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Kerstgedachte . . . .
Dat hoort bij deze tijd van het jaar, de
Kerstgedachte….
Wat kan dat zijn, een mooi gedicht, een
goede preek, een lied wat je aanspreekt.
Een deel van de wereld bereidt zich voor
op het Kerstfeest, het samenkomen met
familie, er worden heel wat afstanden voor
overbrugd.
Het bijwonen van Kerstvieringen in vele
kerken en kathedralen door miljoenen
mensen is een mooie kertgedachte.
Die Kerst is in de loop van de tijd “vercommercialiseerd” en staat dus ver van
de oorsprong: de geboorte van Jezus in
Bethlehem.
Het is dan ook nauwelijks voor te stellen dat nog zeer veel kinderen geboren
worden op deze aarde, onder erbarmelijke
omstandigheden, omdat er voor hen geen
plaats was in de “herberg”.
Het is een contrastrijke gedachte, het
grote verschil tussen arm en rijk, (burger)oorlog en vrede. Natuurlijk er wordt
vooruitgang geboekt, gelukkig op allerlei
terreinen.
De Kerstgedachte zou de vervulling van
de wens moeten zijn dat vele kinderen op
deze wereld een beter jaar tegemoet gaan.
De redactie van Onderweg wenst u gezegende Kerstdagen en een Voorspoedig
2014!
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portefeuille begraafplaatsen
Mevr. M-C.E. Bonga-Tulleken, secretaris
G.A.G. Stolwijk RA, penningmeester
Mevr. C.A.L.S. Peterse-Giesen, portefeuille
personeels- en vrijwilligersbeleid

M. te Morsche,
parochiemedewerkster,
Tel.: 06-47116409;
Email: m.temorsche@12apostelen.nl
G.J.A.M. Spekkink-Beunk,
parochiemedewerkster,
Tel.: 0575-461146;
Email: g.spekkink@12apostelen.nl
M.J. Storteler-Wopereis,
parochiemedewerkster,

T.J.G.M. Lam, portefeuille communicatie

Tel.: 0573-453001;
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Stille Nacht, Heilige Nacht . . .
Bijna is het zover: Nog ‘n paar dagen, nog ‘n paar nachten. Moet u ook nog zoveel doen? Boodschappen, Kerst- en nieuwjaarskaarten versturen, menu’s uitzoeken, gasten uitnodigen, boom opzetten, stalletje plaatsen, of toch maar niet
meer? Waar zijn die koningen ook weer? Maar Kerstmis is ook: goede doelen en
hulpacties steunen, een plantje naar een eenzame brengen, extra boodschappen meenemen voor de voedselbank, naar de nachtmis of dagmis gaan. Je kunt
bijna zeggen: Wat is Kerstmis niet?
Want het zijn drukke dagen, crisis of niet.
Je kunt toch niet niks doen met Kerstmis.
Je kunt niet gewoon maar afwachten tot
het komt en weer voorbij gaat, toch? Als
‘een steekvlam in de nacht’ (uit Gezangen
voor Liturgie).
Terwijl ik dit aan het schrijven ben, is
er al 28 miljoen euro opgehaald voor de
slachtoffers van de Tyfoon-ramp op de
Filipijnen, zijn de Greenpeace Activisten
op borgtocht vrij, maar de proefboringen
in de poolgebieden gaan gewoon door.
Sinterklaas is weer veilig in de meeste
dorpen en steden aangekomen, zonder te
zijn zwartgemaakt en er is in Geneve toch
een voorlopig akkoord geschreven inzake
kernenergie in Iran. Door de Nederlandse
Bisdommen is de commotie rond enkele
Kerstliederen ongegrond verklaard. Stille
Heilige Nacht: er was eigenlijk niets
veranderd, maar toch was het voorpagina nieuws. En ook al was er niets aan
de hand, iedereen sprak er schande van.
Onterecht, gelooft u mij, want we zingen
gewoon Stille Nacht op Kerstavond, kom
maar luisteren (en zingen!). Ach, de aandacht voor het katholieke Kerstfeest was
ook zo weer weg, een storm in een glas
water. En dat vind ik dan toch wel weer
jammer. Want het zou jammer zijn als
Kerstmis niet verder kwam dan het zingen van ‘Stille Nacht, Heilige Nacht’. Het
zou jammer zijn als ‘d’engelkens’ en de
herders zich daarna in stilzwijgen zouden
hullen... Want daar is Kerstmis niet voor,
dat weet ik zeker.
Kerstmis is niet even stilstaan, ach en wee
roepen dan maar gewoon weer verder
gaan met het oude. Kerstmis is: Zie, een
kind is ons geboren. De Ster van Bethlehem, Een wonderlijk licht is over ons
opgegaan. Eindelijk is gebeurd wat al zo
lang is voorzegt. Er begint iets nieuws, het
staat al te lezen bij de profeet Jesaja: Blijf
niet staren op wat vroeger was, Sta niet
stil in het verleden.
Ik, zegt Hij , ga iets nieuws beginnen. Het
is al begonnen, merk je het niet? (Jes.
43.8) Een prachtige profetie van de profeet Jesaja en later is deze tekst verstaan
en toegepast op Jezus van Nazareth. In
Hem is werkelijkheid geworden waar
mensen altijd van gedroomd hebben:

- recht voor de rechtelozen - toekomst
voor de armen - gelijkheid voor alle mensen - bijzondere zorg voor de kleinen en
de zwakken - vrede op aarde. We gaan het
Kerstfeest vieren en dan staan we meer
dan anders open voor dit soort geluiden.
Als het toch eens waar mocht zijn, dat die
oude profetie van Jesaja tot klinken komt,
tot leven komt in onze dagen! Dat die
Stille Nacht schalt in onze oren...
Hoewel... hebben we de toekomst voor
een deel niet zelf in handen? We zijn toch
tot vele dingen in staat? We kunnen ruzie
maken... en op grote schaal oorlog! Maar
dan ook vrede! Of niet soms? Bij alle
dreiging en honger en ellende gebeuren
er ook wonderlijke dingen in onze wereld,
veraf en dichtbij. Mensen zijn in staat

altijd weer opnieuw elkaar de hand te
reiken. En dan klinkt daarin het lied van
Kerstmis dóór. Dan is het niet slechts een
aardig plaatje van een nostalgisch moment. Maar dàn krijgt Kerstmis opnieuw
een begin en dàn kan het doorklinken
en uitgroeien tot waarvoor het bedoeld
is. Heil voor alle mensen, liefde vrede
gerechtigheid hier en overal. Zou dat een
droom zijn?
Kerstmis is ook een feest waarbij vele
mensen -oud en jong - naar de kerk komen. Dat is verheugend. Dat moeten we
vasthouden en daartoe moeten we elkaar
ook oproepen. Kerstmis moet je niet
alleen thuis vieren, maar ook in de kerk!
Graag nodig ik u daartoe uit. U bent in
onze kerken van harte welkom.
Zing mee, bid mee, vier mee, en laat het,
in Godsnaam, niet daarbij. Laat die boodschap van Kerstmis doorklinken, verder
dan die Stille Nacht. Voor u allen een
ZALIG KERSTFEEST en mooie dagen!
Mede namens de collega’s,
Fred Hogenelst,
pastoor

Introductie paters Jan Hulshof
en Peter Westerman
Sinds september heeft het pastoraal team assistentie gekregen van de paters Jan
Hulshof en Peter Westerman. De paters Westerman en Hulshof maken sinds
december 2011 deel uit van de Maristencommuniteit in Deventer, die gevestigd is
naast de Broederenkerk.
Peter Westerman (Winterswijk, 1938) is werkzaam geweest in het filosofisch
onderwijs, de priesteropleiding in Nederland en Oceanië, en in het bestuur van zijn
congregatie.
Jan Hulshof (Lievelde, 1941) heeft binnen en buiten zijn congregatie diverse taken
vervuld op theologisch en bestuurlijk terrein. De communiteit wil er samen met
anderen aan werken dat geloof en spiritualiteit in de binnenstad van Deventer
aanwezig blijven.
Het pastoraal team is erg blij dat deze beide paters bereid zijn hen tijdelijk te willen
bijstaan met het verzorgen van de Eucharistievieringen.
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40 jaar koordirigente
Zondag 24 november is Marijke Steemers onderscheiden
met de medaille en draagspeld in goud, van de Nederlandse Sint Gregorius Vereniging, voor haar 40 jarig jubileum
als koordirigente binnen de katholieke kerk.
Ze is in 1973 als dirigente begonnen in Brummen en heeft sinds
1978 ook in Steenderen de leiding van het kerkkoor op zich
genomen. Na enkele jaren 2 kerkkoren te hebben gedirigeerd,
heeft ze in 1981 gekozen voor het koor in Steenderen. Aan het
eind van de zondagmorgenviering werd ze door diaken Ten
Bruin gevraagd naar voren te komen. Totaal verrast over wat er
ging gebeuren, werd het haar al snel duidelijk, dat zij het was die
gehuldigd zou worden.
Dit was, tot op dat moment, voor haar strikt geheim gehouden.
Nadat diaken Ten Bruin haar heeft toegesproken over haar inzet,
kwaliteiten als dirigente, maar vooral ook haar betrokkenheid
bij het koor en de wijze waarop zij dit alles in de afgelopen 35
jaar heeft gedaan, heeft hij haar de medaille in goud opgespeld.
Tevens ontving zij de bijbehorende oorkonde en draagspeld.
Namens het koor feliciteerde Willie Geurts de jubilaris met dit
mooie jubileum.
In een korte toespraak gaf hij aan hoe Marijke het koor in de
loop der jaren heeft geleid en talloze liederen heeft ingestudeerd
en geoefend.
Ook de manieren waarop ze het koor leerde, een lied mooi te
zingen, wat resulteerde in vele complimenten van kerkgangers
na de vieringen.

Marijke Steemers

“Effata”

Eerste Effata vieringen in Ruurlo.

Vooral werd ook benadrukt de betrokkenheid bij het koor, de
gezelligheid en fijne sfeer tijdens de repetitieavonden en de
aandacht van Marijke voor alle koorleden, ook die in de loop der
jaren door hoge leeftijd of gezondheidsredenen moesten stoppen. Het voelde voor haar een beetje als familie.
Hij bedankte haar voor alles wat ze tot nu toe voor het koor heeft
gedaan en sprak de hoop uit, dat er nog vele gezellige zang-uren
en mooie vieringen zullen volgen.
Hierna ontving ze van het koor een mooie bos bloemen.
Namens de locatieraad en pastoraatsgroep sprak Maria Schotman de jubilaris toe.
Ze benadrukte de kwaliteiten, die Marijke niet alleen voor het
koor, maar voor de hele geloofsgemeenschap ten dienste stelt,
zoals: trouw aan de geloofsgemeenschap - afspraken nakomen
– kennis van kerkmuziek - vasthoudend en kritisch ten opzichte
van regelgeving - vechten voor behoud van de geloofsgemeenschap - menslievend naar anderen - goedlachs - boos worden
wanneer er onrecht wordt gedaan - en de grote inzet voor zowel
koor, pastoraatsgroep en locatieraad.
Zij dankte Marijke voor deze grote inzet, en sprak de hoop uit,
dat ze nog heel lang hiermee door wil gaan.
Aansluitend kreeg de jubilaris een waardebon en bloemen aangeboden.
Na de huldiging, de zegen en het slotlied, werden er nog foto’s
gemaakt en konden de aanwezigen in de kerk de jubilaris feliciteren.
Hierna vertrok het koor met jubilaris en alle partners naar “Den
Bremer” in Toldijk , om daar onder genot van een drankje en
brunch, na te praten en het jaarlijkse St. Cecilia-feest te vieren.

MOMENT V OOR G O D EN J E Z E L F .

Willie Geurts

Margriet te Morsche & Marian Storteler.

Nieuwe vormen van vieren.

De vieringen zijn oecumenisch van karakter en bestemd
voor iedereen, maar met name zijn ze bedoeld voor mensen
die wat verder af staan van de kerk. Ook mensen die zich
nog niet, of niet meer, thuis voelen in de zondagsliturgie,
hopen wij te ontmoeten bij deze vieringen. Voor parochianen en anderen die een groep hebben gevormd rond bijbel,
gebed, diaconale activiteiten of meditatie is het een goede
gelegenheid om groepsgewijs te vieren.
In deze vieringen gaat het om onze eigen zoektocht naar de
ervaring van God in ons leven.
Daarbij staat steeds de actualisering van een Bijbeltekst
naar vandaag centraal. Daaromheen wordt afwisselend
gebruik gemaakt van symbolen, poëzie, actuele teksten,
muziek, zang, gesprek, overweging, meditatie en andere
vormen van verdiepen en bezinning.
In de viering is gebed een belangrijk onderdeel
“Effata – Ga open”
Open je hart voor het woord
dat gezaaid, gehoord mag worden.
Open je hart voor de stilte
dat je dieper raakt.
Ervaar het licht als
de liefde van God.
“Meditatieve viering van woord en gebed”.
Zaterdag 25 januari en 1 maart 2014 om 19.00u
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Van de bestuurstafel
Nog enkele dagen en het is alweer 2014. De eerste vier jaren van onze parochie HH. Twaalf Apostelen liggen dan achter ons. Je kijkt dan achterom, wat
heeft het ons gebracht, maar je gaat ook vooruit kijken… wat gaat het ons nog
brengen? Pastoor Hogenelst heeft samen met leden van het Pastoraal Team en
parochiebestuur alle twaalf geloofsgemeenschappen bezocht en het nieuwe
concept-beleidsplan 2014-2017 voorgelegd.
De parochianen hebben hun meningen,
hun gevoelens en hun wensen kunnen
uiten en zo kunnen we aan de slag om uiteindelijk een uitgebalanceerd beleidsplan
vast te kunnen stellen. De rode draad was
steeds weer: we willen graag doorgaan
met de dingen die we doen, maar er is
slechts beperkte pastorale ondersteuning.
Door het gebrek aan priesters moeten
locaties samenwerken en moeten locaties
zelf doen, wat zelf gedaan kan worden. En
daarmee kom je bij het fundament van
een parochie dat niet mag afbrokkelen: de
vrijwillig(st)ers.
In september 2012 is door het Pastoraal
Team en het Parochiebestuur het vrijwilligersbeleid van de Parochie HH. Twaalf
Apostelen aangeboden aan de locatieraden en pastoraatsgroepen van alle
geloofsgemeenschappen.
In enkele locaties is dit besproken maar
nog niet overal. Dit plan dient als handvat
bij het draaiende houden van het lokale
vrijwilligerswerk en het motiveren en
uitbreiden van dit belangrijke werk.
Een specifieke groep vrijwilliger(st)ers
wordt gevormd door de mensen die zorg
dragen voor bestuur en beheer. In nauwe
samenwerking met de professionele
werkers zetten zij zich in om de beleidsdoelen concreet te maken in de praktijk.
Op parochieel niveau zijn zorg en beheer
toevertrouwd aan het parochiebestuur. Zij
zijn eindverantwoordelijk voor de werkstructuren en de materiele voorwaarden
in de geloofsgemeenschappen.
De uitvoering van de werkzaamheden op
gebied van bestuur en beheer in de geloofsgemeenschappen is de verantwoordelijkheid van de lokatieraad.
De ontwikkeling en uitvoering van de
pastorale taken die in het parochiepastoraat gestalte krijgt geschiedt op lokaal
niveau door de pastoraatsgroep en onder
eindverantwoordelijkheid van het pastoraal team.
Al deze werkzaamheden vragen veelal een
hoge mate van zelfstandigheid, waarbij de
uitvoering gebeurt met inzet van de eigen
specifieke talenten.
Het parochiebestuur, pastorale team,
locatieraden, pastoraatsgroepen en de
werkgroepcoördinatoren zullen zich
vanuit hun (aan)sturende functie richting
vrijwilligers richten op de (verdere)

ontplooiing van de vrijwilligers waar zij
verantwoordelijk voor zijn.
Om duidelijkheid te scheppen heeft pastor Jaap van Kranenburg een presentatie
gemaakt met de dertien punten, afkomstig uit het statuut voor vrijwilligers. Wij
(Jaap van Kranenburg en ik als parochiebestuurder) willen dit uitdragen en
nodigen alle vrijwilligers uit om hun visie
te geven, vragen te stellen en om ideeën
uit te wisselen. Zo’n ontmoeting met

collega-vrijwilligers kan ook heel verfrissend werken en een saamhorigheidsgevoel geven aan alle vrijwilligers van onze
parochie HH. Twaalf Apostelen.
Ineke Peterse

Koorleden gezocht voor Goede
Vrijdag 2014

Het passieverhaal gezongen met eigentijdse liederen.
Hoewel de kerstdagen nog voor de deur staan, zijn wij al begonnen met de voorbereiding van de viering op Goede Vrijdag
volgend jaar.
Er bestaat een lange traditie om op Goede Vrijdag ‘s middags
een bijzondere Kruisweg te verzorgen in de St. Jan in Zutphen,
voor alle parochianen van de HH. Twaalf Apostelen en andere
belangstellenden. Op Goede Vrijdag 18 april 2014 gaan we het
anders doen: geen Kruisweg, maar een muzikale uitvoering van
het Passieverhaal.
De muzikale uitvoering van het Passieverhaal heeft oude papieren, denk maar aan bijvoorbeeld de Mattheuspassion van Bach,
die elk jaar weer op veel plaatsen in Nederland wordt uitgevoerd.
De laatste jaren heeft dit verhaal een nieuwe impuls gekregen
door opvoering van het verhaal in een modern jasje, beurtelings
in een grote stad, onder de naam The Passion.
Ook wij gaan het levensverhaal van Jezus in zijn laatste uren
zingend, beeldend, vertellend en bezinnend vormgeven.
Met onze eigen, originele en eigentijdse uitvoering van dit eeuwenoude verhaal over het lijden en sterven van Jezus willen we
veel gelovigen bereiken en we hopen met deze nieuwe invulling
van Goede Vrijdag zeker ook minder kerk betrokken mensen en
meer jongeren te bereiken.

