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Bestuur parochie 
HH. twaalf apostelen:
J.G.M. (Harry) Scheve, pastoor; voorzitter
L.A. (Louis) van Dijk, vicevoorzitter
Mevr. M-C.E. (Charlotte) Bonga-Tulleken, 
 secretaris
G.A.G. (Gerard) Stolwijk RA, 
 penningmeester
Mevr. C.A.L.S. (Ineke) Peterse-Giesen,  
 portefeuille personeels- en vrijwilligersbeleid
T.J.G.M. (Theo) Lam, 
 portefeuille communicatie
H.G.J. (Herman) Heuver, portefeuille  
 gebouwen en begraafplaatsen

telefoonnummer voor:

Ziekenzalving, ziekenzegen 
en uitvaart        06 103 19 638

PCI - noodhulp
Heeft u om wat voor reden dan ook hulp 
nodig? Neem contact op met de 
Parochiële Caritas Instelling (PCI)
Email: pci@12apostelen.nl
www.pci12apostelen.nl

Contactgegevens  
parochie HH.  
twaalf apostelen
Pastoraal team:
J.G.M. (Harry) Scheve, pastoor, 
 tel. 06 53 21 40 17
 Kerkstraat 9, 7256 AR Keijenborg
 Email: h.scheve@12apostelen.nl

J. (Jaap) van Kranenburg, 
 pastoraal werker, tel. 06 51 23 03 05
 p/a Van Heemstrastraat 4; 7204 GJ Zutphen
 Email: j.vankranenburg@12apostelen.nl

M.J.B. (Marga) Engelage-van Langen,  
 pastoraal werker, tel.: 06 29 40 53 03
 p/a Van Heemstrastraat 4, 7204 GJ Zutphen
 Email: m.engelage@12apostelen.nl

Secretariaat Parochie: 
Mieke Degen en Magda van Ommen
 Van Heemstrastraat 4, 7204 GJ Zutphen; 
 Tel.: 0575 711310; 
 dinsdag t/m vrijdag 9.00-12.00 uur
 Email: secretariaat@12apostelen.nl.

Contactgegevens geloofsgemeenschappen
 De contactgegevens van de geloofsgemeen- 
	 schappen	kunt	u	vinden	op	de	betreffende	
 locatiepagina vanaf blz. 13.

assistentie Pastoraal team: 
Diaken A.J.M. (Anton) Bos
 Tel.: 06 44902208
 Email: a.bos@12apostelen.nl

Diaken V.Th.Th. (Theo) ten Bruin:
 Tel.: 06 18581803; 
 Email: t.tenbruin@12apostelen.nl 

Diaken G.G.M. (Günther) Oude Groen
 Telefonisch spreekuur voor zieken en ouderen: 
 Dinsdag 18.30-19.30 uur. Tel.: 0545 272320
 Email: g.oudegroen@12apostelen.nl 

L.M.J.F. (Laura) van de Kam, 
 parochiemedewerker, tel.: 06 39639364 
 Email: l.vandekam@12apostelen.nl. 

G.J.A.M. (Gerry) Spekkink-Beunk,
 parochiemedewerker, tel.: 06 47153610
 Email: g.spekkink@12apostelen.nl

M.J. (Marian) Storteler-Wopereis,
 parochiemedewerker, tel.: 06 11178334
 Email: m.storteler@12apostelen.nl

Lente en Geest
 
Het is lente. Het eerste groen begint te 
ontluiken en in onze Graafschappelijke 
weilanden zien we de pasgeboren lam-
meren rondhuppelen. Als dan ook de zon 
schijnt kan dat een gelukzalig gevoel ge-
ven. Het nieuwe leven breekt door. Nieuw 
leven dat nieuw elan aan de wereld geeft.

We zijn op weg naar Hemelvaart en 
Pinksteren. Deze twee feesten zijn beiden 
een feest van de Geest. Hemelvaart heeft 
de belofte al in zich van de Heilige Geest, 
wiens komst we met Pinksteren vieren. 
Het is deze Geest die werkt in en door 
mensen. Een Geest die mensen aandrijft, 
inspireert en nieuw elan geeft. Die Geest 
kan werken via boeken, tv-programma’s, 
social media. En uiteraard werkt de Geest 
ook binnen de kerk. De Kerk is zelfs bij 
uitstek de plek waar de Geest mensen 
weet te inspireren. Niet alleen door het 
woord, maar zeker ook door daad en 
samenwerking kunnen mensen worden 
geënthousiasmeerd. Met dit blad hopen 
we die geestkracht door te geven. Hopen 
we mensen nieuwe inspiratie te geven om 
tot verdieping van hun geloof te komen, 
of een heroverweging voor de zoekende of 
afgehaakte mens. 
Namens de redactie wens ik u veel lees-
plezier!
 
Hans Limbeek  

Gedreven door de geest
Zo heette één van de modules (aantal lessen) binnen de gehele cursus ‘pas-
torale school’ die ons aartsbisdom in alle vicariaten een aantal jaren geleden 
organiseerde. door middel van verschillende modules werd een goed overzicht 
aangeboden van ons geloof. Hoe zijn bepaalde ontwikkelingen geweest in de 
loop van onze kerkgeschiedenis? Hoe maak je de Bijbel hanteerbaar voor jouw 
leven? Welke kennis heb je nodig om jouw geloofsbeleving verder te ontwik-
kelen? Ik moet zeggen dat het gehele lesplan heel ambitieus was en vooral 
uitdagend. ook een aantal vrijwilligers uit onze eigen parochie hebben toen 
aan deze ‘pastorale school’ meegedaan. 

Gedreven door de Geest. Als iemand 
gedreven is, is iemand bezield. Je voelt 
je geraakt door God, en wilt het uit-
dragen. Op verschillende plekken van 
onze parochie zie je mensen met een 
enorme gedrevenheid zich inzetten voor 
de geloofsgemeenschap. Het ontdekken 
waarom ze dit allemaal doen is een ware 
ontdekkingstocht. Voor mij als pastor aan 
de ene kant, maar vooral ook voor degene 
die mijn gesprekspartner is. Je mag dan 
soms een mens ontmoeten die jou verteld 
wat zijn/haar bezieling is. Kortom je 
spreekt met elkaar over spiritualiteit. Het 
is ergens proberen een antwoord te geven 
op het waarom van het gedreven zijn. 
Waarom wordt je geraakt door de Geest? 
En dan vooral: wat is dat toch die Geest?
Deze ontdekkingstocht is niet alleen een 
weg om te omschrijven hoe de werking 
van de Geest is, maar is vooral ook een 
weg van ervaring. 
Kijken we naar de geschiedenis van 
onze spiritualiteit, dan zien we vooral 
mensen die enkel en alleen ervaringen 
opgeschreven hebben. Dat wat ze met het 
hart gevoeld hebben, proberen ze door 
te geven en vooral willen ze daarin een 
voorbeeld zijn. Kennis van jouw geloof 
krijgt daardoor een geheel eigen klank. 
Je hebt dan even geen woorden en uitleg 
nodig. Kennis maakt plaats voor stilte. In 
de stilte komt de werkelijkheid van God 
dicht bij je. 

Dat was en is de ervaring van velen in de 
geschiedenis die de stilte hebben opge-
zocht. Dat wat zij hebben ervaren mag 

ons helpen op onze ontdekkingstocht. 
‘Grote’ woorden uit het verleden worden 
woorden van ons leven; worden woorden 
om van te leven. Gedreven zijn door de 
Geest is een weten, dat in elke mens een 
‘diep hart’ zit dat jou in beweging zet om 
Gods liefde en vrede uit te dragen. 

Soms gebeurt het dat je langzaam erach-
ter komt dat de Geest steeds met je bezig 
is. Op een onverwacht moment ontston-
den de onderstaande woorden in mij die 
ik met u wil delen:
 

Onrust, angst: ik weet het, het 
hoort bij ons loslaten.

Hoe vaak heb ik deze woorden 
opgeschreven,

op papier; in mijn gedachten
In pijn.
 
Het innerlijk waar ik nog veel in 

heb te ontdekken
Ontvouwd zich in een langzaam 

zoeken
Door pijn en onzekerheid heen.
 
Even, heel even, raak ik dat 

Wezenlijke
Die zegt:
Onrust beweging geef ik je.
 
Juist door die onrust bespeur je 

Mij
Die jouw brengt naar mijn stilte.

U kunt misschien de gedachte krijgen: 
wat kunnen wij hier mee? Ik ga gewoon 
naar de kerk of ben lekker actief als 
vrijwilliger. Zeker waar, maar toch heb-
ben we allemaal wel ergens iets van een 
persoonlijke ervaring. Misschien gaat u 
daarom wel telkens naar de kerk om te 
vieren? En is het niet zo dat je ook gegre-
pen kunt raken als je meeviert?
Ja, hoe je er ook tegen aan kijkt: gegrepen 
zijn door de Geest, dat is vaak een heel 
persoonlijk gebeuren. Daarom is zomaar 
delen niet altijd vanzelfsprekend. Vaak zal 
dit gebeuren in een vertrouw-volle om-
geving, met mensen die weet hebben wie 
je bent en waar je voor staat. Misschien 
kan het binnen een kleine geloofsgemeen-
schap, die we op verschillende plekken 
in onze parochie tegen komen. Of binnen 
een gebedsgroep. 

Maar zonder je eigen ervaringen uit te 
spreken kan je het ook samen beleven 
als we samen liturgie vieren. Vooral met 
Pinksteren wordt er gesproken over inspi-
ratie, bemoediging, uitdaging, kortom: je 
laten raken door de H. Geest. Mensen, ge-
woon in de parochie, mogen dit ervaren. 
In eigen woorden of woorden die al een 
hele traditie meegaan, ook die kunnen je 
enorm inspireren, maar gedreven door 
Gods Geest.

Pastoor Harry Scheve
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In memoriam Georgius arnoldus Simons
Pastoor Simons werd geboren op 10 april 1934. Hij was de middelste in een 
gezin van 11 kinderen. In zijn jonge jaren was hij misdienaar en daar zijn z’n ge-
voelens voor het priesterschap ontstaan. na de lagere school ging hij het huis 
uit om in te trekken bij de orde der Karmelieten. uiteindelijk heeft hij gekozen 
voor het seminarie bij de Wereldheren van het aartsbisdom utrecht. 

Op 23 juli 1961 is hij tot priester gewijd 
in de kathedraal van Utrecht. Zijn eerste 
parochie waar hij als kapelaan werd be-
noemd was in Winterswijk, gevolgd door 
Huissen, Duistervoorde en ’s Heerenberg. 
Op 17 oktober 1986 werd hij benoemd 
tot pastoor van de parochie Onze Lieve 
Vrouw Tenhemelopneming te Borculo. 
Op 1 november 2000 ging hij met emeri-
taat, maar hij bleef tot in 2015 bereid om 

de Eucharistie te vieren in onze parochie. 
Na een periode van afnemende gezond-
heid heeft hij op 14 februari 2017 de 
Ziekenzalving ontvangen. De dag erna, 
op 15 februari 2017 is pastoor Simons 
overleden.
De uitvaart in de Onze Lieve Vrouw 
Tenhemelopnemingkerk en de ter aarde 
bestelling in Borculo hebben plaatsgevon-
den op 21 februari 2017.

overweging uitvaart pastoor Simons
Onderstaand een deel van de overweging van em.-priester Henk Limbeek, die gehouden 
is tijdens de uitvaart van pastoor George Simons. Deze is in z’n geheel te beluisteren op 
onze website www.12apostelen.nl geloofsgemeenschap Borculo, Kerkradio-uitzending 
van 21 februari 2017.
Op pagina 21 kunt u de tekst lezen van het bidprentje van pastoor Simons.

Beste familie, collega’s, parochianen, 
vrienden en bekenden,
Enige tijd geleden vond ik de priester-
plaatjes van onze wijdingsklas (1961) 
terug. Daarbij was ook het plaatje van 
pastoor George Simons. Hij had als tekst 
gekozen, de woorden die wij ook vanmor-
gen hoorden in de eerste lezing, toen nog 
in de oude vertaling: De mensen moeten 
ons beschouwen als de dienaren van 
Christus. Dienaars, helpers van Christus.
Paulus wil met deze woorden de Korin-
thiers nog weer eens wijzen waaraan hij 
zijn gezag ontleent. Aan Christus zelf. Ze 
hadden hun oordeel snel klaar, die Korin-
thiers, en vergeleken graag de ene predi-
ker met de andere. Ik heb niets te maken, 
zegt Paulus, met een of ander menselijk 
oordeel. Ik heb alleen met God te maken. 
Die zal tenslotte oordelen en ieder zal de 
lof ontvangen die hem toekomt.

George wilde ook bewust dienaar, helper 
van Christus zijn. Hij wilde een pries-
ter zijn, toegewijd aan Christus en zijn 
evangelie. Natuurlijk zal hij ook last 
gehad hebben van het menselijke oordeel. 
Als priester sta je in de wind. Mensen 
zijn nogal eens snel in hun oordeel, ook 
collega’s. Hij was daar zeker gevoelig 
voor. Maar hij zocht zijn fundament in 
Christus. Daar hield hij het bij ondanks 
alle veranderingen. Met veranderingen 
had George het overigens niet gemakke-
lijk, hij was nog een priester, een pastoor 
van de oude stempel. Die omspoeld door 
alle ontwikkelingen, zich soms afvroeg: 
heb ik het allemaal wel goed gedaan? 
In zijn onzekerheid vond hij dan rust in 
de verbondenheid met Christus in de 
Eucharistie en in het Getijdengebed. Hij 
vond het jammer en ook vreemd dat hij 
niet dagelijks de H. Mis meer kon doen. 

Dan vroeg hij zich af: ben je 
als priester niet verplicht elke 
dag de H. Mis op te dragen. Je 
probeerde hem gerust te stellen, 
maar die vraag kwam telkens 
weer terug. Die onzekerheid 
bleef. Dan greep hij weer trouw 
‘den beminde, den oude brevier’ 
zoals Gezelle zegt. Al werd dit 
wel steeds kleiner. George had 
het moderne Getijdenboek 
al eens omgewisseld voor het 
Latijnse brevier. Die lagen veel 
makkelijker in de hand. Toen 
we eens in Rome waren, vroeg 

George: Zou je hier niet zoals vroeger het 
Brevier kunnen krijgen in vier delen. En 
inderdaad werd het hem enige tijd later 
uit Rome toegezonden. Met het Latijn had 
hij geen moeite

Hij verzorgde ook zijn prediking en had 
een prettige stem om naar te luisteren. 
Hij probeerde nieuwe theologische inzich-
ten bij te houden. Hierbij was Hans Kung 
zijn auteur. Misschien nog meer door het 
heldere Duits dat hij schreef dan door 
zijn vooruitstrevende opvattingen, want 
George bleef binnen de lijnen van de leer 
door het lezen van de Osservatore in de 
Duitse editie. De artikelen in de tijd van 
Joh. Paulus II vond hij wel erg lang. Be-
nedictus/Ratzinger was naast Hans Kung 
een goede tweede. De Jezus boeken van 
hem zijn zo’n beetje het laatste dat George 
gelezen heeft, want toen begon zijn ge-
zondheid, geestelijk en lichamelijk steeds 
meer achteruit te gaan. Gelukkig had hij 
broer Theo altijd in de buurt om hem met 
raad en daad bij te staan. En Boukje en 
Henk. Anders had hij het echt niet meer 
gered. Ook in het verpleeghuis hebben 
jullie hem regelmatig opgezocht. Het is 
bijzonder en ontroerend dat jij, Theo bij 
zijn sterfbed aanwezig was. We zeggen 
dan wel: het moest zo zijn, je wordt ge-
leid. Nu is George, de beminnelijke mens 
en toegewijde priester niet meer onder 
ons. Hij is thuisgekomen bij zijn Heer die 
hij als trouwe dienaar, herder en leraar 
heeft willen dienen. Moge hij van God de 
lof ontvangen die hem toekomt. Amen.

Vrijwillige bijdrage
Rond deze tijd vragen wij u weer een bijdrage te geven voor 
het blad Onderweg.
Inmiddels leest u het vierde nummer van jaargang vijf. Een 
lustrum van ons parochieblad! 
Gesteld mag worden dat Onderweg als medium van de pa-
rochie HH. Twaalf Apostelen een belangrijke rol speelt in de 
communicatie naar u toe. De redactie van Onderweg hoopt 
dat het blad aan de hoge verwachtingen blijft voldoen.
Op donderdag 16 maart hebben wij de “grote” redactiever-
gadering gehouden. Deze jaarlijkse bijeenkomst stelt de 
redacties van de geloofsgemeenschappen in de gelegenheid 
om kennis te nemen hoe het afgelopen jaar is verlopen 
op	redactioneel	gebied	en	hoe	de	financiën	ervoor	staan.	
Tijdens	deze	vergadering	kwam	specifiek	het	samenspel	
ter sprake tussen de werkwijze van de verschillende lokale 
redacties voor wat betreft Onderweg en de invulling van de 
eigen pagina van de geloofsgemeenschap op de website van 
de parochie HH. Twaalf Apostelen. 
Veel dank is er verschuldigd aan al die vrijwilligers, die 
ervoor zorgen dat Onderweg bij u in de brievenbus belandt. 
Uw	financiële	bijdrage	
maakt het mogelijk op de 
ingeslagen weg door te 
gaan; uw gift biedt een 
basis voor de toekomst 
van Onderweg. 
Op de bijgesloten machti-
gingskaart worden de 
verschillende mogelijk-
heden om een bijdrage 
te doen aangegeven. 
Mogen wij weer op uw 
steun rekenen? 

Namens de redactie  
van Onderweg,
Huub Winkeler

Van de BeStuurStafeL
onze parochie in beweging
Je kunt best stellen dat onze parochie in beweging is, al is het 
dan	niet	in	sportief	opzicht.	Het	zou	ook	niet	fijn	zijn	als	de	paro-
chie en de kerkgebouwen bewegen, want dan zou er sprake zijn 
van een aardbeving en we weten uit Groningen wat de gevolgen 
daarvan kunnen zijn.

Op elke locatie zijn mensen actief, elke parochiaan kan en mag 
bijdragen aan het wel en wee van het functioneren van de eigen 
geloofsgemeenschap of de parochie als geheel. De radertjes 
moeten draaien, vaak zijn het juist de kleine dingen die het 
plezierig maken. We willen echter graag een huis zijn voor alle 
parochianen, ook voor hen die niet in staat zijn om fysiek wat 
te doen. Zeker als je op leeftijd bent gaat het soms gewoonweg 
niet meer. Als parochie willen we graag ruimte bieden voor allen, 
voor vieringen, voor stilte devotie, voor alles wat nodig is voor 
het functioneren van de parochie. Daarbij hoort ook het afscheid 
nemen van een dierbare.

Vanuit mijn portefeuille probeer ik de ontwikkelingen en wensen 
bij te houden die met onze huisvesting te maken hebben. Ook in 
de geloofsgemeenschappen wordt hieraan veel aandacht besteed. 
Uiteraard proberen we daarbij toekomstgericht te werken. Onze 
kerkgebouwen zijn ook in de toekomst essentieel. Een vergezicht 
naar de toekomst levert echter een harde confrontatie op. Kun-
nen we alles wel behouden zoals het nu is? Kunnen we beslis-
singen uitstellen en de ontwikkelingen afwachten? Kunnen we 
de gevolgen van minder kerkbezoek en alles wat daarbij hoort 
negeren? Het lijkt verstandiger informatie te verzamelen en op 
basis van opvattingen en reële verwachtingen een visie met een 
bijbehorend beleid te ontwikkelen.

