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Palmpasen (Blz. 31)
De Passie (Blz. 11)

Er was een omarming bij een moskee in
Rotterdam. Mensen van allerlei gezindten gaven elkaar de hand om het gebouw
betekenisvol tegen de “gevaren” van
de buitenwereld te beschermen. Door
velen werd dit gebaar als heel waardevol
ervaren.
Het “Hoogfeest van Pasen” is het belangrijkste moment in het jaar van onze en
andere religies.
Jezus Christus, die voor de mensheid aan
het kruis stierf. Daarmee omarmde Hij de
mensheid voor altijd. Je volledig opofferen voor iedereen, ongeacht wie je bent,
waar je vandaan komt en wat je doet.
Eigenlijk dus twee vormen van omarmen:
met z’n allen gezamenlijk en alleen voor
iedereen op deze wereld. Het is niet altijd
even gemakkelijk om de Paasgedachte in
het kort te verwoorden.
Op geheel eigentijdse manier gebeurt dat
in De Passie, zoals deze op Goede Vrijdag
14 april weer ten gehore zal worden gebracht in Vorden. In de speciale Paasfolder, met vele bijzondere paasactiviteiten,
kunt u hier meer over lezen.
De redactie wenst u een Zalig Pasen en
wij hopen dat velen van u elkaar een Zalig
Pasen kunnen wensen.
Huub Winkeler
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Onderweg / Van de pastores

Veertig dagen op weg naar Pasen
Ik zit midden in een verhuizing en dat betekent: alles uitzoeken, keuzes maken. Wat neem
ik mee? Wat hebben we nodig? Waar moet ik afstand van doen? Hoe gehecht ben ik eigenlijk aan mijn spullen? En wat doet er echt toe?
Ook in de Bijbelverhalen die we in de
veertigdagentijd lezen gaat het over
keuzes maken, over wegtrekken uit je
vertrouwde huis, omgeving en land.
Adam en Eva die voor de keus stonden
zich aan het gebod van God te houden
of zich te laten verleiden door de slang.
Jezus wordt door de duivel in de woestijn
verleid met macht, geld en status. Wat
maakt dat wij bepaalde keuzes maken?
Waardoor worden wij verleid? Hoe houdbaar zijn onze principes.
Abraham die huis en haard verlaat,
Mozes die het volk door de woestijn leidt.
Geroepen door God, niet wetend hoe hun
tocht zal gaan en hoe lang deze zal duren.
Maar ze gaan met hoop en in vertrouwen.
Gaandeweg ontdekkend, lerend en ervarend wie God voor hen is.

Verandering

Wegtrekken uit je vertrouwde omgeving,
het gebeurt elke dag. Zie de vele vluchtelingen. Dagenlange tochten, lopend, soms
dwars door versperringen heen, zoekend
en zwoegend om eindelijk ergens ‘thuis’ te
kunnen komen. Hopend op toekomst, op
leven. Wat zij kunnen meenemen, is wat
in een tas past en te dragen valt.

Opnieuw beginnen……
in vertrouwen?

Vrijblijvend wegtrekken uit een vertrouwde omgeving door oorlog, armoede
of geweld.
Of weggerukt worden uit je oude bestaan
door ziekte, een misdrijf, een ongeluk.
En opnieuw moeten beginnen. Vertrouwen stellen in mensen of in jezelf. In het
lichaam dat je in de steek heeft gelaten bij
ziekte, wat onherstelbaar beschadigd is
door de ziekte, een ongeluk of door misbruik. Vertrouwen krijgen en weer leren

leven in je lijf dat veranderd is, dat weer
eigen moet worden. Veel meer mensen
dan we vermoeden maken dit mee.

in God, en God blijft in hem. En dat Hij in
ons woont weten we door de Geest die Hij
ons gegeven heeft.’ (1 Joh. 3,21-23)

Wanneer ben je thuis, waardoor voel je je
ergens thuis? Is het niet daar waar je leeft,
in liefde. ‘ Home is where your heart is.’

Liefde, leven, eeuwig leven

Jezus biedt de vrouw bij de put water
aan, water dat een waterbron in de mens
zelf zal doen opborrelen tot eeuwig leven.
Eeuwig leven, leven in liefde, zoals God
ons biedt, zoals Jezus duidelijk maakt:
wie niet in liefde leeft is ten dode opgeschreven, is doods.
In het verhaal van Lazarus openbaart
Jezus plechtig dat wie in Hem gelooft nu
reeds het eeuwig leven bezit. De opwekking van Lazarus moet dit helpen verduidelijken. Zij is daar een ‘teken’ van.
Of, zoals we lezen in de Eerste Johannesbrief: ‘Wij zijn overgegaan van de
dood naar het leven; wij weten het, omdat
wij onze broeders liefhebben. De mens
zonder liefde is nog in het gebied van de
dood’ (3,14). Wie in Jezus gelooft bezit
het eeuwig leven, nu reeds.
Dit tekenverhaal over Lazarus roept
ons op in Jezus te geloven en zo deel te
krijgen aan het echte, eeuwige leven, dat
helemaal vanuit God wordt geleefd, God
die liefde is. En zoals Johannes schrijft:
‘Dierbare vrienden, daar ons geweten ons
niet hoeft te veroordelen, mogen wij vrijmoedig met God omgaan; wij krijgen van
Hem alles wat wij vragen, omdat wij zijn
geboden onderhouden en doen wat Hem
aangenaam is. En dit is zijn gebod: van
harte geloven in zijn Zoon Jezus Christus
en elkaar liefhebben zoals Hij ons bevolen
heeft. Wie zijn geboden onderhoudt blijft

Van dit verrijzenisleven is vandaag de dag
helaas veel te weinig te merken. Daarom
is het verrijzenisgeloof voor velen ook zo
moeilijk geworden. Zij zien te weinig ‘eeuwig leven en opstanding’ om zich heen. Er
zijn teveel mensen die geen leven hebben,
die bang en angstig zijn omdat zij zoveel
klappen krijgen, die te weinig levenskansen krijgen of in troosteloze armoede
leven. Er zijn ontelbaar vele grafstenen
die nog moeten worden weggerold. Nu.
Ontelbaar zijn de mensen die we uit de
put moeten halen, die we ‘liefdevol’ (dit
wil zeggen: vanuit God) de hand moeten
reiken, die we over hun ontgoochelingen
heen moeten helpen, die we opnieuw
hoop en toekomst moeten geven, echte en
blijvende toekomst. Maar het kan, samen,
met elkaar en met Hem in wie wij geloven
en leven.
Gaan we zo samen op weg, in vertrouwen
dat Hij met ons is, dan kunnen we samen
Pasen vieren.
Zalig Pasen.
Marga Engelage - van Langen,
pastoraal werker
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Het Brede Dak:
Al bijna 20 jaar een begrip
in Zutphen
Solidariteit, diaconale betrokkenheid, christelijke bevlogenheid,
humaniteit: zij vormen het fundament van “Het Brede Dak”.
Ruim 25 jaar geleden organiseerde de werkgroep MOV (Missie,
Ontwikkeling en Vrede) voor het eerst de vastenmaaltijden in de
veertigdagentijd in onze parochie. Een groepje ouderen schreef
zich meteen in voor alle maaltijden. Ze vertelden dat ze die maaltijden vooral zo fijn vonden omdat ze dan een keer niet alleen
aan tafel zaten. Een ander initiatief in die tijd kwam van pastoor Jaspers: hij stelde zijn woonkamer en keuken ter beschikking voor een kerstdiner voor mensen die op Eerste Kerstdag
helemaal alleen waren. Na verloop van tijd werd de groep die op
Eerste Kerstdag kwam eten zo groot dat de woonkamer van de
pastoor te klein werd.
Eind jaren ‘90 zijn Wil Matti en Margriet te Morsche een dag in
Antwerpen op bezoek geweest om bij een Missionaire Beweging
te kijken hoe zij daar invulling geven aan hun diaconale zorg
voor medemensen. Dit bezoek inspireerde hen enorm en samen
met drie Fraters van Utrecht die zich in Zutphen vestigden
vormden zij de eerste pijlers van wat “Het Brede Dak” is geworden. Op 29 juni 1998 werd de eerste maaltijd georganiseerd in
het PCM (Parochiecentrum Mariaschool).
Veel is in de loop der jaren veranderd maar “Het Brede Dak” is
gebleven. Het is waarschijnlijk de oudste eetgroep in Zutphen.
Elke maand wordt een goede maaltijd gekookt en verzorgd door
de vele vrijwilligers die “Het Brede Dak” al jaren trouw zijn. Het
Brede Dak is niet alleen samen eten, het is oog en oor hebben
voor mensen en dat is zeker zo belangrijk. Opmerkelijk is dat de
behoefte aan dit soort initiatieven de laatste jaren groeiende is.
Hoewel de doelgroep niet uitsluitend uit ouderen of alleenstaanden bestaat, is dat wel de grootste groep. Nieuwe bezoekers zijn
welkom, maar hen wordt gevraagd zich wel eerst telefonisch aan
te melden, omdat er voor maximaal 40 mensen ruimte is. Bezoekers betalen een vrijwillige bijdrage.
De vrijwilligers van Het Brede Dak zijn dankbaar voor alle
steun en giften die ze krijgen. Zo neemt de geloofsgemeenschap
Emmanuel/H. Johannes de Doper in Zutphen de huur van de locatie voor haar rekening, wat zeer op prijs gesteld wordt. Samen
kerk zijn en de kerk zichtbaar maken door er te zijn voor elkaar,
dat is de grondslag van Het Brede Dak.
Het team van “Het Brede Dak”,
Irma, Wil & Ad, Toos, Trudy, René, Fons, Anneke,
Wil & Margriet.
Voor nadere informatie kunt u terecht bij Margriet te Morsche,
tel. 06-47116409.

Kinderkerstcadeautjes
Caritas Lochem
Enige tijd geleden ontvingen wij, leden van de werkgroep
Caritas Lochem, het verzoek om iets in Onderweg te vertellen over de kinderkerstcadeautjes die wij jaarlijks verzorgen.
Wij waren aangenaam verrast; natuurlijk vinden wij het
leuk om een kijkje in onze ‘winkel’ te geven. Tijdens het
brainstormen hierover realiseerden wij ons dat Caritas ooit
met de kinderpakketten is begonnen, maar we wisten niet
meer precies wanneer… In elk geval sinds Lucia en Paul aan
het roer staan en dat is alweer zeven jaar.
Zeven jaar geleden besloten de leden van de werkgroep
Caritas dat kinderen in de Kersttijd niet vergeten mochten
worden. Daarom werd besloten, om naast de hulp van de
Stichting Hulpverlening Lochemse Kerken (SHLK) iets
extra’s te doen voor gezinnen. In de pakketten van de SHLK
zaten namelijk veel goede dingen… behalve iets leuks voor
de kinderen. Speelgoed, met voor elk kind een eigen kerstcadeautje zou een fantastische aanvulling zijn!
In het begin was het zoeken naar de juiste aanpak, maar na
verloop van tijd was per gezin het aantal kinderen en hun
leeftijd in kaart gebracht. In 2015 werd voor 38 kinderen
een kerstcadeautje gekocht en in 2016 al voor bijna 100 kinderen uit 54 gezinnen! Het werd een hele klus om voor elke
leeftijd (baby’s, peuters, kleuters, schoolkinderen en pubers)
en natuurlijk ook voor jongens en meisjes passende cadeautjes uit te zoeken. En we kochten van alles: rammelaars, race
autootjes, spelletjes, magic puzzles, kleurpotloden, kralen,
tekenblokjes en nog veel meer. Vanwege het sterk toegenomen aantal kinderen werd daarbij in 2016 voor het eerst een
speelgoed groothandel betrokken.
De kerst-voedselpakketten van de SHLK worden elk jaar
weer gefinancierd door een gulle gever. De kindercadeautjes
betalen we uit de deurcollecte voor de Caritas die in de St.
Jozefkerk in Lochem gehouden wordt. Op deze manier vullen we elkaar mooi aan.
De kerst-voedselpakketten van de SHLK worden elk jaar
weer met veel plezier door vrijwilligers uit de verschillende
kerken samengesteld. Dat gebeurt na sluitingstijd in de
PLUS supermarkt die ieder jaar met groot enthousiasme
meewerkt. De volgende dag worden de kerstpakketten door
vrijwilligers rondgebracht.
Voor de volledigheid is het goed nog even te melden dat
voor het toekennen van kerstpakketten van de SHLK andere
criteria gelden dan voor de voedselbank. Gezinnen die in
aanmerking komen voor een kerstpakket worden door verschillende bronnen aangedragen, waarbij geen onderscheid
wordt gemaakt op basis van religie of een andere achtergrond.
Jaarlijks besteden de leden van de werkgroep Caritas - met zeer veel plezier - tijd
en aandacht aan het samenstellen en afleveren van de kerstpakketten met de kindercadeautjes. Elk kind telt en een stralend
gezichtje is een geweldige beloning!
Lucia Doornbos, Paul Lemmens, Toos
Linskens en Roos Wonink
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Van de bestuurstafel
Parochiedag

Vorig jaar hebben wij voor het eerst een parochiedag georganiseerd. Op 4 september 2016 was de St. Jan in Zutphen de
gastlocatie. De plechtige Eucharistieviering werd voorgegaan
door het breed parochieel team. Na de viering waren tal van
activiteiten voor jong en oud. Het parochiebestuur heeft besloten
dit initiatief jaarlijks te continueren maar steeds in een andere
locatie. Daar de keuze voor de eerste zondag in september in
enkele locaties op bezwaren stuitte hebben wij gemeend om de
locaties te laten aangeven of de maand mei de voorkeur verdient.
Nu is inmiddels bekend dat het merendeel kiest voor de eerste
zondag in september, die dit jaar valt op 3 september 2017. De
gastlocatie zal de geloofsgemeenschap H. Josephkerk in Lochem
zijn die ook deze dag mee gaat organiseren. Wij hopen op een
hoge opkomst. Zo’n parochiedag is de gelegenheid om medeparochianen uit de HH. Twaalf Apostelen te ontmoeten.

Vacature parochiebestuur

Het parochiebestuur bestaat uit zeven personen. Pastoor Harry
Scheve is voorzitter en Louis van Dijk vicevoorzitter. De vicevoorzitter werkt nauw samen met de secretaris van het bestuur.
Deze functie wordt op dit moment vervuld door Charlotte Bonga
die per 1 juni 2017 aftredend is. Voor deze belangrijke functie
zijn we op zoek naar een enthousiaste man/vrouw die dit mooie
werk wil uitvoeren. De locatieraden zijn gevraagd of zij kandidaten kennen die deze vacature kunnen vervullen. Daarnaast nodigen we nadrukkelijk alle parochianen uit die interesse hebben
in een functie in het parochiebestuur om contact op te nemen
met onze vicevoorzitter. Wij hopen dat we een goede opvolger
voor Charlotte zullen vinden! De parochie HH. Twaalf Apostelen
verdient het om goede vrijwilligers in het veld én in het bestuur
te hebben.

Veiligheid

In een tijd waarin veiligheid in het werk hoge prioriteit krijgt
was het voor het parochiebestuur ook hoog tijd om aandacht te
Parochiedag in de St. Jan in Zutphen
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besteden aan de veiligheid voor onze vrijwilligers. Het bestuur
heeft opdracht gegeven aan de organisatie Vitacon en Luteijn om
een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI en E) uit te voeren.
Alle locaties zijn benaderd met het verzoek om vragenlijsten in
te vullen die betrekking hebben op veiligheidseisen in en rond
het kerkgebouw en de begraafplaats. Aan de hand van deze lijsten is er een rondgang gemaakt in alle locaties. Bij de inspectie
bleek dat in de meeste kerkgebouwen en begraafplaatsen de
nodige eigentijdse aanpassingen waren aangebracht. Toch zijn
er zaken die aandacht moeten hebben. De inventarisatie is afgerond, de evaluatie wordt gemaakt door de deskundige en zal in
vergadering van het parochiebestuur worden behandeld.
Ineke Peterse,
Portefeuille Personeels- en Vrijwilligersbeleid

De Paasfolder
Het is bijna een gewoonte…. Als er kerkelijke hoogtijdagen zijn, maken we een folder
waarin we de activiteiten in onze parochie
in de schijnwerper zetten. In 2015 deden
we dat voor het eerst met Kerstmis en
nu, in 2017 al weer voor de tweede keer
met Pasen. Als je dan als communicatiemensen gaat verzamelen wat er allemaal
gebeurt in onze parochie, ben je wel even
onder de indruk. Echt veel te veel voor
die kleine folder en waarschijnlijk hebben we dan nog niet eens alles in beeld.
Daarom hebben we ook een uitgebreid overzicht van alle activiteiten op onze website opgenomen. Daar
kom je een overzicht van alle activiteiten in de veertigdagentijd en tijdens de Paasdagen tegen.
Alle vieringen, de activiteiten voor kinderen, bezinningsavonden, vastenretraites, vastenmaaltijden, de Getijdenvieringen van het Gregoriaans Getijdenkoor en nog veel meer.
En natuurlijk niet te vergeten de uitvoering van de Passie,
die elders in deze Onderweg uitgebreid aandacht krijgt.
En dan die folder…. Waarom ook alweer? Om te laten zien
wat er allemaal gebeurt in onze parochie. Aan onszelf en
ook aan anderen. In deze tijd zijn veel mensen op zoek naar
spiritualiteit. Al is de kerk door velen vergeten, de zoektocht
naar spiritualiteit blijft. Dat is bijvoorbeeld merkbaar aan
de belangstelling die er nationaal is voor de uitzending van
‘The Passion’ op TV. Als parochie willen we uitdragen dat
ook bij ons veel gebeurt, zeker rond de kerkelijke hoogtijdagen. En dat we misschien kunnen helpen met die zoektocht
naar spiritualiteit. Daarom willen we onze activiteiten uitdragen. Oók naar hen die de kerk misschien vergeten zijn.
We vragen de bestuurders van de geloofsgemeenschappen
dan ook om de folders te verspreiden via Onderweg, maar
ook om ze op openbare plaatsen in onze woonplaatsen neer
te leggen. Bij de supermarkt, in het dorpshuis, de sporthal.
Het maakt niet uit. We hopen dat iemand die op zoektocht
is een folder meeneemt en misschien naar één van onze
activiteiten komt. En daarbij is iedere ziel welkom. Helpen
jullie mee om onze activiteiten uit te dragen? Onze kerk
leeft!
Joseph Wissink, Laura van de Kam, Theo Lam
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Bijeenkomsten Vastenretraite

“Spreek Heer, ik luister”
Evenals de Adventsperiode is ook de Vastentijd een tijd van bezinnen. Er zijn
verschillende mogelijkheden om elke dag een moment van stilte, gebed, overdenking te creëren, op een tijd die u zelf past. Om u daarbij te ondersteunen
heeft Margriet te Morsche weer een mooi vastenboekje gemaakt (in de kerken
te verkrijgen vanaf zondag 26 februari).
een Oecumenische Vesper in de Lutherse
kerk. Deze Vesper staat los van de bijeenkomsten en u bent uiteraard van harte
welkom!

Data, uur, adres
Data:

woensdagavonden 8, 15, 22 en
29 maart;
maandagen 3 en 10 april.

Tijd:

behalve maandag 10 april beginnen alle avonden om 19.30 uur
en we stoppen ongeveer 21.00
uur .
10 april: ± 20.00 – 21.30 uur.

Plaats: De Wijngaard, Wilhelminalaan 3,
7204 AB Zutphen
Vesper: 10 april 19.00 uur in de Lutherse
kerk, Beukerstraat 10, Zutphen.
De begeleiding van deze avonden
is in handen van ds. Ronald Heins
rwheins@kpnplanet.nl en pastoraal werker Jaap van Kranenburg,
j.vankranenburg@12apostelen.nl. Bij hen
kunt u zich nu reeds aanmelden via de
mail.
Voor meer informatie kunt u terecht bij
Jaap van Kranenburg, 06-51230305.

Bedevaartreis naar Lourdes 2017
Een andere mogelijkheid is om mee
te doen met een retraite die dagelijks
automatisch via de e-mail binnenkomt.
De Ignatiaanse retraite start op Aswoensdag, 1 maart 2017. Het thema dit jaar is:
“Spreek Heer, ik luister”. Wie zich (gratis)
aanmeldt bij www.ignatiaansbidden.org
krijgt elke dag een e-mail met gebedsmateriaal: een Bijbeltekst met gebedssuggesties, geloofsimpulsen, mooie citaten
en tips over hoe je kunt bidden. Hiermee
kunt u dagelijks bidden: thuis, in een
kapel of onderweg in de bus of de trein.
Alleen, of samen met anderen. Zo lang of
zo kort als u zelf wilt.

