
op	die	Goede	Vrijdag	liederen	instuderen	
voor die  Kruiswegviering en we nodigen 
weer alle enthousiaste gelovigen van de 
12 geloofsgemeenschappen uit om mee te 
doen. 
Ook dit jaar weer onder enthousiaste 
leiding van dirigent Jan te Plate en pianist 
Frank Sterenborg.
Al vier jaar heeft het koor de Kruisweg-
viering met veel enthousiasme en warmte  
mede vormgegeven dat we ook  dit jaar 
weer  graag met een projectkoor de vie-
ring willen laten opluisteren. 

Wil	je	meezingen	op	Goede	Vrijdag	in	
deze unieke en bijzondere Kruisweg 
meld je dan aan voor dit projectkoor 
door je naam, adres, plaats, emailadres en 
stem	(alt	/	sopraan	/	bas)	door	te	geven	
aan het secretariaat van de parochie; 
secretariaat@12apostelen.nl
Opgave graag voor 22 maart.

Namens de Werkgroep Kruisweg 2013 
Parochie HH. Twaalf Apostelen
Margriet te Morsche
Info:		tel.:	06-47116409			
m.temorsche@12apostelen.nl

afscheid en een nieuw begin
Beste medeparochianen,

Na twee stages en ruim twee jaar als diaken actief te zijn geweest in de parochie van 
de HH Twaalf Apostelen heeft de aartsbisschop van Utrecht Kardinaal Eijk mij, nu ik 
mijn studie theologie heb afgerond, gevraagd een nieuwe benoeming te aanvaarden en 
wel in de Verrijzenisparochie in en rond Ulft. Ook een grote parochie met elf geloofs-
gemeenschappen en op dit moment met een minimale pastorale bezetting. Vanaf 1 
januari 2013 ga ik daar deel uitmaken van het pastorale team. Samen met diaken Cor 
Peters	mag	ik	vorm	gaan	geven	aan	de	profielen	diaconie	en	gemeenschapsopbouw.
Afscheid nemen betekent het vertrouwde en bekende loslaten. Met gemengde gevoe-
lens neem ik dan ook afscheid van de mij zo vertrouwde eigen parochie, waar ik veel 
heb mogen leren. 
Dankbaarheid overheerst; aan de leden van het pastorale team en het bestuur die mij 
de mogelijkheid boden om twee stages te lopen. Dank in het bijzonder aan de pastores 
Wil Matti en Jaap van Kranenburg die mij met veel geduld tijdens mijn stages hebben 
begeleid. Dank aan mijn medediakens en aan u parochianen die mij hebben geholpen 
bij mijn eindonderzoek, maar ook u die mij opbouwende kritiek hebben gegeven op de 
weg in het pastoraat. En bijzonder veel dank aan 
de medeparochianen van de geloofsgemeenschap 
Christus Koning te Vorden. Het is mijn thuisba-
sis, de plek waar ik, samen met Hermien in geloof 
mee verbonden ben. Ik heb zoveel steun onder-
vonden van veel lieve mensen uit deze geloofsge-
meenschap. 
Een nieuwe parochie, een nieuw beging. Ik heb 
er nog de energie voor en ik zal met behulp van 
de	heilige	Geest	opnieuw	werken	aan	Gods	Rijk	
van heil en vrede en gesterkt door de opdracht 
die ik als diaken volg om te: “Dienen in liefde”. 
Mijn afscheid van de parochie heeft plaatsgevon-
den tijdens de Eucharistieviering op zondag 20 
januari in de Christus Koning kerk te Vorden. 
Ik wens u alle goeds en zegen toe.

Jan van Heugten
Diaken

Introductie nieuw parochieblad
‘onderweg’ op 6 december 2012
Na een lange periode van voorbereiding 
was het dan zover op 6 december jongst-
leden: de presentatie van ons nieuwe pa-
rochieblad Onderweg. We hadden er lang 
en hard aan gewerkt en waren als redactie 
eigenlijk ook wel trots op het bereikte 
resultaat. We dachten dan ook om het pa-
rochiebestuur te vragen of de presentatie 
van het eerste nummer geen feestje waard 
was. Het bestuur vond dat een prima plan 

en zo geschiedde. In een mum van tijd 
werd een en ander georganiseerd. Magda 
van Ommen zorgde voor de uitnodigin-
gen, het koor Cantemus Domino van de 
geloofsgemeenschap Vorden was bereid 
voor een avond van repetitieavond te 
wisselen, de mensen uit Vorden namen 
de catering op zich, Vicaris Pauw maakte 
zijn agenda vrij om het eerste nummer 
in ontvangst te nemen en we vonden 
de nationaal bekende priester Roderick 
Vonhögen bereid om ons toe te spreken 
over het belang van communicatie voor 
de Rooms Katholieke kerk.
Dat Roderick Vonhögen op het laatste 
moment moest afzeggen vanwege een 
optreden in “De Wereld Draait Door”, 
mocht de pret niet drukken. 
Een media man als hij zorgde gewoon 

voor	een	filmpje,	dat	dankzij	de	hulpvaar-
digheid van pastor Anton ten Klooster 
goed zichtbaar en hoorbaar was. 
Daarna was het tijd voor de onthulling 
van het eerste nummer van Onderweg. 
Een Kerstnummer, met een prachtige 
afbeelding van Rogier van der Weyden op 
het voorblad. Namens de redactie mocht 
Theo Lam het presenteren en dat deed 
hij graag. Hij bedankte voor de vele sug-
gesties voor namen die waren ingestuurd. 
Nadat de redactieleden van de voorma-
lige parochiebladen uitgebreid bedankt 
waren werd aan een aantal aanwezige 
coryfeeën een bloemetje overhandigd. 
Er	werd	specifieke	aandacht	gevraagd	
voor het vele werk dat jaren lang aan de 
bladen van de verschillende geloofsge-
meenschappen is verricht. Mensen van 
‘woorden en daden’ werden ze genoemd. 
En terecht.
Daarna deelde de redactie het eerst num-
mer uit in de kerk, werd het een tijdje 
stil en hoorde je alleen nog af en toe een 
pagina	omslaan……
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Vastenaktie project Honduras: 
hoop geven aan migranten
Vlucht uit armoede
Jaarlijks verlaten honderd duizenden 
mensen de armoede en uitzichtloosheid 
in hun land Honduras om een nieuwe 
toekomst te zoeken in de VS. Het is een 
gevaarlijke vlucht en tocht voordat ze in 
de Verenigde Staten aankomen, als ze er 
al aankomen.
 Ze willen daar voor hun gezin en familie 
een betere toekomst vinden. Hun “Ameri-
can dream” blijkt meestal een nachtmer-
rie. De meeste migranten vallen in han-
den van misdadigers, ze raken gewond, 
invalide, berooid en bedrogen. Degene 
die het wel halen lopen grote kans te wor-
den opgepakt en teruggezonden te wor-
den. Waarom willen zoveel Hondurezen 
hun land verlaten en beginnen ze aan zo’n 
gevaarlijke onderneming? Honduras is 
een van de armste landen van het Latijns 
Amerikaanse continent. De rijkdommen 
zijn in handen van buitenlandse maat-
schappijen of in het bezit van een aantal 
groot grondbezitters. Er is voor velen 
geen werk. Ook niet in de steden waar 
velen hun toevlucht zoeken.  Zeker na de 
orkaan Mitsch in 1998 werden hun slop-
penwijken, landbouwgronden en wegen 
weggespoeld. Zo wonen nu 800.000 tot  
1 miljoen Hondurezen in de VS dat is 
bijna 15 procent van de bevolking.

Het campagne 
project: is het 
werk van de 
Zusters Scalabri-
ninas. Zij trekken 
zich het lot van de 
migranten en hun 
achtergebleven ge-
zinnen aan. Zuster 
Valdete heeft er 
haar missie van ge-
maakt	(samen	met)	
om de opgepakte 
en teruggezonden 

Hondurezen op te vangen en ze te helpen 
met een menswaardige terugkeer in hun 
eigen land.  Ze bieden hulp aan de mi-
granten. Ze vangt de gedeporteerden op, 
zoals zij de mensen noemt.  Ze worden 
opgepakt en terug gestuurd naar Hondu-
ras. Daar komen ze berooid en beroofd 
van geld en bezittingen maar bovenal van 
hun menselijke waardigheid aan op de 
luchthaven. 
Zuster Valdete: “Dan gaat het erom een 

gezicht	te	geven	aan	God.	Jezus	heeft	
geleden zoals deze mensen lijden”. 
Vaak verwelkomt ze de diep teleurgestel-
de en gefrustreerde migranten met een 
grapje: “Welkom in ons vijfsterren land”. 
Dat breekt de sfeer vertelt ze: “het maakt 
de mensen wakker. In de Hondurese 
vlag staan vijf sterren en ik wil ze eraan 
herinneren dat Honduras een prachtig 
land is dat alles heeft om een goed leven 
te kunnen opbouwen. Zuster Valdete 
en haar medezuster van de congregatie 
Scalabrinianas maken vrijwel dagelijks 
hartverscheurende situaties mee, ze ho-
ren dramatische verhalen en ontmoeten 
gebroken	mensen.	“Ik	zie	God	in	ieder	
gezicht”  Ik kan niet aan de economie en 
geweld denken als ik deze mensen in hun 
ogen kijk. Ik wil hen hoop geven, want ik 
zie	kinderen	van	God.		
Ons project gaat om de ondersteuning 
van kleine projecten die zuster Valdete 
met haar medezusters vorm geeft.  Zoals 
de opvang van de teruggestuurde mi-
granten door ze te helpen bij de, sociale 
integratie, het aanbieden van beroeps-
opleidingen. Vooral jongeren proberen 
van de straat krijgen en behoeden voor 
een leven lijmsnuiven en geweld. Nieuwe 
ruimte voor een schoolgebouw is dan ook 
van harte welkom. Ze helpen vrouwen 
het geld te beheren, dat hun mannen naar 
huis sturen, zodat ze er een toekomst 
mee kunnen opbouwen voor zichzelf en 
hun kinderen. 
We geven aandacht aan uiterst kwets-
bare, vaak onzichtbare groep. Dat sterkt, 
ontroert en bemoedigt weten we van 
zr. Valdete.

Bezinningsboekje Vasten 2013

 “naast wie sta jij?”
Ook dit jaar zal er een vasten bezinnings-
boekje worden aangeboden voor slechts 2 
euro. Voor elke dag in de veertigdagentijd 
is er een gebed of gedicht. Tevens leest u 
over de activiteiten die er zullen worden 
ontplooid om dat vasten van ons handen 
en voeten te geven. Informatie  en ach-
tergronden over het project in Honduras 
dat we ondersteunen.
En een toelichting op het gebruik van 
het nieuwe hongerdoek met als Thema: 
“Hoeveel broden hebben jullie”?  
Daarbij staan de zeven werken van Barm-
hartigheid centraal.

Het boekje zal in het weekend van 9 en 
10 februari en op Aswoensdag te koop 
worden	aangeboden	na	afloop	van	de	
vieringen. U kunt het ook via het paro-
chie secretariaat bestellen. Het boekje is 
onderdeel van de 2 euro actie. We hopen 
dat velen meedoen met kleine stapjes een 
groot resultaat te behalen. Elke week 
2 euro voor een kleine actie, bv een gast 
aan tafel voor 2 euro of elke week  
2 euro in de vasten bus achter in de kerk 
doneren als iets extra’s dat je bespaart op 
de wekelijkse uitgaven. Hoeveel broden 
hebben jullie is een vraag die ons oproept 
na te denken over onze mogelijkheden 
om te delen. U kunt uw eigen actie 
bedenken. U kunt uw actie delen door 
het te mailen aan  MOV coördinator. 
m.temorsche@12apostelen.nl.

moV activiteiten tijdens 
de Veertigdagentijd 
In het weekend van 9 en 10 maart zullen 
de vieringen in het teken staan van ons 
Vastenaktie project in Honduras. We 
zullen middels de thema’s van het hon-
gerdoek aandacht besteden aan de zeven 
werken van barmhartigheid.
Op zondagmiddag 10 maart is er een 
vastenactiviteit voor alle parochianen.
Een	vastenwandeling	(2	euro)	een	vasten-
maaltijd	(2	euro),	glaasje	wijn	(2	euro)
en een leuke veiling waar men voor twee 
euro	kan	bieden	op	leuke	cadeau(tjes)	of	
hebbedingetjes. Lees in het bezinnings-
boekje meer over de activiteiten die zul-
len plaatsvinden op het Vastengala. Leuke 
ideeën zijn welkom. Plaats van samen-
komen is RK kerk Vorden van 13.30 tot 
17.00 uur op zondag 10 maart. Aanvang 
van de  vasten wandeling is 13.30 uur en 
om 15.30 begint de Vastengala.
We hopen van harte dat we weer met 
velen zullen zijn om zo met onze betrok-
kenheid de migranten in Honduras een 
extra steuntje in de rug te geven.
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KBo Zutphen 
KBO-Activiteitenkalender voor 
februari en maart 2013.
Alle activiteiten vinden plaats in of vanuit 
onze	thuisbasis	St.Elisabeth	Geweldigers-
hoek te Zutphen.
Di	5	Feb	14.00	uur	Informatiemiddag	
over dementie, onder andere Alzheimer.
Di	12	Feb	14.00	uur	Inloopmiddag.	Het	
bestuur is tot 15.30 uur aanwezig om met 
U van gedachten te wisselen en U te 
informeren. Ook kan er worden gekaart, 
gedamd, enz.
Di	19	Feb	14.00	uur	Bezoek	aan	de	Be-
weegtuin.	(Sutfene).Marcella	Schreuder	
fysiotherapeut maakt ons bekend met de 
mogelijkheden aldaar.
Gerogym	wordt	individueel	of	in	groepen	
van 10 pers gedaan
Geroswim	is	voor	mensen	die	lekker	een	
uurtje	willen	zwemmen	in	water	van	34°C.	
Alles onder deskundige leiding. Wilt U 
deze informatieve middag meemaken?: 
Bel	Hanneke	Geurtsen	Activiteiten.
Di	26	Feb	14.00	uur	Rad	van	avontuur	
ten bate van Lief en Leed.
Di	5	Mrt	14.00	uur	Spelletjes	en	kaart-
middag.
Di	12	Mrt	14.00	uur	KBO	medewerker	
Jan Rongen komt ons informeren over 
het lidmaatschap van de KBO. Doe Uw 
voordeel hier mee.
Di	19	Mrt	14.00	uur	Samen	paasversierin-
gen maken.
Di	26	Mrt	14.00	uur	Diny	Hiddink	

Onze parochie bestaat uit twaalf ge-
loofsgemeenschappen	(ook	wel	locaties	
genoemd).	Uitgangspunt	voor	het	beleid	
is dat de twaalf geloofsgemeenschappen 
een grote mate van vrijheid van hande-
len hebben binnen de kaders die door 
het parochiebestuur zijn vastgesteld. 
De verantwoordelijkheid blijft bij de 
lokale geloofsgemeenschappen zolang 
aan de bekende drie voorwaarden wordt 
voldaan:
•	 Voldoende	gelovigen	om	zinvol	te	

vieren;
•	 Voldoende	vrijwilligers	om	de	organisa-

tie draaiend te houden;
•	 Voldoende	financiële	middelen	om	de	

lasten te kunnen dragen.

Voor 2013 zien we gelukkig dat paro-
chie breed de baten en lasten elkaar in 
evenwicht houden. Wel zijn er verschillen 
tussen de geloofsgemeenschappen, de een 
licht positief, de ander licht negatief en 

Van de Bestuurstafel

Ook uw inbreng in deze is zeer welkom. 
Ons besluit om van de Dinsdag weer 
KBO Dinsdag te maken is bij velen goed 
ontvangen. Het blijft altijd moeilijk het 
iedereen naar de zin te maken. Om in 
de zomermaanden Juli en Augustus te 
sluiten is wel met grote meerderheid van 
stemmen aangenomen. Welk onderwerp 
is voor 2013 actueel? Op nr. 1 staat de 
WMO, de thuiszorg.
De communicatie met de gemeente heeft 
onze volle aandacht. Midden Januari 
hebben wij met onze zusterorganisaties 
ANBO en PCOB verenigd in de SBO al 
een gesprek met de Wethouder gehad. 
Wij zullen infomiddagen organiseren be-
treffende	dit	belangrijke	punt	“de	WMO”	
onder leiding van ons bestuurslid, tevens 
gemeenteraadslid Jacques van der Pal.
Ook op ambtenaren kunnen wij een 
beroep doen. Uw problemen horen wij 
gaarne!	
Voor een goed functioneren van het be-
stuur moeten wij de taken beter verdelen.
De heer Cor Molenwijk ondersteunt nu 
de	penningmeester	met	de	ledenadmini-
stratie.
Wij zoeken een 2e secretaris/notulist. 
Neem contact op met Ferdi Loderus 
Tel.515280. Tenslotte heel veel dank aan 
de vele vrijwilligers die afgelopen jaar we-
derom veel hebben gedaan voor de KBO. 
Voor 2013 wenst het bestuur U gezond-
heid, zegen en voorspoed.

Katholieke Belangen Organisatie voor senioren 
afdeling Zutphen en omstreken.

vertelt over Paasgebruiken en komt met 
oude verhalen uit de Achterhoek. Dit 
mag	U	niet	missen!
In Mei wil onze KBO per bus een bezoek 
brengen aan de 2de kamer. Zie Bornkrant 
!!!!	Attentie:	U	kunt	gratis	parkeren	op	
26 Februari en 26 Maart op het Huber-
tusplein . 