Dat is ook wat in Baak gebeurt. Het kerkgebouw van Baak, de 
H. Martinus, is gesplitst in een liturgisch deel en een profaan 
deel. Met name voor het profane deel wordt al jarenlang naar 
een goede en duurzame invulling gezocht. Tegelijkertijd wordt, 
mede op initiatief van de lokale verenigingen, gezocht naar 
een ontmoetingsplek voor alle inwoners. Uit de verschillende 
opties voor zo’n plek kiest de meerderheid van de bevolking, zo 
blijkt uit een enquête, voor het kerkgebouw. Daarnaast heeft 
de geloofsgemeenschap in Baak te maken met een teruggang 
van het aantal vrijwilligers en het kerkbezoek. Het lijkt erop dat 
een aantal zaken hier samenvallen. Er lopen dan ook al enige 
tijd gesprekken over de ontwikkelingen van een dorpshuis in de 
kerk en er is zelfs al een naam: Martinushuus. De inzet daarbij is 
om het kerkgebouw ook op de lange termijn voor de hele lokale 
gemeenschap van Baak te behouden. Om een gezonde exploitatie 
van dit monumentale kerkgebouw een goede kans te geven zijn 
diverse initiatieven en subsidies nodig. Het ligt daarbij niet voor 
de hand dat onze parochie of de geloofsgemeenschap dit doet en 
de exploitatie van het dorpshuis op zich neemt. Wel zijn parochie 

en geloofsgemeenschap 
nauw betrokken bij het 
proces en proberen een 
bijdrage te leveren aan 
de nieuwe toekomst voor 
het gebouw. Een nieuw 
te vormen stichting zal 
echter uiteindelijk de 
exploitatie moeten ver-
zorgen en als toekomstige 
eigenaar dit gebouw gaan 
beheren. 
Helaas hebben deze 
ontwikkelingen vergaande gevolgen voor de gebruiksmogelijk-
heden van de kerk ten aanzien van het houden van vieringen. 
Bij vervreemding van een kerkgebouw wordt deze aan de Rooms 
Katholieke eredienst onttrokken. Het Huis van God, de gewijde 
ruimte wordt ontwijd. Dit voelt als het afscheid nemen van een 
wel heel bijzonder dierbaar huis. We proberen hierbij alle belan-
gen goed af te wegen en, in samenspraak met de geloofsgemeen-
schap in Baak, met zorg vorm te geven aan de toekomst. 

Herman Heuver



Sinds de komst van de Ludgerreliek wordt 
in Vierakker de sterfdag van Ludger, op 
26 maart, met een vesperviering her-
dacht. Dit jaar, het jaar waarin het 1275 
jaar geleden is dat Ludger werd geboren, 
met wederom monseigneur Hoogenboom 
als hoofdcelebrant samen met onze eigen 
pastoor Scheve. Ruim honderd mensen 
waren aanwezig, waaronder vijf leden van 
de Bruderschaft Ludgerus uit het Duitse 
Werden, die ’s ochtends al vroeg op de 
fiets	naar	Vierakker	waren	afgereisd.	

Mgr. Hoogenboom benadrukte in zijn 
preek onder meer dat de heilige Ludger 
ons aan het begin van de 21ste eeuw een 
spiegel voorhoudt: “Zijn boodschap is: 
Wees mensen in de wereld maar niet van 
deze wereld. Blijf niet zitten bij de vlees-
potten van onze welvaartsmaatschappij. 

Houd je niet bezorgd vast aan wat je hebt. 
Wees een missionaire gemeenschap, een 
groep mensen die zich telkens weer weet 
te herinneren wat Christus in het Evange-
lie zegt. Trek uit, trek weg van een leven 
in berusting. Richt je naar de mensen 
om je heen en laat de boodschap van het 
Evangelie stralen. … Het voorbeeld van de 
heilige Ludger mag ons aansporen tot een 
evangelisch leven in verbondenheid met 
God en met elkaar.”

feestelijke opening Ludgertuin 
in Vierakker
Bezoekers aan de omgeving van Zutphen, 
Vierakker en Zelhem kunnen veel verwij-
zingen naar de heilige Ludger tegenko-
men. Aan de Den Elterweg bij Café Den 
Elter is de plaats waar Ludger ongeveer 
1200 jaar geleden de IJssel overstak om 
zijn geloof in de Achterhoek te verkondi-
gen. Op de dijk staat een monument als 
historische herinnering. Dat is het start-
punt van het ongeveer 45 km lange Lud-
gerpad dat langs de monumentale kerk 

in Vierakker via Zelhem richting Aalten 
voert. In Museum Smedekink in Zelhem, 
waar hij zijn eerste kerkje stichtte, is een 
replica van dat gebouwtje te zien. In de 
St. Willibrorduskerk in Vierakker is sinds 
2012 een reliek van hem te bewonderen. 
Men kent meestal wel de heilige Willi-
brord en de in Dokkum vermoorde heilige 
Bonifatius. Maar wie was nou Ludger? 

In de op zondag, 26 maart feestelijk 
geopende Ludgertuin aan de Vierakker-
sestraatweg 31 in Vierakker kunt u dat te 
weten komen. In de tuin zijn informatie-
borden met teksten over zijn leven, over 
zijn zendingstochten, zijn wonderen en 
nog veel meer, een en ander op humor-
volle wijze geïllustreerd. Ter gelegenheid 
van de opening van de Ludgertuin is 
een boekje uitgeven met de teksten en 
illustraties van de informatieborden. Dit 
boekje is te bestellen via info@demooiste-
kerk.nl en kost € 5,00 exclusief verzend-
kosten.
De	receptie	na	afloop	van	de	opening	van	
de tuin was zeer geanimeerd. Een dag met 
een gouden randje.

Charlotte Bonga
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Vesperviering ter gelegenheid van de 
1275ste sterfdag van de heilige Ludger
Sinds 20 mei 2012 is in de Vierakkerse St. Willibrorduskerk een reliek van de 
heilige Ludger (ook wel Liudger) te vinden. op die mooie zondag in mei vond 
de ‘translatio’ (overhandiging) plaats van de Ludgerreliek. al eerder, op 4 sep-
tember 2011, had monseigneur Hoogenboom in essen-Werden (dld.) de reliek 
in ontvangst genomen. Het kleine, door kardinaal Simonis gecertificeerde 
partikel uit Ludgers gebeente, lag al enkele jaren in het duitse plaatsje Werden 
(bij essen) te wachten op een goede bestemming. dat werd Vierakker. In de 
maanden na de ontvangst van de reliek was deze in een estafette door enkele 
parochies van het aartsbisdom gereisd met Vierakker als de eindbestemming.

reality. God heeft 
jou voor ogen!
Op 7 mei a.s. is het Roepingenzondag: de jaarlijkse gebeds-
dag voor roepingen tot het priester-
schap, het diaconaat en het religieuze 
leven. Het onder de aandacht brengen 
en bevorderen van roepingen is een 
zeer belangrijke taak binnen de Kerk. 
Paus Franciscus sprak enkele maan-
den geleden over het belang van dit 
roepingenpastoraat. 
Hij zei: Roeping begint met een blik 
van barmhartigheid die op mij ge-
richt is. Zó heeft Jezus naar Matteüs 
gekeken. Deze tollenaar zag geen 
blik van misprijzen of veroordeling, 
maar voelde zich vanbinnen beke-
ken met liefde. Jezus heeft de voor-
oordelen en de etiketten van het 
volk getrotseerd; Hij heeft een nieuwe ruimte 
geopend waarin Matteüs zijn eigen leven opnieuw heeft 
kunnen bekijken en kon beginnen aan een nieuwe weg.
Op dezelfde manier stel ik mij de blik van de pastor voor. 
Deze blik is in staat om verwondering voor het Evangelie op 
te wekken, om wakker te maken uit de sloomheid waarin 
de cultuur van consumentisme en oppervlakkigheid ons 
onderdompelt en om de vragen van waarachtig geluk op te 
wekken, vooral bij jongeren. 

Ook het Aartsbisdom Utrecht heeft behoefte aan mensen 
die de liefdevolle blik van God in hun leven hebben ervaren 
en zich geroepen weten de Heer te volgen, het Evangelie te 
verkondigen, de sacramenten te vieren en om te zien naar 
de mens in nood. Het volk van God moet geleid worden 
door herders die geraakt zijn door Gods liefde en daarom 
hun leven willen geven aan de dienst van het Evangelie. 
Er is echter geen roepingenpastoraat mogelijk zonder vol-
hardend en aanhoudend gebed. Met paus Franciscus spreek 
ik de hoop uit dat de parochies, geloofsgemeenschappen 
en de vele gebedsgroepen die er in ons aartsbisdom zijn 
blijvend bidden dat de Heer arbeiders mag sturen voor de 
oogst. Van harte nodig ik u daarom uit om u aan te sluiten 
bij de Diocesane Gebedskring om roepingen. Daarmee 
maakt u het gebed om roepingen tot het priesterschap, di-
aconaat en religieuze leven tot een belangrijke intentie van 
ons gezamenlijk gebed. Voor informatie en opgave voor de 
Gebedskring: rector@ariensinstituut.nl

Zonder	financiële	middelen	lukt	het	echter	ook	niet.	Wer-
ving en opleiding van nieuwe priesters kosten veel geld. 
Daarom	wil	ik	u	vragen	om	ons	zo	mogelijk	ook	financieel	
te steunen. Uw bijdrage is meer dan welkom op IBAN NL 
64 ABNA 0810496488 ten name van het Fonds Priester-
opleiding Aartsbisdom Utrecht. Voor meer informatie over 
schenken of nalaten aan het Ariënsinstituut, zie: www.
ariensinstituut.nl. Hartelijk dank voor uw steun! 

drs. P. Kuipers
Rector Ariënsinstituut en voorzitter van de Diocesane 
Roepingenraad

Van het PCI bestuur
Op 14 maart jongstleden heeft het bestuur van de PCI het “voor-
jaarsoverleg” met de werkgroepen van de verschillende locaties 
gevoerd. Naast de gebruikelijke onderwerpen is er veel aandacht 
besteed aan het beleidsplan 2017-2020 van de PCI.
In het beleidsplan heeft het bestuur de plannen voor de komende 
jaren beschreven, waarop de verschillende werkgroepen vooraf 
hun schriftelijke standpunt hebben gegeven. In de vergadering is 
hierover verder van gedachten gewisseld.
Uit de reacties bleek dat veel werkgroepen zich konden vinden in 
de voornemens. Er waren ook werkgroepen die moeite hadden 
met het herzien van een afspraak dat bij de fusie in 2010 was 
overeengekomen. Die afspraak betrof een bedrag in een “admi-
nistratieve reserve” op te nemen waarop de werkgroepen aan-
spraak zouden kunnen maken voor PCI uitgaven. De bedragen 
waren gerelateerd aan het ingebrachte vermogen. Deze gereser-
veerde bedragen zijn niet gebruikt voor uitgaven in het kader van 
de kerntaak van de PCI: armoedebestrijding. De bedragen zijn 
onaangepast in de verschillende jaarrekeningen opgenomen. In 
het beleidsplan is voorgesteld om die “administratieve reserve” 
niet langer apart te registreren omdat de gedachte erachter van 
destijds niet meer actueel is.
Allereerst kan elke werkgroep bij de jaarlijkse begroting plannen 
indienen die getoetst worden aan de kaders die het bisdom han-
teert en die in het beleidsplan zijn vermeld. Bij de het indienen 
van de begroting is geen relatie gelegd met bedoelde historische 
reserve. 
Omdat het toezicht van het bisdom de afgelopen jaren op een 
doelmatige besteding is aangescherpt zijn er nu geen mogelijk-
heden meer om bepaalde uitgaven te doen die voor de fusie, met 
een ruimere interpretatie van de regels, wel mogelijk waren.
Na een goede gedachtewisseling over met name dit punt in het 
beleidsplan hebben de werkgroepen gezegd geen overwegende 
bezwaren te hebben tegen de voornemens in het beleidsplan.
Het Beleidsplan 2017-2020 is dus nu een feit.
Binnenkort wordt dit beleidsplan verspreid onder belangheb-
bende personen en organisaties.
Wij hopen dit beleidsplan samen met pastoor Harry Scheve uit 
te dragen en de diaconie en armoedebestrijding binnen onze 
parochie verder vorm te geven.

Wanneer u belangstelling heeft voor het be-
leidsplan kunnen wij dit aan u toesturen. Een 
e-mail naar pci@12apostelen.nl met uw naam 
en adres is voldoende om het plan toegestuurd 
te krijgen. 

Theo Venneman, voorzitter,
PCI HH.Twaalf Apostelen

Hartelijk dank
Tijdens de vorige vergadering is het bestuur van de PCI 
verrast met twee tassen vol met gebreide truien. Ook al is 
de winter inmiddels achter ons; het bestuur zal een goede 
bestemming voor deze truien gaan zoeken. We willen de 
maker van de truien, die anoniem wenst te blijven, hartelijk 
dankzeggen. Er zullen zeker kinderen zijn die deze truien de 
komende winter graag gaan dragen.

Theo Venneman, voorzitter
PCI HH. Twaalf Apostelen
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Brian McDonald: 
Ik voel me thuis in de kerk
Je hebt wel eens van die gesprekken waarvan je na afloop denkt dat het eigen-
lijk nog niet klaar is, dat je nog veel meer wilt weten. Het gesprek met Brian 
was zo’n gesprek. Hij is al vele jaren actief voor de katholieke kerk in vele rol-
len maar dat was voor mij en waarschijnlijk voor velen in onze parochie vooral 
‘achter de schermen’. al ruim vijftien jaar is hij samen met Gonnie aagten 
actief in de huwelijksvoorbereiding. Vanuit die functie ontmoet hij tegenwoor-
dig niet meer dan circa tien aanstaande bruidsparen per jaar. dus dan sta je 
niet echt in de spotlights. maar het is belangrijk werk, de voorbereiding op een 
van de Heilige Sacramenten die onze kerk kent. alle reden dus om Brian in dit 
nummer van onderweg nu eens wel in de spotlights te zetten.

Door drukke agenda’s en reizen was 
het even plannen voor we een afspraak 
hadden, maar op een maandagavond 
half maart is het zover. Ik ben te gast bij 
Brian McDonald in Lochem. We drinken 
thee aan de grote eettafel. Zonder melk, 
al zou je dat misschien verwachten van 
iemand die in Engeland is opgegroeid. 
Brian vertelt over zijn achtergrond: ‘Mijn 
ouders zijn Ieren die naar Engeland zijn 
gegaan, waar ik in 1958 in Birmingham 
ben geboren. Wij leefden in een Ierse, dus 
katholieke omgeving maar in feite was het 
heel multicultureel, er woonden mensen 
uit allerlei landen met veel verschil-
lende religies. Ik zat op de katholieke St. 
Teresa’s basisschool en heb nog enkele 
vage herinneringen van de tijd voor het 
Tweede Vaticaans Concilie, waarin alleen 
Gregoriaans gezongen werd.’ De school 
heeft veel betekend voor Brian, zo 
blijkt later in het gesprek en hij 
vertelt dat hij nog steeds vrienden 
uit die tijd heeft, ook al woont hij al 
heel lang niet meer in Engeland.
Brian ging scheikunde studeren in 
Wales en promoveerde in dat vak 
in 1984 in Manchester. Daarna 
vertrok hij voor een postdoc peri-
ode naar Parijs waar hij zijn latere 
echtgenote Margaret Ann ont-
moette, die aan een proefschrift in 
de kunstgeschiedenis werkte. ‘De 
periode in Parijs was fantastisch,’ 
vertelt Brian. ‘Margaret Ann en ik 
leerden elkaar en de stad kennen 
en dat was natuurlijk geweldig. In 
die tijd kwam ik vaker in de Angli-
caanse dan in de katholieke kerk, 
maar toch kwam ik in contact met 
Michael Driscoll, een katholieke 
priester bij wie ik een kamer kon 
huren en in hartje Parijs terecht 
kwam.’ Margaret Ann en Brian ver-
loofden zich in Parijs en maakten 
deel uit van een groep jongeren die 
werden voorbereid op het huwelijk. 

In 1986 trok Brian naar Nederland en 
ging bij AKZO werken. Hij woonde in 
Deventer waar hij mede door mensen die 
hij via de Heilig Hartkerk aldaar leerde 
kennen, vrij snel zijn weg wist te vinden. 
Daar hoorde het leren van de Nederland-
se taal bij, want Parijs had geleerd dat het 
belangrijk is om de taal van het land waar 
je woont goed te spreken. 

In 1987 zijn Brian en Margaret Ann 
getrouwd en in 1989 besloten ze uit 
Deventer naar Lochem te verhuizen waar 
Margaret Ann destijds een baan bij de 
gemeente had. Brian reisde veel maar 
werd toch lid van de pastorale groep in 
Lochem en hielp om een doopgroep en 
een huwelijksvoorbereidingsgroep op 
te zetten. Later werd die huwelijksvoor-
bereidingsgroep uitgebreid met Ruurlo 

en Borculo, het parochieverband oost 
en tenslotte onze hele huidige parochie. 
Natuurlijk wil ik graag weten waarom ie-
mand die een heel drukke baan heeft, veel 
reist en een gezin met twee opgroeiende 
kinderen heeft, al zo lang zo veel tijd aan 
de kerk besteedt. Brian heeft een duidelijk 
antwoord: ‘Mijn opleiding begon op de 
katholieke St. Philip’s school in Birming-
ham en ik heb daar alleen maar goede 
herinneringen aan. We ondernamen veel, 
er werd veel gezongen, we zijn naar het 
Vaticaan geweest, ik heb heel bijzondere 
dingen mogen meemaken. De interactie 
met school en kerk heeft het beste in mij 
naar boven gehaald, ik voel me thuis in 
de kerk en doe graag wat terug voor de 
kerk en de maatschappij. Bovendien vind 
ik het een eer om dit te mogen doen en 
is het leuk werk.’ Een mooi en duidelijk 
verhaal vind ik, maar ik wil nog iets meer 
weten: ‘Wat spreekt je nu zo aan in de 
kerk? Kun je daar nog iets meer over 
zeggen?’ Brian vervolgt: ’Er zijn verschil-
lende redenen waarom de kerk belangrijk 
voor me is, dat betreft zowel esthetische 
als spirituele aspecten. Ik word blij van de 
kerk. Ik houd van de traditie, van zang en 
van de atmosfeer. Maar ik zoek ook naar 
bezinning en diepgang. Zo ga ik bijvoor-
beeld regelmatig met een groep vrienden 

op retraite.’

Brian is een man met wie je graag 
een gesprek voert. Hij praat, maar is 
ook geïnteresseerd en stelt wedervra-
gen. Ik kan me heel goed voorstel-
len dat hij in staat is om mensen bij 
de huwelijksvoorbereiding aan het 
praten te krijgen. ‘Ik probeer goed te 
luisteren,’ vertelt hij, ‘en open vragen 
te stellen. Tegenwoordig zijn er dan 
wel veel minder huwelijken dan in 
het verleden, maar de mensen die 
kiezen om in de kerk te trouwen doen 
dat veel bewuster. Daardoor heb je 
bijna vanzelf diepgaande gesprekken. 
De mensen durven in die gesprek-
ken veel van zichzelf te laten zien, 
ze durven zich heel kwetsbaar op te 
stellen.’ We praten nog door over de 
kerk van vandaag en concluderen dat 
‘gemeenschap’ daarin belangrijk is, 
in de breedste zin van het woord. En 
daaraan levert Brian McDonald al 
jaren een grote bijdrage. 