Groepsbijeenkomsten

Naast de individuele retraites is er de
mogelijkheid om in een uitwisselingsgroep ervaringen met de meditatieve
retraite van de afgelopen week te delen.
Dit gebeurt door het hele land. In Zutphen komt op woensdagen een uitwisselingsgroep bij elkaar. Deze bijeenkomsten
staan open voor iedereen van binnen en
buiten de kerk. De protestantse gemeente
Zutphen en de parochie HH. Twaalf
Apostelen werken hierin samen. In de bijeenkomsten zullen we naast het delen van
ervaringen ook regelmatig een groepsmeditatie doen. De dagelijkse individuele
retraites starten op Aswoensdag, de groep
start een week later.

Vesper

De laatste retraitebijeenkomst op maandag 10 april wordt voorafgegaan door

Gaat u mee?
In de vorige Onderweg werd de bedevaart naar Lourdes al aangekondigd.
Op dinsdag 14 februari is de eerst informatiebijeenkomst geweest. Maar u kunt
zich nog steeds opgeven.
Wij gaan op pelgrimage per vliegtuig
van dinsdag 9 t/m zondag 14 mei 2017.
Veel bedevaartgangers komen uit onze
parochie, maar er gaan vaak ook mensen uit andere streken of parochies met
ons mee.
In Lourdes bezoeken we uiteraard
de verschillende Heiligdommen. Wij
komen bij de Grot om Maria een groet
te brengen en we bezoeken de Rozenkransbasiliek. Op het programma staat
ook de stadswandeling door Lourdes.
Een van de hoogtepunten is de Internationale Hoogmis in de Pius X Basiliek,
een ondergrondse kerk, en op één van
deze avonden gaan wij mee met de
Maria Lichtprocessie.
Dinsdagavond 14 februari 2017 was er
een informatieavond in de parochiezaal
van de geloofsgemeenschap Christus
Koning te Vorden. Tijdens deze bijeenkomst werd er informatie gegeven over
de reis, verblijf en programma. Tevens
was daar ook het begeleidingsteam
aanwezig om uw (medische) vragen te
kunnen beantwoorden. Om deze pelgrimage door te laten gaan dienen er zich
minimaal 15 deelnemers aan te melden

uit onze parochie. Uiteraard zijn ook
niet-parochianen van harte welkom. Op
dit moment staat het aantal deelnemers
nog niet vast.
U kunt zich nog steeds opgeven! Gaat
u mee?
Voor verdere informatie kunt u terecht bij Paulien van Helvoirt, email:
paulien0908@live.nl. Bij Paulien
kunt u zich ook opgeven.
Voor telefonische informatie kunt u
terecht bij Huub Winkeler,
tel.: 0653709893.
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Een dag in abdij Koningsoord
Psalmen van de schepping

Op dinsdag 4 april organiseert onze parochie een kloosterdag in Abdij Koningsoord. De kloosterdag staat in het teken van de Psalmen van de schepping:
“…Uw schepping ben ik in hart en
nieren…
door U ben ik gekend, in mij was niets
voor U verborgen…”

God als bron van leven - geestelijk leven
– staat centraal in ons zoeken en mediteren op deze dag. Beeldende kunst en een
stiltewandeling in de natuur zullen een
impuls geven aan onze zoektocht.
We zullen deelnemen aan middaggebed
en vesper in de abdij en te gast zijn aan
tafel in de refter van het gastenverblijf.
De begeleiding van de kloosterdag is in
handen van Ben Piepers,
benpiepers@gmail.com

Psalm 139 is een geliefde tekst:
je voelt Gods nabijheid,
die jou vormt en omgeeft
die jou kent zoals je bent
met al het licht en duister dat in je is…
Het is een mystieke tekst over één worden
met God:
gij peilt mijn hart en kent mij,
gij zijt voor mij en achter mij.
maar ook zoekend:
peil nu mijn hart en ken mij,
ik ben toch niet op een doodlopende weg?
Om de reikwijdte en diepte van psalm 139
te verstaan, worden ook psalm 33 en 104
gelezen. Deze psalmen openen ons voor
Gods presentie in heel de schepping.

Praktische gegevens:
Abdij Koningsoord (Arnhem/Oosterbeek), Johannahoeveweg 79, 6816 VG
Arnhem
Voor route naar abdij Koningsoord zie:
www.koningsoord.org
De kloosterdag vindt plaats op dinsdag 4
april 2017 van 10.15 tot 17.30 uur
De ontvangst is om 10.00 uur, het programma start om 10.15 uur.
U wordt verzocht zelf een lunchpakket
mee te brengen, voor soep en diverse
dranken wordt gezorgd. De kosten voor
deze dag bedragen € 25,00 per persoon
Voor nadere infomatie en aanmelding:
Marga Engelage
m.engelage@12apostelen.nl
Aanmelden kan tot 1 maart aanstaande.

Bezinningsavond
Film ‘De rode ballon’
Ter voorbereiding op Pasen wordt
een bezinningsavond georganiseerd
waarbij de korte film ‘De rode Ballon’ bekeken wordt. In de film zijn de
thema’s vriendschap, afscheid en teken
van hoop herkenbaar. Deze thema’s
worden besproken en we bedenken wat
deze thema’s ons als gelovigen zeggen.
De avond staat onder leiding van
Marga Engelage, pastoraal werker en
Laura van de Kam, parochiemedewerker. De toegang is gratis en de avonden
duren tot ca. 22.00 uur.
U kunt kiezen uit twee data en locaties,
te weten:
Donderdag 9 maart, 19.30 uur in het
KJ gebouw achter de RK kerk, Steenstraat 26, Borculo.

Dinsdag 14 maart, 19.30 uur in het
parochiesecretariaat,
Van Heemstrastraat 4, Zutphen.
Voor informatie kunt u terecht bij
Marga Engelage,
m.engelage@12apostelen.nl,
tel. 06 29 40 53 03
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Gregoriaanse Getijdenvieringen Goede Week
Met de palmprocessie voorafgaand aan de Vespers op Palmzondag opent het Gregoriaans Getijdenkoor ook dit jaar weer een
aantal bijzondere vieringen rond Jezus’ intocht in Jeruzalem,
zijn kruisdood en opstanding.
Op de laatste dag van de Veertigdagentijd en Lijdensweek, Stille
Zaterdag, in het Latijn Sabbatum Sanctum, volgen in de vroege
morgenuren rondom de kaarsenegge de Metten en Lauden als
indrukwekkend onderdeel van het Kerkelijk Getijdengebed.
De kaarsenegge heeft veertien ongebleekte
kaarsen (symbool van rouw) en één witte
kaars (symbool van Christus). Na iedere
gezongen Psalm wordt een kaars gedoofd als
symbool voor de vluchtende apostelen, die
Jezus alleen achterlaten.
Tijdens de liturgie, welke in de koorruimte
van de St. Janskerk in het ochtendgloren
van deze dag zo goed tot haar recht komt,
klinken meer dan duizend jaar oude Gregoriaanse Psalmen, Antifonen, Klaagzangen met
als reflectie de prachtige Responsories als
muzikaal hoogte- en rustpunt van de Metten.
Het is een sobere, stille dag ingeklemd tussen kruisiging en verrijzenis, waar we als het ware waken bij Zijn
graf en ruimte nemen voor stilte en bezinning.
Na de Metten volgen na een korte onderbreking de kortere Lauden welke wordt afgesloten met het Christus factus est waarin
de jubel van het naderende Paasfeest al doorklinkt.
In de onderbreking van ca. 1 uur kunt u samen met de koorleden
deelnemen aan het Paasontbijt dat dit keer zal plaatsvinden in
het restaurant van St. Elisabeth, dichtbij de kerk.
U kunt zich hiervoor aanmelden via ons emailadres:
info@getijdenkoorstjanzutphen.nl tot uiterlijk woensdag 5 april
of telefonisch 0575 517773.
Hiervoor wordt een bijdrage gevraagd van € 5,=.
De Getijdenvieringen van deze week worden op het hoogfeest
van Pasen afgesloten met de plechtige Latijnse Vespers om 17.00
uur.
Er zijn voor deze Getijden duidelijke tekstboekjes met vertalingen beschikbaar.

Aanvangstijden

Palmzondag:
Stille Zaterdag:
Paaszondag:

Vespers
Metten
Lauden
Vespers

17.00 uur
07.00 uur
09.30 uur
17.00 uur

Het Gregoriaans Getijdenkoor St. Jan nodigt u van harte uit deze
liturgieën met hen mee te vieren.

Eilanden van Hoop
in San Salvador Vastenactie 2017
Dit jaar 2017 sluiten wij als parochie aan bij de landelijke
Vastenactiecampagne waarin de hoofdstad van El Salvador
centraal staat en dan speciaal de wijken Apopa en Mejicanos.
San Salvador in het algemeen en deze wijken in het bijzonder
gaan gebukt onder extreem veel geweld door criminele bendes, de ‘mara’s’. De mara’s hebben ieder een eigen territorium en beheersen het leven in ‘hun’ wijken volledig. Mensen
worden bedreigd, afgeperst en beroofd. Wie praat met de
politie, wordt ernstig verminkt of vermoord. Het betekent
ook dat mensen niet van de ene wijk naar de andere kunnen:
dan worden ze beschouwd als indringers op vreemd terrein.
De bendes werven actief leden onder kinderen en jongeren.
Lidmaatschap zorgt voor ‘respect’, voor geld en mooie spullen en vrouwen. Het is moeilijk de verleiding te weerstaan
als jonge puber, zonder vader en zonder geld. Ons campagneproject – de samenwerking van een aantal katholieke organisaties – wil helpen voorkomen dat kinderen en jongeren
lid worden van de bendes. De jeugdcentra die we steunen,
willen de kinderen een ander perspectief bieden en leren dat
ze ook buiten de bendestructuren een goed bestaan kunnen
opbouwen.
Met onze bijdrage aan het campagneproject steunen we
verschillende initiatieven, alle ‘Eilanden van Hoop’ in een
gewelddadige samenleving.
• Het Jeugdcentrum in Apopa van de zusters Angel de la
Guarda.
• De oprichting van een jeugdcentrum in Mejicanos.
• Het sociale werk van de paters Passionisten in Mejicanos.
• Het werk van de vrijwilligers van CBC op basisscholen.
• CBC traint vrijwilligers en steunt hen bij de uitvoering
van hun werk.
In de vieringen in het weekeinde van 18 en 19 maart zal
er extra aandacht zijn voor dit project. De opbrengst van
de Vastenactie willen dit jaar besteden aan dit project. U
kunt natuurlijk ook uw bijdrage overmaken op rekeningnr.:
IBAN: NL04 RABO 0322 3951 00 ten name van parochie HH. Twaalf Apostelen, onder vermelding van
MOV Vastenactie 2017
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Joseph Wissink: ‘Zonder parochieblad

verdwijnt bij velen de kerk uit huis.’
Terwijl het buiten vriest brandt de haard in het huis van Joseph Wissink in
het buitengebied van Vorden. We gaan zitten rond de kachel en drinken thee
uit het mooie servies. De koek en chocolade staan op tafel, Joseph en Marga
hebben duidelijk op mij gerekend en tonen hun gastvrijheid. Ze wonen al ruim
dertig jaar in dit gezellige huis en voelen zich er helemaal thuis. “Zelf van casco
opgebouwd,” vertelt Joseph. Typisch voor het levensverhaal van Joseph
Wissink, blijkt mij gedurende de avond: ’zelf opgebouwd’. Hij begint ergens
aan, steekt zijn handen uit de mouwen en maakt het af. Een korte impressie
van het leven van Joseph Wissink, spil in veel van de communicatieactiviteiten
in onze parochie.
Zelden heb ik minder vragen gesteld
tijdens een interview voor Onderweg.
Want Joseph vertelt graag en hij heeft
een geweldig geheugen. Of het nu over
zijn dienstkeuring in 1966 gaat of over
de boerderij vroeger thuis, hij weet veel
details en wil ze graag delen. “Marga en
ik komen allebei uit Keijenborg. Ik kom
van een boerderij en was de vijfde van
elf kinderen,” vertelt Joseph over zijn
jeugd. “Na de lagere school in Keijenborg
ging ik naar de MULO in Doetinchem.
Dat kon me in die tijd echter niet echt
boeien en omdat het van thuis uit ook niet
perse hoefde, werd dat geen succes. Na
een jaartje bij mijn vader thuis gewerkt
te hebben vond ik een baan bij Reesink,
een groothandel in gereedschappen,
landbouwwerktuigen en van alles en nog
wat. Dat was destijds een groot bedrijf
in Zutphen die een eigen huisdrukkerij
had. Daar heb ik gewerkt tot ik in dienst
moest.” Als we over de diensttijd praten
kijkt Joseph af en toe heel ernstig. Hij
weet nog precies hoe hij in Hollandsche
Rading gekeurd werd voor de Mariniers
en eigenlijk maar amper wist waar hij aan
begon toen hij naar Doorn vertrok. Ook
de fysieke en mentale uitputtingsslag van
de opleiding staan hem nog helder voor
de geest. “Je werd gewoon klein gemaakt
tijdens die opleiding, heel klein. Je gaat
daardoor echt anders naar dingen kijken.
Het was erg zwaar, maar het heeft me wel
weerbaarder gemaakt.”
Toen Joseph na zijn diensttijd weer thuis
kwam in Keijenborg ging hij eerst weer bij
Reesink werken en later in de drukkerij
van Brinkmann & Niemeijer, waar hij
het drukkersvak pas echt heeft geleerd.
Joseph vertelt: “Eind jaren ’70 kwam de
crisis en die ging ook aan B&N niet voorbij. De huisdrukkerij werd afgestoten en
in feite stond ik op straat. Maar ik kreeg
de kans om de apparatuur van de drukkerij voor een redelijke prijs over te nemen
en ben in 1980 in de Spittaalstraat in

Zutphen voor mezelf begonnen.” Indrukwekkend vind ik het, MULO niet afgemaakt, geen specifieke opleiding gedaan,
maar wel van de ene op de andere dag je
eigen drukkerij runnen. Maar wel typisch
Joseph, niet te lang over malen, aanpakken en doorpakken. “De eerste jaren was
B&N mijn grootste klant, maar langzamerhand kwamen daar anderen bij. En ik
durfde ook wel te ondernemen. Toen rond
de eeuwwisseling
de digitale drukkerij opkwam heb
ik samen met een
partner daar ook
een onderneming
in gestart. Dat
werd helaas geen
succes. Nee, ik heb
niet alleen maar
vette jaren gehad,
het begin van deze
eeuw kende zeker
zeven magere
jaren. Maar ik heb
altijd de offset
drukkerij gehouden en dat liep
goed en ik ben er al
met al goed doorheen gekomen.”
Als ik vraag naar de bron van zijn motivatie voor het vele werk dat hij voor de
parochie doet, vertelt Joseph eerst over
vroeger. “Als kind gingen we elke ochtend
voor school naar de kerk. Vooral mijn
moeder was erg vroom en we kregen het
met de paplepel ingegeven. Ik heb me
mijn hele leven erg verbonden gevoeld
met de kerk, ook toen ik in de moeilijke
jaren in de drukkerij niet elke week de
tijd of de energie had om naar de kerk te
gaan. Maar eerlijk gezegd deed ik heel
lang niet zo heel veel voor de kerk. En
voor andere organisaties trouwens ook
niet. Ik kan maar één ding tegelijk goed
doen en dat was het grootste deel van
mijn leven de drukkerij.” Als ik vraag of

dat éne ding dan ook bijvoorbeeld een
voetbalclub of iets anders zou kunnen zijn
is Joseph heel duidelijk. “Nee, daar heb ik
niets mee. Ik vind de kerk belangrijk, daar
wil ik een steentje aan bijdragen.
Toen ik het rustiger aan ging doen met
mijn bedrijf heb ik een tijdje geholpen
met het parochieblad in Vorden en raakte
ik betrokken bij de opzet van Onderweg.”
En dat hebben we geweten. Al in een
vroeg stadium was Joseph bij de opzet
van het blad betrokken. Hij vertelde dat
de oorspronkelijke opzet niet optimaal
was, dat het goedkoper en mooier kon.
En dat is gelukt. Van het een kwam het
ander. Joseph werd een vaste kracht in
de redactie van Onderweg, hielp mee de
website te bouwen, zorgt voor de huisstijl
van het drukwerk van alle geloofsgemeenschappen, zorgt voor de druk van kerst-

en paasfolders, van kerstboekjes en van
nog een hele hoop andere dingen. Hij is
niet voor niets onderscheiden met de Willibrordplaquette. “Ik voel me daar toch
wat ongemakkelijk mee,” vertelt Joseph.
“Zeker, ik besteed al heel wat jaren veel
tijd aan de kerk, maar dat doen veel meer
mensen. Ik ben eigenlijk liever wat op de
achtergrond. Maar communicatie vanuit
de kerk vind ik belangrijk. Dat is goed
voor de kerk en goed voor de mensen.
Voor veel mensen die niet meer zo vaak
naar de kerk gaan is Onderweg de verbinding met de kerk. Als dat niet meer in
huis komt, is de kerk uit huis verdwenen.”
Theo Lam
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Il Vangelo secondo Matteo
Eigenlijk ben ik helemaal niet zo’n filmfreak, maar onlangs heb ik op een vrije
en koude maandagmiddag Il Vangelo secondo Matteo (het Evangelie volgens
Mattheüs) bekeken. Ik had van de ruim twee uur durende film van de Italiaanse regisseur Pier Paolo Pasolini (1922 – 1975) wel eens vaker stukken gezien,
maar had hem nooit echt van het begin tot het eind gezien.
Het grappige is dat de film is gemaakt
door een ongelovige. Pasolini was zelfs
communist. Toen de film in 1964 uit zou
komen was het Vaticaan in eerste instantie dan ook erg wantrouwend: wat had
de ongelovige communistische regisseur
gedaan met het verhaal van Jezus? Maar
nadat men in Rome de film gezien had
sloeg de stemming volledig om. De hoogwaardigheidsbekleders van het Vaticaan
gaven nadat ze de film gezien hadden
een veertig minuten durend applaus. In
2015 riep het Vaticaan hem zelfs uit als de

beste Jezus-film ooit gemaakt. Nadat zijn
film was uitgekomen vroegen journalisten
Pasolini waarom hij als ongelovige een
Jezus-film had gemaakt. Zijn antwoord is
klassiek geworden: ‘Als u weet dat ik een
ongelovige ben, dan kent u mij beter dan
ik mijzelf. Het kan zijn dat ik een ongelovige ben, maar ik ben een ongelovige die
naar geloof verlangt.’
Het meesterwerk van Pasolini is vaak
rond Pasen wel op een of andere tv-zender
te zien. Waarschijnlijk ook rond aanstaand Paasfeest. Mocht dat niet het geval
zijn dan kan de hele film op YouTube
bekeken worden. Maar hij is ook eenvoudig te bestellen bij een webwinkel als bol.
com. Het is een absolute aanrader voor
filmliefhebbers, maar ook voor allen die
geïnteresseerd zijn in het leven van Jezus.
Hans Limbeek

Veertig dagen op weg naar Pasen
Pier Paolo Pasolini

Ik vond dat het eens tijd was dat ik dit
veelgeprezen werk van de Italiaanse
grootmeester in het geheel bekeek. Sommige dingen moet je gedaan hebben in je
leven, is het niet? En ik heb er geen spijt
van gekregen, kan ik zeggen.
Ik heb de film gewoon op YouTube bekeken. De authentieke Italiaanse versie
zonder ondertiteling. Dat ik geen Italiaans
versta was echter nauwelijks een probleem: het verhaal over Jezus is immers
een van de bekendste verhalen, zo niet
het bekendste verhaal op deze wereld, en
de film is er vooral één waarin het beeld
een wezenlijke rol vervult. De beelden zijn
poëtisch en verstild. De cameravoering is
zeker voor die tijd onorthodox te noemen.
Het verhaal wordt verder sober en zonder
opsmuk verteld. Heel integer dus, vooral
ook omdat de teksten letterlijk zijn overgenomen uit het Mattheüs Evangelie. De
film is in de vroege jaren ‘60 opgenomen
in het zuiden van Italië. De acteurs die er
in spelen zijn allen amateurs, de meesten
zijn zelfs mensen uit de streek. De muziek
in de film is van de klassieke componisten
Mozart en Bach maar er zijn ook verrassende Congolese klanken en blues te
horen.
Het is dus, zoals ik al zei, een echte beeldfilm. Het is een beetje alsof je kijkt naar
bewegende muurschilderingen. En als je
hem uitgekeken hebt begrijp je heel goed
waarom velen dit de beste Jezus-film aller
tijden vinden.