Samenstelling KBo-Bestuur:
Theo Engelen: Voorzitter. 
Tel.0575-518220.	
th.engelen.kbo.zutphen@kpnmail.nl
Ferdi Loderus: Secretaris. 
Tel.0575-515280.	
Email: info@kbozutphen.nl
Willibrord Wedemeijer: Penningmeester.
Tel.0575-562072.	
Email: w.wedemeijer@hetnet.nl 
Hanneke	Geurtsen:	Bestuurslid	program-
ma’s.Tel.0575-522954.
Email:	hannekeg-t@telfort.nl
Jacques van der Pal: Bestuurslid Politiek.
Tel.06-20224019.
Email: j.vander.pal@hetnet.nl
J.	van	Kranenburg:	Geestelijk	adviseur.	
Tel.711310. 
Email: j.vankranenburg@12apostelen.nl

Woord van de Voorzitter.
Het was een jaar met veel verrassingen. 
Wij mochten veel nieuwe leden verwel-
komen. Komend jaar willen wij nog meer 
aandacht besteden aan het programma, 

een enkel negatief. Ook voor 2013 zijn wij 
dus in staat om aan het uitgangspunt van 
ons beleid vast te houden. Wel zien wij 
dat door een teruglopend aantal betrok-
ken gelovigen het in de nabije toekomst 
steeds moeilijker zal worden om de eind-
jes	financieel	aan	elkaar	te	knopen.
De totale lasten van onze parochie zijn 
ruim € 1.000.000. Deze kosten bestaan 
voor	ongeveer35%	uit	persoonskosten	
en	voor	circa	35%	uit	kosten	voor	onze	
kerkgebouwen. De opbrengsten bestaan 
vooral	uit	bijdragen	van	parochianen	(>	
60%)	en	opbrengsten	uit	vermogen.

De Aktie Kerkbalans ligt net achter ons. 
Dank aan de vele vrijwilligers die zich 
hiervoor hebben ingezet; ook dank aan u 
die hebt bijgedragen. Mocht het er bij u 
zijn ingeschoten: uw bijdrage is uiteraard 
het	hele	jaar	welkom!
Zonder opbrengsten uit vermogen komen 
we niet tot een sluitende exploitatie. 

Vermogen dat bijeen gebracht is door 
onze ouders en voorouders. Wij zijn hen 
grote dank hiervoor verschuldigd, maar 
het betekent ook dat we verantwoordelijk 
zijn voor een goede en zinvolle besteding.

U mag van het parochiebestuur verwach-
ten dat wij, in overleg met het pastorale 
team en de besturen van alle 12 geloofs-
gemeenschappen, zorgvuldig zijn in de 
besteding van de aan ons toevertrouwde 
middelen.De middelen worden ingezet 
om de boodschap van Christus uit te 
dragen, mensen te inspireren, en op te 
komen voor de zwakkeren in onze maat-
schappij. 
Als wij zo kerk durven zijn dan zijn uw 
bijdragen	en	die	van	onze	(voor)ouders	
goed besteed en is er ook in de toekomst 
ruimte	voor	onze	kerk,	ook	in	deze	regio!

Gerard	Stolwijk,	Penningmeester
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Wereldgebedsdag
Wereldgebedsdag heeft een lange tradi-
tie: in 1887 riepen Amerikaanse vrouwen 
op tot een gebedsdag in hun land. Deze 
oproep is uitgegroeid tot een wereldwijde 
dag van gebed waaraan door 170 landen 
wordt deelgenomen. Al sinds 1929 wordt 
ook in Nederland deze internationale dag 
gevierd. Om onze gebeden ook praktisch 
ten uitvoer te brengen, wordt geld voor 
diverse doelen ingezameld.

Het Nederlands Comité Wereldgebeds-
dag heeft gekozen voor de volgende 
projecten: 
In la Maison des Femmes in Parijs wor-
den	vrouwelijke	clochards	tussen	de	45	
en 65 jaar opgevangen. Hier krijgen zij 
psychosociale ondersteuning, medische 
zorg en hulp bij het zoeken naar een huis. 
 
De stichting Association de Secours 
Chrétien contre la Misère helpt in het 
kindertehuis in Rwanda weeskinderen 
die tijdens de oorlog hun ouders hebben 
verloren.	Zuster	Marie-Bernadette	Cat-
toir uit Lisieux kan haar belangrijke werk 
alleen blijven doen door de donaties die 
zij van particulieren en stichtingen krijgt. 

De stichting CREAI in de Elzas zorgt 
voor speciaal onderwijs voor kinderen 
met een beperking en gedragsstoornis-
sen. Zij helpen ook bij het realiseren van 
aanpassingen voor kinderen met een 
gezichtsbeperking zodat zij thuis kunnen 
blijven wonen en geven ondersteuning 
aan de ouders. 

Op www.wereldgebedsdag.nl staat meer 
informatie te lezen over de gekozen 
projecten en het Nederlands Comité 
Wereldgebedsdag.

‘Vocal motion’  
zoekt nieuwe leden
Wij zijn ‘Vocal Motion’ een enthousiast 
kerk/pop/rockkoor uit Steenderen en 
dringend	op	zoek	naar	nieuwe	leden!
VIND JIJ HET LEUK OM TE 
(LEREN)	ZINGEN,	KOM	ERBIJ	!!
We zingen 1x per maand in de kerk. 
Zingen	bij	trouw-	en	doopdiensten	en	
daarnaast vinden wij het leuk om buiten 
de kerk te zingen op bv een kerstmarkt of 
korenfestival. 
Kom eens langs op onze repetitieavond 
op de woensdag in het Kerspel in Steen-
deren	(	naast	de	RK	kerk,	Bronkhorster-
weg	2).
Informatie:	Ans	Uenk	tel.	0575-451462	of	
Monique	Fokkink	556741.

Gelovig	zijn	is	in	de	huidige	tijd	lang	
niet meer vanzelfsprekend. Iedereen zal 
het herkennen: in je naaste omgeving 
zijn veel mensen die niet geloven, of 
die zelfs niks met het geloof te maken 
willen hebben. Het zijn je naaste col-
lega’s, buren, familieleden, vrienden. Nu 
weet ik van de meeste mensen wel hoe 
ze er ongeveer over denken, en eerlijk 
gezegd ga ik gesprekken over het geloof 
met	niet-gelovigen	graag	uit	de	weg.	De	
opvattingen staan immers zo lijnrecht 
tegenover elkaar dat er van enige toena-
dering meestal geen sprake is. Vaak leidt 
het tot een eindeloos geredetwist. Ik 
spreek uit ervaring, mag ik zeggen: een 
aantal jaar geleden had ik op een inter-
netforum een wekenlange discussie over 
geloof en ongeloof. Het leidde tot niks. 
Maar dat waren mensen op grote afstand, 
ze woonden zelfs op een ander continent. 
Dus	bij	het	off	line	gaan	was	er	geen	kans	
dat ik ze zou tegenkomen; het waren 
geen vrienden of zo.  

Nu hou ik wel van discussie. Al sinds 
jaar en dag bespreek ik samen met een 
groep vrienden de actualiteiten van de 
dag op een klein forum. Sport, politiek, 
taal, cultuur, dat soort dingen. Het geloof 
kwam eigenlijk nooit ter sprake, want 
het zijn stuk voor stuk zelfverklaarde 
ongelovigen; ze vinden godsdienst een 
achterhaalde zaak, of iets dergelijks. En 

omdat ik weet dat ik een vreemde eend 
in de bijt ben, begon ik er ook niet uit me 
zelf over. Ja, ze wisten dat ik katholiek 
ben, maar het was geen onderwerp. Je 
hebt als katholiek een zekere vrees om 
over het geloof te praten in deze tijd. Re-
ligiestress is een woord dat niet voor niks 
is opgedoken in 2012. Toch kwam een 
paar weken geleden het gesprek op het 
onderwerp geloof terecht. Ik dacht okee, 
ik ga het niet langer uit de weg. Ik zeg nu 
maar hoe ik er over ongeveer over denk. 
Ik maak een statement. Ik schreef:  

‘Ik weet dat ik katholiek zal blijven tot mijn 
dood. Daar laat ik me niet meer van afpraten 
door wie dan ook. Ik weet ook dat het geen 
bevlieging is, maar wel iets wat in de huidige 
tijd in Nederland haast gek gevonden wordt. 
Het wordt in links-liberale kring min of meer 
gewoon gevonden dat je ‘niet gelovig’ bent, 
geloof is immers een achterhaald sprookje, zo 
denkt men te weten. Er wordt dan ook graag 
met een badinerend toontje gesproken over 
‘die gristenen’, nog meer dan over moslims, 
want daarvoor hebben ze nog wel een zekere 
sympathie. Niet voor het geloof an sich, maar 
meer uit politiek correcte reden; ze willen niet 
discrimineren. Of er wordt gezegd dat je niet 
onafhankelijk denkt als je geen atheīst bent. 
Of niet nuchter. Is kunst, de liefde of poēzie 
dan ook nuchter? In mijn diepste wezen ben ik 
helemaal geen nuchter mens. Als ik me ergens 
mee bezig gehouden heb in mijn leven is het 
wel de vraag naar de zin van het bestaan, de 
Godsvraag. Leibniz’ vraag: waarom is er iets 
en niet niets?’

Er kwam een felle discussie op gang, 
die dagenlang voortduurde. Wat trekt 
jou dan zo in het geloof?  Maar het is 
toch niet te bewijzen dat het waar is? 
Die katholieke kerk is toch een enorm 
hiērarchisch	instituut,	wat	wil	jij	daar	
als modern mens mee te maken hebben? 
Waarop ik dan weer antwoorden gaf als 
‘Ik wil het kind niet met het badwater 
weggooien’, ‘Het gaat me om de essentie’ 
en ‘Je moet ook een beetje Latijns kun-
nen denken’. 
Enfin,	na	een	paar	dagen	kwam	het	felle	
debat	tot	rust.	En	dat	was	wel	fijn,	want	
het kostte me toch ongemerkt een hoop 
energie.      

Achteraf ben ik blij dat ik mijn statement 
gemaakt heb. Nu weten ze hoe ik werke-
lijk denk. En gelukkig zijn we even goede 
vrienden gebleven. Misschien zelfs is de 
vriendschap wel verder uitgediept na dit 
blootleggen van de ziel.

Hans Limbeek  

een statement

Het koor Fermata uit 
Zutphen stelt zich aan 
u voor
FERMATA zong op 1e Kerstdag 
tijdens de H.Mis in de St.Jan.  
Wij hebben dit met veel plezier  
gedaan en willen u graag iets over  
ons koor vertellen.

FERMATA is een koor dat met haar 
muziek een bijdrage wil leveren aan 
bijzondere momenten. Ons vocaal 
ensemble bestaat uit zangers met 
geschoolde stemmen en jarenlange 
koorervaring. Wij zijn vooral gespeci-
aliseerd in het zingen bij uitvaarten en 
herdenkingsdiensten. Ook zingen we 
bij huwelijken en doopdiensten. 
Minimaal een keer per jaar geven wij 
een “open” concert. Het eerstvolgende 
zal plaatsvinden in de St.Jan in Zut-
phen op zondagmiddag 17 maart a.s. 

Contactadres:	tel.543138	(0575)	onze	
website: www.fermatazutphen.nl
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H. martinus - Baak
Wichmondseweg	17,	7223	LH		Baak;	0575-441291;	
martinusbaak@kpnmail.nl
Secretariaat:	donderdag	9.00-9.30	uur;
Rekeningnr.:	3045.01.697
Redactie: antoonmentink@chello.nl

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

Pastoraatgroep
B.	Lamers,	441244;	J.	Dors,	441948;	I.	Teunissen,	452865,	
infra.teunissen@kpnplanet.nl

Vanuit de Pastoraats-
groep
Aanmelden voor het ontvangen van 
het Heilig Vormsel. 
Op zaterdagavond 25 mei om 19.00 uur is 
de vormselviering gepland. Tijdens deze 
viering zullen kinderen uit de Vierslag ge-
vormd worden. De Vierslag staat voor de 
geloofsgemeenschappen Baak, Olburgen, 
Steenderen en Vierakker. De viering zal 
in de kerk in Baak plaatsvinden. 

Opgeven van kinderen die gevormd 
willen worden. 
Als je kind gedoopt is en de EHC gedaan 
heeft kan hij/zij gevormd worden. Som-
mige ouders laten hun kind niet dopen, 
zij willen de keuze bij het kind laten. Nu 
je kind wat ouder is kan hij/zij zelf kiezen 
om wel of niet bij de kerk te willen horen. 
Voor sommige kinderen lijkt het dus alsof 
ze die keuze in groep 7 en 8 niet heb-
ben omdat ze in het verleden ook ‘niet 
meegedaan’ hebben. Toch is het juist voor 
die kinderen ook mogelijk om nu mee te 
doen. We moeten dan wel voor het vorm-
sel het een en ander regelen. Meld je dan 
zo snel mogelijk aan. De contactpersoon 
in Baak voor het Vormsel is Jacqueline 
Dors,	tel.	441948	e-mail:	jhmberentsen@
hetnet.nl. De kinderen van groep 7 en 8 
krijgen in het begin van 2013 een aan-
meldbrief mee. Kinderen die geen aan-
meldbrief hebben ontvangen kunnen zich 
op bovenstaand adres aanmelden, waarna 
ze een aanmeldbrief ontvangen waarop 
de gegevens ingevuld kunnen worden. 
Ouderavond. 
De eerste ouderavond is op donderdag 
7 februari om 19.30 uur in het Ludgerus-
gebouw in Vierakker. Mocht u nog niet 
zeker zijn over het wel of niet deel willen 
nemen aan het vormsel, dan kunt u zich 
ook alleen aanmelden voor de ouder-
avond.	Na	afloop	heeft	u	meer	informatie	
gekregen over de inhoud van het vorm-
sel en kunt u alsnog samen met uw kind 
beslissen wat u wilt.

Van de locatieraad
Aan het einde van het jaar zijn nog enkele 
werkzaamheden aan het gebouw uitge-
voerd. De afgelopen jaren zijn tot drie 
keer toe de bliksembeveiliging van de 
kerk gestolen, vanwege het koper. Ook de 
vervangende aluminium leidingen moest 
er aan geloven. Bij het herstel van de 
leidingen zijn voor de eerste 2,5 meter van 
het maaiveld een zwaar metalen buizen 
bevestigd. Hopelijk biedt dit soelaas. 

De kerk is in 2006 gescheiden in 2 delen. 
In het profane achterste deel zijn in 
januari vorig jaar de banken verwijderd 
voor de verhuizing naar de St. Jan in 
Zutphen. Net voor de Kerst hebben 
vrijwilligers de vlonders verwijderd voor 
een binnenkort aan te brengen houten 
vloer. Deze komt iets lager te liggen, 
gelijk aan de tegelvloer. De bedoeling is 
om gelijkelijk aan de ruimte geschikt te 
maken voor gemeenschapsactiviteiten. 
In 2012 hebben vrijwilligers het kerkhof, 
de	kerkhof-	en	veldkapel	opgeknapt.	De	
veldkapel is het jaar ervoor door opge-
schoten jeugd na kermisbezoek totaal 
vernield. De geloofgemeenschap heeft 
dit gelukkig niet geheel zelf hoeve te 
bekostigen. De stichting Vrienden van de 
Parel van Baak is bijgesprongen met een 
bedrag	van	€	3.500,--,	waarvoor	hartelijk	
dank. De stichting stelt zich ten doel het 
kerkgebouw in stand te houden met het 
organiseren van activiteiten om fondsen 
te verwerven. Tevens streeft ze naar het 
verbreden van het draagvlak ook buiten 
de geloofgemeenschap. Daartoe is de 
Parel vanaf januari donateurs aan het 
werven.

Bij de opening van de kerstmarkt van de 
Parel, overhandigde onze  penningmees-
ter Paul Niks aan Herman Heuver van 
het parochiebestuur het met kleuren-
foto’s	geïllustreerde	boekje	(56	pagina’s)	
over de geschiedenis van de Baakse kerk-
gemeenschap en de kerk. De deelnemers 

aan de kerkbalans ontvangen in januari 
een exemplaar. De Parel van Baak zal het 
gebruiken als welkomstgeschenk voor de 
donateurs. 
In november zijn tijdens de paro-
chieavond van Martinus de jaarcijfers 
behandeld. Het is de raad gelukt om de 
exploitatie vrijwel sluitend te houden, 
dankzij de bijdragen van de gemeenschap. 
Op deze plaats hartelijk dank ervoor. 

nieuwjaarsreceptie  
St. martinus

De kerk bood zaterdag 5 januari ’s avonds 
een fraai en monumentaal onderdak aan 
de traditionele nieuwjaarsreceptie van de 
geloofsgemeenschap	in	Baak.	Na	afloop	
van de eucharistieviering met voorganger 
pastoor Hogenelst werden volop handen 
geschud. De aanwezigen wensten elkaar 
een plezierig en bovenal gezond 2013.