Theo Lam

Hemelvaart
In de eerste eeuwen 
van het christendom 
kende het Paasmysterie 
– sterven, opstanding, 
verhoging en geestzen-
ding – geen afzonder-
lijke feestdagen. Al deze 
aspecten van het mys-
terie werden ’s nachts 
gevierd in de Paaswake. 
Alles werd gezien als 
onderdeel van één en 
hetzelfde feest. Nadat 
in de vierde eeuw onder 
Constantijn de Grote het 
christendom een toege-
stane godsdienst werd, veranderde dit. De kerk kreeg meer 
mogelijkheden tot uiterlijke manifestaties. Daarom werd 
het Paasfeest opgesplitst in een aantal afzonderlijke feesten. 
Zo ontstond veertig dagen na Pasen Hemelvaartsdag en 
vijftig dagen na Pasen Pinksteren. In het getal veertig zit 
veel Bijbelse symboliek. Veertig staat voor een leven of een 
generatie lang. Veertig is ook het getal van de verwachting 
en van een periode van intens leren. Maar de veertig dagen 
verwijzen natuurlijk ook naar het Bijbelboek Handelingen: 
gedurende veertig dagen na zijn opstanding is Jezus te mid-
den van zijn leerlingen om met hen te spreken over het rijk 
van God. Op een aantal plaatsen in die Vroegmiddeleeuwse 
wereld werden Hemelvaart en Pinksteren overigens nog een 
hele tijd op dezelfde dag gevierd.

Met Hemelvaart neemt Jezus afscheid van de wereld. Na 
dit gebeuren is hij niet langer zichtbaar en tastbaar aanwe-
zig in het ondermaanse. Jezus stijgt op ten hemel en wordt 
voorspreker en middelaar van de mensen bij God, zo zegt 
de christelijke theologie. Hemelvaart wordt door de Kerk 
dan ook niet gezien als een afscheidsfeest, maar als een van 
belofte dat God de mensen steeds nabij is. 
Om duidelijkheid te krijgen dat Hemelvaart en Pinksteren 
nauw met elkaar samenhangen, maar ook om te zien hoe die 
belofte in een Bijbeltekst is verwoord, kunnen we het best 
een kijkje in het Lucas evangelie nemen.
In Lucas 24:49-50 lezen we: ‘’Ik stuur jullie wat mijn Vader 
heeft beloofd. Blijf dus in Jeruzalem, totdat de hemelse 
kracht over je gekomen is. Toen leidde hij hen de stad uit tot 
Betanië. Hij hief zijn handen en zegende hen. En onder het 
zegenen ging hij van hen weg omhoog naar de hemel. Ze vie-
len op de knieën en keerden heel blij naar Jeruzalem terug.’’ 
Op de dag van zijn afscheid, zijn hemelvaart dus, belooft 
Jezus zijn leerlingen een hemelse kracht, de Heilige Geest 
dus, wiens komst we nu met Pinksteren vieren. Jezus stijgt 
op, en de Heilige Geest daalt neer. Daarom wordt het He-
melvaart/Pinkstergebeuren door sommige theologen ook 
wel uitgelegd als een ontmoeting tussen hemel en aarde. 
Een uitwisseling zou men ook kunnen zeggen. Verrijzenis, 
hemelvaart en de zending van de Geest drukken dan ook 
hetzelfde heilsgebeuren uit. Zo gek was het dus helemaal 
niet dat de vroege christenen Pasen, Hemelvaart en Pinkste-
ren op dezelfde dag vierden.

Hans Limbeek

Boodschap paus Franciscus 
op 28 mei voor  
Wereldcommunicatiedag
Paus franciscus vraagt iedereen die werkzaam is in de me-
dia om mensen verhaallijnen aan te reiken die in de kern 
‘goed nieuws’ zijn. de paus noemt het noodzakelijk de 
vicieuze cirkel van onrust en de spiraal van angst die het 
gevolg zijn van de voortdurende focus op ‘slecht nieuws’, 
te doorbreken.

De paus vraagt dit in zijn boodschap voor de 51ste Wereldcom-
municatiedag. Het thema van de boodschap van de paus is: 
‘Wees niet bevreesd, want Ik ben bij u’ (Jesaja 43, 5). Hoop en 
vertrouwen meedelen in onze tijd. 

Paus Franciscus benadrukt dat het niet de bedoeling is om men-
selijk leed te ontkennen of naïef te zijn. Wel is het nodig om het 
gevoel van moedeloosheid tegen te gaan. Want, zo zegt de paus, 
in een mediawereld die denkt dat goed nieuws niet verkoopt, 
en waar menselijk leed en het mysterie van het kwaad makke-
lijk veranderen in entertainment, is er altijd het gevaar dat ons 
geweten in slaap sukkelt en dat we pessimistisch worden.

Met zijn boodschap voor Wereldcommunicatiedag wil de paus 
een bijdrage leveren aan een “open en creatieve manier van 
communicatie, die nooit het kwaad verheerlijkt maar in plaats 
daarvan concentreert op oplossingen en die ontvangers van de 
boodschap inspireert tot een positieve en verantwoordelijke 
benadering.” Daarom vraagt de paus iedereen om mee te werken 
aan het vertellen van verhaallijnen van ‘goed nieuws’.
Dat goede nieuws is Jezus Christus. In Hem heeft God zijn 
solidariteit getoond met elke menselijke situatie. We hoeven dan 
ook niet bevreesd te zijn, want Hij heeft oog voor al zijn kinde-
ren.

Wereldcommunicatiedag vindt plaats op 28 mei 2017, de zondag 
voor Pinksteren. De boodschap werd, zoals gebruikelijk, bekend-
gemaakt op de feestdag van Franciscus van Sales (24 januari). 
Hij is de patroonheilige van de journalisten. De Nederlandse 
vertaling van de boodschap is te vinden op www.rkkerk.nl, de 
website van de Kerkprovincie (directe link: www.rkkerk.nl/wp-
content/uploads/2017/02/Boodschap-paus-Franciscus-Wereld-
Communicatie-Dag-def.pdf).
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daoud nassar
Zondagsavonds laat kijk ik vaak naar nederland 2. er zijn daar vanaf 23.00 uur 
een aantal levensbeschouwelijke programma’s te zien, die alle regelmatig de 
moeite van het kijken waard zijn. Kruispunt, de Kist, andries en Het Vermoe-
den. Ik zeg ‘regelmatig’ omdat het een beetje van het onderwerp en de gast af-
hangt. niet alles en iedereen is voor iedereen even boeiend, niet waar? Zo is er 
bij andries Knevel regelmatig een al te blije dominee en het aantal soapsterren 
in de Kist vind ik ook wat aan de hoge kant. maar goed, dat is een kwestie van 
persoonlijke smaak. Laat ik het hebben over iemand die ik onlangs zag in Het 
Vermoeden, die me wel van het begin tot het eind kon boeien: daoud nassar.

Latijnse 
mariavespers
Bij het begin van de meimaand, op 
zondag 7 mei om 17.00 uur, verzorgt 
het Gregoriaans Getijdenkoor in de 
St. Janskerk in Zutphen weer een 
Latijnse Mariavespers.
De gezangen zijn naast de Psalmen 
voor een belangrijk deel ontleend 
aan verschillen Mariahymnen en 
Antifonen.
Door de teksten van deze eeuwen-
oude gregoriaanse melodieën in onze 
tijd te zingen, zoals zoveel anderen 
het voor ons eeuwen lang deden, 
wordt het een gebed van alle tijden, 
een stukje eeuwigheid in het heden.

Tekstboekjes met Latijns-Nederland-
se vertaling zijn beschikbaar.

Wim Laurensse

Daoud is een telg uit een geslacht van 
christelijke Palestijnen. Honderd jaar 
geleden, in 1916, kocht zijn grootvader 
een stuk grond bij Bethlehem. Hij begon 
daar een boerderij, die tot op de dag van 
vandaag in het bezit is van de familie Nas-
sar. Daoud vertelde in Het Vermoeden dat 
de plek voor hem zowel als Palestijn maar 
zeker ook als christen zeer inspirerend is: 
wonen en werken op de plaats waar Jezus 
ter wereld kwam. 

Na de Zesdaagse Oorlog In 1967 werd de 
Westelijke Jordaanoever, waarop Beth-
lehem ligt, bezet door Israël. Een situatie 
die tot op de dag van vandaag voortduurt 
en die ook mede oorzaak is van de vijand-
schap tussen Joden en Palestijnen. Sinds 
1967 bepaalt Israël dus wat er gebeurt op 
de Westelijke Jordaanoever. Een van de 
gevolgen van de bezetting is dat er een 
steeds groter aantal Joodse nederzettin-
gen wordt gebouwd in het gebied. Grond 
wordt zo maar in beslag genomen en tot 
staatsgrond verklaard, ook al is deze al 
vele jaren lang het bezit van Palestijnse 
families. Al decennia lang vecht de familie 
rechtszaken uit met de Israëlische staat. 
Vaak met enig succes. Maar de familie 
Nassar kreeg uiteindelijk toch te maken 
met	een	grondconfiscatie.	Op	een	dag	in	
2014 schoven Israëlische bulldozers een 

hele boomgaard van de familie 
omver en nam de staat een deel 
van zijn land in bezit. 
Nu is Nassar niet alleen maar 
boer, maar vooral ook een vre-
desactivist die zich laat inspireren 
door Mahatma Ghandi en Martin 
Luther King. Op de boerderij en 
het daarbij behorende landgoed 
is hij in het begin van deze eeuw 
begonnen met een groot internati-
onaal vredesproject: jongeren van 
over de hele wereld, vanuit alle 
culturen en goddiensten komen 
er bij elkaar om samen te werken, 
praten en bidden. Ook Israëlische 
jongeren! Bij de oprit van zijn ter-
rein heeft hij een groot bord met de 
tekst WIJ WEIGEREN VIJANDEN 
TE ZIJN geplaatst. Een duidelijke 
variant van ‘hebt uw vijanden lief’, 

lijkt me. Die kreet is natuurlijk direct 
gericht tegen de bezettingsmacht, maar 
heeft ook een bredere betekenis: het is het 
levensmotto	van	deze	christelijke	pacifist	
dat hij toepast op alle vijandelijkheden in 
de wereld. Niet voor niks geeft de activist 
vredeslezingen over de hele wereld. 

Nassar heeft samen met zijn medewerkers 
oude ondergrondse herdersgrotten (mis-
schien nog wel uit de tijd van de herders 
uit de tijd toen Jezus er werd geboren) 
omgebouwd tot ontmoetingsruimten en 
kapellen. Omdat zijn grondgebied in de 
loop der jaren ook nog eens werd afgeslo-
ten van water en elektriciteit heeft hij het 
hele project voorzien van zonne-energie 
en een eigen afvalverwerking. Prachtig 
om te zien hoe Nassar zich niet uit het 
veld heeft laten slaan nadat hem over-
duidelijk ook persoonlijk onrecht was 
aangedaan. Dat hij niet zoals nog al wat 
van zijn landgenoten kiest voor perma-
nent vijanddenken of geweld, maar dat hij 
juist nog sterker doorgaat in zijn streven 
naar vrede met degenen wiens vijand hij 
weigert te zijn. Ja, wonderlijk, eigenlijk. 

Hans Limbeek 

Zie: Uitzending Gemist, Het Vermoeden 
d.d. 26 februari 2017

ouderen en alleenstaanden 
ontmoeten elkaar
Voor de ouderen en alleen-
staanden van de geloofs-
gemeenschappen in Baak, 
Drempt, Hengelo, Keijen-
borg, Olburgen, Steenderen 
en Vierakker wordt jaar-
lijks een ontmoetingsdag 
gehouden. Samen vieren en 
er samen een gezellige dag 
van maken. Als we dit jaar 
de Pinksterdagen achter 
ons hebben gelaten worden 
op dinsdag 13 juni de deuren van het boerderijgedeelte op 
Landgoed Baak geopend om de gasten te ontvangen.
De Stichting Ellel Ministries stelt het op prijs om ons te ont-
vangen. Een mooiere plek is voor een dergelijke bijeenkomst 
nauwelijks denkbaar.

Hoe ziet de dag er uit? 
‘s Morgens om 10.00 uur wordt begonnen met het geza-
menlijk vieren van de H. Eucharistie. Pastoor Scheve gaat 
voor in de viering en één van de parochiekoren levert haar 
bijdrage. Hierna is het tijd voor een drankje en een hapje 
waarbij een gast is uitgenodigd om over een actueel onder-
werp te vertellen.
Na de lunch is er gelegenheid om naar buiten te gaan en te 
genieten van de tuin.
Om 14.00 uur begint het middagprogramma, gezellig met 
muziek en zang.
Om 16.00 uur wordt de dag afgesloten met een plechtig Lof.
Gedurende de dag zijn vrijwilligers in touw om alles perfect 
te laten verlopen. Ook is een ziekenverzorgster aanwezig om 
bij te staan, daar waar nodig is.
De deelname is gratis. De P.C.I. van de parochie is jaarlijks 
bereid de kosten voor haar rekening te nemen. Wel worden 
de deelnemers bij vertrek in de gelegenheid gesteld een 
vrijwillige bijdrage te geven.
De bezoekersgroep van de eigen geloofsgemeenschap treedt 
op als plaatselijk contact. Hier kan de aanmelding worden 
gedaan en zij regelen eventueel vervoer naar Baak. Aanmel-
ding kan geschieden tot uiterlijk 7 juni a.s.
De organisatie hoopt dat ook dit jaar weer velen van de 
uitnodiging gebruik zullen maken om er samen – gasten en 
vrijwilligers – een prachtige dag van te maken.

De organisatie,
Ria Tijssen en Joop Klooken

de Internationale Bouworde 
bestaat 60 jaar
We zoeken mooie verhalen! 
Al sinds 1957 organiseert St. IBO-Nederland de inzet van 
vrijwilligers in hulpprojecten wereldwijd. Dat willen we vie-
ren! We brengen daarom dit jaar een extra dikke Jubileum-
editie uit van onze nieuwsbrief, met daarin de verhalen van 
vrijwilligers die in het (verre) verleden met ons zijn meege-
gaan. Bent u zelf vrijwilliger geweest van de Bouworde en 
wilt u uw Bouworde avontuur delen? Neem dan vóór 1 juni 
2017 contact met ons op via info@ibo-nederland.org of bel 
024-3226074. 

IBO-Nederland stimuleert culturele uitwisseling door de 
inzet van internationale groepen vrijwilligers in praktische 
projecten. Door samen te werken aan een bouwklus, een 
ecologisch project of een sociale activiteit leren internatio-
nale vrijwilligers en lokale medewerkers elkaar bijzonder 
goed kennen. De projecten worden met zorg uitgezocht en 
hebben allemaal een hulpvraag waarbij de ondersteuning 
van vrijwilligers daadwerkelijk nodig is. 

Wilt u zelf vrijwilligerswerk in het buitenland gaan doen? 
Of kent u anderen die hier interesse in hebben? Kijk gerust 
op onze website: www.ibo-nederland.org, stuur een mailtje 
naar info@ibonederland.org of bel 024-3226074. Zo zoeken 
we voor deze zomer nog vrijwilligers die willen klussen 
aan huizen van ouderen in Moldavië of activiteiten willen 
organiseren voor kinderen met een beperking in Kroatië 
en Kameroen. Ook hebben we mogelijkheden voor (kerk) 
groepen die op zoek zijn naar een project waar ze zich nuttig 
kunnen maken.

opbrengst Vastenaktie op de John f. Kennedyschool in Zutphen

Op de John F. Kennedy-
school aan de Leeuweriklaan 
in Zutphen wordt om de 
twee jaar een Derde We-
reldweek gehouden. In die 
week wordt via acties geld 
ingezameld voor een goed 
doel. Dit jaar hebben we ons 
aangesloten bij de landelijke 
vastenactie. 
De hele week van 20 t/m 24 
februari stond in het teken 
van de actie voor het jeugd-

centrum in San Salvador. In de klassen werd over het project 
gesproken en gewerkt. De kinderen kregen een vastendoosje mee 
naar huis en gingen aan de slag om bijvoorbeeld door middel 
van klusjes geld voor in het doosje te verdienen. Er kwamen heel 
veel goed gevulde doosjes terug op school. Op woensdag was er 
een veiling van goederen en diensten die ook veel geld opleverde. 
Tijdens	deze	veiling	kon	men	koffie,	thee	en	ranja	kopen	en	zelf-
gemaakte koek en taart. Dit was de derde bron van inkomsten.
Op vrijdag werd de week afgesloten met een musical, opgevoerd 
door een groep kinderen en volwassenen vanuit de vastenactie 
scholentour. 

Aan het eind van de musical werd de opbrengst van de actie 
bekend gemaakt: € 2100,00. Een fantastisch resultaat. Het 
geld is inmiddels overgemaakt naar het rekeningnummer van de 
vastenactie.

Maria Schotman,
Leerkracht op de J.F. Kennedyschool en lid van de Derde 
Wereldweek Commissie
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emmanuel / H. Johannes de doper  
Zutphen
Tengnagelshoek 10a, 7201 NE Zutphen, 0575-527080, 
info@stjan-emmanuel.com
Secretariaat: dinsdag 9.00-11.00 uur.
Rekeningnr.: NL76INGB0000887463
t.n.v. RK GG St. Jan Emmanuel
Redactie: scpellemans@hotmail.com
Locatieraad
Berry Wessels, voorzitter, 520318; Ben van der Krabben, 
secretaris, 529137; Herman Veldscholten, penningmeester, 
06 49683822; Herman Heuver, gebouwen, 06 25056113
Pastoraatgroep
vacatures 

Vertrek dirigente Paulien
Na jarenlang dirigente te zijn geweest 
voor ons koor, maar ook voor het kin-
derkoor KiKo en jongerenkoor Joy! heeft 
Paulien Broer van Dijk aangegeven dat ze 
eind van dit seizoen gaat stoppen als diri-
gente. Haar laatste viering met The Vocal 
Chords is op zondag 4 juni 2017. De leden 
van The Vocal Chords gaan de komende 
tijd met elkaar bekijken hoe zij de toe-
komst van het koor zien. Voor nu willen 
we Paulien alvast hartelijk bedanken voor 
haar jarenlange inzet en enthousiasme! 
Namens The Vocal Chords, Stefanie de 
Bont

misintenties 
7/5: Hendrikus Gerardus Johannes 
Wientjes; Jan Hendriks; 14/5: Gerrit  

Degen; Mimi Degen-Polman; 4/6: 
Hendrikus Gerardus Johannes Wientjes; 
11/6: Familie Keijser-Rozendaal; Oscar 
te Loo. 

overleden
18/2: Nicolaas Jacobus Riemer Martens 
Rijpkema, 86 jaar
20/2: Henk Nijenhuis, 72 jaar
2/3: Wilhelmina Lidwina Berndsen-van 
der Hoeven, 69 jaar

effataviering
Op 13 mei en 10 juni	is	er	een	Effatavie-
ring om 17.00 uur in de St. Jan. In deze 
meditatieve vieringen wordt afwisselend 
gebruik gemaakt van symbolen, zang, 
overweging, gebed en andere vormen van 
verdiepen en bezinning.  

Kerkdiensten Vredeskapel-GGnet
(10.30 uur)
23/4: L. van de Kam; 30/4: R. Rijk; 7/5: 
L. van de Kam; 14/5: M. van de Meer; 
21/5: R. Baauw; 28/5: P. den Dulk; 4/6: 
G. Spekkink (Pinksteren); 11/6: R. Rijk.

middagpauzediensten: 
iedere donderdag, 12.15 uur - 12.30uur.
27/4: ds. mw. I. Builtjes-Faber (konings-
dag); 4/5: ds. S.A. Meijer; 11/5: ds.  
C. Bochanen; 18/5: ds. W. Stolte;  
25/5: geen dienst (Hemelvaart); 1/6:  
ds. mw. I. Builtjes-Faber; 8/6: ds. G.W. 
van de Brug; 15/6: pastor mw. G. Pols; 
22/9: ds. G.W. van de Brug; 29/6: ds. 
mw. A.J. de Hoop.

radio Kerkplein 
Radio Kerkplein is een gevarieerd pro-
gramma 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

Voorbereiding herdenking Joppe 
150 jaar gestart
“Je hebt een droom en je wilt een kerk in Joppe”
Deze droom had de jonge 20-jarige Fran-
ciscus E.A. Baron van Hövell tot Wester-
flier	(1846-1926).	Hij	zorgt	er	voor	dat	de	
kerk er kwam zodat hij niet meer hoeft te 
reizen naar Zutphen of Deventer.
Volgend jaar willen we vieren dat de kerk 
“Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming” 
150 jaar bestaat. Omdat het jaar zo voor-
bij vliegt, zijn de eerste voorbereidingen 
van de herdenking gestart.

foto’s
We willen het heuglijke feit niet onge-
merkt voorbij laten gaan want het is best 

bijzonder dat we in deze tijd hier samen 
in Joppe nog naar de kerk kunnen gaan. 
We hebben onder andere de intentie een 
fototentoonstelling te organiseren en we 
zijn daarvoor op zoek naar oude foto’s die 
iets vertellen over de historie, maar ook 
naar mooie herinneringen en verhalen 
over het kerkelijk leven in Joppe. Hebt u 
die en wilt u die beschikbaar stellen,  
delen en vertellen dan verzoeken wij u 
contact op te nemen met Jo Oosterwegel, 
telefoonnummer 06-16272819 en Bertus 
Haarman, telefoonnummer 0573-432407, 
die u graag te woord staan.