Bezinnend onderweg naar
Pasen

Door het oude, verdroogde te verbranden ontstaat er vuur, licht en warmte.
Zo dromen wij ervan dat de komende
veertigdagentijd een zoektocht zal
worden naar een nieuwe adem. Dat we
inspiratie vinden in onze Bijbelse geloofstraditie, in de veertigdaagse tocht
naar Pasen.
Vastend, zoals vroeger, of bezinnend
bewust op weg gaan naar Pasen.
Soms kunnen teksten en beelden je
inspireren, ze kunnen je helpen om
je eigen gedachten, je eigen innerlijk te
verwoorden, of om ze in je leven vorm
te geven. Ze kunnen je ondersteunen,
om zo de eigen geloofsweg, je eigen
zoektocht te verdiepen.

Bezinningsmail

In een oecumenisch initiatief tijdens de
periode van 1 maart tot en met 17 april,
willen wij, ds. Eveline Struijk, predikant van de Protestantse Gemeente
Eibergen-Rekken en Marga Engelage,
pastoraal werkster van de parochie
HH. Twaalf Apostelen, in samenwerking met de St. Paulusparochie, u via
de mail elke dag een gedachte, beeld,
lied, PowerPoint of inspirerende
tekst aanreiken.

Bent u geïnteresseerd?

Opgave bij Freek ten Berge: email:
oikomeneachterhoek@gmail.com

N.B. Als u de
bezinningsmails
rond kerst 2016
heeft ontvangen,
hoeft u zich niet
meer aan te melden
voor de nieuwe
bezinningsmails, u krijgt dan eind
februari automatisch bericht van ons.
Bent u niet in het bezit van een
computer / e-mailadres? Dan kunt u
misschien vragen of uw zoon, dochter,
of vriend(in) voor u de teksten wil
ontvangen en uitprinten.
Geef bij aanmelding s.v.p. uw eigen naam en adres door, en het emailadres waarnaar we de bezinningsmail
kunnen sturen.
Wij zien uit naar jullie aanmeldingen!
Een hartelijke en inspirerende groet
van ds. Eveline Struijk en pastoraal
werkster Marga Engelage
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De Passie en de Kruiswoorden
Het lijdensverhaal van Jezus van Nazareth in muziek, woord en beeld
Het is een mooie traditie: ook dit jaar is er op Goede Vrijdag, 14 april, weer een
eigentijdse muzikale viering van het Passieverhaal, over de laatste dagen van
Jezus van Nazareth, beginnend vlak voor het Laatste Avondmaal en eindigend
bij zijn graflegging. Het verhaal wordt verteld, afgewisseld met confronterende
beelden en poëtische en actuele teksten. Én natuurlijk is er weer een groot
projectkoor en zijn er solisten die onder begeleiding van een combo met eigentijdse liederen het Passieverhaal tot een onvergetelijke gebeurtenis maken.
Wilt u weten hoe deze prachtige traditie ooit begonnen is? Kijk dan op onze
website, http://www.12apostelen.nl/index.php/passiekoor/
De eerste viering op vrijdag 14 april is om 15.00 uur en de tweede om 19.30 uur, beide
in de Christus Koningkerk in Vorden. De avondviering wordt voorafgegaan door een
stille tocht.
Jezus omdat Hij ze sprak op het kruis, in
het zicht van de dood. In deze uitroepen
spreekt en bidt Jezus tot zijn Vader en er
zijn woorden die een grote verlatenheid
uitschreeuwen zo dicht bij de dood. Maar
ook horen we Jezus de mensen in zijn
omgeving troosten en hen moed inspreken. Tot slot zijn we in de laatste woorden
getuige van de totale overgave aan de
dood en aan zijn Vader, God.

Stille Tocht van kerk-tot-kerk:
dit jaar om 19.00 uur!

Dit jaar wordt niet de middagviering,
maar de avondviering voorafgegaan door
een Stille Tocht, een rondgang langs de
drie kerken van Vorden. Zo kunnen meer
mensen meelopen. Ook het karakter van
de tocht verandert: de stilte wordt drie
keer onderbroken om te bidden. Beurtelings zullen pastores van de kerken in
Vorden voorbeden uitspreken voor het
lijden in de wereld, in de eigen omgeving
en in onszelf. Om 19.00 uur starten we

Het Passieverhaal én de Zeven
Kruiswoorden

Dit jaar hebben we gekozen voor een
andere opzet. Naast het Passieverhaal zal
er in de viering veel aandacht zijn voor de
Kruiswoorden. Elk Evangelie kent weer
andere uitspraken van de gekruisigde
Jezus. Totaal zijn het zeven aangrijpende,
geladen uitroepen. Het zijn niet alleen de
laatste woorden van een mens die lijdt,
maar ook van Gods geliefde Zoon. Ze
hebben zoveel zeggingskracht – ook en
misschien juist wel voor deze tijd – dat
de zeven woorden alle aandacht krijgen
in de viering. Ze werden en worden wel
gezien als de meest heilige woorden van

op het plein voor de RK Christus Koningkerk waar we het verlichte kruis zullen
meedragen. Van harte nodigen wij u uit
hieraan deel te nemen. Het is geen lang
traject, minder dan een kilometer. Allen
die meelopen krijgen een gereserveerde
plaats voor de viering van 19.30 uur,
voorin in de kerk. Daarvoor kunt u voorafgaand aan de Stille Tocht een plaatsbewijs afhalen in de kerk, vanaf 18.45 uur.

Algemene informatie
Kruisdragers: mensen die het
kruis willen dragen in de Stille
Tocht om 19.00 uur worden verzocht zich vooraf aan te melden,
bij het parochiesecretariaat,
secretariaat@12apostelen.nl
Koorleden voor het projectkoor: de sluitingsdatum voor het
aanmelden van de koorleden is 1
maart, of eerder als het maximale
aantal van 100 koorleden is bereikt.
Voor de Sopranen en Alten is het
aantal al bijna bereikt. Bassen en
Tenoren kunnen we nog wel gebruiken. Het enthousiasme om mee te
doen is groot, dus meld u snel aan
bij het parochiesecretariaat, via het
secretariaat@12apostelen.nl of via
de website http://www.12apostelen.
nl/index.php/passiekoor/
Kosten: de toegang is gratis maar
om de kosten enigszins te drukken
vragen wij u na afloop om een vrijwillige bijdrage.
Boekje: voorafgaand aan de beide
uitvoeringen kunt u een in kleur
gedrukt foto- en tekstboek boekje
kopen voor € 2,=.
Kaarten: kaarten voor de middagviering: vanaf 14.30 uur zijn kaarten
te verkrijgen bij de ingang van de
kerk. Kaarten voor de avondviering:
na het vertrek van de Stille Tocht (na
19.00 uur) zijn kaarten te verkrijgen
bij de ingang van de kerk.
Vervoer: Vorden is goed per trein
en bus bereikbaar. Komt u met de
auto, zorg er dan voor ruim op tijd
te zijn om in de buurt van de kerk te
kunnen parkeren.
Wilt u meer weten dan kunt u contact
opnemen met het parochiesecretariaat, secretariaat@12apostelen.nl.
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Caritas Zutphen in het Zonnetje
Onlangs werd de PCI Zutphen onverwacht in het zonnetje gezet.
De voorzitter van de gemeenteraadsfractie van de PvdA, Harrij
Hissink kwam een taart uitreiken in de kleur van zijn politieke
partij: een ‘rode’ taart. Deze taart kregen, in de woorden van
de heer Hissink, de ‘Helden’ van Caritas Zutphen vanwege het
goede werk dat deze mensen doen. Mensen die niet bij naam
genoemd willen worden en die hun vrijwilligerswerk doen vanuit
hun diepste overtuiging. Zij hoeven niet genoemd, voor hen is
de glimlach van een geholpen persoon al genoeg waardering. De
PvdA Zutphen-Warnsveld beoogt met het maandelijks uitreiken
van een rode taart haar waardering uit te spreken voor vrijwilligers, individueel of in groepsverband en spreekt daarbij haar
intentie uit de vrijwilligers waar nodig en naar behoefte te ondersteunen.
Caritas Zutphen
ondersteunt mensen met een acute
hulpvraag. Ongeacht afkomst,
geslacht en/of
levensovertuiging
of het ontbreken
daarvan, iedereen
kan een beroep
doen op Caritas.
De acute hulp
kan bestaan uit
de aanschaf van een ledikant voor een hoogzwangere vrouw die
net alleenstaand is geworden; het aanschaffen van boodschappen voor diegenen die de eindjes niet meer aan elkaar kunnen
knopen; kinderen voorzien van winterkleding omdat het gezin in
de schuldhulpverlening zit of deurwaarders betalen om huisuitzettingen en/of het afsluiten van nutsvoorzieningen te voorkomen. Daarnaast kan Caritas, in
goede samenwerking met ‘Het Plein’ en stichting
‘Perspectief’, hulpvragers verder helpen en er zo
voor zorgen dat de acute hulpvraag verdwijnt.
Gerke Verschure
PCI HH. Twaalf Apostelen

Herdenking 500 jaar Reformatie
Warnsveld en Zutphen
Cantatedienst op zondag 19 maart 2017
Bach schreef in de periode dat hij cantor was van de Thomaskerk in Leipzig wekelijks een cantate voor de zondagse
eredienst. Naast de verkondiging was de cantate een muzikale vorm om het thema van de zondag te verdiepen. De
cantate bestond meestal uit een recitatief, een of meerdere
aria’s en werd meestal afgesloten met een koraal dat door
iedereen was mee te zingen. Deze vorm is in de tijd van
Bach kenmerkend geworden voor de Lutherse eredienst. Die
traditie pakken we in Warnsveld weer op met deze cantatedienst.
Welke cantate het wordt op 19 maart, de derde zondag in
de Veertigdagentijd en wie de uitvoerenden zijn is op dit
moment nog niet bekend, maar laat u verrassen.
Plaats: Martinuskerk, Kerkplein 1, Warnsveld
Aanvangstijd: 10.00 uur

Onderweg / Uitgelicht

Luther en de Katholieke Kerk
Het bekende verhaal over Luther is dat hij op 31 oktober 1517
zijn 95 stellingen aan de Slotkerk van het Duitse Wittenberg
zou hebben gehangen. Dit schijnt echter een legende te zijn,
in werkelijkheid maakte Luther in dat jaar gebruik van de
pas uitgevonden boekdrukkunst om zijn kritiek op kerkelijke
misstanden te verspreiden. Hoe dan ook: de Protestantse
Kerk viert dit jaar dus Vijfhonderd jaar Reformatie.
Luther, die monnik en priester was, wilde de Katholieke
Kerk van binnenuit hervormen. Met name de aflaathandel
was hem een doorn in het oog. Bij de aankoop van een aflaat
werden alle zonden van de koper vergeven. De mensen dachten dat het geld goed zou worden besteed, aan de armenzorg
bijvoorbeeld. Maar de kerk gebruikte het op een andere manier: de bouw van nieuwe kerken met overdreven veel pracht
en praal. Luther zag dit als machtsmisbruik. De zelfverrijking van de kerk kon hij niet meer accepteren en hij pleitte
daarom voor hervormingen. Zijn ideeën kregen in korte tijd
veel bijval onder een groot deel van de Europese bevolking.
Hoewel het dus niet Luthers bedoeling was om tot een kerkscheuring te komen leidde zijn conflict met de kerkleiding
uiteindelijk wel tot een definitieve breuk met de Katholieke
Kerk. Met Luther zou je kunnen zegen, begint de Protestantse Kerk, die later ook weer vele scheuringen zou kennen met
evenzo veel stromingen.
Voor de Katholieke Kerk zelf had de Reformatie ook betekenis en gevolgen. Hoewel er binnen de kerk al sinds de 14-de
eeuw op basisniveau allerlei hervormings- en vernieuwingsbewegingen actief waren, ging het na 1517 echt snel. Een
opmerkelijk detail in de geschiedenis van de kerk is dat het
onder het pontificaat van de Nederlandse paus Adrianus VI
was dat de misstanden voor het eerst werden erkend en er op
hoog kerkelijk niveau iets te bespeuren viel van de opkomende Contrareformatie. Nog
geen 30 jaar later kreeg de Contrareformatie haar definitieve
vorm en inhoud op het Concilie
van Trente (1545 – 1563). In
deze Noord Italiaanse stad
werden veel besluiten genomen
om de kerk van binnenuit te
verbeteren en te vernieuwen.
Er werden administratieve,
financiële en inhoudelijke veranderingen van de Katholieke leer doorgevoerd. Zo mochten
hoge geestelijken nog slechts één ambt bekleden. Bisschoppen en pastoors dienden effectief in hun bisdom of parochie
te verblijven (residentieplicht).
Om de priesteropleiding te verbeteren werd er in elk bisdom
een seminarie opgericht. Het godsdienstonderricht van de leken gebeurde voortaan met behulp van de catechismus. Die
stelde de Katholieke leer zeer eenvoudig en duidelijk voor in
de vorm van vraag en antwoord. Op godsdienstig gebied was
er in de Katholieke Kerk een opleving van mystiek en volksdevotie. Op het gebied van kunst en cultuur weerspiegelde de
barok de nieuwe religieuze geestdrift in onze kerk.
Luthers kritiek had dus uiteindelijk ook een positieve uitwerking op de Katholieke Kerk, zo mogen we wel stellen. Een
enorme opleving van geloof en cultuur die tot op de dag van
vandaag doorwerkt.
Hans Limbeek

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

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

Locatieraad
Berry Wessels, voorzitter, 520318; Ben van der Krabben,
secretaris, 529137; Herman Veldscholten, penningmeester,
06 49683822; Herman Heuver, gebouwen, 06 25056113

Pastoraatgroep
vacatures

Koorjubileum
Op zondag 20 november 2016 vierde
het Gemengd Koor St. Jan Emmanuel
het feest van Sint Cecilia maar ook het
40-jarig koorjubileum van Tonnie van
Leeuwen.
Tonnie zingt haar partijtje mee bij de
sopranen en doet dat op een onopvallende maar gemotiveerde wijze. Het koor
gaat haar zeer aan het hart. Dat draagt ze
al veertig jaar uit als zangeres maar ook al
vele jaren als bestuurslid van ons Gemengd Koor. In de feestelijke viering van
20 november trad het voltallige koor aan
om er een stemmige dienst van te maken
en om Tonnie een gedenkwaardige dag te
bezorgen. Tonnie kreeg de Gregoriusspeld
in goud, verbonden aan het 40-jarig koorlidmaatschap, opgespeld door pastoor
Harry Scheve. We hopen dat Tonnie ons
nog lang in goede gezondheid met haar
aanwezigheid en zangkwaliteiten mag
blijven ondersteunen.

nemen. Aan het begin van deze viering
zullen de stokken en palmtakjes door
de pastor worden gezegend. Tijdens de
viering zullen we samen met de kinderen
en de mensen in de kerk het verhaal van
Palmpasen vertellen.
De tweede viering op Stille Zaterdag, 15
april, om 19.00 uur. Deze Avondviering
heeft als thema ‘Op weg naar Pasen’. Zie
het artikel op blz. 31.

Gebedsgroep
Wist u dat er sinds 1999 een gebedsgroep
bestaat in onze parochie Sint Jan? Na elke
H. Mis op woensdagmorgen van 9.30 uur
komen wij samen in de sacristie.
A.J. van der Schaft

Misintenties
12/3: Fam. Boxtart-van Nistelrooy; 2/4:
Hendrikus Gerardus Johannes Wientjes;
16/4: Piet Boxtart

Kerkdiensten Vredeskapel-GGNet
(10.30 uur)

5/3: G. Spekkink (communieviering);
12/3: R. Baauw; 19/3: R. Rijk; 26/3: M.
van de Velde; 2/4: P. den Dulk; 9/4: M.
van de Velde (Palmzondag); 16/4: G.
Spekkink (Pasen); 23/4: L. van de Kam.

Middagpauzediensten:
iedere donderdag, 12.15 uur - 12.30uur.

Palmpasen en Stille
Zaterdag voor de hele
familie
Dit jaar zullen er in de Goede Week twee
vieringen speciaal voor het hele gezin
worden gehouden in de St. Jan. De eerste
viering - een Eucharistieviering – is op
zondag 9 april om 11.15 uur. Het is dan
Palmzondag en we zouden het mooi
vinden wanneer de kinderen hun eigen
gemaakte palmpaasstok mee willen

9/3: ds. mw. I. Pijpers-Hoogendoorn;
16/3: ds. mw. D. van Alphen-Ubbens;
23/3: ds. W. de Bruin; 30/3: ds. G.W. van
de Brug; 6/4: ds. W. Stolte; 13/4: ds. S.A.
Meijer; 20/4: pastor mw. G. Pols.

Effataviering
Op 11 maart en 8 april is er een Effataviering om 17.00 uur in de St. Jan. In deze
meditatieve viering wordt afwisselend
gebruik gemaakt van symbolen, zang,
overweging, gebed en andere vormen van
verdiepen en bezinning.
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Overleden
2/1: Marie Henrica Froma, 47 jaar
26/1: Mike Marinus Johannes Voeten,
42 jaar
8/2: Adrianus Johannes van Roon / uit
Brummen, 90 jaar

Gedoopt op 29 januari 2017
Bernice Yaragwira, dochter van Habaccuc Nizigiyimana Yaragwira en Deborah
Yaragwira, zusje van Orthance, Laurence
en Eunice.
Boris Tijn Louis Roording, zoon van Erwin en Bianca Roording-Reuvers.
Petrus Haverhoek, zoon van Johannes
Wilhelmus Haverhoek en Dientje Denise
Doornberg.
Christina Maria Hofman, dochter van
Henk en Mandy Hofman, zusje van Rafaël.

Taizéviering
Op zondag 19 maart 2017 vindt er in de
Martinuskerk, Kerkplein 1 in Warnsveld
een oecumenisch avondgebed plaats. De
oecumenische kloostergemeenschap in
Taizé, een plaatsje in het Franse Bourgondië, trekt mensen uit de hele wereld.
Ook in andere plaatsen komen mensen
samen om de bijzondere sfeer van Taizé
te ervaren. De vieringen ademen rust uit,
ze bestaan uit liederen, gebeden, korte
lezingen en stilte. Er wordt in vele talen
gezongen, waarbij de bewuste herhaling
de kracht van het zingen vormt. Zo blijft
het lied in je onderbewuste hangen en
gaat met je mee als je de kerk verlaat. Om
18.15 uur begint het inzingen en oefenen
van nieuwe liederen. Zingt u graag en wilt
u beter vertrouwd raken met de meerstemmig gezongen liederen, dan bent u
daarbij van harte welkom. Vanaf 18.50
uur bereiden we ons in stilte op de dienst
voor. De dienst begint om 19.00 uur en
duurt ongeveer drie kwartier.

Radio Kerkplein
Radio Kerkplein is een gevarieerd programma van gesprekken en muziek
Elke zondag op de kabel 93.1, radio via
FM 106.1 of Berkelstroom.nl
Met de volgende onderwerpen:
10.02 uur: Kerkelijk nieuws
10.08 uur: Kinderverhaal
10.20 uur: Geestelijke muziek
10.45 uur: Plusminus: een overdenking,
gedicht of kort verhaal
11.02 uur: Kerkelijk nieuws
11.08 uur: Klassieke muziek
11.20 uur: Gesprek over een actueel
onderwerp
12.02 uur: Kerkdienst.
De programma’s zijn nog tot een week na
uitzending te beluisteren op www.B-FM.nl

Onderweg / Uit de geloofsgemeenschappen
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H. Andreas - Brummen
Andreashuis
Tuinstraat 63 A, 6971 BH Brummen
0575-561403
rkandreasparochie1900@kpnmail.nl
Secretariaat: woensdag: 09.00 - 12.00 uur
Rekeningnr.: NL40RABO0311000541
Redactie: onderweg-brummen@outlook.com

Locatieraad
Sjoerd van Geffen, secretariat, 566533
Laurens Mul, penningmeester, 775404
Johan Waanders, gebouwen, 562615
Mariet Winckels, algemeen lid, 562833

Kerststal in
Heiligenbeeldenmuseum
Met Kerstmis zullen enkele mensen zich
afgevraagd hebben waar de kerststal uit
onze kerk gebleven is. De stal is verhuisd
naar het Heiligenbeeldenmuseum in Kranenburg. Hij heeft daar tot 8 januari deel
uitgemaakt van de kerststallententoonstelling. Voor ons Andreashuis hebben wij
een kleinere stal teruggekregen. In de eerste week van het nieuwe jaar is een groep
van tien parochianen naar Kranenburg
getogen om daar nog eens onze stal en
een groot aantal kerststallen afkomstig uit
de hele wereld te bewonderen. Deze tentoonstelling wordt elk jaar rond Kerstmis,
met een wisselende collectie, gehouden.
Harrie Winckels

Stichting Actie
Hongerpot Brummen

Al ruim 42 jaar is Actie Hongerpot in
Brummen en omstreken een begrip. De
300 ‘Hongerpotjes’ (jampotjes met een
gleufje erin) staan bij de mensen thuis en
in de winkels. Vrijwilligers gaan op pad
om het geld te verzamelen en de ‘Actie
Hongerpot’ bekendheid te geven. Het ingezamelde geld wordt besteed aan maaltijden op school voor kinderen in India
en Tanzania. Ook het lepradorp Bukumbi

(Tanzania) kan op uw hulp rekenen. Kijk
voor meer informatie op www.hongerpot.
nl. U kunt ook een presentatie aanvragen
bij mw Rina Hummelink tel 0575-562531.
Giften zijn welkom op de bank; NL63
ABNA 0532 5110 93 of NL39 RBRB 0790
3120 69.