Familieberichten
Op 17 december is Bert Schooltink over-
leden	op	55-jarige	leeftijd.

misintenties 
Za. 2/2 Fam. te Stroet. Zo. 10/2 Jgt. Ou-
ders	Conelissen-Brink,	Fam.	Veenhuis-
Zents.	Za.	16/2	Ouders	Dashorst-Brink.	
Zo.	24/2	Jgt.	Mies	Koekkoek,	Anneke	
Sesink,	Fam.	Veenhuis-Zents,	Herman	
Hendriks. Za. 2/3 Jgt. Anthonius Herma-
nus Driever, Jgt. Antoon van den Bos, 
Fam.	Hendriks-Hermsen.	Zo.	10/3	Fam.	
Veenhuis-Zents.	Za.	16/3	Ouders	Roor-
dink-Borgonjen,	Ouders	Dashorst-Brink
Misintenties voor elk weekend
Appie Besseling,  Henk Alofs,  Mevr. 
Salebrink, Bert Schooltink
Misintenties voor eenmaal per maand
Mevr.	Hebben	–	Smit,	Teun	en	Marie	
Eliesen–Hendriks	,	Ouders	van	Leussen–
Schooltink-Bosman,		Fam.	Van	Ree–ten	
Broek	,		Ouders	Driever	–	Masselink	
,  Mevr. Dicky Herfkens, Fam. van den 
Bos–Sesink	,	Dhr.	Jan	van	Langen,		Mevr.	
Mulder-Geurts,		Fam.	Teunissen-School-
tink, Theodorus Jansen en Jos,  Bernar-
dus Theodorus Boshoven en Fam., Jos 
Hermsen
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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.:	Rabo	3091.19.510	(algemeen);	Rabo	3091.05.439	
(kerkbijdragen);	
Redactie: monique.uhl@gmail.com

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

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

nieuws vanuit de pastoraatsgroep en de locatieraad
Een geslaagde vrijwilligersbijeen-
komst
Hoewel het oude jaar al weer even achter 
ons ligt willen we graag nog even met u 
terugblikken op een gezellige vrijwilli-
gersbijeenkomst. Na de eucharistieviering 
op zondag 11 november j.l. kwamen zo’n 
80 vrijwilligers met hun echtgenoten of 
partners bijeen voor een “brunch” bij De 
Melktap	in	Geesteren.	Er	werd	gelachen	
bij	een	door	Jan	Verwoolde	gemaakte	film	
met de toepasselijke titel: ‘Activiteiten in 
en rondom onze Kerk’. Door de voorzit-
ter van de pastoraatgroep Jeroen Uhl 
werd tijdens z’n praatje nadrukkelijk naar 
voren gebracht dat we zonder al die vrij-
willigers nergens zijn. Met de vertoonde 
film	werd	treffend	in	beeld	gebracht	hoe	
“broodnodig” alle vrijwilligers zijn voor 
het goed functioneren van de geloofsge-
meenschap in Borculo.

Per 1 januari zijn er een aantal din-
gen veranderd:
De maandelijkse R.K. vieringen in het J. 
W. Andriessenhuis zijn met ingang van 1 
januari vervallen. In plaats daarvan zal er 
een Pastor of Diaken de mensen persoon-
lijk bezoeken en de H. Communie uitrei-
ken op de eerste vrijdag van de maand.

In het nieuwe parochieblad ontbreken 
de aanvraagformulieren voor bezoek en 
verhuizing. Degenen die graag bezoek 
willen ontvangen van iemand van de 
bezoekersgroep kunnen dit melden bij 
de leden van de bezoekersgroep of op 
woensdagochtend bij het secretariaat. 
Ook voor een verhuizing of voor het 
opgeven van misintenties kunt u bij het 
secretariaat terecht..  

Mirjan Nijman is gestopt met haar werk 
bij de pastoraatsgroep. Zij heeft er hart 
en ziel ingestopt, maar kan het niet meer 
combineren met het werk thuis en op de 
zaak. We zullen haar zeker gaan missen 

en willen haar heel hartelijk bedanken 
voor haar inzet voor onze geloofsgemeen-
schap!	In	de	tussenliggende	tijd	kunt	u	
voor liturgische vragen of opmerkingen 
terecht bij Annette Franck.

Kerkbalans 2013.
In de eerste editie van het gezamenlijke 
parochieblad is uitgebreid onze aandacht 
gevestigd op de jaarlijkse Actie Kerk-
balans met als thema: “ Wat is de kerk 
jou waard? “  We vragen u dringend om 
over die vraag na te willen denken. Want 
onze eigen Borculose kerk en geloofsge-
meenschap is het waard om je voor in te 
zetten. Bij dit blad heeft u een enveloppe 
ontvangen. Velen onder u doen dit ook 
jaarlijks en wij zijn hen daar ook dank-
baar voor.  Met verwijzing naar de brief 
in	de	bekende	kerkbalans-enveloppe	wil-
len we met nadruk onderstrepen dat uw 
geldelijke bijdrage wordt aangewend c.q. 
wordt besteed voor de jaarlijkse kosten 
bij en rondom de diverse vieringen en 
locale activiteiten, alsmede de onder-
houdslasten van de monumentale Kerk, 
het	KJ-gebouw	en	het	Kerkhof	aan	de	
Steenstraat.	Doe	mee	.....	een	financieel	
gezonde geloofsgemeenschap staat of valt 
met	de	financiële	steun	van	alle	Borculose	
parochianen.
Activiteiten Caritasgroep Borculo 
Collecte voor de Caritasgroep. Tijdens de 
vieringen van 31 maart en 1 april.
Kledinginzameling. Dit zal gehouden 
worden op vr. 5 april van 19.00 tot 20.30 
uur en op za. 6 april van 10.00 uur tot 
11.30 uur. U kunt dan uw goede kleding, 
schoeisel en huishoudtextiel in gesloten 
plastic zakken afgeven in het portaal 
van de R.K. Kerk aan de Steenstraat te 
Borculo. 
Bezinningsdag Senioren. Deze dag zal 
dit	jaar	worden	gehouden	op	di.14	mei.	
Als u vorig jaar aan de dag hebt deelgeno-
men ontvangt u eind april/begin mei een 
schriftelijke uitnodiging. Iedereen is van 

harte welkom om ook mee te doen. U 
kunt zich aanmelden bij  mevr. W. Lub-
bers,	tel.	275408.	De	bijdrage	zal	evenals	
vorig	jaar	€15,-	per	persoon	zijn.

musical arimathea
De	Musical	Aritmathea	staat	te	gebeuren!	
Aritmathea gaat over het paasverhaal 
vertelt door Jozef van Arimathea. Het 
bijzondere aan deze musical is dat in één 
weekend	(23	en	24	maart)	alles	wordt	
ingestudeerd	én	uitgevoerd!	Iedereen	
kan zich hiervoor aanmelden, je hoeft 
geen ervaring te hebben. Of je nu wilt 
zingen, spelen, voor de catering wilt 
zorgen of mee wilt denken in kleding en 
decor. Iedereen kan meedoen, van jong 
tot oud. Op dinsdag 12 februari is er in de 
Schephuve	in	Geesteren	van	19.30-21.00	
uur een inloopavond voor iedereen die 
nieuwsgierig is naar deze musical. Ieder-
een is van harte welkom. 

Koren:
Het Parochiekoor zingt op 2, 16 en 23 
febr.,	17	en	24	maart.	Het	koor	Stemmig	
zingt op 10 febr, 3 en 9 maart.

Familieberichten
Op 7 december 2012 is op 78 jarige 
leeftijd overleden Hendrikus Reinirus 
Gerhardus		(Harry)	Hendriksen,	echtge-
noot van Mieke Bieleveldt.

misintenties
Za.	2/2:	Overleden	Fam.	Geerligs	en	
Ottenschot, Herman en Annie v. d. Berg 
–	Savenije,	Fam.	Pelgrum,	Harry	Hen-
dricksen, Theo en Riek Verheijen, Truus 
Dibbelink-Wegdam
Zo.	10/2:	André	Jansen	(Jaargedachtenis),	
Liene	Heutinck	–	Wieggers,	Herman	en	
Annie	v.	d.	Berg	–	Savenije,	Overleden	
ouders	Hulzink	–	Spekschoor,	Harry	
Hendricksen	Truus	Dibbelink-Wegdam,	
Za.16/2: Theo Spliethof, Herman en An-
nie	v.	d.	Berg	–	Savenije,	Truus	Dibbelink	
-	Wegdam
Za.	23/2:	Herman	en	Annie	v.	d.	Berg	–	
Savenije, voor onze zieke mede parochia-
nen,	Mina	Jansen	–	ten	Bras	
Zo.	3/3:	Liene	Heutinck	–	Wieggers,	
Overleden	fam.	Geerligs	en	Ottenschot,	
Herman	en	Annie	v.	d.	Berg	–	Savenije,	
Fam. Pelgrum, Overleden ouders Hulzink 
–	Spekschoor,	Truus	Dibbelink	-	Wegdam
Za.	9/3:	Herman	en	Annie	v.	d.	Berg	-	
Savenije
Zo.	17/3:	Herman	en	Annie	v.	d.	Berg	–	Sa-
venije, Theo en Riek Verheijen, Herman 
Beerten,	Mina	Jansen	–	ten	Bras	
Zo.	24/3:	Truus	Dibbelink-Wegdam

Inleveren Kopij
Sluitingsdatum inleveren kopij voor 
Borculo is 18 februari, 
monique.uhl@gmail.com
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H. Willibrord - Hengelo
Spalstraat	38;	7255	AD		Hengelo	(Gld.);	0575-461275;	
willibrord@rkkhengelo.nl; www.rkkhengelo.nl
secretariaat:	woensdag	15.00-17.00	uur.
Rekeningnr.:	1213.92.570;	1195.38.857	(kerkbijdragen);	
1684.62.303	(torenrestauratie).
Redactie: louise50@live.nl

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

toespraak bij de nieuwjaarsviering op 6 januari jl.

2013, is een feit, sinds een aantal dagen 
moeten we weer een ander jaartal invul-
len als we de datum moeten vermelden. 
Hoe vaak heeft u zich al vergist? Dat 
gebeurt nog een paar keer, maar daarna is 
het alweer gewoon. En hoe zit het met al 
die goede voornemens en plannen die u 
voor het nieuwe jaar gemaakt heeft. 
Wij, als Locatieraad hebben ook een 
dergelijke lijst en daar hebben we nog 
niets van doorgestreept. Zou trouwens 
ook niet goed zijn, als er nu al, door ons 
gestreept was. Wat, er dan zoal op ons 
lijstje staat? Ik zal het met u doornemen.

Jaarvergadering Willibrord 
Geloofsgemeenschap
In het komende voorjaar, zal er een jaar-
vergadering	voor	onze	Geloofsgemeen-
schap worden belegd. De exacte datum 
voor deze vergadering is vastgesteld op 25 
april a.s. Tijdens deze vergadering willen 
wij graag met u in gesprek over diverse 
onderwerpen	die	in	onze	Geloofsge-
meenschap spelen. 

Contacten met de werkgroepen:
Ook zullen wij als Locatieraad doorgaan 
met het kennismaken met de verschil-
lende werkgroepen door vergaderingen te 
bezoeken. De website van de Hengelose 
Geloofsgemeenschap	is	enige	tijd	geleden	
vernieuwd. Deze site proberen we zo ac-
tueel mogelijk te houden en daar kunt u 
veel informatie vinden. Zoals het tijdstip 
van vieringen, soort vieringen en wie de 
voorganger is. Ook staat er informatie 
vanuit de Parochie, over de restauratie 
van de toren en is er een fotoalbum. De 
nieuwsbrief die u regelmatig in de bus 
krijgt is op onze site ook te lezen. Het 
adres is, www.Willibrordhengelo.nl  Dus 
zet het bij uw favorieten.

Vrijwilligersbeleid:
In september 2012 hebben het Parochie-
bestuur en het Pastoraal Team  van de 

parochie de HH. Twaalf Apostelen, een 
nota rond gestuurd over het vrijwilligers-
beleid in onze Parochie. Als Locatieraad 
zullen wij dit onderwerp meerdere keren 
op onze agenda zetten om hierover met 
elkaar in gesprek te gaan. De vrijwilliger 
neemt in onze samenleving een hele 
belangrijke plaats in, dat realiseren wij 
ons goed. 

Communicatieplan: 
De Locatieraad is van plan om een com-
municatieplan op te stellen, waarin we 
vastleggen, hoe we met elkaar willen 
communiceren, hoe vaak, over welke on-
derwerpen, met wie we willen overleggen, 
enz. Het is namelijk erg belangrijk om 
hier	goed	over	na	te	denken	en	alle	in-en-
outs  van te voren te belichten voordat 
we het vastleggen. Als Locatieraad willen 
we namelijk graag korte en duidelijke 
lijnen	in	het	overleg	binnen	onze	Ge-
loofsgemeenschap.

Foto Hengelose Geloofsgemeen-
schap:
Eind 2010 is er een zogenaamde foto 
van de Hengelose geloofsgemeenschap 
gemaakt. Dit is niet een echte foto maar 
een situatieschets hoe wij er als geloofs-
gemeenschap in Hengelo voor staan. Er 
staat in wat onze kansen en bedreigin-
gen zijn en wat onze sterke en zwakke 
punten zijn. Een dergelijke foto geeft 
inzicht welke activiteiten moeten worden 
ontwikkeld en welk doel daarmee wordt 
na gestreefd. Dus gaat de Locatieraad 
een plan opstellen, waarin de activitei-
ten worden vermeld, waarom ze moeten 
worden ontwikkeld en welke prioriteiten 
daar bij horen. 

restauratie kerktoren:
Als laatste, maar zeker niet de onbelang-
rijkste, de restauratie van de toren. 
Wij hopen dat binnenkort kan worden 
begonnen met de restauratie. Wanneer 

we voldoende inzicht hebben over de 
eigen	inbreng	van	de	financiën	zullen	we	
fiat	geven	aan	de	parochie	om	de	restau-
ratie in gang te zetten. Wanneer deze is 
afgerond kan ons kerkgebouw er weer 
een tijdje tegen. Ons kerkgebouw staat 
stil, al jaren op dezelfde plek, trotseert 
weer en wind en biedt ons onderdak en 
beschutting. 

We vieren erin en rouwen. Dat is een 
geruststellend gevoel en daarom moeten 
we goed voor haar zorgen. 

Vanaf deze plek wens ik u namens de 
Locatieraad en Pastoraatsgroep een voor-
spoedig en gezond 2013 toe. 
Namens de locatieraad/pastoraatsgroep
Frans	Geurtsen,	voorzitter.	
(Volledige	versie	is	te	lezen	op	de	website)

Inspiratie en ontmoeting
Iconen	–	Vensters	op	de	Eeuwigheid
Lezing en opening expositie door Marjan 
Nijhuis 

Er zal in de Re-
migiuskerk een 
expositie te zien 
zijn van iconen 
van kunstenares 
Marjan Nijhuis 
uit Eibergen en 
haar cursisten. 
Marjan heeft zo-
wel in binnen als 
buitenland van 

veel bekende icoonschilders les gehad om 
zich in deze bijzondere techniek van het 
schilderen van iconen te bekwamen. Zelf 
geeft ze nu al jaren les. In een lezing met 
power-point-presentatie,	die	om	20.00	
uur begint, zullen Marjan en Rob Nijhuis 
uitleg geven over het ontstaan en de 
ontwikkeling van de icoon in de geschie-
denis en uiteraard over de techniek van 
het maken de icoon. Aansluitend wordt 
de expositie geopend.

De weg van onbeschilderd paneel naar 
icoon is een lange weg en hoewel de 
makers volgens strenge tradities te werk 
gaan is het resultaat heel persoonlijk.
De	icoon	van	het	Griekse	woord	´eicoon´	
dat beeld of gelijkenis betekent is een 
afbeelding van Christus, Maria, een Hei-
lige, van Feestdagen of Bijbelse gebeur-
tenissen. Iconen komen als liturgievorm 
voor de Byzantijnse Kerk en dienen als 
gebedsmedium, als meditatiepunt. Voor 
vele mensen uit de brede christelijke tra-
ditie boeien iconen vanwege het myste-
rie, als vensters op de eeuwigheid. 