Geloven in de ander - samen 
werken aan een andere wereld

Pinksteractie van de Week 
Nederlandse Missionaris

met hart en ziel zetten missionarissen en missionair 
werkers zich in voor de ander. Zij zijn solidair met 
arme en uitgesloten mensen en blijven als anderen 
gaan. Zij leven samen met hen en staan naast de 
ander. dat geeft de ander kracht en moed de eigen 
levensomstandigheid te veranderen. 

Geloven in de kracht van de ander. Dat doet Ellen Schouten, 
missionair werker in Venezuela. Zij werkt vanuit dat ver-
trouwen in hun contact met bijvoorbeeld jongeren of tijdens 
de strijd om de dagelijkse middelen van bestaan.

‘Ik geloof in solidariteit met de ander’
Ruim dertig jaar werkt missionair werker Ellen Schou-
ten in Venezuela met buitengesloten bevolkingsgroepen. 
‘Internationale solidariteit is in onze geglobaliseerde wereld 
een noodzaak. Wij mogen onze ogen niet sluiten voor de 
werkelijkheid van anderen op deze aarde.’ Als lid van de 
lekenorganisatie Calama woont en werkt zij waar de arbei-
ders en de armen wonen en werken. ‘We trekken samen op 
voor ons recht op water, op elektriciteit, dat de vuilnis wordt 
opgehaald, dat de school opengaat of openblijft, dat de 
gezondheidszorg gratis wordt of blijft,’ beschrijft Ellen. Uit 
solidariteit met de arbeiders en armen zullen Calama-leden 
ook nooit een hoge functie aanvaarden. 

‘Mijn werk is het delen van kennis en van het leven,’ zegt 
Ellen. Daar hoort ook de dagelijkse strijd om te overleven 
bij. ‘Zo kunnen we leren om een menselijkere samenleving 
op te bouwen waar voor iedereen, voor ieder persoon, iedere 
groep een plek is,’ stelt Ellen. ‘Jezus heeft nooit iemand uit-
gesloten. Pinksteren betekent voor mij uitgezonden zijn over 
de hele wereld in Zijn navolging. Om zijn Geest te ontdek-
ken in de strijd van armen voor een menswaardig bestaan.’

Wees solidair!
Ellen en met haar honderden missionair werkers en mis-
sionarissen, staan kwetsbare mensen bij in hun strijd tegen 
armoede en onrecht. Wereldwijd. Dankzij de steun van be-
trokken mensen in Nederland maken zij een verschil voor de 
mensen met wie zij hun leven delen. 
Wilt u bijdragen aan hun werk? Don-
neer via de collecte of steun de WNM 
met een gift op IBAN NL30 RABO 
0171 2111 11. Kijk op 
www.weeknederlandsemissionaris.nl 
voor meer informatie over de 
WNM Pinkster-actie van 27 mei 
tot en met 4 juni.

ariëns Lezing 2017
Dr. Erik Sengers spreekt 
over ‘Aengenent, socioloog, 
theoloog, bisschop’

Ieder jaar organiseert de 
Stichting Het Ariëns-Comité 
een Ariëns Lezing. Dit jaar 
doen zij dat in samenwerking 
met de Franciscaanse 
Beweging en de Orde van 
Franciscaanse Seculieren 
(OFS) in ’s-Hertogenbosch, 
in het Franciscushuis, op 
donderdagmiddag 15 juni 2017.

Dr. Erik Sengers, theoloog, so-
cioloog en medewerker Dienst 
Caritas Bisdom Haarlem-
Amsterdam spreekt over 
leven en werk van Joannes 
Aengenent (1873-1935). Deze 
tijdgenoot van Alphons Ariëns 
is als professor, ideoloog, 
bestuurder en bisschop van 
beslissende invloed geweest 
in de ontwikkeling van de 
katholieke zuil en het denken 
daarin. Als bisschop van het 
Bisdom Haarlem betoont hij 
zich niet alleen een roomsch 
socioloog, maar ook een 
sociale bisschop. Als socio-
loog	en	filosoof	bouwde	hij	

op neo-thomistische grondslag het katholiek sociale denken uit 
en paste dit door zijn vele bestuurlijke functies toe. Erik Sengers 
promoveerde op het boek ‘Roomsch socioloog - sociale bisschop’ 
en zal in zijn inleiding lijnen trekken naar Alphons Ariëns, met 
wie Aengenent over de juiste organisatie van de arbeiders een 
moeizaam, maar ook persoonlijk debat voerde.

Programma 
13.30-14.00	uur:	 Zaal	open,	inloop	met	koffie	en	thee
14.00-14.10 uur: Welkom en opening door Hub Crijns, vice-

voorzitter Ariëns-Comité 
14.10-15.10 uur: Erik Sengers spreekt over ‘Joannes Aenge-

nent,	socioloog,	filosoof,	theoloog	en	bisschop’
15.10-15.30	uur:	 Pauze,	thee	en	koffie
15.30-16.15 uur: In gesprek met elkaar. Er is alle ruimte voor 

discussie met de inleider en met elkaar
16.15 uur: Afsluiting van de Ariëns Lezing 2017 door 

Hub Crijns, vicevoorzitter  Ariëns-Comité
16.15-17.00 uur:  Napraten met hapje en drankje.
 Bezoek ook de stand van het Ariëns-Comité 

Locatie
Franciscushuis, Van der Does de Willeboissingel 11; 
5211 CA ’s-Hertogenbosch

U bent van harte welkom. De toegang is gratis. Wel wordt u 
gevraagd zich aan te melden o.v.v. uw naam, adres en email bij 
de heer Jan Hinke, secretaris.
Galileïstraat 49; 1223 GL Hilversum of per email:  
secretaris@arienscomite.nl
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Kerkradio  
via Internet
U kunt de vieringen beluisteren via 
het internet: www.12apostelen.nl. 
Klikken op het groene blok ‘Vie-
ringen’. 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 blij-
ven tot een paar weken na de datum 
nog te beluisteren.

Vieringen in 
verzorgingshuizen
Borculo: Andriessenhuis, 1e vrij-
dag van de maand, 9.30 uur. 
Brummen: Tolzicht, donderdag in 
de even week, 16.00 uur.
Hengelo: De Bleijke, 3e donderdag 
van de maand, 19.00 uur.
Hengelo: De Bleijke, 4e vrijdag 
van de maand, Oec.viering, 19.00 uur.
Lochem: Gudula, zorggroep St. 
Maarten, 1e vrijdag van de maand, 
10.15 uur.
Lochem: De Hoge Weide, in het 
Stilte Centrum, 2e woensdag van de 
maand, 15.30 uur.
Ruurlo: De Bundeling, 1e vrijdag 
van de maand, 10.30 uur.
Vorden: Het Wehmehof, vrijdag, 
Oec. weeksluiting, 19.00 uur.
Zutphen: IJsselflat, dinsdag 9 mei, 
10.00 uur.

Vieringen door de week
Borculo: O.L.V. Tenhemelopneming-
kerk, laatste dinsdag van de maand, 
10.00 uur, niet op 25 april.
Brummen: Andreashuis, iedere 
woensdag 9.30 uur.
Drempt: H. Willibrordkerk, laatste 
vrijdag van de maand, 9.30 uur.
Lochem: H. Josephkerk, 1e donder-
dag van de maand, 10.00 uur.
Olburgen: H. Willibrordkerk, 
1e vrijdag van de maand, 15.00 uur.
Zutphen: H. Johannes de Doper-
kerk, ’s woensdags, 9.30 uur.

Koorrooster (voor zover bekend)

Baak: Dames- en Herenkoor alle vieringen
Borculo: Parochiekoor 23-29 april; 7-20-24 mei; 3 juni 
 Stemmig 28 mei; 11 juni
Drempt: Willibrordkoor 29 april; 3-14-28 mei; 4-11 juni
Hengelo: Willibrordkoor 23-30 april; 14-21-24 mei; 4 juni
Joppe: Parochieel Koor 30 april; 7-14-20 mei; 4-7 juni
 Kinderkoor 12 juni
Keijenborg: Parochiekoor 30 april; 11 mei; 4 juni
 Herenkoor 23 april; 14-28 mei; 
Lochem: Gemengd Koor 23-30 april; 14-21-28 mei; 4 juni 
 Marinata 7 mei; 11 juni
Olburgen: Parochiekoor 30 april; 14-28 mei; 3 juni
Ruurlo: Gemengd Koor 22 april; 6-21-31 mei; 4-10 juni
Steenderen: Gemengd Koor alle vieringen m.u.v. 14 en 20 mei
 Kwadrant 14 mei
 2Gether 20 mei
Vierakker: Kerkkoor alle vieringen
Vorden: Cantemus Domino 30 april; 14 mei; 4 juni
 Vokate 6 mei
Zutphen: Gemengd Koor 14 mei; 11 juni
 Capella St. Jan 21 mei
 Schola 25 mei
 Dameskoor 9 mei
 Vocal Chords 30 april; 4 juni
 St. Georgius Basiliekkoor, 
 Almelo:  7 mei
 Gregoriaans Getijdenkoor:  7 mei en 4 juni, 17.00 uur Vesper

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.

rozenkrans bidden
Brummen: Andreashuis: iedere 
maandag in mei om 19.00 uur. 
Drempt: 1e woensdag van de maand, 
19.00 uur en iedere woensdagavond in 
mei om 19.00 uur.
Borculo: O.L.V. Tenhemelopneming; 
iedere woensdag, 10.15 uur.
Joppe: O.L.V. Tenhemelopneming-
kerk: dinsdag 2, 9, 16 en 23 mei om 
19.00 uur.
Keijenborg: H. Johannes de Doper-
kerk; iedere woensdag, 19.00 uur.
Zutphen: H. Johannes de Doperkerk: 
iedere dinsdag in mei om 19.00 uur

eucharistievieringen met 
gezamenlijke Ziekenzalving
Borculo: O.L.V. Tenhemelopne-
mingkerk, dinsdag 16 mei, 10.00 uur.
Joppe: O.L.V. Tenhemelopneming-
kerk, woensdag 7 juni, 10.00 uur.
Keijenborg: H. Johannes de Doper-
kerk, donderdag 11 mei, 10.00 uur.
Lochem: H. Josephkerk, donderdag 
4 mei, 10.00 uur.
Ruurlo: H. Willibrordkerk, woens-
dag 31 mei, 10.00 uur.

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

Klusochtend kerkhof
Op zaterdag 13 mei is de voorjaarsklus-
ochtend op het kerkhof gepland. U bent 
vanaf 9.00 uur van harte welkom om ge-
zamenlijk ons kerkhof weer ‘zomerklaar’ 
te maken. 

Kerkbalans
Donderdag 9 maart werden de envelop-
pen van de Kerkbalans ingeleverd door de 
lopers bij de locatieraad in het Andreas-
huis. Voor de lopers was er een kopje kof-
fie	en	later	een	hapje	en	een	drankje.

Het tellen van de opbrengsten

Gezelligheid bij de lopers

In memoriam
Op 2 februari, het feest van Maria Licht-
mis, overleed plotseling onze medeparo-
chiaan Hermanus Antonius van Leeuwen 
(Henk). Henk mocht 92 jaar worden, 
woensdag 8 februari is hij op ons kerkhof 
te ruste gelegd. Wij wensen zijn vrouw en 
kinderen veel sterkte bij de verwerking 
van dit verlies.

Donderdag 9 februari is overleden op 87 
jarige leeftijd Carolina Theodora Maria 
van den Beld – Leisink (Lien). 
Op woensdag 15 februari was de kerke-
lijke uitvaart in Vierakker waarna zij bij 
haar man Antoon te ruste is gelegd op ons 
kerkhof.

Dinsdag 21 februari is op 44 jarige leeftijd 
overleden Sandra Rutgers – ten Have. Zij 
is op maandag 27 februari gecremeerd.

Those we love don’t go away, 
They walk beside us every day. 

Unseen, unheard, but always near, 
Still loved, still missed and forever dear.

Moge onze Heer, Henk, Sandra en Lien 
de eeuwige rust geven, moge het eeuwige 
licht hen verlichten, opdat zij allen rusten 
in vrede.

Grote dank aan de 
Stichting St. andreas
Al jaren was het een wens van de be-
heerder van het RK kerkhof om een 
geluidsinstallatie in bezit te hebben. De 
Stichting Andreasmarkt heeft een mooi 
exemplaar voor het kerkhof aangeschaft 
en bekostigd. Bij deze wil ik de Stichting 
St. Andreas heel hartelijk danken voor de 
bijzonder mooie en bruikbare gift!
Jolanda Jansen-Peters
Beheerder en administrateur RK kerkhof 
Brummen

Bezorger gevraagd
Voor de Onderweg is er een bezorgwijk 
vrij gekomen, het betreft 40 boekjes in 
de ‘Vogelbuurt’ van Brummen. Leeftijd 
vanaf ongeveer 12 jaar. Er staat een 
leuke vergoeding tegenover. Bezorging 
is ongeveer 1 x per 2 maanden. Mocht je 
belangstelling hebben neem dan contact 
op via onderweg-brummen@outlook.com 
of 0575-564814.
Jolanda Jansen

ouderenmiddag in het 
andreashuis
Donderdag 16 februari hield de KBO 
afdeling Brummen haar maandelijkse 
bijeenkomst in het Andreashuis. Op deze 
druk bezochte middag vertelde mevrouw 
H. C. van Eek over het invullen van het 
belastingbiljet 2016, zij gaf tips over het 
wel of niet aftrekbaar zijn van ziekte en 
de overige kosten. Daarna liet de heer 
Ton Zijlstra foto’s zien van de reis naar 
Australië die hij samen met zijn vrouw 
Suze in 2015 hadden gemaakt. Voorzitter 
Herman	Blom	bedankte	na	afloop	Ton	
voor zijn interessante lezing en beelden. 
En iedereen voor hun inzet. 
Voor de ouderen van Brummen is er op 
donderdagmiddag 20 april om 14.00 uur 
in het Andreashuis een lezing over de 
Matthäus Passion van J.S.Bach: “Met een 
zweem van eerbied”. Deze lezing wordt 
verzorgd door Nico van Tongeren, orga-
nist, pianist en zanger.
Cisca van Middelkoop

Vrijwilligersavond 18 april
Dinsdagavond 18 april willen wij alle 
vrijwilligers van onze geloofsgemeen-
schap in het zonnetje zetten tijdens een 
speciale vrijwilligersavond. We doen 
dit vanaf 20.00 uur in het Andreashuis. 
Noteert u dat s.v.p. vast in uw agenda? 
We hopen u allemaal te zien. Mocht u 
onverhoopt verhinderd zijn, zou u dat ons 
via het secretariaat willen laten weten? Bij 
voorbaat dank.
Nog altijd zijn onze vrijwilligers ons kapi-
taal. Zonder hen kunnen wij geen geloofs-
gemeenschap zijn. Het is fantastisch dat 
zo velen hun talenten inzetten voor ons 
geloof, voor onze gemeenschap en voor 
de medemens. Onze vrijwilligers houden 
onze geloofsgemeenschap vitaal. Door 
het verlies van onze kerk is een aantal 
vrijwilligersgroepen overbodig geworden. 
Denk bijvoorbeeld aan de collectanten 
of de bloemschikgroep. Wij danken 
iedereen die in deze groepen actief waren 
uit de grond van ons hart voor hun niet 
aflatende	inzet.	Misschien	zijn	er	andere	
vormen waarin u uw talenten kunt ge-
bruiken voor onze gemeenschap. Andere 
groepen vrijwilligers zijn onverminderd 
relevant. Voorbeelden zijn de bezoekers-
groep en de poetsgroep. Wij hopen dat zij 
zich ook in de toekomst kunnen en willen 
blijven inzetten. Samen maken wij dat wij 
ons geloof kunnen beleven en uitdragen 
en dat we elkaar daarin mogen verster-
ken. De avond van 18 april is voor alle 
vrijwilligers. We kijken die avond terug en 
vooruit, maar we maken er bovenal voor 
iedereen een gezellige avond van.
Graag tot ziens op dinsdag 18 april.
De locatieraad
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LEGENDA: Euch.:  Eucharistieviering WD:  Woorddienst EHC:  Eerste H. Communieviering 
 WCV:  Woord- en Communieviering Oec.viering:  Oecumenische viering  

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

za 22/04 Vieringen in het 
Andreashuis

19.00 uur
WCV

T. ten Bruin

19.00 uur
Eucharistie 
F. Zandbelt

17.00 uur
Eucharistie 
H. Scheve

za 22/04

zo 23/04 Dag 
v.d. goddelijke 
Barmhartigheid

11.15 uur
Eucharistie  

P. Westerman

woensdag 26 apr. 
9.30 uur Euch. 

