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Een wereld in beweging, delen daarvan
zijn in ontreddering. Wij hoeven alleen
maar even te denken aan de ramp die
zich voltrokken heeft op St. Maarten
en de vervolging van de Rohingyaminderheid in Myanmar. Mensen om
hun geloof vervolgen is helaas van alle
tijd. Maar voor vele jaren terug was
dat toch iets meer uit de geschiedenisboekjes. Althans zo leek het. In de jaren
zeventig maakte Wim Kan echter de
terechte opmerking in zijn oudejaarsconference: “wat is een pond sterveling
noch waard?” (Noord-Ierse kwestie). En
nog steeds treffen we velen aan die nu
moeten leven in vluchtelingenkampen.
Ontheemd en ontredderd. Zelf voelen
we ons ook wel eens ontredderd, vooral
bij het verlies van een naast familielid,
vriend, buur, of collega.
Op Allerzielen wordt er in onze kerken
extra aandacht besteed aan onze naasten, die in het afgelopen jaar zijn overleden. Samen kunnen wij dan degene die
zich ontredderd voelen, ondersteunen
tijdens de viering op Allerzielen.
Dit jaar wordt voor de tweede keer het
Memorial Concert uitgevoerd in Lochem
voor allen die ons ontvielen. Ook een
mooi moment om elkaar als parochianen te ontmoeten.
Huub Winkeler
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Onderweg / Van de pastores

Zo vriendelijk en veilig
als het licht
Op het moment dat ik deze woorden aan de computer toevertrouw, heeft
de zomer ons klaarblijkelijk al verlaten. De typische zomerse warmte is niet
veel meer te bespeuren. Sommigen zullen nog wel de hoop hebben dat er
misschien nog dagen zullen komen maar….. nee, de herfst heeft zijn intrede
gedaan. Ik hoor het een koster in Zuid Duitsland mij al zeggen: “Herr Pfarrer,
es herbstld” (dit moet u voorstellen met een onbeschrijfelijk Beiers accent).
Het zijn de herinneringen die zo’n belangrijke plek hebben gekregen in je leven.
Het zijn de herinneringen die de band
tussen jou en de gestorvene sterker hebben gemaakt. ‘Houden van’ gaat over de
grens van de dood heen.
Deze band heeft alles te maken met liefde.
Liefde die gestalte krijgt in het samen zijn
van mensen, in een gezin; als echtpaar;
als partners. Het is de liefde die God ons
heeft gegeven, door van Hem te houden
maar ook te houden van de mens die je
mag ontmoeten. Hierin zit het voornaamste gebod verborgen dat de Eeuwige eens
gaf aan zijn volk Israël. Op het moment
als je een dierbare verloren hebt, spreekt
de liefde en kan de liefde tot God kracht
geven, wetende dat Hij jou evenzoveel
liefde terug wil geven. Het voelt als een
warm licht, is een ervaring van velen.
Het weer kan plotseling van het ene moment op het ander totaal veranderen. Dat
gebeurde dan ook: een week later lag er
de eerste sneeuw.
De herfst kan ons wel in een bepaalde
sfeer brengen. Lopend door de dorre
bladeren; het geritsel onder je voeten
horend, kan je in een melancholische
stemming brengen. Je hoort de wind door
de bomen een fluisterend lied zingen.
Jouw gedachten komen net iets sterker
bij je binnen, vaak van vele momenten die
achter je liggen. Je voelt het moment nog
als je jouw dierbare los moest laten. Je
voelt nog steeds dat het leven onomkeerbaar is geworden. Onherroepelijk; een
gevoel dat je niet loslaat. En ergens weet
je: ik moet verder. Maar de vraag hoe is
vaak net zo sterk.
Ik denk dat vele mensen deze ervaring
herkennen als zij, zo in deze dagen, een
bezoek brengen aan hun dierbaren op de
verschillende begraafplaatsen. De stilte
ervaar je gelijk als je door het hek of poort
binnen komt. Het is net alsof al datgene
wat je bezighoudt even vergeten wordt
en dat jouw gedachten gaan naar al die
momenten die er eens waren.

