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Op één van de eerste zomeravonden van
dit jaar zit ik in de tuin te werken aan deze
Onderweg. Prima omstandigheden voor
een zomernummer: lekkere temperatuur,
kwetterende vogels, bloeiende struiken,
rust. Eigenlijk wil ik niets doen. Met de
benen omhoog zitten en mijmeren over
wat was, wat is en wat komt.
Deze elementen zitten ook in dit nummer.
We blikken terug naar indrukwekkende
uitvoeringen van De Passie, een bijzondere beatmis, een geslaagd vormselweekend,
lezen over een enthousiaste groep dames
die deelnamen aan een parochiële workshop bloemversiering en we feliciteren
gedecoreerde parochianen. We lezen wat
er de komende periode te doen is in onze
parochie – en dat is heel veel! En er zijn
inspirerende en interessante artikelen van
pastores, redactieleden en anderen.
Maar we kijken ook vooruit: het nieuwe
werkseizoen begint met een parochiële
startviering op zondag 3 september in de
H. Josephkerk in Lochem. Na het succes
van vorig jaar zijn Marga Engelage en
Ineke Peterse samen met vrijwilligers uit
de geloofsgemeenschap H. Joseph in
Lochem druk bezig met de voorbereidingen voor een uitnodigend programma.
Noteer deze datum alvast, want het zou
fijn zijn als vele parochianen aanwezig zijn
om elkaar te ontmoeten en te inspireren.
Ik wens iedereen, mede namens de redactie, een fijne zomer!
Magda van Ommen
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Onderweg / Van de pastores

Met God de zomer in
De zomer staat voor de deur. Net als veel mensen zie ook ik uit naar de vakantie. Een periode van rust waarin de verplichtingen en activiteiten geminimaliseerd zijn, waar je alles even mag loslaten. Tijd voor jezelf. Ik denk dat veel
mensen zo’n periode waarin je de dagelijkse beslommeringen even achter je
laat, nodig hebben. Niet alleen in de parochie is de werkdruk hoog (van de pastores én van de vrijwilligers), overal om ons heen lijken mensen nergens meer
écht tijd voor te hebben. Voor ons welzijn is dit geen goede zaak want je loopt
het gevaar dat je vervreemdt van jezelf.
Opladen om daarna met frisse moed en
zin weer te beginnen. Ook Jezus, ja, zélfs
Jezus had die periodes nodig. In de evangeliën zien we dat er heel veel mensen
naar Jezus toe komen om een beroep op
hem te doen. Jezus heeft aandacht voor
iedereen, maar op bepaalde momenten
trekt ook Jezus zich terug. Niet om op
vakantie te gaan maar wel om even alleen
te zijn, op adem te komen, om te weten
waarvoor en voor wie Hij leeft. Dan zoekt
Hij stilte en de eenzaamheid op om alleen

Sacrament van
de Ziekenzalving
Op zondag 10 september – Ziekenzondag – is er in de Eucharistieviering om 9.30 uur in de H. Willibrordkerk te Steenderen gelegenheid om
het Sacrament van de Ziekenzalving
te ontvangen.
Deze ‘Vijfslagviering’ is speciaal
bestemd voor parochianen uit Baak,
Olburgen, Steenderen en Vierakker,
maar natuurlijk zijn alle parochianen
welkom.
Voorafgaand aan deze viering houdt
pastoor Harry Scheve een bijeenkomst ter voorbereiding op het
ontvangen van dit sacrament. De
mensen die 10 september de Ziekenzalving zullen ontvangen worden (als
zij kunnen) van harte uitgenodigd.
Pastoor Scheve zal deze middag iets
vertellen over de betekenis van dit
sacrament. En tevens zal hij ingaan
op de persoonlijke inbreng van de
mensen die dan aanwezig zijn. Het
zal hierdoor een informatieve maar
vooral ook een gezellige middag worden, waarin de ontmoeting centraal
staat.
Deze bijeenkomst wordt gehouden
op woensdag 21 juni 2017 om 14.30
uur in ’t Kerspel, rechts naast de H.
Willibrordkerk, Bronckhorsterwerg
2 in Steenderen. U bent van harte
welkom.

maar bezig zijn met dingen doen omdat
ze nu eenmaal gedaan moeten worden.
In de kleiner wordende gemeenschappen
van onze parochie willen veel parochianen dat alles blijft zoals het is, liefst zelfs
zoals het vroeger was: volle kerken, een
pastoor die er altijd voor je is als je hem
nodig hebt, jonge mensen die jouw taken
overnemen omdat jezelf wat ouder wordt.
Het komt in al die teleurstelling en drukte
steeds vaker voor dat we zo in beslag worden genomen door de dingen die “gedaan
moeten worden”, dat de aanwezigheid
van God, van je geloof, op de achtergrond
raakt. Minder of niet meer bezield zijn
door je geloof betekent volgens mij uiteindelijk dat je er ook steeds minder zin
in hebt of krijgt. Wij kunnen elkaar pas
“nabij zijn” als we God “nabij” hebben,
vertelde iemand mij onlangs.

Godontmoetingen!

met God, zijn Vader te zijn. Even een
moment voor jezelf en in zijn geval - en
hopelijk ook voor ons - een moment voor
zijn Vader, God.
Overigens, zo’n moment voor God, afdalen in jezelf om te ervaren waaróm wij,
vrijwilligers en pastores, ook al weer zo
druk zijn met al die dingen in de parochie,
daar hoeven we niet per se voor op vakantie. Het enige wat je nodig hebt is een
plek, een plaats waar je samen met God
kunt zijn. Een plek waar je op adem komt,
waar je niet gestoord wordt door mensen
van buiten en door stemmen en gedachten van binnen. Samen met God zijn kan
aan de tropische kusten van Thailand, of
hoog in de bergen waar het enige geluid
het ruisen van de wind in de bomen is,
maar het kan ook een kamertje zijn in je
huis die je “veroverd” hebt op het gezin,
waar niemand anders komt. Er is een verhaal waarin een man vertelt dat hij altijd
naar een open plek in het bos gaat om
tot God te bidden. ‘Waarom doe je dat,’
vraagt iemand hem, ‘God is toch overal?’
De man antwoordt: ‘God is wel overal bij
mij, maar ik ben niet overal bij God.’
God in jezelf ervaren. Soms hebben we
het er maar moeilijk mee. Toch is het de
basis van ons leven, ons werk, zeker ons
werk in de parochie, in de geloofsgemeenschappen. Het geeft ons de noodzakelijke
“bezieling”, het voorkomt dat we alleen

In Steenderen zijn we begonnen met juist
dát te onderzoeken: hoe kun je bezield en
gemotiveerd je werk voor de kerk blijven
doen? Marta en Maria, de twee zussen
van Lazarus, staan daarbij symbool voor
ons geloven en ons handelen. U leest er
meer over op de Steenderense pagina.
Bezieling, dat is God, je geloof bewust een
grote plek geven in je leven en werken.
En als dat even niet lukt, dan zoek ik een
plek. Een kamer, een strand, een gesprek
erover, een open plek in het bos. Soms
ga ik ervoor op vakantie maar meestal is
gewoon thuis, in de kerk, op de fiets, in de
trein of gewoon tijdens de wandeling naar
de supermarkt is God aanwezig. God is
overal, maar soms moet je even zoeken…..
Namens de pastores, diakens en parochiemedewerkers wens ik u allen een hele
fijne zomer en veel mooie Godontmoetingen!
Jaap van Kranenburg, pastoraal werker

3 september:

parochiebrede
startviering
Zet het in de agenda!
Zie bladzijde 5.

Onderweg / Uit de parochie
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De Passie, het lijdensverhaal in muziek,
woord en beeld
Op Goede Vrijdag 14 april werd voor de vierde keer in onze parochie uitvoering
gegeven aan het lijdensverhaal van Jezus van Nazareth. De Christus Koningkerk was ‘s middags en ‘s avonds geheel gevuld met veel belangstellenden.
Vroeg in de avond werd een Stille Tocht gehouden met het kruis van de Hervormde Dorpskerk naar de Gereformeerde Kerk aan de Zutphenseweg, de
tocht eindigde bij de Christus Koningkerk. Bij elke kerk was een kort moment
van stilte dat met gebed werd afgesloten. Voor het eerst gingen ook de dominees Jan Kool van de Hervormde Kerk en Freek Brandenburg van de Gereformeerde Kerk mee voor in gebed bij die Stille Tocht.
wijk opgenomen moest worden. Zijn
plaats werd ingenomen door dirigent Jos
ter Woorts afkomstig uit Rekken. Ook
in Rietmolen en Groenlo is De Passie
uitgevoerd.

Dit jaar heeft de projectgroep gekozen
om het Passieverhaal in een verkorte
versie naar voren te brengen en nu extra
aandacht te geven aan de Zeven Kruiswoorden die Jezus tot zijn Vader heeft
uitgeroepen. Deze kruiswoorden vormden
het hart van deze viering.
Daar spreekt de verlatenheid uit van
Jezus maar hoorden de aanwezigen ook
de woorden van troost en het inspreken
van moed.
De muzikale omlijsting werd evenals
andere jaren verzorgd door Frank Sterenborg. Hij heeft zowel alle voorbereidingen
gedaan met het projectkoor (ruim 100
personen!) uit onze parochie HH. Twaalf
Apostelen en gerepeteerd met het combo
en de solisten.
Helaas was Frank niet in de gelegenheid
om de vieringen te begeleiden doordat hij
plotseling in het ziekenhuis in Winters-

De bijzondere keus van de Kruiswoorden
gaf deze viering op Goede Vrijdag een
andere wending. De Zeven Kruiswoorden,
door Jezus uitgesproken, stervend aan
het kruis, werden onderstreept door de
geprojecteerde foto’s van o.a. de vluchtelingencrisis. Ook in het programmaboekje
werd dit zeer duidelijk weergegeven.
De moderne en eigentijdse liederen
werden mooi gezongen door de solisten
en het projectkoor. De solisten waren
Johnny Bomers (Pilatus), Henri ter Braak
(Judas), Harald Orriens (Jezus), Ellis
Sportel (Maria) en Marcel Zaat (Petrus).
De teksten van de Nederlandse bands
en zangers lijken als voor deze Passie
geschreven zoals die van De Dijk (Geef
mij een naam), Bløf (Hou vol, hou vast en
Open Je Ogen), Clouseau (Altijd heb ik
je lief), André Hazes (Geef mij je angst),
Rob de Nijs (De wereld) en Xander de
Buisonje (Hou me vast).
Tijdens de viering werden door de voorgangers, Marga Engelage, Jaap van
Kranenburg, Wil Matti en Harry Scheve,
naast het lijdensverhaal en de Kruiswoor-

den verdiepende meditaties, gedichten en
artikelen uit de media voorgelezen.
In combinatie met de confronterende
projecties werden de aanwezigen zeer
betrokken bij het Lijdensverhaal maar
ook bij de hardheid van de hedendaagse
actualiteit die helaas nog maar zo weinig
verschilt met de tijd van ruim 2000 jaar
geleden.
Het Passieboekje bood de mogelijkheid
om deze viering zeer goed te volgen.
De verschillende acclamaties werden uit
volle borst meegezongen en zeker het
laatste lied “Open Je Ogen” vormde een
prachtige afsluiting van deze twee vieringen op Goede Vrijdag.
Na het wegdragen van het kruis werd het

lied “Open Je Ogen” nog een keer gezamenlijk gezongen en bedankte Margriet te
Morsche, die de algehele leiding had, alle
vrijwilligers die aan deze “productie” hebben meegewerkt. In het bijzonder werd
dirigent Jos ter Woorts bedankt die op
het laatste moment gevraagd werd om in
te vallen voor de zieke Frank Sterenborg.
Daarna verlieten de mensen het kerkgebouw waar velen nog even bleven om na
te praten over deze bijzondere viering op
een bijzondere vrijdag.
In 2018 hoopt het projectteam het lustrum te kunnen “vieren” van deze speciale
Goede Vrijdag viering.
Huub Winkeler

Onderweg / Van de bestuurstafel
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Parochiebrede startviering in Lochem
Zondag 3 september 2017 is er van 10.00 uur tot 12.30 uur een startviering met het thema ‘ontmoeting’
gelegenheid elkaar te ontmoeten, uiteraard onder het genot van
een kopje koffie of thee met iets lekkers en deel te nemen aan een
aantal inspirerende activiteiten. Het einde van de startviering
staat gepland rond 12.30 uur. We hopen u op 3 september te
ontmoeten onder het motto ‘Neet langs komm’n, moar ankomm’n!’ U bent van harte welkom.
De voorbereidingscommissie:
Ineke Peterse, parochiebestuur
Marga Engelage, pastoraal team
Locatieraad en pastoraatgroep H. Joseph, Lochem

Juli en augustus zijn de vakantiemaanden bij uitstek. Ook u trekt
er de komende tijd misschien op uit om te genieten van alles
wat Gods schepping te bieden heeft en om uit te rusten van een
druk en arbeidzaam jaar met mogelijkerwijs heel veel vrijwilligerswerk. Voor velen is de vakantie een tijd van energie tanken
om daarna de draad met frisse moed weer op te pakken. Na zo’n
vakantieperiode maken we als het ware een nieuwe start. De
jeugd begint aan een nieuw schooljaar: voor sommige kinderen is dat een nieuw leerjaar op hun school of het begin van de
schoolloopbaan in het voortgezet onderwijs, voor anderen een
nieuw studiejaar of de aanvang van de studie aan een vervolgopleiding. Sporters beginnen na de vakantie vol goede moed aan
een nieuwe en wellicht spannende competitie en velen storten
zich met vuur en geestdrift in een nieuw verenigingsjaar.

Een nieuwe start

Ook wij als parochie HH. Twaalf Apostelen maken een nieuwe
start. Het parochieleven, waarin de 14 geloofsgemeenschappen
in onze parochie samen onderweg zijn, begint dan eigenlijk weer
een beetje opnieuw. En hoe kunnen we beter starten dan met
een viering waar gelegenheid is elkaar te ontmoeten en nog even
terug te kijken op en de Schepper te danken voor het achterliggende jaar? Zo’n viering is een uitgelezen moment om met
elkaar te praten hoe we samen leuke, nieuwe initiatieven kunnen
ontplooien en vooral ook om Gods zegen te vragen over het
nieuwe jaar. Bij een terugblik op het afgelopen jaar zullen ieders
persoonlijke ervaringen, waarschijnlijk een mengeling van lief
en leed, van voor- en tegenspoed, het belangrijkste wegen. Ook
in onze geloofsgemeenschappen worden blijde gebeurtenissen
afgewisseld met momenten van grote droefheid. Het is belangrijk elkaar deelgenoot te maken van een ieders ervaringen en
beweegredenen om van daaruit met nieuwe bezieling op pad te
gaan, niet alleen in onze eigen geloofsgemeenschap, maar ook in
clusterverband en zelfs in breed parochieverband.

Eucharistie, koffiedrinken en activiteiten

We nodigen u uit deel te nemen aan de parochiebrede startviering op zondag 3 september. De viering vindt plaats in de
St. Josephkerk in Lochem. U kunt daar alle leden van het breed
parochieel team, het parochiebestuur en talloze vrijwilligers
ontmoeten en hopelijk ook veel, misschien op dit moment nog
onbekende, medeparochianen. Na de Eucharistieviering, die om
10.00 uur begint en waarin pastoor Harry Scheve en de andere
leden van het breed parochieel team voorgaan, is er ruimschoots

Va n d e b e s t u u r s ta f e l

Een terugblik
Op het moment van schrijven van deze “Van de bestuurstafel” nadert de datum van 1 juni met rasse schreden: de datum waarop een einde komt aan mijn tweede benoemingstermijn als secretaris van het parochiebestuur van onze
parochie. Het niet meer op parochiebestuurlijk niveau betrokken zijn, dat wordt wennen, dat is zeker.
Al vóór de fusie op 1 januari 2010 was ik ook al (parochie)
bestuurlijk betrokken bij wat toen nog een samenwerkingsverband was tussen Sectie Oost (de parochies Borculo,
Joppe, Lochem, Ruurlo, Vorden en Zutphen) en Sectie West
(de parochies Baak, Hengelo, Keijenborg, Olburgen, Steenderen en Vierakker). Deze samenwerking betrof een periode
van vijf jaar. Alles bij elkaar een periode van ruim twaalf
jaar als secretaris voor onze parochie.
Hoewel een afscheid over het algemeen dikwijls moeilijk
is omdat je je zo betrokken en verbonden voelt bij datgene
waarvoor je je inzet, het heeft ook een andere kant. Het
biedt nieuwe kansen en mogelijkheden. Voor mij persoonlijk, maar ook voor onze parochie. Iemand anders mag deze
interessante en uitdagende functie gaan vervullen. Met
een nieuwe en open blik, met nieuw enthousiasme en met
nieuwe ideeën.
Bij het schrijven van dit stuk is nog niet bekend wie de
nieuwe parochiesecretaris wordt, maar vanaf deze plaats
wens ik hem/haar een inspirerende en mooie tijd toe. Mijn
tijd als parochiesecretaris heeft mij verrijkt. Dat wens ik
mijn opvolger ook toe.
Charlotte Bonga