H. Scheve

9.30 uur
Anders Vieren

9.30 uur
WCV

werkgroep

9.30 uur
WCV

T. ten Bruin

9.30 uur
WCV

werkgroep

9.30 uur
Eucharistie 
H. Scheve

11.00 uur
WCV

werkgroep
geen viering geen viering 9.30 uur

Anders Vieren

zo 23/04 Dag 
v.d. goddelijke 

Barmhartigheid

za 29/04
19.00 uur

WCV
M. Engelage

19.00 uur
Eucharistie 
F. Zandbelt

19.00 uur
Eucharistie 
H. Scheve

17.00 uur
Anders Vieren za 29/04

zo 30/04 
3e zondag van 
Pasen

11.15 uur
Eucharistie 
J. Hulshof

woensdag 3 mei 
9.30 uur WCV
M. Engelage

9.30 uur
Eucharistie 
J. Leisink

9.30 uur
WCV

A. Bos

9.30 uur
Eucharistie 
H. Scheve

9.30 uur
WCV

werkgroep

9.30 uur
WCV

werkgroep

11.00 uur
WCV

M. Engelage
geen viering

woensdag 3 mei
19.00 uur  Lof

H. Scheve

9.30 uur
WCV

werkgroep

zo 30/04 
3e zondag 
van Pasen

do 04/05 
Doden-
herdenking

Herv. Kerk 
19.00 uur 19.00 uur

werkgroep
Remisiuskerk 

19.00 uur

do 04/05 
Doden-

herdenking

za 06/05 15.30-16.15 uur
Aanbidding & Biecht

18.30 uur
Eucharistie 
H. Scheve

19.00 uur
WCV

J. van Kranenburg

19.00 uur
Anders Vieren

17.00 uur
Eucharistie 
F. Zandbelt

za 06/05

zo 07/05 
4e zo. Pasen 
Roepingen-
zondag

11.15 Eucharistie 
Mgr. H. Woorts 
17.00 Vesper

woensdag 10 mei 
9.30 uur WCV
J.v.Kranenburg

9.30 uur
WCV

werkgroep

9.30 uur
WCV

T. ten Bruin

9.30 uur
WCV

G. Spekkink

9.30 EHC 
kinderen uit Hengelo 

en Keijenborg 
H. Scheve

geen viering

vrijdag 5 mei 
15.00 uur

Eucharistie 
Dora Visser

9.30 uur
WCV

J. van Kranenburg

9.30 uur
Woorddienst 

werkgroep

zo 07/05 
4e zo. Pasen 

Roepingen-
zondag

za 13/05 17.00 uur
Effata viering

19.00 uur
Eucharistie 
H. Scheve

17.00 uur
WCV

werkgroep
za 13-05

zo 14/05  
5e zo. Pasen 
Moederdag

11.15 uur
Eucharistie 
E. Wassink

woensdag 17 mei 
9.30 uur

Eucharistie 
H. Scheve

9.30 uur
WCV

M. Storteler

9.30 uur
Eucharistie 
F. Zandbelt

9.30 uur
WCV

werkgroep

9.30 EHC kinderen 
uit Borculo 
en Ruurlo 
H. Scheve

9.30 uur
WCV

werkgroep

11.00 uur
WCV

T. ten Bruin
geen viering

9.30 uur
WCV

T. ten Bruin

9.30 uur
Oec.viering 

W. Matti

zo 14/05 
5e zo. Pasen 

Moederdag

za 20/05
19.00 uur

Eucharistie 
H. Scheve

19.00 uur
WCV

G. Oude Groen

19.00 uur
Eucharistie 
F. Zandbelt

za 20/05

zo 21/05  
6e zondag van 
Pasen

11.15 uur EHC
kinderen uit 

Brummen/Joppe/
Lochem/Vorden/

Zutphen H. Scheve

9.30 uur
WCV

werkgroep
geen viering

9.30 uur
WCV

werkgroep

9.30 uur
Eucharistie 
J. Leisink

11.00 uur
WCV

werkgroep

9.30 uur
WCV

M. Storteler
geen viering

9.30 uur
WCV

werkgroep

9.30 uur
WCV

A. Bos

zo 21/05  
6e zondag  
van Pasen

wo 24/05
9.30 uur

Eucharistie 
H. Scheve

9.30 uur 
WCV

A. Bos

19.00 uur
Eucharisite  
F. Zandbelt

19.00 uur
Eucharistie 
H. Scheve

wo 24/05

do 25/05  
Hemelvaart

11.15 Eucharistie 
H. Scheve 

T. ten Bruin

9.30 uur
WCV

J. van Kranenburg

Openluchtviering 
10.00 uur
werkgroep

De Bleijke 
10.00 uur
werkgroep

9.30 uur
WCV

M. Engelage

do 25/05  
Hemelvaart

za 27/05  
Begin Week  
Ned. Missionaris

19.00 uur
WCV

M. Engelage

17.00 uur
Eucharistie  
H. Scheve

za 27/05  
Begin Week  

Ned. Missionaris

zo 28/05  
7e zo. Pasen 
Wereldcommu-
nicatiedag

11.15 uur
Eucharistie  
H. Scheve

woensdag 31 mei 
9.30 uur WCV

werkgroep

9.30 uur
WCV

werkgroep

9.30 uur
WCV

M. Engelage

9.30 uur
Anders Vieren

19.00 uur
Marialof 

H. Scheve

9.30 uur
Eucharistie 
F. Zandbelt

11.00 uur
WCV

J. van Kranenburg
geen viering 9.30 uur

Anders Vieren

9.30 uur
WCV

J. van Kranenburg

9.30 uur
WCV

werkgroep

zo 28/05  
7e zo. Pasen 

Wereldcommu-
nicatiedag

za 03/06 15.30-16.15 uur
Aanbidding & Biecht

19.00 uur
Eucharistie 
H. Scheve

19.00 uur
WCV

J. van Kranenburg

19.00 uur
WCV

M. Engelage
za 03/06

zo 04/06  
Pinksteren

11.15 Euch. H. 
Scheve T. ten Bruin 

17.00 Vesper

woensdag  7 juni 
9.30 uur WCV

J. van Kranenburg

9.30 uur
Eucharistie  
E. Wassink

9.30 uur
Eucharistie  
H. Limbeek

Herv. Kerk 10.00 uur
Oec.viering  

J. van Kranenburg

9.30 uur
WCV

T. ten Bruin

9.30 uur
WCV

A. Bos

11.00 uur
WCV

M. Engelage

9.30 uur
Eucharistie  
H. Scheve

9.30 uur
Eucharistie  
J. Leisink

9.30 uur
WCV

G. Oude Groen

zo 04/06  
Pinksteren

za 10/06 17.00 uur
Effata viering

19.00 uur
Eucharistie  
H. Scheve

17.00 uur
WCV

werkgroep
za 10/06

zo 11/06  
Heilige  
Drie-Eenheid

11.15 uur
Familieviering  

F. Zandbelt

woensdag 14 juni 
9.30 uur Euch.  

H. Scheve

9.30 uur
Familieviering  

werkgroep

9.30 uur
WCV

werkgroep

9.30 uur
WCV

M. Storteler

9.30 uur
WCV

werkgroep

9.30 uur
Eucharistie  
H. Scheve

11.00 uur
WCV

werkgroep
geen viering

9.30 uur
WCV

werkgroep

9.30 uur
Eucharistie  
J. Leisink

9.30 uur
WCV

G. Spekkink

zo 11/06  
Heilige  

Drie-eenheid

Voor andere vieringen en het koorrooster zie bladzijde 15
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H. Joseph - Lochem
Nieuweweg 18, 7241 ET Lochem; 0573-251457, 
rkkerklochem@hetnet.nl
Secretariaat: dinsdag en donderdag 8.45-11.45 uur. 
Rekeningnr.: NL94RABO0336626193 (algemeen en 
intenties). 
Rekeningnr.: NL72 RABO 0180 7992 90 (kerkbalans).
Redactie: gjvaarwerk@kpnmail.nl 

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

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

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.

familieberichten
Overleden: Johanna Maria Groot Koer-
kamp-Klunder, weduwe van Wilhelmus 
Johannes Groot Koerkamp, op de leeftijd 
van 96 jaar.

Koffie-ochtend 
Op woensdag 8 maart kwam parochieme-
dewerker Laura van de Kam ons vertellen 
over haar werkzaamheden binnen onze 
parochie HH. Twaalf Apostelen en hoe 
het gaat met de ontwikkeling van de Klei-
ne Kerk Gemeenschappen. Het mooiste is 
als een groep uit ongeveer 8 enthousiaste 
mensen bestaat. De groep hier in onze 
geloofsgemeenschap bestaat nu een klein 
jaartje en is eigenlijk een beetje te klein, 
daar kunnen nog wel enkele mensen bij. 
We	hadden	weer	een	heel	fijne	ochtend.	
Woensdag 17 mei zal de heer Clemens van 
Hövell	tot	Westerflier	ons	een	interessan-
te morgen bezorgen met geschiedenis van 
onze kerk en Huize ’t Joppe. Hij gaat in 
de familie-archieven struinen. We weten 
wel het een en ander van de geschiedenis 
van onze kerk en van Joppe. Nu kunnen 
we het ontstaan van een andere kant 
horen. Daarbij viert de kerk volgend jaar 
haar 150 jarig bestaan. Om 10.00 uur is 
de	koffie	klaar.	U	hoeft	zich	niet	aan	te	
melden,	maar	het	is	wel	fijn	als	we	weten	
op hoeveel mensen we kunnen rekenen 
en ook als u opgehaald wilt worden graag 
een telefoontje. Puck Vork 0575–490500 
of Janny Engelsman 0575-490434. Tot 
ziens	op	de	koffie-ochtend	!

rozenkransgebed
U wordt van harte uitgenodigd om op 
een 4-tal dinsdagavonden samen de ro-
zenkrans te bidden.
De data zijn 2, 9, 16 en 23 mei om 19.00 
uur. Ook zonder eigen rozenkrans bent u 
welkom om mee te bidden, te mediteren, 
te luisteren, kortom aanwezig te zijn. 
Door samen te bidden stimuleer je elkaar 

en gesterkt door het gebed ontmoet je 
elkaar. Voel je vrij en wees er eens een 
keer bij!

ons orgel
Ter gelegenheid van het 100e sterfjaar 
van Michaël Maarschalkerweerd, de 
bouwer van het orgel in Joppe, wordt een 
CD-album uitgebracht. Op een aantal 
Maarschalkerweerd-orgels, en ook op het 
orgel in Joppe is gespeeld en zijn opna-
mes gemaakt. 
Voor meer nieuws hierover en over het 
orgel zelf, zie www.rkkerkjoppe.nl 

ontmoet anne van 
Venrooij
“Kunst geeft me energie”
Ze is een bezige en creatieve bij. Haar 
handen staan niet stil. Ze schildert, tekent 
en boetseert en ze is een groot vogellief-
hebber. We kennen haar als lector maar 
ze werkt ook mee in de bloemengroep. 
Gorssel is verruild voor Deventer maar ze 
blijven Joppe trouw, waaraan ze gehecht 
zijn. De sfeer is altijd goed, ook als we met 
weinig zijn. Uitkijkend op de IJssel, waar 
ze samen met haar man Ed al weer een 
paar jaar wonen is het mooi om van je af 
te kijken en ze vertelt enthousiast over de 
ganzen die wel eens dicht langs komen 
vliegen. Het verveelt nooit. De foto’s en 
ander materiaal liggen op tafel klaar en 
aanschouwend vertelt ze haar verhaal. 
Tenslotte is en blijft het een onderwijze-
res.

De ziel van onze kerk wordt gevormd 
door mooie mensen, die ieder op zich zo 
verweven zijn met onze kerk dat ze bij 
wijze van spreken de levende stenen van 
zijn. In de rubriek Ontmoet maakt u ken-
nis met Anne en leest u verder op www.
rkkerkjoppe.nl/ontmoet-anne-venrooij/

oproep voor versterking 
tuinploeg Joppe
Dringende oproep aan allen die bereid 
zijn om enkele uren van de woensdagmid-
dag in dienst van de natuur te stellen. 
Als gevolg van de vergrijzing en dienten-
gevolge afzegging door vrijwilligers aan 
tuinonderhoud rondom pastorie en het 
kerkhof laten zich nu dringend gelden.
Aldus, ben ik genoodzaakt aan u lezers en 
lezeressen een dringende oproep te doen 
om zich aan te melden als lid van deze 
inmiddels te kleine ploeg vrijwilligers.
De bijeenkomsten zijn op woensdagmid-
dag van 13.30 uur tot 16.00 uur. Tus-
sendoor	drinken	we	een	kopje	koffie	met	
versnapering. Uiterlijk 16.15 uur stappen 
we	meestal	op	onze	fiets	of	in	de	auto.	
Bij thuiskomst heeft u de nieuwtjes uit 
eerste hand, die binnen onze geloofsge-
meenschap in Joppe spelen. De maanden 
januari en februari zijn we als tuinploeg 
in	winterslaap.	De	mate	van	fitheid	of	
stramme spieren zouden geen belemme-
ring behoeven te vormen om zich aan te 
melden. In de tuinploeg is onder andere 
dringend behoefte aan een bestuurder 
voor de zitmaaier. 

Met de huidige voorzitter in de locatie-
raad is afgesproken, dat indien meer dan 
tien vrijwilligers tot deelname worden 
bewogen, een jaarlijkse retraite in een 
(Trappisten) klooster inclusief brouwerij 
tot de mogelijkheden gerekend wordt!
Kortom, wat zal u er nog van weerhouden 
om zich in verbinding te stellen met het 
secretariaat of onderstaand contact en om 
tot aanmelding over te gaan. Dank voor 
uw tijd en graag tot ziens.
Henk Brandjes, Tuin- en kerkhof onder-
houd Kerk Joppe, 0573-400989,  
06-41382705, h.brandjes@kpnmail.nl

opgave Ziekenzalving
Indien een katholiek ernstig ziek is, voor 
een zware operatie staat of de lasten van 
de ouderdom zwaar wegen, kan men het 
Sacrament van de Zieken ontvangen.
Woensdag 7 juni a.s. zal in een speciale 
Eucharistieviering waarin pastoor Scheve 
voorgaat, het Sacrament van de Zieken 
worden toegediend. Zij die daar aan 
willen deelnemen, kunnen zich hiervoor 
opgeven bij ons secretariaat. Zie boven-
staande contactgegevens.
Mannie Haarman

Wij zoeken jou!
Lijkt het je leuk om iets te doen voor de 
kerk? Kom dan met ons één keer in de 
twee maanden misdienen. Lijkt dit je 
leuk, stuur dan een mailtje naar Greetje 
Wübbels: g.wubbels@hetnet.nl.

Groetjes en hopelijk tot snel!
Greetje, Tom, Alexander, Manon en Tessa

Ziekenzalving
De bezoekersgroep nodigt iedereen uit die 
zich wil laten steunen in een moeilijke pe-
riode van ziekte of slechte gezondheid. De 
ziekenzalving vindt plaats op donderdag 
4 mei 2017 tijdens de Eucharistieviering 
op de eerste donderdag van de maand. 
Na	afloop	is	er	een	gezellig	samenzijn	om	
elkaar te ontmoeten en even na te praten.

2017 kwam een groot aantal uiteenlo-
pende zaken aan de orde. Zomaar een 
greep uit de agendapunten: evaluatie 
kerstvieringen, onderzoek ‘Vitaliteit 
geloofsgemeenschappen’ met het ‘avondje 
bijpraten’ op 29 februari jl., planning 
van de oecumenische vieringen in de 
periode 2017-2020, een bijdrage leveren 
aan het veertigdagenboekje, contacten 
met de St. Josephschool, beantwoording 
van vragen die door medeparochianen 
op het formulier van de Actie Kerkbalans 
zijn gesteld, vervolgactie op het toe-
komstvisieplan, de organisatie van een 
Byzantijnse Eucharistie, deurcollectes 
voor de voedselbank, het plaatsen van 
zonnepanelen op het dak van de kerk en 
de pastorie, onderhoudswerkzaamheden 
in de voormalige pastorie en de telweek-
enden voor de KASKI-statistieken. Ook 
werden er besluiten genomen over enkele 
nog lopende zaken. Zo is besloten om 
naast het huidige toilet een tweede wc te 
bouwen, het uurwerk in de kerktoren te 
repareren en een second opinion uit te 
voeren op de staat van de kerktoren om te 
kijken of het mogelijk is de kerkklok weer 
te laten luiden.

dodenherdenking
Op donderdag 4 mei 2017 begint om 
18.30 uur de dodenherdenking met een 
stille rondgang op de Nieuwe Begraaf-
plaats aan de Zutphenseweg te Lochem. 
Om 19.30 uur is de herdenkingsbijeen-
komst in de Gudulakerk, gevolgd door 
de kranslegging bij het oude raadhuis. 
Daarna is er om 20.15 uur een korte 
herdenkingsplechtigheid in de synagoge 
aan de Westerwal voor de omgebrachte 
Joodse medeburgers uit Lochem. 

De herdenking vindt plaats onder auspi-
ciën van de Gemeente Lochem en de Raad 
van Kerken.

Ziekenzalving,
Je wordt aangeraakt.
Olie op je pijnlijke plekken,
voelen dat God met je waakt.
Wetend dat Hij aan jou denkt,
dat Hij je aandacht schenkt.
Er bewust van zijn en ervaren,
dat God in deze kleine gebaren
met je meeloopt en draagt.

Wilt u aan deze viering en de zieken-
zalving deelnemen, dan kunt u zich 
opgeven bij het secretariaat (telefoon 
0573-251457) of bij de bezoekersgroep 
(telefoon 06-22219920). U kunt ons ook 
mailen: i.pels@kpnmail.nl. Graag zien wij 
u op deze feestelijke viering.
Namens de bezoekersgroep,
Inez Pels

radio achterhoek fm
Het uurtje ‘Kerk Centraal’ met religieuze 
muziek, gedichten en een overdenking is 
sinds begin maart weer terug ‘s woens-
dag van 18.00 tot 19.00 uur. Sinds Radio 
Achterhoek FM in augustus haar uit-
zendingen hervatte, zocht Piet Piersma 
een opvolger voor zijn programma en 
die is gevonden. Bram van den Berg uit 
Laren neemt met zijn vrouw Maaike, het 
stokje van Piersma over. Piet Piersma is 
blij en dat geldt ook voor de voorzitter 
van de Lochemse Raad van Kerken Jan 
Leijenhorst en het bestuur van Radio 
Achterhoek. De naam ‘Kerk Centraal’ zegt 
het al: in het uurtje staat de boodschap 
van de Bijbel en het geluid uit de kerken 
centraal.

nieuws van de 
locatieleiding
Zo’n acht keer per jaar komt de locatie-
raad en de pastoraatgroep, kortweg de 
locatieleiding, in vergadering bij elkaar. 
Bij de vergaderingen in januari en maart 
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Christus Koning / H. antonius  
van Padua - Vorden
Het Jebbink 8, 7251 BL Vorden; 0575-551735, 
parochievorden@tiscalimail.nl
Secretariaat: dinsdag 9.00-12.00; donderdag 9.00-10.30.
Rekeningnr.: NL68RABO0366463667 (kerkbijdrage); 
NL71RABO0155100904 (algemeen en intenties)
Redactie: cjklijn1970@kpnmail.nl
Locatieraad
Huub Winkeler, vz., 553292; Herman Peters, secr., 
520452; Paul Zents, pm., 556723.
Pastoraatgroep
Jaap Harmsen, vz., 553050, Ans Heuveling, secr., 552267; 
Carin Fransen, 552322.

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; 

Van de lokatieraad en 
pastoraatgroep
Als u deze editie van Onderweg leest is 
Pasen al weer achter de rug en zijn we 
“onderweg” van voorjaar naar zomer. Ho-
pelijk wordt het een mooi voorjaar. Maar 
ja, één zwaluw maakt nog geen zomer. 
Om de zon ook in de toekomst te laten 
schijnen in onze geloofsgemeenschap 
moet er wel het een en ander gebeuren. 
Op 7 maart jl. vond er daarom in onze 
Christus Koningkerk een “rondetafelge-
sprek” plaats waaraan vele parochianen 
deelnamen. Samen spraken we over de 
toekomst van onze geloofsgemeenschap: 
hoe houden we die zonnig? Het was een 
goed overleg waaruit de betrokkenheid 
van alle deelnemers bleek. Iedereen 
snapt en ziet dat er iets moet gebeuren. 
Er kwamen goede ideeën, die moeten nu 
opgepakt worden…

Wat dat “oppakken” betreft: daar zullen 
de pastoraatgroep en locatieraad het 
initiatief nemen. Maar ja, sommige leden 
daarvan hebben al meer dan een dubbele 
zittingsperiode erop zitten! En alhoewel 
de houdbaarheidsdatum van deze vrijwil-
ligers nog niet is verstreken, de rek is er 
wel een keertje uit. In overleg met het 
parochiebestuur hebben de leden beslo-
ten om nog even door te gaan omdat we 
anders tegen (nog meer) onderbezetting 
aanlopen. Een structurele en permanente 
oplossing is het verlengen van de zittings-
duur dus zeker niet. Daarvoor hebben we 
nieuwe leden voor de pastoraatgroep en 
de lokatieraad nodig. Hebt u belangstel-
ling? Informeer dan eens vrijblijvend!
We houden ondertussen de zon schij-
nend in onze geloofsgemeenschap. Zo 
wordt het evenement “Kunst in de Kerk” 
georganiseerd. Zie bijgaand artikel. En 
wat evenementen betreft: hebt u ook zo 
genoten van De Passie in onze kerk?
Sommige “evenementen” organiseren 
we samen met de andere geloofsgemeen-
schappen binnen ons cluster. Zo is er op 

21 mei om 11.15 uur een Eerste Heilige 
Communieviering in Zutphen. Daaraan 
doen ook kinderen uit onze geloofsge-
meenschap mee. Die dag is er in Vorden 
geen viering.