Plaats: Remigiuskerk Hengelo Gld. 
Datum: donderdag 14 februari 2013
Tijd: 20.00 - 22.00 uur
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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.: 3223.03.001, 
Redactie:	c.schoutsen4@kpn.nl

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

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

Vieren met mgr. eijk
Zondag 16 december 2012, de derde 
Zondag van de Advent mochten we 
kardinaal Eijk welkom heten in Joppe om 
samen met hem de Heilige Mis te vieren. 
Het was een mooie viering waarin we 
samen hebben kunnen bidden en zingen. 
We	lazen	uit	het	evangelie	Lucas	3,	10-
18 waarin Johannes de Doper de blijde 
boodschap verkondigde opdat we uitzien 
naar de geboorte van Jezus Christus. Na 
de viering hebben we de kardinaal de 
hand kunnen drukken en samen gezel-
lig	koffie	gedronken	en	heerlijk	gepraat.	
We kunnen terugzien op een hartelijk en 
warm samenzijn.

midwinterhoornblazers 
kondigen de geboorte van 
Jezus aan 
Op Eerste en Tweede Kerstdag werd 
het bezoek aan de kerststal muzikaal 
opgeluisterd door de Joppeblaozers. Zij 
bliezen op hun midwinterhoorn om de 
geboorte van Jezus aan te kondigen. Ze 
noemen het wel ”d’olde roop”. Wilfried 
Jansen vertelt dat de club in augustus 
2012 is opgericht en dat de groep uit 11 
blazers bestaat. ‘Omdat het midwinter-
blazen bij het kerstfeest hoort en om het 
oude gebruik ‘van de aankondiging’ in ere 
te houden is het mooi dit hier in Joppe te 
kunnen doen. 

dankwoord
De Pastoraatsgroep en Locatieraad willen 
u en jou, alle vrijwilligers en voorgangers 
hartelijk danken voor de inspanningen in 
het afgelopen jaar. Dankzij uw enthou-
siaste medewerking en betrokkenheid 
blijven wij vorm geven aan een geloofsge-
meenschap in Joppe. 
ALLEN	HARTELIJK	DANK!

opbrengst collecte Cuba
In het kader van de Bisschoppelijke 
Adventsactie is er tijdens de vieringen 
in de adventstijd  en kerst gecollecteerd 
voor	het	Cuba-project	van	onze	mede-
parochiaan Laszlo Erhardt. Wij kunnen 
het fantastische bedrag van € 1800,00 
overmaken. Dank aan alle gulle gevers, 
groot	en	klein!	

afscheid lid pastoraats-
groep
Vanaf de start van de Pastoraatsgroep 
in	april	2007	is	Greet	van	Tongeren	lid	
geweest van de Pastoraatsgroep. Met hart 
en ziel heeft zij zich ingezet voor onze 
geloofsgemeenschap en zich met name 
gericht op de contacten met het koor en 
de organisatie van de E.H. Communie en 
het	H.	Vormsel.	Greet	gaf	aan	dat	het	tijd	
geworden is om plaats te maken voor de 
jongere garde en op haar verzoek heeft 

het parochiebestuur, op advies van de 
pastoraatsgroep, besloten haar lidmaat-
schap	van	de	pastoraatsgroep	per	01-01-
2013 te beëindigen. Onze geloofsgemeen-
schap is haar veel dank verschuldigd voor 
al het werk voor Joppe. Wij wensen haar 
nog veel succes met de vrijwilligerstaken 
die zij heeft behouden. Met name haar 
grote	passie:	zingen	op	het	koor.	Greet:	
dank	je	wel!

aanpassing toegang kerk
De kerk is nu middels aanpassingen toe-
gankelijk gemaakt voor kerkgangers die 
moeilijk ter been zijn of gebruik maken 
van rollator/rolstoel. De kerkgangers kun-
nen vóór  de kerk links via de tuin van de 
pastorie naar de sacristie. Via een helling 
komen zij in de gang van de sacristie en 
vervolgens via een rijplank in de kerk. 
De kosters zullen, indien nodig, hulp 
verlenen.

Vesper
zondag 24 februari 2013 
Op	de	tweede	zondag	van	de	40	dagen-
tijd is er een vesper in de Protestantse 
kerk te Epse. Deze vesper gaat uit van 
het Oecumenisch Beraad van Kerken 
in	de	voormalige	gemeente	Gorssel.	
Onze geloofsgemeenschap zorgt voor de 
organisatie, dhr. W. Achtereekte zal de 
voorganger zijn en het koor zal medewer-
king	verlenen.	Aanvang:	17	uur	–	Plaats:	
Lochemseweg 36, Epse

Koffie-ochtend
Op woensdag 13 maart a.s. is er weer een 
koffie-ochtend	voor	ouderen	in	de	pas-
torie. De vorige keer hebben we gekeken 
naar	een	schitterende	film	over	het	leven	
van Hildegard von Bingen. De komende 
koffie-ochtend	hopen		we	weer	velen	van	
u te mogen ontmoeten.  Dit keer een 
open gesprek, geen vast thema. We ma-
ken er een gezellige morgen van. U bent 
van	harte	welkom.		Om	10	uur	is	de	koffie	
klaar.	We	vinden	het	fijn	als	we	weten	
op hoeveel mensen we kunnen rekenen. 
Graag	een	telefoontje	naar:	Mariet	van	
Koppen:	0575-490139	of	Puck	Vork:	0575-
490500.	Tot	ziens	op	13	maart!		

Familieberichten:
Gedoopt:	Jasmijn		Maria	Geers	dochter		
van	Timotheus	Coenrad	Andreas	Geers	
en	Hendrika	Maria	Geers	–Kleinlugten-
belt, zusje van Ward, Merle en Thijmen, 
Lochemseweg	40,	7214	RK	Epse
Overleden:	Anna	Josephina	Brouwer-van	
Leusen , weduwe van W.J. Brouwer op de 
leeftijd van 86 jaar.
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za 2/02 19.00 uur 19.00 uur 19.00 Oec.v.       17.00 uur 18.30 uur  za 2/02
Maria WCV Eucharistie Noaberviering       Eucharistie Eucharistie   Maria
Lichtmis T. ten Bruin A. ten Klooster werkgroep       A. ten Klooster F. Hogenelst  Lichtmis
             
zo 3/02   9.30 uur 9.30 uur 11.00 uur 9.30 uur 9.30 uur 9.30 uur 9.30 uur 10.00 uur  11.15 Euch. zo 3/02
   WCV Eucharistie Eucharistie WCV Eucharistie WCV Eucharistie WD  A. ten Klooster  
 	 	 A.	ten	Klooster	 F.	Hogenelst	 T.	ten	Bruin	 F.	Hogenelst	 G.	Oude	Groen	 J.	Leisink	 werkgroep	 	 T.	ten	Bruin

za 9/02        19.00 uur 19.00 uur 17.00 uur  17.00 uur za 9/02
        Eucharistie	 Eucharistie	 Eucharistie	 	 	Effataviering	
        A. ten Klooster F. Zandbelt F. Hogenelst  werkgroep 
             
zo 10/02 9.30 uur 9.30 uur 9.30 uur 9.30 uur 11.00 uur 9.30 uur 9.30 uur    9.30 uur 11.15 uur zo 10/02
 WCV Eucharistie Eucharistie WCV WCV Eucharistie WCV    WCV Eucharistie 
 J. van Kranenburg F. Hogenelst F. Zandbelt T. ten Bruin J. van Kranenburg A. ten Klooster werkgroep    werkgroep A. ten Klooster 

wo 13/02 zie 19.00 uur 19.00 uur 19.00 uur 19.00 uur 19.00 uur zie 19.00 uur 19.00 uur 19.00 uur 19.00 uur 19.00 uur wo 13/02
Aswoens Vierakker WD WD Eucharistie WD WD Steenderen Eucharistie WD WD WD  Eucharistie Aswoens
dag	 	 G.	Oude	Groen	 werkgroep	 F.	Zandbelt	 T.	ten	Bruin	 werkgroep	 	 F.	Hogenelst	 W.	Matti	 J.	van	Kranenburg	 werkgroep	 A.	ten	Klooster	 dag

za 16/02 19.00 uur 19.00 uur  17.00 uur         za 16/02
 Eucharistie Eucharistie  WCV          
 F. Hogenelst A. ten Klooster  werkgroep         
             
zo 17/02   9.30 uur  11.00 Euch. 9.30 uur 9.30 uur 9.30 uur 9.30 uur 9.30 uur 9.30 uur 11.15 uur zo 17/02
1e zo.   Eucharistie  A. ten Klooster WCV WCV Oec.v. WCV Eucharistie Eucharistie Eucharistie 1e zo.
40dagen	 	 	 F.	Hogenelst	 	 T.	ten	Bruin	 werkgroep	 werkgroep	 werkgroep	 werkgroep	 A.	ten	Klooster	 J.	van	der	Meer	 E.	Wassink	 40dagen

za 23/02  19.00 uur       19.00 uur 17.00 uur  17.00 Euch. za 23/02
  WCV       Eucharistie Eucharistie   Kinderviering 
  J. van Kranenburg       A. ten Klooster A. ten Klooster  F. Hogenelst 
             
zo 24/02 9.30 uur  9.30 uur 9.30 uur 11.00 uur 9.30 uur 9.30 uur 9.30 uur   9.30 uur 11.15 uur zo 24/02
2e zo. WCV  WCV Eucharistie WCV WCV Eucharistie WCV   Eucharistie Eucharistie 2e zo.
40dagen	 werkgroep	 	 werkgroep	 F.	Hogenelst	 werkgroep	 W.	Matti	 F.	Zandbelt	 J.	van	Kranenburg	 	 	 A.	ten	Klooster	 F.	Hogenelst	 40dagen

za 2/03 19.00 uur       19.00 uur  17.00 uur 18.30 VORMSEL  za 2/03
 Eucharistie   Vormsel  Vormsel  Eucharistie  Eucharistie Rector P. Kuipers   
 F. Zandbelt   in Vorden  in Vorden  F. Hogenelst  F. Hogenelst A. ten Klooster  
             
zo 3/03  9.30 presentatie 9.30 uur 9.30 uur 11.00 uur 9.30 uur 9.30 uur  9.30 uur 10.00 uur  11.15 uur zo 3/03
3e zo.  Communicanten Eucharistie WCV WCV WCV WCV  WCV WD  Eucharistie 3e zo.
40dagen	 	 F.	Hogenelst	 A.	ten	Klooster	 werkgroep	 J.	van	Kranenburg	 werkgroep	 werkgroep	 	 J.	van	Kranenburg	 werkgroep	 	 A.	ten	Klooster	 40dagen

za 9/03  19.00 uur     19.00 uur  19.00 uur 17.00 uur  17.00 uur za 9/03
	 	 WCV	 	 	 	 	 Eucharistie	 	 Eucharistie	 Eucharistie	 	 	Effataviering	
  Werkgroep MOV     A. ten Klooster  F. Hogenelst F. Hogenelst  J. van Kranenburg 
             
zo 10/03 9.30 uur  9.30 uur 9.30 uur 11.00 uur 9.30 uur  9.30 uur   9.30 uur 11.15 uur zo 10/03
4e	zo.	 WCV	 	 WCV	 Eucharistie	 WCV	 Eucharistie	 	 WCV	 	 	 WCV	 Eucharistie	 4e	zo.
40dagen	 J.	van	Kranenburg	 	 werkgroep	MOV	 A.	ten	Klooster	 werkgroep	MOV	 F.	Hogenelst	 	 werkgroep	MOV	 	 	 J.	van	Heugten	 F.	Hogenelst	 40dagen

za 16/03 19.00 uur   17.00 uur    19.00 uur     za 16/03
 Eucharistie   WCV    Eucharistie      
 F. Hogenelst   T. ten Bruin    A. ten Klooster     
             
zo 17/03  9.30 uur 9.30 uur  11.00 uur 9.30 uur 9.30 uur  9.30 uur 9.30 uur 9.30 uur 11.15 uur zo 17/03
5e zo.  WCV Eucharistie  WCV WCV WCV  WCV Eucharistie WCV Eucharistie 5e zo.
40dagen	 	 werkgroep	 A.	ten	Klooster	 	 werkgroep	 werkgroep	 T.	ten	Bruin	 	 werkgroep	 F.	Hogenelst	 werkgroep	 F.	Hogenelst	 40dagen

daG BaaK BorCuLo HenGeLo JoPPe KeIJenBorG LoCHem oLBurGen ruurLo Steenderen VIeraKKer Vorden ZutPHen daG

WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN 
zie www.12apostelen.nl/vieringen

LEGENDA
WCV:	 Woord-	en	Communieviering

WD: Woorddienst

Oec.v.: Oecumenische viering

EHC: Eerste H. Communieviering

Kerkradio via Internet
U kunt de viering rechtstreeks beluisteren via het 
internet: www.pvgz.nl. Dit geldt niet alleen voor de 
reguliere vieringen. Ook huwelijksvieringen, avond-
wakes en uitvaartdiensten zijn hier te beluisteren. 
Familieleden en andere belangstellenden die veraf 
wonen	(bijv.	in	het	buitenland)	kunnen	er	dan	toch	
‘bij’ zijn. De opnamen beginnen een enkele minuut 
voor aanvang van de viering en blijven enkele weken 
na de datum nog te beluisteren en te downloaden.
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za 2/02 19.00 uur 19.00 uur 19.00 Oec.v.       17.00 uur 18.30 uur  za 2/02
Maria WCV Eucharistie Noaberviering       Eucharistie Eucharistie   Maria
Lichtmis T. ten Bruin A. ten Klooster werkgroep       A. ten Klooster F. Hogenelst  Lichtmis
             
zo 3/02   9.30 uur 9.30 uur 11.00 uur 9.30 uur 9.30 uur 9.30 uur 9.30 uur 10.00 uur  11.15 Euch. zo 3/02
   WCV Eucharistie Eucharistie WCV Eucharistie WCV Eucharistie WD  A. ten Klooster  
 	 	 A.	ten	Klooster	 F.	Hogenelst	 T.	ten	Bruin	 F.	Hogenelst	 G.	Oude	Groen	 J.	Leisink	 werkgroep	 	 T.	ten	Bruin

za 9/02        19.00 uur 19.00 uur 17.00 uur  17.00 uur za 9/02
        Eucharistie	 Eucharistie	 Eucharistie	 	 	Effataviering	
        A. ten Klooster F. Zandbelt F. Hogenelst  werkgroep 
             
zo 10/02 9.30 uur 9.30 uur 9.30 uur 9.30 uur 11.00 uur 9.30 uur 9.30 uur    9.30 uur 11.15 uur zo 10/02
 WCV Eucharistie Eucharistie WCV WCV Eucharistie WCV    WCV Eucharistie 
 J. van Kranenburg F. Hogenelst F. Zandbelt T. ten Bruin J. van Kranenburg A. ten Klooster werkgroep    werkgroep A. ten Klooster 

wo 13/02 zie 19.00 uur 19.00 uur 19.00 uur 19.00 uur 19.00 uur zie 19.00 uur 19.00 uur 19.00 uur 19.00 uur 19.00 uur wo 13/02
Aswoens Vierakker WD WD Eucharistie WD WD Steenderen Eucharistie WD WD WD  Eucharistie Aswoens
dag	 	 G.	Oude	Groen	 werkgroep	 F.	Zandbelt	 T.	ten	Bruin	 werkgroep	 	 F.	Hogenelst	 W.	Matti	 J.	van	Kranenburg	 werkgroep	 A.	ten	Klooster	 dag

za 16/02 19.00 uur 19.00 uur  17.00 uur         za 16/02
 Eucharistie Eucharistie  WCV          
 F. Hogenelst A. ten Klooster  werkgroep         
             
zo 17/02   9.30 uur  11.00 Euch. 9.30 uur 9.30 uur 9.30 uur 9.30 uur 9.30 uur 9.30 uur 11.15 uur zo 17/02
1e zo.   Eucharistie  A. ten Klooster WCV WCV Oec.v. WCV Eucharistie Eucharistie Eucharistie 1e zo.
40dagen	 	 	 F.	Hogenelst	 	 T.	ten	Bruin	 werkgroep	 werkgroep	 werkgroep	 werkgroep	 A.	ten	Klooster	 J.	van	der	Meer	 E.	Wassink	 40dagen

za 23/02  19.00 uur       19.00 uur 17.00 uur  17.00 Euch. za 23/02
  WCV       Eucharistie Eucharistie   Kinderviering 
  J. van Kranenburg       A. ten Klooster A. ten Klooster  F. Hogenelst 
             
zo 24/02 9.30 uur  9.30 uur 9.30 uur 11.00 uur 9.30 uur 9.30 uur 9.30 uur   9.30 uur 11.15 uur zo 24/02
2e zo. WCV  WCV Eucharistie WCV WCV Eucharistie WCV   Eucharistie Eucharistie 2e zo.
40dagen	 werkgroep	 	 werkgroep	 F.	Hogenelst	 werkgroep	 W.	Matti	 F.	Zandbelt	 J.	van	Kranenburg	 	 	 A.	ten	Klooster	 F.	Hogenelst	 40dagen

za 2/03 19.00 uur       19.00 uur  17.00 uur 18.30 VORMSEL  za 2/03
 Eucharistie   Vormsel  Vormsel  Eucharistie  Eucharistie Rector P. Kuipers   
 F. Zandbelt   in Vorden  in Vorden  F. Hogenelst  F. Hogenelst A. ten Klooster  
             
zo 3/03  9.30 presentatie 9.30 uur 9.30 uur 11.00 uur 9.30 uur 9.30 uur  9.30 uur 10.00 uur  11.15 uur zo 3/03
3e zo.  Communicanten Eucharistie WCV WCV WCV WCV  WCV WD  Eucharistie 3e zo.
40dagen	 	 F.	Hogenelst	 A.	ten	Klooster	 werkgroep	 J.	van	Kranenburg	 werkgroep	 werkgroep	 	 J.	van	Kranenburg	 werkgroep	 	 A.	ten	Klooster	 40dagen

za 9/03  19.00 uur     19.00 uur  19.00 uur 17.00 uur  17.00 uur za 9/03
	 	 WCV	 	 	 	 	 Eucharistie	 	 Eucharistie	 Eucharistie	 	 	Effataviering	
  Werkgroep MOV     A. ten Klooster  F. Hogenelst F. Hogenelst  J. van Kranenburg 
             
zo 10/03 9.30 uur  9.30 uur 9.30 uur 11.00 uur 9.30 uur  9.30 uur   9.30 uur 11.15 uur zo 10/03
4e	zo.	 WCV	 	 WCV	 Eucharistie	 WCV	 Eucharistie	 	 WCV	 	 	 WCV	 Eucharistie	 4e	zo.
40dagen	 J.	van	Kranenburg	 	 werkgroep	MOV	 A.	ten	Klooster	 werkgroep	MOV	 F.	Hogenelst	 	 werkgroep	MOV	 	 	 J.	van	Heugten	 F.	Hogenelst	 40dagen

za 16/03 19.00 uur   17.00 uur    19.00 uur     za 16/03
 Eucharistie   WCV    Eucharistie      
 F. Hogenelst   T. ten Bruin    A. ten Klooster     
             
zo 17/03  9.30 uur 9.30 uur  11.00 uur 9.30 uur 9.30 uur  9.30 uur 9.30 uur 9.30 uur 11.15 uur zo 17/03
5e zo.  WCV Eucharistie  WCV WCV WCV  WCV Eucharistie WCV Eucharistie 5e zo.
40dagen	 	 werkgroep	 A.	ten	Klooster	 	 werkgroep	 werkgroep	 T.	ten	Bruin	 	 werkgroep	 F.	Hogenelst	 werkgroep	 F.	Hogenelst	 40dagen

daG BaaK BorCuLo HenGeLo JoPPe KeIJenBorG LoCHem oLBurGen ruurLo Steenderen VIeraKKer Vorden ZutPHen daG