Onderweg / Algemeen
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Zomermaanden duur?
De PCI wil u graag
helpen!
Bij het schrijven van deze bijdrage besef ik dat het voor het
zomernummer van Onderweg is. Je kunt het je niet voorstellen met dit koude voorjaar waarbij enkele dagen terug
het nog zo hard vroor dat bij verschillende planten de jonge
groene scheuten bruin zijn verkleurd. Wellicht zullen ook
tuinders en fruittelers hun oogsten dit jaar zien tegenvallen.
Dat betekent dan vaak een financieel zwaar jaar.
Nu u dit leest heeft u waarschijnlijk ook al de boekenlijst
of wat daar tegenwoordig voor doorgaat voor het nieuwe
schooljaar voor zoon of dochter ontvangen en bent u
geschrokken van de hoogte van de kosten. En het bedrag
moet ook nog voor een bepaalde datum betaald zijn anders
worden de noodzakelijk spullen niet uitgegeven. Naast de
hoge schoolkosten hebt u mogelijk ook al bericht gehad dat
de contributie van de sportvereniging met 5 euro per maand
omhoog gaat en moet grotere kleding worden gekocht of een
nieuwe schoolfiets worden aangeschaft.
Allemaal kosten voor kinderen die met een uitkering of
een minimumloon maar moeilijk betaald kunnen worden.
Toch wilt u het beste voor uw zoon of dochter. Dat willen
wij als PCI ook en daarom kunnen we misschien iets voor u
betekenen. De PCI heeft de financiële mogelijkheden om u
te helpen, kan u adviseren of kan u verwijzen naar organisaties die mogelijkheden hebben u te helpen. Een algemeen
advies is om met de school in gesprek te gaan over bijvoorbeeld betalen in termijnen of over de mogelijkheden om een
bedrag deels te betalen. Veel scholen hebben zelf fondsen
voor mensen die het financieel erg moeilijk hebben.
Scholen vragen naast de kosten voor boeken (boekenfonds)
vaak ook een algemene bijdrage voor schoolkosten en/of
schoolreisjes. De betaling van algemene schoolkosten kan
een school in principe niet afdwingen. Ze behoren tot de zogenoemde vrijwillige bijdragen. In de wetten van ons land is
vastgelegd dat onderwijs door de overheid wordt bekostigd
en niet door de ouders.
We weten dat het moeilijk is om bij een ander aan te kloppen met de (financiële) problemen waar u voor staat of
(ongewild) in terecht bent gekomen. Bij de leden van de PCI
werkgroepen kunt u terecht met uw vraag of probleem. U
kunt er verzekerd van zijn dat uw aanvraag volledig anoniem blijft en wij de privacy strikt bewaken. Misschien kent
u de mensen van de PCI in uw geloofsgemeenschap, zo niet
dan kunt u hen benaderen via onze website.
In het verleden hebben mensen hun nalatenschap aan de
PCI gegeven met de bedoeling u te helpen. Dat doen we
graag. Ook voor mensen die geen lid zijn van onze geloofsgemeenschappen, maar die wel elk dubbeltje driemaal
moeten omdraaien. Hebt u vragen? U kunt
altijd terecht op onze website:
www.pci12apostelen.nl.
Alvast een fijne en zorgeloze zomervakantie
gewenst!
Theo Venneman,
voorzitter PCI

GROENE CREATIEVE VINGERS……

Bloemen voor Maria
Voor het derde jaar op rij troffen de vrijwilligsters van de
bloem-/versiergroepen elkaar voor een workshop. Thema:
Meimaand – Mariamaand. Dat straalde de ruimte achter in
de H. Martinuskerk in Baak op 3 mei jl. ook duidelijk uit. Bij
binnenkomst werden de deelneemsters verrast door een aantal voorbeeld schikkingen, compleet met Maria-beelden. De
verschillende kunstwerken waren beschikbaar gesteld door het
Heiligenbeeldenmuseum Kranenburg. Een bijzondere samenwerking, ontstaan door de bezichtiging van kerstgroepen aldaar
afgelopen december. De tentoonstelling werd bezocht in combinatie met de kerken van Zutphen en Vorden in kerstsfeer.
De Baakse gastvrouwen hadden veel werk gemaakt van de
voorbereiding. Ze waren ondersteund door Christien te Stroet,
coördinator bloemschikgroepen.
Na welkom en inleiding door Gerry Spekkink (parochiemedewerkster) gaf Christien een toelichting op de symboliek van
Maria-beelden en uitleg over de schikkingen. Vervolgens gingen
de dames met volle overgave en tot eer van Maria zelf aan het
werk met al het beschikbare materiaal.
Binnen de kortste keren was een toontafel gevuld met prachtige
werkstukken, met en zonder Maria.
Het was een lust voor het oog. Deze prachtige creaties vonden
hun weg naar de diverse kerken in de parochie om de meimaand
te verbijzonderen.
Het enthousiasme was wederom groot en er is al weer vooruitgekeken naar een workshop in 2018.
De bloemengroep Zutphen heeft zich aangeboden voor de organisatie. Het accent zal dan liggen op schikken voor Allerzielen
(oktober). Ook is een datum geprikt voor opnieuw een bezoek
aan twee kerken in kerstsfeer: 27 december 2017. Binnen de
geloofsgemeenschap Lochem en Joppe wordt overlegd of het
mogelijk is dan de kerkdeuren te openen.
Met dank aan Liesbeth Schooltink, Willemien Leferink en Tonny
Klein Heerenbrink kijken we terug op een zeer geslaagde middag.
Gerry Spekkink
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Dopen en doopvoorbereiding
In de parochie wordt een aantal keren per jaar gedoopt. Die doop kan in de
reguliere weekendviering of in een aparte doopviering plaatsvinden, afhankelijk van het aantal dopelingen, en wordt altijd in overleg met het pastoraal
team afgesproken. Op welke dagen er doopgelegenheid is en in welke geloofsgemeenschap staat vermeld in het parochieblad Onderweg, blz. 15 en op de
website onder Wat te doen bij / Doop.

de ouders worden overhandigd in een
speciale doopterugkomviering. Voor deze
doopterugkomviering worden alle gezinnen uitgenodigd die in de afgelopen jaren
hun kind hebben laten dopen. Natuurlijk zijn ook opa’s en oma’s en andere
familie en parochianen daarbij van harte
welkom!
Tevens houden we met de ouders contact
door hen per email te informeren over
mogelijke activiteiten en/of rituelen met
hun kind(eren) thuis. En we informeren
de ouders over het aanbod van activiteiten, die gehouden worden voor kinderen.

Aanmelding

Doopvoorbereiding

Voorafgaand aan het dopen is er een
doopvoorbereiding die bestaat uit twee
avonden, te weten de parochiële doopvoorbereidingsavond en de avond met
de doopheer. Deze doopvoorbereiding is
verplicht: er kan pas gedoopt worden als
de ouders beide avonden hebben bijgewoond.

3 september:

parochiebrede
startviering
U komt toch ook?
Zie bladzijde 5.

De parochiële doopvoorbereidingsavond
vindt drie keer per jaar plaats. Deze parochiële doopvoorbereidingsavond wordt
verzorgd door de parochiële doopwerkgroep en pastoraal werker Marga Engelage, deze avond is in het parochiesecretariaat in Zutphen. Hiervoor worden alle
doopouders uitgenodigd die hun kindje
in een bepaalde periode laten dopen. De
ouders krijgen uitleg over het Sacrament
van het Doopsel en er wordt gesproken
over de betekenis van geloof in eigen
leven en op welke wijze dat van betekenis kan zijn voor hun kind. Ook worden
er ideeën en voorbeelden uitgewisseld en
gedeeld die van pas kunnen komen bij de
geloofsopvoeding van hun kind.
De tweede doopvoorbereidingsavond is
op de locatie bij de kerk waar gedoopt
wordt, deze avond is met de betreffende
doopheer en een gastvrouw/heer van de
betreffende geloofsgemeenschap.

Doopschelp

Tijdens de doopviering gebruikt de
doopheer een doopschelp. Op deze doopschelp, waarmee de dopelingen gedoopt
worden, wordt de naam van de dopeling en de doopdatum geschreven. De
doopschelp blijft het eerste jaar in de kerk
hangen.

Doopterugkomviering

Na 1 á 1,5 jaar zal de doopschelp aan

Ouders die hun kindje willen laten dopen
kunnen dit met een telefoontje of mail
aanvragen. Nadat zij het doopinschrijfformulier hebben ingevuld en een keus
hebben gemaakt waar en op welke dag zij
hun kindje willen laten dopen, worden zij
uitgenodigd voor de doopvoorbereiding.
De eerstkomende doopvoorbereidingsavond staat gepland op dinsdag 12
september 2017, om 20.00 uur, in het
parochiesecretariaat aan de Van Heemstrastraat 4 te Zutphen.
Voor vragen kunt u zich wenden tot
het parochiesecretariaat: tel. 0575 711310;
email: secretariaat@12apostelen.nl
pastoraal werker Marga Engelagevan Langen: tel. 06 29405303; email;
m.engelage@12apostelen.nl
Wij spreken de wens uit dat we jonge
gezinnen in de komende jaren vaker kunnen en mogen ontmoeten bij de diverse
gelegenheden en activiteiten.
Mede namens de parochiële doopwerkgroep,
Marga Engelage-van Langen
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Carin Fransen uit Vorden
ontvangt Willibrordplaquette
Op zaterdag 6 mei jongstleden
ontving Carin Fransen tijdens een
avondviering een Willibrordplaquette voor haar jarenlange inzet
voor de geloofsgemeenschap
Christus Koning – Heilige Antonius van Padua in Vorden. De
Eucharistieviering was bijzonder
goed bezocht en werd opgeluisterd door het koor Vokate, waar
Carin zelf deel van uitmaakt.
Aan het einde van de viering werd Carin volledig verrast toen
plotseling haar kinderen (en kleinkind!) en de naaste familie
binnenkwam. Omdat alles heel goed geheim was gebleven was
dit een complete verrassing en ook wel een beetje een emotioneel
moment. Voorzitter van de locatieraad Huub Winkeler lichtte de
activiteiten die Carin sinds 1981 (!) voor de kerk in Vorden heeft
uitgevoerd en die varieerden van koster, werkgroepen Eerste
Heilige Communie en Heilig Vormsel, vertegenwoordiging in
clusterverband, al ruim acht jaar lid van de pastoraatgroep, zeer
actief in diverse werkgroepen van de Raad van Kerken, enzovoort,
enzovoort. Kortom een meer dan indrukwekkende lijst!
Nadat Carin de officiële versierselen van pastoor Harry Scheve
mocht ontvangen, werd de ceremonie afgesloten door Jaap Harmsen, de voorzitter van de pastoraatgroep in Vorden. Hij overhandigde een bos bloemen aan Carin en een fles wijn aan haar echtgenoot Hans die haar op de achtergrond altijd heeft ondersteund
in haar ‘werk voor de kerk’. Na de viering werd Carin toegezongen
en door vele aanwezigen gefeliciteerd, waarna nog gezellig werd
nagepraat tijdens de koffie.

Annie Blom uit Brummen
ontvangt Willibrordplaquette
Op zaterdagmiddag 6 mei heeft
Annie Blom van de geloofsgemeenschap Heilige Andreas uit
Brummen uit handen van pastoor Harrie Scheve de Willibrord
plaquette ontvangen. Annie Blom
is 80 jaar jong en is al meer dan
20 jaar actief als vrijwilliger.
Zij is met name bekend vanwege haar ‘groene vingers’ en de
daaruit voortkomende ‘blommen
van Blom’. Annie is altijd druk met plantjes. Het hele jaar door
besteedt ze aandacht aan de plantjes die ze speciaal voor de Brummense Andreasmarkt kweekt, alwaar ze grif verkocht worden.
De opbrengst van die plantjes komt volledig ten goede aan de
geloofsgemeenschap in Brummen. Ook op de Andreasmarkt van
6 mei jongstleden brachten haar planten weer flink wat geld in
het laatje, maar liefst 2.100 euro, bijna 20% van de totale marktopbrengst. In de loop der jaren heeft ze op deze manier meer dan
40.000 euro voor het goede doel bij elkaar gehaald. De stichting
Andreas, die de jaarlijkse rommelmarkt organiseert, is haar daar
uiteraard zeer erkentelijk voor. Meer dan terecht dus dat Annie
Blom voor haar jarenlange werk voor de kerk eens echt in het
zonnetje werd gezet. Toen Annie de plaquette en de bijbehorende
oorkonde ontving was ze verrast, ontroerd en zichtbaar verguld
met deze bijzondere eer, die de jaarlijkse Andreasmarkt dit jaar
wel een heel bijzonder tintje gaf!

Onderweg / Uitgelicht

De Willibrordplaquette
Zo heel af en toe leest u in Onderweg
dat er een Willibrordplaquette wordt
uitgereikt. Wat is dat eigenlijk en wie
krijgt dan zo’n plaquette?
De Willibrordplaquette is een onderscheiding die wordt uitgereikt namens
het aartsbisdom en die is ingesteld in
2001. De onderscheiding bestaat uit
een bronzen plaquette, een door de
aartsbisschop ondertekende oorkonde
en een bijbehorende draagspeld.
Op de plaquette staat St. Willibrord
afgebeeld, als eerste bisschop van
de Friezen. Willibrord was een Ierse
monnik die in het jaar 690 als missionaris naar Nederland kwam. Hij werd in 695 in Rome gewijd tot
‘aartsbisschop onder de Friezen’. Op de plaquette staat Willibrord
als bisschop en draagt een mijter en een staf. Linksboven op de
plaquette staat de naam St. Willibrord en rechtsboven staan de
namen van twee belangrijke plaatsen in het leven van Willibrord:
Utrecht, zijn eerste standplaats als bisschop van de Friezen en
Echternach, de plaats waar hij gestorven is en begraven ligt. Er
staan tien medebroeders afgebeeld op het brons. Acht zitten, in
twee groepjes van vier, op een rij (zoals in koorbanken in een
klooster) en vooraan zijn twee monniken bezig met schrijfwerk.
Dat het hier om monniken gaat, is te zien aan hun pij.
Deze eervolle onderscheiding wordt maar zelden uitgereikt. Alleen gelovigen die op vrijwillige basis belangrijke functies hebben
gehad en meer dan gewone verdiensten hebben verricht voor de
lokale geloofsgemeenschap komen in aanmerking. Dit keer maar
liefst twee dames die echt heel actief zijn geweest voor hun geloofsgemeenschappen. Het parochiebestuur en het pastoraal team
zijn trots op hen en willen hen nogmaals van harte feliciteren!
Theo Lam

Bedevaart Kevelaer
Zaterdag 2 september 2017 is weer de jaarlijkse bedevaart
naar Kevelaer. Het thema is: Met Maria het woord van God
leven.
Kevelaer is uitgegroeid tot een plaats van geloof, één van
de belangrijkste Mariabedevaartplaatsen in Europa. Hier
putten mensen kracht, goede raad hulp en genezing uit hun
geloof. Bedevaartgangers gaan niet alleen met hun vragen
en wensen naar Kevelaer, maar ook met hun vreugde en
dankbaarheid. Dit alles wordt toevertrouwd aan de Moeder
van God.
De Bedevaart Zutphen-Apeldoon e.o. viert dit jaar het 375
jarig Bedevaartjubileum in Kevelaer. Interesse om 2 september 2017 mee te gaan? U wordt van harte uitgenodigd door
pastoor Harry Scheve, uw bedevaartleider. U kunt u zich tot
15 augustus aanmelden. De kosten bedragen € 25,00 per
persoon; kinderen tot 15 jaar € 10,00.
Voor informatie en aanmelding (liefst per email):
Trees Beuwer-Schenning
Tel.: 0313-473452, mobiel: 06-17892844
E-mail: ben@beuwer.nl
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Pater Jan Hulshof: Geloven begint met het
doorbreken van vanzelfsprekendheden
Velen van u zullen hem niet kennen. Pater Jan Hulshof is Marist, woont in een
communiteit naast de Broederenkerk in hartje Deventer en gaat geregeld voor
in onze parochie. Meestal doet hij dat in Zutphen, een stad waarvan hij nadrukkelijk aangeeft die erg mooi te vinden, maar soms ook in andere geloofsgemeenschappen. Op een avond met een wat schraal zonnetje bel ik aan bij de
communiteit en de deur wordt open gedaan door een beminnelijke man die
voortdurend een glimlach op zijn gezicht heeft. “Wees welkom,” lacht hij me
toe, “fijn dat je er bent”. Pater Hulshof nodigt me binnen en samen lopen we
met een blad koffie en wat beschuitjes naar zijn woon- annex werkkamer, waar
we ons zetelen in een paar fauteuils. Het begin van een interessante avond.
“Wilt u eens uitleggen wat Maristen zijn?”
is ongeveer de eerste vraag die ik stel nadat we kennis gemaakt hebben. Dat doet
hij graag en hij gaat er eens goed voor
zitten: “In ‘Maristen’ zit het woord Maria,
we zijn een congregatie waarin Maria een
belangrijke rol speelt. De congregatie is
opgericht in het begin van de negentiende
eeuw in Lyon, door Jean-Claude Colin,
samen met een groep jongere priesters
onder wie Marcellin Champagnat, die
de tak van de fraters Maristen gesticht
heeft. Deze priesters waren gefascineerd
door Maria. Het was in de periode net na
de Franse revolutie en het idee was dat
de kerk op de puinhopen na de revolutie
opnieuw vorm gegeven moest worden. Zij
pleitten voor een andere kerk, meer op de
achtergrond, waarin de kerk en priesters
dienend zijn en de mensen helpen in hun
relatie met God in plaats van waarheden
en wetten van bovenaf op te leggen.” Als
ik vraag wat dat betekent voor de manier
van werken en leven van Maristen kijkt
hij me aan en zegt: ”We proberen om
geen scherpslijpers te zijn. Er zijn altijd
meerdere kanten aan een zaak en daarbij
zijn Maristen op zoek naar de gezamenlijkheid, omdat die vaak tot een oplossing
leidt. Dat wil niet zeggen dat je altijd
compromissen moet sluiten, je kunt met
het evangelie niet alle kanten op. Het is
eerder een houding die met barmhartigheid te maken heeft. Onze stichter kwam
altijd op voor mensen die uit de boot
dreigden te vallen. Hij zei: ‘We zijn er om
mensen verder te helpen, als dat niet kan
met de wet, dan maar zonder de wet.’”
In de loop van ons gesprek wordt me duidelijk dat als ik iets vraag, pater Hulshof
voortdurend denkt over verschillende
perspectieven. Of het nu gaat over de
Nederlandse bisschoppen of over Maria
devotie, steeds komen er verschillende
kanten. Over de bisschoppen zegt hij dat
hij hen in de eerste plaats ziet als leiders
in het geloof en niet primair als kerkpoli-

tieke managers. En als ik hem vraag hoe
Maristen aankijken tegen Mariabedevaarten, antwoordt hij dat elke gelovige
op zijn eigen manier vorm geeft aan zijn
devotie tot Maria, maar dat de eerste
Maristen weinig of niet met bedevaarten
bezig waren. “Belangrijker voor hen was
dat we de geest van Maria ‘inademen’ en
‘uitademen’, zo staat het in onze leefregel”
legt hij uit. “De geest van Maria is een
geest van ontvankelijkheid, van dienstbaarheid en liefdevolle aandacht.”
De avond is al bijna om als ik pas toe kom
aan de vraag waar ik deze gesprekken
meestal mee begin: “Wie is eigenlijk pater
Hulshof, waar komt u vandaan en waarheen heeft uw levenspad u zoal geleid?”
Hij blijkt een Achterhoeker die het een en
ander van de wereld heeft gezien en die
een vooraanstaande rol heeft gespeeld in
zijn congregatie. Geboren en getogen in
Lievelde, ging hij naar het kleinseminarie
in Hulst in Zeeuws Vlaanderen om daarna
na een jaar novitiaat in Glanerbrug terug te
keren naar Lievelde en het grootseminarie
aldaar. Na zijn studie theologie en filosofie werd hij in 1966 gewijd, maar besloot
ondanks eerdere plannen geen missionaris te worden. “Ik kreeg steeds meer het
gevoel dat Europa een missiegebied was
geworden. Je moet je realiseren dat in de
begin jaren zestig de secularisatie al echt
begon. Tot ongeveer 1964 gingen mensen
regelmatig te biecht, na 1966 was dat zo
goed als voorbij. Gelukkig hadden we net
het Tweede Vaticaans Concilie gehad. Met
dat in de hand was er veel werk te doen en
lagen er in Europa enorme uitdagingen.
Daar ben ik mee aan de slag gegaan.” Hij
was echter nog niet uitgestudeerd en toog
naar Munster om daar in 1972 te promoveren in de theologie. In 1977 vertrok hij naar
Rome om in 1980 als Provinciaal, zeg maar
het hoofd van de Maristen in Nederland,
in Utrecht te gaan wonen. Na drie periodes als Provinciaal werd hij in 2001 door
het Algemeen Kapittel van de Maristen