Het beperkte aantal vrijwilligers betekent 
dat er in de zomer helaas twee zaterdag-
vieringen moeten uitvallen: op 1 juli en op 
5 augustus is er in Vorden geen viering. 
Op 3 september vindt de jaarlijkse paro-
chieviering plaats. Ook dat weekend is er 
in Vorden geen viering.
Samenvattend, er wordt heel wat geor-
ganiseerd in onze geloofsgemeenschap. 
De zon schijnt bij ons nog volop. En laten 
we er ook alles aan doen om het zonnig 
te houden. En ondertussen… geniet u 
hopelijk van een zonnig voorjaar en een 
zonnige zomer.
Jaap Harmsen, voorzitter pastoraatgroep

“anders Vieren” 
Op zondag 28 mei is er om 9.30 uur een 
“Anders Vieren” viering in onze Christus 
Koningkerk, dit keer niet in de kerk zelf, 
maar in de parochiezaal. Dit wordt mede 
ingegeven door de kleiner wordende 
groep kerkbezoekers en ook het kleinere 
aantal voorgangers.
“Anders Vieren” kunnen we ook zien als 
een kans om meer zelfredzaam te worden.
Zang: wij samen. Tekstvoorbereiding: de 
Gespreksgroep.
Samen hopen we er een goede viering van 
te maken, waaraan we in de daarop vol-
gende week wellicht terug zullen denken.

Weeksluiting Wehmehof
Elke week wordt er in de Wehmehof een 
weeksluiting verzorgd door de gezamen-
lijke kerken van Vorden. Deze weekslui-
ting is bedoeld voor bewoners van De 
Delle en  Hackforterhof, maar ook men-
sen uit andere wijken van de kerkelijke 
gemeenten zijn van harte welkom.
Voor mensen die vervoer nodig hebben is 

een autorijdienst actief. Er is nog plaats 
dus wie hier gebruik van wil maken kan 
zich opgeven bij dhr. W. Wassink tel. 47
0251.                               
De weeksluitingen zijn elke vrijdagavond 
om 19.00 uur. U wordt om 18.30 uur 
opgehaald.

overleden
Op 17 februari overleed Gré Martens op 
de leeftijd van 89 jaar. De uitvaart vond 
plaats op woensdag 22 februari in de 
Christus Koningkerk in Vorden, waarna 
zij werd begraven op de begraafplaats in 
Kranenburg. Moge zij rusten in vrede.

Kunst in de Kerk

Een initiatief om de geloofsgemeenschap 
Christus Koning weer extra onder de aan-
dacht te brengen, maar ook om vrijetijds-
kunstenaars een “podium” te geven om 
hun kunstwerken te laten zien. 
Een groot aantal exposanten komt uit 
onze geloofsgemeenschap. De toegang is 
gratis maar een vrije gift wordt zeker op 
prijs gesteld. De bijdrage is bedoeld voor 
onder meer reparaties aan het kerkge-
bouw en het hekwerk bij de begraafplaats 
in de Kranenburg.
Tijdens deze drie dagen zijn er een aantal 
kunstenaars aan het werk.
Tentoongesteld worden schilderijen, teke-
ningen, beeldhouwwerken, quilts en ook 
bijzondere poppen. Het gebouw leent zich 
prima voor deze expositie.
Ook bent u nog in de gelegenheid zich aan 
te melden om uw werken te exposeren.
Op onze website, www.12apostelen.nl , 
kunt u nog verdere informatie vinden.
Op	de	affiche	staan	de	openingstijden	
vermeld.
Opgave om te exposeren: 
email: h-winkeler@kpnmail.nl

In memoriam Georgius 
arnoldus Simons
George voor velen, priester en pastoor 
voor ons allen.

Pastoor Simons werd geboren op 10 april 
1934. Hij was de middelste in een gezin 
van 11 kinderen en een “pietje precies”. 
Het haar moest goed zitten, de kleding 
schoon, zonder opsmuk, de nagels keurig 
geknipt en zonder rouwrandjes. Hij 
was heel sober naar zichzelf maar altijd 
gedienstig naar anderen toe. Hij kon niet 
tegen onrecht. Ook ruzies waren voor hem 
moeilijk te plaatsen en zo zocht hij altijd 
naar mogelijke bemiddeling. 
In zijn jonge jaren was hij misdienaar en 
daar zijn z’n gevoelens voor het priester-
schap ontstaan. Er werd een altaartje 
gebouwd en zo werd er thuis “misje” 
gespeeld. Na de lagere school ging hij het 
huis uit om in te trekken bij de Orde der 
Karmelieten. Uiteindelijk heeft hij geko-
zen voor het seminarie bij de Wereldheren 
van het Aartsbisdom Utrecht. 
Op 23 juli 1961 is hij tot priester gewijd 
in de kathedraal van Utrecht. Toen begon 
de wekelijkse invulling van het priester-
schap. Eerst als kapelaan in Winterswijk, 
gevolgd door Huissen, Duistervoorde en 
’s Heerenberg. Op 17 oktober 1986 werd 
hij benoemd tot pastoor van de parochie 
Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming te 
Borculo. 
Pastoor Simons was een bescheiden, 
graag geziene man, die met veel toewij-
ding zijn rol als priester vervulde. Hij trad 
nooit op de voorgrond en door zijn hou-

ding ontving hij medewer-
king van veel vrijwilligers. 
Hij heeft intens gehouden 
van het kerkelijk leven. Hij 
haalde zijn levensgeluk uit 
het dagelijks gebed en de 
parochiegemeenschap. Hij 
besteedde veel aandacht 
aan de viering met een 
goed verzorgde liturgie. De 

veranderingen in de kerk vielen hem soms 
zwaar, maar hij wist hier toch goed mee 
om te gaan. Hij vertrouwde ook hierbij op 
zijn geloof in God. 
Op 1 november 2000 ging hij met emeri-
taat. Velen hebben hem de jaren daarna 
door	Borculo	zien	fietsen.	Altijd	in	voor	
een praatje, maar ook nog altijd heel be-
scheiden, bang om teveel tijd van anderen 
in beslag te nemen. Na een periode van 
afnemende gezondheid heeft hij op 14 
februari 2017 de Ziekenzalving ontvan-
gen. De dag erna, op 15 februari 2017 is 
pastoor Simons overleden.
De uitvaart en ter aarde bestelling in 
Borculo hebben plaatsgevonden op 21 
februari 2017.

Ziekenzalving
Op dinsdag 16 mei is de jaarlijkse bezin-
ningsdag voor senioren. Deze dag begint 
om 10.00 uur met een Eucharistieviering. 
Tijdens deze viering kunt u gezamenlijk 
de ziekenzalving ontvangen. Ook als 
u verder niet deelneemt aan de bezin-
ningsdag bent u van harte welkom in deze 
viering. 

Koffie drinken
Na de viering van zondag 7 mei is er ge-
legenheid	om	koffie	te	drinken	in	het	KJ	
gebouw. U bent allen hiervoor van harte 
uitgenodigd.

In Vuur en Vlam
Pinksteren in de tuin van het 
Gemeentehuis
Op 4 juni (1e pinksterdag) is iedereen 
welkom in de tuin van het Gemeentehuis. 
Op deze unieke plek is er een veelzijdige 
en verrassende pinksterviering van de 
gezamenlijke kerken. Muziek van twee 
(gospel)koren en de Band van Borculose 
Vrienden omlijsten het bijzondere verhaal 
van Pinksteren. 

Voor kinderen is er speciale aandacht in 
deze dienst. Voorafgaand aan de dienst is 
er	ontvangst	met	koffie/thee.	Na	afloop	
is er tijd voor een glaasje en een goed 
gesprek. 
Om	10.00	uur	is	er	koffie	en	om	10.30	
begint de dienst.
Laat u / jullie in Vuur en Vlam zetten, ….. 
van harte welkom!

filmgesprek
In gesprek over ‘Vriendschap, Afscheid en 
Tekenen van Hoop’.
We	kijken	naar	de	korte	film	De	Rode	
Ballon en gaan in gesprek over de thema’s 
die we ook in ons eigen leven herkennen 
en wat deze ons als gelovigen zeggen. 
De middag staat onder leiding van Marga 
Engelage, pastoraal werker en Laura van 
de Kam, parochiemedewerker.
Zondag 11 juni, van 14.00 - 16.00 uur 
in het KJ gebouw achter de RK kerk in 
Borculo, Steenstraat 26. 
Voor informatie kunt u terecht bij Marga 
Engelage, m.engelage@12apostelen.nl, 
tel. 06-29 40 53 03. 

Intenties 
23 april: Anton Rasing, Ellie Vender-
bosch-Bonnes, Bernard Geverink, Toon 
Heutinck, Pastoor Simons, Jan Baten, 
Bertus Groot Kormelinck. 29 april: 
Wilhelmien Krabbenborg-Klein Nijenhuis 
jaargedachtenis, Bernard Geverink, Toon 
Heutinck, Pastoor Simons, Jan Baten, 
Bertus Groot Kormelinck. 7 mei: over-
leden ouders Elschot-Spekschoor, Toon 
Heutinck, Pastoor Simons, Jan Baten, 
Theo Liebrand, Bertus Groot Kormelinck. 
14 mei: Mina Jansen-ten Bras, Hetty van 
Aken-Beerten, Jan en Paul Belterman, 
Harrie Leferink op Reinink, Elly Eppink- 
Stegers, Harrie en John Hendricksen, 
Bertus Groot Kormelinck. 20 mei: Liene 
Heutinck- Wieggers, Fam. Geerligs en 
Ottenschot, fam. Pelgrum. Theo en Riek 
Verheijen, Anneke Nieuwveld-van de 
Wurp, Tonny Broekhof-Brokers jaarge-
dachtenis, Wim Mulder jaargedachte-
nis, Bertus Groot Kormelinck. 3 juni: 
Johan en Ans Emaus, overleden ouders 
Luttkholt-Garstenveld, Truus Dibbelink-
Wegdam, Harrie en John Hendricksen, 
Bertus Groot Kormelinck. 11 juni: Fami-
lie Pelgrum.

eerste Heilige Communie
Tien kinderen zijn zich aan het voorbe-
reiden om op 14 mei hun Eerste Heilige 
Communie te ontvangen. Zie de rubriek 
‘KIDS & TEENS’ op pagina 31.

Vervolg op pagina 23
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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.

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

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

Kandelaars

Sinds jaar en dag stonden zes koperen 
kandelaars, kapot en krakkemikkig 
gestald op de koorzolder. Zij werden voor-
heen gebruikt bij uitvaarten. Een trouwe 
parochiaan heeft als vervanger voor de 
kandelaars zes nieuwe gemaakt. Daar zijn 
wij heel dankbaar voor. Maar er was toch 
een verlangen naar die oude kandelaars 
die heel mooi van vorm zijn en van koper. 
Ze	zijn	“van	stal”	gehaald,	naar	de	firma	
Altena gebracht die ze weer gerepareerd 
heeft.	De	firma	heeft	zelfs	één	kandelaar	
gesponsord. Na hersteld te zijn kwam “het 
grote werk”. Het poetsen!! Na bijna twin-
tig jaar niets aan gedaan te hebben waren 
ze onherkenbaar als koper. Wilhelmien 
Oldenkotte, die al jaren het koperwerk 
van de kerk onderhoudt is zeer voortva-
rend aan het werk gegaan. Het was zeer 
veel werk, maar het is klaar. Zondag 29 
januari 2017 werden ze gepresenteerd 
aan de kerkgangers en Wilhelmien zeer 
verdiend een bos bloemen overhandigd.

Gebedsintenties
15 april 22.00 uur Jan Kasteel Herman te 
Bogt André Teunissen Overleden Familie 
Teunissen -Roetgerink Bennie Dolphijn 

en dochter Cornelia 16 april Rudi Kasteel 
Ouders Wiegerinck-Kock en zoon Jos 
Ouders Gotink-Eggink en zoon Herman 
Marijke Schoenaker-Krudewicz Jaarge-
dachtenis Pastoor Lamers Rikie Mom-
barg- 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 Theo 
Borkus Fam. Borkus-Vaanhold Wim Tac-
kenkamp Ria Besselink Gerda Besselink-
Hoeks 23 april Lies Kasteel-Hofman 30 
APRIL Ida van Lanen Groot Zevert Eef 
Bouwmeester Fien Wopereis-Krabben-
borg 7 MEI Jaargedachtenis Johanna En-
gelina Aagten te Vruchte Ouders Gotink-
Eggink en zoon Herman Hans Musters 
21 mei Rikie Mombarg- van de Hoven 
Tonnie Boekelder en Familie Jan Kasteel 
Toon Geerligs Elisabeth Kasteel Jansen 
Lies Kasteel-Hofman Overleden Ouders 
Beuting-Bos Ida van Lanen-Groot Zevert 
28 mei Jan Kasteel 31 mei Wim Tacken-
kamp 4 juni Ouders Gotink-Eggink en 
zoon Herman Marijke Schoenaker-Krude-
wicz Pastoor Lamers Rikie Mombarg- van 
de Hoven Mevr. Maria Emma Baroness 
van Dorth tot Medler Jan Kasteel Jaar-
gedachtenis Toon Geerligs Overleden 
ouders Hermanns- Goldewijk Aleida 
Eugeling-Reiring Ouders Kasteel-Jansen 
Lies Kasteel-Hofman Eef Bouwmeester 
Rudi Kasteel Ou-
ders Wiegerinck-
Kock en zoon Jos 
Ida van Lanen-
Groot  
Zevert en dochter 
José Ria Besse-
link Gerda Bes-
selink- Hoeks 11 
juni Jan Kasteel 
Jaargedachtenis 
Lies Kasteel-
Hofman

familieberichten 
Gedoopt: op zondag 26 maart 2017 is 
door het sacrament van het doopsel in 
onze gemeenschap opgenomen Hugo van 
Leeuwen en Bart Peeters kleinkinderen 
van Rob en Lilian Beeks-Vergroesen. Wij 
wensen hen veel geluk met deze blijde 
gebeurtenis.

Overleden: op 11 februari overleed 
Johanna Elisabeth Maria Sterk-Meelker 
in de leeftijd van 82 jaar. De crematie-
plechtigheid vond plaats op donderdag 16 
februari 2017 te Doetinchem. Dat zij mag 
rusten in vrede.

raad van Kerken ruurlo 
Barchem
Op 4 mei is de Dodenherdenking in de 
Dorpskerk en hierna is om 20.00 uur de 
kranslegging bij het oorlogsmonument. 
Op Hemelvaartsdag 25 mei is er een 
oecumenische viering bij boerderij het 
Klooster Batsdijk 4, een prachtige locatie. 
Dit jaar zijn er geen Reurlse pompda-
gen, dus ook geen tentdienst. Maar we 
houden nu een oecumenische viering in 
de Dorpskerk op 13 augustus. De Start-
zondag is op 3 september, gastlocatie 
is deze keer de geloofsgemeenschap  H. 
Joseph uit Lochem. De Ziekenzondag is 
op 24 september. Dan zijn we alweer bij 
Sint Maarten op 11 november. Eerst wor-
den er de liedjes gerepeteerd in de R.K. 
kerk. Daarna gaat het in optocht met Sint 
Maarten op het paard voorop en de kinde-
ren met hun lampions er achteraan  naar 
het kerkplein, waar het verhaal van Sint 
Maarten verder wordt nagespeeld. Na af-
loop is er chocolademelk voor de kinderen 
en ouders. Op 3 december is er de viering 
van de eerste Advent in de Dorpskerk. We 
zijn nu al weer bij de Nieuwjaarsviering 
van 2018.

achterwacht
Het secretariaat van onze Geloofsge-
meenschap is elke dinsdagmorgen van 
9.30 - 11.00 uur geopend. Fien en Annie 
treden op als gastvrouw en doen alle 
voorkomende secretariaatswerkzaamhe-
den. Na sluitingstijd wordt de telefoon 
overgezet op een mobiel nummer van de 
achterwacht. Elke week is er een vrijwil-
liger paraat om telefonische berichten 
te beantwoorden. Indien een uitvaart 
wordt doorgegeven dan zetten zij alles wat 
daarvoor nodig is in werking zoals koor, 
lector, koster, collectant enz. bellen en 
dag en tijd doorgeven. De coördinator van 
de Achterwacht was Wilma Besseling. Zij 
heeft het stokje doorgegeven aan Frans 
Helmink. Wij bedanken Wilma en wensen 
Frans succes.

Inloopmorgen

Op donderdag 6 april was pastoor Harry 
Scheve onze gast op de Inloopmorgen.
Wij zijn met hem in gesprek gegaan over 
de maatschappelijke kant van de kerk.
Omdat er niet zoveel momenten zijn 
waarin wij als parochianen vragen kun-
nen stellen over de Kerk in de veranderde 
maatschappij. Hoe wordt er geluisterd 
naar parochianen? Vragen van ‘Waar 
kunnen zij terecht met problemen?’, 
stond deze morgen centraal. Wij hebben 
deze inloopmorgen vooral gebruikt om 
vragen te stellen en zijn met elkaar in ge-
sprek gegaan. Al met al een prima morgen 
die voor herhaling vatbaar is.

noaberviering 22 april a.s.
Vrijheid….. Blijheid? Wat is nou die 
vrijheid? En hoe vrij zijn we echt? Daar 
willen we in de volgende noaberviering bij 
stilstaan. Deze vindt plaats op zaterdag 22 
april in het Diaconaal Centrum, Kerk-
straat 15. 

We starten direct om 19.00 uur met de 
viering, zodat belangstellenden aanslui-
tend de oversteek kunnen maken naar 
de Remigiuskerk om diezelfde avond de 
kooravond bij te kunnen wonen van de 
Vrienden van de Remigiuskerk. 

Van harte welkom in deze laagdrempelige 
oecumenische viering rond delen, leren, 
vieren en gastvrijheid. 
Voor meer informatie: Jaap van Gijssel 
(voorzitter Raad van Kerken), 
tel. 0575-464460. 

raad van Kerken 
Evenals voorgaande jaren zal er ook nu 
door de Raad van Kerken op 4 mei om 
19.00 uur een herdenkingsbijeenkomst 
worden georganiseerd in de Remigius-
kerk voorafgaande aan de kranslegging 
welke wordt georganiseerd door het 4 
mei comité.
Binnen de Raad van Kerken is na-
gedacht over de vorm van deze bij-
eenkomst en al pratende hebben we 
geconcludeerd dat het wellicht goed zou 
zijn hier verandering in aan te brengen 
juist omdat we graag willen dat ook de 
jongeren weet zullen blijven houden van 
onze geschiedenis.
Vanuit de Raad zijn de voorzitter Jaap 
van Gijssel en Piet Noordijk zich gaan 
bezinnen op de inhoud. Zo zijn er een 
aantal mensen benaderd die aan deze 
herdenking mee willen gaan werken. 
Een herdenking die zoals het er nu uit-
ziet, zal bestaan uit zang door een koor, 
muziek en voordracht.
Er wordt met de scholen overlegd om 
voor de kinderen een speciale middag te 
organiseren en het is de bedoeling dat 
twee of drie kinderen tijdens deze bij-
eenkomst hier iets over zullen vertellen.
Het lijkt ons goed u hier over te infor-

meren en zullen u zeker op de hoogte 
houden van de voortgang hetzij via 
Klokgeluiden, Onderweg en/of via het 
Contact.
Raad van Kerken Hengelo Gld.