Wat blijft is het Goede Vrijdag Projectkoor!

We vragen koorleden uit de geloofsgemeenschappen om zich aan
te melden voor het projectkoor. Het projectkoor zal het Passieverhaal, samen met een aantal solisten en muzikanten, muzikaal begeleiden.
Wil je meezingen dan moet je rekenen op drie repetities op een zaterdagochtend.
(zaterdag 22 en 29 maart en 12 april van 10.00-13.00 uur) en de generale repetitie
en uitvoering op Goede Vrijdag 18 april vanaf 11.00 uur.
Aanmelden kan via het secretariaat van de parochie: secretariaat@12apostelen.nl
Het “Passieteam” bestaat uit: Jaap van Kranenburg, Wil Matti, Margriet te Morsche, Jan te Plate en Frank Sterenborg.
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Advent: Adventscollecte 2013
bestemd voor de bouw van
een school in Malawi
De Diaconale werkgroep van de parochie het MOV (Missie Ontwikkeling en
Vrede) vraagt in de komende advent om uw bijdrage voor dit project. Onderwijs is een van de mogelijkheden die kinderen uit hun isolement kunnen halen
en is een voorwaarde om daadwerkelijk bij te dragen aan een stukje ontwikkeling en vooruitgang.
Daarom kozen we dit project uit de Lijst
van Bisschoppelijk Adventsactie. De Bus
voor uw bijdrage zal gedurende de Adventsperiode achter in de kerk staan, daar
kunt u uw bijdrage achter laten. Alvast
onze dank daarvoor.
Waar gaat uw bijdrage naar toe:
Het Afrikaanse Malawi is een van de
armste landen ter wereld. Ver weg in het
noorden ligt het gebied Kasongwe. Het
is een zeer afgelegen gebied in de Nkhamanga Vallei in het Rumphi District. Er is
hier geen elektriciteit en om aan water te
komen, moeten de mensen ver lopen naar
een handpomp. Er zijn in het gebied geen
voorzieningen voor gezondheidszorg; de
dichtstbijzijnde kliniek is 14 kilometer lopen. Openbaar vervoer is er ook niet echt:
één keer per dag rijdt er een oude truck,
waar de meeste mensen bovendien eerst
kilometers voor moeten lopen. De inwoners van het gebied leven van eenvoudige
landbouw en hebben nauwelijks een inkomen. Veel mensen zijn ziek en leven in
grote armoede.
De mensen van Kasongwe vragen onze
hulp bij de bouw van een basisschool. Ze
hebben zelf al twee eenvoudige klaslokalen gebouwd, maar willen dat uitbreiden
tot een volwaardige school. Dat is hard
nodig, omdat de omliggende scholen te
ver lopen zijn voor de jonge kinderen. De
meeste kinderen hebben geen schoenen
en in de meerderheid van de gezinnen is
er niets te eten ’s morgens. Daar komt bij
dat de zandwegen soms heet zijn door de
brandende zon of dat de paden erg modderig zijn als het heeft geregend. Door

deze moeilijke omstandigheden lukt het
sommige kinderen helemaal niet om naar
school te gaan; andere kinderen beginnen
pas op acht- of negenjarige leeftijd aan
school en veel kinderen stoppen er na een
paar jaar weer mee.
De ouders van Kasongwe willen graag dat
hun jongste kinderen in de buurt naar
school kunnen. Vandaar dat zij zelf twee
klaslokalen hebben gebouwd, maar die
voldoen nauwelijks. Er gaan bijna 300
kinderen naar deze kleine, geïmproviseer-

de school. Groep één en twee krijgen les
in de primitieve klaslokalen, terwijl groep
drie les krijgt onder een boom.
Adventsactie wil samen met de gemeenschap van Kasongwe de school uitbreiden
met twee klaslokalen, vier onderwijzershuizen, een klein kantoor en tien latrines.

Daarnaast willen we de bestaande twee
klaslokalen verbeteren. Er kunnen dan
400 kinderen naar school in Kasongwe.
We willen € 25.000 bijdragen.
MOV Coordinator
Margriet te Morsche

Kerstboekje voor kinderen
Net als in 2011 en 2012 geeft de parochie, financieel ondersteund door de PCI, ook
dit jaar weer een kerstboekje uit voor de kinderen van de katholieke basisscholen.
‘Vader Gerrit’ heet het dit keer. Met de uitgave van Onderweg zijn ook dit jaar weer
meer dan 3000 van deze kerstboekjes meegegaan naar de verschillende geloofsgemeenschappen, waarna ze zijn uitgedeeld op de verschillende scholen in die gemeenschappen. Waarom wordt er eigenlijk zo veel energie gestopt in die boekjes?
Het antwoord op die vraag spreekt voor zich: we willen proberen de kinderen bij de
kerk te betrekken.
Dat is niet eenvoudig, er
zijn vele andere aandachtstrekkers, maar we willen
er graag ons best voor
doen. Het gaat immers
ook om kinderen op
katholieke scholen, dus
we verwachten dat leerkrachten op die scholen
in deze tijd wat aandacht
aan Kerstmis besteden.
En daar helpen we ze
een beetje bij, met een
boekje. En achterin
staat, u hebt het vast al
gezien, het schema van
de vieringen tijdens de
Kerstdagen. We hopen natuurlijk dat de
mensen met Kerstmis naar de kerk zullen komen, want er is wat te vieren!
Wij wensen uw (klein)kinderen, en misschien uzelf ook wel (?!) veel leesplezier!
Namens het parochiebestuur,
Theo Lam

Onderweg / Uit de parochie
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De PCI (Parochiële Caritas Instelling) bestaat
uit verschillende plaatselijke werkgroepen
Dit keer is de Werkgroep Baak aan de beurt zich voor te stellen. En dat doen
ze met een heel mooi verhaal uit de praktijk waarbij blijkt hoe belangrijk en
waardevol hun werk is.
Wij kregen half augustus een bericht van
het Leger des Heils, dat bij ons in Baak
een familie was komen wonen die misschien wel, “wat“ hulp kon gebruiken. Ze
kregen ook professionele hulp. Wij, leden
van de PCI groep Baak, hadden nog niet
vaak zo’n situatie bij de hand gehad, zeker
niet toen we hoorden dat het om een Marokkaanse mevrouw ging met 2 kinderen.
We besloten dat ik er dezelfde dag nog
naar toe zou gaan. Onderweg op de fiets
bedacht ik me, dat deze mevrouw hoogstwaarschijnlijk moslim zou kunnen zijn,
en ik wist dat bv. een hand geven bij een
moslim, anders kan overkomen als bij
ons… maar ik dacht ik zie wel.
Toen ik aanbelde, hoorde ik een paar
kinderstemmetjes, gelukkig ze zijn thuis,
en een mevrouw deed open. Ik reikte
haar mijn hand… en zij de hare, ik stelde
me aan haar voor en vertelde haar, dat ik
namens de Baakse geloofsgemeenschap
bij haar kwam, via een bericht van het
leger des Heils.
Ik vroeg haar ook of ze hulp kon gebruiken van ons. Ze vertelde mij in wat
gebrekkig Nederlands dat ze pas hier
gekomen was met haar 2 kleine dochters,
en dat ze het liefst een beetje eten voor
haar kinderen zou willen, dit had ik eigenlijk niet verwacht, maar goed, ik zei tegen
haar dat ik vanmiddag terug zou komen
met eten. Zo gezegd zo gedaan, s `middags met mijn vrouw, leek mij wel handig,
naar de supermarkt om een pakket samen
te stellen met daarin de juiste dingen,
zoals melk, brood, beleg, fruit, drinken
ed. en iets lekkers voor de kleine meisjes
natuurlijk.
We zijn meteen doorgereden om het af
te geven. Aangebeld en toen ze de deur
opende en mij zag met de doos met eten,
die ik haar aanreikte, sloeg ze de handen
voor haar mond.
Ze kon bijna niets meer zeggen, en een
traan rolde over haar wangen bij het
aanpakken van het eten…na enige ogenblikken begon ze me te bedanken, wel 4
keer zei ze dank u wel !! Ik zei natuurlijk
dingen als, “van harte gegund” geniet ervan, en dat we haar niet zouden vergeten.
Ik groette haar en ging weer weg met een
zeer goed gevoel, tot aan de auto want
toen bekroop mij een schuldgevoel, omdat ik anno 2013 iemand in Baak gelukkig

kan maken met een beetje eten.
2 Dagen later kreeg ik een mailtje van het
Leger Des Heils waarin zij ons bedankten
voor onze hulp, maar ook dank van de
mevrouw die als laatste gezegd had: “Ik
wist niet dat er nog engelen bestonden op
de wereld”
Ik hoop u door dit verhaal een idee te
hebben gegeven wat werkgroep Baak
doet.
Fons Janssen, werkgroep Caritas Baak.
Mail PCI: pci@12apostelen.nl

Een jaar Onderweg
Vorig jaar in de december maand hielden we haar ten
doop, het eerste nummer van ons gezamenlijk parochieblad Onderweg. Weet u het nog? Een hele volle Christus
Koning kerk in Vorden, waar op het laatste moment
Roderick Vonhögen niet kon komen, maar waar we toch
een heel mooie avond hadden. Inmiddels zijn we acht
nummers verder. U ziet de eerste acht op het plaatje en
we zijn er trots op. We, de redacties in de verschillende
geloofsgemeenschappen en de hoofdredactie, hebben er
wel ongelooflijk hard aan gewerkt. Veel harder dan van te
voren ingeschat. Maar ach, hoe vaak is dat niet het geval
als je vrijwilligerswerk doet? Zolang het in een goede
sfeer gaat en wat oplevert, doe je het graag. En, zoals gezegd, we zijn trots op het
resultaat.
Maar wat wij er van vinden doet er eigenlijk niet zo veel toe. Het gaat erom wat u
ervan vindt! We horen natuurlijk wel eens wat en we krijgen wel eens een mailtje
met positieve of met negatieve kritiek, maar we willen dolgraag weten wat de lezer
er nu van vindt! Daarom vindt u bijgesloten een enquête. We vragen u die in te
vullen en te retourneren. We hopen dat veel mensen dat zullen doen en dat de informatie ons helpt het blad (nog?) beter te maken. Want daar hopen we natuurlijk
wel op: opbouwende kritiek. U mag natuurlijk best zeggen wat u niet goed vindt,
sterker nog, ook al vinden we dat misschien niet fijn, het is wel goed om te weten.
Maar … we horen dan ook graag ideeën over hoe het beter kan, we willen graag
vooruit!
U kunt ook zo ver gaan dat u zegt: ‘Kom, laat mij die kar mee trekken’. Als dat zo
is, horen we het graag. Want we zijn op zoek naar nieuwe redactieleden. Na een
jaar van hard werken hebben Nathalie Timmer en Ingrid Rutten besloten andere
belangrijke zaken voor te laten gaan, en te stoppen met hun werk voor Onderweg.
Beide dames hebben in het afgelopen jaar enorm hun best gedaan voor ons blad
en daar zijn we hen zeer erkentelijk voor. Maar de karavaan trekt verder, we zijn
onderweg in jaargang 2 en er ligt redactiewerk te wachten! Wilt u het oppakken?
Neem contact op met ondergetekende of met pastor Jaap van Kranenburg en we
vertellen u graag hoe leuk het werk in de redactie is! En, uh, vergeet u niet de enquête in te vullen? Bij voorbaat onze dank!
Namens de redactie van Onderweg, Theo Lam

Onderweg / Algemeen
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HH 12 Apostelen Fairtrade Actief
De vieringen in het weekend van 26 en 27 oktober stonden
in het teken van Fairtrade. Op alle 12 locaties was gevraagd
aandacht te besteden aan het project van Solidaridad, “Van
Bitter naar Beter”. Er was ook een extra deurcollecte. Opvallend is de opbrengst van € 811,18 en daar zijn we trots op.
Zondagmiddag was de gezamenlijke activiteit van alle 12 locaties.
Ondanks de weersvoorspelling met storm en regen, was de 3e
Fairtrade PLUS markt een succes. Er waren bijna 50 wandelaars
en de belangstelling voor de Fairtrade markt in en rond de het
Ludgerusgebouw zorgde ook voor gezellige drukte.
Met 87 mensen zaten we aan het grootste Fairtradediner van de
Achterhoek. Gea en haar medewerkers van het Ludgerusgebouw
hebben er een geweldig diner van gemaakt, uiteraard samengesteld uit faire streekproducten.
Ook de kinderen hebben genoten van een leuke activiteit, ze hebben van deeg, mooie herfstfiguren gemaakt en met attributen uit
het bos die verder opgetooid.
Voor aanvang van de maaltijd was er een grote verloting. Ook de
Wereldwinkel Vorden was weer present met de Fairtrade producten, zoals ook boeren uit de eigen streek met hun Slow Food.
Het optreden van Juun; Looijmans uit Zutphen (bekend van het
Zutphense lied) was hartverwarmend, hij bracht met zijn mooie
en inhoudelijke songs de bezoekers wel tot nadenken.

Het antwoord op de vraag hoeveel Fairtradeproducten en producten van GIJS, PLUS in haar assortiment heeft? Het juiste
aantal is 183 verschillende producten. De verloting heeft 451
euro opgebracht. Het Fairtradediner 370 euro.
De winnaars van de drie mooie pakketten (doorPlus Kogelman
aangeboden) waren:
1e prijs Mevr. Taken (182), 2e prijs Mevr. Kalkwijk (185)
3e prijs Fam. Ariaens (176)
De Plus sponsorde voor de 3e maal de Fairtrade actie met drie
Fairtrade manden. De actie was ook bedoeld om aandacht te
vragen voor Solidaridad. Solidaridad was precies 25 jaar geleden
de grondlegger van Max Havelaar. Dit jaar ondersteunen wij met
de opbrengst de Cacaoboeren uit Ivoorkust.
De Fairtrade actie is een initiatief van de MOV werkgroep van
RK kerk in de HH 12 Apostelen. De collecte 778 euro was ook
bestemd voor deze actie. Totaal heeft de actie dit weekend 1600
euro opgeleverd.
U kunt Solidaridad alsnog steunen door een bijdrage over te
maken op rekeningnummer NL63INGB0001804444.
Hartelijk dank voor uw bijdrage namens het MOV van de 12
Apostelen.
M. te Morsche Coördinator MOV

Begroting 2014

De volgende maand gaat de actie Kerkbalans weer van
start. We vragen u dan om een toezegging als bijdrage
voor het plaatselijke kerkenwerk voor het jaar 2014. De
actie heeft als thema “wat is de Kerk u waard?” We vragen
u op de man/vrouw/meisje/jongen af om over die vraag na
te willen denken. Want de kerk is het waard om je voor in
te zetten. Voor iedereen om zijn eigen redenen.

Financieel overzicht / Aktie Kerkbalans

Bijgaand is de begroting over 2014 opgenomen met als vergelijkende cijfers de begroting over 2013 en de werkelijke cijfers
over 2012. Dit zijn de cijfers van de 12 geloofsgemeenschappen
samen. Wat we zien:
- daling bijdragen parochianen (teruglopend kerkbezoek);
- dalende tendens opbrengsten uit bezittingen en beleggingen
door lager rendement op obligaties en spaargelden;
- de persoonskosten dalen doordat het pastorale team ten opzichte van 2012 uit 1 persoon minder bestaat;
- de overige kosten blijven per saldo nagenoeg gelijk.
Van een overschot in 2012 van € 14.600 naar een tekort in
2014 van € 68.000, een zorgelijke ontwikkeling. Het tekort van
€ 68.000 is de optelsom van de 12 geloofsgemeenschappen. Het
komend jaar zal in nauw overleg met de de besturen van iedere
geloofsgemeenschap een actieplan worden gemaakt om deze tendens te keren.
Zoals u ziet is de belangrijkste opbrengst die van de bijdrage
parochianen. Met uw bijdragen maakt u het mogelijk dat het
werk in onze parochie en uw geloofsgemeenschap door kan gaan.

Begroting	 	 werkelijk
2014
2013
2012

Baten
bijdragen parochianen
opbrengsten uit bezittingen
en beleggingen
begraafplaatsen
incidentele baten

542.900

562.700

611.000

354.600
68.200
-

377.000
69.700
-

461.000
84.800
25.600

965.700 1.009.400 1.182.400
Lasten
persoonskosten
kosten onroerend goed
kosten eredienst en pastoraal
bijdragen
begraafplaatsen
beheerskosten etc.