gekozen als hun Generaal Overste. Tot
2009 woonde pater Hulshof weer in Rome
om wereldwijd leiding te geven aan de congregatie. Hij slaagde er in om in acht jaar
tijd iedere communiteit in de verschillende
continenten te bezoeken. Daarna keerde hij
terug naar Nederland en kwam uiteindelijk in 2011 in Deventer terecht, waar hij
nu in één van de drie communiteiten van
de paters Maristen in Nederland woont.
Passend in het beeld van de secularisatie
neemt het aantal Maristen in Europa snel
af. Op mijn vraag of hij zich daar zorgen
over maakt antwoordt hij, misschien wel
typerend voor een Marist: “Ik probeer
dat niet zwart-wit te zien. Dat mensen in
hun eigen situatie trouw blijven aan hun
levensopdracht is minstens zo belangrijk
als de toekomst van een instituut. Kloosters waren en zijn unieke plekken om het
evangelie te beleven, maar er ligt ook heel
veel evangelie op straat, als je kijkt naar de
offervaardigheid die veel mensen weten op
te brengen voor een goede zaak. Dat is vaak
niet uitdrukkelijk met Christus verbonden. Maar dat hoeft ook niet. Het Tweede
Vaticaans Concilie zegt dat alle mensen die
het goede nastreven, delen in het Paasmysterie van Christus, ook al begrijpen wij nog
niet hoe. Als je ‘A secular age’ van Charles
Taylor leest, ga je inzien dat secularisatie
niet alleen negatief is en ook kansen met
zich meebrengt. Kerkelijke tradities hebben hun vanzelfsprekendheid verloren.
Mensen hebben daarmee de kans zelf hun
positie te bepalen. Geloven begint met het
doorbreken van vanzelfsprekendheden en
secularisatie geeft de mogelijkheid om van
binnenuit gemotiveerd te geloven.”
Theo Lam
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Sacramentsdag
Het Hoogfeest van het heilig
lichaam en bloed van Christus,
ofwel Sacramentsdag, is dit jaar op
zondag 18 juni. Eigenlijk valt het
Hoogfeest op de tweede donderdag
na Pinksteren, maar het wordt
in Nederland op de zondag erna
gevierd. In verschillende andere
landen is het overigens nog altijd
een officiële feestdag. Ooit, in de
dertiende eeuw, begon Sacramentsdag in het bisdom Luik.
Daar had de heilige Juliana van
Cornillon een visioen waarin Jezus
haar verklaarde dat er een gemis
was aan een feest voor het Heilig
Sacrament, de geconsacreerde
hostie. Op aandrang van deze
Juliana stelde bisschop Robert van
Luik het feest in. Enkele decennia
later was het ook in verschillende
Duitse gebieden een verplichte feestdag. In 1264 bepaalde
paus Urbanus IV dat deze feestdag in de hele RK Kerk moest
worden gevierd. In de vijftiende eeuw werd het één van de
populairste kerkelijke feesten. In vroeger tijden was er op
deze dag ook vaak een processie waarbij de priester een
hostie in een monstrans ronddroeg. Door het processieverbod dat duurde van 1848 tot 1983 raakte de processie in
bepaalde streken van ons land in onbruik. De laatste jaren is
het op sommige plaatsen weer ingevoerd (Amsterdam). In
het zuiden is de sacramentsprocessie nooit weggeweest.
Op het feest wordt gevierd dat Jezus zichzelf in de gedaante
van brood en wijn wil geven als voedsel en voortdurend
onder de mensen wil blijven door middel van zijn tegenwoordigheid in de geconsacreerde offergaven. Tijdens het
Laatste Avondmaal deelde Jezus immers brood en wijn met
zijn leerlingen. Hij zei daarbij: ‘Dit is mijn Lichaam en mijn
Bloed. Blijft dit doen om mij te gedenken’. Daarmee werd de
viering van de Eucharistie ingezet. Sacramentsdag is dus de
dag dat de instelling van de Eucharistie wordt gevierd.

Dag voor ouderen en
alleenstaanden te Baak
Voor de ouderen en alleenstaanden van de geloofsgemeenschappen Baak, Drempt, Hengelo, Keijenborg, Olburgen,
Steenderen en Vierakker wordt jaarlijks een ontmoetingsdag gehouden.
De bijeenkomst wordt ook dit jaar weer gehouden in het
boerderijgedeelte van Huize Baak en wel op dinsdag 13 juni
aanstaande. In de vorige uitgave van het parochieblad
Onderweg heeft u kunnen lezen over de invulling van de
dag. Het is een mooie dag, die gratis wordt aangeboden en
die u eigenlijk niet mag missen.
Opgave kan tot 7 juni bij uw geloofsgemeenschap. De leden
van de bezoekersgroep en de medewerkers van het secretariaat van uw geloofsgemeenschap zullen gaarne bereid zijn
uw aanmelding in ontvangst te nemen.

Ignatiaanse spiritualiteit
Het mag dan zo zijn dat het er in de kerken niet drukker op
wordt, toch zijn er heden ten dage ook allerlei nieuwe ontwikkelingen op spiritueel en religieus gebied. Zo verzorgthet Platform voor Ignatiaanse Spiritualiteit verschillende websites met
spirituele oefeningen die zijn geënt op het werk van Ignatius van
Loyola (1491 – 1556), de oprichter van de Orde der Jezuïeten.
Ignatius van Loyola schreef vijfhonderd jaar geleden een boekje
dat Geestelijke Oefeningen heet. Hij putte daarbij uit de bron
van zijn eigen levenservaringen. Toen hij merkte dat zijn inzichten anderen konden helpen stelde hij ze op schrift. De oefeningen gaan hoofdzakelijk over het leven van Jezus. De kern van het
boekje is een persoonlijk en stil gebed met het Evangelie. Wie
de oefeningen doet beschouwt aandachtig het leven van Jezus.
Je luistert naar wat Jezus zegt, je treedt met hem in dialoog. Zo
wordt duidelijk hoe je hem kunt volgen en het Evangelie gestalte
kunt geven in je leven. De oefeningen zijn gericht op het nemen
van beslissingen en het doen van keuzes die leiden tot een meer
evangelisch leven. Het boekje is niet geschreven om gelezen,
maar om gedaan te worden. Het is een werk- of oefenboek.
Het Platform voor Ignatiaanse Spiritualiteit wordt gerund door
de Amsterdamse Jezuïetengemeenschap. Nikolaas Sintobin, die
zichzelf een internetpriester noemt, is de spreekbuis van deze
gemeenschap. De Amsterdamse Vlaming vertelt in een interview
in Trouw: ’Ignatiaanse spiritualiteit wortelt in vreugde en staat
daardoor dicht bij de mens. Ga doen wat je vreugde brengt, dan
kom je God op het spoor. Het kunnen de eenvoudigste dingen
zijn: bierbrouwen, wat veel monniken doen, of op het land werken bijvoorbeeld. En hoe fijner je je voelsprieten ontwikkelt, hoe
groter je vreugde zal worden. God verlangt naar ons, anders is er
geen liefde. Toch heeft het ook iets dat dwars op onze tijdgeest
staat. Je hoeft niet mee te gaan in ‘de dictatuur van het goede
gevoel’. Je mag je frustraties hebben. Ten diepste gaat het in de
Ignatiaanse spiritualiteit om innerlijke vrijheid. Verlost van de
dwang om rijk, door iedereen geliefd of oud te willen worden.’
Het platform verzorgt vier verschillende websites, alle vier bieden ze dagelijkse Ignatiaanse oefeningen:
www.biddenonderweg.org biedt een dagelijkse podcast; een
combinatie van muziek, Bijbelteksten en vragen om de link met
het gewone leven te maken.
www.gewijderuimte.org biedt een dagelijkse tekstmeditatie
www.inalledingen.org biedt een dagelijkse Ignatiaans geïnspireerde bijdrage (YouTube, citaten, mijmeringen)
www.verderkijken.org biedt korte video’s met didactische
aanwijzingen van Nikolaas Sintobin.
De sites trekken dagelijks duizenden mensen. Katholieken maar
zeker ook protestanten. Er zullen dus in onze parochie ook vast
mensen zijn die er hun spirituele leven mee kunnen verrijken.
Hans Limbeek

 Nikolaas Sintobin
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Een beatmis in Baak
Op zaterdag 8 april stond in Baak een beatmis op het programma. Liturgisch
gezien was het de Palmzondagviering, die dus op de vooravond plaatsvond.
Om 19.30 uur waren er al veel mensen in de prachtige H. Martinuskerk. Een
gezellig geroezemoes klonk op. Voorafgaand aan de mis kon er immers al koffie en thee worden gedronken. Om klokslag 20.00 uur was het dan zo ver: de
beatmis kon beginnen. De kerk was goed gevuld. Er waren jongeren en zeker
veel oudere jongeren. Het kerkkoor uit Olburgen en de jonge Steenderense
band Back to Basic, die gezamenlijk optraden, begonnen met een swingend
Oegandees percussienummer: Singa Yesu.
was er ook een biertje. In het gezellige geroezemoes na afloop kwam ook antwoord
op de vraag hoe het idee van de beatmis
nou tot stand gekomen was. Een jongere
uit het dorp, Roy Wolbrink, kwam op
zeker moment bij de pastoraatgroep met
de vraag of een beatmis misschien geen
goed idee was? De vraag stellen was hem
beantwoorden. Een beatmis, het is voor
alle geloofsgemeenschappen binnen onze
parochie een aanrader. Een goed gevulde
kerk en enthousiaste kerkgangers lijken
gegarandeerd!
Hans Limbeek
Hierna heette pastoor Scheve met een
zichtbaar vrolijk gezicht iedereen van
harte welkom. De hele verdere mis werd
gelardeerd met prachtig gezongen gospelmuziek. Soms was er solozang, soms een
duet en regelmatig zong het hele koor. De
zang werd instrumentaal begeleid door
trom, dwarsfluit en keyboards. Het waren
ingetogen maar toch ook swingende
songs van verschillende artiesten; What
if God was One of Us van de Amerikaanse
singer-songwriter Joan Osborne en Like
a mighty River van de Amerikaanse
gospelcomponist Kurt Carr. De geloofsbelijdenis werd gezongen op de melodie van
Bob Dylans Blowing in the wind, daarna
passeerde Leonard Cohens Hallelujah de
revue, vervolgens The Linden tree van de
Britse componist Tom Parker en Marco
Borsato’s Droom, durf, doe en deel. Het
slotlied was weer een swingend Afrikaans
nummer: We are marching, een lied dat
zijn oorsprong heeft in de Zulu-taal en
dat later werd herschreven door de ZuidAfrikaan Andries van Tonder.
De palmtakken waren gewijd, het Passieverhaal was gelezen en de kerkgangers hadden een prachtige muzikale mis
bijgewoond. Na het slotlied klonk er dan
ook een luid en enthousiast applaus. Veel
ouderen onder de aanwezigen zullen ook
nostalgische gevoelens hebben gehad
omdat er ook zoete herinneringen aan de
jaren 60 en 70 zullen zijn bovengekomen.
Na afloop was er een samenzijn in de kerk
onder het genot van koffie, fris, koekjes en
zelfs bitterballen. En voor wie het wilde

De Gedaanteverandering van de Heer
Op 6 augustus is het Hoogfeest van de
Gedaanteverandering van de Heer, ook
wel de Transfiguratie en de Verheerlijking op de Berg genoemd. Via de
Oosters-orthodoxe Kerk won de viering
ook aan populariteit in de RK Kerk.
Vanaf de 15e eeuw werd het een geboden feestdag binnen onze kerk, d.w.z.
een kerkelijke feestdag waarop vroeger
kerkbezoek en zondagsrust voorgeschreven waren. Volgens de synoptici
(Marcus, Matheus en Lucas) vond de

gedaanteverandering van Jezus plaats
ongeveer een week voor zijn kruisiging
en opstanding uit de dood op de berg
Tabor. Samen met Petrus, Johannes
en Jacobus beklom Jezus deze berg om
daar te bidden. Terwijl hij bad veranderde zijn gedaante in een verheerlijkte
verschijningsvorm, zijn kleding werd
oogverblindend wit. Door van gedaante
te veranderen liet Jezus iets van zijn
goddelijke aard zien: het ‘hemelse
licht’ scheen door zijn gestalte. Dat in
het Oude Testament op verschillende
plaatsen staat beschreven dat God in
een ontoegankelijk licht woont, zal hier
zeker mee te maken hebben. Samen
met Jezus verschijnen ook Mozes en
Elia die met hem praten over zijn dood.
De apostelen kunnen de gedaanteverandering nauwelijks aanzien en vallen
verschrikt op de grond, maar plotseling zijn de twee oudtestamentische
profeten verdwenen en is alles weer
zoals voorheen. Jezus vraagt de apostelen aan niemand over de gebeurtenis
te spreken tot na zijn verrijzenis. De
gedaanteverandering wordt gezien als
aankondiging van Jezus’ verrijzenis.
Tegelijkertijd had ze als doel om zijn
leerlingen beter te laten begrijpen wie
Hij was.
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Een Aramees Jezus-gebed
In de afgelopen tijd hebben we moeten wennen aan het nieuwe
‘Onze Vader’ en voor velen zal het nog wel even duren voor het
gewend is. Maar is dat erg? Nee, natuurlijk niet, de Geest is
immers belangrijker dan de letter. Het Onze Vader zoals wij dat
kennen is, uiteraard een vertaling. En dus is er veel discussie
over vertalingen onder de mensen die er verstand van hebben.
We hebben al eerder in Onderweg geschreven dat er heel veel
vertalingen zijn, waarbij de vertalingen die in de Pater Nosterkerk op de Olijfberg in Jeruzalem waarschijnlijk het meest bekend zijn. Als je nadenkt over al die vertalingen door de eeuwen
heen, zijn de paar woorden die nu aangepast zijn natuurlijk maar
een heel kleine verandering. In mijn zoeken op internet kwam
ik een gebed tegen dat geïnterpreteerd werd als een gebed dat
Jezus heeft gebeden. Het gaat over een gebed in het Aramees, de
taal die Jezus sprak. In dit gebed is God de bron van alle zijn en
is aanwezig in het hart van de mensen. Als we in ons hart geraakt
worden door wat ons in het hier en nu omringt, in de natuur, in
de kosmos en in de medemens, dan is dat een intieme ontmoeting met het alomtegenwoordige goddelijke. Dit Jezus-gebed
benadrukt de eenheid tussen God en de mens en het wil die
eenheid bevestigen, of herstellen waar die verstoord is geraakt.
Het is hertaald door de filosoof Bram Moerland en het geeft stof
tot nadenken.

Bron van Zijn, die ik ontmoet in wat mij ontroert,
Ik geef U een naam opdat ik u een plaats kan geven in mijn
leven.
Bundel Uw licht in mij - maak het nuttig.
Vestig Uw rijk van eenheid nu,
Uw enige verlangen handelt dan samen met het onze.
Voed ons dagelijks met brood en met inzicht.
Maak de koorden van fouten los die ons vastbinden aan het
verleden, opdat wij ook anderen hun misstappen kunnen
vergeven.
Laat oppervlakkige dingen ons niet misleiden.
Uit U wordt geboren:
de alwerkzame wil,
de levende kracht om te handelen,
en het lied dat alles verfraait
en zich van eeuw tot eeuw vernieuwt.

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

Misintenties
11/6: familie Keijser-Rozendaal; Oscar te
Loo; 2/7: Hendrikus Gerardus Johannes
Wientjes; Gerhardus Wilhelmus Jansen
en Maria Jansen-Snelder; Gerard Jansen;
pastoor Wim Jongerius; 9/7: overleden
familie Leisink-Veenhuis; Gerda de Jongvan Halteren; 16/7: ouders De Wijs en
dochters Willie, Tonnie, Magda en Lies;
Jan Hendriks; 6/8: Gerardus Johannes
Wientjes.

Misdienaars/acolieten
Als we een mooie viering willen, hebben
we daar een aantal mensen voor nodig:

een voorganger, een koster, een lector,
een koor en een organist, een koffieschenkgroep en zeker niet de minste in
het rijtje MISDIENAARS of ACOLIETEN.
Van die laatste categorie hebben we er
te weinig. Daarom zijn we op zoek naar
nieuwe misdienaars en acolieten; ook de
vele oud-misdienaars worden hierbij van
harte uitgenodigd om zich weer aan te
melden en mee te doen.
We horen graag van u.
Ben van der Krabben, secretaris locatieraad

Hulp voor
hulpbehoevenden

In het Elisabeth wonen meerdere ka-

Bron: www.brammoerland.com

tholieken die niet meer zelfstandig naar
de kerk kunnen maar wel graag zouden
willen. Ze zijn ietwat slecht ter been of
rolstoelafhankelijk. We zijn daarom op
zoek naar een aantal mensen die deze
mensen in het Elisabeth kunnen ophalen
voor de zondagse viering en na de viering
weer terug kunnen brengen.
We horen graag van u.
Ben van der Krabben, secretaris locatieraad

The Vocal Chords op
bezoek in Beesd
Op zondag 23 april heeft koor The Vocal
Chords gezongen in de Woord- en Communieviering in Beesd. Deze viering werd
voorgegaan door Laura de Vries, oudparochiaan van HH. Twaalf Apostelen en
tevens oud-lid van The Vocal Chords. We
vonden het erg leuk om onze bijdrage te
kunnen leveren in deze viering. Na afloop
hebben we nog mogen genieten van een
uitgebreide lunch in Culemborg, verzorgd
door Laura en pastoor Fred Hogenelst.
We willen Laura en pastoor Hogenelst bij
deze hartelijk danken voor de gastvrije
ontvangst en alle goede zorgen!