Palmpasenoptocht 2017
Zondag 9 april vierden we Palmpasen. 
Wie mee wilde doen met de Palmpaas-
optocht, was vanaf 9.15 uur van harte 
welkom bij zaal Leemreis met een lege 
palmpaasstok. Wie niet zo’n had, kon er 
een krijgen om er één te maken. 
Ook het materiaal om er een mooie kleur-
rijke (én lekkere!) stok van te maken was 
aanwezig.
Het palmpaasverhaal werd verteld tijdens 
het maken van de versierde palmpaas-
stokken. Om 10.30 uur gingen we met de 
muziek van Concordia voorop door de 
Willibrorduskerk via de Spalstraat naar 
de Remigiuskerk. Daarna was er in Kerk-
straat 15 voor de kinderen ranja en voor 
de	ouders	koffie/thee	en	gelegenheid	om	
nog even na te praten.
Kinderen die thuis en/of op school al een 
palmpaasstok versierd hadden, konden 
ook aansluiten bij de optocht. 
Hierbij nog een foto van het vorige jaar.

Vervolg Borculo

familieberichten
Overleden op 6 februari Bernardus Jozep-
hus Geverink. De uitvaartviering en begrafe-
nis heeft plaatsgevonden op 11 februari. 
Overleden op 10 februari Antonius Johan-
nes Heutinck. De uitvaartviering en begrafe-
nis heeft plaatsgevonden op 17 februari. 
Overleden op 15 februari Emeritus pastoor 
Georgius Arnoldus Simons. De uitvaartvie-
ring en begrafenis heeft plaatsgevonden op 
21 februari. 
Overleden op 16 februari Johannes Bernar-
dus Baten. De crematie heeft plaatsgevon-
den op 21 februari. 
Overleden op 9 maart Engbertus Johannes 
Groot Kormelinck. De uitvaartviering en be-
grafenis heeft plaatsgevonden op 17 maart.
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H. Johannes de doper - Keijenborg
Kerkstraat 7, 7256 AR Keijenborg; 0575-461314, 
Secretariaat: donderdag 10.30-11.00 uur
Rekeningnr.: NL85RABO0125501102 (algemeen)
NL25RABO0125502958 (gezinsbijdrage Keijenborg)
NL97RABO0374716390 (gezinsbijdrage Zelhem)
Redactie: hannieankersmit@hotmail.com

Gezinsbijdrage/kerkbalans: C. Gerritsen 06-10065324

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

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

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

Parochiële Caritas Instelling:
Secretariaat: Henk Beuwer, Pastoriestraat 
28, 7256 AN Keijenborg.  
tel. 0575 – 463151.

Jaargedachtenisvieringen
Op zondag 14 mei is de jaargedachte-
nis voor Niek Wicherink overleden op 
4-5-2016 en voor Zus Ankersmit-Geurts 
overleden op 13-5-2016.
Zondag 18 juni is de jaargedachtenis voor 
Mientje Niesink-Houtman overleden op 
18-6-2016.

dopen
De eerstvolgende doopviering in Keijen-
borg is op zondag 18 juni. Aanmeldingen 
graag via het secretariaat van de  
HH. Twaalf Apostelen.  
Email: secretariaat@12apostelen.nl
Dopelingen zijn: Lieke Waenink en Teun 
Waenink.

donderdag 11 mei 
Gezamenlijke Ziekenzalving 
Ook dit jaar wordt er weer een gemeen-
schappelijke viering georganiseerd om 
mensen in de gelegenheid te stellen de 
ziekenzalving te ontvangen. En ook als u 
(nog) niet de ziekenzalving wilt ontvangen 
bent u wel van harte uitgenodigd om de 
Eucharistie met ons mee te vieren en mee 
te bidden en te zingen! 

Het mooie is dat men dit Sacrament ook 
bewust kan ontvangen. Want het moet 
toch een bewuste keuze zijn van een mens 
om een Sacrament te ontvangen. En 
dat kan nu in aanwezigheid van familie 
of goede vrienden te midden van onze 
medegelovigen tijdens het vieren van de 
Eucharistie. 
De viering wordt gehouden op donderdag 
11 mei aanstaande om 10.00 uur in onze 
Kerk. De voorganger is pastoor H. Scheve. 
Na	afloop	is	er	koffie	en	gelegenheid	om	
nog wat na te praten en ervaring uit te 
wisselen.
U kunt zich aanmelden bij de bezoekers-
groep of op het parochiesecretariaat.

overdracht 
mariakapelletje
Nadat Markenheem het verzorgingste-
huis Maria Postel had gesloten bleef het 
Mariakapelletje achter. Via advies van de 
Dorpsraad heeft Markenheem het kapel-
letje overgedragen aan het Schuttersgilde 
St. Jan. Dat gebeurde nadat onder toe-
ziend oog van de notaris de akten waren 
ondertekend. Het kapelletje doet nog 
denken aan de sacramentsprocessies die 
hier werden gehouden vanaf 1927 tot de 
midden jaren 60. Samen met de Vrienden 
van Maria Postel zal het Gilde de zorg 
voor het kapelletje op zich nemen. 

familieberichten
Overleden
Op 28 februari 2017 is overleden Marietje 
Straatman-Baakman in de leeftijd van 88 
jaar. Zij woonde Pastoor Thuisstraat 6 te 
Keijenborg.

Op 10 maart 2017 is overleden Annie Gie-
sen-Huurneman in de leeftijd van 82 jaar. 
Zij woonde Schooltinkweg 5 te Zelhem.
Op 13 maart is geheel onverwacht over-
leden Gerard van Gurp in de leeftijd van 
64 jaar. Hij woonde Teubenweg 20 te 
Keijenborg.

Vorming & toerusting 
Halle-Keijenborg-Zelhem

Je ziet de tekst wel 
eens boven een 
rouwadvertentie 
staan. En het is 
ook zo: na een 
lang ziekbed van 
een geliefde kan 

de dood soms als een verlossing komen 
en voel je in eerste instantie vooral de 
opluchting. Gelukkig: niet meer die pijn, 
niet meer dat vechten, niet verder die 
aftakeling. 
Velen vinden dat je als mens het recht 
moet hebben om, als er geen uitzicht meer 
is op verbetering van de gezondheid, op 
een waardige manier te sterven. Zelf-
euthanasie zou een oplossing kunnen zijn. 
Het afgelopen jaar is het onderwerp veel 
onder de aandacht geweest, toen oud-
politicus Van der Heijden en zijn vrouw 
samen uit het leven stapten. Het echtpaar 
was terminaal ziek en besloot daarom 
euthanasie te plegen. Door middel van 
een advertentie in de krant wilden ze nog 
een steentje bijdragen aan de discussie die 
er gaande is. 
Het is geweldig dat de zorg meer en meer 
verbetert en mensen de mogelijkheid 
geeft om steeds ouder te worden. Toch is 
een grote vraag: heeft dit ook niet zo zijn 
keerzijde?

Deze avond is bedoeld om met elkaar 
door te praten over de hele breedte van 
dit onderwerp. Wat betekent het voor mij 
dat de medische gezondheidszorg zoveel 
mogelijkheden kent? Welke overwegingen 
zijn er op het moment dat ik zelf of een 
geliefde ziek wordt? Welke afwegingen 
maak ik en waarom? Met andere woor-
den: waar sta ik zelf? 
Deze avond wordt gehouden op dinsdag 
2 mei om 20.00 uur in de Grote Kerk te 
Halle en staat onder leiding van ds. M. 
van Meijl-Buitink, predikant in Halle.
U kunt zich opgeven bij Frank van de 
Meijl, telefoon 0314-844289 of email: 
frankvmeijl@hotmail.com

ontwikkelingen 
martinushuus
De ontwikkelingen rond de kerk en het 
Martinushuus houden de gemoederen bij 
ons in Baak erg bezig. Als locatieraad/
pastoraatgroep vinden we het belangrijk 
om de parochianen in Baak goed op de 
hoogte te houden. Op 22 februari jongst-
leden hebben we tijdens de parochie-
avond een terugblik gegeven over wat er 
in de afgelopen tijd allemaal is gebeurd. 
Uit een enquête die eind 2015 over een 
dorpshuis in Baak is gehouden kwam 
naar voren dat de inwoners van Baak de 
kerk en Concordia boven de basisschool 
verkiezen als locatie voor het dorpshuis. 
Op basis daarvan zijn gesprekken gevoerd 
met de gemeente en diverse monumen-
tencommissies. Een van de dingen die 
daaruit voortkwam is dat gebleken is 
dat de gemeente aanspraak kan maken 
op andere subsidieregelingen dan de 
parochie. De provinciale subsidieregeling 
‘Steengoed Benutten’ geeft de mogelijk-
heid om de kerk zodanig te verbouwen 
dat deze geschikt gemaakt kan worden als 
dorpscentrum. De gemeente wil daar-
aan meewerken maar stelt wel als eis 
dat het dorpshuis niet gaat concurreren 
met de lokale horeca. Bovendien heeft 
de gemeente gevraagd te bekijken of er 
alternatieve mogelijkheden zijn, bijvoor-
beeld via de stichting Gelderse Oude 
Kerken. Dat laatste is geprobeerd, maar 
de stichting is niet geïnteresseerd. Als 
Baakse geloofsgemeenschap realiseren 
we, dat het door een tekort aan vrijwil-
ligers,	kerkbezoek	en	financiële	middelen	
steeds moeilijker wordt om het onder-
houd en de organisatie van het kerkge-
bouw te handhaven. Om dat toekomstbe-
stendig te maken lijkt nu de mogelijkheid 
te bestaan stappen te zetten waaraan alle 
partijen (gemeente, provincie, parochie-
bestuur en bisdom) mee willen werken. 
Daarvoor is het nodig dat het eigendom 
van de kerk wordt overgedragen aan een 
nieuw op te richten stichting, de Stichting 

Martinushuus. De gevolgen daarvan zijn 
echter verstrekkend, omdat volgens de 
richtlijnen van het Aartsbisdom de kerk 
dan aan de eredienst zal worden onttrok-
ken. De vieringen zoals die op dit moment 
in het liturgische gedeelte van de kerk 
gehouden worden zijn dan verleden tijd. 
Al met al bestaat nu de mogelijkheid om 
ons monumentale kerkgebouw na herbe-
stemming als dorpshuis voor onze Baakse 
gemeenschap te behouden. We behouden 
het kerkgebouw voor Baak, maar kunnen 
het gebouw niet meer als kerk gebruiken. 
De geloofsgemeenschap blijft natuurlijk 
wel bestaan. Als parochianen blijven we 
er voor elkaar en kunnen we samen met 
ons geloof bezig zijn. Als u dit leest is de 
parochieavond op 5 april geweest, maar 
zij die daar niet konden komen zullen we 
via Onderweg op de hoogte houden.

Koffiedrinken
Op zaterdag 6 mei is er na de viering 
“Anders	Vieren”	koffie	en	thee	drinken.	
Op zondag 4 juni, Pinksteren, is er na de 
viering	ook	koffie	en	thee	drinken.	

Pleinmarkt Baak 7 mei
Het duurt nog even, maar dan is het weer 
zover: de jaarlijkse Pleinmarkt in Baak! U 
kunt de pleinmarktcommissie blij maken 
met allerlei bruikbare spullen. Denk 
aan: serviesgoed, glazen, keukengerei, 
bloempotten en –vazen, tuingereedschap, 
speelgoed, puzzels, boeken, klein gereed-
schap, knutselspullen, te groot geworden 
planten, curiosa, e.d. En ook sieraden. 
Deze graag in een apart zakje aanleve-
ren, zodat ze niet tussen grotere spullen 
verdwaald raken. 
Met nadruk wil de commissie erop wijzen, 
dat witgoed en meubels niet meer aan-
genomen worden. Het afvoeren van deze 
spullen kost meer dan dat het opbrengt, 
en dat kan niet de bedoeling zijn. Ook 
kapotte spullen hebben weinig zin: deze 
worden niet verkocht en de kosten om ze 

af te voeren drukken zwaar op de op-
brengst. Maar zoals al gezegd: bruikbare 
spullen zijn van harte welkom! Zet u ze 
maar vast apart. De entree is verhoogd 
naar twee euro i.v.m. de verhoging van de 
afvoerkosten. 
Tot ziens op de Pleinmarkt! 
Pleinmarktcommissie Martinushuus Baak 

familieberichten
Op 2 februari is Herman Bongaarts over-
leden op de leeftijd van 76 jaar.

Gebedsintenties
Za. 22/4 Fam Koekkoek, Ouders 
Schooltink-Kroesen, Theo en Ben, 
Ouders Jan en Will Schutte-Bosman, 
Ouders Cornelissen-Brink. Za. 6/5 
Ouders Schotman-Bekken en fam. Zo. 
21/5 Ouders van Leussen-Wolbrink, 
Ouders Roordink-Borgonjen, Anthonius 
Hermanus Driever, Antoon Janssen en 
Johan, Ouders Cornelissen-Brink, Ouders 
Spijkers-Betting, Ouders Dashorst-Brink. 
Zo. 4/6 Fam. Veenhuis-Zents, Ouders 
Mentink-Jansen en fam., Wim Driever, 
Wim Teunissen. 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 Fam. Heijtink, Jos 
Hermsen, Fam. Veenhuis-Zents, Ouders 
Schoenaker-Janssen, Jan en Gretha 
Janssen-Bosman Gradus Lichtenberg, 
Fam. Teunissen-Schooltink.

anders Vieren 6 mei 
Onder de vlag van “Anders Vieren” 
organiseren we binnen de parochie HH. 
Twaalf Apostelen zo af en toe een viering 
die anders is dan anders. Bij “Anders 
Vieren” staat een thema centraal, waar 
omheen een viering wordt samengesteld 
met gedichten, gedachten, gebeden, 
verhalen, muziek en beelden. Op zaterdag 
6 mei om 19.00 uur zal er zo’n bijzondere 
viering voor het eerst gehouden worden 
in Baak. Het thema is ‘Maria’.
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H. Willibrord - olburgen
Olburgseweg 4; 7225 NB Olburgen, 0575-451279, 
bgg 0575-451454.
Rekeningnr.: NL42RABO0148900313
Redactie: jansenmts@planet.nl

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

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

Van de locatieraad
Met dit schrijven zitten we in de veertig-
dagentijd voor Pasen. Traditioneel een 
tijd van vasten en bezinning. Veel mensen 
ontzeggen zich deze periode bepaald 
voedsel of drank waardoor je het na die 
tijd des te meer kunt waarderen. Bezin-
ning	is	moeilijker	te	definiëren	maar	je	
zou kunnen zeggen tot rust komen en 
nadenken over het leven om zo te komen 
tot bezieling om zaken in gang te zetten 
of gewoontes te veranderen. We zijn als 
locatie gelukkig met de bezieling van onze 
vrijwilligers, waarvoor we in april in eigen 
beheer een gezellig samenzijn met een 
maaltijd organiseren. Immers zonder de 
inzet van de vrijwilligers is er geen locatie 
mogelijk. Met de actie kerkbalans zijn we 
tevreden,	zie	betreffend	stuk	van	de	pen-
ningmeester.
De locatieraad heeft op 27 februari jl. 
kennis gemaakt met de nieuwe vicevoor-
zitter van het parochiebestuur, de heer 
Louis van Dijk. Dit was een goed gesprek 
en	wij	hebben	na	afloop	van	het	gesprek	
ons kerkgebouw laten zien aan Louis. De 
locatiepagina van Drempt op de website 
www.12apostelen.nl is nu gevuld en er 
wordt regelmatig nieuws op geplaatst. 
Een digitaal bezoekje waard.

opbrengst actie 
Kerkbalans
Voor het jaar 2017 hebben er 172 gezin-
nen een bedrag toegezegd. Het totaal 
van de toegezegde bijdragen komt uit op 
€ 17.021,- (voor het afgelopen jaar 2016 
was dat € 17.496,-). Het levert een gemid-
delde bijdrage van € 99,- per deelnemer 
op. De opbrengst kerkbalans was voor 
2017 begroot op € 17.000,-. In dat licht 
bezien kunnen we tevreden zijn. 

De locatieraad bedankt iedereen voor zijn 
of haar bijdrage en een bijzondere dank 
gaat uit naar de verspreiders van de actie 
kerkbalans. 

Namens de locatieraad,
Fons Janssen, penningmeester 

meimaand is 
mariamaand
Ook dit jaar beginnen we de meimaand 
met een plechtig Lof. Het lof is op 
woensdag 3 mei om 19.00 uur. Pastoor H. 
Scheve zal hierin voorgaan, de zang wordt 
verzorgd door het Willibrordkoor. Na 
afloop	is	er	gezellig	koffie/thee	drinken	
achterin in de kerk. Op de woensdagen 
10 mei,17 mei, 24 mei en 31 mei is er 
rozenkransbidden in de Mariakapel. We 
beginnen om 19.00 uur en na het bidden 
gaan	we	gezellig	koffie/thee	drinken	in	 
’t Zaaltje. Dit jaar verzorgd de Mariagroep 
samen met Gerry Spekkink-Beunk als af-

sluiting van de ‘Mariamaand’ een Anders 
Vieren viering, deze is op zondag 28 mei 
om	9.30	uur	in	de	kerk.	Na	afloop	is	er	
koffie/thee	drinken	achterin	in	de	kerk.	
Komt u ook met ons mee bidden/vieren? 
U bent van harte welkom!
Namens de Mariawerkgroep,
Marjan Helmink

Hemelvaart Vijfslag
Op Hemelvaartsdag is er één gezamen-
lijke viering voor de Vijfslag. De viering is 
deze keer in de H. Willibrordkerk te Vier-
kakker, voorgangster is pastoraal werker 
Marga Engelage-van Langen. Iedereen is 
van harte welkom!

Pinksteren
Elke twee weken is er een viering in 
Drempt. Dit zou betekenen dat er met 
Pinksteren geen viering in Drempt zou 
zijn. Er is een extra dienst met Pinkste-
ren aan het schema toegevoegd, zodat 
we dit kerkelijke hoogfeest ook in onze 
eigen geloofsgemeenschap kunnen vieren, 
voorganger is pastor J. Leisink. In deze 
viering wordt een extra collecte gehouden 
welke bestemd is voor het werk van de 
Nederlandse missionarissen. Missionaris-
sen en ‘missionair werkers’ staan in alle 
delen van de wereld kwetsbare mensen bij 
in hun strijd tegen armoede en onrecht, 
deze collecte wordt dan ook van harte 
aanbevolen. 

Vrijdagviering 
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 gele-
genheid is na te praten onder het genot 
van	een	kopje	koffie	of	thee	in	‘het	Zaaltje’	
achter de pastorie.

28/04: Eucharistie Pastoor Scheve 
26/05: Eucharistie Pastoor Scheve 
30/06: WCV Diaken ten Bruin

Kopij
Sluitingsdatum kopij: 12 mei 
redactie.willibrord.drempt@gmail.com

activiteiten voor 
vrouwen
Rondleiding op de algemene begraaf-
plaats in Doesburg.
Op vrijdagmiddag 21 april 2017 gaan we 
een kijkje nemen op de algemene begraaf-
plaats 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 activi-
teit komt in de digitale nieuwsbrief.

Kunstwandelroute 
Hummelo
Maandagavond 15 mei 2017 gaan we weer 
wandelen. De kunstwandelroute in Hum-
melo staat jaarlijks op het programma en 
is altijd een gewilde activiteit. Het is zeker 
de moeite waard om deze route te lopen. 
Het is een mooie wandeling in de natuur 
en onderweg kom je allerlei kunstvoor-
werpen tegen. Extra informatie komt in 
de nieuwsbrief.

fietstocht
Op zaterdag 10 juni 2017 wordt de 
jaarlijkse	fietstocht	gehouden.	Heerlijk	
met	een	stel	vrouwen	fietsen,	babbelen,	
kopje	koffie	/	thee	drinken	en	een	lekker	
broodje eten. Gezellig samen erop uit, 
goed voor de conditie maar zeker voor de 
contacten. Ook over deze activiteit volgt 
in de nieuwsbrief meer informatie.

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.
In de afgelopen periode zijn er weer een 
aantal nieuwe exemplaren in de boeken-
uitleen bijgekomen waaronder een groot 
aantal boeken over jeugdliteratuur.

een nieuw boek over de 
kerk in olburgen!!! 