358.500
319.800
123.700
117.300
21.500
92.900

350.600
298.200
136.900
117.100
21.500
100.100

414.100
347.800
135.000
129.800
21.500
119.600

1.033.700 1.024.400 1.167.800
Tekort / overschot

-68.000

-15.000

14.600

Met uw persoonlijke bijdrage ondersteunt u de vele vrijwilligers
in uw geloofsgemeenschap die tezamen met het pastoresteam
inhoud geven aan het Samen Kerk zijn. Samen Kerk zijn zal
naar de toekomst toe zeker andere vorm en inhoud krijgen. Een
mooie uitdaging!
We gaan op weg geïnspireerd door de persoon van Jezus. Door
het uitdragen van zijn boodschap kunnen wij het verschil maken
in onze omgeving, ons dorp, onze stad.
Door uw bijdrage aan de Aktie Kerkbalans maakt u het verschil!!
Van harte aanbevolen!
Gerard Stolwijk (penningmeester)

Onderweg / In de spotlights
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Günther Oude Groen:

De mensen die je tegenkomt kleuren je leven
Deze keer zijn de spotlights gericht op diaken Günther
Oude Groen. Geboren en getogen in Hengelo Overijssel en sinds 1988 woonachtig in een zelf gebouwd
huis op het randje van Borculo. De duisternis op deze
novemberavond belet ons het uitzicht, maar mooi zal
het zeker zijn. Zo ook het huis van Günther en zijn
vrouw Minerva. Wat naast de vele gezellige hoekjes
in het huis meteen opvalt, zijn de iconen. Günther
vertelt er vol passie over, zoals hij eigenlijk over alle
onderwerpen die aan de orde komen met passie
spreekt. Bedachtzaam, maar met passie. Je hebt het
gevoel te praten met een man die goed nadenkt over
wat hij doet en over wat hij zegt en die, als hij ergens
voor gaat, er ook écht voor gaat. Met passie.
Günther is geboren in 1953 en is van
jongs af aan bij de kerk betrokken
geweest. Tot hij in 1976 naar Curaçao
vertrok was hij misdienaar en acoliet in
de kerk waarin hij opgroeide. De verbondenheid met de kerk is nooit meer
weggegaan. De daarop volgende drie jaar
in Curaçao vormden een keerpunt in zijn
leven, vooral door de mensen die hij er
tegenkwam. Hij ontmoette er zijn latere
echtgenote Minerva, met wie hij samen
een zoon, een dochter en inmiddels ook al
een kleinzoon heeft. De foto’s die getuigen van een rijk familieleven sieren de
woonkamer. Ook kwam hij in Curaçao
de Dominicaanse ziekenhuispastor pater
Bernard tegen, die veel invloed op zijn
levenskeuzes heeft gehad. “Je leven wordt
voor een belangrijk deel gestuurd door
wie je tegenkomt” zegt Günther. “In mijn
geval was dat de pater Bernard, maar
ook pastoor Simons, Ton Oostveen
en Herman Agterhoek. Allemaal
mensen die me sterker op het spoor
van de kerk hebben gezet. Door dat
soort ontmoetingen ben ik in 1995
de Pastorale School gaan volgen.”
Een hele stap voor iemand die
dagelijks al een vol programma had
als keurmeester bij het toenmalige
Ministerie van Landbouw en Visserij,
en daarnaast een druk gezinsleven
kende. Maar voor Günther was het
heel vanzelfsprekend. Studeren, je
kennis verrijken is voor hem een deel
van het leven. Hij was 23 toen hij
afstudeerde, maar heeft doorgestudeerd tot zijn 56ste. En eigenlijk studeert hij nog. Geen groter genot dan
op een rustig moment met een boek,
bij voorkeur over zijn grote inspiratiebron, de Heilige Franciscus, in een
stoel in de serre te zitten. Af en toe
naar buiten staren over het weiland

en studeren. Je verplaatsen in een ander
leven, in een andere tijd, in de keuzes die
de mensen toen maakten.
In 2003 rondde Günther zijn ruim vier
jaar durende opleiding in de Deynselburg
af. Hij sloot een zeer intensive studie periode af, met om het weekend cursussen en
veel zelfstudie. Op 8 maart van dat jaar,
iets meer dan 10 jaar geleden, werd hij tot
diaken gewijd. In Borculo, door kardinaal
Simonis, met als opdracht te werken met
zieken en ouderen. “Ik ben gewijd” zegt
Günther, “dat vind ik heel bijzonder. Ik
mag als bedienaar deel uitmaken van
de kerk, van Gods volk dat onderweg is.
Maar ik ben ook gekleurd door het leven
en sta als het ware met één been in de samenleving en met één been in de kerk. Ik
heb het gevoel daar door de mensen vaak
heel nabij te kunnen zijn.” Na zijn wijding
tot diaken was het nog niet genoeg en

werd de theologiestudie aan de Fontys
Hogeschool opgepakt. Binnen drie jaar
werd een vierjarige Bacheloropleiding
met goed gevolg afgerond. “Ik probeer zo
veel mogelijk uit mezelf te halen” voegt
hij – geheel overbodig – toe.
Pastoraat als tweede professie is een
prachtig vak. “Wat het meeste indruk
op mij gemaakt heeft, is het werk dat ik
in het Hospice van Zutphen heb mogen
doen. Een aantal keren heb ik daar, op
verzoek van het pastorale team, mensen
in hun laatste levensfase mogen bijstaan.”
Vol passie vertelt hij over het figuurlijke
boek dat hij met deze mensen opensloeg, met al veel, maar nog niet allemaal
beschreven bladzijden. “Je mag samen
zijn met iemand op een breuklijn van het
leven. Dat is overigens niet alleen op het
levenseinde, diakens doen ook veel werk
in de gevangenis en de nazorg hiervan,
bij voedselbanken, verpleeg- en verzorgingshuizen, in de verslavingszorg in z’n
algemeenheid en bij dak- en thuislozen.
Het is heel dankbaar werk, je komt de
mensen dan echt heel nabij.”
Terug naar de iconen. En naar Franciscus.
Twee grote passies van de diaken. “De
Heiligen vormen het fundament van de
kerk. Franciscus inspireert mij zo, omdat
hij met beide benen in het leven stond.
Hij was spiritueel bezig, maar was ook
dagelijks gewoon de mens nabij, de melaatsen en andere hulpbehoevenden van
die tijd. Daarnaast had hij natuurlijk oog
voor dieren, voor de natuur. En hij was
diaken. Ik herken veel in hem, ook
al leefde hij bijna 1000 jaar geleden”
aldus Günther.
“Maar hoe kom je aan al die iconen die hier hangen?” vraag ik
onnozel.“Al die iconen? Ik heb er nog
veel meer! Ik maak zelf reproducties. Als ze gezegend zijn, probeer ik
ze te verkopen. De opbrengst gaat
naar het Franciscus fonds en wordt
gebruikt om de nood van kansarme
kinderen in India te lenigen.” Voor
Günther dient het schilderen van
iconen meerder doelen, een combinatie van creativiteit, spiritualiteit
en het ondersteunen van het project
in India. Günther sluit zelf deze
inspirerende avond en dit artikeltje
af, met de woorden van de Heilige
Franciscus: “Pace e bene. Ik wens u
allen vrede toe en alle goeds.”
Theo Lam
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Opening nieuw
entreegebouw
Heiligenbeeldenmuseum
Kranenbrug-Vorden - Op vrijdagmiddag 25 oktober verrichte Annemieke Traag, gedeputeerde van de provincie
Gelderland, samen met Annelies van der Kolk, voorzitter
SOGK, de officiële opening van het nieuwe entreegebouw
van het Heiligenbeeldenmuseum in Kranenburg, gehuisvest in de H.-Antonius-van-Paduakerk.
Dit gebeurde op uitnodiging van de Stichting Oude Gelderse
Kerken (SOGK) en de Stichting Vrienden van de Kerk op de
Kranenburg (VvKK). Toen ze samen de knoop uit het lint voor de
entree haalden, konden alle genodigden het resultaat van binnen
bekijken. Vervolgens zagen zij Bart Hartelman de vlag van het
SKANfonds en die van de SOGK van de nieuwe ontvangstbalie
trekken terwijl hij de volgende woorden uitsprak: Veni, Vidi,
Revelo. “Ik kwam, ik zag en ik onthulde.”
Voorafgaand aan deze handelingen werden de geïnteresseerden
in de kerk bijgepraat over alle ontwikkelingen rondom het Heiligenbeeldenmuseum. Voorzitter Ton Rutting: ”Het museum heeft
de erkende museumstatus en moet daarom voldoen aan museale
kwaliteitseisen.” Juist daarom waren (en zijn nog) dringend
bouwkundige aanpassingen en voorzieningen nodig in en aan
de monumentale kerk, waarin het museum is ondergebracht. Zo
was het op de eerste plaats zeer noodzakelijk dat er een goede
entree kwam met een ontvangstruimte met sanitaire voorzieningen, inclusief invalidentoilet, en een koffiehoek.
“Zijn we dan klaar?”, vroeg Annelies van der Kolk zich af.” Nee,
er wacht een enorme uitdaging op het gebied van energietransitie en - besparing. Innovatie in een religieus monument.” De
plannen liggen al enkele jaren klaar. Die betreffen onder andere
het herstel van het dak (om lekkages te voorkomen) en van de
ramen.
Deze middag werd ook duidelijk dat een gebouw als het Heiligenbeeldenmuseum niet iets statisch is, maar juist deels dynamisch. Dit alles dankzij de inzet van vele vrijwilligers. Zij kregen
deze middag dan ook het grootste applaus.

Onderweg / Uit de Parochie

‘Ja, hier ben ik!’
Beste medegelovigen,
Je hoort het af en toe, of maakt het van dichtbij mee:
iemand die op latere leeftijd katholiek wordt. Een man of
moeder, zoon of vriendin, die zich aangesproken weet door
het evangelie. En die zich aansluit bij de kerk van Jezus.
Het blijft bijzonder, als mensen deze stap zetten!
Levendig staat mij nog de dag
voor ogen, dat ik zelf het doopsel en vormsel kreeg toegediend,
door pastoor Fred Hogenelst in
Zutphen. Achttien jaar was ik,
en de wereld lag voor mij open.
In de parochie waar ik al lange
tijd zong, nam ik de zorg op mij
voor de misdienaars. Daarnaast
werd ik lector. Zo werd ik een
bekend gezicht voor hen die
kerken in Zutphen. Ik stapte
in het jeugd- en jongerenwerk
van de grote parochie. TeenerTime Zutphen is een project
dat ik mede heb opgezet. Twee
Wereldjongerendagen heb ik
begeleid. Nadat ik Keulen 2005,
als ‘nieuw katholiek’ met veel plezier had meegemaakt, waren
ook de WJD’s in Sydney en Madrid, die we vanuit de HH. Twaalf
Apostelen organiseerden, een prachtige geloofservaring.
Mijn enthousiasme voor het katholieke geloof groeide. Na mijn
Master Psycho-gerontologie in Nijmegen ging ik Theologie
studeren in Utrecht en Tilburg. Ik woonde in Geldermalsen op
de pastorie, maar kwam bijna alle weekenden nog graag in de
verschillende kerken van de Twaalf Apostelen.
De jongeren zingen wel eens het lied: “Here I am, Lord”, of in het
Nederlands: “Ja, hier ben ik!”. Zoals Samuel en vele andere mannen en vrouwen in de Bijbel - eenvoudige mensen, zoals ieder
van ons - , voelde ik mij gaandeweg geroepen. Mijn gaven wil ik
inzetten vanuit, in en voor de ‘familie van God’. Toen ik slaagde
voor de Master Theologie, ontving ik een warm en hartelijk welkom in het aartsbisdom.
Blij en dankbaar ben ik, dat kardinaal Eijk mij zijn zegen heeft
gegeven om te gaan werken in het parochiepastoraat. Op 1
januari beginnen mijn werkzaamheden als Pastoraal Werker.
Ik word lid van één groot pastoresteam, dat de zorg draagt voor
twee parochies: H. Suitbertus (Culemborg en omstreken) en
Paus Johannes XXIII (Houten en omstreken). Pastoor van deze
parochies is Gerben Zweers. Een andere collega is (ook) bij u
bekend: pastor Anton ten Klooster.
Door de financiële situatie van veel parochies, kunnen steeds
minder lekengelovigen worden aangenomen in de pastorale zorg
en ondersteuning. Als een van de laatste, jonge (leken)pastores
zal ik een mooie, maar ook spannende tijd tegemoet gaan.
Mijn verhaal heb ik als afscheidsgroet met u willen delen. Ik wil
u vragen om uw gebed: voor mij, voor andere pastores en vrijwilligers en voor de gehele kerk in Nederland. Mogen wij samen
vanuit Gods genade geloof, hoop en liefde blijven brengen in de
wereld om ons heen.
Met hartelijke groet, Laura de Vries
Tijdelijk adres: D.R.S.L. de Vries, Stationsweg 9,
4191 KK Geldermalsen. E-mailadres: pwldevries@gmail.com

Onderweg / Wereldwijd
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Wij nodigen u van harte uit voor een kerstsamenzang in de St. Jan te Zutphen
op zondag 22 december 2013 om 14.00 uur.
Samen met een aantal koren zullen wij traditionele kerstliederen zingen aan
de vooravond van kerst en is er volop gelegenheid elkaar te ontmoeten!

Zingt u mee???
Bijlage
Vieringenschema:
Aanbidding en

In het Parochieel Centrum Mariaschool
(achter de kerk), Tengnagelshoek 6 geven
wij vanaf 12.00 uur gelegenheid tot het
nuttigen van uw eigen lunchpakket waarbij wij zorgen voor koffie/thee.

Graag tot ziens op 22 december
De Spirituele Commissie
HH. 12Apostelen

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

biechtgelegenheid
Zutphen: H. Johannes de Doperkerk, 1e zaterdag van de maand,
15.30 – 16.15 uur

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
Zutphen: IJsselflat, 2e dinsdag
van de maand, 10.00 uur

Vieringen
door de week
Borculo: O.L.V. Tenhemelopnemingkerk, laatste donderdag van de
maand, 10.00 uur.
Lochem: H. Josephkerk, 1e donderdag van de maand, 10.00 uur.
Olburgen: H. Willibrordkerk,
1e vrijdag van de maand, 15.00 uur.
Zutphen: H. Johannes de Doperkerk, ‘s woensdags , 9.30 uur.

Koorrooster (voor zover bekend)
Baak:
Dames- en Herenkoor
Borculo:
Parochiekoor
		
Stemmig
Hengelo:
Willibrordkoor
Joppe:
Parochieel Koor
5-12-18 jan.
Keijenborg:
Parochiekoor
Herenkoor
2gether
Lochem:
Gemengd Koor
Marinata
Olburgen:
Parochiekoor
Ruurlo:
Gemengd Koor
Markant
Sing a Song
Steenderen:
Gemengd Koor
2gether
Vierakker:
Kerkkoor
Vorden:
Cantemus Domino
Dameskoor
Vokate
Zutphen:
Schola
Greg. Getijdenkoor
Gemengd Koor
Capella St. Jan
Vocal Chords
Joy
Dameskoor
Gelegenheidskoor

24 + 25 dec.; 4, 12 + 26 jan.
24 (22.00u.), 29 + 31 dec.;
4, 12 + 18 jan.
25 december; 26 januari
24 (20.00u.)-25-31 dec.; 12-19-26 jan.
24 (22.00u.)-25-29-31 dec.;
24 + 31 december; 11 januari
25 december; 5 (?) + 26 januari
26 december
24 (22.00u.) + 31 dec.; 5, 12 + 26 jan.
25 december
25 + 29 december; 12 + 19 januari
24 (20.00u.) + 28 dec.; 5, 11 + 19 jan.
25 december
24 (17.00u.) december
22, 24 + 28 dec.; 5, 11, 19 + 25 jan.
25 december
alle vieringen
25 december; 4 + 19 januari
12 januari
24 + 29 december; 26 januari
22 december
22 december (17.00u.)
24 december (19.30u.); 12 januari
25 december; 19 januari
24 december (23.00u.)
24 december (17.00u.)
29 december
31 december

Onderweg / Uit de geloofsgemeenschappen
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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

P. Niks, pm, 441714

Pastoraatgroep

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

Vanuit de Pastoraatsgroep
Uitnodiging Familie kerstviering in Vierslagverband
Op Eerste Kerstdag wordt er in de H.
Willibrordkerk, Bronkhorsterweg 2 te
Steenderen een familie- kerst -viering
gehouden, om 9.30 uur.
Deze viering wordt gehouden met en voor
kinderen en jongeren uit de vier geloofsgemeenschappen Baak, Steenderen,
Olburgen en Vierakker.
Meer informatie over deze viering vindt U
op de locatiepagina van Steenderen

Koffiedrinken en
nieuwjaarswens
Ook in het jaar 2014 zal de pastoraatsgroep een keer per maand aansluitend
aan de viering koffie of thee met wat
lekkers voor u verzorgen. De pastoraatsgroep merkt dat u dit als kerkbezoeker
waardeert. Even bijpraten met elkaar,
elkaar op een andere manier spreken én
de koffie al klaar. Het koffiedrinken is
telkens in het eerste weekend aansluitend
aan de viering. Afhankelijk van de viering
is het op zaterdagavond of op zondagmorgen. Op zaterdag 4 januari 2014 willen we
na de viering van 19.00 uur samen met u
het nieuwe jaar welkom heten en elkaar
het beste wensen voor 2014. U bent van
harte uitgenodigd.