VIerInGen In 
VerZorGInGSHuIZen
Hengelo: De Bleijke, 3e donderdag van de maand, 19.00 uur
Hengelo: De Bleijke,	4e	vrijdag	van	de	maand,	Oec.viering,	19.00	uur
Keijenborg: Maria Postel, vrijdagavond 18.30 uur
Vorden: De Wehme, 1e vrijdag van de maand, 9.30 uur
Zutphen: IJsselflat,  2e dinsdag van de maand, 10.00 uur
Zutphen: Elisabethkapel, 3e woensdag van de maand, 10.00 uur

Vieringen door de week

Borculo: laatste dinsdag van de maand, 
10.00 uur
Hengelo: donderdag, 9.00 uur
Lochem: 1e donderdag van de maand, 
10.00 uur
Olburgen: 1e vrijdag van de maand, 
15.00 uur
Zutphen:  woensdag, 9.00 uur
m.u.v. 3e woensdag van de maand
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H. Johannes de doper - Keijenborg
Kerkstraat	9,	7256	AR		Keijenborg;	0575-461314,	
Rekeningnr.:	1255.01.102	(algemeen);	
Rekeningnr.:	1255.02.958	(gezinsbijdrage	Keijenborg)	
Rekeningnr.:	3747.16.390	(gezinsbijdrage	Zelhem)
Redactie: hannieankersmit@hotmail.com

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

Parochiële Caritas  
Instelling:
Secretariaat: Jan Niesink , Koldeweiweg 
13,	7256	AV	Keijenborg.	tel.	0575	–	463002
        
Stichting r.K. Begraafplaats 
Keijenborg :
Contactpersoon : Mevr. J. Lamers tel. 
0575	–	464162
email : begraafplaatskeijenborg@hotmail.
com

Banknummers: 
Parochiebestuur	(algemeen)	banknr.	
12.55.01.102  
Gezinsbijdrage:	administratie	mevr.	C.	
Beudel,	tel.	0314	–	623171
Keijenborg:	Rabobank	Graafschap	,	
Banknr. 12.55.02.958 t.n.v. R.K.Kerk
Zelhem:	Rabobank,	banknr.	37.47.16.390		
tnv		Parochie	Gemeen	schap	Zelhem
 
Bereikbaarheid Sint Jan de doper 
Keijenborg 
Het parochiesecretariaat is tijdens de 
opening telefonisch bereikbaar onder nr.  
0575	-	461314	op		donderdagmorgen	van	
10.00	–	11.00	uur.	Er	is	dan	iemand	aan-
wezig om misintenties in te schrijven etc. 
Buiten die uren is er niemand aanwezig. 
U hoort dan het antwoordapparaat en 
kunt	dan	de	band	inspreken	en	binnen	48	
uur wordt u terug gebeld. 

Ook kunt u uw kind aanmelden voor het 
dopen. De datum voor het eerste halfjaar 
2013 is zondag 28 april. Wanneer er min-
der dan 3 kinderen worden aangemeld, 
wordt uw kind in de gewone viering van 
11.00 uur gedoopt. 

Voor spoedgevallen bij een overlijden of 
spoedbediening belt u de parochiewacht. 
Telefoon 06 10 31 96 38  Als de Parochie-
wacht niet in de gelegenheid is om op te 
nemen	kan	men	de	voice-mail	inspreken,	
u wordt dan zo spoedig mogelijk terug-
gebeld. 

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

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

misintenties
Vr.	1/02.	Maria	Postel.	Gerard	Smeenk	en	
dochter Liesbeth.
Zo.	3/02.	Rejoice.	Marie	Niesink,	Gradus	
Hofstede, ouders Wim en Marietje 
Limbeek-Nijenhuis,	ouders	Hoenink-
Willemsen, Jan Besselink, Jo Kraayvan-
ger,	Marie-José	en	Ans,	Henk	Kumeling,	
Carel	en	Truus	Roordink-Reulink,	ouders	
Besselink-van	Onna,	Theo	Berendsen,	
Mina	Willemsen-Leenen,	Theo	Niesink,	
Lies	Wossink,	Fam.	van	Uum-van	Dits-
huizen .
Zo. 10/02. Herenkoor. Marie Niesink, 
ouders	Niesink-te	Poele,	Marie	en	Bart	te	
Stroet-Besseling,	echtpaar	Willink-Stapel-
broek,	Jan	en	Annie	Grobben-Ankersmit,	
echtpaar	Hendriks-Willemsen,	Karin	
Leenen-Egberts,	Jan	Besselink,	Theo	
Berendsen,	Mina	Willemsen-Leenen,	Lies	
Wossink 
Zo. 17/02. Parochiekoor. Marie Niesink, 
ouders	Niesink-te	Poele,	Reind	en	Riek	
Beening-Woerts,	Minie	Schennink-
Ottink, Bertus Leenen, Jan Besselink, 
Luci	Hilderink-Wensink,	Jo	Kraayvanger,	
Marie-José	en	Ans,	Theo	Berendsen,	

Mina	Willemsen-Leenen,	Lies	Wossink,	
Bertie	Goossens.
Zo.	24/02.	Jaargedachtenisviering.	
Rejoice.	Marie	Niesink,	Riek	Besselink-
Hoenderboom,	echtpaar	Hendriks-Wil-
lemsen,	Bernard	en	Theo	Goossens,	Bart	
en Rikie Ankersmid, Jan Jansen, Wilbert 
Berendsen, Jan Mentink, Jan Besselink, 
Theo	Berendsen,	Annie	Scholten-
Hoenink,	Mina	Willemsen-Leenen,	Lies	
Wossink, Jaargedachtenis Theo Melgers, 
fam.	Melgers-Verheij.	
Vr.	1/03.	Maria	Postel.	Gerard	Smeenk	en	
dochter Liesbeth.
Zo. 3/03. Herenkoor. Marie Niesink, Jaar-
gedachtenis	Gradus	Hofstede,	echtpaar	
Willink-Stapelbroek,	Henk	en	Wilbert	
Berendsen,	Jo	Kraayvanger,	Marie-José	
en Ans, Henk Kumeling, Carel en Truus 
Roording-Reulink,	Jan	en	Stien	Besselink-
Geurts,	ouders	Besselink-van	Onna,	Theo	
Berendsen,	Mina	Willemsen-Leenen,	Lies	
Wossink.  
Zo. 10/03. Parochiekoor. Marie Niesink, 
echtpaar	Hendriks-Willemsen,	Mina	
Willemsen-Leenen,	Theo	Niesink,	Lies	
Wossink.
Zo. 17/03. Jaargedachtenisviering. He-
renkoor. Marie Niesink, jaargedachtenis 
Riek	Beening-Woerts,	Minie	Schennink-
Ottink,	Jo	Kraayvanger,	Marie-José	en	
Ans, Lies Wossink, Aleida Siemes.  

acolieten/misdienaars 
Zo. 3/03: Bart Compas, Patty Kemp en 
Denise Rondeel 
Zo. 17/03: Desley Seesing, Silke Hermans 
en Quinty Seesing 

Jaargedachtenisvieringen
Zo.	24/02	herdenken	wij:	Mina	Derksen-
Baakman, Henk Berendsen, Aloisius 
Voermans,	Marie	Mulder-Geurts
Zo.	17/03:	Mimi	Ankersmit-Smeltink,	An-
nie	Scholten-Hoenink

Familieberichten
Overleden: Op 10 december 2012 Jan 
Besselink in de leeftijd van 89 jaar. Op 22 
december 2012 Johannes Thedorus Fran-
ciscus	(Theo)	Berendsen	in	de	leeftijd	van	
79 jaar. Op 29 december 2012 Wilhelmina 
(Mina)	Willemsen-Leenen	in	de	leeftijd	
van 93 jaar. 
Op	4	januari	2013	Louisa	Reindina	(Lies)	
Wossink in de leeftijd van 80 jaar. 
Doopsel: Op 3 februari 2013 worden 
gedoopt Eelco Bernard Willem van Erp, 
Lenn van Pampus en Kevin Starink 

Sluitingsdatum inleveren kopij 
voor Keijenborg is vrijdag 
18 februari 2013 bij  
hannieankersmit@hotmail.com 
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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.:	33.66.26.193	(algemeen	en	intenties)	
Rekeningnr.:	5327.37.407	of	25.63.407	(kerkbalans)
Redactie: gtevaarwerk@planet.nl 

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

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

dank aan de vrijwilligers
In de maand voor Kerstmis was het een 
bijenkorf in de parochiezaal en in de kerk 
van onze geloofsgemeenschap in Lochem. 
Vieringen samenstellen, boekjes typen, 
kopiëren en vouwen, de liedlijst instude-
ren, de kerk versieren, door de kinderen 
het kerstspel instuderen, enzovoort, en-
zovoort. Ook voor de kosters is het rond 
de feestdagen topdrukte: de verwarming 
moet op tijd worden aangezet, de kaarsen 
moeten branden en ze zijn voortdurend 
aanwezig	voor	hand-	en	spandiensten.	
Ze hadden nauwelijks tijd om op kerst-
avond	een	kopje	koffie	te	drinken	tussen	
de beide avondvieringen. Voor al die 
vrijwilligers die bijgedragen hebben aan 
het soepel verlopen van mooie vieringen 
willen	we	graag	zeggen:	dankjewel!
A. Kusters

afscheid van onder ons
U kent ongetwijfeld dat gevoel van on-
macht als een blijk van waardering door 
gebrek aan middelen niet op de juiste 
en gewenste manier tot uitdrukking kan 
worden gebracht. Ook de locatieraad van 
onze geloofsgemeenschap worstelt met 
dit	gevoel:	op	de	vraag	hoe	we	de	oud-
medewerkers van Onder Ons kunnen 
danken voor hun jarenlange trouwe en 
eerbiedwaardige inzet, kunnen we geen 
passend antwoord geven. We zouden de 
bijna	70	oud-medewerkers	graag	een	zeer	
verdiende cadeaubon en een groot boeket 
bloemen willen overhandigen, maar daar-
voor	ontbreken	helaas	de	financiële	mid-
delen. Toch willen wij al deze vrijwilligers 
niet met lege handen laten staan: na de 
Eucharistieviering op zondag 10 februari 
zorgen	we	dat	er	bij	de	koffie	een	heerlijk	
stuk gebak voor u klaar staat. Misschien 
een bescheiden gebaar, maar onze welge-
meende dank is er niet minder om.
De locatieraad.

Kameroen
Op 29 december jl. is medeparochi-
aan Frank Nijhuis in het kader van het 
project	Kameroen	werkt!	voor	een	maand	
naar Kameroen vertrokken om als vrijwil-
liger mee te helpen aan de bouw van 
een	cultureel	centrum	in	Ebang-Minala.	
Dankzij dit centrum kunnen de meer 
dan	100.000	inwoners	van	Ebang-Minala	
en omgeving krachten bundelen bij de 
armoedebestrijding en problemen in het 
onderwijs en de gezondheidszorg beter 
aanpakken.

Kameroen Werkt! probeert mensen 
een zelfstandig bestaan te laten opbou-
wen door hen te helpen met het opzetten 
van rendabele ondernemingen. Hiervoor 
is startkapitaal nodig. Zo is er geld nodig 
voor bouwmaterialen en voor de inrich-
ting van het centrum. Uw steun is daarbij 
bijzonder welkom. U kunt een steentje 

bijdragen door het overmaken van een 
donatie	op	rekeningnummer	19.85.66.433	
van de Triodosbank ten name van Stich-
ting	Kameroen	Werkt!	onder	vermelding	
van ‘Frank bouwt’.

Muziekvespers	in	de	St.	Gudulakerk
Sinds	2005	kent	de	St.	Gudulakerk	een	
traditie van muziekvespers. Korte me-
ditatieve vieringen voor hen die zoeken 
naar stilte, schoonheid, inspiratie en 
troost, voor rusteloze pelgrims, maar ook 
voor thuisblijvers, stille genieters. Voor, 
tijdens of na de vespers is er de mogelijk-
heid een kaarsje te branden voor per-
soonlijke intenties.
Op	zondag	24	februari,	19:00	uur,	bent	
u van harte welkom bij de vesper ‘Evens-
ong’. Het semiprofessionele ensemble 
Capella	Gudula,	gespecialiseerd	in	het	
uitvoeren van oude Engelse muziek, zingt 
met	een	ongelooflijk	rijke	ensembleklank	
werken van onder andere Tallis, Byrd en 
Purcell. Voor verdere informatie kunt u 
terecht bij mw. Els Dijkerman 
elsdijkerman@gmail.com).

Kerkbalans
Onder het motto ‘Wat is de kerk u 
waard?’ is op 6 januari jl. de actie Kerk-
balans 2013 van start gegaan. Dankzij uw 
financiële	bijdrage	is	het	mogelijk	onze	
inspirerende geloofsgemeenschap St. 
Joseph in stand te houden en ook in het 
nieuwe jaar de voortgang van de vele door 
een grote groep vrijwilligers gedragen 
activiteiten te garanderen. Het resultaat 
van 2012 ziet er als volgt uit.

Betaald	over	2012	 €	 46.983,81
Nagekomen 2011 € 950,00
Vooruitbetaald 2013 € 995,00
Totaal	 €	 48.928,81
Een mooi resultaat, door u bijeenge-
bracht. Wat zou het mooi zijn als we dat 
dit jaar weer halen.
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H. Willibrord - olburgen
Olburgseweg	4;	7225	NB		Olburgen,	0575-451279,	
bgg	0575-451454.
Rekeningnr.:	1489.00.313	
Redactie: jansenmts@planet.nl

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

mededelingen uit de locatieraad
Nu u alweer de tweede ‘Onderweg’ in uw 
handen houdt, hebben we de feestdagen 
weer achter de rug en kan het ‘normale’ 
leven voortgang vinden. Wij wensen u 
een	heel	gelukkig	2013	toe!

Binnenkort zult u soms een ander gezicht 
zien als er gecollecteerd wordt, want Jan 
Horstink en Rudy Schooltink zijn ge-
stopt. Wij danken hen voor de betoonde 
inzet.

De gang van zaken rond het organise-
ren van uitvaarten en avondwakes zal 
veranderen. Binnenkort zult u daarover 
nadere informatie krijgen. Maakt u zich 
trouwens geen zorgen, het zijn slechts 
procedure-wijzigingen.

Onlangs ontving u de papieren voor de 
Actie Kerkbalans. Vergeet het alstublieft 
niet!	De	vergaderingen	van	de	locatieraad	
worden gehouden op 21 februari, 11 april, 
30	mei,	25	juli,	4	september	en	17	oktober.	
Aanvang 20.00 uur in De Bron.
Namens de locatieraad groet ik u en wens 
ik u veel leesplezier.
Jan den Hartog.

Koperpoetsen
Hallo	(aankomend)	koperpoetsters	en	
–poetsers.	We	gaan	er	weer	voor!	Mooi	
blinkend	koperwerk!	Dus	komt	er	een	
gezellige ochtend in de sacristie van onze 
kerk,	met	een	pauze	voorzien	van	koffie,	
thee en lekkers. Lekker kletsen en herin-
neringen ophalen en ondertussen het ko-
per weer laten blinken. Altijd gezellig en 
ook nog nuttig. Dinsdag 12 maart vanaf 
9.30 uur. Komt allen; man, vrouw, jong of 
oud. Voor iedereen is er plek en werk.

Vastenactie
Als het goed is heeft u in ‘Onderweg’ 
het overbekende Vastenzakje gevonden. 
De dames en heren komen binnenkort 
weer bij u langs om het zakje op te halen. 

Maakt u het hen makkelijk? Zet u het 
zakje alvast gevuld klaar? Bij voorbaat 
hartelijk dank voor uw gift. Extra infor-
matie over de Vastenactie en de ontwik-
kelde activiteiten kunt u in de eerste 
pagina’s van dit blad lezen. Thea Lebbink

Bloemengeld
Ook dit jaar doet de bloemengroep weer 
een beroep op uw  vrijwillige bijdrage. 
Bij deze uitgave van Onderweg zit een 
enveloppe voor uw bijdrage voor de 
bloemversiering in de kerk tijdens de 
diverse diensten. De enveloppe wordt bij 
u opgehaald. Dus wilt u uw tulp,  roos, 
narcis of een andere bloem in de vorm 
van geld bijdragen, zet dan de gevulde 
enveloppe klaar. 

opbrengsten collecten
Miva: € 10,00
Geestelijke	verzorging	militairen:	€	14,80
Wereldmissiedag:  € 29,80
Wereldmissiedag kinderen: € 32,00
PCI: € 35.60
Adventsactie bisschoppen: € 98.85

Sam’s Kledingactie
Het was de gewoonte dat er 2 keer per 
jaar kleding werden opgehaald door Sam’s 
kledingactie Mensen in Nood. Omdat 
voor de kleinere plaatsen 2x per jaar te 
duur is, 
wordt dit nu 1 keer per jaar n.l. op 13 april 
2013. Al uw kleding, schoeisel etc. goed 
verpakken in plastic zakken en inleveren 
in het portaal van de kerk.

activiteiten voor vrouwen
Het jaarprogramma 2013 is inmiddels 
vastgesteld. In het volgende nummer 
meer informatie over onze activiteiten.

misdienaars
Zo	3/02:	Rianne	en	Marjolein,	zo	24/02:	
Denise en William, za 9/03: Richard en 
Marjolein.