Zo vriendelijk en veilig als het licht
Zo als een mantel om mij heen
geslagen
Zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht
Ik roep zijn naam, bestorm Hem met
mijn vragen,
Dat Hij mij maakt, dat Hij mijn
wezen richt,
Wil mij behoeden en op handen
dragen.
		Huub Oosterhuis

Het is een bekend lied wat dikwijls in
de uitvaartliturgie gezongen wordt. Het
is een lied dat veel bemoediging in zich
heeft. Met een paar woorden kan Huub
Oosterhuis veel gevoelens, die mensen
hebben bij het sterven van een dierbare,
omschrijven. Ik wil u deze woorden
geven, in een tijd waarin bemoediging en
troost op zijn plaats zijn.
Begin november herdenken we altijd onze
overledenen. We willen stil staan bij al
degenen die we niet willen vergeten ook al
zijn ze gestorven. Sommige namen liggen
nog vers in onze gedachten, andere namen zijn al weer van een hele tijd geleden.
Maar toch hebben ze allen iets gemeen:

je wilt ze nooit vergeten. Soms hoor je
van iemand dat je weer verder moet in
het leven, niet meer teruggrijpen op wat
eens is geweest. Dat is dan het meest
verschrikkelijke wat je dan kan horen. Je
mag de dierbaren nooit vergeten. ‘Streep
geen namen door’, is een boekje dat jaren
geleden is geschreven door Joke Forceville en Marinus van de Berg. Het gaat over
deze materie en deze opdracht om nooit
te vergeten.
In november wordt dan extra even aandacht gegeven aan al die mensen die je eigenlijk altijd wilt blijven noemen bij hun
naam. Bij het uitspreken voel je dan een
gemis maar ook een gevoel van dankbaarheid. Dankbaarheid dat je weet dat jouw
geloof iets zegt over het eenmaal bereikte
doel; het doel wat ergens klinkt in het lied
van Huub Oosterhuis.
Het is dat Licht waar we naar toe gaan.
Een onbeschrijfelijk licht, zo sterk dat je
het zelfs mag voelen nu en op dit moment. Het mag als een mantel om je heen
voelen, je bescherming geven en vertrouwen. Dat is de God waarover we spreken;
een God die licht voor ons wil zijn. Ook op
momenten als we het even niet zien zitten; momenten dat je verdriet hebt.
We willen onze overledenen extra aanbevelen aan God en we willen uitspreken dat
zij in dat licht mogen zijn. En juist in dat
geloof voel je de kracht om te werken in
je eigen leefmilieu aan dat vertrouwen; de
Blijde Boodschap die altijd blijft boeien.
Het is een boodschap van liefde, van
hoop, van geloof.
Ik wens u sterkte en bemoediging in deze
tijd.
Harry Scheve, pastoor

Wie wil penningmeester worden
van de PCI?
Zie het artikel op bladzijde 6.
Je kunt contact opnemen met
Theo Venneman, voorzitter.
Email: pci@12apostelen.nl
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Onderweg / Uit de parochie