Binnenkort verschijnt een nieuw boek 
over de geschiedenis van de kerk in 
Olburgen.
De auteur Jan Gosselink heeft, in samen-
werking met Anton Metz, na enkele jaren 
van noeste arbeid eindelijk zijn werk 
voltooid. 
Op 7 mei 2017 zal een presentatie 
plaatsvinden in de kerk. Om 11.00 uur, 
12.00 uur en 13.00 uur zal die presentatie 
worden gehouden.
Enkele boeken liggen ter inzage en bestel-
lingen kunnen worden geplaatst. Bestel-
lingen in deze voorverkoop levert een 
voordeel op van € 4,- per boek!
Uiteraard kan men ook tussentijds bin-
nenlopen om te kijken hoe mooi het boek 
geworden is.
Veel prachtige foto’s lichten de geschiede-
nis van de kerk en van het ‘Rijke Room-
sche Leven’ in Olburgen en Rha toe.
Kom allemaal kijken en luisteren, voor 
koffie	(en	een	koekje)	wordt	gezorgd.	
Jan den Hartog, voorzitter locatieraad

Geen vieringen in olburgen: in het 
weekend van: 22 – 23 april en 6 – 7 mei

misdienaar: 11 juni

Collectanten
30 april: Theo Damen, 14 mei: Jan den 
Hartog, 21 mei: Erna Bosch, 28 mei: Jan 
Baars, 11 juni: Jan den Hartog

Lectoren
14 mei: Cilia Langenhof
28 mei: Thea Lebbink

Kosters
30 april: Joost Langenhof, 5 mei: Theo 
Damen, 14 mei: Cilia Langenhof, 21 mei: 
Betsie Verhoeven, 28 mei: Jan Baars
2 juni: Theo Damen, 11 juni: ???

Bloemversiering
15 april – 28 april: Yvonne en Til
29 april – 12 mei: Thea en Gerda
13 mei – 26 mei: Riky en Marietje
27 mei – 9 juni: Betsie en Nicole
10 juni – 23 juni: Diny en Leonie

dames- en herenkoor
Repetities: 2 mei, 9 mei, 16 mei, 23 mei, 
6 juni
Gezongen vieringen: 30 april, 14 mei, 
28 mei

Intenties
30 april: Bart Godschalk, Jan Egging en 
Marietje Egging – Houtman, Overleden 
familie Sesink – Peters
14 mei: Theo van Aalst, Geert – vader en 
moeder Pelgrom, Willemien Horstink – 
Groot Koerkamp en Jan Horstink
21 mei: Liesbeth Sielias, Gradus en Dinie 
Baars, Jan Egging en Marietje Egging – 
Houtman
28 mei: Overleden ouders Gerritsen – 
Reulink, Robert Vallen, Gradus en Riek 
Bremer, Theo Bremer
11 juni: Theo van Aalst, Bart Godschalk, 
Antoon Gosselink en Truus Gosselink – 
Steverink

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 

Sluitingsdata inleveren kopij voor 
Olburgen/Rha: (uiterlijk 20.00 uur):
Nummer 5: 12 mei 2017
Nummer 6: 30 juni 2017 (i.v.m. vakantie)
E-mailadres: jansenmts@planet.nl
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H. Willibrord - Vierakker
Vierakkersestraatweg 31, 7233 SE Vierakker, 0575-441286, 
info@demooistekerk.nl; www.demooistekerk.nl 
Secretariaat: donderdag 10.00-12.00 uur.
Rekeningnr.: NL40RABO0366417029; 
NL09INGB0000856562; 
Rekeningnr.: NL86RABO0327465948 (restauratie)
Redactie: redactie@demooistekerk.nl 

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

Pastoraatgroep
Michel Roording, 0630727690; Jan Tijssen, 441743;

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 in 
het Kerspel 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.

Wat allemaal geweest is
Natuurlijk de vieringen rond Pasen. 
Palmzondag in de Protestantse Kerk met 
de kinderen achter Nieuw Leven aan 
met hun versierde palmpaasstokken. De 
vastenmaaltijd waar weer veel animo voor 
was en het eten erg lekker. Aansluitend 
de Goede Vrijdagviering in onze kerk. De 
Paaswake ook in onze, prachtig versierde, 
kerk. Al met al was het weer een mooie 
tijd. Heel veel dank gaat uit naar alle 
mensen die geholpen hebben rond deze 
dagen.

Kerkbalans
De vorige keer kon u lezen dat de actie 
goed verlopen was. De opbrengst ligt iets 
lager dan vorig jaar, maar is toch een 
reden tot tevredenheid. 

Hartelijk dank voor uw toezeggingen.

familieberichten
Overleden:
Bernardus Antonius Jozefus Vredegoor, 
77 jaar
Franciscus Bernardus Meijer, 77 jaar
Everhardus Hermanus Josephus  
Horstink, 81 jaar

anders Vieren 23 april: 
Geloof jij het wel?! 
Wat is dat toch met geloven? Je kunt ge-
lovig zijn, ongelovig of zelfs goedgelovig. 
In de Anders Vieren viering van 23 april 
willen we daar eens goed over nadenken.
We lezen het evangelie van die zondag 
over de ongelovige Thomas. Het verhaal 
kennen we allemaal. 
Maar wat zegt het ons? Zijn wij Thomas? 

Is de ander Thomas?
Wat is geloven eigenlijk? Hoe geloof je? 
Wat geloof je? Met behulp van teksten, 
liederen en stiltemomenten overdenken 
we ons geloof. U bent allen van harte wel-
kom op zondag 23 april om 9.30 uur.

oecumenische dienst  
14 mei
Op zondag 14 mei om 9.30 uur is er 
een oecumenische dienst in onze kerk. 
De voorgangers zijn dominee Fini van 
Zoelen en pastor Wil Matti. Naast dat het 
Moederdag is, is het ook zondag Can-
tate. Cantate betekent: Zingen. En er zal 
prachtig gezongen worden in deze viering. 
Ons eigen koor heeft een zondag vrij. 
Voor hen komt het koor Kwadrant zingen. 
Dit is een koor dat bestaat uit 17 vrouwen 
uit Zutphen en omgeving. Zij hebben 
verschillende stemmen, leeftijden en ker-
kelijke ‘kleur’. Zij zingen graag en werken 
steeds aan een vernieuwend repertoire. 
De muziek varieert van bekendere gospel 
en praise liederen tot nieuwe arrange-
menten, soms swingend en vlot, soms 
meer gedragen. De Kwadrant-zangers 
delen naast hun passie voor zingen hun 
geloof in God en geven daar klank, stem 
en woorden aan; met liederen, muziek en 
enthousiasme. Kwadrant zingt drie- of 
vierstemmig zowel met pianobegeleiding 
als a-capella. Het koor staat onder de 

enthousiaste leiding van dirigent Nardi 
Strijbos. Jeshja van Noort is de vaste 
pianist. Het koor zingt bij  diensten in 
ziekenhuizen, de gevangenis of tijdens 
speciale evenementen. Kwadrant zong en 
zingt - op verzoek - daar waar haar bood-
schap welkom is. Meer informatie: www.
koorkwadrant.nl 

De lezingen van deze zondag zijn: Deute-
ronomium 6, 20-25 en Johannes 14, 1-14. 
In Johannes vertelt Jezus over het huis 
van zijn Vader waar plaats is voor velen. 

U bent allen van harte welkom.

openstelling kerk
Vanaf mei is de kerk weer dagelijks open. 
Dit is mogelijk door vrijwilligers die 
steeds een week lang ‘dienst’ hebben. Eén 
van deze vrijwilligers is nu gestopt. Dat is 
Cis Staring. Zij heeft er jaren voor gezorgd 
dat de deur op tijd open ging en op tijd 
weer gesloten werd. Cis, heel hartelijk 
dank hiervoor. Mooi is het dat haar plaats 
ook alweer ingevuld is. De heer en me-
vrouw Kemperman, nog niet zo heel lang 
woonachtig in Steenderen, hebben aan-
gegeven wel zorg te willen dragen voor de 
kerkopenstelling.	Heel	erg	fijn.	We	hopen	
dat dit werk veel voldoening mag geven.

Koffiedrinken
Zondag 7 mei en zondag 14 mei.

Kwadrant

openstellingen weer  
van start
GeZoCHt:  
enkele enthousiaste personen
De eerste week van mei starten de 
openstellingen weer. De kerk is dan tot 
halverwege september op dinsdag- en 
donderdagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur 
open. Er zijn dan rondleiders aanwezig 
die u graag antwoord geven op vragen die 
u hebt.

Daarnaast is de kerk natuurlijk dagelijks 
van 10.00 tot 16.00 uur vanuit het voor-
portaal te bewonderen. Wanneer u een 
muntstuk van € 0,50 doneert, licht het 
hoofdaltaar aan.

Wilt u de groep van rondleiders 
versterken, graag!

Door de toename van het aantal bezoe-
kers kunnen we extra hulp goed gebrui-
ken. 
Als u zo af en toe een paar uurtjes kunt 
komen, zullen we dat zeer op prijs stellen.
Natuurlijk krijgt u uitgebreide informatie 
en begeleiding om de wetenswaardighe-
den van onze kerk aan de gasten over te 
dragen, maar u kunt ook assisteren in ons 
“kerkwinkeltje”.
Als uw interesse verder gaat, kunt u ook 
in aanmerking komen om rondleider/
leidster te worden voor groepen die onze 
kerk buiten de reguliere openingstijden 
willen bezoeken.

Aarzel niet, wij werken altijd in groepjes 
zodat u de benodigde kennis spelender-
wijs leert. Interesse? Bel voor aanmelding 
of informatie met Ria Tijssen (441743) of 
Margreet Gründemann (555559) of stuur 
een email naar info@demooistekerk.nl
U kunt ook komen kijken op de dinsdag- 
of donderdagmiddag tussen 13.30 uur en 
16.00 uur in de kerk. U bent van harte 
welkom !

openstelling op 
Hemelvaartsdag
Op Hemelvaartsdag begint in Vierakker 
de dag goed, namelijk met een viering om 
9.30 uur. Iedereen, eigen parochianen 
maar natuurlijk ook parochianen uit de 
naburige geloofsgemeenschappen, wor-
den hiervoor van harte uitgenodigd. Na 
afloop	van	de	viering	is	er	koffie	met	voor	
deze gelegenheid iets extra lekkers. 
Van 11.00 tot 16.00 uur is de jaarlijkse 
openstelling met Hemelvaart. 

opening  Ludgertuin
Hier een foto-impressie van de feestelijke 
opening van de Ludgertuin. Voor een 
uitgebreid verslag daarvan en van de Ves-
perviering ter gelegenheid van de sterfdag 
van de heilige Ludger op 26 maart zie 
pagina 7.
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Samenwerking Quintus
De kinderen uit Brummen, Joppe, Lochem, Vorden en 
Zutphen zijn enthousiast gestart met hun voorbereiding 
op de Eerste Heilige Communie. Zondag 2 april hebben 
zij zich gepresenteerd aan de parochie in de H. Joseph-
kerk in Lochem. Alle kinderen hadden een vogel gemaakt; 
deze vogel vliegt met hun mee, op weg naar het Commu-
niefeest. Dat zal op zondag 21 mei zijn om 11.15 uur in de 
St. Jan in Zutphen.

De Communicantjes uit Brummen, Joppe, Lochem, Vorden en Zutphen

Samenwerking 
Keijenborg en Hengelo
Op zondag 7 mei 2017 doen 11 kinderen uit Hengelo en 
Keijenborg 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. De viering is om 
9.30 uur in de H. Willibrordkerk te Hengelo.
Op zondag 2 april 2017 jl. hebben deze Communicantjes 
zich aan de parochie voorgesteld in de St. Jan de Doper-
kerk te Keijenborg.

De Communicantjes 
uit Hengelo en 
Keijenborg: 
Rosalie Haggeman 
Isabelle Spieker 
Lieke Tolkamp
Hessel Wullink
Jasmijn Seubring 
Selwyn Bloemendal
Daphne Maalderink
Thijmen Maalderink
Minke Maresch
Indy Veenhuis
Merle Veenhuis

Samenwerking Borculo en Ruurlo
Tien kinderen uit Borculo en Ruurlo zijn al een aantal 
weken bezig om zich voor te bereiden op hun Eerste 
Heilige Communie, die zij op 14 mei zullen ontvangen 
in de kerk in Borculo. Een aantal keren zijn ze bij 
elkaar gekomen om Bijbelverhalen te lezen, te praten, 
bidden en zingen, om te tekenen, te knutselen, de 
kerk eens goed te bekijken, om samen te eten en te 
kijken hoe de bakker het brood bakt. Op die manier 
leren ze van alles over Jezus, over Bijbelverhalen, 
over geloven en over samen kerk zijn, en dat Jezus 
bij je is in de tekens van brood en wijn als we Eucha-
ristie vieren. 
De kinderen hebben ook samen een vriendschaps-slinger 
gemaakt. Want bij vieren, en zeker bij het Eerste Heili-
ge Communiefeest op 14 mei, horen vrienden en slingers! 

Op 12 februari was de presentatieviering in Ruurlo waarin 
de kinderen zichzelf hebben voorgesteld aan de mensen 
in de kerk. Koor Stemmig was er bij om er met elkaar een 
mooie viering van te maken. En op 12 mei gaan we oefenen 
in de kerk om er straks samen met koor Sing a Song uit 
Ruurlo een feestelijke viering van te kunnen maken! 

Werkgroep Eerste Heilig Communie Borculo/Ruurlo
Marijke Klein Gunnewiek, Mirjan Nijman, Paulien Pierik en 
Diana Sterenborg

Bij de bakker

Eerste Heilige Communie

De vogels vliegen mee

De Communicantjes uit Borculo en Ruurlo

Broodmaaltijd

Jong Onderweg
Woensdag 22 maart hebben we samen naar de film de 
Rode Ballon gekeken en daarna over de thema’s uit de 
film gesproken. Thema’s zoals vriendschap, afscheid, 
hoop. De bijeenkomst op 26 april vervalt.
Op 31 mei komen we van 20.00 tot 21.30 uur weer samen 
in de sacristie van de St Jan, aan de Nieuwstadskerk-
steeg te Zutphen. 
Ben je tussen de 18 en 36 jaar, dan ben je van harte 
welkom om mee te doen.

Voor informatie of aanmeldingen 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 een berichtje via 
Jong Onderweg Facebook.nl

Aanmelden tienerkamp 
‘The voice of challenge’ 
kan nog tot 1 juli

Net als in andere jaren or-
ganiseert het Aartsbisdom 
Utrecht in de zomer van 2017 
een tienerkamp voor meisjes 
en jongens van 12 t/m 16 jaar. 
Dit keer gaan we naar Birgelen 
in Duitsland. Het kamp is van 6 
tot 12 augustus. Deelname kost 
200 euro. Deelnemers voor wie 
dit bedrag te hoog is, kunnen 
met de hoofdleiding overleg-
gen voor een oplossing.

Leiding: pastoor Gerben Zweers, Linda Vink en andere 
ervaren leiders. Informatie: pastoor Gerben Zweers, 
pastoorzweers@gmail.com 
Aanmelden: www.jongaartsbisdom.nl (uiterlijk 1 juli)

Kliederkerk
Op zondag 7 mei is er weer kliederkerk voor gezinnen 
met kinderen van 2 tot 12 jaar. 
We beginnen weer met een verhaal en daarna zijn er 
allerlei activiteiten. We sluiten af met een kort viermo-
ment en een high tea. Voor verdere informatie zie 
https://www.facebook.com/kliederkerkzutphen/photos

Tijd: van 14.00 tot 16.00 uur
Plaats: De Wijngaard aan de Wilhelminalaan 3 te 

Zutphen. 
Aanmelden: kliederkerkzutphen@gmail.com

Lijkt het jou leuk om te helpen bij onze kliederactivi-
teiten of wil je in de organisatie? Geef je dan op als 
Kliederkerk-vrijwilliger.
Ben je enthousiast geworden en wil je op de hoogte 
gehouden worden van onze activiteiten, maar heb je geen 
facebook? Stuur dan een mailtje naar kliederkerkzut-
phen@gmail.com en we zorgen ervoor dat je een bericht 
krijgt wanneer er weer iets op het programma staat.
De Kliederkerk wordt georganiseerd door de Protestant-
se Gemeente Zutphen in samenwerking met de parochie 
HH. Twaalf Apostelen.

Laatste kans aanmelden 
kinderkamp  ‘Koningin 
voor een week'
Net als in andere jaren 
organiseert het Aarts-
bisdom Utrecht in de 
zomer van 2017 een 
kinderkamp voor meisjes 
en jongens van 8 t/m 12 
jaar. Thema: ‘Koning(in) 
voor een week!’ Van-
uit dit thema gaan we 
deze week kijken naar 
verschillende verhalen in 
de Bijbel waar koningen 
en koninginnen in voorkomen. Daarnaast organiseren we 
allerlei leuke activiteiten, gaan we spelletjes spelen, 
knutselen, keten, lekker eten en nog veel meer.
Het kinderkamp wordt gehouden van zaterdagavond 5 
t/m donderdagavond 10 augustus 2017 op kampeer-
boerderij de Aalbertshoeve, Nijkerkerweg 65 te Ermelo 
en kost € 115 per kind. De kampleiding is in handen van 
Jacqueline Kolfschoten, Imke Krus en vicaris Hans Pauw.

Aanmelden: www.jongaartsbisdom.nl (uiterlijk vóór 1 mei)
Meer info: Jacqueline Kolfschoten, tel.: 06 29015399 of 
e-mail: j.kolfschoten@upcmail.nl.
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Het andreaskoor klinkt als een klok
In 1965 was Pastoor Bax de grondlegger voor het huidige An-
dreaskoor. Het kerkkoor ging samen met het herenkoor en zo 
ontstond een mooi groot koor: het Andreaskoor. Brummen heeft 
ook een kinderkoor, jongerenkoor en een rouw- en trouwkoor 
gehad. Maar deze zijn in de loop der jaren opgeheven.
Het repertoire van het Andreskoor is in de loop der jaren breder 
geworden en prettiger om te zingen, wat de animo en de sfeer 
goed doet. Van de volgende componisten wordt er regelmatig 
werk gekozen om te zingen:  Bernard Huijbers, Floris van de Put, 
Antoine Oomen, Joep Stappers, Ton Löwenthal, Chris Fictoor. 
Het koor is steeds professioneler geworden en er wordt steeds 
beter naar de liedteksten geluisterd. Ook is er meer samenzang 
met de parochianen.

Sinds de kerk in Brummen gesloten is, zingt het koor minder 
vaak en zijn de repetities minder frequent.
In het verleden ging het koor uit zingen in de O.L.V. Tenhemel-
opneming in Maurik, de Walburgisbasiliek in Arnhem,  de St. 
Janskerk in Zutphen en de Mariakerk in Apeldoorn, op  Bede-
vaart naar Kevelaer en ook in enkele verzorgingshuizen. 
Het St. Ceciliafeest wordt gevierd met een gezellige avond, 
waarbij ook voordrachten en ‘andere’ liedjes worden gezongen. 
Nu nog steeds is een jaarlijks hoogtepunt het oudjaar vieren met 
zoute haring en wijn, dit om de keel te smeren.
Het koor heeft onderling veel belangstelling en begrip voor 
elkaars leven. Het samen repeteren van muziek geeft saamhorig-
heid. Het koor deelt vreugde en verdriet met elkaar. Het overlij-
den van een koorlid is daardoor voor allen altijd erg emotioneel.

In 2015 mochten drie leden van het koor een kerkelijke onder-
scheiding van de Nederlandse Gregoriusvereniging – ‘Cecilia-
speld’ – in ontvangst nemen voor 40 respectievelijk 50 jaar 
koorzang.