Overleden
22/3: Helena Johanna Speyer-Hooge, 84
jaar
28/4: Johanna Maria Theresia BisselingHaentjes, 91 jaar
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We gaan de toren beklimmen !
Zutphen Torenstad, met als belangrijk
detail daarin onze kerk de St. Jan.
Ons kostbare bezit met een achtergrond waar we
trots op zijn en dat we willen behouden, willen
delen en willen doorgeven. Niet alleen de stenen
maar ook het verhaal. Het verhaal van onze kerk.
We willen onze kerk met al zijn bijzonderheden
bij een groot publiek onder de aandacht brengen.
Door de gemeente is onze kerk in september uitgeroepen tot monument van het jaar. Wij willen
meedoen met het plan van de gemeente “Torens
in Beweging” en ook onze toren geschikt maken
voor beklimming. Het avontuur aan te gaan om
de toren te beklimmen. Het avontuur ja, want er
zijn nog een aantal lastige ‘knooppunten‘ om in
de toren te komen en hoge, smalle ladders. Mooi
bedacht is misschien wel een logische reactie,
maar wat gebeurt er nu eigenlijk?
Om het doel te bereiken is allereerst een grondige restauratie van toren en kerk nodig. En er is
een plan gemaakt om de beklimming mogelijk te
maken en om ook vanuit de toren de omgeving
te kunnen zien en natuurlijk niet te vergeten de
originele klokkenstoel en de klokken.
We hebben steun gezocht bij Rijk, provincie en

gemeente. Van het Rijk mogen we een subsidie
tegemoet zien. De provincie besluit binnenkort of er door hen wordt bijgedragen en de
gemeente ondersteunt ons zowel financieel als
met menskracht bij de campagne. Maar daarmee
krijgen we de begroting niet rond. We zullen nog
mensen/instellingen moeten vinden om in ons
erfgoed te investeren.
Een grote steun kregen we al van de Stichting
Sociaal Fonds St. Walburgis in de vorm van een
bijdrage van € 150.000,-. Fantastisch nieuws,
maar we zijn er nog niet.
Wij beseffen dat vele parochianen al een parochiebijdrage leveren, een parochiebijdrage die
bedoelt is om het dagelijks functioneren van de
geloofsgemeenschap mogelijk te maken. Toch
doen we een beroep op u als parochiaan en vragen u om met een gift het project te ondersteunen om het verhaal van onze kerk door te geven.
Help ons met de instandhouding en de mogelijkheid om ook anderen ons erfgoed te laten ervaren. Iedere bijdrage is welkom op de rekening
van de geloofsgemeenschap NL 93 ABNA 0486
3424 33, onder vermelding van restauratie.
Op dit moment denken we dat voor de restauratie van kerk en toren nog een bedrag van
€ 175.808,- nodig is.
We zijn hoopvol dat het gaat lukken. De planning
is om tijdens Open Monumentendag in september van dit jaar het startsein te geven voor de
uitvoering.
Namens de locatieraad,
Herman Heuver, beheerder gebouwen

Effataviering

Middagpauzediensten:

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

15/6: pastor mw. G. Pols; 22/6: ds. G.W.
van de Brug; 29/6: ds. mw. A.J. de Hoop;
6/7: pastor mw. G. Pols; 13/7: pastor
P. Frijters; 20/7: ds. J. van Houwelingen;
27/7: ds. J. Bruin; 3/8: pastor
P. Frijters; 10/8: ds. W. Stolte.

Kerkdiensten Vredeskapel-GGNet
(10.30 uur)

11/6: R. Rijk; 18/6: P. den Dulk; 25/6:
M. van de Meer; 2/7: M. van de Velde;
9/7: G. Spekkink (communieviering);
16/7: R. Rijk; 23/7: M. van de Velde;
30/7: J. Ras (bezinningsbijeenkomst);
6/8: R. Baauw (avondmaal); 13/8:
P. den Dulk.

iedere donderdag, 12.15 uur - 12.30uur.

Radio Kerkplein
Radio Kerkplein is een gevarieerd programma van gesprekken en muziek
Elke zondag op de kabel 93.1, radio via
FM 106.1 of Berkelstroom.nl
Met de volgende onderwerpen:
10.02 uur:
Kerkelijk nieuws
10.08 uur:
Kinderverhaal

10.20 uur:
10.45 uur:

Geestelijke muziek
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.berkelstroom.nl
Voor de inhoudelijke invulling van bovenstaande programma’s verwijzen we u
graag naar de locatiepagina Zutphen op
onze website www.12 apostelen.nl
Hier vindt u een uitgebreider programma
van Radio Kerkplein.
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H. Andreas - Brummen
Andreashuis
Tuinstraat 63 A, 6971 BH Brummen
0575-561403
rkandreasparochie1900@kpnmail.nl
Secretariaat: woensdag: 09.00 - 12.00 uur
Rekeningnr.: NL40RABO0311000541
Redactie: onderweg-brummen@outlook.com

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

Kerkbalans opbrengst
De stand van de Kerkbalans 2017 Brummen is: €13.280,68.
Dit is ca. €710 minder dan 2016. Al met al
een mooi resultaat!
Locatieraad Brummen

Vooraankondiging
buitenviering

Op zondagmorgen 18 juni wordt om 9.30
uur een buitenviering georganiseerd op
het plein naast het Andreashuis. Het Andreaskoor verleent haar medewerking.

Andreasmarkt 2017
Fantastisch weer en een prima resultaat.
“Het weer was fantastisch en het resultaat
eveneens,” aldus Martin Elshof, voorzitter van de Stichting St. Andreas, aan het
begin van zijn toespraak richting de vele
tientallen vrijwilligers, die zaterdag 6 mei
aan het eind van de middag, in spanning
zaten te wachten om te horen hoe groot
de opbrengst was geworden van de, alweer voor de 24e keer gehouden, Andreas
rommelmarkt. De vreugde was groot
toen hij een opbrengst van maar liefst
ruim 11.000 euro bekend maakte. Dat
was net zoveel als vorig jaar maar toen
was het aantal kramen beduidend groter.
Geweldig weer in combinatie met een
kwalitatief goed aanbod van goederen,
een zeer goed bezochte taxatie door Fred
Wiersema bekend van Schatgraven van

Omroep Gelderland en leuke activiteiten
voor de kinderen georganiseerd door
het R.K. Jongerencontact in het kader
van hun open dag. Zo’n 100 vrijwilligers
zagen honderden bezoekers hun kraam
passeren en belangrijker vooral kopen,
heel veel kopen. Martin Elshof: “vorig
jaar zat de Brummense parochiegemeenschap in een rouwproces na sluiting van
het kerkgebouw. Echter, iedereen binnen
het stichtingsbestuur had van meet af aan
de blik op de toekomst gericht. We gaan
door met onze jaarlijkse rommelmarkt,
niet alleen omdat de geloofsgemeenschap
H. Andreas in Brummen het geld goed
kan gebruiken, maar vooral ook omdat
de markt ieder jaar weer, gezien het groot
aantal parochianen wat mee helpt, de
ultieme illustratie is van de onderlinge
verbondenheid en saamhorigheid.”
De oliebollen waren zeer in trek en in
de snackhoek was het plezierig toeven.
Oma’s kraam, kramen met allerlei huishoudelijke artikelen, elektra en computers, meubels, heel veel boeken, puzzels,
speelgoed en nog veel meer, tot aan kerstartikelen toe: het ging grif van de hand.
De grote trekpleister is echter al vele jaren
het plantenassortiment van Annie Blom.

Annie (80) is het hele jaar in de weer om
vaste planten te kweken en die op de Andreasmarkt en de Pinkstermarkt te verkopen. Ook nu was de opbrengst van haar
plantenhoek met maar liefst 2.200 euro
weer formidabel. In meer dan 20 jaar
hebben haar planten tienduizenden euro’s
opgeleverd en het was om die reden dat
ze na afloop van de markt in het Andreashuis tot haar grote verrassing en ontroering werd gehuldigd door pastoor Harry
Scheve van onze parochie HH. Twaalf
Apostelen, waartoe de Brummense R.K.
gemeenschap sinds vorig jaar behoort.
Pastoor Scheve roemde Annie voor haar
fantastische inzet en reikte haar de Willibrordplaquette en bijhorende oorkonde
uit, de bisschoppelijke onderscheiding
van het Aartsbisdom Utrecht voor mensen die uitzonderlijke verdiensten hebben
voor lokale geloofsgemeenschappen.
Al met al was het een zeer geslaagde
markt die op 21 april 2018, voor de 25e
keer een vervolg krijgt.
De Andreasmarktcommissie

Klusochtend op het
kerkhof

Zaterdag 13 mei was de klusochtend op
het kerkhof, en wat een enorm aantal
vrijwilligers waren er weer om te helpen!
Maar liefst 12 man / vrouw sterk waren
gekomen om het kerkhof ‘zomerklaar’ te
maken. In de week voor de klusochtend
waren de esdoornzaden uitgekomen en
was het kerkhof één groen tapijt van esdoornscheuten. Voor alle vrijwilligers een
schrik, dit was nog nooit zo ernstig voorgekomen. De twee aanwezige hoveniers
hadden dit ook nog nooit zo meegemaakt.
Er werd flink gewerkt; het groen werd
gespoten, grind werd opgebracht, het
columbarium en het calvarie werden weer
mooi opgepoetst en de heggen gesnoeid.
In korte tijd is er enorm veel werk verzet.
Tijdens de koffie was er een heerlijke traktatie van koeken, mede gesponsord door
de familie Span uit Enschede. Het is elke
klusochtend een gezellig en saamhorig
gebeuren. Dank aan allen die geholpen
hebben!
Jolanda Jansen-Peters
Beheerder RK Kerkhof
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Kindernevenviering
Vierakker: H. Willibrordkerk,
zondag 18 juni en 2 juli om 9.30 uur

Kerkradio via Internet

Rozenkrans bidden
Drempt: H. Willibrordkerk, 1e woensdag van de maand, 19.00 uur.
Keijenborg: H. Johannes de Doperkerk; iedere woensdag, 19.00 uur.

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

Vieringen door de week
Borculo: O.L.V. Tenhemelopnemingkerk, laatste dinsdag van de maand,
10.00 uur.
Brummen: Andreashuis, iedere
woensdag 9.30 uur.
Drempt: H. Willibrordkerk, laatste
vrijdag van de maand, 9.30 uur.
Lochem: H. Josephkerk, 1e donderdag van de maand, 10.00 uur, niet in
augustus.
Olburgen: H. Willibrordkerk,
1e vrijdag van de maand, 15.00 uur.
Zutphen: H. Johannes de Doperkerk, ’s woensdags, 9.30 uur, niet op
5 juli, 2 en 9 aug.

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

Doopvieringen
Dopen vindt in principe plaats in een reguliere weekendviering, maar kan bij meerdere
dopelingen ook in een aparte doopviering op dezelfde dag plaatsvinden. De doopvoorbereiding is parochieel georganiseerd. Deze voorbereiding is verplicht en wordt gegeven door
de parochiële werkgroep doopvoorbereiding. Daarnaast is er een tweede bijeenkomst,
waarin de doopouders kennismaken met de doopheer. U kunt uw kind aanmelden voor het
dopen uiterlijk 10 dagen voor de doopvoorbereidingsdatum bij het parochiesecretariaat:
secretariaat@12apostelen.nl.
Doopdatum
Zo. 24 sept. 2017
Za. 30 sept. 2017
Zo. 1 okt. 2017
Zo. 1 okt. 2017
Zo. 15 okt. 2017
Zo. 22 okt. 2017
Zo. 5 nov. 2017

Doopvoorbereiding
dinsdag 12 sept. 2017
dinsdag 12 sept. 2017
dinsdag 12 sept. 2017
dinsdag 12 sept. 2017
dinsdag 12 sept. 2017
dinsdag 12 sept. 2017
dinsdag 12 sept. 2017

Plaats
Hengelo
Borculo
Joppe
Vorden
in ‘De vijfslag’
Zutphen
Lochem

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

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

Zutphen:

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

alle vieringen
18, 24 juni
11 juni
11-25 juni
18-25 juni
17-25 juni
18 juni
24 juni
25 juni
11 juni; 2 juli
10-17 juni; 2 juli
25 juni
alle vieringen
alle vieringen
25 juni
16-30 juli; 13 aug.
18 juni; 9 juli
11 juni
18 juni
25 juni
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WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN zie www.12apostelen.nl/vieringen

DAG

ZUTPHEN

BRUMMEN

za 10/06

17.00 uur
Effata viering

Vieringen in het
Andreashuis

zo 11/06
Heilige
Drie-eenheid

11.15 uur
Familieviering
F. Zandbelt

woensdag 14 juni
9.30 uur Euch.
H. Scheve

JOPPE

LOCHEM

Onderweg / Vieringenschema

VORDEN

zo 18/06
Sacramentsdag
Vaderdag

11.15 uur
Eucharistie
H. Limbeek

vr 23/06
H. Hart
van Jezus

19.00 uur
Eucharistie
H. Scheve

9.30 uur
Familieviering
werkgroep

9.30 uur
WCV
werkgroep

9.30 uur
WCV
M. Storteler

9.30 uur
Openluchtviering
M. Engelage

14.00 uur
Openluchtviering
werkgroep

9.30 uur
WCV
werkgroep

11.15 uur
Eucharistie
H. Scheve

do 29/06
HH. Petrus en
Paulus

19.00 uur
Eucharistie
H. Scheve

zo 09/07
14e zondag
door het jaar

woensdag 28 juni
9.30 uur WCV
A. Bos

9.30 uur EHC
terugkomviering
werkgroep

9.30 uur
WCV
A. Bos

9.30 uur
Eucharistie
F. Zandbelt

woensdag 5 juli
9.30 uur Euch.
H. Scheve

9.30 uur
Eucharistie
J. Leisink

9.30 uur
WCV
werkgroep

geen viering

11.15 uur
Eucharistie
H. Scheve

9.30 uur WCV
Poolse kinderen
M. Engelage

11.15 uur
Eucharistie
H. Scheve

woensdag 12 juli
9.30 uur WCV
A. Bos

15.00 uur
Eucharistie
J. Rutgers

9.30 uur
WCV
werkgroep

9.30 uur
Eucharistie
H. Scheve

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

woensdag 19 juli
9.30 uur WCV
M. Engelage

9.30 uur
WCV
M. Engelage
19.00 uur
WCV
G. Spekkink

Gudulakerk
10.00 uur Oec.v.
werkgroep

9.30 uur
WCV
G. Spekkink

9.30 uur
WCV
werkgroep
19.00 uur
Eucharistie
F. Zandbelt

11.15 uur
Eucharistie
P. Westerman

woensdag 26 juli
9.30 uur WCV
J. van Kranenburg

9.30 uur
WCV
T. ten Bruin

9.30 uur
Eucharistie
H. Scheve

9.30 uur
WCV
werkgroep

9.30 uur
WCV
werkgroep
19.00 uur
Eucharistie
H. Scheve

za 29/07
zo 30/07
17e zondag
door het jaar
za 05/08
zo 06/08
Gedaanteverandering v.d. Heer
za 12/08
zo 13/08
19e zondag
door het jaar
LEGENDA:

9.30 uur
WCV
T. ten Bruin
za 19.00 uur
WCV
M. Engelage

17.00 uur
Effata viering

za 22/07
zo 23/07
16e zondag
door het jaar

9.30 uur
WCV
werkgroep

15.30-16.15 uur
Aanbidding &
Biechtgelegenheid

za 15/07
zo 16/07
15e zondag
door het jaar

9.30 uur
Eucharistie
J. Hulshof

19.00 uur
WCV
T. ten Bruin

zo 25/06
12e zondag
door het jaar

za 08/07

9.30 uur
WCV
werkgroep
19.00 uur
WCV
werkgroep

za 24/06
Geb. H. Johannes de Doper

zo 02/07
13e zondag
door het jaar

RUURLO
19.00 uur
Eucharistie
H. Scheve

19.00 uur
Eucharistie
H. Scheve

za 17/06

za 01/07

BORCULO

11.15 uur Eucharistie
H. Scheve

woensdag 2 aug.
9.30 uur WCV
werkgroep

9.30 uur
WCV
werkgroep

9.30 uur
WCV
werkgroep

9.30 uur
Eucharistie
J. Hulshof

19.00 uur
WCV
J. van Kranenburg

15.30 - 16.15 uur
Aanbidding
11.15 uur
Eucharisite
H. Woorts

9.30 uur
WCV
werkgroep

10.00 uur
OpenDeurDienst
J. van Kranenburg

9.30 uur
WCV
M. Storteler

9.30 uur
Eucharistie
H. Limbeek

geen viering

woensdag 16 aug.
9.30 uur WCV
A. Bos

9.30 uur Euch.
Parochiefeest
J. Hulshof

9.30 uur
WCV
werkgroep

9.30 uur
WCV
werkgroep

9.30 uur
WCV
werkgroep

17.00 uur
Effata viering
11.15 uur
Eucharistie
J. Hulshof
Euch.:

Eucharistieviering

WD:

Woorddienst

EHC:

WCV:

Woord- en Communieviering

Oec.viering:

Oecumenische viering		

9.30 uur Euch.
Parochiefeest
Mgr. T. Hoogenboom

Dorpskerk
10.00 uur Oec.v.
werkgroep

Eerste H. Communieviering

Onderweg / Vieringenschema

HENGELO

KEIJENBORG

BAAK

WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN zie www.12apostelen.nl/vieringen

DREMPT

OLBURGEN

STEENDEREN

VIERAKKER
17.00 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

11.00 uur
WCV
G. Oude Groen

DAG
za 10/06
zo 11/06
Heilige
Drie-eenheid

9.30 uur
WCV
G. Spekkink

19.00 uur H. Vormsel
Mgr. H. Woorts
M. Engelage
9.30 uur
WCV
werkgroep
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za 17/06
9.30 uur
WCV
J. van Kranenburg

geen viering

geen viering

9.30 uur
Eucharistie
H. Scheve

9.30 uur
WCV
G. Oude Groen

zo 18/06
Sacramentsdag
Vaderdag
vr 23/06
H. Hart
van Jezus

17.00 uur
Kermisviering
H. Scheve
9.30 uur
Anders Vieren

17.00 uur
WCV
T. ten Bruin
geen viering

9.30 uur
WCV
T. ten Bruin

9.30 uur
WCV
werkgroep

za 24/06
Geb. H. Johannes de Doper
zo 25/06
12e zondag
door het jaar

9.30 uur
WCV
W. Matti

do 29/06
HH. Petrus en
Paulus
19.00 uur
WCV
T. ten Bruin
9.30 uur
WCV
werkgroep

9.30 uur
Eucharistie
F. Zandbelt

11.00 uur
WCV
werkgroep

11.00 uur
WCV
T. ten Bruin

geen viering

geen viering

9.30 uur
WCV
A. Bos

geen viering

17.00 uur
Eucharistie
H. Scheve

za 01/07

9.30 uur
WCV
werkgroep

9.30 uur
Woorddienst
werkgroep

zo 02/07
13e zondag
door het jaar

19.00 uur
Eucharistie
H. Scheve

17.00 uur
WCV
werkgroep

zo 09/07
14e zondag
door het jaar

vrijdag 7 juni
15.00 uur
Euch. Dora Visser

19.00 uur
Eucharistie
F. Zandbelt
9.30 uur
WCV
werkgroep

11.00 uur
Eucharistie
H. Scheve

za 15/07

geen viering

9.30 uur
Eucharistie
H. Scheve

geen viering

19.00 uur Euch.
H. Scheve
G. Oude Groen
9.30 uur
WCV
M. Engelage

9.30 uur
WCV
J. van Kranenburg

11.00 uur
WCV
M. Engelage

11.00 uur
WCV
J. van Kranenburg

geen viering

9.30 uur
WCV
werkgroep

9.30 uur
WCV
werkgroep

9.30 uur
Eucharistie
J. Leisink

19.00 uur
WCV
J. van Kranenburg

19.00 uur
WCV
M. Storteler

9.30 uur
WCV
T. ten Bruin

zo 16/07
15e zondag
door het jaar

17.00 uur
WCV
M. Engelage

za 22/07
zo 23/07
16e zondag
door het jaar

17.00 uur
Eucharistie
H. Scheve

11.00 uur
WCV
G. Oude Groen

geen viering

9.30 uur
Eucharistie
J. Leisink

vrijdag 4 aug.
15.00 uur
Euch. Dora Visser

11.00 uur
WCV
werkgroep

9.30 uur
WCV
W. Matti

geen viering

geen viering

za 05/08
zo 06/08
Gedaanteverandering v.d. Heer

9.30 uur
WCV
T. ten Bruin
19.00 uur
Eucharisite
F. Zandbelt

9.30 uur
WCV
werkgroep

za 29/07
zo 30/07
17e zondag
door het jaar

geen viering
17.00 uur
WCV
G. Oude Groen

9.30 uur
WCV
W. Matti

za 08/07

17.00 uur
WCV
werkgroep

za 12/08
zo 13/08
19e zondag
door het jaar

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

Locatieraad

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

Pastoraatgroep

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

Familieberichten
Overleden: Arnoldus Gerhardus Christianus van Baalen, weduwnaar van Maria
Engelina Martina Louisa van BaalenHerwijn, op de leeftijd van 84 jaar;
Jan Willem Brugman, weduwnaar van
mevr. Brugman-van Schooten, op de
leeftijd van 94 jaar;
Arnolda Gerarda Maria Boxtel Sars, weduwe van Anton Boxtel op de leetijd van
82 jaar.