Geslaagde parochiebrede startviering
Op zondag 3 september is in de H. Josephkerk in Lochem
een zeer geslaagde parochiebrede startviering georganiseerd. Een enorme groep vrijwilligers vanuit de geloofsgemeenschap in Lochem heeft veel tijd en energie in de
voorbereiding gestopt en het resultaat was er dan ook
naar: er is heel wat neergezet. De Eucharistieviering,
waarin werd voorgegaan door het breed parochieel team
was mooi. Er werd gezongen door een projectkoor bestaande uit enthousiaste zangers en zangeressen die
dankzij een aantal extra repetities een prachtige meerstemmige Mis ten gehore brachten. Verder werden meegebrachte producten overhandigd aan de voedselbank.
Fijn om ook op deze dag aan de medemens te denken die
het wat minder breed heeft dan wijzelf.
Na de viering werden de kerkgangers in de gelegenheid gesteld
om nader met elkaar in contact te komen door middel van het
zoeken naar de ontbrekende fotostukjes. “Het mes sneed daarbij
aan twee kanten: Parochianen uit versschillende locaties maakten contact met elkaar én er ontstond een mooie fotocollage.
Ook het koffiedrinken werd een feest door de zelfgebakken taarten/cakes die werden uitgedeeld. De kinderen vermaakten zich
met een puzzeltocht, er was muziek en buiten kon iedereen van
een lekker ijsje genieten op deze zonovergoten dag. Om
half één werd de parochiedag afgesloten en zong het breed
parochieel team samen met de parochianen het parochielied.
Langs deze weg willen het parochiebestuur, het pastoraal team
en de geloofsgemeenschap H. Joseph in Lochem enorm bedanken voor hun inzet om deze parochiebrede startviering tot een
groot succes te maken: heel veel hulde!!
De parochiebrede startviering van de HH. Twaalf Apostelen willen we elk jaar organiseren op de eerste zondag van september.
Waar het volgend jaar zal zijn is op dit moment nog niet duidelijk, maar we zullen het zeker tijdig laten weten.
Namens het parochiebestuur - Ineke Peterse
Namens het pastoraal team - Marga Engelage

Onderweg / Van de bestuurstafel
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ParochiePost: een emailnieuwsbrief van de parochie!

Van de bestuurstafel
Als ik dit schrijf hebben we net het penningmeesteroverleg gehad. Aan dit overleg doen alle penningmeesters van
de geloofsgemeenschappen mee. We bespreken de cijfers
van het afgelopen jaar (2016) van alle geloofsgemeenschappen en van de parochie als geheel, de begroting voor
2018 en een aantal andere financiële aangelegenheden.
Dat zijn spannende overleggen, want we weten allemaal
dat ons parochieleven niet primair om geld gaat, maar
tegelijkertijd ook niet zonder geld kan!
Om te beginnen mogen we eigenlijk wel tevreden zijn over
de resultaten van 2016. De cijfers laten een tekort zien
van € 6.000. Dat tekort is een gevolg van lagere opbrengsten uit beleggingen. Dat het tekort beperkt is gebleven
is het gevolg van een grote inzet en betrokkenheid van
velen via de Kerkbalans. Die opbrengsten waren heel goed
en lagen weer hoger dan die van het voorgaande jaar! In
het volgende nummer van Onderweg zullen specifiek die
cijfers wat uitgebreider toegelicht worden.
We mogen er met z’n allen echt trots op zijn dat we, tegen
allerlei trends in, in Kerkbalans een stijgende lijn te pakken hebben. Daarom zal in het kader van Kerkbalans 2018
weer een avond georganiseerd worden in oktober, waar
ideeën en ervaringen worden uitgewisseld en plannen
voor het nieuwe jaar worden gemaakt. Dit is al een aantal
jaren een heel inspirerende avond die blijkbaar ook niet
zonder resultaat blijft!
Ik zei het al, ons parochieleven gaat niet primair om geld.
Het gaat om pastorale- en diaconale zorg, om zorg voor
de medemens. Gelukkig zijn veel mensen op dat gebied
actief en geven juist die aspecten inhoud. Het is mooi en
dankbaar werk om onze opdracht om er te zijn voor de
ander gestalte te geven. Dat werk wordt mogelijk gemaakt
door anderen, die de materiële kant organiseren, zaken
zoals ledenadministratie, onderhoud, actie Kerkbalans, financiën en nog heel veel andere dingen. Het is fantastisch
om je te realiseren dat we als team, ieder met zijn of haar
talenten, het parochieleven tot waarde brengen!
Bovenstaande neemt niet weg dat we onze ogen niet
sluiten voor de uitdagingen die in de toekomst op ons af
zullen komen. We zoeken naar een goede toekomst voor
ons parochieleven in haar volle omvang, zowel financieel
als pastoraal en diaconaal.
We zoeken naar nieuwe vormen, naar nieuwe wegen,
zonder daarbij de essentie van ons geloof uit het oog te
verliezen. Dat is een inspirerende uitdaging voor ons
allen. Waarbij we uw steun hard nodig zullen hebben. Ik
hoop dat we daarop mogen rekenen!
Gerard Stolwijk,
penningmeester