Vrijwilligers gezocht…
Op vele manieren is al duidelijk gemaakt,
dat de Baakse geloofsgemeenschap dringend op zoek is naar vrijwilligers. Voor
de pastoraatsgroep, maar vooral voor de
locatieraad, zoeken we meerdere personen die een bestuursfunctie op zich willen
nemen. Tot nu toe heeft de pastoraatsgroep weinig reactie gehad op de oproep
voor vrijwilligers. Een ieder moet zich
realiseren dat het voortbestaan van de locatie Baak ook afhangt van de bereidheid

van de parochianen om deze locatie open
te houden. Dat kan door een openstaande
functie te bekleden. Neem vrijblijvend
contact op met Jacqueline Dors (0575441948), Berna Lamers (06-38758764) of
Ingrid Teunissen (0575-452865).

Terugblik op 2013
Op 5 november 2013 was een bijzondere
parochieavond. De opkomst was redelijk
en zeker hoger dan in voorgaande jaren.
Het was een bijzondere parochieavond
die grotendeels in het teken stond van
de presentatie door pastoor Hogenelst
van het concept-beleidsplan. Daarnaast
heeft Paul Niks namens de Locatieraad
de financiën besproken en de situatie
rondom de gebouwen toegelicht. De Pastoraatsgroep heeft niet haar gebruikelijke
terugblik op het afgelopen jaar gehouden.
Dit wil zij in de Onderweg doen.
Binnen de Pastoraatsgroepen zijn vier
werkvelden: liturgie, catechese, diaconie
en gemeenschapsopbouw. Binnen elk van
deze werkvelden hebben in het afgelopen jaar gebeurtenissen plaatsgevonden,
vele verliepen net als in andere jaren,
andere zaken zijn gewijzigd. Hier volgt
een opsomming waarbij deze zeker niet
compleet is.

Catechese:

In 2013 is binnen onze geloofsgemeenschap 1 kindje gedoopt. Begin juni is Gijs
Offenberg gedoopt.
Op 25 mei 2013 werd het Vormsel in Baak
door Vicaris Pauw toegediend aan kinderen uit 5 geloofsgemeenschappen van
onze parochie, te weten Olburgen, Steenderen, Vierakker, Zutphen en Baak. Van
in totaal 30 kinderen kwamen 3 kinderen
uit de geloofsgemeenschap van Baak. Het
was een mooie, waardevolle viering in een
volle kerk.

Diaconie:

De Baakse bezoekersgroep is eind 2012,
begin 2013 “vernieuwd”. Het stokje is

overgedragen aan een aantal nieuwe
leden. Deze werkgroep bezoekt zieke
parochianen die hier prijs op stellen.
Ook worden rouwende parochianen bij
het eerste jaargetijde bezocht. Recent
is de bezoekersgroep met een nieuw lid
uitgebreid. In het afgelopen jaar heeft
deze nieuwe groep van vrijwilligers vele
parochianen met een bezoek vereerd.

Gemeenschapsopbouw:

Binnen onze parochie is de Onderweg het
gezamenlijke parochieblad. Ondertussen kunnen de parochianen al weer een
jaar genieten van dit mooie parochieblad.
Naast informatie over onze eigen Baakse
geloofsgemeenschap bevat de Onderweg
veel informatie over activiteiten in andere
geloofsgemeenschappen en ook interessante achtergrondartikelen. Een mooi
parochieblad waaraan we als Baak graag
onze bijdrage leveren.

Misintenties
Di. 24/12 en wo. 25/12 koor. Fam. Koekkoek, Fam. ter Stroet, Fam. v.d.Bos, Fam.
Veenhuis-Zents, Wim Teunissen, Ouders
Schotman-Bekken en fam., Ouders Cornelissen-Brink, Ouders Spijkers-Betting, Jan
en Gretha Janssen-Bosman, Fam. BernsWissink, Ouders van Langen-Steenbergen,
Ouders van Leussen-Fielt, Jan van Langen, Fam Hendriks-Hermsen, Jgt. G.J.
Mentink, Ouders Dashorst-Brink, Fam.
Jansen-Vermeulen, Marijke Hebben, Fam.
Snelder-Wissink, Ouders Harmsen-Ovink,
Ouders Helmink-Boerkamp, Zuster Bernadino Helmink, Jan Roordink en fam.,
Fam. Mentink-Mulder, Ben te Stroet,
Johan Janssen, Fam. Janssen-Booltink,
Geert, Nettie en Renate Schooltink, Fam.
Schiphorst-Teunissen en Esmee Ottink.
Za. 4/1 koor. Jgt Hans Hermsen, Jan en
Gretha Janssen-Bosman, Fam VeenhuisZents. Zo. 12/1 koor. Ben te Stroet,
Jgt. Annie Heijtink-Teunissen, Ouders
Spijkers-Bettink, Ouders CornelissenBrink, Ouders Roordink-Borgonjen, Joop
en Geert v.d. Bos, Zo. 26/1 koor. Za. 1/2
koor. Jan en Gretha Janssen-Bosman,
Fam. te Stroet.
Misintenties voor elk weekend
Bert Schooltink, Mevr. Janssen-Bosman,
Wim Driever, Joke Reijmer-Baltussen.
Harrie Berns, Arnold Besseling, Gradus
Lichtenberg.
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, Dicky
Herfkens, Fam. van den Bos–Sesink, Fam.
Heijtink, Fam. Teunissen-Schooltink,
Theodorus Jansen en Jos, Jos Hermsen,
Dien Mokkink-Wenting, Fam. VeenhuisZents, Ouders Schoenaker-Janssen.
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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

Oecumenische viering
Zondag 26 januari 2014, 10.00 uur, RK
kerk Borculo. De Week van Gebed voor
de eenheid, van 19 – 26 januari 2014,
sluit de Raad van Kerken Borculo af met
een Oecumenische viering. Het thema: ‘Is
Christus dan verdeeld?’ Het is de vraag
van Paulus uit zijn 1e Brief aan de Korinthiërs. Je gelooft dat Christus één is, en
Zijn actieve kerk dus ook. En wat staat er
tussen geloven en doen? Precies: samen
zijn én bidden. Laten we daar samen met
overtuiging ruimte voor maken.

Vormsel en communie 2014
De voorbereidingen voor het Vormsel en
de Eerste Heilige Communie zijn weer
gestart.
De kinderen die zich willen voorbereiden
op de EHC, worden in een aantal bijeenkomsten begeleid naar deze stap in het
geloof. De Eerste Heilige Communie vindt
plaats op 13 april
Aanmelden Vormsel voor 15 januari,
marionhilhorst@hotmail.com.
Aanmelden Communie voor 1 januari,
m.j.nijman@planet.nl of
dianasterenborg@live.nl.

Afscheid
De K V.G.-K.V.B. heeft na 55 mooie jaren,
een punt gezet achter hun bestaan. We
begonnen de dag met een Eucharistie,
met pastor Wassink. De voorzitter van de
pastoraatgroep bedankte na afloop het bestuur. Daarna was er in restaurant Peters
een gezellig samen zijn. De 7 dames die

vanaf het begin lid waren werden gehuldigd met een roosje. Ook voor het bestuur
waren er bloemen. Vervolgens hebben we
lekker gegeten. Als afsluiting hebben we
elkaar een hand gegeven en uitgezwaaid
met een witte zakdoek met knoop. Die
knoop doet ons er aan herinneren dat
we ook zonder de Vrouwenbond samen
verder leven! Het bestuur.

Van de pastoraatsgroep
en locatieraad
We kijken terug op een jaar waarin gepraat
is over samen vieren met andere geloofsgemeenschappen. Al zal de eigen kerk altijd
het meest vertrouwd blijven, langzaam
aan wordt een voorzichtig begin gemaakt
om bij elkaar in de keuken te kijken en
eens een ander “gerechtje” te proberen.
We groeien als parochie naar elkaar toe.
Daarvoor moeten we soms -letterlijk- over
een drempel heen stappen en onze eigen
vaste steunpunten loslaten.
Het nieuwe jaar, een mooie gelegenheid
om met een open blik en vrije geest de
wereld tegemoet te treden. Wij wensen
iedereen voor het komende jaar, mooie
en waardevolle vieringen, in eigen kerk of
misschien in een andere geloofsgemeenschap, samen met degenen die u lief zijn.
Om elkaar persoonlijk een goed Nieuwjaar toe te wensen is er na de viering van
zondag 12 januari gelegenheid om koffie
te drinken in het KJ gebouw. Wij nodigen
u, en onze buurtgemeenschappen, hierbij
van harte uit.
Een Zalig Kerstfeest een gezegend 2014!

Kindje Wiegen
Op Tweede Kerstdag komen we elk jaar
bij elkaar om voor de kinderen het kerstverhaal te vertellen. Aan de hand van het
verhaal van Dick Bruna beelden we het
kerstverhaal uit met de kinderen die mee
willen doen. Er zijn verkleedkleren in de
kerk. Het verhaal wordt afgewisseld met
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liedjes. De kinderen mogen zelf de muziek
maken met muziekinstrumenten en uit
volle borst meezingen met de traditionele kerstliedjes. Na afloop mag iedereen
kindje Jezus bewonderen.
En natuurlijk de prachtige kerststal bekijken. Ter afsluiting is er voor alle kinderen
een kleurplaat met wat lekkers. We hopen
weer op een grote opkomst op Tweede
Kerstdag om 11.00 uur!!
José Leferink, Marije Ribbers, Marjolein
Schuppert en Cindy Bouwmeester

Misintenties
24/12 Harry Leferink op Reinink, Wim
Vreman, Anton Rassing, Jan en Paul
Belterman, Marietje Dute – Kasteel,
Overleden ouders Venderbosch v. Galen,
Overleden fam. Geerligs en Ottenschot,
Overleden ouders Jansen – ten Bras en
fam., Ouders Lutikholt – Garstenveld
(jaargedachtenis), Herman en Annie v.
d. Berg – Saveneije, Fam. Pelgrum, Ben
Lubbers, José en Pim Schrijver, Theo en
Riek Verheijen, Agnes Versteegen – Giessen, Wilhelmien Krabbenborg – Klein
Nijenhuis, Truus Dibbelink – Wegdam,
Hetty van Aken – Beerten, Koen Rouwhorst, Gerrit Stegeman, Fam. te Morsche – Bleumink, Harrie Hendricksen,
Herman Beerten, Wim Mulder, Fam.Theo
Liebrand, Bert en Marietje Groot Kormelink, Wim Nijenhuis en Fam., Loijs en Ria
Bekkers, Gerrit en Truus Grooten, Ans
Welling, Hetty Beekveldt, Willy en Agnes
Giesen, Fam. Hoijtink, Theo Krukkert
Harrie en Lies Tijdink, Herman Kolkman,
Gerda Klein Severt – Elsinghorst, Truus
Vizee – Dolfhijn, Toon Spekschoor en
Familie.
29/12 Herman en Annie v.d. Berg – Savenije
31/12 Jan en Paul Belterman, voor de
zieke parochianen, Theodora Brokers –
Bremer (jaargedachtenis), Uit dankbaarheid
4/1 Harry Leferink op Reinink, Antoon
Rasink, Ben Lubbers, Hugo en Martin
12/1 Overleden ouders Luthikholt-Garstenveld
26/1 Wim Mulder
2/2 Gerrit Stegeman (jaargedachtenis)

Familieberichten
Op 10 november zijn gedoopt: Guusje
Theadora Antonia Wopereis, Tess IsaLuna Timmerije, Finn Christian Stokkink,
Fleur Stokkink.
Op 18 oktober is op 78 jarige leeftijd overleden Herman Kolkman.

Inleveren Kopij

Sluitingsdatum inleveren kopij voor
Borculo is 6 januari 2014,
monique.uhl@gmail.com

Onderweg / Vieringenschema
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DAG

BAAK

BORCULO	

HENGELO	

JOPPE	

KEIJENBORG

LOCHEM	O

za 21/12										
zie Vierakker						
										
													
zo 22/12 			
zie Keijenborg
9.30 uur
11.00 uur			
4e zo.
zie Steenderen
zie Ruurlo
15.00 De Bleijke
WCV
Eucharistie
zie Vorden
Advent			
Oec. viering
J. van Kranenburg
F. Zandbelt			

di 24/12		
17.00 uur
18.00 uur
18.00 uur		
19.00 uur		
Kerst-		Familieviering
Herdertjesviering
Familieviering		Familieviering		
Avond		M. Peters
F. Hogenelst
werkgroep		werkgroep		
							
20.00 uur
22.00 uur
20.00 uur
22.00 uur
20.00 uur
22.00 uur		
WCV
WCV
WCV
WCV
Eucharistie
Eucharistie		
G. Oude Groen
werkgroep
T. ten Bruin
werkgroep
E. Wassink
F. Zandbelt		
													
wo 25/12
9.30 uur
9.30 uur Euch.
9.30 uur
9.30 uur
11.00 uur
9.30 uur
Kerstmis
Eucharistie
G. Simons
WCV
Eucharistie
WCV
WCV
F. Hogenelst
G. Oude Groen
werkgroep
F. Zandbelt
J. van Kranenburg
werkgroep
				
				

15.00 uur
Kindje Wiegen

15.00 uur			
Kindje Wiegen			

do 26/12		
11.00 uur
9.30 uur
9.30 uur
11.00 uur							
Tweede		
Kindje Wiegen
De Bleijke
WCV
Eucharistie							
Kerstdag			
T. ten Bruin
M. Peters
F. Hogenelst							
													
za 28/12								
								
								
													
zo 29/12
9.30 uur
9.30 uur
9.30 uur
9.30 uur
11.00 uur
9.30 uur
Heilige
WCV
WCV
WCV
WCV
WCV
WCV
Familie
werkgroep
werkgroep
M. Peters
werkgroep
werkgroep
werkgroep

di 31/12		
19.00 uur
19.00 uur
19.00 uur
19.00 uur
19.00 uur				
Oudjaar		 Eucharistie
WCV
Eucharistie
WCV
WCV				
		
F. Hogenelst
werkgroep
F. Zandbelt
M. Peters
werkgroep				
													
wo 01/01												
Nieuw-												
jaar												
												
za 04/01

19.00 uur
19.00 uur								
Eucharistie
WCV								
F. Hogenelst
werkgroep								
													
zo 05/01			
9.30 uur
9.30 uur
11.00 uur
9.30 uur
Openb.			
WCV
WCV
WCV
Eucharistie
des Heren			
werkgroep
werkgroep
werkgroep
F. Hogenelst

za 11/01					
19.00 uur			
					WCV			
					
M. Peters			
													
zo 12/01
9.30 uur
9.30 uur
9.30 uur
9.30 uur		
9.30 uur
Doop van
WCV
WCV
Eucharistie
Eucharistie		 WCV
de Heer
werkgroep
M. Peters
F. Zandbelt
F. Hogenelst		
werkgroep
za 18/01

19.00 uur
19.00 uur		
19.00 uur									
WCV
Eucharistie		
Eucharistie									
J. van Kranenburg
F. Hogenelst		
F. Zandbelt
													
zo 19/01			
Remigiuskerk		
10.00 Oec. Viering
10.00 uur
2e zo.			
10.00 Oec.viering		
Zelhem
Oec. Viering
d. h. jaar			
J. van Kranenburg		
werkgroep
T. ten Bruin

za 25/01								
								
								
													
zo 26/01
9.30 uur
10.00 uur
9.30 uur
9.30 uur
11.00 uur
9.30 uur
3e zo.
WCV
Oec.viering
Eucharistie
WCV
Eucharistie
Eucharistie
d. h. jaar
T. ten Bruin
werkgroep
P. Westerman
M. Peters
F. Hogenelst
F. Zandbelt
LEGENDA:

Euch.:

Eucharistieviering

WD:

Woorddienst

EHC:

Eerste H. Communieviering

WCV:

Woord- en Communieviering

Oec.viering: Oecumenische viering								
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VIERAKKER	

VORDEN	

ZUTPHEN	

DAG

										
17.00 uur			
za 21/12
						
zie Vierakker		
zie Vierakker
Eucharistie
										
F. Hogenelst
													
			
9.30 uur
9.30 uur
10.00 uur
9.30 uur
11.15 Euch.
zo 22/12
zie Steenderen
Eucharistie
Eucharistie
WD
Eucharistie
F. Hogenelst
4e zo.
			
F. Hogenelst
vic. R. Cornelissen
Woorddienst
F. Zandbelt
17.00 Vesper
Advent

		
17.00 uur		
19.00 uur		
17.00 uur
di 24/12
		Familieviering		Familieviering		Familieviering
Kerst		werkgroep		werkgroep		werkgroep
avond
							
geen viering					
19.30 WCV
		
20.00 uur
22.00 uur
22.00 uur
20.00 uur
M. Peters
		 WCV
WCV
WCV
Eucharistie
23.00 Euch.
		