Parkeren
Wij willen u er op attenderen dat er geen
parkeergelegenheid meer is bij de pastorie. Tevens is de ingang voor de pastorie
en het secretariaat verplaatst naast de
kerk.
Omdat de pastorie is verhuurd en de
nieuwe huurder graag privacy wil hebben
kunnen er geen auto’s meer geparkeerd
worden bij de pastorie. Voor de toegang
is inmiddels een ketting geplaatst. U kunt
de auto parkeren aan de Joppelaan of
aan de Eikenboomlaan. De bezoekers van
de pastorie en het secretariaat worden
verzocht de ingang naast de kerk (het
groene hekje) te nemen. Wij danken u
voor uw medewerking.

Ontmoet Theo ten Bruin
“Geloven is werken”
Het was Pastoor Grondhuis die zei: ‘Je
moet van je geloof werk maken’. Aan
de vooravond van het vertrek naar zijn
jeugdvriend Don Henry Veldkamp in

Albanië ben ik op bezoek bij Theo ten
Bruin in Harfsen. Hij is een gelovige man
en vervult zijn roeping als diaken binnen
de parochie HH. Twaalf Apostelen.
Het geloof komt je niet aanwaaien, daar
moet je iets voor willen doen. Theo vertelt
over zijn verbondenheid met God, over
het Geloof. Hoe hij het Geloof dagelijks
onderhoudt om contact te kunnen blijven
houden met de Heilige Geest. Een inspirerend mens die kleur geeft aan zijn leven
en kleur geeft aan het Zijn.
De ziel van onze kerk wordt gevormd
door mooie en bijzondere mensen, die
ieder op zich zo verweven zijn met onze
kerk dat ze er om zo te zeggen de levende
stenen van zijn. In de rubriek Ontmoet
<http://rkkerkjoppe.nl/column/ontmoet/> maakt u kennis met een persoon
uit onze geloofsgemeenschap Onze Lieve
Vrouw Tenhemelopneming. Wat verbindt
hen met Joppe en wat doet het geloof met
hen. Vervolgens wordt hen gevraagd het
stokje aan een ander door te geven en dat
gebaar verbindt ons met elkaar.

Foto’s
We willen het
150 jarige
bestaan van
onze geloofsgemeenschap niet
ongemerkt
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
telefoon 06-16272819 of Bertus Haarman
telefoon 0573-432407, die u graag te
woord staan.
Het verslag van de feestcommissie 150
jaar Joppe, leest u op de site.

Koffieochtend
Op woensdag 17 mei hadden we weer
onze tweemaandelijkse koffieochtend
voor ouderen in de pastorie.
De belangstelling was groot en we moesten heel wat extra stoelen aanschuiven,
want we hadden de heer Clemens van
Hövell tot Westerflier bereid gevonden
om ons wat meer inzage te geven over
de geschiedenis van onze Joppekerk en
Huize ’t Joppe.
We wisten natuurlijk wel het een en ander
van het ontstaan van de kerk, maar nu
konden we het ook van een andere kant
horen. En vanuit de familie-archieven
doken mooie gegevens op. Wist u bijvoorbeeld, dat de monstrans in 1868 door
familie van de stichters geschonken werd.
De koster Hein Klunder, die ook aanwezig
was, haalde voor deze keer, de monstrans
uit de kerk, zodat we allen deze van
dichtbij konden zien. Vooral de inscriptie,
op de voet van de monstrans gegraveerd,
was nu goed te lezen: Gegeven aan de
kerk van ’t Joppe door baron C.E.J.F. van
Nispen en zijn echtgenote C.J.T.M. van
Hövell van Swanenburg.
Het verhaal begon met een foto van
de 80 jarige grootvader Arnoldus van
Hövell tot Westerflier samen met zijn
drie kleinzoons Otto, Clemens en Frans,
de op dat moment (ca.1859) enige
levende familieleden van de familie
van Hövell tot Westerflier. Na het
overlijden van opa in 1862, kwam er
geld vrij en de drie broers kochten
samen Huis ’t Joppe met alles wat
daarbij hoorde, zoals o.a. landerijen
en vijf boerderijen. We zagen een echt
mooi archiefstuk: het veilingboekje
betreffende de verkoop van landgoed
‘t Joppe en de erbij horende kadasterkaart. De jongste van de broers, Frans,
de overgrootvader van onze verteller,
ging op ’t Joppe wonen en pas vijf jaar
later volgde de echte verdeling onder
de broers. Ook de kerk werd door de
familie samen gesticht en ingericht.
Veel familieleden gaven na de bouw een
geschenk voor de inrichting van de kerk,
zoals bijvoorbeeld het altaar, de communiebank, preekstoel enz.
Vervolg op pagina 19
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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.

Samen Nederlands Zingen
Op 7 mei jl. is het project ‘Samen Nederlands Zingen’ gestart, een initiatief van
de Stichting KomPassie Lochem. Het
project, dat is opgezet in navolging van de
succesvolle uitvoering ‘Zing Nederlands
met me’ in het Amsterdamse Paradiso,
breidt zich als een olievlek uit over heel
Nederland.
Het project biedt een keer per maand op
zondagmiddag aan buitenlanders (statushouders, asielzoekers, expats, emigranten) en Nederlanders de mogelijkheid in
Lochem lekker met elkaar Nederlandse
liedjes te zingen. Dit heeft ten doel om elkaar beter te leren kennen en om spelenderwijs de Nederlandse taal te oefenen.
Samen zingen verbindt en geeft positieve
energie. Dat spreekt eigenlijk voor zich,
maar blijkt ook uit ervaringen.
De bijeenkomsten, met dirigente Tessa
Kortenbach uit Enschede, beginnen om
15.00 uur en duren maximaal een uur.
Na afloop is er koffie en thee. Er wordt
een vrijwillige bijdrage gevraagd. Mensen
uit de andere kernen van de gemeente
Lochem die graag mee willen doen en
geen vervoer hebben, kunnen contact
opnemen met Stichting Welzijn Lochem,
telefoon 0573–254444.

Waar? Stadshuus, Markt 3, Lochem.
Wanneer? Zondagmiddag 11 juni, 2 juli,
3 september, 1 oktober, 5 november, 3 december, telkens van 15.00 tot 16.00 uur.
Hoeveel kost het? Vrijwillige bijdrage.

Er kunnen maximaal 80 mensen meedoen. Daarom is reserveren bij
kompassielochem@gmail.com gewenst,
maar niet per se noodzakelijk.
Het project wordt mogelijk gemaakt door
de Gemeente Lochem en de Stichting
Welzijn Lochem, die daarbij ondersteund
worden door het Stadshuus, Taalhuis
Lochem/Zutphen, Vluchtelingenwerk
Oost-Nederland en de Muzehof.

Verloting Paaskaars
Zoals u in een vorig nummer van
Onderweg heeft kunnen lezen wordt elk
jaar op paaszaterdag bij het begin van de
paaswake een nieuwe paaskaars gewijd en
aan het gezegende paasvuur ontstoken.
Het licht van de kaars staat symbool voor
de verrezen Christus, de overwinnaar van
de duisternis en het kwaad. Op de kaars
zijn door middel van wierooknagels in
de vorm van een kruis de vijf kruiswonden van Christus aangebracht. Op de
paaskaars zijn ook de eerste en laatste
letter van het klassieke Griekse alfabet
te vinden, de letters alfa en omega. Met
deze letters wordt in het christendom
Gods almacht gesymboliseerd: God staat
aan het begin en einde van alles. Van de
paaswake tot het pinksterfeest brandt de
paaskaars in alle vieringen. Buiten deze
periode van 50 dagen wordt de paaskaars
alleen ontstoken bij een doopviering, het
vormsel, in een huwelijksviering, bij een
uitvaart en in de viering van Allerzielen.
Na de paaswake op zaterdag 15 april was
de paaskaars van 2016 beschikbaar als
hoofdprijs in een loterij. Voor deze loterij
konden vanaf 29 januari voor € 2,- per
stuk loten worden gekocht. De loterij
bracht maar liefst € 264,- op. Voor dit
bedrag zijn prachtige paaspakketten bij
supermarkt PLUS gekocht, die ten goede
zijn gekomen aan de Voedselbank in
Lochem. Na de viering op eerste paasdag
werd de trekking verricht door Lucia
Doornbos, die zich als lid van de pastoraatgroep al vele jaren inzet voor de

Caritas en bijzonder begaan is met het lot
van de mensen die op de voedselbank zijn
aangewezen. De Paaskaars van 2016 is gewonnen door mevrouw Van der Sluijs met
lotnummer 140. Tijdens de voorbereiding
van de loterij bleek dat ook de Paaskaars
van 2012 nog te vergeven was. Na de trekking van het winnende lot kon Lucia dus
nog een tweede lot uit de vaas trekken.
De Paaskaars van 2012 ging naar Corry
Heringa met lotnummer 179. De beide
winnaars waren bij de trekking aanwezig en konden de Paaskaarsen direct in
ontvangst nemen.
De Protestantse Gemeente in Lochem, die
zelfs nog zes paaskaarsen van voorgaande
jaren had liggen en zich bij de loterij had
aangesloten, kon het mooie bedrag van
€ 160,- aan de voedselbank schenken. We
kijken daarmee terug op een bijzonder
geslaagd initiatief dat om herhaling in
2018 vraagt.

Vervolg Joppe
Alles bij elkaar hadden we een heel
interessante ochtend, iedereen luisterde
geboeid en we hopen, dat dit een mooi
begin was voor het 150 jarig bestaan van
de kerk volgend jaar. Na een hartelijk
dankwoord aan de heer van Hövell besloten we deze laatste koffieochtend voor de
zomervakantie. De volgende koffieochtend is op woensdag 6 september. Het
onderwerp hoort u te zijner tijd.
Een mooie zomer en tot ziens op de koffieochtend in september!
Puck Vork
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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.

Van de locatieraad en
pastoraatsgroep
Inmiddels zijn we al weer op weg naar
de zomer en vakantietijd, Hemelvaart
en Pinksteren, belangrijke momenten
in de kerkelijke jaarkalender, liggen al
weer achter ons. Veel activiteiten hebben
al plaats gevonden tijdens de afgelopen
periode, de belangrijkste was wel De Passie op Goede Vrijdag waarover u in deze
Onderweg een uitgebreid verslag kunt
lezen. Voorafgaand aan Pasen was er de
Palmpasenviering met 20 kinderen en
een weigerachtige ezel die echt de kerk
niet in wilde komen. Na de viering mochten de kinderen op de ezel zitten waarvan
natuurlijk de nodige foto’s zijn genomen.
Tijdens de 4-mei viering, in een volle
Hervormde Kerk, werd de lezing verzorgd
door Ton Rutting. Met een indrukwekkende herdenking, rond het 4-mei monument op de Algemene Begraafplaats,
werd de bijeenkomst afgesloten. Vele
vrijwilligers zijn constant in touw voor
onze geloofsgemeenschap en er gebeuren
werkzaamheden waar u eigenlijk niets
van ziet. De foto is genomen in onze toren. Renovatie in de toren
was zeer noodzakelijk,
nieuwe tussenvloeren, een
nieuwe trap en verlichting
zijn aangebracht onder de
deskundige leiding van
Herman Peters.
Op 6 mei is Carin Fransen
in het zonnetje gezet voor
haar jarenlange vrijwilligerswerk. Zij ontving
de Willibrordplaquette. Onlangs hebben
we de tentoonstelling ‘Kunst in de Kerk’
gehouden. Er kwamen veel enthousiaste
reacties van de bezoekers. In de volgende
Onderweg komen we met een uitgebreid
verslag en foto’s.
Constant in beweging blijven in woord en
daad blijft de basis voor onze geloofsgemeenschap!
Huub Winkeler

Overleden
Op 30 april overleed Fien SchotmanHelmink op de leeftijd van 87 jaar. De uitvaart vond plaats op zaterdag 6 mei in de
Christus Koningkerk in Vorden, waarna
zij werd begraven bij haar echtgenoot op
de begraafplaats in Kranenburg.
Wij wensen de familie sterkte met het
verlies van hun moeder en oma.

Dodenherdenking 4 mei
Aan de jaarlijkse herdenkingsdienst bij
de nationale Dodenherdenking in de
Dorpskerk van Vorden heeft Ton Rutting
als voorganger namens de Vordense Raad
van Kerken zijn medewerking verleend.
Na het voorlezen van een fragment uit de
brief van de apostel Paulus aan de Galaten gaf hij inhoud aan het thema: ”Geef
de vrijheid door”. In de viering droeg een
leerling van de Dorpsschool zijn impressie voor van een verhaal van een overlevende en werden ook twee fragmenten
voorgelezen van een dagboek over de oorlog op landgoed De Wiersse. Het Vordens
Mannenkoor luisterde de herdenkingsdienst op. Na afloop verzamelden velen
zich op de begraafplaats van Vorden waar
bloemen werden gelegd bij de graven van
gesneuvelde Engelse militairen.

Carin Fransen ontvangt
bijzondere onderscheiding van het Bisdom

Ezel weigert (kerk)dienst!
Op zondag 9 april was het lachen tijdens
de Palmpasenviering. De ezel weigerde
dienst in een volle kerk!
Op Palmpasen, zondag 9 april, was de
Christus Koningkerk helemaal vol verwachting gevuld. Opa’s en oma’s, kinderen en kleinkinderen, ze zaten allemaal
klaar voor het feest van Palmpasen. Maar
ja, daar dacht de ezel anders over. De
kinderen zongen steeds harder en harder:
“Palm Palm Pasen Eikoerei”. Maar de ezel
kwam niet dichterbij. Hij weigerde om de
kerk binnen te gaan en bleef, als een echte
ezel, eigenwijs op het kerkplein staan.
Dat was in de tijd van Jezus wel anders…
Waarop pastor Jaap van Kranenburg
grapte: het is met ezels net als met kinderen, je krijgt ze haast niet meer de kerk in!
Uiteindelijk werd het een hele mooie en
volle viering. Voor herhaling vatbaar!
Jaap Harmsen

Na afloop van de Eucharistieviering op
6 mei ontving Carin Fransen de Willibrordplaquette. Een onderscheiding van
het bisdom voor haar jarenlange en grote
inzet voor onze parochie.
Carin Fransen is al jaren en jaren heel
actief in de katholieke kerk van Vorden.
Van Lourdesreizen tot coördinator, van
bestuurslid tot koster. Je kunt het zo gek
niet bedenken of Carin is ergens wel actief
in, of in geweest. Daarmee vervult ze
een belangrijke sleutelrol: als Carin niet
kostert kan de kerk niet kerken! Daarom
werd door pastoor Scheve de Willibrordplaquette aan haar uitgereikt in een volle
kerk. Daarbij waren ook vertegenwoordigers van de andere Vordense kerken aanwezig, want ook in de Raad van Kerken is
Carin actief.
Op pagina 8 leest u meer over deze bijzondere gebeurtenis.
Jaap Harmsen
3 september: Parochiebrede
startviering. Save the date!
Zie bladzijde 5
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Onze Lieve Vrouw
Tenhemelopneming - Borculo

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

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

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

Vluchtelinge verrast met
fiets
Niet alle caritaszaken zijn geschikt voor
publicatie. Maar dit voorval wel denken we. Door haar bemiddeling kon de
Caritasgroep Borculo in de Goede Week
voor Pasen een Syrische vluchtelinge blij
maken met een goed onderhouden gebruikte fiets. Deze fiets werd beschikbaar
gesteld en persoonlijk aangeboden door
een inwoonster van Borculo, die verder
anoniem wenst te blijven. De vluchtelinge had geen bezwaar tegen een foto
en publicatie. Zij en haar man zien deze
instemming met publicatie als een soort
dankbetuiging. Zij werden door dit gebaar
vanuit de Borculose samenleving erg verrast. Zeker zo belangrijk als de fiets zelf is
het gevoel van medeleven, dat het gezin
hierdoor ontving.