Het is al weer een aantal jaren geleden dat het parochiebestuur
een communicatieplan heeft vastgesteld met als doel de communicatie tussen parochianen verder te verbeteren. Een heel aantal
onderdelen van dat plan is inmiddels uitgerold, maar het plan
is nog niet helemaal klaar. Maar het plan is nog niet helemaal
uitgevoerd. De volgende stap is dat er een email-nieuwsbrief van
de parochie komt. Welnu, dat moment is aangebroken. Rond
de Kerstdagen willen we de emailnieuwsbrief, die ParochiePost
zal gaan heten, lanceren. ParochiePost biedt de mogelijkheid
om parochianen op een snelle en makkelijke manier te informeren over nieuwsfeiten binnen de parochie. Meestal zal vanuit
ParochiePost verder doorgeklikt kunnen worden voor nadere
informatie op onze website. ParochiePost wordt iets heel anders
dan Onderweg. Onderweg kent vrij uitgebreide artikelen, ParochiePost zal vooral korte informatie bevatten. ParochiePost zal
ongeveer maandelijks in uw emailbox vallen met soms tussendoor een bericht als daar aanleiding toe is.
Om ParochiePost een succes te laten worden hebben we natuurlijk ontvangers nodig! Omdat we mensen die niet geïnteresseerd zijn niet onnodig met email lastig willen vallen hebben we
besloten dat iedereen zichzelf, met zijn of haar eigen emailadres
aan moet melden. Dat kan via het aanmeldingsformulier op de
homepage op onze website. Meld u aan en zegt het voort!
Theo Lam

parochie HH. Twaalf Apostelen

Aanbidding en bezinning
Het is al vele jaren in ons Eucharistisch Centrum – H.
Johannes de Doper in Zutphen – het gebruik om één keer
per maand een moment te hebben voor eucharistische
aanbidding. Veel mensen hebben al de weg gevonden naar
onze kerk om in stilte aanwezig te zijn bij de Heer zelf. De
eerste zaterdag van de maand – van 15.30 tot 16.15 uur – is
daardoor een rustmoment geworden van stilte en bezinning. Juist de stilte en bezinning zijn twee zaken die velen
aantrekt in een wereld van jachtigheid en alsmaar doorgaan.
De vraag naar meer werd heel vaak gesteld.
In de laatste vergadering van ons pastoraal team hebben
we besloten om ook één keer per maand een aanbidding te
houden na de wekelijkse Eucharistieviering om 9.30 uur
op de woensdag. Maar dat is niet het enige. We willen na
een aanbidding van een kwartier de mensen uitnodigen
om elkaar te ontmoeten voor een bezinnend vervolg op de
aanbidding. Onder leiding van ondergetekende zullen we stil
staan bij verschillende thema’s, waarbij we ook van gedachten zullen wisselen. Laten we hopen dat we zo met elkaar in
een geloofsgesprek elkaar vinden en voeden.
Van harte welkom bij deze aanbidding en bezinning
op de tweede woensdag van de maand.
Harry Scheve, pastoor

Onderweg / Algemeen
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Mogelijkheden bij een
uitvaart
Vanuit de parochie willen wij met zorg en respect de laatste kerkelijke eer bewijzen aan de overledene. Binnen de mogelijkheden
die er zijn, zal in goed overleg met de nabestaanden gekeken
worden hoe op een waardige manier aan het afscheid vorm
gegeven worden.