Ouderen ontmoetingen
De ouderenvereniging Brummen heeft
afgelopen december een hele mooie en
gezellige kerstviering georganiseerd.
Diaken Anton Bos heeft aan de hand van
dia’s boeiend vertelt over kerststallen
en kerstbomen. Hanny Peters verzorgde
wederom het kerstverhaal. En er was een
moment voor bezinning en samenzang
o.l.v. Koos van Raaij.
Donderdag 12 januari was er een nieuwjaarsbijeenkomst / jaarvergadering en
hoewel het al verder in het jaar was had
de organisatie voor verse warme oliebollen gezorgd. Voorzitter Herman Blom
wenste allen een gelukkig, goed en gezond
nieuwjaar toe. Herman Blom sprak over
de 10 bijeenkomsten met een afwisselend programma en activiteiten van het
afgelopen jaar. Stuk voor stuk allemaal
goed bezocht en de onderlinge sfeer is
gemoedelijk en gezellig. Het ledenaantal
van Brummen is 72. Het afgelopen jaar
zijn drie leden overleden en drie leden
zijn verhuisd.
Daarna was er ruimte voor het spelen van
de bingo en het raden van spreekwoorden en gezegden. De winnaars ontvingen mooie prijzen. Na een hapje en een
drankje dankte de voorzitter een ieder
voor de aanwezigheid en wenste allen een
mooi verenigingsjaar.
Cisca van Middelkoop

Vooraankondiging
vrijwilligersavond

De locatieraad nodigt binnenkort alle
vrijwilligers uit voor een gezellige avond

in het Andreashuis. Een avond om onze
vrijwilligers in het zonnetje te zetten als
dank voor hun inzet. Want de vrijwilligers
zijn onverminderd belangrijk voor onze
gemeenschap. Velen plukken de vruchten
van de inzet van onze vrijwilligers. Of het
nu gaat om een zieke die bezocht wordt,
om de gebruikers van het Andreashuis die
steeds een schoon gebouw aantreffen en
op woensdagochtend koffie geschonken
krijgen, de luisteraar die het koor hoort
zingen of de beller die via het secretariaat
een misintentie doorgeeft. Onze vrijwilligers zijn het cement van onze geloofsgemeenschap.
Een aantal groepen vrijwilligers en taken
is overbodig geworden doordat de kerk is
verkocht. Denk daarbij aan de groep die
de bloemen op het priesterkoor verzorgde, of aan de taak om de misdienaars in te
roosteren of aan de misdienaars zelf. Wij
zijn hen dankbaar en we hebben hen en
anderen onverminderd nodig in andere
groepen en voor andere taken. Iedereen is
van harte welkom. Zowel voor de groepen
en taken die er al zijn, als voor de dingen
die we als geloofsgemeenschap willen
oppakken of versterken. Want in 2016
spraken we als gemeenschap uit nu vooral
behoefte te hebben aan geloofsverdieping
en zorg om elkaar. Ideeën over hoe dat
vorm en inhoud kan krijgen en mensen
die zich daarvoor willen inzetten zijn
daarom nodig. Ik nodig iedereen uit om
zijn of haar talenten daarvoor in te zetten.
De locatieraad zal dit in eerste instantie
met het pastoraal team coördineren.
De vrijwilligers worden binnenkort nader
geïnformeerd en uitgenodigd voor de
avond.
Namens de locatieraad
Sjoerd van Geffen
Waarnemend voorzitter

Het Andreaskoor
Het Andreaskoor zingt in de woensdagmorgenviering op: 8 maart, 19 april, 10
mei en 14 juni.
Op zondag 18 juni wordt er wederom,
wegens groot succes van vorig jaar, een
buitenviering bij de St. Pancratiusschool
georganiseerd.

Onderweg / Bijlage Vieringenschema

Vieringen in
verzorgingshuizen
Borculo: Andriessenhuis, 1e vrijdag van de maand, 9.30 uur.
Brummen: Tolzicht, donderdag in
de even week, 16.00 uur.
Hengelo: De Bleijke, 3e donderdag
van de maand, 19.00 uur.
Hengelo: De Bleijke, 4e vrijdag
van de maand, Oec.viering, 19.00 uur.
Lochem: Gudula, zorggroep St.
Maarten, 1e vrijdag van de maand,
10.15 uur.
Lochem: De Hoge Weide, in het
Stilte Centrum, 2e woensdag van de
maand, 15.30 uur.
Ruurlo: De Bundeling, 1e vrijdag
van de maand, 10.30 uur.
Vorden: Het Wehmehof, vrijdag,
Oec. weeksluiting, 19.00 uur.
Zutphen: IJsselflat, Dinsdag 7
maart en 11 april, 10.00 uur.

Doopvieringen
Informatie over doopvoorbereiding en
doopvieringen kunt u vinden op onze
website www.12apostelen.nl onder Wat
te doen bij? / Doop.
Of u kunt contact opnemen met het
parochiesecretariaat, tel. 0575 711310.

Eucharistievieringen met
gezamenlijke Ziekenzalving
Vorden: Christus Koningkerk,
woensdag 29 maart, 10.00 uur

Vieringen door de week
Borculo: O.L.V. Tenhemelopnemingkerk, laatste dinsdag van de maand,
10.00 uur.
Brummen: Andreashuis, iedere
woensdag 9.30 uur.
Drempt: H. Willibrordkerk, laatste
vrijdag van de maand, 9.30 uur.
Lochem: H. Josephkerk, 1e donderdag van de maand, 10.00 uur.
Olburgen: H. Willibrordkerk,
1e vrijdag van de maand, 15.00 uur.
Ruurlo: H. Willibrordkerk, woensdag 5 april, 10.00 uur.
Zutphen: H. Johannes de Doperkerk, ’s woensdags, 9.30 uur.
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Noaberviering

Kindernevenviering

Zaterdag 22 april, 19.00 uur, in het
Diaconaal Centrum, Kerkstraat 15,
Hengelo.

Vierakker: H. Willibrordkerk, Zondag 5 en 19 maart, zondag 2 en 9 april.
Informatie over bijzondere viering op
palmzondag, 9 april, vindt u op
blz. 29. De kindernevenvieringen
beginnen om 9.30 uur.

Oecumenische vieringen
Borculo: O.L.V. Tenhemelopnemingkerk; 3 maart Wereldgebedsdag
19.00 uur.
Vierakker: H. Willibrordkerk;
Vesper op vrijdag 24 feb. en 7
maart, 18.30 uur.

Rozenkrans bidden
Drempt: H. Willibrorkerk: Woensdag 8 maart en 3 april, 19.00 uur
Borculo: O.L.V. Tenhemelopneming;
iedere woensdag, 10.15 uur
Keijenborg: H. Johannes de Doperkerk; iedere woensdag, 19.00 uu

Kerkradio via Internet
U kunt de vieringen beluisteren via
het internet: www.12apostelen.nl.
Klikken op het groene blok ‘Vieringen’. Vervolgens klikken op het
ikoontje ‘wereldbol met koptelefoon’.
Dit geldt voor de reguliere vieringen
en ook voor huwelijksvieringen,
avondwakes, uitvaartdiensten en
ander vieringen. Mensen die veraf
wonen kunnen er dan toch bij zijn. De
opnames beginnen enkele minuten
voor aanvang van de viering en blijven tot een paar weken na de datum
nog te beluisteren.

Koorrooster (voor zover bekend)
Baak:
Borculo:

Dames- en Herenkoor
Parochiekoor
Stemmig
Drempt:
Willibrordkoor
Hengelo:
Willibrordkoor
Joppe:
Parochieel Koor
Keijenborg: Parochiekoor
Herenkoor
2Gether
Lochem:
Gemengd Koor
Marinata
Olburgen:
Parochiekoor
Ruurlo:
Gemengd Koor
Sing a Song
Markant
Steenderen: Gemengd Koor
2Gether
Vierakker:
Kerkkoor
Vorden:
Cantemus Domino
Vokate
Dameskoor
Andreaskoor
Passiekoor
Zutphen:
Gemengd Koor
Capella St. Jan
Schola
Dameskoor
Vocal Chords
Gregoriaans Getijdenkoor
		
		
		

alle vieringen
19-25 maart; 2-9-16-23 april
11 maart
5-18 maart; 2-13-16 april
5-12-19-26 maart; 9-16-23 april
5-18-26 maart; 2-9-14 en 16 april
12-19 maart; 2-13-14 april
5-9 maart; 23 april
16 maart
5-12-26 maart; 2-23 maart
19 maart;
12-26 maart; 16 april
5-12-18 maart, 5-15-22 april
9 april
16 april
alle vieringen m.u.v. 19 maart
19 maart
alle vieringen
4-26 maart; 1-13 april
19 maart; 9 april
29 maart
12 maart
14 april om 15.00 uur en 19.30 uur
26 maart; 16 april
12 maart; 15 april
2-13 april
9 april
19 maart
9 april, 17.00 uur Vesper
15 april, 7.00 uur Metten en
9.30 uur Lauden
16 april, 17.00 uur Vesper
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DAG
za 04/03
zo 05/03
1e zondag
40dagentijd
za 11/03
zo 12/03
2e zondag
40dagentijd

ZUTPHEN

BRUMMEN

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

Vieringen
in het
Andreashuis
woensdag 8 mrt.
9.30 uur WCV
J. van Kranenburg

JOPPE

LOCHEM

Onderweg / Vieringenschema

VORDEN

BORCULO

RUURLO

geen viering

9.30 uur
WCV
werkgroep

18.30 uur
Eucharistie
H. Scheve
9.30 uur
WCV
werkgroep

9.30 uur
WCV
werkgroep

19.00 uur
WCV
werkgroep

17.00 uur
Effata viering
11.15 uur
Eucharistie
J. Hulshof

woensdag 15 mrt.
9.30 uur Eucharistie
H. Scheve

11.15 uur
Eucharistie
H. Scheve
19.00 uur
Eucharistie
H. Scheve
9.30 uur
Eucharistie
H. Scheve
11.15 uur
Eucharistie
J. Hulshof
15.30-16.15 uur
Aanbidding
& Biecht
11.15 uur
Eucharistie
P. Westerman

woensdag 22 mrt.
WCV
A. Bos

za 18/03

9.30 uur
Familieviering
werkgroep
19.00 uur
Eucharistie
F. Zandbelt

9.30 uur
Eucharistie
F. Zandbelt

9.30 uur
WCV
G. Oude Groen

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

MOV weekend; in alle vieringen is er aandacht voor de Vastenactie
zo 19/03
3e zondag
40dagentijd
ma 20/03
H. Jozef,
Hoogfeest
za 25/03
Maria
Boodschap
zo 26/03
4e zondag
40dagentijd
za 01/04
zo 02/04
5e zondag
40dagentijd
za 08/04
zo 09/04
Palm- of
Passiezondag
do 13/04
Witte
Donderdag
vr 14/04
Goede
Vrijdag

za 15/04
Stille
Zaterdag
zo 16/04
Pasen
ma 17/04
Tweede
Paasdag

9.30 uur
WCV
MOWwerkgroep

9.30 uur
WCV
werkgroep

9.30 uur
WCV
werkgroep

19.00 uur
Eucharistie
H. Scheve
woensdag 29 mrt
WCV
werkgroep

9.30 uur
Eucharistie
H. Scheve

9.30 uur
WCV
T. ten Bruin

woensdag 5 april
WCV
J. van Kranenburg

9.30 uur
WCV
J. van Kranenburg

9.30 uur
Pres.viering EHC
H. Scheve

woensdag 12 april
WCV
M. Engelage

9.30 uur Eucharistie
H. Scheve
T. ten Bruin

9.30 uur
Familieviering
werkgroep

9.30 uur
WCV
G. Spekkink
18.30 uur
WCV
J. van Kranenburg

9.30 uur
WCV
werkgroep
19.00 uur
Oec.viering
werkgroep
9.30 uur
Eucharistie
E. Wassink

17.00 uur
Effata viering
11.15 uur Fam.viering
F. Zandbelt
17.00 uur Vesper
19.00 uur Euch.
H. Scheve
J. van Kranenburg
19.00 uur
Goede Vrijdag
Litugie
H. Scheve
7.00 Metten 9.30
Lauden 21.00 uur
Eucharistie
H. Scheve
M. Engelage
J. van Kranenburg
11.15 uur Eucharistie
J. Hulshof
17.00 uur Vesper
11.15 uur
Eucharistie
F. Zandbelt

15.00 uur
Kruisweg werkgroep
20.00 uur
Oec.viering
A. Bos

15.00 uur
Kruisweg
werkgroep

15.00 uur
Kruisweg
werkgroep

9.30 uur
WCV
J. van Kranenburg

9.30 uur
WCV
M. Engelage

19.00 uur Euch.
E. Wassink
M. Engelage
15.00 uur
DE PASSIE
Team & werkgroep
19.00 uur
DE PASSIE
Team & werkgoep

19.00 uur Euch.
F. Zandbelt
G. Oude Groen
15.00 uur
Kruisweg werkgroep
19.00 uur
Woorddienst
G. Oude Groen

22.00 uur
Eucharistie
F. Zandbelt
G. Oude Groen
woensdag 19 april
WCV
werkgoep

9.30 uur
WCV
J. van Kranenburg

9.30 uur
WCV
werkgroep

22.00 uur
Eucharistie
H. Limbeek
T. ten Bruin
9.30 uur
WCV
T. ten Bruin

9.30 uur
Eucharistie
F. Zandbelt

LEGENDA:

9.30 uur
WCV
werkgroep

19.00 uur
WCV
T. ten Bruin

za 22/04
zo 23/04 Dag
v.d. goddelijke
Barmhartigheid

9.30 uur
Familieviering
M. Storteler

11.15 uur
Eucharistie
P. Westerman

woensdag 26 april
Eucharistie
H. Scheve

9.30 uur
Anders vieren
werkgroep

9.30 uur
WCV
werkgroep

9.30 uur
WCV
T. ten Bruin

Euch.:

Eucharistieviering

WD:

Woorddienst

EHC:

WCV:

Woord- en Communieviering

Oec.viering:

Oecumenische viering		

9.30 uur
WCV
werkgroep
Eerste H. Communieviering

Onderweg / Vieringenschema

HENGELO

9.30 uur
Eucharistie
J. Leisink

KEIJENBORG

11.00 uur
WCV
T. ten Bruin

BAAK

geen viering

WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN zie www.12apostelen.nl/vieringen

DREMPT

9.30 uur
WCV
M. Storteler

OLBURGEN

geen viering

STEENDEREN

VIERAKKER

9.30 uur
Eucharistie
H. Scheve

17.00 uur
WCV
T. ten Bruin
9.30 uur
Woorddienst
werkgroep
17.00 uur
WCV
werkgroep

19.00 uur
WCV
J. van Kranenburg
9.30 uur
WCV
werkgroep

11.00 uur
Eucharistie
H. Scheve

geen viering

9.30 uur
Eucharistie
H. Scheve
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DAG
za 04/03
zo 05/03
1e zondag
40dagentijd
za 11/03
zo 12/03
2e zondag
40dagentijd

9.30 uur
WCV
werkgroep

19.00 uur
WCV
M. Peters

za 18/03

MOV weekend; in alle vieringen is er aandacht voor de Vastenactie
9.30 uur
WCV
M. Peters

9.30 uur
Eucharistie
F. Zandbelt

9.30 uur
WCV
werkgroep

11.00 uur
WCV
MOVwerkgroep

11.00 uur
WCV
werkgroep

11.00 uur
Pres.viering EHC
werkgroep

9.30 uur
WCV
werkgroep

geen viering

9.30 uur
WCV
werkgroep

geen viering

geen viering

9.30 uur
Eucharistie
J. Leisink

9.30 uur
WCV
A. Bos

9.30 uur
Eucharistie
H. Scheve

19.00 uur
WCV
T. ten Bruin

17.00 uur
Eucharistie
F. Zandbelt
15.00 uur
Ludgervesper
Mgr. T. Hoogenboom
17.00 uur
Eucharistie
H. Scheve
9.30 uur
Woorddienst
werkgroep

9.30 uur
Eucharistie
J. Leisink

9.30 uur
WCV
werkgroep

9.30 uur
WCV
werkgroep

20.00 uur
Beatmis
H. Scheve
10.30 uur
Familieviering
G. Spekkink

15.00 uur
Kruisweg
werkgroep

11.00 uur
Familieviering
J. van Kranenburg

geen viering

19.00 uur Euch.
H. Limbeek
A. Bos

19.00 uur Euch.
J. Leisink
T. ten Bruin

19.00 uur
Goede Vrijdag
Litugie
F. Zandbelt

15.00 uur
Kruisweg
werkgroep

11.00 uur
Eucharistie
H. Scheve

9.30 uur
WCV
G.Oude Groen

geen viering

Remigiuskerk
10.00 uur
Oec. Fam.viering
werkgroep

zo 02/04
5e zondag
40dagentijd

10,00 uur
Familieviering
werkgroep

9.30 uur
WCV
A. Bos

zo 09/04
Palm- of
Passiezondag
do 13/04
Witte
Donderdag

19.00 uur
Woorddienst
T. ten Bruin

9.30 uur
Eucharistie
J. Leisink

15.00 uur
Kruisweg
werkgroep

za 14/04
Goede
Vrijdag

za 15/40
Stille
Zaterdag
9.30 uur
Eucharistie
H. Scheve

zo 16/04
Pasen
ma 17/04
Tweede
Paasdag

19.00 uur
Eucharistie
F. Zandbelt
9.30 uur
Eucharistie
H. Scheve

za 01/04

za 08/04

21.00 uur
Eucharistie
J. Leisink
A. Bos
10.30 uur
Familieviering
M. Engelage
De Bleijke
9.30 uur
T. ten Bruin

zo 19.03
3e zondag
40dagentijd
ma 20/03
H. Jozef,
Hoogfeest
za 25/03
Maria
Boodschap
zo 26/03
4e zondag
40dagentijd

11.00 uur
WCV
werkgroep

17.00 uur
Eucharistie
H. Scheve
geen viering

geen viering

9.30 uur
Anders vieren
werkgroep

za 22/04
zo 23/04 Dag
v.d. goddelijke
Barmhartigheid

Voor andere vieringen en het koorrooster zie bladzijde 15
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Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming
Joppe
Joppelaan 71 a, 7215 AD Joppe; 0575-494221;
rkkerkjoppe@hetnet.nl; www.rkkerkjoppe.nl
Secretariaat: maandag en donderdag 9.30-11.30 uur.
Rekeningnr.: NL82RABO0322303001;
Redactie: willie.lenselink@planet.nl

Locatieraad

Jan Wagenmans, vz., 493396; Lolita Hesselink-Robail,
secr., 492699; Jan Roes, pm., 490711; Wim Noordman,
492627; Peter Wolbert, 494131 of 06-52368101.

Pastoraatgroep

Bertus Haarman, 0573-432407; Clemens Tenholter,
492392; Germaine Wijnands, 06-53227452, Anne Wijffels,
490752; Lenneke Groenevelt, 846657 Peter Wolbert.