Vakantie
De vakantie komt er weer aan.
Het lichaam en de geest zijn weer
aan de broodnodige rust toe.
We reizen wat af met ons allen,
per auto, bus, vliegtuig, fiets of te voet
het maakt ons allemaal niets uit.
We hebben meestal een bestemming.
De één heeft het beter geregeld dan
de ander en er gaan ook mensen op
goed geluk naar hun bestemming en
hopen dat ze daar dan goed terechtkomen.
Hoop doet leven en leven is vaak hoop.
Al meer dan 2000 jaar geloven mensen
er stellig in dat onze reis door het leven
niet zomaar een reis is, neen, het heeft
een bestemming en al is de reis van de
één, soms langer of korter dan die van
een ander, mensen die in God geloven
hebben allemaal dezelfde bestemming.
Het mooie van vakantie is het thuiskomen
letterlijk en figuurlijk thuiskomen van uw
reis.
Bidden is al een reis naar God
dan komt U al een beetje thuis.
Er zijn eigenlijk geen thuisblijvers,
men gaat letterlijk en/of figuurlijk op
vakantie.
Klaas van Eijbergen

Koffie drinken
De bedoeling van dit artikel is ook nog
eens de aandacht te vestigen op het
werk van onze Caritasgroep, die onder
de vlag van de Parochiële Caritas Instelling (kortweg PCI) van de parochie HH.
Twaalf Apostelen werkzaam is. In het
portaal van onze kerk liggen folders met
de nodige informatie over het werk en de
bereikbaarheid van de Caritas. Ook op
de website van de parochie/
geloofsgemeenschap Borculo
is nadere informatie te vinden.
(www.12apostelen.nl)
De caritasgroep Borculo

Na de vieringen van zondag 11 juni en
zondag 9 juli is er gelegenheid om koffie
te drinken in het KJ gebouw. U bent hiervoor allen van harte uitgenodigd.

Intenties
18 juni. Liene Heutinck-Wieggers, Theo
Jansen, Hetty van Aken-Beerten, Fam.
Geerligs en Ottenschot, overl. Ouders Elschot-Spekschoor, overl. Ouders HulzinkSpekschoor, Theo en Riek Verheijen, Jan
en Paul Belterman, Elly Eppink-Stegers,
Elly Venderbosch-Bonnes, Theo Liebrand, Ger Krukkert-Hegeman, Herman
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Beerten, Agnes Krayenhaide-Haakman.
24 juni. Ger Krukkert-Hegeman, Elly
Venderbosch-Bonnes, Agnes Krayenhaide-Haakman, Ben Lubbers, Hugo
en Martin. 2 juli. Herman Beerten, Elly
Venderbosch-Bonnes, Agnes Krayenhaide-Haakman, Elly Eppink-Stegers, fam.
Geerligs en Ottenschot,Theo en Riek
Verheijen, Overleden ouders BroekhofBrokers. 9 juli. Agnes KrayenhaideHaakman, Elly Venderbosch-Bonnes,
fam. Pelgrum. 15 juli. Antoon Rasing, Elly
Venderbosch-Bonnes, Harrie Leferink op
Reinink, Agnes Krayenhaide-Haakman.
22 juli Elly Venderbosch-Bonnes. 30 juli.
Ben Lubbers, Elly Venderbosch-Bonnes.
5 augustus. Elly Venderbosch-Bonnes,
Gerard Jansen. 13 augustus. Elly EppinkStegers, familie Pelgrum, Elly Venderbosch-Bonnes, Theo en Riek Verheijen,
fam. Geerligs en Ottenschot, Theo Jansen
jaargedachtenis.

Familieberichten
Op 7 april is overleden mevrouw Ger
Krukkert-Hegeman, de uitvaartviering en
begrafenis hebben plaatsgevonden op 12
april.
Op 29 april is overleden mevrouw Agnes
Krayenhaide-Haakman, de uitvaartviering en crematie hebben plaatsgevonden
op 3 mei.
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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.

Open kerk
In de zomermaanden is
al vele jaren
traditie dat
de PKN Kerk
open is voor
het publiek op
de zaterdagmiddagen van
13.00 tot 16.00
uur. Dit jaar
gaan wij als RK
Kerk ook meedoen, maar
niet wekelijks.
Wij zijn elke
twee weken
open op de
zaterdag. We
beginnen op 10
juni. De volgende data zijn: 24 juni, 8 en
22 juli, 5 en 19 augustus, 2 september en
de slotzaterdag 9 september. Dan is het
ook Open Monumentendag. Bezoekers
kunnen in de kerk een kaarsje opsteken
– even tot rust komen – genieten van
muziek en er kan ook genoten worden van
een kopje koffie. Ook is er een wandeling
uitgezet via leuke plekjes van de ene kerk
naar de andere kerk. Wij hebben wel de
hulp nodig van vele vrijwilligers. Als u ons
wilt helpen meldt u dan aan bij ons secretariaat. Wij stellen het zeer op prijs. Open
Kerk is een gelegenheid voor Ruurloërs
en vakantiegangers om even een rustmoment voor jezelf te creëren.

Gebedsintenties
4 juni Ria Besselink Gerda BesselinkHoeks Ida van Lanen-Groot Zevert en
Dochter José Ouders Gotink-Eggink en
zoon Herman Marijke Schoenaker-Krudewicz Pastoor Lamers Rikie Mombarg- van
de Hoven Mevr. Maria Emma Baroness
van Dorth tot Medler Jan Kasteel Jaargedachtenis Toon Geerligs Overleden ou-

ders HermannsGoldewijk Aleida
Eugeling-Reiring
Ouders KasteelJansen Lies
Kasteel-Hofman
Eef Bouwmeester
Rudi Kasteel Ouders WiegerinckKock en zoon Jos
Johan van den
Berg. 11 juni Jan
Kasteel Jaargedachtenis Lies KasteelHofman Fien Wopereis-Krabbenborg
en kleindochter. 18 juni Hans Musters
Theodorus Kasteel Wim Tackenkamp Ida
van Lanen-Groot Zevert. 25 juni Ben
Besseling Truus Vaanhold. 2 juli Ouders
Gotink-Eggink en en zoon Herman Ida
van Lanen-Groot Zevert 16 juli Jaargedachtenis Theodorus Kasteel Ida van
Lanen-Groot Zevert. 30 juli Toon Geerligs Ida van Lanen-Groot Zevert. 6 aug.
Ouders Gotink-Eggink en zoon Herman
Uit dankbaarheid voor 90 jarige Wim
Tackenkamp Ida van Lanen-Groot Zevert
en dochter José en kleinzoon Willem.

Palmpasen 2017
In een volle kerk met veel kinderen,
ouders, opa’s en oma’s werd op zondag 9
april Palmpasen gevierd. Kinderen hadden hun versierde stokken meegebracht.
Een prachtig verhaal werd verteld waarom deze gebeurtenis werd gevierd, zo vlak
voor Pasen en wat de betekenis is van het

haantje op de stok. Het koor Sing a Song
zong prachtige passende liederen. Aan
het eind van de viering stond een ezeltje klaar waarop Jezus (Lianne Weenk)
in een wit gewaad erop plaatsnam. Zo
kwam ook Jezus ruim 2000 jaar geleden
Jeruzalem binnen. De stoet met Jezus
voorop, begeleid door de vrolijke klanken
van de Schaddestekkers, kinderen met
hun papa’s en mama’s en opa’s en oma’s,
maakte een rondgang door de straten en
deden de Dorpskerk aan. De stoet trok
door de kerk onder toeziend oog van de
Dominee en de Gemeenteleden. Tenslotte
eindigde de stoet op het weiland waar het
eieren zoeken plaatsvond. Jong Gelre had
vier vakken gemaakt waar per leeftijdsgroep gezocht kon worden. De kunst was
natuurlijk om het ganzenei te vinden.
Daarvoor werden prijsjes uitgereikt.
Een bijzonder feest op een zonovergoten
zondag.

Van de locatieraad
Enige weken geleden heeft u een brief
ontvangen waarin wij u mededeelden
dat de Stichting Behoud Willibrorduskerk Ruurlo is opgericht met het doel
om gelden binnen te halen voor groot
onderhoud. Dit onderhoud is heel hard
nodig. Voor de komende vijf jaar is er
een bedrag van 95.000 Euro nodig voor
toren, schilderwerk, dakgoten, klokken,
klokkenstoel en riolering. De Stichting is
voortvarend aan het werk door fondsen,
bedrijven en instanties aan te schrijven.
Van verschillende kanten kregen wij van
parochianen te horen dat zij ook “een
steentje” willen bijdragen aan de instandhouding van “hun Willibrorduskerk”. In
het najaar willen wij dan ook een veiling
houden waarvan de opbrengst geheel ten
goede komt aan de Stichting. Wanneer u
nu al uw “steentje” wilt bijdragen is dat
van harte welkom en dat kan op rek.nr.:
NL 20 RABO 0312486359. Wanneer u
meer informatie wilt hebben kunt u een email sturen aan: st.bwkr@gmail.com Uw
bijdrage, hebben wij hard nodig!!

Heggen knippen
Wij hebben heggen rondom de kerk en
het kerkhof en die worden binnenkort
evenals voorgaande jaren weer flink
gesnoeid. Dat is een klus die we niet zo
maar eventjes klaren, daarvoor hebben
we mensen nodig die wat tijd beschikbaar
willen stellen. Het jaarlijks terugkerende
festijn van heggen knippen is voor deze
zomer gepland in het weekend van week
28, op vrijdagmiddag en zaterdagmorgen
14 en 15 juli 2017. Wie komt ons helpen?
Laat het even weten. Fried Storteler tel.
0573-453001, Johan Gotink tel. 0573453281.
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H. Willibrord - Hengelo
Spalstraat 38; 7255 AD Hengelo (Gld.); 0575-461275;
info@willibrordhengelo.nl; www.willibrordhengelo.nl
secretariaat: woensdag 14.30 – 15.00 uur.
Rekeningnr.: NL85RABO0121392570;
NL82RABO0119538857 (kerkbijdragen);
Redactie: louise50@live.nl, henk@roes-po-advies.nl

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

Roepingenzondag
Op 7 mei vierde
de Kerk Roepingenzondag. De
liturgie vertelt
die dag het
evangelie van de
Goede Herder.
Het geheim van
elke roeping ligt
bij Jezus die ons
bemint en op
vele wijzen tot
ons hart spreekt.
Deze rede vervangt de traditionele toespraak tijdens
de viering op 7 mei jl. omdat we op deze
zondag de viering van de Eerste Heilige
Communie was van de geloofsgemeenschappen in Hengelo en Keijenborg.
Je kunt je afvragen wat roepingenzondag
voor ons allen betekent. Vooral willen we
aandacht schenken aan de vrijwilligers
in onze lokale geloofsgemeenschap en
aandacht schenken aan diverse aspecten /
vormen van het geroepen zijn:
Aandacht voor meer roepingen binnen
de kerk o.a. pastores, diakens, pastoraal
werkers!
Aandacht voor nieuwe vrijwilligers!
Deze activiteiten hebben allemaal gemeen
dat zij een opdracht in zich hebben. Je
kunt wel geroepen worden, maar dat
betekent niet automatisch dat de geroepene hieraan gehoor geeft. Hiervoor is
meer nodig. We zullen een gemeenschap
moeten vormen die om elkaar geeft.
Roepingenzondag zou ik dan ook breder willen trekken. In mijn visie zijn wij
samen Kerk en zullen wij er samen de
schouders eronder moeten zetten, waarbij
respect voor alle parochianen en pastores
een noodzakelijke voorwaarde is.
Als we daar geen vervolg aan geven
dreigen we in een vicieuze cirkel terecht
te komen. Het aantal kerkgangers wordt

minder en door de vergrijzing van de
huidige generatie zullen steeds minder
katholieken de kerk bezoeken. De opvolgende generatie ontbreekt om het stokje
door te geven.
In dit licht hoop ik dat een aantal gelovigen zich aangesproken voelt om met
woord en daad zich te gaan inzetten voor
de geloofsgemeenschap. Ook wij zijn
binnen onze geloofsgemeenschap op zoek
naar nieuwe vrijwilligers.
Hierbij zijn we allemaal betrokken en
heeft iedereen een eigen opdracht.
Vanuit onze Willibrordgeloofsgemeenschap heb ik na de Eerste Heilige Communieviering aan onze pastoor Harry
Scheve een blijk van waardering gegeven
voor zijn inzet. Dat zijn inzet voor ons
inspiratie mag zijn om Roepingenzondag
tot een succesverhaal te maken. Of je nu
man of vrouw bent; religieuze of leek,
hoog opgeleid of niet opgeleid.
Namens de locatieraad, Henk Roes

Eerste Heilige
Communieviering
Op de pagina Kids & Teens (blz. 31) kunt
u het verslag lezen van de Eerste Heilige
Communieviering van 11 kinderen uit de
geloofsgemeenschappen H. Willibrord
in Hengelo en H. Johannes de Doper in
Keijenborg.

Pelgrimeren op 11 mei
‘In het spoor van Ludger…’
Op 11 mei jl. organiseerde de Werkgroep
Ontmoeting en Inspiratie van de gezamenlijke kerken van Hengelo Gld. een
pelgrimstocht: “In het spoor van Ludger”
vanaf Den Elter bij Zutphen naar Vierakker. Ludger behoort tot een van de drie
van de missionarissen die Nederland tot
het christendom hebben bekeerd. Maar in
tegenstelling tot Willibrord en Bonifatius
bleef de bekendheid van Ludger beperkt
tot het katholieke volksdeel, en dan vooral
in het noorden en in de Achterhoek.
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Bij Den Elter, op de plaats waar Ludger
vermoedelijk rond 790 voor zijn missiewerk de IJssel is overgestoken, starten
we de pelgrimstocht. Daarna wandelden
de deelnemers naar Vierakker volgens
de route van het Ludgerpad. Onderweg
zijn we met elkaar in gesprek gegaan.
In Vierakker was op 26 maart jl. een
Ludgertuin geopend, met een beeld van
Ludger. Het beeld heeft een hele geschiedenis achter de rug. Oorspronkelijk stond
het Ludgerbeeld bij de kweekschool in
Hilversum. Menig basisschoolleraar, ook
uit onze streek, heeft daar de opleiding
gevolgd. In 1985 heeft het beeld een
plaats gekregen in Muiderberg. Daar had
het geen functie meer.
Mensen van Vierakker hebben belangstelling getoond en met succes. Met veel
inspanning is het beeld van Muiderberg
naar Vierakker vervoerd! In de tuin zijn
paden aangelegd en op die paden zijn
bordjes met korte teksten met uitleg over
het leven van Ludger. Daar hebben we
geluisterd naar Rien Overveld, die tijdens
een rondleiding in de Ludgertuin voor
de kerk in Vierakker vertelde over het
leven van Ludger. Daarna zijn we naar de
school in Wichmond gelopen, hebben we
het Willibrord monument bekeken en de
wandeling in Wichmond afgesloten.
Gerrie Vos-Hiddink
gege1956@upcmail.nl
tel. 06 -38700488 		

4 mei-viering opnieuw
bekeken en gevierd!

Evenals voorgaande jaren was er ook nu
door de Raad van Kerken op 4 mei jl. om
19.00 uur een herdenkingsbijeenkomst
georganiseerd in de Remigiuskerk voorafgaand aan de kranslegging, welke wordt
georganiseerd door het 4 mei-comité.
Binnen de Raad van Kerken is nagedacht
over de vorm van deze bijeenkomst en al
pratende hebben ze geconcludeerd dat het
wellicht goed zou zijn hier verandering
in aan te brengen, juist omdat ze graag
willen dat ook de jongeren weet zullen
blijven houden van onze geschiedenis.
Er was met de scholen overlegd om voor
de kinderen van groepen 7 een speciale
middag te organiseren met de bedoeling
dat twee of drie kinderen tijdens deze
bijeenkomst hier iets over kwamen vertellen. Zij waren naar huize Kervel geweest
en hebben geluisterd naar de verhalen die
hierover bekend waren. Ook hebben zij de
verplaatsbare haard gezien waar onderduikers naar hun schuilplaats konden.
’s Avonds konden ze dan een luchtje
scheppen. Ook de bijdrage van het koor
‘Jong van hart’ sprak menigeen aan.
vervolg op pagina 28
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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

Kermisviering
Traditiegetrouw zal op zaterdagmiddag
24 juni om 17.00 uur de speciale viering
worden gehouden i.v.m. de Kermis.
Schuttersgilde St. Jan zal hieraan weer
haar medewerking verlenen.

Gezinsbijdrage/kerkbalans: C. Gerritsen 06-10065324

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

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

Parochiële Caritas Instelling:

Secretariaat: Henk Beuwer, Pastoriestraat
28, 7256 AN Keijenborg. Tel. 0575 –
463151.

Jaargedachtenisvieringen
Zondag 18 juni is de jaargedachtenis voor
Mientje Niesink-Houtman overleden
op 18-06-2016 en op zondag 9 juli is de
jaargedachtenis voor Riek Otten-Diesvelt
overleden op 8-07-2016.

Dopen
In de doopviering, op zondag 18 juni, in
de H. Johannes de Doperkerk in Keijenborg, worden Lieke Waenink en Teun
Waenink gedoopt. De doopdata voor het
tweede halfjaar 2017 staan in deze Onderweg op blz. 15. Aanmeldingen graag via
het secretariaat van de HH. Twaalf Apostelen. Email: secretariaat@12apostelen.nl

Vormselviering
Zaterdag 17 juni 2017 zullen in de viering
om 19.00 uur in de H. Johannes de
Doperkerk in Keijenborg uit handen van
Mgr. H. Woorts het H. Vormsel ontvangen:
Borculo: Milan Pardijs; Brummen:
Balder van Geffen; Hengelo: Félice
van Basten-Batenburg; Joppe: Rosa

Groenevelt; Jolien Koerhuis; Wouter
Wijffels; Keijenborg: Britt Besselink;
Sietse Blankestijn; Juliëtte Hermsen;
Maud Schennink; Lochem: Jans
Harmsen; Ruurlo: Fleur Wensink;
Vierakker: Mathilda Bakker; Frederique
van Basten-Batenburg; Vorden: Florian
van Rossum; Zutphen: Lodewijk
Snellaars.

Kerkbalans
Wij willen alle lopers hartelijk bedanken
voor hun inzet.
De enveloppen zijn geopend en het resultaat van de toezeggingen voor 2017 is
ongeveer gelijk aan die van 2016. Hartelijk dank voor uw bijdrage.
Voor de parochianen die via de RK
geloofsgemeenschap Keijenborg
een automatische incasso hebben
lopen
Incassering per kwartaal zal als volgt
geschieden: 1e kwartaal april, 2e kwartaal
juni, 3e kwartaal september en het 4e
kwartaal in december. Incassering per
halfjaar zal geschieden in de maanden
juni en december. Incassering per jaar zal
geschieden in de maand mei.

Jarenlang werd deze viering gehouden in
de tuin van Maria Postel. Dit is nu echter
niet meer mogelijk. Pastoor H. Scheve zal
voorgaan en het Jongerenkoor 2Gether
zal de zang verzorgen. Alle parochianen
worden hierbij van harte uitgenodigd.