J. van Kranenburg
J. van Kranenburg
M. Peters
F. Hogenelst
Hogenelst/ten Bruin
													
11.00 uur
9.30 uur
9.30 uur
9.30 uur
9.30 uur
11.15 uur
wo 25/12
Eucharistie
Eucharistie
Familieviering
Eucharistie
WCV
Eucharistie
Kerstmis
F. Hogenelst
J. van der Meer
M. Peters
J. Hulshof
T. ten Bruin
J. Hulshof

			
			

15.00 uur
Kindje Wiegen

							
11.15 uur
do 26/12
							
Eucharistie
Tweede
							
J. Hulshof
Kerstdag
													
								
19.00 uur
19.00 uur
17.00 uur			
za 28/12
								
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
								
F. Zandbelt
F. Hogenelst
F. Zandbelt
													
9.30 uur				
9.30 uur
11.15 uur
zo 29 /12
WCV				 WCV
Eucharistie
Heilige
werkgroep				
J. van Kranenburg
F. Hogenelst
Familie

				
17.00 uur		
19.00 uur
di 31/12
				 Eucharistie		
WCV
Oudjaar
				
F. Hogenelst		
J. van Kranenburg
													
												
11.15 Euch.
wo 01/01
												
F. Hogenelst
Nieuw												
J. van Kranenburg
jaar
												
M. Peters

								
17.00 uur
18.30 uur		
za 04/01
								
Eucharistie
WCV
								
F. Hogenelst
J. van Kranenburg
													
9.30 uur
10.00 uur
9.30 uur			
11.15 uur
zo 05/01
WCV
Oec. Viering
WCV			 Eucharistie
Openb.
werkgroep
J. van Kranenburg
werkgroep			
F. Hogenelst
des Heren

			
19.00 uur
19.00 uur
17.00 uur		
17.00 uur
za 11/01
			
Eucharistie
Eucharistie
WCV		
Effataviering
			
F. Hogenelst
F. Zandbelt
M. Peters		
J. van Kranenburg
													
9.30 uur				
9.30 uur
11.15 uur
zo 12/01
WCV				Eucharistie
Eucharistie
Doop van
W. Matti				
J. van der Meer
F. Hogenelst
de Heer

									
za 18/01
									

													
9.30 uur
9.30 uur
9.30 uur
9.30 uur
10.00 Oec. viering
11.15 uur
zo 19/01
WCV
WCV
Eucharistie
Eucharistie
N.H. Kerk
Eucharistie
2e zo.
werkgroep
werkgroep
J. Leisink
F. Hogenelst
werkgroep
F. Hogenelst
d. h. jaar

								
19.00 uur
19.00 uur
17.00 uur		
17.00 uur
za 25/01
								
Effataviering
WCV
Eucharistie		
Kinderviering
								
Werkgroep
M. Peters
F. Zandbelt		
F. Hogenelst
													
9.30 uur
9.30 uur			
9.30 uur
11.15 uur
zo 26/01
Eucharistie
WCV			
WCV
Eucharistie
3e zo.
F. Hogenelst
werkgroep			
werkgroep
F. Zandbelt
d. h. jaar

Voor andere vieringen en het koorrooster zie bladzijde 11

								WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN zie www.12apostelen.nl/vieringen
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H. Willibrord - Hengelo
Spalstraat 38; 7255 AD Hengelo (Gld.); 0575-461275;
info@willibrordhengelo.nl; www.willibrordhengelo.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.

Inzegening H. Willibrordbeeld in onze kerk.
den Eijnden onthulde samen met haar
man het beeld. Zij is de dochter van de
oorspronkelijke schenker.

Caeciliafeest
Caeciliafeest kerkkoor
H.Willibrordus Kerk Hengelo Gld.

Op zondag 24 november is tijdens een
plechtige eucharistieviering het Willibrordbeeld gezegend. Pastoor Zandbelt
ging in
deze viering voor en ging in op de betekenis van St. Willibrord voor Nederland.
Achter in de kerk is een speciale plaats
ingeruimd voor het beeld. Dit beeld is
afkomstig uit de kerk van de Willibrordparochie uit Velp. Deze kerk is onlangs
aan de eredienst onttrokken.
Bij het onthullen was de familie van den
Eijnden uit Velp aanwezig. Mw. Elly van

Op zondag 24 november jl. werd door het
kerkkoor van de Geloofsgemeenschap H.
Willibrord te Hengelo Gld. het jaarlijks
Caeciliafeest gehouden. De dienst werd
opgeluisterd door het zingen van mooie
liederen. Onder begeleiding van onze
dirigent/organist Rob Mullink werd er
goed gezongen. Na de dienst vond er een
huldiging plaats van een 4-tal koorleden
t.w.Willemien Hoebink en Carla Jansen
beiden 40 jaar lid en Betsie Burghout en
Ans Schabbink beiden 25 jaar lid van het
kerkkoor. De locatieraad vertegenwoordigt door Frans Geurtsen was aanwezig
om de Gregorius onderscheiding aan de
dames te mogen uitreiken. Namens de
locatieraad werd aan de jubilarissen een
bloemetje uitgereikt. Daarna volgde een
volmondig lang zullen ze leven. Hierna
ging een ieder weer huiswaarts, behalve

het koor omdat deze het feest ging voortzetten in een gezellig samenzijn bij Hotel
Restaurant Leemreis.

Afsluiting Restauratie
kerktoren
Tijdens de viering van 24 november jl.
heeft Herman Gosselink in zijn toespraak
als voorzitter van de restauratiecommissie teruggekeken op de succesvolle
afronding van de restauratie.Hij bracht
een woord van dank uit aan alle gevers
die dit project in deze tijd hebben mogelijk gemaakt. Van de Rijksoverheid tot
en met de bijdragen van de parochianen
warenvoldoende middelen binnengekomen om de restauratieopdracht te kunnen
uitvoeren.Ook bedankte hij de leden van
de commissie en de denktank voor hun
bijdragen in wat voor vorm dan ook. De
toren staat er weer goed bij; klaar voor
de toekomst. Hij sprak dan ook de vurige
wens uit dat wij nog lang mogen kerken in
Hengelo. Overal in de omgeving worden
kerken aan de eredienst onttrokken. Wij
zullen samen onze schouders er onder
moeten zetten, willenwe de hierna volgende generaties een teken van ‘kerkzijn’
kunnen meegeven. Een plek waar vreugde
en verdriet samenkomen; een plek waar
plaats is voor iedereen.

Onderweg / Uit de geloofsgemeenschappen
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: willie.lenselink@planet.nl

Locatieraad

J. Wagenmans, vz., 493396; L. Hesselink-Robail, 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,
A. Wijffels, 490752.

Kerkhofbeheerder: hr. H. Brandjes,
tel. (0573) 400989; 06-41382705
Telefoonnummers staan op het antwoordapparaat: tel. 0575-494221.

overleden Nicolaas J. Peters, echtgenoot
van Vera Kenter, in de leeftijd van 77 jaar.
Gedoopt: Wilhelmina A. Holtslag, dochter
van F.A. Holtslag en A.P.W.J. HoltslagWigman. Tijs A.B. Haarman, zoon van
M.J.W. Haarman en S. Zantinge.

geloofsgemeenschap ook aan deelneemt.
De hulpverleners geven bijvoorbeeld
broodgeld aan leraren op onze scholen
om aan ouders te geven voor die kinderen
die zonder eten naar school gaan.
Wij willen proberen om de eerste nood te
lenigen en doen een dringend beroep op
u om royaal te geven tijdens de kerstcollectes die bestemd zijn voor armenzorg
in uw straat, buurt, wijk, dorp bij….. de
onbekende. Helpt u mee?
Dank namens de onbekende armen in
onze dorpen.

Familieviering

Ontmoet Harry

Op kerstavond 24 december 2013 om
18.00 uur is er weer een familieviering in
onze kerk. Wij nodigen alle kinderen in
onze geloofsgemeenschap en natuurlijk
ook de ouders en verdere familie van
harte uit om samen de geboorte van Jezus
te vieren.
Kinderen vanaf groep 3 die het leuk
vinden om mee te zingen in het koortje
kunnen zich om 17.30 uur melden voor in
de kerk om de kerstliedjes te oefenen.

Laurens was de oudste van de vier en zijn
dood heeft de meeste indruk gemaakt in
m’n leven. Ik ben Coba dankbaar voor alles wat ze voor hem heeft gedaan.’, vertelt
Harry Schut.
Het interview is bij Harry thuis en we
treffen elkaar ook nog op de boerderij van
zijn zoon Ewald in Harfsen, waar Harry
graag is. Vrijheid, eigen keuzes maken en
hiervoor verantwoordelijkheid nemen is
iets wat Harry zijn kinderen heeft meegegeven. Dat en meer leest u op onze site
rkkerkjoppe.nl/harry
In de rubriek ‘Ontmoet’ maakt u kennis

Familieberichten:

Kerstcollectes
Armoede mag niet voorkomen in de
samenleving. Dit uitgangspunt vinden wij
terug in de bijbel. Echter in Nederland
komt armoede voor, vooral onder alleenstaande ouders met kinderen, mensen
zonder betaald werk, ouderen en mensen
met psychische problemen. Deze mensen
worden niet alleen geplaagd door geldzorgen. Door armoede verliezen ze vaak ook
hun zelfrespect en hun sociale contacten.
Armoede is voor velen de ver van mijn
bed show, kan overal voorkomen maar
niet in Joppe, Harfsen, Almen, Epse,
Eefde of Gorssel! Of toch wel?
Sinds vorig jaar is er een dramatische stijging van hulpvragen binnengekomen bij
de interkerkelijke stichting bijzondere noden in de voormalige gemeente Gorssel.
Een instelling voor armenzorg waar onze
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met mooie en bijzondere mensen uit onze
geloofsgemeenschap. Samen vormen we
de kerk en wat is mooier om elkaar nog
beter te leren kennen. Hij of zij, geeft het
stokje door aan een ander en dat gebaar
verbindt ons met elkaar. De volgende keer
ontmoet u Mieke Geurtsen.

Kindje Wiegen
De werkgroep “kindje wiegen” nodigt ook
dit jaar de peuters en kleuters en andere
belangstellenden uit om het kerstfeest
met z’n allen te vieren. De viering is op
1e kerstdag, van 15.00 tot ongeveer 15.30
uur. We gaan dan o.a. kerstliedjes zingen
en het kerstverhaal wordt verteld. Buiten
kunnen jullie de prachtige kerststal met
levende dieren nog bekijken en ook binnen hebben we een kerststal.

Koffie-ochtend
Op woensdag 15 januari gaan we weer
koffiedrinken met de ouderen in de pastorie. Deze keer praten we over een van de
onderwerpen, waarover Paus Franciscus
een gesprek wil aangaan, zoals echtscheiding, homohuwelijk, anticonceptie,
euthanasie en abortus.
Iedere koffie-ochtend is steeds weer gezellig en interessant. Jammer dat er niet
meer parochianen komen. Er is al een
vaste groep, maar ook u bent van harte
welkom, ook als u er de vorige keer niet
was en mocht u van huis opgehaald willen
worden, dan graag een paar dagen van te
voren een telefoontje. Om 10.00 uur is de
koffie klaar.
Tot ziens op 15 januari 2014 !
Mariet van Koppen: 0575-490139;
Puck Vork: 0575-490500

Heilig Vormsel
In het voorjaar van 2014 is er weer
gelegenheid om het Heilig Vormsel te
ontvangen. Dit is voor alle leerlingen uit
groep acht van de basisschool. In tegenstelling tot
voorgaande jaren zal een
en ander parochiebreed
georganiseerd worden.
U leest hier meer over op
een van de algemene pagina’s van deze Onderweg.
U kunt zich, tot uiterlijk
15 januari, opgeven via
het mailadres van het
parochiesecretariaat of via
anne_thomas@zonnet.nl.
Mocht u nog vragen hebben, mail of bel gerust.
Anne Wijffels,
0575-490752
Contactpersoon Vormsel.

Harry Schut

Onderweg / Uit de geloofsgemeenschappen
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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

Bereikbaarheid Sint Jan de Doper
Keijenborg

Het parochiesecretariaat is geopend op
donderdagmorgen van 10.00 – 11.00 uur.
Telefoon 0575-461314
Ook kunt u uw kind aanmelden voor het
dopen. De data voor het 1e halfjaar 2014
zijn 23 maart en 1 juni 2014
Voor spoedgevallen bij een overlijden of
spoedbediening belt u de parochiewacht.
Telefoon 06 10 31 96 38
Contactpersoon voor Zelhem : De heer J.
Waalderbos, Zonnebloemstraat 43, 7021
ZA Zelhem, tel. 0314-623809
Stichting R.K. Begraafplaats Keijenborg :
Contactpersoon :
Mevr. J. Lamers tel. 0575 – 464162
@: begraafplaatskeijenborg@hotmail.com
Parochiële Caritas Instelling:
Secr: Jan Niesink , Koldeweiweg 13,
7256 AV Keijenborg. tel. 0575 – 463002

Jaargedachtenisviering
Op zondag 5 januari 2014 is de jaargedachtenis voor Lies Wossink, 80 j.,
overleden op 4-01-2013

Familieberichten
Overledenen: Op 5 november 2013 is
overleden Johanna Grada Arnolda Maria
Pape-Hofstede in de leeftijd van 88 jaar.
Zij woonde Hengelosestraat 65 te Keijenborg. Op 24 november 2013 overleed Gerardus Stephanus Bergervoet in de leeftijd
van 89 jaar. Hij verbleef in Zorgcentrum
Maria Postel te Keijenborg.

Kindje wiegen
op Eerste Kerstdag
Kerstmis is een feest voor iedereen. Voor
de allerkleinsten en de aller oudsten onder ons. Als u kinderen heeft die nog iets
te jong zijn om de Kerstviering op kerstavond mee te vieren, dan is het Kindje

Wiegen een uitstekend alternatief. Het
Kindje wiegen is inmiddels een traditie en
begrip.

Alle parochianen worden hierbij van
harte uitgenodigd! Uw Locatiebestuur

Vormsel 2014
In Keijenborg was het de gewoonte om
1 keer in de 2 jaar kinderen van groep 7
en 8 te vormen. Door de afname van het
aantal te vormen kinderen in de gehele
parochie is er door de vormselgroepen besloten ieder jaar de kinderen van groep 8
te vormen. Elders in deze Onderweg staat
er meer uitleg. Er komt nog een voorlichtingsbijeenkomst, maar opgave voor het
vormsel voor onze geloofsgemeenschap
kan al bij Bas van Erp (bas@wissinki.nl).
Raad van Kerken, Halle, Keyenborg,
Zelhem.

Oecumenische viering in
Zelhem op 19 januari 2014
Zondag 19 januari 2014 openen we de
Week van gebed voor de Eenheid met een
Oecumenische viering in de Lambertikerk
te Zelhem om 10.00 uur. Voorganger is
Ds. A.J. Job Stein. Het thema van deze
dienst is: “Is Christus dan verdeeld?” gebaseerd op de bijbeltekst uit 1 Korinthiërs
1:13 Er is dan geen viering in Keijenborg,
alle parochianen worden uitgenodigd
voor de dienst in Zelhem.

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

Nieuwjaarsreceptie 2014
Ditmaal op zaterdagavond!
Op zaterdag 11 januari 2014 – in aansluiting op de viering van 19.00 uur - zal
er weer een Nieuwjaarsreceptie worden
gehouden in Dorpshuis ‘De Horst’.
Ook nu is het weer een mooie gelegenheid om uw mede-parochianen, onder het
genot van een drankje, alle goeds voor het
nieuwe jaar te wensen.

God ter sprake brengen
Vorming & Toerusting
Halle
Keijenborg
Zelhem
Hoe komt God ter sprake, binnen en
buiten de kerk? Welk beeld hebben we eigenlijk van God? O.l.v. Mw. Mia Tankink
praten we over God.
Op dinsdagavond 14 januari 2014 om
20.00 uur in het Parochiecentrum St.
Jan de Doper te Keijenborg. Info/opgave
uiterlijk 7 januari bij Miny Sloot tel. 0314624547 e-mail: miny.sloot@upcmail.nl of
Maja van der Veer tel. 0314 -623063

Zo zijn onze manieren – de weg
van de liturgie

Kerken en kerkdiensten verschillen
van elkaar, maar hebben ook eenzelfde
grondpatroon. Wat is dat patroon en hoe
ervaren we de verschillen?
Op donderdag 30 januari om 20.00 uur
met Ds. Job Stein, Leerhuys, naast de
kerk in Zelhem. Info/opgave bij Marjanne
Broeder 0314-621516 of marjannebroeder@hotmail.com. De Zelhemse mensen
komen wel naar Keijenborg, dus kunnen
we ook naar Zelhem of Halle avonden
bijwonen van de Vorming & Toerusting.
Dan hoort dat ook bij de oecumene!