Nieuwjaarsreceptie
Namens de locatieraad en de pastoraatgroep heet Germaine Wijnands alle aanwezigen van harte welkom en wenst een
ieder een Gelukkig en Gezond Nieuwjaar.
Zij spreekt haar grote dank uit naar de
vele vrijwilligers, die voor onze geloofsgemeenschap onmisbaar zijn. In een
tijd waarin zoveel lijkt mis te gaan,
onderstreept zij het belang om positief te
blijven. Na het vertrek van Willem
Achtereekte uit de pastoraatgroep heeft
Lenneke Groenevelt de gelederen versterkt. We kennen haar als lector en lid
van de werkgroep Familievieringen. We
wensen Lenneke veel succes met haar
werkzaamheden voor de geloofsgemeenschap. We zijn heel blij op deze nieuwjaarsbijeenkomst twee nieuwe voorkeurparochianen, de heer en mevrouw Weeink
welkom te mogen heten en hopen dat zij
zich thuis zullen voelen in Joppe.

De Toekomst
Tijdens de nieuwjaarsreceptie heeft Peter
Wolbert vertelt over het verzoek van het
parochiebestuur van de HH. Twaalf Apostelen om na te denken over de toekomst
van de geloofsgemeenschap Joppe. Doel
is om voor Joppe en de andere geloofsgemeenschappen in onze parochie een
beeld te krijgen van de vitaliteit van onze
geloofsgemeenschap en de uitdagingen
waarvoor zij in de komende vijf jaar
gesteld staan.
In de eerste helft van 2016 hebben we als

Joppe een aantal zaken in beeld gebracht.
Denk daarbij aan: hoe is het gesteld met
het kerkbezoek (denk aan tellingen per
viering); hoe staan we er financieel voor;
wat is de leeftijdsopbouw van de geloofsgemeenschap; wat is de staat van de gebouwen en het kerkhof; zijn er voldoende
vrijwilligers. Dat alles is op een rijtje gezet
om een beeld te krijgen van de vitaliteit
van onze geloofsgemeenschap in Joppe.
Voor de komende vijf jaar is in Joppe
sprake van een stabiel beeld en we zijn
in Joppe relatief optimistisch gestemd
kijkende naar het totaalbeeld van alle
geloofsgemeenschappen in onze parochie.
Het is wel zaak om de komende jaren
regelmatig bij ons toekomstperspectief
stil te staan en om vroegtijdig rekening
te houden met veranderende omstandigheden. Daarmee kunnen we problemen
vóór zijn.
Verder ziet het er naar uit dat de kerk
in Nederland - en ook in onze parochie
- meer dan in het verleden zal bestaan
uit evenementen, denk aan Kerst of De
Passie in Vorden, waar veel mensen op
afkomen. Daarnaast blijven er de wekelijkse vieringen waarvoor helaas minder
priesters beschikbaar zijn en gekeken
wordt naar alternatieven.
Het is van belang om blijvend samen te
werken in Joppe en met andere geloofsgemeenschappen in onze parochie, bijvoorbeeld met Vorden, Brummen, Lochem
en Zutphen waarmee we een cluster
vormen. Door taken te verdelen en elkaar
te versterken en te ondersteunen, houden
we perspectief voor de toekomst van onze
geloofsgemeenschap te Joppe en onze
parochie HH. Twaalf Apostelen!

Familieberichten
Gehuwd 28 januari:
Jan Zoomers en Trees Schreurs.
Gedoopt: 5 februari 2017:
Arthur Frederik Guilherne Crain, zoon van

Lennart Guilherne en Mauricette Johanna
Crain-Schaufeli, geboren 12-9-2016;
Philippe Louis Schaufeli, zoon van Jeroen
Nispel en Suzanne Micheline Schaufeli,
broertje van IJzan en Salomé, geboren
1-7-2016;
Suus Marianne Anka Rouwenhorst,
dochter van Jan Rouwenhorst en Wendy
Rouwenhorst-Haarman, zusje van Gijs,
geboren 19-11-2016;
Cato Franchien Hermans, dochter van
Matthijs Hermans en Marieke Leonie
Rosalie van Bemmel, zusje van Gijs en
Annelot, geboren 21-1-2016.

Koffie-ochtend
Op woensdag 8 maart hebben we onze
twee-maandelijkse koffie-ochtend voor
ouderen in de pastorie en onze gastspreker is Laura van de Kam. Zij is parochiemedewerker binnen de HH. Twaalf
Apostelen en zal ons vertellen over haar
werkzaamheden en de ontwikkeling van
de Kleine Kerk Gemeenschappen.

Om 10.00 uur is de koffie klaar. U hoeft
zich niet aan te melden, maar het is wel
fijn als we weten op hoeveel mensen we
kunnen rekenen en
ook als u opgehaald
wilt worden graag
een telefoontje naar
Puck Vork 0575 –
490500 of Janny
Engelsman 0575490434.
Tot ziens op de
koffie-ochtend!

Familieviering
Op zondag 12 maart is er weer een familieviering met als voorganger Willem
Achtereekte.

Goede Vrijdag
Vrijdag 14 april om 15.00 uur zal er een
kruisweg worden gehouden in onze eigen
kerk in Joppe met Willem Achtereekte als
voorganger.

Pasen
Op zondag 16 april is het Hoogfeest van
Pasen met om 9.30 uur een Woord- en
Communieviering met medewerking van
het Parochieel Koor. Voorganger is pastoraal werker Jaap van Kranenburg.

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.: NL94RABO0336626193 (algemeen en
intenties).
Rekeningnr.: NL72 RABO 0180 7992 90 (kerkbalans).
Redactie: gjvaarwerk@kpnmail.nl

Locatieraad

Anton Schilderinck, vz., 251115; Gerrit te Vaarwerk, secr.,
462882; Paul Wuts, pm., 460149.

Pastoraatgroep

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

Terugblik op de
oecumenische viering
In 2011, bij de restauratie van de Sint Jan
in Den Bosch, plaatste beeldhouwer Toon
Mooy op het dak van de kerk een moderne engel gehuld in jeans en uitgerust met
mobiele telefoon en laptoptas. “Een mooi
symbool om te laten zien dat de kerk ook
van deze tijd is”, zegt Gerard de Korte, de
nieuwe bisschop van Den Bosch.
In de oecumenische viering op 15 januari
jl. ging voorganger ds. Henk van de Berg
in op het thema ‘tijdgeest’, waarbij hij
de bellende engel van Den Bosch als uitgangspunt koos.

En de apostel Paulus spreekt in zijn brief
aan de Korintiërs van een nieuwe schepping: “Iemand die één is met Christus,
is een nieuwe schepping. Het oude is
voorbij, het nieuwe is gekomen.” Maar
waar is die ‘nieuwe schepping’ te vinden?
Die ligt in ons zelf. De tijdgeest maakt
nieuwe energie in ons los. Dat zie je aan
mensen die opstaan en nieuwe initiatieven ontplooien, ook in onze kerken. Zij
zoeken naar nieuwe verbindingsvormen
als tegenwicht tegen het onpersoonlijke
zoals die in de tegenwoordige media tot
uiting komen. Henk van de Berg: “Laat
je innerlijk licht in de wereld schijnen op
een manier die bij je past.”
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Loterij
In het vorige nummer van Onderweg
heeft u kunnen lezen dat de paaskaars van
2016 op Eerste Paasdag wordt verloot.
Net als een goed voorbeeld doet volgen,
geldt dat ook voor een goed initiatief.
In de protestantse kerken in
Lochem worden eveneens
paaskaarsen
gebruikt en elk
jaar vervangen
door nieuwe.
De Protestantse
Gemeente in
Lochem heeft
aangegeven
zich graag bij
de loterij aan
te sluiten en de
vele paaskaarsen
die bij hen nog
beschikbaar zijn
ook op Eerste
Paasdag te verloten. De loterij,
waarvan de opbrengst bestemd is voor de
voedselbank Lochem, is daarmee in korte
tijd uitgegroeid tot een oecumenisch initiatief dat door meerdere bij de Raad van
Kerken aangesloten geloofsgemeenschappen wordt gedragen.

Actie Kerkbalans

Het moderne beeld op de eeuwenoude kathedraal geeft aan dat er in de afgelopen
tien jaar veel veranderd is. Dat geldt niet
alleen voor onze geloofsgemeenschappen,
maar ook voor de wereld om ons heen
en wellicht ook voor ons eigen leven. Bij
sommigen leidt dit tot gevoelens van somberheid, aldus Henk van de Berg. Maar
in de oude teksten die in de viering aan
de orde kwamen vinden we nieuw vuur
en een nieuwe geest. Zo zegt Jezus in de
evangelielezing van Johannes tegen zijn
leerlingen: “Ik wens jullie vrede! Zoals de
Vader mij gezonden heeft, zo zend ik jullie.” Na deze woorden blies Hij over hen
heen en zei: “Ontvang de heilige Geest.”

Op de website www.12apostelen.nl vindt
u meer informatie over de viering van
15 januari.
Wilt u bellen met de engel op de Sint Jan
in Den Bosch? Dat kan! Het telefoonnummer is 0900-7468526. De engel is
op ‘christelijke tijden’ te bereiken. Mocht
u de engel niet direct aan de lijn krijgen,
dan kunt u inspreken op de voicemail.
Voor € 0,80 per minuut kunt u een
boodschap aan de hemel doorgeven. De
opbrengst van de telefoongesprekken gaat
naar het onderhoud van de Sint Jan. En
ook op twitter (via @ut_engelke) is de
engel bereikbaar.

De banieren aan de gevel en in de kerk
met daarop ‘KERKBALANS’ zijn weer
opgeruimd. We hebben de eerste fase van
deze actie voor 2017 afgesloten. En nu
ben ik uw financiële toezeggingen voor
onze geloofsgemeenschap St. Joseph aan
het uitwerken. Heel graag wil ik u hartelijk danken voor de snelle en over het
algemeen correct ingevulde toezeggingen.
Ook een woord van grote dank voor al die
vrijwilligers die, vaak in de winterse kou,
bij u aan de deur kwamen om de enveloppen bij u af te halen. Het liep weer als een
trein. Op dit moment kan ik u nog niet
informeren over het totaal van de toezeggingen voor onze ‘verbindende kerk’. Dat
willen we vooral zijn en blijven, toch?
Een klein aantal toezeggingen heb ik nog
niet ontvangen. Mag ik u daar even aan
herinneren? U weet me vast wel te vinden: gewoon in de brievenbus bij de kerk
of bij me thuis. Bij voorbaat dank!
Een aantal van u maakte van de gelegenheid gebruik om op het antwoordformulier naast de financiële toezegging andere
zaken te noteren. De locatieraad heeft
inmiddels uw vragen/opmerkingen van
me ontvangen. Zij zijn nu aan zet.
Beste mensen, nogmaals dank.
Trees Beltman

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.: NL68RABO0366463667 (kerkbijdrage);
NL71RABO0155100904 (algemeen en intenties)
Redactie: cjklijn1970@kpnmail.nl

Locatieraad

De “ronde tafel” bijeenkomst
Dinsdag 7 maart 20.00 uur
Parochiezaal Chr. Koningkerk
Samen met u praten we over
de toekomst van onze geloofsgemeenschap.
Wij zien u graag komen!

Huub Winkeler, vz., 553292; Herman Peters, secr.,
520452; Paul Zents, pm., 556723.

Overleden

Pastoraatgroep

Op 16 januari overleed Minie HeuvelinkSasse op de leeftijd van 93 jaar. De
afscheidsdienst werd gehouden op vrijdag
20 januari in de Christus Koningkerk,
waarna zij werd begraven op de begraafplaats in Kranenburg.
Wij wensen kinderen en kleinkinderen
veel sterkte bij het verwerken van het
verlies

Jaap Harmsen, vz., 553050, Ans Heuveling, secr., 552267;
Carin Fransen, 552322.

Van de locatieraad
Beste parochianen,
Op weg naar Pasen en het is al weer het
derde nummer van Onderweg dat voor
u ligt. Zoals bekend volgt ons blad de
hoogtepunten van het kerkelijk jaar. Dat
geeft meteen ook aan dat het blad met
wat verschillende tussenpozen wordt
uitgegeven.

- Dit wordt het vierde jaar dat de Passie weer op Goede Vrijdag (14 april)
in onze kerk ten gehore zal worden
gebracht. Binnenkort starten weer de
repetities met het grote projectkoor
bestaande uit ruim 90 enthousiaste
koorleden. Op pagina 11 vindt u nog
meer informatie over de Passie.
- Zoals eerder gemeld houden wij op 7
maart onze aangekondigde “ronde
tafel” bijeenkomst in de parochiezaal.
Van harte aanbevolen. (zie kader)
- Inmiddels heeft u bij het vorige nummer van Onderweg een envelop van
ons schrijven over de “Actie Kerkbalans 2017; Mijn Kerk verbindt!”

ontvangen. Mogen wij ook op uw
financiële steun rekenen?
We zullen het samen moeten blijven
doen!
- Vanuit onze geloofsgemeenschap is
er altijd een warme belangstelling
geweest om op bedevaart naar Lourdes
te gaan. Op pagina 6 treft u informatie
aan over de reis en het verblijf. Voor
belangstellenden volgt er nog een
tweede informatieavond, een datum
volgt daarvoor nog. (zie ook de website
van de HH. Twaalf Apostelen)
- Op 7 januari was er de traditionele
nieuwjaarsreceptie na de zaterdagavondviering. Ondanks de zeer gladde
wegen was er toch nog een behoorlijke
belangstelling en was het een gezellig
moment van ontmoeting.
- In de volgende Onderweg zult u een
uitgebreide aankondiging vinden
over een nieuwe activiteit in onze
kerk. Rond Hemelvaartsdag (25 mei),
vrijdag en zaterdag zal er een kunstmanifestatie plaatsvinden onder de titel
“Kunst in de Kerk”.
Tijdens deze drie dagen exposeren parochianen hun eigen kunstwerken, dat
kunnen tekeningen, schilderijen, beeldhouwwerken, Quilts, borduurwerken etc.
zijn. Gebleken is dat veel parochianen
actief zijn met o.m. deze vormen van
kunst. Exposeren is vaak niet mogelijk en
het leek ons een leuk idee om uw kunst
een keer in onze kerk onder de aandacht
te brengen. Als u belangstelling heeft om
hier aan mee te doen dan kunt u contact
opnemen d.m.v. het versturen van een
e-mailtje naar h.winkeler@hetnet.nl. Er
wordt dan contact met u opgenomen om
verder te overleggen.
Naast de gebruikelijke vieringen worden
er ook veel andere activiteiten ontplooid,
dat houdt onze geloofsgemeenschap
vitaal.
Wij wensen een ieder een mooie paastijd
toe.
Huub Winkeler, voorzitter locatieraad

Slechts enkele weken nadat hij verhuisd
was naar de Hackforterhof overleed op 27
januari John Willegers op de leeftijd van
89 jaar. De uitvaart vond plaats op 4 februari in de Christus Koningkerk, gevolgd
door de crematie in Zutphen.
Mogen zij rusten in vrede.

Vastenactie 2017
Met de vastenactie wordt dit jaar uw
aandacht gevraagd voor San Salvador.
Met onze bijdrage worden verschillende
initiatieven “eilanden van hoop genoemd”
in een gewelddadige samenleving ondersteund. Op pagina 8 leest u hier meer
over.

Kerstpakkettenactie
Werkgroep Partnergemeenten
Oost-Europa
De kerstpakkettenactie in de Vordense
kerken heeft ook deze keer een prachtig
resultaat opgeleverd ! Er is in totaal €
2.672,33 binnengekomen. Met dit bedrag
kunnen in Sighet (Roemenië) en in
Subotica (Servië) weer veel ouderen blij
gemaakt worden met levensmiddelen,
medicijnen, e.d. Zoals bekend wordt alles
ter plekke ingekocht. Namens de diaconieën in Sighet en Subotica een hartelijke
dank voor uw bijdrage!

Onderweg / Uit de geloofsgemeenschappen
Onze Lieve Vrouw
Tenhemelopneming - Borculo

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

Locatieraad
Jan Verwoolde, geb., 271761; Harry Essink, secr. 271269;
Ubald Wendels, pm., 273827.

Pastoraatgroep
Jeroen Uhl, vz., 275853; Annette Franck, 473360;
Riky ten Thije, 272361;

Wat doen we met Pasen?
Hoewel de meeste mensen met Kerst nog
“iets aan het geloof doen” is dat met Pasen
alweer een heel stuk minder. En dat
terwijl Pasen het belangrijkste christelijke
feest is. Dan wordt gevierd dat Christus
is opgestaan uit de dood. Drie dagen na
zijn overlijden aan het kruis gaan drie
vrouwen naar zijn graf. Tot hun verbazing
is het geopend en leeg. Een engel vertelt
hen dat Christus is opgestaan. Doodgaan
is voortaan niet meer het einde van het
leven. Christenen geloven dat Jezus de
dood heeft overwonnen.
Wat kunt u in de kerk verwachten
tijdens de Paastijd?
Een week voor Pasen is het Palmpasen.
Op deze dag wordt de triomfantelijke
intocht van Jezus in Jeruzalem gevierd.
Palmzondag is de eerste dag van de Goede
Week.
In eigen kerk: Zondag 9 april om
9.30 uur Woord- en Communieviering. Alle kinderen mogen met
hun Palmpasenstok naar de kerk
komen. Om 10.15 uur sluit de Volharding zich bij ons aan en wordt er
een rondgang door de kerk en door
Borculo gemaakt.
De donderdag voor Pasen is Witte Donderdag. Dan wordt het laatste Avondmaal
gevierd, de laatste maaltijd van Jezus met
zijn apostelen. De term Witte Donderdag komt van het gebruik om crucifixen
en andere beelden met een wit kleed te
bedekken.
In eigen kerk: Donderdag 13 april
om 19.00 uur Eucharistieviering
m.m.v. het parochiekoor.
De dag na Witte Donderdag is Goede
Vrijdag. Op deze dag wordt in kerkdiensten de kruisiging van Jezus herdacht.
De klokken luiden voor aanvang van de
dienst niet, als teken van rouw.
Goede Vrijdag wordt ‘goed’ genoemd

omdat de christenen geloven dat Christus’
vrijwillige dood betekende dat God zich
om het menselijk lijden bekommerde en
het zelf op zich nam.
In eigen kerk: Vrijdag 14 april om
15.00 uur de Kruisweg. Tijdens de
Kruisweg gaan de gelovigen biddend en herdenkend langs de veertien Kruiswegstaties voorbij.
Om 19.00 uur Woorddienst waarin
het lijdensverhaal en het offer dat
Jezus bracht centraal staat.
Paaszaterdag is de zaterdag volgende
op Goede Vrijdag en voorafgaand aan
Paaszondag. Het is tevens de laatste dag
van de vastentijd, die 40 dagen eerder
begon op Aswoensdag. Op deze dag worden de klokken niet geluid en de kerken
niet versierd. We herdenken het feit dat
Jezus dood in het graf lag. Paaszaterdag
duurt tot aan de schemering. Dan wordt
de Paaswake gevierd. De Paaswake is het
feest van het licht en het water. We vieren
dan dat Jezus Christus uit de dood is opgestaan, drie dagen nadat hij is gekruisigd
op Goede Vrijdag.
Zaterdag 15 april om 22.00 uur is
er in Ruurlo een Paaswake. In deze
Eucharistieviering wordt de Paaskaars gewijd.
Daarna is het Pasen. Pasen is het belangrijkste Christelijke feest. Pasen is de dag
waarop de Christenen vieren dat Jezus uit
de dood is opgestaan, drie dagen nadat hij
is gekruisigd op Goede Vrijdag. De verrijzenis van Jezus is de hoogste waarheid
van het Christelijke geloof.
In eigen kerk: Zondag 16 april om
9.30 uur Eucharistieviering waarin
we de vergeving van de zonden en
de toegang tot een nieuw en eeuwig
leven vieren.

Koffie drinken
Na de viering van zondag 19 maart en
zondag 2 april is er gelegenheid om koffie
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te drinken in het KJ gebouw. U bent hiervoor allen van harte uitgenodigd.

Intenties
26 februari, Elly Venderbosch-Bonnes,
Anton Dute, familie Pelgrum, Toon Wolterink jaargedachtenis. 11 maart, Anton
Dute, Elly Venderbosch-Bonnes, Anneke
Nieuwveld-van de Wurp, jaargedachtenis.
19 maart, liene Heutinck-Wieggers, Elly
Venderbosch-Dute, Mina Jansen-ten Bras,
familie Pelgrum, Willem en Marietje Dute
en overleden kinderen, overleden ouders
Broekhof-Brokers. 25 maart, Hetty van
Aken-Beerten, Elly Venderbosch-Bonnes,
familie Geerligs en Ottenschot, Bernard
Sasse, Theo en Riek Verheijen, Herman
Beerten jaargedachtenis. 2 april, Harrie
Hendricksen en zoon John, overleden ouders Broekhof-Brokers, Hugo en Martin,
Elly Venderbosch-Bonnes. 16 april, Liene
Heutinck-Wieggers, Hetty van AkenBeerten, familie Geerligs en Ottenschot,
Bernard Sasse, Johan en Ans Emaus,
familie Pelgrum, Theo en Riek Verheijen,
Elly Venderbosch-Bonnes, overleden
ouders Luttikholt-Garstenveld, Herman
Beerten.