15 augustus Maria
Tenhemelopneming
Op dinsdagavond
15 augustus zal
er om 19.00 uur
een Eucharistieviering worden
gehouden die
in het teken zal
staan van Maria
Tenhemelopneming.
Pastoor Scheve
zal voorgaan en
het Parochiekoor zal de zang
verzorgen.

Eerste Heilige
Communieviering
Op de pagina Kids & Teens (blz. 31) kunt
u het verslag lezen van de Eerste Heilige
Communieviering van 11 kinderen uit de
geloofsgemeenschappen H. Willibrord
in Hengelo en H. Johannes de Doper in
Keijenborg.

Vastenactie

Project: meer perspectief voor kinderen en jongeren in San Salvador.
Opbrengst Vastenactie 2017 is voorlopig
€ 1.713,-. We weten nog niet wat de
acceptgiro’s hebben opgebracht. Hartelijk
dank voor uw bijdrage. Vrijwilligers heel
hartelijk dank voor het ophalen van de
vastenzakjes. Velen doen dat al héél véél
jaren.
Nogmaals bedankt voor jullie inzet!
Werkgroep MOV

3 september:

parochiebrede
startviering
Save the date!
Zie bladzijde 5.

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

Locatieraad/pastoraatgroep
Berna Lamers, 441244; berna.lamers@gmail.com
Twan ten Have, 842002; Arnold Wolbrink, 441206;
Petra Weel
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Parel van Baak
In de zomermaanden is de kerk op donderdagmiddag tussen 13.30 uur en 16.30
uur opengesteld. U kunt de kerk dan op
uw gemak bekijken en informatie vragen
aan de vrijwilligers. Wanneer u de kerk
verlaat is een vrije gift als dank voor de
Parel van Baak gewenst.
De pleinmarkt is goed verlopen, met
dank aan de vele vrijwilligers die hieraan
hebben bijgedragen. Dankzij deze markt
komt er jaarlijks een mooi bedrag binnen
voor dit mooie gebouw.

Gebedsintenties
Koffiedrinken
In de vakantieperiode, dat wil zeggen aan
het begin van de maanden juli en augustus zal er na de viering geen koffie en thee
drinken zijn. Na de Oogstdankviering is
er wel koffiedrinken.

Bezoekersgroep
Als bezoekersgroep willen wij ons ook
gaan inzetten om (als daar behoefte aan
is) thuis de heilige Communie uit te reiken, bij mensen die slecht ter been zijn of
anderszins beperkt zijn in hun mobiliteit.
Indien u hier gebruik van zou willen maken, dan kunt u zich hiervoor aanmelden
bij Ingrid Schooltink.
Op 10 september (nationale ziekenzondag) is er om 9.30 uur een Eucharistieviering met pastoor Scheve in Steenderen. In
deze viering is er de mogelijkheid om het
Sacrament van de Ziekenzalving te ontvangen. Op woensdagmiddag 21 juni om
14.30 uur is er in Het Kerspel te Steenderen een informatiemiddag. Pastoor
Scheve zal u deze middag voorbereiden/
informeren omtrent de ziekenzalving.
Zie ook elders het schrijven van pastoor
Scheve in deze Onderweg. Graag opgeven
bij Ingrid Schooltink, tel.0575 441915.

Oogstdankviering
Op zaterdagavond 19 augustus zal er
om 19.30 uur een Oogstdankviering
gehouden worden bij de veldkapel. In de
volgende Onderweg zal het thema bekend
gemaakt worden.

Ontwikkelingen
Martinushuus

Tijdens de parochieavond op 5 april jl.
hebben we uitgebreid met elkaar van gedachten gewisseld over de toekomst van
de H. Martinuskerk in Baak. Mochten we
de kerk willen overdragen aan de stichting Martinushuus dan zal ze aan de ere-

dienst onttrokken worden. Dat heeft grote
gevolgen voor het vieren. We kunnen
gedurende een periode van drie jaar in
de vorm van een liturgisch steunpunt beperkt vieringen houden door de week. Het
is een grote beslissing welke we dan ook
niet zo maar willen nemen. De parochianen hebben duidelijk hun zorgen om de
plannen van het Martinushuus uitgesproken. Daarnaast is men zich wel bewust
van het feit dat de kerkgang, kerkbalans
en het aantal vrijwilligers terugloopt. Als
we deze kopij voor de Onderweg moeten
inleveren zijn we er nog niet uit.

Terugblik Beatmis en
Anders Vieren

We hebben de afgelopen periode twee
totaal verschillende bijzondere vieringen
gehad. De Beatmis was een goed bezochte
viering waarvan we kunnen stellen dat er
vele mensen waren die het leuk vonden
dat we dit georganiseerd hebben. De beat
miste nog wel een beetje, dit kwam door
ziekte van een bandlid. We kunnen dit
als opbouwende kritiek meenemen voor
een volgende keer. Zie ook het verslag op
blz. 11.
Op 6 mei was de eerste keer Anders
Vieren in Baak. Het was een schitterende
viering, mooie Maria liederen, woorden
en beelden. De kerk was versierd met een
speciaal Maria bloemstuk. Het is leuk om
te vermelden dat de bloemsiergroepen
van de verschillende geloofsgemeenschappen in de week voorafgaand aan
de Maria maand een workshop bij ons in
Baak hadden waar dit mooie kunstwerk is
gemaakt. Zie foto.

Zo.18/6 Herman Hendriks, Ouders van
Leussen-Wolbrink, Jgt. Wim Mentink,
Ouders Schooltink-Kroesen, Theo en Ben,
Fgt. Marijke Hebben, Ouders DashorstBrink. Za. 1/7 Ouders Cornelissen-Brink.
Za. 15/7Ouders Roordink-Borgonjen, Ouders Jan en Will Schutte-Bosman, Antoon
Janssen en Johan, Ouders CornelissenBrink. Zo. 30/7 Jgt. Henk Mentink. Zo.
13/8 Bertus Heijtink, Wim Driever, Marijke Hebben, Ouders Cornelissen-Brink,
Ouders Dashorst-Brink.
Gebedsintenties voor elke viering: Mevr.
v.d.Pavert-v.Leussen, Mevr. Jansen-Vermeulen, Henk Tankink.
Gebedsintenties voor eenmaal per maand
Mevr. Hebben–Smit, Teun en Marie
Eliesen-Hendriks, Ouders van LeussenSchooltink-Bosman, Fam. Heijtink, Jos
Hermsen, Fam. Veenhuis-Zents, Ouders
Schoenaker-Janssen, Fam. TeunissenSchooltink, Gradus Lichtenberg.

Voorstellen Petra Weel

Beste parochianen,
Graag wil ik mijzelf even voorstellen. Mijn
naam is Petra Weel. Ik ben geboren op 16
november 1957 in Amsterdam. Toen ik
negen jaar was verhuisden mijn ouders
en de zes kinderen naar Friesland. Hier
heb ik 35 jaar gewoond, ben er getrouwd
en twee lieve dochters gekregen, die nu
inmiddels zelf moeder zijn geworden.
vervolg op pagina 26
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H. Willibrord - Drempt
Zomerweg 19, 6996 DD Drempt.
Secretariaat: Hoefkensestraat 12, 6996 DS Drempt
locatieraaddrempt@gmail.com, 06 83801729
Opgave gebedsintenties:
rk.drempt.gebedsintentie@gmail.com
Rekeningnr.: NL25RABO0304500259
Redactie: redactie.willibrord.drempt@gmail.com

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

Van de locatieraad
Met dit schrijven zitten we in het voorjaar
en zien we de natuur weer tot leven komen en zo ook de menselijke activiteiten.
Traditioneel de tijd van de grote schoonmaak alhoewel dat ook verleden tijd is.

Met de bruiloften en feesten die georganiseerd worden bij Damla komt het regelmatig voor dat er parkeerproblemen zijn
in Achter-Drempt bij diensten of zanguitvoeringen op de zaterdagavond. De locatieraad beraadt zich hoe we voldoende
parkeerplaatsen vrij kunnen houden voor
kerkgangers aangezien het plaatsen van
borden soms niet afdoende is.
Wij wensen alle parochianen een fijne
zomer toe en diegene die erop uit trekken
een mooie vakantie met nieuwe indrukken en inspiratie voor thuis.

Vastenactie 2017
El Salvador
Pastor Jan Leisink spreekt de vrijwilligers
kort toe

Als start van het jaar na Pasen hebben
we enkele weken geleden een gezellig
samenzijn voor onze vrijwilligers gehad.
Dit hadden we dit jaar georganiseerd in
“eigen” kring. Enkele dames hadden cake
of koek gebakken voor bij de koffie en de
maaltijd kwam van de bezorg-chinees.
Wij hebben de indruk en hopen dat het
geslaagd en smakelijk was en voor herhaling vatbaar. Dank voor de mensen die
het georganiseerd hebben en de locatie
beschikbaar hebben gesteld.

Bij deze willen wij u meedelen dat de
vastenactie in Drempt het mooie bedrag
van € 533,70 heeft opgebracht. We zijn
blij en verrast met dit resultaat, aangezien
er ongetwijfeld ook nog parochianen zullen zijn die hun bijdrage per bank hebben
overgemaakt. De vastenmaaltijd in het
Zaaltje en het concert van Feeling hebben
ook bijgedragen aan dit mooie resultaat.
Zo werden er bij de vastenmaaltijd geen
kosten in rekening gebracht, waarvoor
dank.

De mensen praten nog even gezellig na bij de
vastenmaaltijd

Genieten van het Chinese Buffet

Wij hopen dat de paters, de zusters en
vrijwilligers van het jeugdcentrum in de
wijk Apopa gelegen in de hoofdstad San

Salvador een “Eiland van Hoop” kunnen
creëren voor thuisloze kinderen en zich
door deze financiële bijdrage gesteund
weten. Dat ze met veel geloof, hoop en
liefde hun opdracht mogen vervullen. Allen die hebben bijgedragen hartelijk dank.
Werkgroep M.O.V. Drempt
Martha Bremer

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 gelegenheid is om gezellig na te praten onder
het genot van een kopje koffie of thee in
‘het Zaaltje’ achter de pastorie.
Vieringen komende periode:
30/06: WCV Diaken ten Bruin
28/07: Eucharistie Pastoor Scheve
25/08: WCV Diaken ten Bruin

Kopij

Sluitingsdatum kopij: 14 juli
redactie.willibrord.drempt@gmail.com

3 september:

parochiebrede
startviering

Neemt u uw buren mee?
Zie bladzijde 5.

Vervolg Baak
Na mijn scheiding ben ik naar Amersfoort
verhuisd waar ik Humphrey heb leren
kennen. Humphrey zat in de horeca en
daar zijn wij samen in doorgegaan. In
2016 zochten wij een nieuwe uitdaging en
die hebben wij in Baak gevonden.
Berna kwam met het verzoek of ik een
bijdrage wilde leveren aan het pastoraat.
Met een tante als moeder overste (Enschede) en mijn oom Johannes Lansman
als pater mag ik zeggen dat ik uit een degelijk katholiek nest stam. Dit gegeven en
het feit dat je in een kleine gemeenschap
elkaar zoveel mogelijk moet helpen deed
mij besluiten positief op het verzoek te
reageren. De vraag was of ik wilde helpen
met het onderhoud van de website. Dit
gebeurt nu, mede met behulp van Boyd,
de zoon van Humphrey, want de hulp van
de jeugd is ook erg belangrijk.
Mochten jullie naar aanleiding van dit
stukje nog vragen hebben of mij wat beter
willen leren kennen, dan zijn jullie van
harte welkom in het Wapen van Baak.

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

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

Activiteiten voor
vrouwen 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 boekenuitleen bijgekomen waaronder een groot
aantal boeken over jeugdliteratuur.

Riky en Gerard, bedankt
Olburgen en Rha, kleine dorpen, een
kleine kerk en een “grootse” groep vrijwilligers.
Trots met (on)uitgesproken ideeën en het
hart op de juiste plek.
We belichten één van hen: Riky Gosselink-Langenhof.

Ja precies, die twee families, waarvan er
al zo veel hun sporen verdiend hebben in
het parochieleven. Gelukkig nu eens geen
afscheid met een In Memoriam, maar met
een duidelijk dankjewel voor alle werkzaamheden.
Om er eens een paar te noemen: koorlid,
ziekenbezoeker, kerk- tuin- en kerkhof
onderhouder, koperpoetser, kostersvrouw.
Ik zal nu zeker wat vergeten, maar niet de
taak van bloemenmeisje. En daarmee gaat
ze binnenkort stoppen.
Maar wat is ze daarin een kei! Wat een
prachtige creaties maakte zij jarenlang
met haar bloemenpartner Marietje Jansen, die gelukkig nog een tijdje met het
werk wil doorgaan.
Riky gaat samen met haar grote liefde
Gerard het levensbootje in een rustiger
vaarwater loodsen. En zoals wij haar kennen, warm en doelbewust, gaat dat zeker
lukken. Riky en Gerard, bedankt!!

Geen vieringen in Olburgen
In de weekenden van:
17 – 18 juni
1 – 2 juli
8 – 9 juli
5 – 6 augustus
12 – 13 augustus

Rooster
Misdienaar:
11 juni
16 juli

Collectanten

11 juni: Jan den Hartog
25 juni: Theo Damen
16 juli: Jan Baars
23 juli: Joost Langenhof
29 juli: Erna Bosch

Lectoren

11 juni : Anny Steentjes
16 juli: Anke Pasman
29 juli: Cilia Langenhof

27
Kosters

11 juni: Cilia Langenhof
25 juni: Betsie Verhoeven
7 juli: Theo Damen
16 juli: Jan Baars
23 juli: Joost Langenhof
29 juli: Cilia Langenhof
4 augustus: Theo Damen

Bloemversiering

27 mei – 9 juni: Betsie en Nicole
10 juni – 23 juni: Diny en Leonie
24 juni – 7 juli: Yvonne en Til
8 juli – 21 juli: Thea en Gerda
22 juli – 4 augustus: Marietje en Riky
5 augustus – 18 augustus: Betsie en
Nicole

Dames- en herenkoor

Repetities: 13 juni en 20 juni
Gezongen vieringen: 25 juni

Intenties
11 juni: Theo van Aalst, Bart Godschalk,
Antoon Gosselink en Truus GosselinkSteverink, Herman en Bep Pasman
25 juni: Overleden ouders GerritsenReulink, Herman en Bep Pasman, Gradus
en Dinie Baars, Gradus en Riek Bremer,
Theo Bremer, Jan Egging en Marietje
Egging-Houtman, Overleden familie
Sesink-Peters
16 juli: Herman en Bep Pasman, Theo
van Aalst, Liesbeth Sielias
23 juli: Gradus en Dinie Baars, Willemien Horstink-Groot Koerkamp en Jan
Horstink
29 juli: Jan Egging en Marietje EggingHoutman, Herman en Bep Pasman, Geert
– vader en moeder Pelgrom.

Opbrengsten collecten
De adventsactie van december 2016 heeft
€ 122,72 opgebracht en de vastenactie van
2017 € 295,55.

Website:
www.12apostelen.nl
Onder de tegel: Geloofsgemeenschappen heeft iedere parochiegemeenschap
haar eigen pagina. Kijk op de site voor de
meest actuele gegevens.
Heb jij een artikel waarvan je denkt: dat
is leuk voor de site, geef dit dan digitaal
door naar: jansenmts@planet.nl

Kopij
Sluitingsdata inleveren kopij voor
Olburgen/Rha: (uiterlijk 20.00 uur):
Nummer 6: 30 juni 2017 (i.p.v. 10 juli
i.v.m. vakantie)
Nummer 7: 8 september 2017
E-mailadres: jansenmts@planet.nl
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H. Willibrord - Steenderen

Bronkhorsterweg 2, 7221 AC Steenderen, 0575-451223,
b.g.g. 0575 452101/06 16066571
Postadres: Azaleastraat 14; 7221 AZ Steenderen
Secretariaat: 1e en 3e maandag v.d. maand 9.30-10.30 uur 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.

Eat and meet
In het afgelopen jaar werd door de beide
kerken in Steenderen gezamenlijk huiscatechese gehouden voor jongeren tussen 12 en 16 jaar. Dat gebeurde op een
gezellige, ontspannen manier op zondagavonden tijdens de maaltijd. Dit had
de naam: Eat and meet. Emma, Milou
en Kyra uit onze geloofsgemeenschap
vertellen hierover: “We begonnen in
september met een barbecue als start van
het seizoen. Tijdens de barbecue speelden
we kennismakings-spelletjes, hebben we
gegeten, en gezellig gekletst. Daarna zijn
we 9 oktober begonnen met om de twee
weken een Eat and meet te houden bij
Henk en Marion Knol. We hebben elke
bijeenkomst een onderwerp behandeld
en gezellig met elkaar gegeten en gepraat.
We zijn ook meer over elkaar te weten
gekomen door deze Eat and meet-club.
Elke keer doen we ook opdrachtjes bij
het onderwerp van die avond. Bijvoorbeeld: bij het onderwerp ‘vertrouwen’
moesten we elkaar proberen zachtjes om
te duwen, en de ander vangt je op zonder
dat je het weet omdat je je ogen dicht
moest houden. Ook hadden we met Kerst
en Pasen een speciaal thema. We hebben tijdens Eat and meet veel over God
en Jezus gepraat en hoe je zelf over iets
denkt. We hebben ook gepraat over wie
God is volgens jou, en hoe je over hem
denkt. Er werden dan ook stukjes uit
de bijbel gelezen en we keken een video
over het onderwerp. Op het einde van de
maaltijd staken we als afsluiting allemaal
een kaarsje aan.”
In september start weer een nieuw Eat
and meet seizoen!

Oecumenische dienst op
14 mei 2017
Ondanks dat het moederdag was kwamen
toch veel mensen naar de kerk. Maar liefst
twee koren verleenden hun medewerking
aan deze dienst.

Ons eigen gemengd koor, dat gevraagd
was om de samenzang te ondersteunen en
het koor Kwadrant uit Zutphen. Dominee
Fini van Zoelen verzorgde de gebeden en
Wil Matti de overweging. Er werd veel en
mooi gezongen door het gastkoor. Er ontstond enige consternatie toen tijdens een
lied het onderstel van de elektrische piano
instortte. Nadat de piano op een vervangend onderstel gezet was gingen de pianist
en het koor door waar ze gebleven waren.
Er was helaas wel enige schade aan het
instrument. De viering duurde vrij lang,
wat op deze moederdag niet voor iedereen
goed uit kwam. Toch bleven er veel mensen koffie drinken na afloop. Dank aan de
koffiedames voor hun goede zorgen.