Collectanten
Zo 3/02: Johan Willemsen, zo 10/03: Theo 
van	Aalst,	zo	17/02:	Jan	Baars,	zo	24/02:	
Joost Langenhof, zo 3/03: Theo Damen, 
za 9/03: Johan Willemsen, zo 17/03: Erna 
Bosch.

Lectoren
Zo 3/02: Anke Pasman, zo 10/02: Thea 
Lebbink,	zo	24/02:	Anny	Steentjes,	za	
9/03: Thea Lebbink, zo 17/03: Cilia Lan-
genhof.

Kosters
Zo 3/02: Cilia Langenhof, zo 10/02: Betsie 
Verhoeven,	zo	17/02:	Jan	Baars,	zo	24/02:	
Joost Langenhof, vr. 1/03: Cilia Langen-
hof, zo. 3/03: Cilia Langenhof, za 9/03: 
Betsie Verhoeven, zo 17/03: Jan Baars.

Bloemversiering
26	jan.	–	8	febr.:	Thea	en	Gerda,	9	febr.	
–	22	febr.:	Riky	en	Marietje,	23	febr.	-	8	
maart:	Betsie	en	Nicole,	9	maart	–	22	
maart: Yvonne en Liesbeth.

dames- en herenkoor
Repetitie: 5 febr., 12 febr., 19 febr., 5 
maart, 12 maart, 19 maart
Gezongen	vieringen:	10	febr.,	24	febr.,	9	
maart.

Intenties
Zo	3/02:	Overleden	familie	Sesink-Peters,	
Herman	Pasman,	Joke	Gosselink,	Bertus	
Metze,	Ton	Gosselink,	Overleden	familie	
Beijer-Kleinstapel.
Zo	10/02:	Gradus	en	Riek	Bremer,	Theo	
Bremer,	Antoon	Gosselink	en	Truus	
Gosselink-Steverink,	Overleden	leden	
IJsselsenioren.
Zo	17/02:	Gradus	en	Dinie	Baars,	Herman	
Pasman,	Overleden	ouders	Gerritsen-
Reulink,	Riet	Willemsen-Böhmer.
Zo	24/02:	Ton	Gosselink,	Bernard	Beijer,	
Willemien	Horstink-Groot	Koerkamp,	
Jan	Egging	en	Marietje	Egging-Houtman,	
Trees	Damen-Giesen.
Zo 3/03: Bertus Metze, Herman Pasman, 
Joke	Gosselink,	Overleden	familie	Beijer-
Kleinstapel.
Za	9/03:	Overleden	familie	van	Halen-
Abbink,	Willemien	Horstink-Groot	
Koerkamp,	Annie	Gosselink-Pasman	en	
Albert	Gosselink,	Ton	Gosselink.
Zo	17/03:	Overleden	ouders	Gerritsen-
Reulink, Herman Pasman,.

de onderstaande data zijn de 
juiste data
Sluitingsdata inleveren kopij voor Olbur-
gen/Rha:	(uiterlijk	20.00	uur)
18 februari 2013, 7 april 2013, 26 mei 2013. 
E-mailadres:	jansenmts@planet.nl
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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.:	3567.50.396	of		Giro	2465958	(kerkbijdrage).
Redactie: f.kasteel@hetnet.nl

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

Pastoraatgroep
F.	Helmink,	06-38912177;	R.	Bettink,	06-25455913.

Van de bestuurstafel 
Wij hebben in december 2012 kennis 
kunnen maken met ons nieuwe paro-
chieblad.	Het	Groene	Boekje	zal	nog	wel	
gemist worden maar Onderweg heeft 
ons zeker veel te bieden om onze weg te 
vinden. Een prachtige kersttijd ligt achter 
ons	en	het	samen-kerk	zijn	heeft	ons	
weer een warm gevoel gegeven. Dankzij 
de inzet van vele vrijwilligers, de kinderen 
in de gezinsviering en de vele kleintjes bij 
het Kindje Wiegen, werd het Kerstfeest 
voor	onze	Willibrordus	Gemeenschap	
weer een groot feest. Tijdens een druk 
bezochte oliebollenbijeenkomst op 29 
december 2012 hebben de vrijwilligers na 
kunnen praten over hun werk voor onze 
Willibrordus. Wij hopen dat u ons werk 
ook in het nieuwe jaar weer wilt onder-
steunen met uw bijdrage. Namens de 
lokatieraad Ineke Peterse.

mededeling van het collectanten-
college.
Nadat in december j.l. zijn vrouw was 
overleden hebben wij, amper een maand 
later, Dick Versteeg naar zijn laatste 
rustplaats begeleid. Dick was sinds 
september 2001 een zeer gewaardeerd lid 
van ons collectantencollege. Hij is evenals 
zijn vrouw maar kortstondig ziek geweest 
en was een nauw betrokken collega met 
passie voor zijn werk als collectant in 
onze parochie. Derhalve zullen wij zijn 
inbreng sterk missen en bedanken hem 
postuum voor zijn bereidwillige inzet als 
lid van ons college. Wij koesteren met 
veel respect de herinneringen aan hem. 
Dat hij mag rusten in vrede. Namens het 
collectantencollege, W.J. Huitink. 

Van het collectantencollege 
Onder de titel: ‘Functionele berichtge-
ving van het collectantencollege’ werd 
u er reeds in een eerder stadium over 
geïnformeerd, dat zolang onze kerkge-
meenschap al functioneert, haar litur-
gievieringen worden ondersteund door 

inschakeling van de nodige vrijwilligers 
waaronder o.a. een collectantenteam. U 
mag van mij aannemen dat momenteel 
een aantal collectanten ver beland te zijn 
in de herfst van hun ‘collectantenleven’.
Reden waarom ons college zo graag in 
contact wil komen met hen, die het 
gedeeltelijk	willen	overnemen	(volgens	
de huidige inschaling bent u ééns per 
6-7	weken,	één	keer	per	weekend	aan	de	
beurt).	Hij	of	zij	die	zich	geroepen	voelt	
tot deze taak, wordt verzocht contact 
op te nemen met de coördinator van 
ons collectantencollege, zie onderstaand 
telefoonnummer en u bent van harte 
welkom. Namens het collectantencollege 
W.J.	Huitink,	coördinator.	tel.	0573-
451325.

Kindje wiegen 
Op de eerste kerstdag in de H. Willibror-
duskerk te Ruurlo, was het ’s middags 
gezellige tijdens het kindje wiegen. 
Het kerstverhaal van Dick Bruna werd 
voorgedragen en in beeld gebracht door 
Christel, Marion en een groepje kinde-
ren. Het kindje Jezus lag tevreden in de 
kribbe en liet zijn aanwezigheid wel even 
horen. Jozef en Maria zaten trots bij de 
kribbe en hielden de kleine spruit goed 
in de gaten. De herders maakten er met 
hun schaapjes een gezellige boel van rond 
de kribbe. Ook de drie koningen waren 
van de partij. Liedjes werden gezongen 
en met  instrumenten begeleid door de 
kinderen.	Na	afloop	ontving	het	kindje	
Jezus veel belangstelling, en was er een 
kleurplaat en iets lekkers te verdelen.
Het	goede	doel,	KIKA,	heeft	dit	jaar	80,-	
euro opgebracht, onze hartelijke dank 
daarvoor.
Christel Bouwmeester en Marion Beunk

Vasten maaltijd in ruurlo. 
Hoeveel broden heb jij? Dat is een 
vraag die dit jaar centraal staat in de 
Veertigdagentijd. Elke woensdag in de 
veertigdagentijd samen je maaltijd delen. 
De kleine bijdrage van twee euro is voor 
het Vastenproject ten behoeve van de 
opvang van Migranten in Honduras. Een 
stukje verbondenheid en saamhorigheid 
met je mede parochianen. Een teken 
van menselijke betrokkenheid zoals dit 
jaar met de migranten in Honduras. Een 
simpel gebaar van christelijke gastvrij-
heid, je deur open stellen voor een ander. 
Wie doet er mee met dit initiatief van de 
MOV in Ruurlo. 
Wilt u mee eten op een van de woensda-
gen neem dan contact op: met Wil Matti 
& Margriet te Morsche en bel dan voor 
een	afspraak.	Tel	06-47116409	margriet-
tem@gmail.com. Woensdagen 20 en 27 
febr. 6, 13, 20 en 27 maart. U kunt ook 
zelf uw tafel open stellen. U kunt een van 
de woensdagen koken, of bij iemand gaan 
eten. Deze maaltijdactie is een onder-
deel van de twee euro actie. Je kunt met 
kleinschalige acties een bijdrage leveren 
aan het project in Honduras.

Familieberichten 
Op	3-12-2012	is	overleden	mevr.	Wope-
reis Seyger in de leeftijd van 70 jaar. De 
crematie	plechtigheid	vond	op	7-12	plaats	
in het crematorium De Slangenburg te 
Doetinchem.Op	5-12-2012	is	overleden	
mevr.	Versteeg-Sterk	in	de	leeftijd	van	76	
jaar.	De	uitvaartdienst	vond	plaats	op10-
12-2012	in	de	Willibrordus	kerk	waarna	zij	
op ons kerkhof aan de aarde werd toever-
trouwd.	Op	22-11-2012	is	overleden	Mevr.	
van	Lanen-Groot	Zevert	in	de	leeftijd	van	
81jaar. De uitvaartdienst vond plaats op 
22-11-2012	in	de	Willibrordus	kerk	waarna	
zij op ons kerkhof aan de aarde werd toe-
vertrouwd.	Op	6-1-2013	is	overleden	de	
Hr Versteeg in de leeftijd van 83 jaar. De 
uitvaartdienst	vond	plaats	op	11-1-2013	in	
de Willibrordus kerk waarna hij op ons 
kerkhof bij zijn vrouw aan de aarde werd 
toevertrouwd. Dat zij mogen rusten in 
vrede.

misintenties 
Zo. 3/2 Johan van de Berg jaargedachtenis 
Erna Bunte Piet Venneker uit dankbaar-
heid voor de 100e verjaardag van Mevr. 
Louise	Koers-Wopereis	Dhr.	en	Mevr.	
Versteeg-Sterk.	Za.	9/2	Ilse	Welp-
Markovski	Dhr.	en	Mevr.	Versteeg-Sterk.	
Zo.17/2	Ouders	Gotink-Eggink	en	zoon	
Herman	Dhr.	en	Mevr.	Versteeg-Sterk.	
Zo.	24/2	Rikie	Mombarg-van	der	Hoven.	
Za.	2/3	Jaargedachtenis	Bernardus	Go-
tink. Johan v.d.Berg Za. 9/3 Joep Aagten.
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H. Willibrord - Steenderen
Postbus 16, 7220 AA  Steenderen; Bronkhorsterweg 2, 7221 
AC	Steenderen,	0575-451223
Secretariaat:	1e	en	3e	maandag	v.d.	maand	9.30-10.30	uur;	
of	M.	Schut,	0575-452101
Rekeningnr.:	1489.91.939	
Redactie: mariaschotman@gmail.com 

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

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

Voorwoord
Het jaar 2013 is begonnen, ik hoop dat 
het een goed jaar voor u wordt. Na de 
gure donkere winter wordt het begin van 
de lente gevierd: nieuw leven, warmte en 
licht: Carnaval. Tijdens de Middeleeuwen 
zag de Kerk al dat heidens gedoe met 
lede ogen aan. Het  idee ontstond om 
deze narrenfeesten en andere uitspattin-
gen een religieus tintje te geven. Carnaval 
werd voortaan op de vooravond van de 
vastenperiode gevierd: de laatste gele-
genheid	om	nog	eens	flink	te	eten	en	te	
drinken. Dat eten en drinken gaat goed, 
maar het vasten  na het feesten hoort er 
toch ook wel bij. Zoals u al heeft gehoord 
of gelezen is een aantal mensen begonnen 
aan het jubileumboek. Dat boek wordt, 
als alles volgens plan verloopt, uitgegeven  
in	augustus	2014.	Dan	bestaat	de	kerk	150	
jaar. Hierover is nogal eens wat verwar-
ring.	Het	zit	zo:	de	kerk	is	gewijd	in	1864	
en de zelfstandige parochie is gesticht in 
1866, daarvoor viel Steenderen nog onder 
de parochie van Baak. 

We blijven uw aandacht vragen voor de 
restauratie van onze kerk, hoe minder we 
moeten halen uit onze reserves hoe beter. 
We zijn erg blij met alle giften die bin-
nen zijn gekomen, dit geeft aan dat onze 
parochianen geven om onze kerk en onze 
geloofsgemeenschap.
Trudi van der Weijden 
(voorzitter	locatieraad)

Jubilaris gemengd koor
Op 25 november heeft het jaarlijkse St. 
Caeciliafeest van de Willibrordus geloofs-
gemeenschap in Steenderen plaats gevon-
den. Dit jaar hadden we weer een jubilaris 
in	ons	midden:	Toos	Rutjes-Steentjes.	
Aan het eind van de dienst werd Toos 
door diaken Theo ten Bruin naar voren 
geroepen. Zij kreeg de onderscheiding in 
goud	van	de	Nederlandse	Sint	Gregorius	
Vereniging	omdat	zij	40	jaar	lid	is	van	het	
gemengd koor. Ook werd haar een mooi 
boeket bloemen aangeboden terwijl een 
welgemeend “Lang zal zij leven” door de 
kerk klonk. 
Na de dienst kreeg een ieder de gelegen-
heid om Toos te feliciteren waarna het 
hele koor van een welverdiende gezellige 
en heerlijke brunch kon gaan genieten. 
Toos, bedankt voor de zang in de afge-
lopen jaren. We hopen  je nog lang als 
sopraan in ons midden te hebben.

Vastenmaaltijd
Ook dit jaar is er weer de gelegenheid 
deel te nemen aan de sobere maaltijd. 
Zoals elk jaar weer in het Kerspel. Op 
Goede	Vrijdag	29	maart,	om	17.30	uur.	
Kosten € 5,00 per persoon. U kunt zich  
hiervoor opgeven bij: Joke Jansen tel. 
451658	of	bij	Trudi	van	der	Weijden	tel.	
451626.

mutaties 2012
Gedoopt:	Arnold	Wim	Mokkink,	Sanne	
Cornelia Theodora Wichgers, Wout 
Johan Berend Schotman.

Gehuwd:	Henrike	Vredegoor	en	Mark	
Meinen.
Overleden:	Maria	Alberta	Lebbink-
Snelder, 86 jaar,Johanna Antonia Maria 
Rutjes-Lebbink,	75	jaar,	Antonia	Aleida	
Maria	Folkers-Peelen,	65	jaar,	Josephus	
Mathildus	Anthonius	de	haan,	84	jaar,	
Niek	Rutjes,	26	jaar,	Albertus	Gerhardus	
Herlfterkamp, 82 jaar.