Activiteiten Caritasgroep
Borculo
De gebruikelijke kledinginzameling zal
gehouden worden op vrijdag 31 maart van
19.00 tot 20.30 uur en op zaterdag 1 april
van 10.00 tot 11.30 uur. U kunt dan uw
goede, nog draagbare kleding, schoeisel en
huishoudtextiel in gesloten plastic zakken
afgeven in het portaal van de R.K. kerk
aan de Steenstraat te Borculo.
De bezinningsdag senioren zal dit jaar
worden gehouden op dinsdag 16 mei. Als
u vorig jaar aan de dag hebt deelgenomen,
hoeft u niets te doen. U ontvangt dan eind
april/begin mei een schriftelijke uitnodiging. Wel alvast de activiteit op de kalender noteren. Zij die voor de eerste keer
aan de dag willen deelnemen, kunnen zich
aanmelden bij mevr. W. Lubbers, telefoon
275408. De bijdrage zal evenals vorig jaar
€ 15,- per persoon zijn.
De collecte-opbrengst tijdens
de viering van Pasen op 16
april zal voor het werk van
de Caritasgroep zijn.
Alvast hartelijk dank voor
uw bijdrage.

Rozenkransgroep
Iedere woensdagochtend om 10.15 uur
bidden vijf dames samen de rozenkrans
in de kerk te Borculo. We zouden het fijn
vinden om dit met nog meer mensen te
doen.
U bent dan ook van harte welkom.

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

Locatieraad/pastoraatgroep
Ineke Peterse, vz, 461494; Lilian Beeks, secr. 452845;
Theo te Brake, pm., 453511; Tonnie Arink, 452823;
Harry Kasteel, 452492; Anny Strijker, 452652;
Jos Rouwhorst, 453251.

Familieberichten

Gebedsintenties

Op 8 januari j.l. overleed Wim Tackenkamp geheel onverwacht in de leeftijd
van 83 jaar.

5 maart: Overleden ouders GotinkEggink en zoon Herman Hans Musters
12 maart: Ida van Lanen Groot Zevert
Overleden ouders Hermans- Goldewijk
Jaargedachtenis ouders Gevering ten Barge. 19 maart: Jan Kasteel. 26 maart:
Ida van Lanen Groot Zevert. 5 april: Jan
Kasteel. 9 april: Hans Musters. 15 april:
22.00 uur Jan Kasteel. 16 april: Ouders
Gotink-Eggink en zoon Herman Marijke
Schoenaker-Krudewicz Jaargedachtenis
Pastoor Lamers Rikie Mombarg- van de
Hoven Mevr. Maria Emma Baroness van
Dorth tot Medler Tonnie Boekelder en
Familie Ouders Geerligs en Toon Ida van
Lanen Groot Zevert Overleden ouders
Hermans- Goldewijk Aleida Eugelink
Reiring Ouders Geverink ten Barge Lies
Kasteel Hofman Ouders Kasteel-Jansen
Eef Bouwmeester.

Wim was
meer dan
50 jaar lid
van het
kerkkoor.
Als tenor
was hij een
trouw lid
bij repetities en
vieringen.
Maar ook
feesten
sloeg hij
samen met zijn vrouw Annie niet over.
Wim deed veel meer dan alleen zingen bij
het koor. Hij stond midden in de samenleving. Jarenlang is hij beheerder van ons
kerkhof geweest. Donderdagavond 12
januari hebben wij als koor afscheid van
hem genomen in een bomvolle kerk. Tijdens de afscheidsviering werd nog de CD
gedraaid waarop hij samen met een ander
koorlid het PANIS ANGELICUS van
Cesar FRANCK zong. Want Annie wilde
nog graag een keer in de kerk Wim’s stem
horen. Vrijdag 13 januari is hij in besloten
kring in Zutphen gecremeerd. Een fijn
mens is van ons heen gegaan.
Op 12 januari overleed Berta Beuting in
de leeftijd van 89 jaar. De avondwake was
16 januari en de uitvaartviering was op
dinsdagmorgen 17 januari 2017 in de St.
Willibrorduskerk. Aansluitend de begrafenis op de R.K. begraafplaats in Ruurlo.
Op 14 januari overleed Bennie Wielakker
in de leeftijd van 78 jaar. De crematieplechtigheid vond plaats op 20 januari
2017 in de Omarming te Zutphen.
Dat zij mogen rusten in vrede.

Gebedsintenties (2)
Jarenlang was het de gewoonte om bij
overlijden van een parochiaan de eerste
zes weken nadien een gratis gebedsintentie af te roepen. Uit de opbrengst van
de collecte werden de overige gebedsintenties, naar vrije keuze, afgeroepen. Dit
betekende voor sommige overledenen
weinig intenties, voor anderen vele. De
locatieraad/pastoraatgroep heeft besloten
om per 1 januari 2017 de gebedsintenties
te reduceren tot totaal tien intenties. Die
zijn vrij om door u zelf in te vullen qua
data.

Nieuws van de bezoekgroep
We hebben afscheid genomen van Wilhelmien Strotmann als zeer actieve bezoekster. Heel blij zijn we dat Gonnie Aagten
de ontstane vacature op wil vullen. Als u
hoort dat er in uw omgeving iemand ziek
is, of zo maar graag een bezoekje wil dan
horen we dat graag! Op woensdag 5 april
zal er om 10.00 uur weer een senioren-

viering zijn. Tevens zal dan de palmwijding plaats vinden. Na afloop drinken
we gezellig koffie. Ook niet senioren zijn
uiteraard van harte welkom. Voor vervoer
kan worden gezorgd. Bel dan even naar
Anny Strijker. Tel. 0573-452652.

Hulp gevraagd
Zijn er nog jongens en/of meisjes die het
leuk vinden om zo af en toe de pastoor/
pastoraal werker te helpen tijdens een
kerkdienst. Waar je aan mee kunt helpen
is bijvoorbeeld met het altaar klaarmaken
en weer opruimen, met kaarsen naast de
voorganger gaan staan tijdens het uitreiken van de communie, enz. Het is hoog
uit een keer per maand, en bij meerdere
aanmeldingen zelfs nog minder. Tevens
zijn ook acolieten M/V welkom om te komen helpen. Lijkt het je leuk dan kun jij je
aanmelden bij Richard Klein Gunnewiek,
coördinator misdienaars/acolieten. Tel.
0573-451431. Maar je mag je ook aanmelden via het parochiesecretariaat.

Begraafplaats
Onze begraafplaats achter de kerk ziet
er verzorgd uit. Het onderhoud wordt
door enthousiaste vrijwilligers verzorgd.
Door de jaren heen zijn er verschillende
graven waarvan de grafrechten niet meer
verlengd zijn. In goed overleg met de
nabestaanden zullen deze graven geruimd
worden. Dit zal in de loop van de zomer
plaatsvinden.

Raad van Kerken Ruurlo
Barchem
Op 8 januari zijn we begonnen met een
Oecumenische Nieuwjaarsviering in de
Dorpskerk. Na afloop was er een gezellig
samenzijn in de Sprankel waar we elkaar
Nieuwjaar konden wensen. Op 9 april
hebben we onze Palmpasenviering in de
R.K. kerk. De kinderen trekken in optocht
met hun palmpasenstok door de kerk
en als ze naar buiten gaan staat Sophia’s
lust klaar en gaat het in optocht naar de
Dorpskerk. Dit jaar proberen we ook in
optocht door de Dorpskerk te trekken en
daarna gaan we eieren zoeken.

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

Locatieraad/pastoraatgroep
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echter om de geloofsgemeenschappen
levensvatbaar te houden zullen we ook
gezamenlijk moeten optrekken om door
uitwisseling de gemeenschappelijkheid,
nieuwe mogelijkheden en dimensies hieraan toe te voegen.

Vastenactie 2017:
Bruggen bouwen…

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

De liefde in klank en kleur
Hooglied en Valentijnsdag
Op donderdag 9 februari 2017 vond deze
bijeenkomst van Inspiratie en Ontwikkeling plaats in ons parochiecentrum.
Het woord
‘Hooglied’
betekent
ongeveer: het
mooiste lied.
HOOGLIED is
een Bijbelboek
dat op naam
staat van koning Salomo.
Het is geschreven in
een toneelachtige tekst,
tussen “Zij”
en “Hij”. De lezer is getuige van de liefde
tussen een jongeman en meisje. Eeuwen
geleden, een heel andere omgeving, maar
heel herkenbaar voor mensen van alle
tijden en plaatsen. De Liefde krijgt alle
ruimte en wil worden gedeeld als een
Godsgeschenk.
In de week van Valentijnsdag mag
je (weer) even extra aandacht
geven aan de Liefde……
Aan de hand van een interactieve lezing
over het boek Hooglied zijn we we zelf
aan de slag gegaan met gedichten. Met
verschillende werkvormen hebben we
ons eigen gedicht geschreven. De mooiste
hebben we ingelijst.
Inleiders en workshopleiding was in handen van Aleida Blanken en Frida Meints.

Raad van Kerken Hengelo G:
Noaberviering op 11 februari
“Het leven is een feest……”
”Maar je moet wel zelf de slingers ophangen”, zult u misschien aanvullen.

Een uitdagend thema voor de eerste
noaberviering in 2017 in de aanloop naar
Carnaval.
Deze noaberviering vond plaats op zaterdag 11 februari in Kerkstraat 15. Dit keer
zijn we direct gestart om 19.00 uur met de
viering, zodat belangstellenden aansluitend de oversteek konden maken naar de
Remigiuskerk om het country concert,
georganiseerd door de Vrienden van de
Remigiuskerk, bij te wonen.
Deze laagdrempelige oecumenische
viering rond dit thema viel weer goed in
de smaak. Zeker een uitdaging om hier
mee verder te gaan. We zien uit naar de
volgende viering.

Kerkbalans 2017
De afgelopen twee weken zijn weer
vele vrijwilligers op pad geweest om de
enveloppen voor de Kerkbalans rond te
brengen en weer op te halen.
Het is fijn te constateren dat telkens weer
de mensen gevonden worden om deze
klus uit te voeren. Ook de organisatie
binnen de werkgroep Kerkbalans heeft
weer veel werk verzet. De komende weken
zullen de resultaten worden verwerkt. Wij
zijn ook benieuwd naar de vernieuwde
aanpak om niet-gevers zo persoonlijk
mogelijk te benaderen. Onder het motto
´Mijn kerk verbindt´ en ´Mijn kerk in
Balans´ proberen we de verbinding te leggen c.q. te verbeteren de nieuwe generatie
te betrekken bij de kerk.
Helaas is een goede financiële basis noodzakelijk om ook onze kerk in de toekomst
open te houden. Het zoeken naar de
‘Balans’ tussen werk en privé, balans tussen lokaal en gezamenlijk parochieleven
bestaat bij de gratie van het leven in de
geloofsgemeenschappen zelf. De geloofsgemeenschappen staan daarin centraal,

In 2017 staat de Salvadoraanse hoofdstad San Salvador centraal tijdens de
Vastenactie-campagne. San Salvador is
met tientallen moorden per dag de meest
gewelddadige stad ter wereld. We steunen
hier een aantal initiatieven van katholieke
organisaties, die in deze zee van geweld
‘eilanden van hoop’ willen bouwen.
Eén van die projecten is het Jeugdcentrum in Apopa.
“Wie lid wordt van een bende, heeft maar
drie opties: je belandt in het ziekenhuis,
in de gevangenis of op het kerkhof.”
Aldus Pablo Rafael Andasol Paiz. Hij is
coördinator van het Jeugdcentrum dat de
Zusters van Angel de la Guarda hebben
opgericht in een van de meest beruchte
wijken van de stad: Apopa. Dagelijks
ziet hij hoe de bendes het leven in San
Salvador beheersen en hoe volwassenen
en kinderen daaronder te lijden hebben: “Kinderen en jongeren hebben hier
geen veilige plaatsen om te spelen en te
leren vanwege de constante dreiging van
geweld. Daarom is het Jeugdcentrum zo
belangrijk: hier zijn kinderen en jongeren
veilig en we geven ze de handvatten om
zichzelf te ontwikkelen zodat ze later een
positieve verandering in onze samenleving kunnen bewerkstelligen.”
Kinderen en jongeren hebben thuis én op
straat te maken met verschillende vormen
van geweld legt Pablo uit: “Er is veel huiselijk geweld, maar de meeste kinderen
voelen zich ook onveilig als ze op straat
lopen of spelen, er kan hier altijd iets
slechts gebeuren.
Jonge mensen hebben dus geen plaatsen
waar ze elkaar veilig kunnen ontmoeten,
laat staan waar ze aandacht krijgen en
zichzelf onbezorgd kunnen ontwikkelen.
Dat gunnen we de jeugd in Apopa wel:
met hen begint immers de toekomst en
daarom is er het jeugdcentrum van de
zusters Angel de la Guarda. Op pagina 8
leest u meer over de Vastenactie.
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H. Johannes de Doper - Keijenborg
Kerkstraat 7, 7256 AR Keijenborg; 0575-461314,
Secretariaat: donderdag 10.30-11.00 uur
Rekeningnr.: NL85RABO0125501102 (algemeen)
NL25RABO0125502958 (gezinsbijdrage Keijenborg)
NL97RABO0374716390 (gezinsbijdrage Zelhem)
Redactie: hannieankersmit@hotmail.com

Vastenactie
Eilanden van hoop.

Gezinsbijdrage/kerkbalans: C. Gerritsen 06-10065324

Locatieraad/pastoraatgroep
Jos Roeling, 0314-641739; Rob Besselink, 462882;
Hans Limbeek, 0314-641546, Dini Compas-Nijenhuis,
06-40594236; Annie Stapelbroek, 0314-641477

Bereikbaarheid
Sint Jan de Doper
Het parochiesecretariaat is geopend op
donderdagmorgen van 10.30 – 11.00 uur.
Telefoon 0575-461314. Voor spoedgevallen bij een overlijden of spoedbediening
belt u de parochiewacht. Telefoon 06 10
31 96 38.
Stichting R.K. Begraafplaats Keijenborg: contactpersoon mevr. J. Lamers
tel. 0575 – 464162.
Email:
begraafplaatskeijenborg@hotmail.com;
website www.begraafplaatskeijenborg.nl

Jaargedachtenisviering
Zondag 12 maart is de jaargedachtenisviering voor Wim Schellings overleden
02-03-2016, Leo Rabelink overleden 1003-2016, Marie Spoor-Henricks overleden 10-03-2016 en voor Marietje LamersBeulink overleden op 13-03-2016.

Familieberichten
Overleden: op 1 januari 2017 is overleden Jozef Alfons Gradus (Jos) Besselink
in de leeftijd van 86 jaar. Hij woonde
Hengelosestraat 57 te Keijenborg.

Kerstviering school
Op donderdagavond 22 december was
de hele St. Bernardusschool aanwezig
in onze mooie kerk om het Kerstfeest
te vieren. Op
het kerkplein
was voor extra
sfeer gezorgd:
er stonden
vuurkorven,
waxinelichtjes
en kraampjes
met glühwein
en chocolademelk. Bovendien waren er

zingende ouders te bewonderen. Ook in
de kerk waren versieringen aangebracht.
De kinderen hadden mooie bogen met
sterren gemaakt die van achteruit tot aan
het priesterkoor doorliepen. De kinderen
verzorgden zelf de hele viering met zang
en toneelstukjes. Het was een prachtige
gebeurtenis, waarbij het hele dorp betrokken was. School en kerk waren op unieke
wijze met elkaar verbonden. Je zou haast
kunnen zeggen dat tijden van weleer
herleefden.
Vanuit de kerk streven we die verbinding
met de school en het dorp ook uitdrukkelijk na. Wat ons betreft zou deze gebeurtenis dan ook elk jaar met Kerstmis mogen
plaatsvinden, sterker nog: we zouden het
heel erg op prijs stellen dat het elk jaar
zou plaatsvinden! De kerk moet immers
midden in de samenleving staan, en
Kerstmis is een uitgelezen mogelijkheid
om die gewenste verbondenheid tot stand
te brengen. Wij danken het onderwijzend
team en alle kinderen en hun ouders
voor het mogelijk maken van deze zeer
geslaagde gebeurtenis.
Pastoraatgroep Keijenborg

Rieky Nieuwenhuis stopt
Na bijna 40 jaar lid van de bloemversiergroep te zijn geweest heeft Rieky Niewenhuis onlangs een punt gezet achter
haar activiteiten voor deze groep. Rieky is
begonnen voor de bloemversiergroep toen
pastoor Van Zanten nog in Keijenborg
was. Een hele lange tijd dus. Daarnaast
was Rieky ook 20 jaar lid van het Maria
Postel-koor. Hierbij willen we haar zeer
hartelijk danken voor haar jarenlange
inzet voor onze geloofsgemeenschap.
Sylvia Wolsing is de nieuwe contactpersoon van de bloemversiergroep. Mochten
er mensen zijn die belangstelling hebben
om iets creatiefs met bloemen te doen,
dan kan men zich bij haar aanmelden:
tonnysylvia@hotmail.com
of tel. 0575-464129.
De pastoraatgroep

Met onze bijdrage steunen we verschillende initiatieven in El Salvador.
De samenleving van het Midden-Amerikaanse land is helaas nog altijd heel
gewelddadig.
Bendes heersen in de wijken en proberen
kinderen en jongeren continu te beïnvloeden en van de straat op te pikken.
Als bendelid heb je maar drie mogelijke
bestemmingen: het ziekenhuis, de gevangenis of het kerkhof. Zusters, paters en
vrijwilligers zetten zich in voor deze jeugd
en jongeren.
Meer informatie over de projecten die
de Vastenactie gaat steunen leest u op
pagina 8.
De vastenzakjes worden aan huis opgehaald. Mocht u niet thuis zijn, dan kunt u
deze in de bus deponeren achter in onze
kerk.
U kunt uw bijdrage ook overmaken op
rekeningnummer:
NL21 INGB 0000005850.
Werkgroep MOV

Eerste Heilige Communie
Op zondag 7 mei 2017 om 9.30 uur in de
H. Willibrordkerk te
Hengelo, doen onderstaande kinderen hun
Eerste Heilige Communie. Dit is een bijzondere dag voor hen. Ze
zijn al druk bezig met
de voorbereidingen. De
communicantjes vinden
het erg spannend, maar
zijn heel enthousiast.
Op zondag 2 april 2017 in de St. Jan
de Doperkerk te Keijenborg gaan deze
communicantjes zich aan de parochie
voorstellen.
De communicantjes zijn:
Rosalie Haggeman, Selwijn Bloemendal,
Isabelle Spieker, Daphne Maalderink,
Lieke Tolkamp,Thijmen Maalderink,
Hessel Wullink, Minke Maresch,
Jasmijn Seubring,Indy Veenhuis en
Merle Veenhuis.

Onderweg / Uit de geloofsgemeenschappen
H. Martinus - Baak
Wichmondseweg 17, 7223 LH Baak; 0575-441291;
martinusbaak@kpnmail.nl
Secretariaat: 1e en 3e donderdag van de maand
9.00-9.30 uur;
Opgave gebedsintenties buiten openingstijden secretariaat:
Bennie Stapelbroek: 491060 of Ans Berendsen: 441920.
Rekeningnr.: NL96RABO0304501697
Redactie: antoonmentink@chello.nl

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

Koffiedrinken
Op zaterdag 11 maart is er na de Woorden Communieviering met als voorganger
pastoraal werker Jaap van Kranenburg
koffie en thee drinken. Op zaterdag 8 april
is er ook koffie en thee, alleen is het dan
vóór de viering. Die avond hebben we
een bijzondere viering, de Beatmis. We
beginnen om 19.30 uur met koffie en thee.
Om 20.00 uur begint de viering. Zie het
artikel over de Beatmis op deze pagina.