Onderweg / Uit de geloofsgemeenschappen
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 (kerkbalans)
Redactie: gtevaarwerk@planet.nl

Locatieraad

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

Pastoraatgroep

L. Doornbos, 280330; Th. van Huijstee, 258442;
C. Heringa, 253697.

De tuingroep
Op 14 november jl. heeft bestuurslid
Herman Heuver, portefeuillehouder
gebouwen van de parochie HH. Twaalf
Apostelen het zogenaamde ‘instandhoudingsplan’ gepresenteerd. Dit plan bevat
een overzicht van alle gebouwen die in
het bezit zijn van onze parochie en een
meerjarenplan met een opsomming van
de (financiële) inspanningen die nodig
zijn om – zoals de naam al zegt – een en
ander in stand te houden. Bij gebouwen
denkt men niet direct aan tuinonderhoud,
maar in een bloeiende geloofsgemeenschap als de onze is het tuinonderhoud
een serieuze aangelegenheid. Maar liefst
zes mannen (op de foto v.l.n.r. Toon,
Frans, Goof, Roelof, Hennie en Anton), in
leeftijd variërend van 64 tot 83 jaar, zijn
om de week een hele woensdagmiddag in
de weer om van de tuin en het kerkplein
het visitekaartje van de St. Josephkerk te
maken. Of het nu gaat om het snoeien van

de fruitbomen, het verwijderen van het
onkruid op het kerkplein, het knippen van
de hagen, het onkruidvrij houden van de
met struiken beplante borders, het vegen
van het kerkplein of het steken van de
kanten van het gazon, elk onderdeel van
het tuinonderhoud wordt tot in de puntjes
verzorgd en heeft zijn eigen specialist, die
voor het beste resultaat zo nodig eigen
gereedschap inzet.
Dankzij de aanwezige expertise levert
de boomgaard met verschillende soorten hoogstamappelbomen elk jaar een
overvloedige oogst; dit jaar goed voor
een donatie van ruim € 100 aan Caritas.
Met een aanhangwagen wordt regelmatig
het onkruid en ander tuinafval naar de
gemeentelijke stortplaats afgevoerd. Dat
het niet al te zware, gezonde, ‘groene’ en
in eigen tempo uitgevoerde werk in de
frisse lucht veel voldoening geeft, hoeft
geen betoog. Tel daarbij de door de leden
van de tuingroep zeer gewaardeerde
en gezellige koffiepauzes en het is voor
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iedereen duidelijk dat elke 60-plusser
zal verlangen tot de tuingroep te mogen
toetreden. Gelukkig is er gezien de leeftijd
van de huidige leden ruimte voor nieuwe
krachten. Ook vrouwelijke inbreng wordt
zeer op prijs gesteld. Aarzel niet en meld
u aan bij Roelof Heringa, telefoon 0573253697 of e-mail r.heringa@live.nl.

Caritas
In overleg met de locatieraad en de
werkgroepen hebben wij als Caritaswerkgroep een winkelwagen van de Plusmarkt

achter in de kerk geplaatst. Het aantal
aanvragen voor hulp van de voedselbank
is dit jaar explosief gestegen. De Caritaswerkgroep heeft zich afgevraagd wat we
als kerk nog meer kunnen betekenen voor
de voedselbank. Toen ontstond het idee
om een winkelwagen achter in de kerk
te plaatsen en u de gelegenheid te geven
deze te vullen met spullen die de voedselbank goed kan gebruiken. We denken
hierbij aan rijst, meel, koffie, thee, suiker,
pasta, pastasaus, broodbeleg, groenten en
fruit in blik of glas, waspoeder, babyluiers en u kunt ongetwijfeld nog veel
meer bedenken. Geen alcohol of rookwaren en geen spullen die snel kunnen
bederven. De Caritaswerkgroep zorgt er
voor dat de inhoud van de winkelwagen
bij het uitdeelpunt van de voedselbank
in Lochem komt. Van daaruit gaat het
naar de voedselbank Zutphen die ook de
voedselpakketten voor Lochem verzorgt.
Het locatiebestuur en de werkgroepen
van onze geloofsgemeenschap steunen dit
initiatief van harte. Hopelijk hebben wij
u enthousiast kunnen maken voor dit initiatief en staat er wekelijks een volle kar!
Namens alle mensen die noodgedwongen
gebruik moeten maken van de voedselbank HARTELIJK DANK.
Lucia Doornbos

Onderweg / Uit de geloofsgemeenschappen
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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; A. Gerritsen, 450950;
A. Pasman, 451261.

5 januari: Joost Langenhof
12 januari: Cilia Langenhof
19 januari: Betsie Verhoeven
26 januari: Jan Baars

Bloemversiering

14 december - 27 december: Diny en Leonie
28 december - 10 januari: Yvonne
11 januari - 24 januari: Thea en Gerda
25 januari - 7 februari: Riky en Marietje

Dames- en herenkoor

Repetities:7 januari; 14 januari; 21 januari
Gezongen vieringen: 25 december;12 januari; 19 januari

Intenties
Opbrengst kerkdeurcollecten
giro 555
€ 121,90
MIVA
€ 8,90
oecumene of Willibrord zondag € 41,10

Activiteiten voor vrouwen
Voor de komende periode staan de volgende activiteiten op het programma:
Kerstactiviteit: op donderdag 12 december gaan we de kerstsfeer op landgoed
Middachten bekijken. Het kasteel wordt
prachtig versierd met kerstbomen, guirlandes en verse bloemen. Diverse salons
worden in Noorse stijl gedecoreerd met
veelal handgemaakte versieringen. In de
trappenhal speelt een harpiste Noorse
kerstliederen.
De kerstmarkt in de bijgebouwen heeft
ook een Noors tintje. Zo zal er een stand
zijn met echt elandleer en Noorse lekkernijen. Kaarsjes die de vensters verlichten,
knapperende houtvuren, gluhwein en
lekkere hapjes maken het verblijf op Middachten tot een aangename belevenis.
De kasteeltuinen van Middachten vormen
de locatie van WarmWinterlicht 2013, een
sprookjesachtige winterwandeling langs
een feeëriek spektakel van licht.
Ruimtelijke vergezichten, intieme binnentuinen, klassieke lanen en een buitentheater wisselen elkaar af.
We willen graag van 15.00 tot 18.00 uur
op het landgoed verblijven waarbij eerst
het kasteel wordt bezocht en we om ongeveer 17.00 uur de tuinen ingaan.
Vertrek van Kraantje Lek om 14.30 uur.
De entreeprijs voor kasteel en WarmWinterlicht is € 13,50.
Opgeven kan via e-mail agvanieperen@
gmail.com of telefonisch 0575 451390
voor 11 december. Geef bij opgave ook
even door of je wilt rijden.

Jaarprogramma 2014
Op maandag 27 januari 2014 hebben we

weer een avondvullend programma. Het
eerste gedeelte van de avond bespreken
we het programma voor 2014. Heb je een
leuk idee en wil je dat graag delen met
alle andere vrouwen van Olburgen en Rha
kom dan naar Kraantje Lek. Maar ook
zonder ideeën ben je natuurlijk welkom
op deze avond.
Na de pauze wordt de rest van de avond
ingevuld door Marjo Poncin. Wil je graag
wat meer ontspannen en jezelf beter leren
kennen, Marjo wil ons deze avond kennis
laten maken met meditatie. Met een paar
minuten meditatie per dag kom je al tot
rust en dit heeft dan weer een positieve
invloed op je gezondheid. Mediteren is
afgeleid van het Latijnse woord: meditari
dat nadenken / overdenken betekent.
Begin januari komt onze volgende digitale
nieuwsbrief uit waarin meer informatie
over deze avond.
De avond begint om 19.30 uur in Kraantje
Lek.
Wil jij ook de digitale nieuwsbrief ontvangen? Geef dan je mailadres door aan
Trees Jansen:jansenmts@planet.nl

25 december: Appie Jansen en familie Jansen-Rutjes; Herman Pasman;
Willy Wigman-Reijers; Overleden ouders
Wigman-Giesen; Familie Aalberts en
Nijhof; Jaargedachtenis voor Trees
Damen-Giesen; Liesbeth Sielias; Gradus
en Dinie Baars; Hendrikus Baars; Familie
van Halen-Abbink; Bernard Beijer; Willemien Horstink-Groot Koerkamp; Bertus
Metze; Gradus en Riek Bremer; Theo Bremer; Joke Gosselink; Overleden ouders
Te Braake-Gosselink; Overleden ouders
Gerritsen-Reulink; Antoon Gosselink en
Truus Gosselink-Steverink; Gerard Lebbink; Overleden familie Lebbink-Snelder
29 december: Riet Willemsen-Böhmer;
Pastor Gerold
5 januari:Gradus en Dinie Baars; Herman
Pasman; Joke Gosselink; Ton Gosselink
12 januari: Overleden familie BeijerKleinstapel
19 januari: Liesbeth Sielias; Herman Pasman; Riet Willemsen-Böhmer
26 januari: Bernard Beijer; Willemien
Horstink-Groot Koerkamp; Gradus en
Riek Bremer; Theo Bremer; Jan Egging
en MarietjeEgging-Houtman

Misdienaars:

Uitnodiging Familie
kerstviering

Collectanten

Op Eerste Kerstdag wordt er in de H.
Willibrordkerk, Bronkhorsterweg 2 te
Steenderen een familie- kerst -viering gehouden, om 9.30 uur. Deze viering wordt
gehouden met en voor kinderen en jongeren uit de vier geloofsgemeenschappen
Baak, Steenderen, Olburgen en Vierakker.
Kinderen uit andere geloofsgemeenschappen zijn uiteraard ook van harte welkom.
Meer informatie over deze viering vindt U
op de locatiepagina van Steenderen.

Denise en Rianne: 25 december; 26
januari
25 december: Erna Bosch en Theo van Aalst
29 december: Jan Baars
5 januari: Joost Langenhof
12 januari: Theo Damen
19 januari: Jan den Hartog
26 januari: Erna Bosch

Lectoren

25 december: Thea Lebbink
12 januari: Cilia Langenhof
26 januari: Anke Pasman

Kosters

25 december: Betsie Verhoeven
29 december: Jan Baars
3 januari: Theo van Aalst

Sluitingsdata inleveren kopij voor Olburgen/Rha: (uiterlijk 20.00 uur)
nummer 2: 5 januari; nummer 3: 16
februari; nummer 4: 6 april.
E-mailadres: jansenmts@planet.nl

Onderweg / Uit de geloofsgemeenschappen
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, T. Arink, 452823.

Pastoraatgroep

F. Helmink, 06-38912177; R. Bettink, 06-25455913.
H. Keurentjes, 0575-556757, J. Vreman 789043

Gezinsviering
Kerstavond om 17.00 uur. Hierbij willen
wij u/jullie allemaal van harte uitnodigen
voor de kerstgezinsviering, met
als thema: “Licht
in onze wereld”

Kindje wiegen
Op 1e kerstdag 25 dec. zal om 15.00 uur
weer het Kindje wiegen plaatsvinden in
de kerk te Ruurlo. Graag nodigen wij u
van harte uit om hier met uw kind/kinderen aan deel te nemen. Dit zal ongeveer
een half uur duren.
Werkgroep Kindje wiegen.

Aanmelden vormelingen
van groep 8
Beste ouders/vormelingen. Graag horen
we van jullie of je mee gaat doen aan het
Heilig Vormsel dat aankomend jaar in
een nieuwe vorm gehouden zal worden.
Hierover kun je meer lezen in de algemene pagina’s van deze Onderweg.
Je kunt je aanmelden bij Rita Bettink,
rita.bettink@gmail.com of Belinda
Winters, bam.winters@outlook.com.
Aanmelding is tot 15 januari 2014.
KOM JE OOK?

Van de locatieraad
Als het einde van het jaar gaat naderen
kijk je achterom. Wat is er zoal gepasseerd in onze Geloofsgemeenschap. De
vormselviering op 26 mei j.l. met Kardinaal Eijk vormde een hoogtepunt. De
vrijwilligersbijeenkomst op 2 juni j.l. Vele
vrijwilligers waren aanwezig in de Woorden Communieviering en vervolgens in de
Keizerskroon. Verschillende werkgroepen hebben zich gepresenteerd en het
komende jaar zal dit zeker weer georganiseerd worden. Op die dag werd ook de

informatiegids gepresenteerd. Door het
verdwijnen van ons Parochie Nieuws was
er een gemis aan lokale informatie. De
gids is aan alle parochianen van Ruurlo
verstrekt. Ook de Nieuwsbrief heeft zijn
intrede gedaan. Deze wordt digitaal
verzonden aan diegenen die hier prijs op
stellen. Voor diegenen die niet in het bezit
van een computer zijn, ligt de Nieuwsbrief
achter in de kerk. De seniorendag heeft
op de eerste dinsdag van oktober plaatsgevonden en zal ook volgend jaar weer
georganiseerd worden. Op het gebied
van Oecumene hebben ook dit jaar weer
verschillende activiteiten plaatsgevonden.
De Pompdag viering en de St. Maartenviering vormden hoogtepunten. Ook
moeten we de misdienaars niet vergeten.
Vorig jaar nog niets, dit jaar een enthousiaste groep jongens en meisjes, gestoken
in fonkelnieuwe kleding. Het Pastorale
Team heeft het conceptbeleidsplan 20142017 in alle locaties gepresenteerd. In
onze Willibrorduskerk was er een grote
opkomst en vele vragen werden gesteld.
In het algemeen was de conclusie dat het
kerkbezoek gedragen wordt door de oudere parochianen. De jongeren, en dat is
de trend, herkennen zich niet meer zo in
de huidige kerk. De overtuiging is dan ook
dat het noodzakelijk is om projecten op te
starten waar je jonge mensen en kinderen
mee trekt. Wij vragen u de actie kerkbalans, die in januari 2014 weer gehouden
wordt, een steun in de rug te geven. In de
bijgaande brief wordt een financieel overzicht en begroting gegeven. Wij hopen
dan ook dat u dit mag overtuigen dat voor
onze levensvatbaarheid uw steun hard
nodig is. Wij hebben vele trouwe vrijwilligers. Van twee moeten wij afscheid
nemen die ik hier met name wil noemen.
Het zijn Riek Gotink en Jos Schooltink.
Jos was ruim zes jaren secretaris van de
locatieraad. Veel werk is door hem verzet
en daar zijn we hem heel dankbaar voor.
Hij wordt opgevolgd door Lilian BeeksVergroesen. Riek neemt na heel veel
jaren, (30 jaar) afscheid van de werkgroep
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Senioren. De ouderenvieringen in de kerk
en de bezinningsdagen in Loreto konden
rekenen op haar persoonlijke manier
van organiseren. Dank jullie wel!! Dan
rest mij nog u een Zalig Kerstfeest toe te
wensen en een Gelukkig en Gezond 2014.
Namens de locatieraad en pastoraatgroep
Ineke Peterse

Raad van kerken.
Op zondag 5 jan. 2014 is er om 09.30 uur
een oecumenische Nieuwjaars viering in
de Willibrorduskerk. Na afloop is er in de
Sprankel een Nieuwjaars receptie en daar
kunnen de mensen nader met elkaar kennis maken en elkaar Nieuwjaar wensen.

Misintenties
21 en 22 dec. Ida van Lanen–Groot
Zevert Martthie Hummelink Kerst 24
dec.17.00 uur Ouders Geerlings–Gasseling Ouders Geurtsen–te Veluwe Trudy
Bokkers–Markslag Kerstavond 20.00
uur Eef Bouwmeester Maria Besselink
Jan Jongmans Ouders Gotink–Eggink
en zoon Herman Ouders Kasteel–Jansen
Lies Kasteel–Hofman Ouders Wiegerinck–Kock en zoon Jos Rudi Kasteel Ilse
Welp–Markovski Rikie Mombarg–ten
Hoven Joep Aagten Ouders Freriks–van
Ampting Aleida Eugelink–Reiring Anton
Melchers en zoon Overleden fa. Klein
Goldewijk Fam. Aagten–Geverink Ida
van Laanen–Groot Zevert Ouders van
Laanen–Groot Zevert en kleinzoon Willem Gerda Besselink- Hoeks Overleden
fam. Besselink Kerstdag 25 dec. 9.30 uur
Annie Grevink–Aagten Johan v.d. Berg
Anne-Mieke Scholten–Velthuis Ouders
Geverink–ten Barge Herman ter Bogt
Ouders Eggink–Severt Riek Eggink–Gotink Henk Gotink Ouders Gotink–Gotink
Ouders Lankveld–Snelder Mientje Lankveld Bennie Lankveld Agnes Lankveld–
Wieggers Theo Schoenaker 28 en 29 dec.
Johan v.d. Berg Jaargedachtenis Ilse
Welp–Markovski Jan Oldekotte 18 en 19
jan. 2014 Jaargetijde Rikie Mombarg–v.d.
Hoven Ida van Laanen–Groot Zevert.

Familieberichten
Gedoopt op zondag 20 oktober 2013 is
door het sacrament van het doopsel in
onze gemeenschap opgenomen Dinie
Riek. De ouders zijn Gert Jan en Renate
Uilenreef-Wiegerinck, de roepnaam is Iris
en zij werd geboren 22-07-2013. Graag
feliciteren wij de doopouders met deze
blijde gebeurtenis.
Overleden op 3-11-2013 is Martthie
Hummelink in de leeftijd van 62 jaar.
De crematie plechtigheid vond plaatst in
crematorium Berkenhoven te Aalten Dat
hij mag rusten in vrede.

Onderweg / Uit de geloofsgemeenschappen
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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;
yoninavanderwiel@gmail.com, N. Verheul, pm.,
H. Langenhof, gebouwen.