Avondwake
Wanneer er een kerkelijk afscheid is bestaat
de mogelijkheid van een avondwake op
de voorafgaande avond. Deze avondwake
wordt gewoonlijk voorgegaan door leden
van de Werkgroep Avondwake.

Woord- en Gebedsviering
In deze viering kunnen zowel pastores als
toegeruste parochianen voorgaan. Er wordt
geen H. Communie uitgereikt. Wel is er een
evangelielezing, overweging, de voorbede,
het Onze Vader en de laatste aanbeveling
ten afscheid (het lichaam van de overledene
wordt gezegend met wijwater en bewierookt).

Woord- en Communieviering
Als een pastoraal werk(st)er, diaken of een toegeruste parochiaan voorgaat, bestaat de mogelijkheid tot een Woord- en Communieviering.
Er komt een evangelielezing in voor, de overweging, de voorbede, het Onze Vader, de H. Communie wordt uitgereikt en er is de
laatste aanbeveling ten afscheid (het lichaam van de overledene
wordt gezegend met wijwater en bewierookt).

Eucharistieviering
Als er een priester voorgaat, kan er een Eucharistieviering zijn.
Deze kent een vaste opbouw: openingsritus, liturgie van het
Woord met verkondiging, liturgie van de Eucharistie en de
laatste aanbeveling ten afscheid, waarbij het lichaam van de
overledene wordt gezegend met wijwater en bewierookt.

Afscheid in aula of crematorium
Wanneer mensen liever geen viering in de kerk houden, maar
wel een katholiek afscheid willen, bestaat de mogelijkheid om
alleen in het crematorium of in de aula een gebedsmoment te
houden. Gewoonlijk zal een hiervoor toegeruste parochiaan
voorgaan.

Avondviering
Wanneer mensen ervoor kiezen om op de dag van het afscheid
geen kerkelijke viering te houden, kan de avond ervoor worden
gekozen voor een avondviering. Dit is geen avondwake.
Dit kan in de vorm van een Woord- en Gebedsviering, een
Woord- en Communieviering of een Eucharistieviering.

Bij uitvaartvieringen in de kerk is in de regel een
koor en/of organist beschikbaar.
Begrafenis of crematie
Na de uitvaartviering in de kerk zal de afsluiting op het kerkhof
verzorgd worden door de voorganger van de uitvaartviering. Is er
na de uitvaartviering in de kerk een crematie, dan zal de voorganger voorgaan of een toegeruste parochiaan.

De PCI is op zoek naar een
penningmeester
De zomerperiode ligt weer achter ons. Het PCI bestuur heeft
de eerste vergadering weer gehad en zoals gebruikelijk kijk
je dan ook vooruit. Daarnaast heeft op 21 september het
jaarlijkse overleg met het parochiebestuur plaats gevonden, waarbij afspraken zijn gemaakt over de onderlinge
samenwerking. Ook hebben we als PCI bestuur in oktober
een vergadering gepland met de lokale werkgroepen. Al die
overleggen bepalen wat er in de komende tijd op de agenda
staat en aan welke aspecten we in de komende periode extra
aandacht willen geven.
Een belangrijk agendapunt van de afgelopen PCI vergadering was de samenstelling van ons bestuur en de (her)
benoeming van bestuursleden. Gerard Bloemenkamp, onze
penningmeester van het eerste uur na de fusie, moet helaas
eind 2018 ons bestuur verlaten. Het bisdom staat maximaal
een benoeming van twee keer vier jaar toe en die periodes
zitten erop. Dat betekent dat we op zoek moeten naar een
nieuwe penningmeester.
Bij deze doet het bestuur dan ook een beroep op u, parochianen: We zijn op zoek naar iemand die zich thuis voelt
in de rol van penningmeester en vanuit die rol een bijdrage
wil geven aan het verminderen van armoede, eenzaamheid,
sociale uitsluiting in onze parochie. Als penningmeester
beheer je het vermogen van de PCI en probeer je samen met
anderen een zo hoog mogelijk rendement te bereiken. Je
werkt daarbij samen met de penningmeesters van de lokale
PCI werkgroepen en je bent verantwoordelijk voor de begroting en de jaarrekening.
Bent u geïnteresseerd? Dan die willen we de functie graag in
een gesprek verder toelichten en eventuele vragen beantwoorden. Overigens zal een geruime periode van overdracht
van de werkzaamheden gepland worden.