Veertigdagentijd
De 40 dagen voor Pasen beginnen op
Aswoensdag 1 maart. Voor de Vijfslag zal
er om 19.00 uur een woorddienst zijn in
Vierakker. Voorganger is diaken Oude
Groen. We beginnen de Goede Week op
de zaterdag voor Palmpasen, 8 april, met
een Beatmis. Voorganger is pastoor Scheve. Palmzondag is er in Steenderen om
10.00 uur een familieviering. In de Goede
Week is op Witte Donderdag de viering
in Drempt, om 19.00 uur. Goede Vrijdag
kunt u kiezen uit meerdere opties, er
wordt in Vorden ‘s middags en ‘s avonds
De Passie gehouden. Daarnaast is er in
zowel Drempt als Vierakker om 15.00 uur
een kruisweg. In Steenderen wordt om
19.00 uur een Woorddienst gehouden.
Stille Zaterdag is de Paaswake om 21.00
uur in Steenderen. Op Eerste Paasdag is
er om 9.30 uur in Baak een Woord- en
Communieviering met als voorganger
diaken Oude Groen.

Beatmis 8 april 2017

Oude tijden herleven!

In de St. Martinuskerk in Baak wordt 8
april aanstaande een heuse Beatmis georganiseerd. U zult zich misschien afvragen
een Beatmis? Wat mag dat dan wel zijn?
Even kort samengevat: de Beatmis werd
vroeger tussen ongeveer 1960-1970 vaak
georganiseerd om door middel van het
spelen van “moderne” popmuziek tijdens

een Eucharistieviering door een liveband
of orkest meer mensen en jongeren naar
de kerk te trekken. Bezoekersaantallen
namen toen, net als nu, sterk af en jongeren kwamen niet of nauwelijks nog naar
een kerkdienst.
Zaterdag 8 april wordt de Beatmis uit het
roemruchte verleden in ere hersteld, en
wordt er een Eucharistieviering gehouden
gevuld met historische en hedendaagse
popmuziek van Marco Borsato tot een
mooi stukje Gospelmuziek. Onder leiding
van pastoor Scheve samen met het kerkkoor uit Olburgen en de band Back to
Basic (B2B) uit Steenderen.
We beginnen vanaf 19.30 uur met koffie
en thee, 20.00 uur is de aanvang van de
Beatmis. Een borreltje hoort hier natuurlijk ook bij, er kan gezellig nagepraat
worden onder het genot van een hapje en
drankje.
Het belooft een unieke ervaring te worden
voor jong en oud, neem uw kennissen
vrienden, buren, etc. mee, iedereen is van
harte welkom ook als je niet gelovig bent,
maar toch een “gezegend” gezellige avond
wilt hebben.
Tot 8 april in de St. Martinuskerk in Baak.

Ontwikkelingen
Martinushuus

Er zijn ontwikkelingen in de voortgang
van het Martinushuus, op het moment dat
ik dit schrijf, nog voor de parochieavond,
kan ik die niet met u delen. Hopelijk bent
u naar de parochieavond geweest, daar
heeft u kunnen horen wat de ontwikkelingen zijn. In de volgende Onderweg zullen
we u nader informeren.

Gebedsintenties
Za. 11/3 Fam. Hendriks-Hermsen, Jgt.
Anthonius Hermanus Driever, Jgt. Riek
Jansen-Mentink, Riek te Stroet, Wim
Driever, Jgt. Hermien HoppenreijsJansen. Zo.26/3 Ouders RoordinkBorgonjen, Ouders Jan en Will Schutte-

25
Bosman. Za. 8/4 Herman Hendriks,
Ouders Schotman-Bekken en fam., Jgt.
Thé Jansen. Zo. 16/4 Fam. VeenhuisZents, Johan Heijtink, Antoon Janssen
en Johan, Wim Driever, Marijke Hebben.
Za. 22/4 Fam Koekkoek, Ouders Schooltink-Kroesen,Theo en Ben, Ouders Jan en
Will Schutte-Bosman. Gebedsintenties
voor elke viering: Mevr. v.d.Pavert-v.
Leussen, Riet Jansen-Vermeulen.
Gebedsintenties voor eenmaal per
maand: Mevr. Hebben–Smit, Teun en
Marie Eliesen–Hendriks, Ouders van
Leussen-Schooltink-Bosman, Dicky Herfkens, Fam. Heijtink, Jos Hermsen, Fam.
Veenhuis-Zents, Ouders SchoenakerJanssen,Jan en Gretha Janssen-Bosman,
Fam. Teunissen-Schooltink, Gradus
Lichtenberg.

Vervolg van Olburgen

Workshop stoelbekleden
In de afgelopen periode heeft Jan Visser
al een paar workshops gegeven waarbij je
zelf je oude stoel weer in een nieuw jasje
stopt. De deelnemers zijn altijd super
enthousiast en het is natuurlijk prachtig
dat een vergeten stoeltje vanaf de zolder
van de schuur door zo’n opfrisbeurt weer
een pronkstukje wordt in je kamer. En de
opgeknapte stoeltjes zitten ook nog eens
superfijn.
De workshop wordt gegeven in de voormalige basisschool in Olburgen. Als er
genoeg liefhebbers zijn, wil Jan Visser in
maart weer een workshop stoelen bekleden verzorgen. Dus heb je belangstelling
voor deze workshop: stuur dan even een
mail met jouw naam en telefoonnummer
naar mailadres: anke46@gmail.com

Website
Op de website: www.12postelen.nl en dan
de tegel: Geloofsgemeenschappen heeft
iedere parochiegemeenschap haar eigen
pagina. Het is de bedoeling dat de website
up-to-date is (met de papieren versie van
Onderweg is dat natuurlijk niet mogelijk).
Neem dus een kijkje op de site voor de
meest actuele gegevens.
Heb jij een artikel waarvan je denkt: dat
is leuk voor de site, geef dit dan digitaal
door naar: jansenmts@planet.nl

Kopij
Sluitingsdata nummer 4: 24 maart 2017
Olburgen/Rha: (uiterlijk 20.00 uur):
E-mailadres: jansenmts@planet.nl
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H. Willibrord - Drempt
Zomerweg 19, 6996 DD Drempt.
Secretariaat: Hoefkensestraat 12, 6996 DS Drempt
locatieraaddrempt@gmail.com, 06 83801729
Opgave gebedsintenties:
rk.drempt.gebedsintentie@gmail.com
Rekeningnr.: NL25RABO0304500259
Redactie: redactie.willibrord.drempt@gmail.com

Locatieraad /pastoraatgroep
Ingrid Stortelder-Spigt, 0313 479294
Henrie Bremer, secretaris
Fons Janssen, penningmeester
Peter Hammink

Vastenactie 2017

Goede Week Vijfslag

Met de vastenactie wordt dit jaar uw
aandacht gevraagd voor San Salvador.
Met onze bijdrage worden verschillende
initiatieven “Eilanden van Hoop” genoemd, in een gewelddadige samenleving
ondersteund. In het jeugdcentrum van
Apopa zijn zusters, paters en vrijwilligers
actief om jongeren van de straat te houden
en te halen, want hun leven staat op het
spel. In San Salvador zijn veel bendes
actief die elkaar bestrijden en proberen
jonge kinderen over te halen mee te doen.
Als ze er eenmaal bij horen kunnen ze niet
meer terug anders is hun leven in gevaar.
In het jeugdcentrum krijgen ze lessen in
vreedzaam samenleven en respect te hebben voor de ander. Ze krijgen de scholing
en aandacht die ze nodig hebben, om zo
een menswaardig leven op te bouwen!
In de viering op zaterdag 18 maart wordt
speciaal aandacht gevraagd voor de vastenactie. In deze viering is er een speciale
tweede collecte net als bij het paasconcert
van Feeling. Op zaterdag 11 maart is er om
17.30 uur een Vastenmaaltijd, opgave op
de intekenlijst achter in de kerk!

Op donderdag 13 april, Witte Donderdag,
is er in onze eigen kerk om 19.00 uur een
Eucharistieviering. Op vrijdag 14 april,
Goede Vrijdag, is er om 15.00 uur de
Kruisweg en om 19.00 uur in Steenderen
de viering van de Goede Vrijdagliturgie.
Op zaterdag 15 april, Stille Zaterdag, is
er om 21.00 uur ook in Steenderen de
gezamenlijke Paaswake voor de Vijfslag,
voor meer informatie kijkt u op de pagina
van Steenderen. Op zondag 16 april, Paaszondag, is er om 9.30 uur in Drempt een
Woord- en Communieviering.
Vervoer vieringen goede week
Wanneer u geen vervoer heeft naar een
viering in de Goede Week, dan kunt u tot
uiterlijk twee dagen voorafgaand aan de
viering contact opnemen met Ingrid Stortelder-Spigt (Tel: 0313-479294). Er wordt
dan voor vervoer gezorgd. Ook wanneer
u naar één, van deze vieringen gaat en
bereid bent iemand mee te nemen, laat
het dan aan Ingrid weten!

De Adventsactie voor Burkina Faso heeft
in Drempt € 295,84 opgebracht, niet bekend is hoeveel er daarnaast via de bank is
overgemaakt. Alle gevers hartelijk dank!
Werkgroep MOV

Palmzondag
Op zaterdagavond 8 april is er een Beatmis in de kerk van Baak, een oud fenomeen dat een nieuw leven in wordt geblazen. De aanvangstijd is afwijkend, meer
informatie kunt u lezen op de pagina van
Baak, blz. 25. Op zondag 9 april is er in de
kerk van Steenderen een familieviering.
Meer hierover lees je op de pagina van
Steenderen, blz. 28.

gen. In 1517 kaartte Maarten Luther 95
stellingen aan en dat werd het begin van
de Reformatie. Helaas was een scheuring
binnen de kerk het gevolg. Vijfhonderd
jaar later was verzoening het centrale
thema van de Week voor de Eenheid. De
slogan ‘Jouw hand, mijn glimlach’ maakte
dit thema concreet. Maar ook: Als we
onze verschillen niet erkennen worden we
onverschillig. Zes leden van de protestantse gemeente en zes parochianen van
onze locatie bouwden samen een muur
van twaalf ‘stenen’.

De muur werd later – heel symbolisch –
afgebroken en in de vorm van een kruis
gelegd.

Op zaterdag 15 april om 20.00 uur geeft
Feeling weer haar jaarlijkse paasconcert
in onze kerk. U wordt van harte uitgenodigd om te komen luisteren of om zelf
mee te zingen!

De viering werd opgeluisterd door het
Willibrordkoor. Na afloop werd nog geruime tijd nagepraat onder het genot van
een kopje koffie of thee!
Voor Herman Pelgrom was het de laatste
keer dat hij als lid van de werkgroep
oecumene meegewerkt heeft aan een
oecumenische viering. Herman heeft
aangeven graag het stokje over te willen
dragen. Wij zijn dan ook blij dat Trees
Offenberg namens onze locatie bereid is
om deze taak op zich te nemen! Wij willen
Herman heel erg bedanken voor zijn inzet
en zijn blij dat hij aangegeven heeft Trees
de komende keer nog te willen ondersteunen. Herman bedankt!

Werkgroep Diaconie/Caritas

Vrijdagviering

De Dremptse werkgroep Diaconie/Caritas
behartigt de zorg om mensen binnen onze
locatie op sociaal en financieel gebied. Tijdens de viering op Eerste Paasdag wordt
ter ondersteuning hiervan de jaarlijkse
extra collecte gehouden.

Op iedere laatste vrijdag van de maand
om 9.30 uur is er een viering in onze kerk.
U wordt van harte uitgenodigd om deze
vieringen bij te wonen, waarna er gelegenheid is na te praten onder het genot
van een kopje koffie of thee in ‘het Zaaltje’
achter de pastorie.
31/03: WCV diaken Ten Bruin;
28/04: Eucharistie pastoor Scheve

Paasconcert Feeling

Oecumenische viering
In onze kerk werd de Week van Gebed
voor de Eenheid afgesloten met een inspirerende oecumenische viering waarin
dominee Engelage en diaken Bos voorgin-

Kopij

Sluitingsdatum kopij 24 maart:
redactie.willibrord.drempt@gmail.com

Onderweg / Uit de geloofsgemeenschappen
H. Willibrord - Olburgen
Olburgseweg 4; 7225 NB Olburgen, 0575-451279,
bgg 0575-451454.
Rekeningnr.: NL42RABO0148900313
Redactie: jansenmts@planet.nl

Locatieraad/pastoraatgroep
Jan den Hartog, voorzitter, 452815
Alex Gerritsen 450950
Anke Pasman, 451261
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intenties worden op Eerste Paasdag in de
eigen locatie nogmaals voorgelezen. Wij
nodigen u allen van harte uit in Steenderen aanwezig te zijn. Samen vieren dat
Christus is verrezen. Een nieuw begin.

Rooster
Geen vieringen in Olburgen in het
weekend van 4-5 maart, 8-9 april en
22-23 april.

Misdienaar:

12 maart, 26 maart en16 april.

Collectanten

Activiteiten voor vrouwen
Workshop Chocolaterie Magdalena.
Op zaterdag 18 maart 2017 gaan we ’s
middags naar Chocolaterie Magdalena in
Vierakker. We krijgen daar een uitleg hoe
chocolade wordt gemaakt en kunnen ook
zelf aan de slag door een roosje te maken
van marsepein.
De workshop duurt ongeveer 1,5 uur en
wellicht gaan we naar afloop nog even
een bakje koffie drinken in het koffiehuis
Ludgerus. Dit zit tenslotte in hetzelfde
pand. De kosten voor deze workshop zijn
€ 13,00 per persoon, hierbij komen dan
nog de kosten voor de koffie/thee en het
vervoer.
Je kunt je nog opgeven tot uiterlijk 15
maart via de mail: jansenmts@planet.nl
Laat dan ook even weten of je mee wilt
rijden (of als het mooi weer is, mee wilt
fietsen).

Rondleiding op de algemene
begraafplaats in Doesburg
Op vrijdagmiddag 21 april 2017 gaan we
een kijkje nemen op de algemene begraafplaats in Doesburg. Deze begraafplaats
heeft een monumentaal deel en daar gaat
Erna Bosch ons het een en ander over
vertellen. Met mooi weer kunnen we via
de dijk op de fiets, maar natuurlijk is het
ook mogelijk om met de auto te gaan of
mee te rijden. De details van deze activiteit komt in de digitale nieuwsbrief.

Boekenuitleen Olburgen
In de boekenuitleen in de voormalige
basisschool in Olburgen hebben wij een
groot aanbod van boeken. Het lenen van
boeken is gratis, maar we hebben ook een
aantal exemplaren te koop voor € 0,50.
De openingstijden zijn: dinsdag van 18.30
uur tot 19.30 uur en op vrijdag van 10.30
uur tot 11.30 uur. En geen zin in een boek,
maar wel in een praatje, ook dan ben je
natuurlijk van harte welkom.

We hebben van een bekende uitgever een
aantal nieuwe exemplaren ontvangen
waarvan de 1e druk in 2015 of in 2016
was. De volgende boeken zijn nieuw in
onze boekenuitleen:
Kader Abdolah:
Papegaai vloog over
de IJssel
Nicci French:
Denken aan vrijdag
Elizabeth George: Waar rook is.
William Golding:
Heer van de vliegen
Rodrigo Hasbun:
Woeste jaren
Michael Honig:
De aftakeling van
Vladimir P.
Yvonne
Kroonenberg:
God in Amerika
Antoine Leiris:
Mijn haat krijgen
jullie niet
Betsie Lerner:
De damesclub
Robert Moore:
De Koersk; de
dodelijke reis van
een kernonderzeeër
Roelof ten Napel: Constellaties
Bastian Obermayer en
Frederik Obermaier: Panama Papers
Thomas Raab:
Stil, kroniek van een
moordenaar
Anja Sicking:
Ferrari’s in de hemel
Willeke Stadtman: Op voet van oorlog
Simone van der
Nachtblauw
Vlugt:
(historische roman)
Ruud Westendorp & Oud worden in de
David van Bodegom: praktijk.

Paaswake zaterdagavond
15 april 21.00 uur

Dit jaar is de gezamenlijke Paaswake van
de Vijfslag ( Geloofsgemeenschappen
van Baak, Drempt, Olburgen, Steenderen
en Vierakker) op zaterdagavond 15 april
om 21.00 uur in de St. Willibrordkerk
in Steenderen. Voorgangers zijn pastor
Leisink en diaken Bos. De vijf nieuwe
paaskaarsen zullen in deze viering worden
gewijd. Het plaatselijk gemengd koor
wordt versterkt met zangers van de andere
vier koren. De misintenties van iedere geloofsgemeenschap zullen worden gelezen
door iemand van de eigen locatie. Deze

12 maart:
19 maart:
26 maart:
2 april:
16 april:

Jan Baars
Joost Langenhof
Erna Bosch
Jan den Hartog
Jan Baars

Lectoren
12 maart:
26 maart:
16 april:

Thea Lebbink
Anny Steentjes
Anke Pasman

Kosters

3 maart:
12 maart:
19 maart:
26 maart:
2 april:
7 april:
16 april:

Bloemversiering

Theo Damen
Jan Baars
Joost Langenhof
Cilia Langenhof
Betsie Verhoeven
Theo Damen
Jan Baars

4 maart – 17 maart:
18 maart – 31 maart:
1 april – 14 april:
15 april – 28 april:

Riky en Marietje
Betsie en Nicole
Diny en Leonie
Yvonne en Til

Dames- en herenkoor

Repetities: 7 maart, 14 maart, 21 maart,
4 april, 11 april, 18 april
Gezongen vieringen: 12 maart, 26
maart, 16 april

Intenties
12 maart: Bart Godschalk, Willemien
Horstink-Groot Koerkamp en Jan Horstink, Annie Gosselink-Pasman en Albert
Gosselink, Herman en Bep Pasman
19 maart: Liesbeth Sielias, Gradus en Dinie Baars, Jan Egging en Marietje EggingHoutman
26 maart: Theo van Aalst, Overleden
ouders Gerritsen-Reulink, Gradus en Riek
Bremer, Theo Bremer
2 april: Willemien Horstink-Groot Koerkamp en Jan Horstink, Annie GosselinkPasman en Albert Gosselink
16 april: Theo van Aalst, Overleden
ouders Gerritsen-Reulink, Liesbeth Sielias,
Gradus en Dinie Baars, Hendrikus Baars,
Gradus en Riek Bremer, Theo Bremer.
Vervolg op pagina 25
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H. Willibrord - Steenderen

Bronkhorsterweg 2, 7221 AC Steenderen, 0575-451223,
b.g.g. 0575 452101/06 16066571
Postadres: Azaleastraat 14; 7221 AZ Steenderen
Secretariaat: 1e en 3e maandag v.d. maand 9.30-10.30 uur;
of M. Schut, 0575-452101
Rekeningnr.: NL28RABO0148991939
Redactie: mariaschotman@gmail.com

Locatieraad

Trudi van der Weijden, vz.; Trees Huis in ’t Veld, pm.;
Nel Verheul, secr., 470596, familie.verheul@kpnmail.nl;
Willie Geurts, geb.

Pastoraatgroep

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

Licht dat het duister
verlicht
Dit was het thema
van de Woord- en
Communieviering
op zondag 22
januari. Voorganger was diaken
Theo ten Bruin en
het koor 2gether
zorgde voor de
muzikale omlijsting. Voorop het boekje stond, helaas in
zwart/wit, een plaatje van een ster. De
teksten in de viering van zowel liederen,
overdenkingen als de overweging van de
voorganger brachten het thema tot leven.
Diaken Ten Bruin vertelde over de prachtige kleuren van de afbeelding en dat je
die eigenlijk gezien moet hebben. Daarom
nu in Onderweg het plaatje in kleur. Een
extra service voor de mensen die in de
viering waren.

den en zingen en met vallen en opstaan,
dicht bij God te komen. Vijf maal per dag
mochten we hun diensten meevieren.
Samen met de zusters hebben wij de
maaltijden in stilte gebruikt. We hebben
een gesprek gehad met de gastenzuster
en enkelen van ons hebben op zaterdag
o.l.v. een zuster, gediscussieerd over het
evangelie van die zondag.
In het klooster bevindt zich (sinds 1766)
een hostiebakkerij waar dagelijks op
ambachtelijke manier hosties (ouwels)
gemaakt worden. Iedereen was het er
over eens dat we een prachtig en heel
bijzonder weekend in het klooster hebben
beleefd. Tussen de diensten en de maaltijden door was er ruim gelegenheid om te
lezen of te wandelen. We kregen zelfs de
eerste dag (spontaan) een korte rondleiding van een gastvrije Megenaar door het
rustieke stadje Megen aan de Maas. www.
clarissen.nl

Het kloosterritme in
Megen

Van 27 t/m 29 januari zijn we met
zeven personen van de protestantse en
katholieke kerk van Steenderen naar
het klooster van de Clarissen in Megen
(gemeente Oss) geweest. Een kloosterorde in de voetsporen van Clara, de eerste
volgelinge van Franciscus van Assisi. Om
toe te treden hebben zij na een proefperiode van een aantal jaren de gelofte van
gehoorzaamheid, armoede en kuisheid
afgelegd. We mochten enkele dagen in dit
vrouwenklooster (17 zusters) verblijven
voor stilte en verdieping en met het ritme
van de zusters meeleven en ervaren hoe
zij werken, bidden en hun hele leven in
dienst stellen van God. Voor ons ongelofelijk om te zien hoe zij hun leven op deze
manier kunnen/mogen leven.
Het is geen vak waar ze voor gekozen
hebben maar een roeping. Een wens, een
diep verlangen om door stilte, studie, bid-

Kruisjes ter gedachtenis
aan de overledenen

Al jaren is het een goede gewoonte om
tijdens een avondwake of uitvaartdienst
een gedachteniskruisje met de naam,
leeftijd en sterfdatum van de overledene
in de kerk op te hangen. Dit als teken dat
de overledene niet vergeten wordt en de
naam genoemd blijft worden. Na een jaar
wordt het kruisje aan de nabestaanden
overhandigd. De kruisjes zijn van hout
en werden altijd vervaardigd door Jan
Ruiken. Jan is twee jaar geleden overle-

den en de kruisjesvoorraad die hij achter
liet is op. Gelukkig is er iemand anders
gevonden die het werk van Jan voort
heeft gezet. Dat is Harrie Vredegoor. Hij
heeft voor een nieuwe voorraad gezorgd.
Wij zijn Harrie dankbaar hiervoor.