Pastoraatgroep

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

De weg van je leven
Je bent gelukkig als je weet welke weg je
moet gaan. Als je duidelijk vóór je ziet wat
je moet doen. Want ingewikkeld is onze
samenleving. Ze verandert voortdurend
en bij elke nieuwe ontwikkeling moet je
bepalen of je iets bij moet sturen.
‘ God, waren uw aanwijzingen maar zo
duidelijk als die van een computergestuurd navigatiesysteem. Dan hoefden
we alleen maar het doel in te toetsen
en werd de weg voor ons uitgestippeld.’
Dit is een gedeelte van een tekst uit het
boek: ‘Stroom van hoop’. Het zet je aan
het denken, we gaan nu met onze grote
parochie van 12 kerken een weg in die
veranderingen met zich meebrengt. We
gaan op weg met een nieuw beleidsplan
waarover we allemaal mee konden praten
op 20 november jongstleden. Het beleidsplan: ‘Mensen van de Weg’ is nu nog in
concept maar zal in 2014 gereed zijn. Wij
wensen u een Zalig Kerstmis en Gezegend
Nieuwjaar!

Afscheid van trouwe
bezorgers parochieblad
We weten niet hoeveel jaren Henk Scharenborg en Alfons Masselink ons parochieblad bezorgd hebben. Maar minstens
een jubileum waardig. Zij zijn gestopt
om verschillende redenen. We willen hen
bedanken voor al die trouwe jaren van bezorging. Vele handen maken licht werk en
na een oproep in het parochieblad melden
zich spontaan: Wil Geurts, Mia IJssedijk,
Maria Schotman, Louis Borgonjen en de
heer Hendriks. Door de wijken anders in
te delen is iedereen tevreden want sommige bezorgers hadden wel een hele grote
wijk. Een bedankje voor alle bezorgers
van de parochiebladen want zij doen al
vaak 20 - 25 jaar, of langer dit werk.

Familieberichten
Overleden: 18 november 2013: Johanna
Petronella Herlfterkamp-Marcellis op de
leeftijd van 79 jaar

Nieuwjaarsreceptie:
zondag 5 januari na de viering.

Koren 9 november
t/m 15 december:
22, 24, 28 december:
25 december		
5 , 11, 19, 25 januari:

Gemengd koor
2gether
Gemengd koor

Catechese op de
Joannesschool

Project Hemel en Aarde
Kinderen en gekken spreken de waarheid. Dat gebeurt zeker in het sprookje
De nieuwe kleren van de Keizer van Hans
Christaan Andersen. Krishna, Boeddha
en Jezus hadden als kind de wereld al iets
te bieden. Onbevangen, open en vol verwondering treedt een kind de wereld vaak

tegemoet. Jezus sprak: ‘Laat de kinderen
tot mij komen’. Ze hebben voorrang bij
hem. Ze behoren als eersten in het Rijk
van God. Worden daar de Rechten van
het Kind geëerbiedigd? Sint Nicolaas en
Sint Antonius waren echte kindervrienden. Christoffel droeg een kind over de
rivier, het bleek niemand minder dan
Christus zelf. Elk kind draagt een belofte
voor een nieuwe toekomst in zich. In
een heldere nacht in Betlehem knielden
herders en wijzen samen in een stal, voor
het pasgeboren kind Jezus. Net als elke
familie waar een kindje wordt verwacht,
geloofden Maria en Jozef, en ook de
herders en de wijzen die de stal bezochten, dat dit kind een nieuwe toekomst zou
inluiden.

Uitnodiging Familie
kerstviering in
Vierslagverband
Op Eerste Kerstdag wordt er in de H.
Willibrordkerk, Bronkhorsterweg 2 te
Steenderen een familie- kerst -viering
gehouden, om 9.30 uur.
De voorganger zal pastor Marga Peters
zijn.
Deze viering wordt gehouden met en
voor kinderen en jongeren uit de vier
geloofsgemeenschappen Baak, Steenderen, Olburgen en Vierakker. Kinderen
uit andere geloofsgemeenschappen zijn
uiteraard ook van harte welkom.
Het thema van de viering is:

Zie, verwonder je, en laat je raken
Tijdens de viering zullen de kinderen
ontdekken dat het van belang is hoe je je
opstelt in het dagelijkse leven. Het maakt
een wereld van verschil of je elkaar uitjouwt of als je door de verwondering van
de geboorte van kindje Jezus wilt samenwerken. Tijdens de viering veranderen de
twee groepen, jouwers en snauwers tot
sjouwers en bouwers! Ben je benieuwd
hoe dat gebeurt, kom dan ook en doe met
ons mee.
Er worden ook uitnodigingen met een
kleurplaat op de achterzijde verspreidt
via de scholen, ze zullen ook achter in
de kerken liggen. Deze kleurplaat mag
aan het begin van de viering ingeleverd
worden. Wij nodigen alle kinderen uit om
naar deze viering te komen, je bent van
harte welkom.
Werkgroep kindervieringen
van de Vierslag.

Onderweg / Uit de geloofsgemeenschappen
H. Willibrord - Vierakker
Vierakkersestraatweg 31, 7233 SE Vierakker, 0575-441286,
info@demooistekerk.nl; www.demooistekerk.nl
Secretariaat: donderdag 10.00-12.00 uur.
Rekeningnr.: 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
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de kerk te vertellen. U bent van harte
welkom van 11.00 tot 16.00 uur.
Extra attractie dit jaar is de mogelijkheid om de kerktoren te beklimmen.
Onderweg wordt boeiend verteld over
allerlei wetenswaardigheden. Wie de klim
van 172 treden heeft volbracht heeft een
prachtig wijds uitzicht over de omgeving.
Met goed weer is het zelfs mogelijk de
Campina zuivelfabriek in Lochem te zien.
Er zijn vier startmogelijkheden: om 12.00
uur, om 13.00 uur, om 14.00 uur en om
15.00 uur. Van harte aanbevolen!

Kindernevendiensten in
januari
Zangjubilaris
Op zaterdag 23 november werd in Vierakker niet alleen het feest van Christus
Koning gevierd, maar ook het Sint Ceciliafeest. Dit feest is vooral voor het koor
een speciaal evenement, omdat de laatste
jaren meestal wel een jubilaris in het zonnetje gezet kon worden.
Dit jaar was het Bertus Smale, die zich 50
jaar heeft ingezet om de vieringen in de
kerk op te luisteren. Vrijwel iedere week
is Bertus als enige tenor aanwezig bij de
repetities. Daarnaast is hij ook secretaris
van het koor. Bertus is vroeg begonnen
met zingen. Als misdienaar stuurde de
pastoor hem al naar boven omdat ze hem
daar goed konden gebruiken.
Pastoor Zandbelt las na afloop van de
Eucharistieviering de onderscheidingsbrief voor en overhandigde Bertus de
oorkonde. Daarna speldde hij hem de
gouden versierselen op die bij dit 50 jarig
jubileum horen.
We wensen Bertus en het koor nog een
lange voortzetting van de samenwerking
toe.

‘Buon Natale’
Kerstconcert in Italiaanse sfeer te Vierakker op zondag, 22 december om 15.00 uur.
Het mag ondertussen een traditie worden
genoemd. Elk jaar vlak voor kerst komt
dirigent Hans de Wilde naar Vierakker voor een kerstconcert. De afgelopen
jaren samen met een projectkoor en het
muzikaal ensemble Ars Floreat. Dit jaar
echter gooit De Wilde het over een heel
andere boeg.
Wie De Wilde kent weet dat hij uitdagingen niet uit de weg gaat, ja, soms zelfs
opzoekt. Zijn concerten lijden niet onder
deze drang naar avontuur. Integendeel,
ze zijn altijd van een hoge kwaliteit. Geen
wonder dat De Wilde een grote schare
trouwe fans heeft die deze 22 december
vol verwachting naar Vierakker zullen
afreizen.

Na de drukke adventsperiode beginnen
we in januari weer op de 3e zondag (19
januari) met de reguliere kindernevendiensten.

Uitnodiging Familie
kerstviering in
Vierslagverband

Wat staat hen te wachten? De Wilde heeft
het Nijmeegs Studentenkoor Alphons
Diepenbrock weten te strikken. Onder
leiding van De Wilde zal het koor, dat 85
leden telt, met 65 van hen naar Vierakker
reizen. Op het programma staat een Latijnse Kerstnachtmis. Daarnaast zingt het
koor enkele traditionele Italiaanse kerstliederen. Een heerlijke, sfeervolle middag
als voorbereiding op de kerstdagen.
Kaarten à € 15,00 zijn verkrijgbaar bij
info@demooistekerk.nl. Daarnaast ook
bij de volgende verkooppunten: Sigarenspeciaalzaak Schimmel in Zutphen, Foto
Willemien in Vorden en het Ludgerusgebouw in Vierakker.

Op Eerste Kerstdag wordt er in de H. Willibrordkerk, Bronkhorsterweg 2 te Steenderen een familie- kerstviering gehouden,
om 9.30 uur.
Deze viering wordt gehouden met en voor
kinderen en jongeren uit de vier geloofsgemeenschappen Baak, Steenderen,
Olburgen en Vierakker.
Meer informatie over deze viering vindt U
op de locatiepagina van Steenderen.
Nieuwjaarsreceptie op zaterdag 4 januari
In andere kerken gebeurt het al meer, nu
ook in Vierakker. Graag willen locatieraad
en pastoraatgroep u allen uitnodigen om
elkaar na de viering van 17.00 uur een
goed, gezond en gelukkig Nieuwjaar te
wensen.

Familiekerstviering
Willibrorduskerk
Vierakker
24 december 19.00 uur

Tweede Kerstdag:
openstelling Willibrorduskerk
Vierakker en beklimmen toren

Samen bidden, samen kerstliedjes
zingen, samen muziek maken en
natuurlijk een kerstspel door de
kinderen.

Ook dit jaar opent de Willibrorduskerk
in Vierakker op Tweede Kerstdag haar
deuren voor ieder die deze dag de kerk,
liefdevol en met gevoel versierd voor de
Kerstdagen met haar twee bijzondere
kerststallen, wil bewonderen. Zoals altijd
zijn rondleiders aanwezig om u alles over

Onze journalist van het weekblad
Contact moet voor het kerstnummer
een speciaal stukje schrijven over
herders. Maar waar vind je in deze
tijd nog echte herders?
Zal hij ze op tijd vinden?

Onderweg / Uit de geloofsgemeenschappen
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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.

Van de pastoraatsgroep
en locatieraad
Deze uitgave van Onderweg, het eerste
nummer van de tweede jaargang, staat
uiteraard in het teken van het komende
Kerstfeest. Voor vele onder ons een belangrijk moment, de geboorte van Jezus
Christus, een nieuw begin.
Samen kerk zijn komt juist in deze adventperiode nog meer naar voren.
Koren die hun kerstrepertoire oefenen,
de versier- en bloemengroep die de kerk
aanpassen voor deze kersttijd, samen met
zoveel andere vrijwilligers.
Toch wordt er in deze tijd meer nagedacht
over het principe van ons christelijk geloof om samen te werken aan een betere
wereld. Dat begint in je eigen omgeving
van familie, buurt en werk. In de laatste
herderlijke brief van Paus Franciscus,
geeft hij aan dat de lokale kerk zich meer
dient bezig te houden met haar missionaire taak. Een taak die we toch allen
proberen te vervullen. Het samenzijn
tijdens de kerstdagen kan daar zeker toe
bijdragen.
Na de viering op de eerste zaterdag
in januari bent u weer welkom op de
Nieuwjaarsbijeenkomstvan onze geloofsgemeenschap.
Tevens vragen wij uw aandacht voor
de viering van de Raad van Kerken op
zondag 19 januari in de Hervormde kerk
in Vorden. Tijdens deze dienst zal de zang
verzorgd worden door Cantemus Domino.
Namens de pastoraatsgroep en locatieraad wensen wij u Fijne Kerstdagen en
een Gezond Nieuwjaar!
Huub Winkeler

In memoriam
TitiLiesker- Minderman
Geboren op 2 december 1934, overleden
op 26 oktober 2013
Titi is geboren in Batavia. Haar vader is
daar al vroeg overleden; met haar moeder
heeft ze het Jappenkamp overleefd en is

ze in 1945 naar Nederland gerepatrieerd.
Ze heeft de opleiding tot kleuterleidster
gevolgd en heeft dit beroep ook jarenlang
uitgeoefend.
Titi hield erg van zingen (ze had een
prachtige sopraanstem). Door de muziek
leerde ze Ans Strik kennen en is Titi
ongeveer 15 jaar geleden lid geworden van
Cantemus Domino. Al die jaren kwam ze
trouw iedere donderdagavond met Ans
naar Vorden en ook in de weekenden als
het koor tijdens de viering zong, was ze
van de partij. Zingen was immers haar
lust en leven.

Aan de doopviering gaat een avond van
voorbereiding vooraf.
Geeft u zich daarom s.v.p. tijdig op voor
deelname aan de doopvoorbereidingen
doopviering bij het secretariaat van onze
geloofsgemeenschap, telnr: 0575-551735
op dinsdag 09.00 uur tot 12.00 uur en
op donderdag: 09.00 tot 10.30 uur.
Een e-mail sturen kan natuurlijk ook:
Parochievorden@tiscalimail.nl. Of bij Ans
Huntink telnr: 0575-553327

Eerste Heilige Communie
2014
Op zondag 25 mei 2014 zal in onze geloofsgemeenschap Vorden/Kranenburg
de Eerste Heilige Communie plaatsvinden. Ook dit jaar zal er weer samengewerkt worden met de geloofsgemeenschappen Lochem en Joppe.
Van de kinderen die in groep 4 of 5 van de
“de Vordering” of “de Kraanvogel” zitten
hebben we de namen doorgekregen.
Kinderen die op een andere school zitten
willen we vragen om zich te melden bij
het parochiesecretariaat (tel. 551735) of
bij ondergetekenden vóór uiterlijk
1 januari 2014
Er wordt dan gezorgd voor een opgave
formulier.

De laatste tijd ging haar gezondheid
achteruit. Toch kwam haar overlijden
onverwacht. De uitvaart was op maandag
4 november. We hebben tijdens haar uitvaart gezongen samen met leden van het
koor van ’s-Heerenberg. Titi bedankt voor
je jarenlange inzet bij Cantemus Domino.
We wensen haar man sterkte bij dit grote
verlies.

Joost van Duin, Onsteinseweg 6
7251 ML Vorden. tel. 556380
Joop Oudsen, het Wiemelink 4
7251 CZ Vorden. tel. 551587
Carin Fransen , het Jebbink 9c
7251 BH Vorden. tel. 552322
Astrid Wentink Boerkamp 35
7245 BM Laren. tel. 0573-401564

Doopvieringen

Vormsel 2014

13 oktober was het feest in de Christus Koningkerk.
Met een bijna volle kerk werden er 3
kinderen gedoopt.
Pastoor Hogenelst maakte er voor iedereen een feestje van en Vokate zorgde voor
de muzikale omlijsting.

Dit voorjaar is de mogelijkheid voor
kinderen uit groep 8 om in de parochie
HH.Twaalf Apostelen het Heilig Vormsel
te ontvangen Meer informatie hierover
vindt u in dit nummer van Onderweg.
Wie mee wil doen met de voorbereiding
op het Heilig Vormsel moet zich vóór
15 januari 2014 opgeven bij één van de
onderstaande personen:
Astrid Wentink, 0573-401564
astrid.wentink@hotmail.com
Joop Oudsen, 0575-551587
joop.oudsen@planet.nl
Carin Fransen, 0575-552322
hjfransen@planet.nl

Gijs Willem Gerrit Letink,zoon van Johan
Letink en Leonie Letink-Poorterman
Cas Gerrit Heijink, zoon van Ronald Heijink en Elles Zents
Derk Gerrit Jan Wissels, zoon van Frank
Wissels en Marleen Mokkink
Op 23 november is gedoopt Isabel Elisabeth Catharina Geubels, dochter van Jeroen Geubels en Liesbeth Geubels-Bakker
Wij feliciteren de dopelingen en hun ouders en wensen hen een mooie toekomst.
De volgende doopviering is op: zaterdag 1
februari 2014 om 18.30 uur

Sam’s Kledingactie
dankt iedereen die kleding heeft aangeleverd bij de laatste inzameling. In Vorden
is 170 kilo ingeleverd en in Kranenburg
50 kilo.

Onderweg / Uit de geloofsgemeenschappen
Emmanuel / H. Johannes de Doper Zutphen
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Jubileum organist Frank
Schotel

Tengnagelshoek 10a, 7201 NE Zutphen, 0575-527080,
info@stjan-emmanuel.com
Secretariaat: dinsdag 9.00-11.00 uur.
Rekeningnr.: Giro 887463
t.n.v. RK GG St. Jan Emmanuel
Redactie: scpellemans@hotmail.com

Locatieraad

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

Pastoraatgroep
vacatures

Nieuwjaarsreceptie
5 januari 2014: aansluitend aan de mis
wordt de nieuwjaarsreceptie gehouden in
het PCM. U bent van harte welkom.