Koffiedrinken: 
Zondag 3 februari en zondag 3 maart na 
de viering 

Familieberichten:
Overleden: op 8 december 2012 is op 
82-jarige	leeftijd	overleden:	Albertus	
Gerhardus	Herlfterkamp,	weduwnaar	van	
H.W.	Herlfterkamp-Giesen
Gedoopt:	op	6	januari	2013	zijn	gedoopt:	
Brechtje Johanna Maria van Hal en Ma-
riël Rianne Sandra Vredegoor.

misintenties:
Zo.3-2:	Ab	Herlfterkamp,	Jgt.	Marietje	
Lebbink-Snelder,	Ans	van	Hal-Wiskamp,	
Anton Witsenboer, Antoon Schotman, 
Overl.ouders	Steentjes-Roordink,	Cobus	
Roording,	Hendricus	Gerardus	Antonius	
Herlfterkamp,	Gerhardus	Henricus	Veen-
huis,	Geert	Staring
Za.9-2:Riek	Rutten-van	de	Weer,	Anton	
Witsenboer, Vader, moeder en Ria Besse-
ling,	Cecil	Geurts,	Johan	Mentink,	Cobus	
Roording,	Jan	Stortelder,	Ria	Giesen-
Hermsen, Theodorus Fredericus Veen-
huis,	Gerhardus	Henricus	Veenhuis
Zo.17-2:	Joop	de	Haan,	Vader,	moeder	en	
Ria	Vredegoor,	Gert	en	Gerda	Hagge-
man-Verheij,	Anton	Witsenboer,	Vader,	
moeder en Ria Besseling, Cobus Roor-
ding,	ouders	Harmsen-Godschalk
Za.	23-2:	Ineke	de	Man-Koekkoek,	Fam.	
Peelen-van	Zandvoort,	Marian	van	der	
Haar-Mutsaers,		Anton	Witsenboer,	
Elisabeth Christina Rutten, Johannes 
Bernardus	Rutten,	Antonius	Gerhardus	
Rutten,	Anneke	Roording-Hendricksen,	
Frans en Marietje Beijer, Ap en Riek 
Herlfterkamp, Toos Scharenborg, Marie 
Egging-Houtman,		
Cobus	Roording,	Gerrit	Masselink,	Ria	
Giesen-Hermsen,	Overl.	ouders	Veen-
huis-Kraaijvanger,	Johannes	Gerhardus	
Veenhuis,	Gerardus	IJsseldijk,	Overl.	
ouders	Masselink-Pelgrom	
Zo.	3-3:	Marietje	Lebbink-Snelder,	Bennie	
Vredegoor, Anton Witsenboer, Cobus 
Roording,	Overl.ouders	Herlfterkamp-
Gerritsen.	Doortje	Rutjes-Brink
Za.	9-3:	Gert	en	Gerda	Haggeman-Verhe-
ij,	Ans	van	Hal-Wiskamp,	Anton	Wit-
senboer, Vader, moeder en Ria Besseling, 
Antoon	Schotman,	Cecil	Geurts,	Johan	
Mentink, Cobus Roording.
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H. Willibrord - Vierakker
Vierakkersestraatweg	31,	7233	SE	Vierakker,	0575-441286,		
info@demooistekerk.nl; www.demooistekerk.nl 
Secretariaat:	donderdag	10.00-12.00	uur.
Rekeningnr.:	3664.17.029;	Giro	856562;	
Rekeningnr.:	3274.65.948	(restauratie)
Redactie: redactie@demooistekerk.nl 

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

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

In deze terugkerende rubriek ‘Wist u 
dat’, met interessante feiten en verhalen 
over onze geloofsgemeenschap, dit keer 
aandacht voor de Heilige Ludger. Ludger 
en Vierakker, zult u denken? Wat hebben 
die twee met elkaar te maken? Ten minste 
twee verbanden zijn er. De eerste ligt in 
het verleden, de tweede in het heden.
Om met het verleden beginnen. Het is in 
deze contreien geweest, dat Ludger zijn 
eerste kerk stichtte. Aan de oostelijke 
oever van de IJssel, net onder Zutphen 
bij café Den Elter,bouwde Ludger zijn 
eerste kerk. Het café stond er toen nog 
niet. Deze kerk, in de loop van de tijd 
verzwolgen door de IJssel, stond aan 
het begin van het christelijk leven in de 
Achterhoek. Met een beetje goede wil 
zou je kunnen zeggen dat deze kerk de 
voorganger is van onze huidige St. Wil-
librorduskerk, net als veel van de andere 
kerken in onze parochie vernoemd naar 
de beroemde tijdgenoot van Ludger. Wie 
was	Ludger?	Ludger	(geboren	in	742	en	
gestorven	in	809)	leefde	in	de	roerige	tijd	
waarin de Franken en de Saksen elkaar 
na aan het leven stonden. Onderdeel van 
deze politieke en militaire strijd was ook 
de verbreiding van het Christelijk geloof. 
De Franken onder leiding van Karel de 
Grote	zetten	zich	met	hart	en	ziel	én	
gewapenderhand in voor het bekerings-
werk, maar stuitten daarbij op heftig 
verzet van de Friezen en de Saksen. Door 
dit verzet verliep de verbreiding van 
het geloof in noordelijke en oostelijke 
richting uiterst moeizaam. Met de komst 
van Angelsaksische missionarissen, die in 
Ierland en Engeland waren opgeleid, ging 
het bekeringswerk wat beter. Zij hadden 
meer verwantschap met de Friezen en de 
Saksen. Ludger, zelf geboren en getogen 
in	Zuilen(vlakbij	Utrecht),	stond	samen	
met zijn tijdgenoten Bonifatius en Wil-
librordus aan de basis van de verspreiding 
van het Christelijk geloof in westelijk 
Europa.

Dan nu de sprong naar het heden. Wat 
is, naast de hierboven geschetste link, 
de huidige betekenis van Ludger voor 
Vierakker? Sinds vorig jaar mag onze 
geloofsgemeenschap zich ontfermen over 
een reliek van deze bijzondere zendeling. 
In een feestelijke vesperviering op 20 mei 
2012 met als voorgangers monseigneur 
Hoogenboom en onze eigen pastoor 
Hogenelst  werd deze reliek van Ludger 
plechtig geïnstalleerd.In kerkelijk jargon 
spreekt men ook wel van een “translatio”. 
Deze reliek is één van de drie relieken, 
die zich in Nederland bevinden. Onze ge-
loofsgemeenschap wil zich graag inzetten 
om het belang van Ludger onder de aan-
dacht te brengen en Ludger ook te eren. 
In het Duitse Werden waar het gebeente 
van Ludger wordt bewaard, wordt elk jaar 
op de eerste zondag van september de 
schrijn met het gebeente van Ludger in 
een plechtige processie door de straten 
gedragen. Wij willen aansluiten bij een al 
langere tijd bestaande traditie om op de 
sterfdag	van	Ludger	(26	maart)	speciale	
aandacht aan Ludger te schenken. In 
het volgende nummer van Onderweg 
hierover meer. 

Parochieavond
Op 29 november jl. was de jaarlijkse 
parochieavond. Een goede avond met 
veel informatie door de locatieraad en de 
pastoraatgroep over het reilen en zeilen 
van onze parochie. Het verslag van deze 
avond hebben wij reedsonder de eigen 
parochianen van onze geloofsgemeen-
schap verspreid in het januarinummer van 
Van Eigen Akker. Vanaf februari gaat Van 
Eigen	Akker	als	inlegblad,	met	specifieke	
informatie voor onze eigen geloofsge-
meenschap, mee met Onderweg.

Kinderkerstviering druk bezocht
Tweewekelijkse kindernevendienst op 
zondagmorgen In de adventsweken heeft 

op elke zondagmorgen tijdens de kinder-
nevendienst een groot aantal kinderen 
onder bezielende leiding van onze werk-
groep zich voorbereid op het kerstfeest. 
Hoogtepunt was de druk bezochte en 
sfeervolle kinderkerstviering op Kerst-
avond waaraan de kinderen zelf ook hun 
steentje bijdroegen.

Vanaf begin januari zitten we weer in ons 
oude, bekende, ritme: een kinderneven-
dienst op elke eerste en derde zondag 
van de maand. De vieringen beginnen om 
10.00	uur	(of	9.30	uur	als	er	een	eucharis-
tieviering	is)	en	na	de	viering	is	er,	voor	
wie	dat	wil,	koffie	of	thee	en	voor	de	kin-
deren is er limonade. Komt u gerust een 
keer met uw kind of kleinkind langs om 
te kijken of het iets voor uw kind/klein-
kind is. Alle kinderen uit de parochie zijn 
van	harte	welkom!	

Prijsvraag andere naam 
voor de ‘nieuwe sacristie’
Na de restauratie van de kerk en het in 
gebruik nemen van de lange gang met 
het archief, de keuken en de vergader-
ruimte/secretariaat, zijn we bij gebrek 
aan een betere benaming deze laatste 
ruimte ‘nieuwe sacristie’ gaan noemen. 
Hoe dit zo is gekomen, we weten het niet 
meer; zeker is wel dat deze naam feitelijk 
onjuist is.
Al langere tijd, eigenlijk al vanaf het eer-
ste gebruik, hoor je met enige regelmaat 
de vraag ‘Kunnen we niet een andere 
naam verzinnen?’ De locatieraad is dat 
helaas nog niet gelukt. Daarom aan u de 
vraag: denkt u met ons mee? Wie komt er 
met een nieuwe naam? Hebt u een goed 
idee, laat het ons weten. U kunt uw sug-
gestie mailen naar info@demooistekerk.
nl of in een enveloppe gericht aan de 
locatieraad deponeren in de brievenbus 
bij de kerk. Tijdens het vrijwilligersuitje, 
gepland	voor	de	maand	april/mei	(hier-
over meer in het volgende nummer van 
Onderweg),	stemmen	wij	met	z’n	allen	
wat de beste suggestie is. De inbrenger 
wordt beloond met een aardigheidje.

dank aan frater Siardus
Sinds jaar en dag verzorgde frater Siardus, 
lid van de Congregatie van Onze Lieve 
Vrouw van het Heilig Hart, in de wandel-
gangen de Fraters van Utrecht genoemd, 
een zeer gewaardeerde kinderpagina 
in ons parochieblad ‘Van Eigen Akker’. 
Met de komst van ‘Onderweg’ met een 
eigen kinderpagina is er geen plaats meer 
voor de bijdrage van frater Siardus. Wij 
hebben frater Siardus hartelijk bedankt, 
ook met een attentie, voor zijn jarenlange 
waardevolle bijdrage.

Wist u dat…? (2): H. Ludger 
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Christus Koning / H. antonius  
van Padua - Vorden
Het	Jebbink	8,	7251	BL		Vorden;	0575-551735,	
parochievorden@tiscalimail.nl
Secretariaat:	dinsdag	9.00-12.00;	donderdag	9.00-10.30.
Rekeningnr.:	1551.00.300	of	3664.63.667	(kerkbijdrage);	
1551.00.904	(misintenties	e.a.).
Redactie: cjklijn1970@kpnmail.nl

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

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

terugblik en vooruitblik
Het nieuwe jaar is realiteit en het tweede 
nummer van Onderweg leest u nu. Over 
het eerste nummer hebben we goede 
reacties gehoord maar ook veel waarde-
ring voor ons uitgebreide Parochienieuws 
dat zeker gemist wordt. Wij hebben 2012 
afgesloten met enkele goed bezochte 
Kerstvieringen. Ook voor onze koren was 
het een drukke maand met allerlei extra 
optredens. Inmiddels hebben wij de eerste 
viering van 2013 achter ons met aanslui-
tend de goed bezochte Nieuwsjaarsbij-
eenkomst van onze geloofsgemeenschap. 
De Dienst van de Eenheid van onze Raad 
van Kerken  is de volgende viering die de 
aandacht vraagt. Op 20 januari hebben 
wij afscheid genomen van diaken Jan van 
Heugten. Hij was/is al jaren in onze eigen 
geloofsgemeenschap actief, maar een eer-
volle benoeming in de Verrijzenisparochie 
in Ulft e.o. maakt dat wij hem moeten 
missen en wij ervaren dat toch als een 
gevoelig verlies. Hij zal op 10 maart a.s. 
nog één keer in onze gemeenschap voor-
gaan	in	een	woord-	en	communieviering.	
Er is op geloofsgebied dus genoeg 
activiteit, waarvan wij hopen dat u zich 
daardoor laat inspireren.
Namens de Pastoraatsgroep 
en Locatieraad, Ton Rutting

doopvieringen
Enkele keren per jaar is er de mogelijk-
heid om kinderen te laten dopen. Aan de 
doopviering gaat een voorbereiding van 
één	avond	vooraf.	Geeft	u	zich	daarom	
s.v.p tijdig op voor deelname. U kunt zich 
telefonisch opgeven bij het parochiese-
cretariaat	(	tijden	en	tel.nr.	bovenaan	de	
bladzijde)	of	bij	Ans	Huntink,	tel.	0575	
553327. Opgeven per email kan ook: 
parochievorden@tiscalimail.nl.

De eerstkomende doopvieringen zijn op 
zondag	24	februari	om	9.30	uur	en	op	
zondag 21 april om 9.30 uur.

H.Vormsel 2013
Op zaterdag 2 maart om 18.30 uur wordt 
het Heilig Vormsel toegediend in de 
Christus Koningkerk te Vorden, aan de 
jongens en meisjes van de geloofsgemeen-
schappen Vorden, Joppe en Lochem.
Op dit moment zijn we al druk bezig 
met de voorbereidingen. Op zaterdag 
16 februari zullen we kennis gaan maken 
met	vormheer	P.Kuipers	(rector	van	het	
Ariënsinstituut	in	Utrecht).	We	wensen	
de kinderen die gevormd gaan worden een 
fijne	voorbereidingstijd	en	hopen	dat	we	
er samen iets moois van mogen maken.
Astrid Wentink

Gerard Schepers vijftig 
jaar koorzanger 
Zondag 25 november heeft het gemengde 
zangkoor Cantemus Domino het jaarlijk-
se Ceciliafeest gevierd. Het was dit jaar 
een	bijzonder	feest.	Koorlid	Gerard	Sche-
pers kreeg aan het eind van de viering de 
gouden	Gregorius-onderscheiding,	voor	
vijftig jaar zingen bij het koor, opgespeld 
door pastoor Hogenelst.
Ton Rutting, voorzitter van de pasto-
raatsgroep van de geloofsgemeenschap 
Vorden,	memoreerde	dat	Gerard	al	
begonnen was als zanger toen er eind 
jaren vijftig nog geen katholieke kerk 
was in Vorden maar er op zondagmorgen 
vieringen plaats vonden in de huiskamer 
van het notarishuis. Het stond op de plek 
waar nu de zaak van Helmink is. Er waren 
daar enkele mannen die de vieringen met 
zang ondersteunden. In vijftig jaar heeft 
Gerard	vele	veranderingen	binnen	de	
kerk meegemaakt. Het begon met het 
oprichten van een klein mannenkoortje 
in	de	nieuwe	kerk	in	Vorden	in	1964,	
waar zich later een aantal dames aan-
meldden. Later is het Vordense koor een 
fusie aangegaan met het gemengde koor 
Cantemus Domino van de Kranenburg 
en werd er beurtelings gezongen in de 

Christus Koningkerk en in de Antonius-
kerk. 
Na	de	sluiting	van	de	kerk	op	de	Kranen-
burg	bleef	het	koor	in	Vorden.	Gerard	
heeft al die jaren met veel plezier 
gezongen. Er waren lovende woorden 
voor zijn inzet en trouw aan het koor, 
maar ook voor de betrokkenheid die hij 
en zijn vrouw Annie hebben bij de gehele 
geloofsgemeenschap. Daarvoor was er na-
tuurlijk een boeket bloemen voor Annie.
Gerard	heeft	het	zingen	weer	doorgege-
ven aan zijn kinderen en kleinkinderen. 
Een kleindochter zong met haar vader  
als	verrassing	voor	Gerard	tijdens	de	eu-
charistieviering een prachtig Halleluja.
Na de feestelijke viering werd het 
Ceciliafeest voortgezet bij ’t Wapen van 
’t Medler. Het waren een paar gezellige 
uurtjes met zang en schetsjes die werden 
afgesloten	met	een		heerlijke	koffietafel.
Ria v.d. Linden

Wereldgebedsdag
De jaarlijkse viering van wereldgebedsdag 
wordt gehouden op vrijdag 1 maart.
In Vorden komen we bij elkaar in de 
Dorpskerk	(	Voorde-ingang)	om	19.30	uur.
Het  thema is:  Hoezo, een vreemdeling ? 
Medewerking wordt verleend door het 
ensemble “Ite Missa Est” met pianobege-
leiding door de heer C. van Dusseldorp.
Wereldwinkel Vorden is aanwezig met 
produkten en informatie.
Om onze gebeden ook praktisch ten uit-
voer te brengen wordt er geld ingezameld 
voor diverse doelen.

Werkgroep partnergemeenten 
oost-europa

Kerstpakkettenactie
De kerstpakkettenactie heeft weer een 
geweldig	resultaat	opgeleverd!	Niet	
minder dan € 2.285,69 is er binnengeko-
men aan giften. Met dit bedrag kunnen 
in	Sighet	(Roemenië)	en	Subotica	(Servië)	
weer veel ouderen blij gemaakt worden 
met levensmiddelen, medicijnen, brand-
hout e.d., alles ter plekke ingekocht. Na-
mens de daconieën in Sighet en Subotica 
hartelijke	dank	voor	uw	bijdrage!	

Hebt u thuis of bij familie incontinentie-
materiaal liggen dat niet meer gebruikt 
wordt, dan komen wij dat graag ophalen. 
De thuiszorg van de Caritas in Sighet kan 
er	goed	werk	mee	verrichten!
Namens de werkgroep,
Ben Wagenvoort, Tel. 0575 553513 

Op 13 april is er een inzameling van 
Sam’s kledingactie. 
Nader bericht in het volgende num-
mer van Onderweg.
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emmanuel / H. Johannes de doper - 
Zutphen
Tengnagelshoek	10a,	7201	NE	Zutphen,	0575-527080,		
info@stjan-emmanuel.com
Secretariaat:	dinsdag	9.00-11.00	uur.
Rekeningnr.:	Giro	887463
Redactie: scpellemans@hotmail.com

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

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

nieuwjaarsbijeenkomst
Op de gezellige nieuwjaarsbijeenkomst op 
6 januari sprak voorzitter Berry Wessels 
van de locatieraad Zutphen over verschil-
lende	serieuze	zaken,	zoals	de	(minder	
florissante)	financiële	situatie,	de	inzet	
van parochianen als vrijwilliger en de dis-
cussie rond het tijdstip van de viering op 
zondag. Daarnaast was er ook aandacht 
voor luchtige zaken zoals het voorstel-
len	van	mevr.	Jos	Zuethof	(onze	nieuwe	
medewerkster	van	het	secretariaat)	en	het	
in het zonnetje zetten van twee vrijwil-
ligers: mevr. Regina van Veen en dhr. Wim 
Hilgenkamp. Voor hun jarenlange trouwe 
inzet werd aan hen door Berry Wessels 
een paaskaars overhandigd.

Kerkbalans
KERKBALANS,	zonder	Uw	(financiële)	
steun	kunnen	we	niet(s).

Bijzondere dienst voor en met 
mensen met een verstandelijke 
beperking
Wanneer? Zondag 10 februari 2013 om 
15.00 uur.
Waar? ‘De Wijngaard’, Wilhelminalaan 3 
in Zutphen.
Thema: ‘Doe maar gewoon wat Jezus 
van	je	vraagt’.	Ds.	Gertjan	Klapwijk	zal	
de dienst leiden. Medewerking wordt 
verleend  door bewoners van Trajectum / 
Hanzeborg. Het Christelijk Kinderkoor 
TOV zal met en voor ons zingen.