Lezing over Franciscus
door pastoor Scheve

Het was een inspirerend verhaal dat
pastoor Scheve vertelde over het leven
van Sint Franciscus op dinsdagavond 7
februari in het Kerspel. Bijna 30 mensen
uit de verschillende kerken luisterden
geboeid en keken naar de bijbehorende
diapresentatie.

Kerkbalans 2017
Dankzij de inzet van onze vrijwilligers is
de actie Kerkbalans weer goed verlopen.
De enveloppen zijn verspreid en weer
opgehaald. De penningmeester Trees
Huis in ’t Veld is druk bezig alle financiële
toezeggingen te verwerken. Het resultaat
is nog niet bekend, maar dat hoort u later.
Dank aan allen die meegewerkt hebben de
actie te doen slagen.

Beatmis 8 april in Baak
Er wordt op 8 april in Baak een Beatmis
georganiseerd. De aanvangstijd is afwijkend, informatie daarover kunt u lezen op
de pagina van Baak, blz. 25.

Paaswake
Zaterdagavond 15 april 21.00 uur
Dit jaar is de gezamenlijke Paaswake
van de Vijfslag (Geloofsgemeenschappen
van Baak, Drempt, Olburgen, Steenderen
en Vierakker) op zaterdagavond 15 april
om 21.00 uur in de St. Willibrordkerk
in Steenderen. Voorgangers zijn pastor
Leisink en diaken Bos. De vijf nieuwe
paaskaarsen zullen in deze viering worden
gewijd. De misintenties van iedere geloofsgemeenschap zullen worden gelezen
door iemand van de eigen locatie. Deze
intenties worden op eerste Paasdag in de
eigen locatie nogmaals voorgelezen. Wij
nodigen u allen van harte uit in Steenderen aanwezig te zijn. Samen vieren dat
Christus is verrezen. Een nieuw begin.

Familieberichten
Op woensdag 1 februari is mevrouw
Nolda Masselink-de Haan overleden op
de leeftijd van 83 jaar.

Koffie drinken na de
viering

Zondag 5 maart en zondag 2 april.

Onderweg / Uit de geloofsgemeenschappen
H. Willibrord - Vierakker

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

Locatieraad
Charlotte Bonga, vz., pm., 441261; Margreet Gründemann,
secr., 555559; Ria Hermsen, 520870; Jan Marijnissen,
441276, Frank Koekkoek, 452535

Pastoraatgroep
Michel Roording, 0630727690; Jan Tijssen, 441743;
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geworden; een soort Romeo en Julia liefdesverhaal dat zich in Wichmond-Vierakker afspeelt rond 1916-1917. Het spel zal
worden opgevoerd op Hervormingsdag,
eind oktober 2017.
We zijn nog op zoek naar enkele spelers
maar vooral naar mensen die mee willen
helpen achter de schermen met toneelattributen maken en kleding, dansjes
instuderen, muziek maken, PR en grime.
Wie zich wil aanmelden kan dat doen bij
Margreet Gründemann tel: 555559 of bij
Ben Hiddink tel: 441355.
Het wordt vast een gezellige boel!

Palmzondag 9 april
Nieuwjaarsreceptie
5 januari

Een jaarlijks terugkerende traditie: de
nieuwjaarsreceptie na afloop van de
viering van 17.00 uur. Jammer dat er
weinig mensen waren. Gelukkig leed de
stemming daar niet onder en was het toch
een succes.
Misschien iets voor u volgend jaar?

Gelredag in kerk van
Vierakker
Zaterdag, 21 januari jl, werd de Gelredag
van Radio Gelderland gehouden in onze
prachtige kerk. Om 10.00 uur openden
zich de deuren voor de eerste belangstellenden. De facebookpagina van de Ridders van Gelre had al eerder een oproep
gedaan en vanaf 7.00 uur werd op de radio flink reclame gemaakt. En met succes
want vanuit heel Gelderland kwam men
naar Vierakker. Verslaggever (Ridder)
René Arendsen, zie foto, maakte er met
zijn korte interviews een gezellige boel
van. Veel belangstelling was er voor de
uitleg over het interieur en onze “schatkamer”. Deze laatste is zelden te zien maar

voor deze gelegenheid werd natuurlijk
een uitzondering gemaakt. De Ludgerpanelen, straks te zien in de Ludgertuin,
met tekst en uitleg over Ludger waren
voor het eerst te bewonderen. Ze werden
enthousiast bestudeerd en de tekeningen brachten menig glimlach teweeg. De
warme chocolademelk met slagroom, de
verrukkelijke arretjescake van Margreet
en de appelplaatmix van Charlotte vonden gretig aftrek. De appelplaatmix was
zelfs zo populair dat na afloop hele hordes
richting boerderijwinkel Den4Akker reden, waar de appelplaatmix te verkrijgen
is, om groot in te slaan. Al met al een erg
gezellige ochtend met veel belangstelling.
Aan het eind van de ochtend klokten we
meer dan 100 bezoekers!

Beatmis 8 april in Baak
Oude tijden herleven!
Er wordt op 8 april in Baak een Beatmis
georganiseerd. De aanvangstijd is afwijkend, informatie daarover kunt u lezen op
de pagina van Baak, blz. 25.

Ludger en Luther in één
musical
Dit jaar, 2017 wordt herdacht dat 500 jaar
geleden Maarten Luther zijn stellingen tegen de kerk van Rome aan de deur van de
slotkapel van Wittenberg nagelde. Maar
het is ook het jaar waarin herdacht wordt
dat de Heilige Ludger 1275 jaar geleden
geboren werd.
De kerken van Wichmond en Vierakker,
protestant en katholiek, hebben besloten om die herdenkingen gezamenlijk te
vieren.
Dominee Tim Wiersum heeft een musical
geschreven waarin verhalen over zowel
Luther als Ludger een plaats hebben
gekregen. De afgelopen maanden heeft
een groepje mensen bestaande uit Ben
Hiddink, Joke Kamphuis en Margreet
Gründemann zijn concept van commentaar voorzien en het is een mooi stuk

Kindernevendienst in
een ander jasje
Op Palmzondag is er voor de kinderen gelegenheid om samen een palmpasenstok
te versieren en daarna mee te doen aan
een kleine optocht door Wichmond.
Dit jaar doen we dat samen met de kinderen van de Hervormde Kerk. Ook de kinderen van Avonturijn en de Garve worden
hierbij uitgenodigd. De kinderen worden
om 9.30 uur verwacht op basisschool de
Garve aan de Dorpsstraat in Wichmond.
Met hulp van een aantal vrijwilligers kunnen ze hun palmpaasstok versieren. Het
is de bedoeling dat de kinderen zelf een
stok meenemen. Voor verder materiaal
om te versieren wordt gezorgd.
De dienst in onze kerk begint om 10.00
uur. Nadat u uw kind heeft weggebracht
kunt u naar de dienst in de Willibrorduskerk gaan.
Om half 11 gaan de kinderen (samen met
de leiding) in optocht naar onze kerk en
zullen daar een rondje in de kerk lopen.
Hierna lopen we samen met de kerkgangers naar de Hervormde Kerk om ook
daar de stokken te laten zien. Vervolgens
lopen we nog een kleine ronde door het
dorp waarna we afsluiten met koffie/thee
en limonade op de Garve. Iedereen is van
harte welkom.
Verdere informatie volgt eind maart op
de pagina van onze eigen geloofsgemeenschap.
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Het Sacrament van het Heilig Vormsel

De voorbereidingen

Op 20 maart starten de voorbereidingen voor de vormelingen
met een ouder-kind informatieavond.
Op deze avond vertellen we wat het Sacrament van het Heilig
Vormsel inhoudt. Je maakt kennis met andere jongens en
meisjes uit onze parochie die zich ook willen laten vormen
of die er over nadenken en er eerst iets over willen weten
voordat ze definitief ja zeggen.
Tijdens deze avond wordt de verdere voorbereiding uitgelegd en de praktische zaken met de ouders besproken. Na
afloop krijgen de vormelingen de eerste opdracht mee om er
thuis samen met hun ouders over in gesprek te gaan.

Vormselweekend op 6 en 7 mei

De meeste voorbereiding vindt plaats in het weekend van 6
en 7 mei. Op een creatieve en interactieve wijze wordt spelenderwijs ontdekt wat je laten vormen betekent en waarom
dit voor jou van belang is. Ofwel ‘wat heb je eraan?’
We starten op zaterdagmorgen om 9.00 uur in de H. Willibrordkerk in Ruurlo. Na de middag gaan we naar het scoutinggebouw in Ruurlo, daar gaat het programma verder en
daar overnachten we ook. Op de zondagmiddag is het laatste
deel van de voorbereiding, samen met de ouders en broertjes
en zusjes.
Gedurende dit weekend zijn er verschillende workshops
waarin je met elkaar in een groep aan de slag gaat. De Bijbelverhalen vormen een rode draad en laten steeds zien hoe
Jezus in het leven stond, de keuzes die Hij maakte, waar
Hij zich voor inzette en waarom. Steeds wordt het leven van
Jezus verbonden met het leven van de vormeling nu.

De workshops

De Helper. Hier ontdekken we hoe de heilige Geest een
helper kan zijn voor ons. We kijken naar een filmpje over
leerlingen op het voortgezet
onderwijs. Er is van alles aan de
hand. Wat zij meemaken is iets
wat jij of wij ook mee kunnen
maken. En hoe kan de heilige
Geest je daarbij dan helpen.
De thuisopdracht wordt hier
ook bij gelegd. Waarbij kan de
heilige Geest een loods, leidsman voor jou zijn? Hier kom je
achter bij het kompasspel.

Contact. Op welke wijze maken we contact met elkaar? En
hoe communiceer je met God? Op een speelse wijze gaan we
hierover in gesprek. Elke vormeling maakt een eigen gebedsketting.
Missie.Jezus had een missie. Hij zette zich in voor Gods
bedoelingen, Gods droom voor de wereld. Hoe zit dat met
onze missie, welk doel, welk ideaal streven wij na? Waar
maken wij ons druk om en zetten wij ons voor in? We kijken
naar een film over een gehandicapte man die zich juist inzet
voor anderen. Op welke wijze kunnen wij van betekenis zijn
voor anderen? Helpen ons daar de tien
geboden bij? Hoe dan?
Vuur. Waardoor raken wij enthousiast.
Welk vuur brandt in ons. Hoe kan de
heilige Geest ons aansteken en begeesteren? Wanneer werkt de heilige Geest
in ons en wanneer juist niet? Bij het
kampvuur sluiten we de avond af.
Ik geloof. Gevormd worden. Hoe gaat
dat nu in zijn werk. Wat betekent de
geloofsbelijdenis. Hoe gaat het vormen
in de vormselviering. Kun je zien dat
iemand gelooft? Met verschillende
werkvormen gaan we daarover aan de
slag. Carrousel met ouders erbij. De
zondagmiddag wordt gezamenlijk met
de ouders, broertjes en zusjes gedaan.
In een carrousel worden verschillende
opdrachten samen gedaan.
We sluiten het weekend vierend af waarbij de vormelingen
steeds iets vertellen of laten zien van de workshops en
natuurlijk zingen we ons kamplied. Om half 4 gaat iedereen
weer naar huis.

Kennismaking met de Vormheer

In deze voorbereidingsperiode zal ook een dag gepland
worden waarop er kennis gemaakt wordt met de Vormheer,
hulpbisschop Mgr. Drs. H.W. Woorts.
Datum en programma worden later vastgesteld.

Vormselviering

Op zaterdagavond 17 juni is om 19.00 uur de Vormselviering,
in welke kerk en plaats worden later bekend gemaakt.

Marga Engelage-van Langen, pastoraal werker

Jong Onderweg
Op 22 maart gaan we in gesprek rond een film. Dit keer
zijn we niet in de sacristie van de St. Jan, maar in het
parochiesecretariaat aan de Van Heemstrastraat in Zutphen. We beginnen om 19.00 uur.
Ben je tussen de 18 en 36 jaar, dan ben je van harte
welkom om mee te doen.
Voor informatie of aanmelding kun je contact opnemen met Marga Engelage-van Langen, pastoraal werker. Bel of app, tel: 06-29405303 of stuur een mail:
m.engelage@12apostelen.nl of stuur en berichtje via
Jong Onderweg Facebook.nl
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Palmpasen

Op verschillende plaatsen in onze parochie worden met
Pampasen, zondag 9 april, speciale Palmpaasvieringen
georganiseerd met soms aansluitend een optocht.
Om 9.30 uur
- in de H. Jospehkerk in Lochem
- in de H. Willibrordkerk in Ruurlo
- in de H. Willibrordkerk in Hengelo
Om 10.00 uur
- in de H. Remigiuskerk in Steenderen
- in de H. Willibrorkerk in Vierakker
Om 11.00 uur
- in de H. Johannes de Doperkerk in Keijenborg
Om 11.15 uur
- in de H. Johannes de Doperkerk in Zutphen

Kinderavondviering
'Op weg naar Pasen’
Kom en vier met ons mee!

Op Paaszaterdag, 15 april is er om 19.00 uur een
viering in de St. Jan te Zutphen speciaal voor kinderen.
Jezus had veel leerlingen,
vrienden en volgelingen, ook
wij willen Hem volgen. Samen met de kinderen zingen,
bidden en vertellen we wat
Jezus betekende voor de
mensen. Hoe ging het verder
na de intocht in Jeruzalem,
door wie werd Hij verraden, hoe nam Jezus afscheid,
wat gebeurde er tijdens de maaltijd, waarom moest Hij
dood en hoe gaat het verder? Ben je benieuwd? Kom en
doe met ons mee in deze interactieve viering.
Neem gerust je (groot)ouders broertjes, zusjes,
vriendjes en vriendinnetjes mee!
Voorgangers zijn: Marga Engelage, pastoraal werker en
Laura van de Kam, parochiemedewerker.
Wil jij ook iets doen in deze viering, geef je dan vóór
25 maart op via l.vandekam@12apostelen.nl

Laura van de Kam, parochiemedewerker

Eerste Heilige
Communie
Samenwerking Borculo en Ruurlo

De voorbereiding van de kinderen op de Eerste Heilige Communie is in volle gang. Een groep van 10
enthousiaste kinderen, allen uit Borculo,
heeft zich 12 februari in de Ruurlose
H. Willibrordkerk voorgesteld. Het was
een mooie viering die voorgegaan werd
door parochiemedewerkster Marian
Storteler, en muzikaal verzorgd werd
door koor Stemmig uit Borculo. Op 14
mei, 9.30 uur, zullen deze kinderen in
de O.L.V. Tenhemelopnemingkerk in
Borculo hun Eerste Heilige Communie
ontvangen, in een viering die mede verzorgd gaat worden door Sing a Song uit
Ruurlo. U bent allen van harte welkom.

Samenwerking Hengelo en Keijenborg

6 kinderen uit Hengelo en 5 kinderen uit Keijenborg starten
binnenkort met de voorbereiding op hun Eerste Heilige
Communie. Op zondag 2 april stellen zij zich voor in de viering
om 11.00 uur in de H. Johannes de Doperkerk in Keijenborg.
De Eerste Heilige Communie ontvangen zij op zondag 7 mei
om 9.30 uur in de H. Willibrordkerk in Hengelo. We wensen
alle kinderen en hun ouders een goede voorbereiding toe op
weg naar een mooi Communiefeest.

Cluster Quintus

Met een ouder/kindavond op 8 maart a.s. start de voorbereiding van 3 kinderen uit Joppe, 6 kinderen uit Lochem, 1 kind
uit Vorden en 6 kinderen uit Zutphen. Zij zullen gezamenlijk worden voorbereid op hun Eerste Heilige Communie op
zondag 21 mei om 11.15 uur in de H. Johanner de Doperkerk
in Zutphen. De presentatieviering is gepland op zondag 2
april, 9.30 uur in de H. Josephkerk in Lochem. We wensen
de kinderen en hun ouders een fijne voorbereiding en mooie
vieringen toe.

Cluster Vijfslag

Dit jaar zijn er geen kinderen opgegeven uit de geloofsgemeenschappen in Baak, Drempt, Olburgen, Steenderen en
Vierakker voor de Eerste Heilige Communie. We hopen dat
er volgend jaar wel weer een Communiefeest gevierd kan
worden.
Marga Engelage-van Langen, pastoraal werker

Pasen
Op Eerste Paasdag, zondag 16 april, om 10.30 uur, is er een familieviering
in de H. Willibrordkerk in Hengelo. Voorganger is pastoraal werker Marga
Engelage. Met Pasen herdenken we de opstanding van Jezus Christus: De
zondag na de graflegging kwamen drie vrouwen bij het graf. Ze wilden er
geurende kruiden gaan leggen. De zon was net op toen ze er aankwamen.
Plotseling bleven ze geschrokken staan. De steen was weg en het graf was
leeg. Naast hen verscheen een engel. Hij zei: ‘Hij is er niet meer. Hij is
opgestaan!’
Komen jullie ook luisteren naar dit mooie verhaal én de betekenis
ervan? Van harte welkom.
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Onderweg / Onze koren

Parochiekoor St. Jan Keijenborg
In 1969 is op initiatief van pastoor Dijkers een Dameskoor voor ‘Rouw en Trouw’ in het
leven geroepen. Jan Kleve was dirigent van het Herenkoor en wist zodoende vrij gemakkelijk, goed zingende dames bij elkaar te brengen. Bij de familie Kleve thuis werd er
wekelijks geoefend. En op 4 oktober zong het Dameskoor voor het eerst in een huwelijksviering.
De eerste jaren stond het koor boven achter in de kerk, maar toen pastoor Van Zanten
pastoor van Keijenborg werd, verhuisde het koor naar voor in de kerk, op het priesterkoor. Er werd passende kledij aangeschaft voor een mooier geheel. Heden ten dagen
staat het koor aan de zijkant, naast het priesterkoor. Hierdoor is het hoofdaltaar weer
goed zichtbaar.
Bij het 25 jarig jubileum bestond het koor uit 24 dames. Het jubileum is feestelijk
gevierd. Het Dameskoor was al lang niet meer alleen voor de Rouw- en Trouwvieringen.
Zij verzorgde met haar zang ook veel weekendvieringen en Avondwakes. Toen in 2009
het 40 jarig bestaan gevierd werd, was het aantal dames ongeveer gehalveerd.
Vanaf 1 januari 2010 kwamen er enkele heren, die overdag beschikbaar waren, bij het koor en
werd het Dameskoor het Parochiekoor.
Het Parochiekoor repeteert één keer per week, op maandagavond, in de sacristie. Ieder jaar zingt
het koor een keer in het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem en verzorgen zij met hun zang een
viering met Ziekenzalving in het Verpleeghuis “Den Ooiman”.
Het Parochiekoor bestaat momenteel uit 12 zangers, 9 dames en 3 heren. Vanaf 1994 is Riet
Kleve de dirigente. Ernest Koers verzorgt al jaren de begeleiding. Op 27 november jl. hebben we,
samen met het koor van de geloofsgemeenschap in Vorden, een feestelijke viering verzorgd ter
gelegenheid van zijn 60 jarig jubileum als organist!