Jezus is de bron van ons geloof. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we ons blijven
laven aan de bron?
Wat is ervoor nodig om in onze geloofsgemeenschap het geloof en de spiritualiteit
levend te houden? Daarover praten we de
volgende keer verder.

Dopelingen
Het is bijzonder dat er drie kinderen gedoopt worden op zondag 18 juni tijdens de
Eucharistieviering die familie van elkaar
zijn. Lynn en Yara Bos, een tweeling, en
Jasmijn Wolbrink zijn nichtjes van elkaar.
Het zijn de kinderen van broer en zus Rick
en Rianne Wolbrink. Rick is getrouwd met
Judith Hagen en Rianne met Mark Bos.
Ze wonen niet in Steenderen, maar wilden
hun kinderen graag in Steenderen laten
dopen. Wij wensen hen een mooie doopviering toe en dat hun kinderen mogen
opgroeien in geloof en het vertrouwen dat
ze geborgen zijn in Gods hand.

Koffiedrinken
11 juni
2 juli
6 augustus

Palmpasenfoto

Op zoek naar meer Maria
In onze geloofsgemeenschap is een groep
van ruim tien mannen en vrouwen onder
leiding van Marga Engelage en Jaap van
Kranenburg aan het nadenken over hun
eigen geloof en hoe het geloof in de geloofsgemeenschap behouden kan blijven.
Dit gebeurt met behulp van de Bijbeltekst
van Martha en Maria (Lucas 10, 38-42)
Martha is druk met het bedienen van de
gasten en beklaagt zich bij Jezus over
haar zus Maria die alleen maar naar Jezus
luistert.
Jezus geeft haar ten antwoord: “Martha,
Martha, je bent zo bezorgd en je maakt je
veel te druk. Er is maar één ding noodzakelijk. Maria heeft het beste deel gekozen
en dat zal haar niet worden ontnomen.”
In ieder van ons is zowel Martha als
Maria aanwezig. Soms krijgt de Martha
in jou de overhand en wordt de Maria in
jou niet of onvoldoende gevoed (er moet
van alles gebeuren en steeds meer door
minder en door dezelfde personen). Het
gevaar ligt op de loer dat je uitgeblust
raakt en dat je niet meer bezield wordt
door het geloof.
In de groep praten we over wat er nodig is
om de Maria in ons te voeden.

De kinderen gaan met hun palmpaasstok
achter de muziek aan de kerk uit voor de
rondgang door het dorp.

Vervolg Hengelo
De declamatie door mevrouw Joling was
indrukwekkend. Evenals de muzikale
bijdrage die deze bijeenkomst tot een gedenkwaardige viering maakte. Na afloop
ging een ieder op weg naar de kranslegging bij het gedenkteken van de Joodse
synagoge met daarna het voorlezen van
de namen van de omgekomen inwoners
van Hengelo bij het monument. Het Hengeloos Gemengd koor en Looft den Heer
vertolkten het Wilhelmus. Een lange rij
belangstellenden legden daarna een roos
bij het monument. Een indrukwekkende
viering!
Een deelnemer aan deze plechtigheid.

Onderweg / Uit de geloofsgemeenschappen
H. Willibrord - Vierakker

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

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

Pastoraatgroep
Michel Roording, 0630727690; Jan Tijssen, 441743;

Paaskaars overhandigd aan
Johan en Maria Boerkamp
Op vrijdagmorgen 31 maart heeft de
locatieraad als een gebaar van felicitatie
een paaskaars overhandigd aan Johan en
Maria Boerkamp.
Zij hebben onlangs hun veertigjarige bruiloft gevierd bij Den Elter, met kinderen,
kleinkinderen en zelfs een achterkleinkind en natuurlijk de buurt.
Bovendien vierde Maria haar negentigste
verjaardag. Een paaskaars was dus dubbel
en dwars verdiend. Ook vanaf deze plaats
nogmaals felicitaties.

Opbrengst vastenactie
De vastenactie van Vierakker heeft een
totaal van € 222,- bij elkaar gebracht in
contanten. Daarnaast is er een aanzienlijk deel per bank overgemaakt. Hoeveel
daarvan uit onze geloofsgemeenschap
afkomstig is valt nog niet te zeggen. Dit
is achteraf met de postcode ten dele te
herleiden en komt uiteindelijk op onze
website bij het MOV www.12 apostelen.nl
in beeld.

Pelgrimstocht
Donderdag 11 mei 2017. Op het programma van de drie kerken in Hengelo
Gld. stond een pelgrimstocht in het kader
van Ludger. Er hadden zich 15 pelgrims
aangemeld en nadat we per auto naar
Baak waren gereden, bekeken we het
fraaie glas-in-lood raam in de plaatselijke
kerk. Na een korte uitleg reden we naar
de parkeerplaats bij café-restaurant Den

Elter. Hier staat het monument dat bij
gelegenheid van de 1200-jarige sterfdag
van Ludger is opgericht. Rien Overvelde
gaf tekst en uitleg over de laatste kerk van
Ludger die aan de IJssel stond en legde
uit welke symboliek hij in het monument
had verwerkt. Daarna ging de groep te
voet via de route van het Ludgerpad naar
de kerk van Vierakker. De koffie en de
thee lesten de dorst en daarna ging de
tocht verder....... Naast de kerk werd de
pas geopende Ludgertuin bekeken en via
de tekstpaaltjes werd het leven, van de
man die de Achterhoek heeft gekerstend,
verteld. In de kerk werd de Ludgerreliek
bekeken en er werd in het kort iets verteld
over de fraaie kerk met haar vele symbolen. Tot slot ging het richting basisschool
waar buiten het Willibrordusmonument
werd bekeken en binnen werd de pelgrimstocht afgesloten met de uitwisseling
van spreuken en uitdrukkingen die iedereen aanspraken. Iedere deelnemer kreeg
een verfrissing aangeboden en er waren
vruchten zodat dit als een vruchtbare
bijeenkomst afgesloten kon worden.

Kindernevendiensten
Deze periode zijn er kindernevendiensten
op 18 juni en 2 juli. De laatste bijeenkomst voor de zomervakantie gaan we er
iets leuks van maken. Nadere informatie
hierover volgt nog via de email. Heb je je
nog niet aangemeld voor emailberichtjes,
stuur dan een reactie naar kindervieringen@demooistekerk.nl
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Ludgerdag,
zaterdag 17 juni
Ludgerkring Oost-Gelderland organiseert
zaterdag 17 juni een Ludgerdag. We bezoeken plaatsen in Duitsland waar Ludger
(742-809) geleefd heeft. In het gebied van
de huidige Achterhoek richting Münster
was zijn missiewerk succesvol. Hij werd
de eerste bisschop van Münster. Hij
stierf 26 maart 809 in Billerbeck en werd
begraven in zijn klooster in Werden bij
Essen.
In Duitsland is veel van Ludger bewaard
gebleven. Onze reis gaat via het Benedictijnerklooster Gerleve naar ‘Ludgerusstadt’ Billerbeck. Bekenden van Ludgerkring O-G, leiden ons naar de sterfkapel
en de prachtige Ludgeruskerk.
Daarna naar Essen-Werden met weer
ontvangst door bekenden van onze Kring.
Bezoek aan de Ludgerusbasiliek met in
de krypte de Ludgerschrijn met Ludgers
lichaam. In die krypte ook een bezoek
aan het museum met voorwerpen uit het
leven van Ludger. De reis is interessant,
op een plezierige manier informatie over
Ludger, de grondlegger van geloof en cultuur in de Achterhoek.
Vertrek: 9.00 uur in Doetinchem; via
Lichtenvoorde richting Gerleve, Billerbeck, later Essen-Werden. Verwachte
terugkomst: rond 21.00 uur.
Hebt u belangstelling, meld u voor 10 juni
per mail: walter.rovers@planet.nl.U kunt
ook mailen voor nadere informatie.

Inzegening motoren
Zaterdag 8 juli zal pastoor Scheve tussen
12.00 en 13.00 uur enkele motoren inzegenen op ons kerkplein.

Toediening H. Vormsel
Mgr. H. Woorts zal op zaterdag 17 juni om
19.00 uur het H. Vormsel toedienen in
de H. Johannes de Doperkerk in Keijenborg. Vanuit onze geloofsgemeenschap
zullen Mathilda Bakker en Frederique van
Basten-Batenburg hier aan deelnemen.
Wij wensen hen een goede voorbereiding
toe.

3 september:

parochiebrede
startviering
U komt toch ook?
Zie bladzijde 5.

30

Vormselweekend

Op 6 en 7 mei kwamen 16 vormelingen naar Ruurlo voor
de voorbereiding op hun vormsel. Tijdens de informatieavond in maart hadden de tieners al kennis gemaakt
met elkaar en samen een opdracht gedaan, dus het ijs
was snel gebroken toen ze elkaar weer zagen. Nadat de
tassen in de aanhanger werden gepakt en de ouders weer
vertrokken waren gingen we aan de slag.
Tijdens dit weekend leerden, ervaarden en ontdekten de
vormelingen in workshops over vertrouwen, jaloezie en
helpers. Over de droom van God voor de wereld, de missie van Jezus en hoe dit samenvalt met onze dromen en
idealen en missie. Over bidden en geloven en hoe wij ons
kunnen laten helpen door de Heilige Geest. De zaterdagavond werd afgesloten met de film Bruce Almighty.
Op de zondagmiddag was er een programma samen met
de ouders, broertjes en zusjes. Het vormselkamp werd
afgesloten met een viering buiten, waarin de vormelingen Slotviering op zondagmiddag
vertelden over de workshops en waarbij ook het kamplied
‘Vuur van de Enige’ werd gezongen. Er werd natuurlijk
ook gespeeld, gedold en veel gekletst. Het was een weekend waarin Milan, Balder, Félice, Rosa, Jolien, Wouter,
Britt, Sietse, Juliëtte, Maud, Jans, Fleur, Mathilda, Frederique, Florian en Lodewijk elkaar goed leerden kennen
en samen een groep werden.
Op zaterdag 10 juni gaan we samen naar Utrecht om met
de vormheer Mrg. Woorts kennis te maken. Op zaterdag
17 juni om 19.00 uur worden de vormelingen gevormd in
de H. Johannes de Doperkerk te Keijenborg.
Dit jaar hebben wij op Paaszaterdag voor het eerst
speciaal voor kinderen een avondviering georganiseerd
in Zutphen. Gezinnen en opa’s en oma’s met hun kleinkinMarga Engelage-van Langen, pastoraal werker
deren waren gekomen en samen hebben wij stil gestaan
bij het leven van Jezus, Zijn sterven en opstanding. De
kinderen hadden alle aandacht en wisten ook zelf het
verhaal aan te vullen.
Laura van de Kam, parochiemedewerker
Marga Engelage-van Langen, pastoraal werker

Terugblik
Kinderavondviering
'Op weg naar Pasen'

Vakantie. De reis
naar dichtbij!
De eerste Works

hop De Helper

Groepsfoto zondagmiddag na afloop

De vakantietijd breekt aan, de tijd van nieuwe ontdekkingen en nieuwe ervaringen. Is het nodig om daarvoor
ook heel ver op reis te gaan? Naar andere landen? Wat
dacht je van een reis naar dichtbij! Als je heel aandachtig naar de omgeving kijkt, de mensen om je heen echt
ontmoet of met een vergrootglas iets bestudeert, dan
gaat er een hele nieuwe wereld voor je open. De gewone
dingen en de vrije natuur blijken dan heel bijzonder.
Zo is het ook met het rijk van God. Het is dichtbij,
maar soms onzichtbaar voor onze ogen. Door alledaagse
dingen, waarvoor je niet naar exotische bestemmingen
hoeft om ze te vinden, wordt het rijk Gods zichtbaar,
vertelt Jezus. De nieuwe wereld lijkt op gist, zout, een
graankorrel, een mosterdzaadje.
Voor ideeën zoals ‘Wat groeit en krioelt hier allemaal?’
kun je ook terecht op www.geloventhuis.nl. Kijk ook eens
in hun archief.
Marga Engelage-van Langen, pastoraal werker
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De vogels vliegen mee

Eerste H. Communieviering H. Willibrord
uit Hengelo en de H. Johannes de Doper
uit Keijenborg op 7 mei jl.
Op zondag 7 mei jl.
kwamen al veel opa’s en
oma’s, ooms en tantes
vroeg naar de Willibrordkerk in Hengelo. Binnen
in de fraai versierde
kerk zochten zij naar een
plaats om niets te missen
van deze viering.
De communicantjes hadden een pontificale plaats
op het priesterkoor.
De communicantjes werden met behulp van een
project op allerlei manieren goed voorbereid. Ook
de ouders/verzorgers
werden hierbij betrokken. Samen hebben ze besproken over wat het voor hen en
voor de kinderen betekent in deze tijd.
De leden van de werkgroep Eerste Heilige Communie Hengelo/Keijenborg Sylvia Wolsing en Kitty Beulink hebben veel
tijd en energie gestoken in deze begeleiding. In een prachtige viering die vooral in het teken stond van deze kinderen
hebben we kunnen ervaren hoe enthousiast zij waren. Onze
pastoor Harry Scheve is in deze dienst voorgegaan. In het
centraal gedeelte van deze dienst stonden de kinderen rondom hem en om het altaar. Hand in hand werd het Onze Vader
nieuwe stijl gebeden. Bij het ter communie gaan werden de
kinderen door Sylvia heel persoonlijk één voor één genoemd
om naar voren te komen.

Op een devote manier ontvingen zij van de pastoor de
communie. De fotograaf heeft van hen een kiekje gemaakt,
zodat zij hier later aan terug kunnen denken. Voor deze
viering was een apart misboekje gemaakt met op de voorkant een foto van de deelnemende kinderen. De kinderen
zongen zelf de liederen in deze viering. Gemma HuttingaKleve dirigeerde dit gelegenheidskoortje met pianospel
door Ernest Koers.
Op de achterkant stond een toepasselijke spreuk:
Een dag
Een dag
om te bewaren
om lief te hebben…
en mee te dragen
Een dag
een leven lang…..
van Luisteren…
Binnen dit project was voor de communicantjes ook ruimte
gemaakt om iets voor een goed doel te doen. Zij hadden
door verschillende karweitjes uit te voeren geld opgehaald
voor het goede doel, namelijk KIKA kinderenkankervrij. In
deze viering overhandigden de kinderen aan Mw. Bottinga
een cheque van € 200,00. Zij was namens KIKA in de viering aanwezig. Na afloop van de viering sprak zij nogmaals
haar dank uit voor deze bijdrage. Deze viering had bij haar
een diepe indruk gemaakt. De inzet van de kinderen was
ook duidelijk zichtbaar in de ‘cheque’ die de kinderen hadden ontworpen.
Al met al kunnen we met veel voldoening terugkijken op een
geslaagde viering. Wij hopen dat deze samenwerking ook in
de toekomst mag blijven bestaan. Van de ouders mochten
Kitty en Sylvia ook een boeket bloemen ontvangen als dank
voor hun inzet. Vanuit de locatieraad van Keijenborg en
Hengelo spreken wij onze dank uit.
Henk Roes, secretaris locatieraad Hengelo

Wat groeit en krioelt hier allemaal?
In de zomer zijn we wat vaker dan anders in de natuur te vinden. In het bos,
op de hei, de duinen of het strand. Ook dicht bij huis is de natuur te ontdekken. In het park, het plantsoentje om de hoek, de strook gras naast de weg.
Heb je wel eens één vierkante meter natuur grondig bestudeerd? Zak eens op
je hurken of door de knieën. Verbaas en verwonder je....
* Al die schelpen zijn verschillend van grootte en kleur. Niet eentje is er
precies hetzelfde als een andere.
* Dat er zoveel verschillende piepkleine plantjes groeien in de - zo op het oog kale duinen.
* Zie je die mieren daar in colonne op weg naar hun holletje?
* Zoveel verschillende soorten bloeiende planten in de berm.
Je zal verbaasd zijn wat er zelfs gewoon in de berm allemaal te ontdekken
valt. Hoeveel verschillende planten ontdekken jullie op een vierkante meter?
En als je geluk hebt, vinden jullie misschien zelfs wel een klavertje vier!
TIP: teken en kleur van tevoren poppetjes van twee centimeter hoog op
dik papier. Knip ze met een nagelschaartje uit. Die poppetjes kunnen op een
stukje duin, wei of tuin spectaculaire avonturen beleven! Of auto’s, voetballers, kabouters, robotjes, of wat je maar wilt!
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St. Willibrorduskoor Hengelo (Gld)
Ons koor bestaat al ruim 60 jaar. Oorspronkelijk was er alleen een herenkoor, enkele
jaren later kwamen daar de dames bij. Het is nu een gemengd koor met in totaal 28
leden: 18 dames en 10 heren. Onze dirigent is tevens onze organist en daar zijn we heel
blij mee. ledere maandagavond wordt er druk gerepeteerd onder leiding van dirigent en
organist Rob Mullink. Het is altijd gezellig en we zingen dan ook met veel plezier.
Ons doel is een bijdrage te leveren aan een levendige viering, waarvan blijheid en saamhorigheid afstraalt.
Wij studeren nieuwe missen en vaste gezangen in, wat veel tijd en energie kost, maar
het geeft ons veel voldoening. We repeteren 1 keer per week: op de maandagavond van
18.45 uur tot 20.00 uur. In de wintermaanden oefenen we in ons parochiecentrum vanwege de hoge stookkosten van de kerk. Vanaf april staan we boven op ons parochiekoor
achter in de kerk. Dat zingt toch wel prettiger vanwege een betere akoestiek.
Ongeveer twee keer per jaar zingen we in het Slingeland Ziekenhuis en rond de kersttijd worden we nog wel eens gevraagd om te zingen tijdens een kerstviering van een of
andere vereniging uit ons dorp. Tijdens de oecumenische viering en de starterszondag
zingen we samen met de cantorij van de Remigiuskerk. Er wordt voor die tijd een paar
maal samen geoefend om er een mooie viering van te maken.
leder jaar in de maand november vieren we samen het Ceciliafeest. We zingen dan ons
mooiste lied en maken er een gezellige dag van. Jubilarissen, waarvan we er al veel
hebben gehad, worden tijdens het Ceciliafeest met een St. Gregoriusspeldje en een
oorkonde beloond. Deze uitreiking vindt plaats vanaf 25 jaar lidmaatschap en wordt
bijzonder gewaardeerd.
We hopen nog vele jaren met ons koor verder te kunnen, al zal het steeds
moeilijker worden omdat nieuwe leden zich niet zo gemakkelijk meer aanmelden. Wij zijn en blijven nog
zeer enthousiast en genieten
nog altijd van de mooie complimenten die we geregeld ontvangen van onze parochianen.

Onderweg / Onze koren