Kerktaxi
U kunt op vrijdag voorafgaande aan de 
eerste en vierde zondag van de maand 
een kerktaxi regelen. Dit kunt u doen 
door contact op te nemen met Ria 
Geerts	tussen	18.30	–	19.30	uur,	tel.	52	24	
29. Het betreft alleen het vervoer voor de 
viering van 11.15 uur in de St. Jan. 
Zou	u	willen	rijden	als	chauffeur	op	
deze ochtenden? Meld u dan aan bij Ria 
Geerts	via	tel.	52	24	29.	

taizé
Op zondag 17 februari vindt er in de 
Martinuskerk, Kerkplein 1 in Warnsveld 
een oecumenisch avondgebed in de sfeer 
van Taizé plaats. 
De oecumenische kloostergemeenschap 
in Taizé, een plaatsje in het Franse Bour-
gondië, trekt mensen uit de hele wereld. 
Er wordt in vele talen gesproken en 
gezongen. Ook in de vieringen in Warns-
veld wordt getracht, dit te laten horen. 
Om 18.15 uur begint het inzingen en oe-
fenen van nieuwe liederen. Zingt u graag 
en wilt u beter vertrouwd raken met de 
meerstemmig en in vele talen gezongen 
liederen, dan bent u daarbij van harte 
welkom.	Vanaf	18.45	bereiden	we	ons	in	
stilte op de dienst voor. 

De dienst begint om 19.00 uur en duurt 
tot ongeveer 20.00 uur.   
U bent van harte uitgenodigd voor dit 
uur van gemeenschappelijk gebed, zang, 
bijbellezing en stilte.

Bericht van de  
avondwakegroep
In februari 2013 zal de laatste kruisjesvie-
ring zijn.
Vanaf 1 januari 2013 zullen de gedachte-
niskruisjes tijdens de uitvaart  een plaats 
krijgen in de St. Jan.
In de viering van Allerzielen zullen de 
kruisjes worden teruggegeven  aan de 
familie.

Gemengd Koor Zutphen 
zoekt dirigent
Het	Gemengd	Koor	St.	Jan-Emmanuel	
uit Zutphen is op zoek naar een nieuwe 
dirigent. Het koor is een gemengd da-
mes-	en	herenkoor	bestaande	uit	onge-
veer	18	leden.	Gemiddeld	verzorgen	zij	
1x per maand de zang in een kerkviering. 

Belangstellenden kunnen om inlichtingen 
vragen	bij	mw.	R.	van	Zuijlen	(voorzitter),	
telefoon:	0575-571432	of	dhr.	L.	Kouwen-
berg	(secretaris),	telefoon:	0575-540978.	

thuis meevieren
Bent u verhinderd om op zondag naar de 
eucharistieviering van 11.15 uur in de St. 
Jan te komen, dan kunt u hem toch altijd 
thuis meebeleven via de computer. Het 
adres:	www.PVGZ.nl	

Koren, lectoren & acolieten 
3/02:	 Schola	-	M.	Kroeze	-	Nayri
10/02:	 The	Vocal	Chords	-	eigen	lector	
	 –	Nayri	&	Nigel
17/02:	 Capella	St.	Jan	-	J.	Kunen	-	Nayri
23/02:	 Joy!	(kinderviering	om	17.00u)	
24/02:	 Dameskoor	-		R.	van	Veen	-	
 Nayri & Nigel 
3/03:	 geen	koor	–	L.	de	Vries	-	Nayri
10/03:	 Gemengd	Koor	–	L.	Broer	van	
	 Dijk	–	Nayri	&	Nigel
17/03:	 Capella	St.Jan	–	M.	Kroeze	–	
 Nayri & Nigel

diensten in het Gelre ziekenhuis 
(10.30 uur):
3/02: Ds. K. Bentveld
10/02: Pastor P. Frijters
17/02: Dhr. H. Vriend
24/02:	 Pastor	R.	Rijk
3/03: Pastor E. Teunissen
10/03: Pastor R. Rijk
17/03: Ds. K. Bentveld

middagpauzediensten (donderdag 
12.15 uur – 12.30 uur, Evangelisch 
Lutherse kerk, Beukerstraat 10)
7/02:	 Ds.	R.G.	den	Hartog
14/02:		 Ds.	D.	van	Doorn
21/02:	 Pastor	mv	G.	Pols
28/02: Ds. W. Stolte
7/03: Rob de Boer 
	 (Ev.	Gem.	Zutphen)
14/03:	 Chr.	Tan	(Leef!	Zutphen)

Familieberichten
Overleden op 1 december 2012
Henricus Hermanus Joseph Duzijn, Wil-
helminalaan Zutphen

misintenties
Zo.	3/2.:	Antonius	Gabriël,	Antonia	Maria	
Gabriël-Pieters,	Vincent	Gabriël.	Zo.10/2:	
Gerhardus	Suijkerbuijk.	Zo.17/2:	overle-
den	ouders	Colee-de	Bruijn,	Iwan	Vedral,	
Hendrikus	Gerhardus	Johannes	Wientjes.	
Zo.24/2:	ouders	De	Wijs	en	dochters	
Willie, Tonnie, Lies en Magda. Zo. 3/3: 
Reint	Maria	Kip.	Zo.	10/3:	Gerhardus	
Suijkerbuijk. Zo. 17/3: overleden ouders 
Colee-de	Bruijn,	Iwan	Vedral;	Hendrikus	
Gerhardus	Johannes	Wientjes.
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misdienaar van de maand

Met Kerstmis was Denise al 12,5 jaar 
misdienaar	in	Olburgen!	Daarom	werd	zij	
in het zonnetje gezet.

Hoe heet je?
Denise Schooltink

Hoe oud ben je?
20 jaar.

Waar ben je misdienaar?
Olburgen

Wat zijn je hobby’s?
Toneel spelen, voetballen maar dat kan ik 
momenteel niet. Stappen, thuis helpen op 
de boerderij. Werken bij fam. Hakvoort. 
Op het moment studeer ik diergezond-
heidzorg in Leeuwarden dus heel veel tijd 
voor hobby’s heb ik niet meer. 

Wat eet je het liefst?
Hete bliksem met verse worst. 

Wat vind je leuk aan misdienen?
Wat kunnen doen voor de mensen in de 
kerk. De misdienaars uitjes in Olburgen 
zijn altijd gezellig en leuk. De jonge mis-
dienaars wegwijs maken.

Het is nu Veertigdagentijd. Mensen in de 
kerk doen dan extra hun best voor hun 

geloof. Misschien heb je ook wel een vasten-
potje, om iets te delen met arme kinderen? 

Je kunt ook iets extra doen door voor 
mensen te bidden! Dan vraag je God of Hij 
goed voor ze wil zorgen. Voor welke mensen 

zou jij kunnen bidden?

Op deze website vindt je een mooi  
knutselwerkje van een  

biddend kind:
www.samueladvies.nl

Er zitten speciale 
kaartjes bij. Daar 
kun je opschrijven 
voor wie je bidt. 

Veel knutselplezier!

Ga mee op wereldreis!

 Zondag 10 februari wordt er in Didam 
(Gld.)	een	carnavalsbijeenkomst	voor	jon-
geren georganiseerd. Deze bijeenkomst is 
bestemd	voor	jongeren	(15-30	jr.)	uit	het	
Aartsbisdom Utrecht en begint om 11.00 
uur met een Eucharistieviering in de 
kerk aan de Raadhuisstraat 1A in Didam. 
Je bent al vanaf 10.30 welkom. Op deze 
dag denken we na over de betekenis van 
carnaval, kijken we naar de sfeervolle 
carnavalsoptocht van Didam en bereiden 
we ons voor op de vastentijd. Verder staat 

er een heerlijk diner klaar en wordt er 
karaoke gezongen. De dresscode is vrij: 
je hoeft niet verkleed, maar het mag wel. 
De kosten voor deze dag bedragen 
€	5,-	p.p.
Het wordt een hele gezellige dag. Dus 
geef	je	snel	op!	Aanmelden	kan	tot	5	fe-
bruari bij Hao Tran: tran@aartsbisdom.nl. 

Met vriendelijke groet, Hao Tran
Postbus	14019,	3508	SB		Utrecht
tel.:	06-16842077

Carnavalsbijeenkomst voor jongeren

“Zou jij wel eens wat meer van de wereld 
willen	zien?	Ga	dan	mee	in	één	week	
de	wereld	rond!	We	zullen	reizen	over	
het spoor, het water, de weg en door de 
lucht!	We	gaan	langs	alle	werelddelen	en	
leren over vele landen. Durf jij dit aan? 
Ons avontuur zal starten vanaf kampeer-
boerderij de Aalbertshoeve in Ermelo. 
Vanaf hier gaan we samen langs de mooie 
verhalen in de Bijbel waar mensen ook op 
reis zijn gegaan. Daarnaast organiseren 
we allerlei leuke activiteiten, gaan we 
spelletjes spelen, knutselen, keten, lekker 
eten en nog veel meer. De leiding zoekt 
echte	avonturiers!	Wil	jij	deze	reis	ook	in	
zes dagen meemaken? Pak dan je rugzak, 
stop hem vol met alles wat je nodig hebt 
om een wereldreis te maken en ga mee op 
kinderkamp!”
Dit kamp is voor kinderen van 8 t/m 12 
jaar. Het kinderkamp is van 11 t/m 16 

augustus en kost € 115 per kind. Als er 
meerdere kinderen uit één gezin mee-
gaan, is er een speciaal tarief van € 60 
per extra kind. 

Meer informatie en aanmelding op 
www.yougle.nl. Voor vragen kun je te-
recht bij pastor Anton ten Klooster.

Jongerenagenda
Passion aartsbisdom utrecht
Op	24	maart	zijn	alle	jongeren	van	het	
bisdom	uitgenodigd	in	Zutphen!	We	
vieren samen de Mis in de sint Jan te 
Zutphen en ’s middags wordt er een 
spetterend programma georganiseerd. 
Voor alle jongeren van 16 tot 30 jaar die 
zich	soms	wat	alleen	voelen	in	de	kerk!	

YouCat for You
Wil je meer weten over het geloof? 
Heb je er kritische vragen over? Kom 
dan naar YouCat for You. We komen 
gezellig samen met jongeren van 16 tot 
30 jaar en bespreken een onderwerp uit 
de jongerencatechismus YouCat. De 
bijeenkomsten zijn vanaf 19u30 op het 
parochiecentrum, Van Heemstrastraat 
4	te	Zutphen.	Eerstvolgende	bijeen-

komsten: 12 februari, 19 maart en 9 
april. Vragen en aanmelding bij pastor 
Anton ten Klooster. 

Vormelingendag Spirit
Hoe groot de wereld ook is, hoe ver 
sommigen ook wonen, we zijn op 
één of andere manier toch met elkaar 
verbonden. Met elkaar natuurlijk maar 
ook	met	God.	Deze	dag	gaat	daarover:	
met	sport,	streetdance	en…	chocolade	
proeven!	
Alle tieners die net gevormd zijn of 
binnenkort gevormd worden zijn wel-
kom op zaterdag 13 april in Zutphen. 
Meer informatie op www.yougle.nl , bij 
diocesaan jongerenwerker Hao Tran 
(tran@aartsbisdom.nl	)	of	pastor	Ten	
Klooster.
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op (klooster)bezoek bij frater nathanael 
6 januari 2013: het feest van driekoningen. Bijzonder om juist op deze kerkelijke 
feestdag je nog eens extra te verdiepen in het geloof. Pastor anton ten Klooster 
had geregeld dat wij een kijkje mochten nemen bij het Cisterciënzerklooster in 
Bochum (duitsland), waar we ontvangen zouden worden door frater nathanael, 
een jonge broeder van 27 jaar oud. Het klooster in Bochum is een kleine, jonge 
gemeenschap van 13 monniken.

Na een voorspoedige autorit kwamen 
wij rond 13.15u aan bij het klooster. Dit 
ligt buiten het stadscentrum aan de rand 
van het bos. Een mooie, stille plek waar 
je heerlijk tot rust kunt komen. Frater 
Nathanael stond ons al op te wachten 
en heeft ons een uitgebreide rondgang 
gegeven	door	het	klooster.	Grappig	om	te	
ontdekken dat overal over nagedacht is. 
Weet u bijvoorbeeld waarom het klooster 
aan de zuidkant gebouwd is en de aan-
grenzende kerk naar het noorden? Vroe-
ger geloofde men dat het kwade uit het 

noorden komt. Het evangelie dat in de 
kerk gelezen wordt, is onze bescherming 
tegen het kwade. Dit wordt in de richting 
van het noorden gelezen, om op die 
manier het kwade op afstand te houden. 
Of weet u waarom de kloostergangen 
rondom een tuin liggen, waarbij er overal 
ramen zitten maar er geen mogelijkheid 
is om naar buiten te gaan? De tuin staat 
symbool voor het paradijs. Door de gan-
gen aan de tuinzijde ongeveer geheel uit 
glas te laten bestaan, kunnen de broeders 
de hele tijd de tuin zien. Ze kunnen er 

alleen niet in. Dit is zo gemaakt om ze te 
herinneren aan het paradijs waaruit Eva 
en Adam zijn verjaagd. Het helpt de mon-
niken	om	te	beseffen	dat	het	paradijs	is	
waar ze heen willen, maar waar ze nu nog 
niet zijn en niet zomaar binnen kunnen 
komen.
Na een ruime rondleiding hebben we 
uitgebreid de tijd gekregen om met frater 
Nathanael te spreken over zijn roeping, 
zijn leven in het klooster en zijn geloof. 
Frater Nathanael en pastor Anton hebben 
tegelijkertijd stage gelopen in Lourdes. 
Mooi om te zien hoe zij, beiden door 
God	geroepen,	uiteindelijk	toch	een	heel	
andere invulling hieraan gegeven hebben. 
Ieder op zijn eigen manier. 

Na dit toch wel intensieve gespreksuurtje 
zijn we even een frisse neus gaan halen in 
het aangrenzende bos. Vervolgens hebben 
we met ons eigen groepje in de kapel 
nog een soort gebedsviering gedaan. Een 
combinatie van Taizéliederen, stilte en 
aanbidding. Hierna was het tijd voor het 
laatste onderdeel op ons programma: het 
avondgebed in de kerk. Rond half zeven 
was	dit	ten	einde	en	zijn	we	(met	een	
korte	onderbreking	bij	de	Burger	King)	
weer richting huis vertrokken. Het was 
een boeiende, inspirerende en interes-
sante dag. Dank aan allen die dit mogelijk 
gemaakt hebben, met name natuurlijk 
frater Nathanael. 
Wilt u meer informatie over dit klooster? 
Kijkt u dan eens op de website: www.
kloster-stiepel.org	

Stefanie Pellemans
Foto’s:	Gijs	de	Bont

Webtip voor meiden!
Huis van Belle is het eerste online maga-
zine voor christelijke tienermeiden van 12 
tot 17 jaar. Het is een website in de vorm 
van een huis waar meiden elke dag twee 
nieuwe artikelen vinden over alles wat ze 
bezighoudt. En in december won de site 
de	Webfish	Award,	als	beste	christelijke	
site	van	Nederland!
In de woonkamer kun je chillen & chat-
ten…	en	ontdek	online	de	rest	van	het	
huis. Met tips over hoe je kleren ver-
koopt op Marktplaats, alles over nagellak 
en	regelmatig	een	Bible-Bite.	Want	de	
meiden	“geloven	dat	je	identiteit	in	God	
vinden net zoiets is als het vinden van 
de perfecte jurk: je gaat ervan stralen en 
voelt je een ander mens.” Eline, Martjana 
en de andere bloggers heten je graag 
welkom op:

www.huisvanbelle.nl

Zomerkampen aartsbisdom utrecht
Voor tieners die houden van een uit-
daging, zijn er ook dit jaar weer tie-
nerkampen	in	Hoog	Elten	(Duitsland)	
organiseert het Aartsbisdom Utrecht van 
11-17	en	18-24	augustus	2013	weer	twee	
tienerkampen in dit prachtige gebied. 
Hoofdleiding pastoor Zweers:  “We 
kamperen in tenten en iedereen mag zelf 
koken. We hebben een sportdag en een 
hindernisbaan, we doen spellen in het 
bos. Er is ook een uitdagende trektocht 
waarbij we in het bos overnachten. En 
houd je van boogschieten? Dan kom je 
helemaal aan je trekken want daar hoort 
een	echt	spannend	spel	bij!	Tijdens	het	
kamp vertellen we ook aan de hand van 
een	Bijbelverhaal	van	het	leven	met	God.	
Er gaat een jonge pastor mee voor de 
eigen vieringen op kamp. Je hoeft echt 
geen sportman of sportvrouw te zijn; als 

je houdt van uitdaging en doorzetten is 
dit kamp wat voor jou.”

Tieners van 12 t/m 15 jaar kunnen zich 
opgeven. Deelname aan het tienerkamp 
kost	€	135,-	Meer	informatie	over	deel-
name is te krijgen bij pastor Anton ten 
Klooster, a.tenklooster@12apostelen.nl
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Ons erfgoed, zo heet de rubriek van de achterpagina van ons parochieblad Onderweg.
Een collage van de 12 kerken van onze parochie is de start van een serie artikelen over onze 
parochie.
Vanaf het volgende nummer van Onderweg zal aandacht besteed worden aan bijzonderheden 
van onze parochiekerken op het gebied van de geschiedenis van de oorspronkelijke parochie 
en ook speciale aandacht voor het gebouw.

ons erfgoed

BAAK BORCULO HENGELO JOPPE

KEIJENBORG LOCHEM OLBURGEN RUURLO

STEENDEREN VIERAKKER VORDEN ZUTPHEN