Allerzielen te Zutphen
Op 2 november jl. heeft de jaarlijkse
kruisjesviering in de St. Jans kerk plaats
gevonden. Velen konden daar, samen met
anderen, het gemis en hun verdriet delen.
De overledenen werden er nog weer eens
extra herdacht en in het licht gezet door
middel van gebed, gezang en kaarsen.
Op de oude R.K. Begraafplaats werd er
op deze avond óók extra aandacht aan de
overledenen geschonken. De begraafplaats
werd geheel door middel van fakkels
verlicht en op de vele graven stonden
extra bloemen en lichtjes. Het grote
aantal bezoekers dat zowel vóór als na de
dienst langs kwam was overweldigend
en hartverwarmend om te zien. Het doet
de vrijwilligers van de begraafplaats dan
ook heel goed op deze wijze bij te dragen
om het verdriet van onze medemens een
beetje te verzachten.

team was zoveel mogelijk reacties op
het plan te krijgen om eventuele zinvolle
aanpassingen mogelijk te maken. Gelukkig waren wij in de gelegenheid nog een
bericht mee te geven in de te verschijnen
Onderweg (1800 adressen). Overtuigd dat
het merendeel van onze geloofsgemeenschap nu op de hoogte kon zijn, zagen we
met goede hoop uit naar de avond waarop
de pastoor de presentatie zou geven. Als
de opkomst op 30-10 zo groot zou zijn
dat de ruimte in het PCM te gering werd,
dan konden we uitwijken naar de St. Jan.
Naarmate de tijd vorderde informeerde ik
naar de opkomst elders. Getallen van 30,
40 en 50 werden genoemd, nu dan gaan
we in Zutphen voor minimaal 80 was mijn
optimistische inschatting gezien het aantal
geregistreerde katholieken en aantallen
Onderweg. De uiteindelijke opkomst bedroeg 23 personen, hetgeen op mij beschamend is overgekomen. Wat is er met onze
(stads)geloofsgemeenschap aan de hand?
Ik vraag mij persoonlijk af of Zutphen als
eucharistisch centrum niet herzien moet
worden, hoewel dit niets met deze avond
te maken heeft, maar hebben we nog wel
belangstelling voor ons “SAMEN KERK
ZIJN”? De locatieraad staat te allen tijden
open voor uw suggesties!
Berry Wessels, voorzitter.

Misintenties en
familieberichten
Namens de vrijwilligers van de R.K. Begraafplaats, Joop Jansen

Bericht van de locatieraad
Nadat alle leden van pastoraatgroep en
locatieraad kennis hadden genomen van
het Nieuw pastoraal beleidsplan (conceptversie) stonden we voor de uitdaging hoe
dit te communiceren naar de geloofsgemeenschap. De vraag van het pastores-

22/12: Sofia Johanna Pusch, Dorothea
Messing; 24/12: Tiny Bartels-Hecker,
Yvonne Lankheet-Blok, Riky van Eldik,
ouders Lankheet; 25/12: fam. Bisseling,
fam. Hendriks, Geert Bisseling, Reinier
Maria Kip, pastoor Wim Jongerius, Oscar
te Loo; 29/12: Sofia Johanna Pusch; 31/12:
overleden heer Leereveld; 2/2: Oscar te
Loo, ouders De Wijs en dochters Lies,
Willie, Tonnie en Magda.
Overleden: 20/10 Maria Lucia RoordingBeemsterboer, 90 jaar; 26/11 dhr. G.
Rotman, 72 jaar.

Op zondag 3 november jl. vierde Frank
Schotel zijn 40 jarig organistenjubileum.
De officiële plechtigheid vond plaats in
de eucharistieviering die werd voorgegaan door pastoor Hogenelst.Halverwege
de dienst werd Frank vanaf zijn hoge
positie achter het grote orgel door pastoor
Hogenelst naar beneden geroepen om
in het zonnetje gezet te worden. Behalve
welverdiende felicitaties kreeg Frank ook
de onderscheiding van de Gregoriusvereniging in goud en een oorkonde uitgereikt.
De jubilaris nam deze blijken van waardering met graagte in ontvangst en was
vooral blij verrast met de toespraak van
pastor van de Meer, concelebrant in de
viering.
Pastor van de Meer memoreerde de organistencarrière van Frank die al op 16-jarige
leeftijd begon en waarvan hij een groot
gedeelte van de beginperiode heeft meegemaakt. Frank heeft het vertrouwen dat de
heer Van de Meer in hem stelde geenszins
beschaamd getuige dit 40-jarige jubileum.
Namens het Gemengd Koor, dat op deze
dag zijn 50-jarig jubileum vierde, werd
Frank een cadeau aangeboden door de
voorzitter mevrouw van Zuijlen. Frank
is al vele jaren de vaste organist van het
Gemengd Koor Emmanuel.
L. Kouwenberg, secretaris Gemengd Koor

Eerste Heilige Communie
Datum Eerste Heilige Communieviering
komend jaar: 1 juni 2014 om 11:15 uur in
de St. Jan te Zutphen (onder voorbehoud
van voldoende deelname). Wie mee wil
doen s.v.p. opgeven bij: Clementine de
Groen via cvdwildenberg@hotmail.com.

Overige vieringen
Gelre Ziekenhuis: iedere zondag om
10.30 uur (behalve op 29-12). Extra viering
op 25-12 (kerst).
Taizéviering: zondag 19 januari 2014,
19.00u, Martinuskerk Warnsveld
GGnet: iedere zondag om 10.30 uur
Middagpauzedienst: iedere donderdag om
12.15 uur

26

TeenerTime Zutphen gaat
weer van start!
Op vrijdag 13 december heeft TeenerTime Zutphen een
doorstart gemaakt door samen met de vormselgroep van
Zutphen en de Vierslag (Vierakker, Baak, Steenderen en
Olburgen) een terugkom dag te organiseren. Tijdens deze
avond hebben wij pannenkoeken gegeten bij het clubhuis van
scouting Vorden, hebben we spelletjes gedaan en hebben we
de tieners kennis laten maken met TeenerTime.
Vanaf januari zullen de reguliere TeenerTime avonden weer
van start gaan. Deze zullen plaatsvinden in het parochiesecretariaat in de Mariaschool in Zutphen. Gedurende de eerste avond zal het thema “Voornemens” centraal staan, waarbij wij bezig gaan met het inrichten van de ruimte en met de
voornemens die tieners en wij als TeenerTime hebben.
Wij hebben er erg veel zin in en hopen veel tieners te mogen
verwelkomen op onze avonden!
Voor meer informatie kun je terecht op onze website: www.
teenertimezutphen.nl of mailen naar: teenertimezutphen@
gmail.com

Uitnodiging
Familie kerstviering
Op Eerste Kerstdag wordt er in de H. Willibrordkerk,
Bronkhorsterweg 2 te Steenderen een familie- kerst
-viering gehouden, om 9.30 uur. Deze viering wordt
gehouden met en voor kinderen en jongeren uit de vier
geloofsgemeenschappen Baak, Steenderen, Olburgen en
Vierakker. Kinderen uit andere geloofsgemeenschappen
zijn uiteraard ook van harte welkom. Meer informatie
over deze viering vindt U op de locatiepagina van Steenderen.

Onderweg / Kidz &Teenz

Beste kinderen, ouders,
verzorgers, familie
Sinds 2009 zijn jullie van ons gewend dat er op de laatste
zaterdag van de maand om 17.00 uur een kinderviering is. Dit
ging altijd met muzikale begeleiding van het kinderkoor Joy.
Helaas is dit koor er niet meer. Bovendien was er de laatste
tijd niet elke maand een viering.
We zijn eens met Pastoor Fred bij elkaar gaan zitten en de
conclusie was: ”We willen graag doorgaan met de kindervieringen.” Mogelijk is er niet iedere laatste zaterdag een viering, maar we proberen dat te compenseren door op bepaalde
feestdagen (Kerst, Palmpasen, enz) wél een kinderviering te
organiseren. Een bijeenkomst waarin kinderen en de andere
aanwezigen samen de viering zullen invullen. Omdat we samen
zingen een heel mooi onderdeel van de viering vinden, willen we proberen een half uurtje van te voren wat liedjes te
oefenen, die we dan later, tijdens de viering, nog mooier ten
gehore kunnen brengen.
Tussen het oefenen en de viering hebben we even een “lekkere” pauze. Verder willen we proberen of we met een paar
kinderen, Pastoor Fred tijdens de mis een handje kunnen
helpen op het altaar. Ook willen we de kinderen die de eerst
Heilige Communie hebben gedaan van harte uitnodigen eens
naar de kinderviering te komen.
Waar mogelijk, willen we kinderen ook meer laten voorlezen.
Natuurlijk blijft het inhalen van de Pastoor aan het begin, en
de hardloopwedstrijd op het einde bestaan.
Maar het allerbelangrijkste om verder te gaan is wel: Kom
naar de kinderviering om samen te vieren!
Praktische informatie over wanneer we vieren vinden jullie in
Onderweg.
Tot ziens,
De voorbereidingsgroep kindervieringen

20 Jongeren in een klooster
Afgelopen maand in het weekeinde van 18, 19 en 20 oktober
had het Aartsbisdom een kloosterweekeinde georganiseerd.
U zult wel denken wat moeten jongeren van 17 tot 30jaar nu
in een klooster?
Allereerst kwamen we op vrijdagavond rond de klok van half
zeven aan bij het koetshuis van het klooster “priorij Emmaus
te Maarssen” alwaar we een kamer toebedeeld kregen.
Vervolgens hebben we de vesper meegebeden met de zusters
Kannunikessen wat verder tot de vaste bezigheden behoorde.
De rest van de avond hebben we kennisgemaakt met de groep
en is het thema “thuiskomen” van het weekeinde toegelicht.
Zaterdagmiddag kwam een van de zusters bij ons in het
koetshuis om te vertellen over het leven van een zuster en
het gemeenschapsleven in het klooster.
Hierna was er ruimte om vragen te stellen en hier werd dan
ook goed gebruik van gemaakt.
De meest interessante vraag was wel “wat is het nut van een
klooster en een kloostergemeenschap”?
Het antwoord was zeer verhelderend “wij zijn niet nuttig
maar wel zinvol”.
De maatschappij wil graag dat wij nuttig zijn maar is dat wel
zo noodzakelijk als wij allemaal denken?

Dat laat ik ook aan uw eigen interpretatie over.
Maar er rest mij ook niets anders dan te zeggen dat het een
geslaagd en inspirerend weekeinde was.
Ben jij nu ook benieuwd naar wat het bisdom doet voor jongeren? Kijk dan snel op www.jongaartsbisdom.nl en meld je
snel aan voor een of meerdere activiteiten of vraag aan de
leden van het pastoresteam hoe je in contact kunt komen met
de jongerenwerker van het bisdom. Iedereen is van harte
welkom.

Onderweg / Kidz &Teenz

Het Sacrament van de
Eerste Heilige Communie
Binnenkort starten we met de voorbereidingen voor de
Eerste Heilige Communie in 2014.
In het overleg met de werkgroepen Communievoorbereiding van alle Geloofsgemeenschappen hebben we gesproken over het intensiveren van de samenwerking.
Hierdoor kunnen we zowel voor de kinderen als ook voor
de ouders een goede voorbereiding en een feestelijke
Eerste H. Communieviering mogelijk maken.
U kunt uw kind (uit groep 4 en/of 5) opgeven bij uw eigen
Geloofsgemeenschap. De werkgroepen zullen u dan informeren hoe, wanneer en waar de voorbereiding plaats zal
vinden. Zie de informatie op de locatiepagina’s in deze
Onderweg.
We hopen dat vele kinderen het mooie feest van de
Eerste H. Communie gaan beleven.

Vormselviering 2014
In het voorjaar van 2014 zal er één Vormselviering gepland
worden waarin de vormelingen uit onze parochie het Heilig
Sacrament van het Vormsel kunnen ontvangen.
Nieuwe opzet Vormselvoorbereiding.
De afgelopen jaren is er steeds meer samengewerkt tussen de verschillende locaties omdat het aantal vormelingen
drastisch afnam. De werkgroepen vormselvoorbereiding zijn
na een evaluatie tot de conclusie gekomen dat er een nieuwe
weg moet worden ingeslagen om het werkbaar te houden voor
werkgroepen en ouders en daarnaast ook aantrekkelijk en
plezierig voor de vormelingen. Daarom is er besloten deze
samenwerking parochiebreed te maken en elk jaar voor vormelingen uit groep 8 uit de gehele parochie de vormselvoorbereiding in één weekend aan te bieden.
Er is een enthousiaste parochiële vormselwerkgroep opgericht die de vormselvoorbereiding samen met pastor Marga
Peters zal voorbereiden. Ze werken een interactief en creatief programma uit, dat aansluit bij de interesse en leefwereld van de vormelingen, zodat het ze zeker zal aanspreken.
De vormselvoorbereiding zal in een weekend in maart 2014
plaatsvinden [datum wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt].
De ouder-kind informatieavond waarvoor u van harte wordt
uitgenodigd, staat gepland op
maandag 24 februari 2014
van 19.30 tot 20.45 uur
in de Christus Koningkerk, Het Jebbink 8 te Vorden.
Graag ontvangen we zo spoedig mogelijk de aanmeldingen van
vormelingen die nu in groep 8 zitten uit de gehele parochie.
Aanmelden vóór 15 januari 2014
Deze aanmelding kan bij de plaatselijke contactpersoon maar
kan ook naar het parochiesecretariaat van de HH. Twaalf
Apostelen gestuurd worden. Telefoon: 0575-711310 of per
email: E-mailadres: secretariaat@12apostelen.nl
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Schoenendoosactie 2013.
Wat was het een leuk en vrolijk gezicht, die “piramide” van
versierde dozen. En overal op en tussen en voor de dozen
stonden knuffels. De meisjes, die de dozen en zakken vol met
knuffels in ontvangst namen, hadden er een prachtige uitstalling van gemaakt!
Dit alles was zondagmorgen 3 november te zien in de Christus Koning kerk. Daar werd de Schoenendoosactie afgesloten
in een Raad van Kerken dienst. Heel veel kinderen van de
Vordense scholen en gemeenteleden van de Vordense kerken
hebben meegedaan met de actie. De scholen hebben tot nu
toe 277 dozen verzameld. Het aantal wordt nog groter, want
de Dorpsschool komt hun dozen nog brengen. Van de kerken
zijn er 40 dozen binnengekomen, daarnaast hebben veel mensen een gift in de actie-enveloppe gedaan.
We hadden met elkaar een fijne feestelijke dienst. Het
Schoenendooskinderkoor, o.l.v. Piet Piersma, zong mooie toepasselijke liedjes. Juf Ineke Fröhling vertelde het verhaal
van Zacheüs, terwijl de bijbehorende plaatjes op de muur
te zien waren. Ds. Freek Brandenburg legde met eenvoudige
woorden uit wat het thema van de dienst: “Samen is veel leuker” kan betekenen. Het “samen delen” deden we letterlijk,
er gingen rolletjes snoep rond tijdens zijn “uitlegging”.
Maar het grote SAMEN DELEN zagen we terug in al die dozen gevuld met speelgoed, school- en toiletspulletjes. En de
zakken met al die knuffels. En niet alleen in Vorden, maar in
heel Nederland en België wordt deze actie gehouden.
Wat kunnen er weer veel kinderen blijgemaakt worden. Kinderen, die zo ervaren dat er aan hen gedacht wordt. Die weer
even “kind” kunnen zijn, ondanks de moeilijke omstandigheden
waarin zij leven.
De dozen zijn nu in een tijdelijke opslag, vandaar gaan ze
naar de centrale opslag. Daar worden ze verpakt in hele grote
dozen en verzonden naar Armenië, Costa Rica, India, Sierra
Leone en Togo.

Onderweg / Erfgoed
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De Willibrorduskerk
van Olburgen
Gedenksteen bij ingang van de kerk
De Willibrodus kerk van Olburgen is een van de vele prachtige
kerken in onze parochie. De kerk is meer dan honderd jaar oud
en kent vele bijzondere details. Eén daarvan is te zien bij het
binnengaan van de kerk, net voor de deur rechts. Daar zit een
ingemetselde steen. Er staat een tekst op, die nog maar nauwelijks te lezen is.Het is heel erg zachte zandsteen en het is goed te
zien dat die in de afgelopen meer dan honderd jaar veel te lijden
heeft gehad.
Door de afbeeldingen van oude pilaren aan de zijkanten en de
gotische letters zou je denken dat deze steen ouder is dan de
kerk, die is gebouwd in 1869. Mijn eerste gedachte was dat het
een steen is die uit een andere kerk komt, dus hergebruikt is. Het
lijkt alsof de cijfers van het jaartal later opnieuw in de steen zijn
aangebracht.Maar bij nadere bestudering is dat niet het geval.
Het is wel degelijk in de muur geplaatst toen de kerk klaar was.
Dat verraadt de tekst die er op staat. Een paar woorden zijn
helemaal niet meer te ontcijferen. Maar toch komt de volgende
tekst tevoorschijn:
Anno domini 1869 die
6 janianus …….sacrae
Primo positumlapidem
H.Lowes…pastor
J.Nuyentabi….
JC Jansen magistri

In het jaar van de heer 1869 op de dag
6 juni is de eerste steen
van dit heilige …. gelegd door
H. Lowespastoor
J Nuyen …..
J C Jansen kerkmeesters

De namen zijn die van de pastoor en de leden van het kerkbestuur in dat jaar. De eerste steen is toen gelegd, waarna de kerk
op 20 november van dat jaar door de pastoor is ingezegend.
Komt u ook eens kijken naar deze en andere mooie details van
onze kerk?
Jan Gosselink