Wie durft deze uitdaging aan?
Je werkt in een gezellig team en het staat ook nog eens goed
op je CV! Misschien heb je zelf geen interesse, maar ken je
iemand die de rol van penningmeester op het lijf geschreven
is? We vinden het fijn als je hem of haar
van onze oproep op de hoogte brengt!
Bovendien kun je altijd contact opnemen
met ondergetekende via de mail van de
PCI voor nadere informatie.
Theo Venneman,
voorzitter PCI HH. Twaalf Apostelen
Email: pci@12apostelen.nl

Ook maatje worden?
Project RVAZ (Ruimte Voor Anders Zijn) regio Oost-Gelderland
zoekt voor mensen met een psychische handicap of eenzaamheid, vrijwilligers die bezoekjes willen afleggen en een luisterend
oor willen bieden. Als bezoeker bieden we je een vier avonden
durende cursus en begeleiding als er vragen of problemen zijn.
Ook als je zelf behoefte hebt aan zo’n vrijwilliger en eens wilt
praten over je vragen of ervaringen, samen wilt wandelen of
ergens een kopje koffie wilt drinken, kun je je aanmelden.
Meer informatie op www.ruimtevooranderszijn.nl, bij de coördinator, Ruud van Velzen, tel.: 0573-459416 of bij geen gehoor bij
de voorzitter van de werkgroep, Janine Meeuwsen 0575-472375.
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Parochieavond
7 december 2017
Als katholieken proberen we om elkaar in ons geloofsleven
te inspireren. Uiteraard doen we dat tijdens de wekelijkse
vieringen in de verschillende kerken die onze parochie rijk
is. Daarnaast organiseren we ook andere activiteiten waarbij
we elkaar ontmoeten en van gedachten wisselen over zaken
die ons bezig houden, die we écht belangrijk vinden. Om
daar ruimte voor te geven hebben we het initiatief genomen
om op regelmatige basis een parochieavond te organiseren
waarbij we een vooraanstaande spreker uitnodigen om over
zo’n onderwerp te spreken. Op 7 december aanstaande zal
die avond voor de eerste keer gehouden worden. De spreker
is pater Jan Hulshof, afkomstig uit Deventer. Wellicht
kent u pater Hulshof omdat hij af en toe voorgaat in onze
parochie, of anders uit het interview in het zomernummer
van Onderweg van dit jaar. De avond zal plaats vinden in de
Christus Koningkerk, het Jebbink 8 in Vorden. Onderstaand
vindt u een korte inleiding van de hand van pater Hulshof
op het onderwerp dat hij op 7 december zal bespreken.
Van Harte aanbevolen!
Pastoor Harry Scheve
Theo Lam

‘Aarde, Mijn Aarde,
Mijn Moeders Huis’
Paus Franciscus over de zorg voor het
gemeenschappelijke huis
Het motto voor deze avond komt uit het bekende lied van
Huub Oosterhuis: ‘Overal wonen nergens thuis.’ André
Kuipers, de Nederlandse ruimtevaarder, die in 2002 en in
2011/2012 het internationale ruimtestation bezocht, heeft
gezien hoe mooi en tegelijk hoe kwetsbaar onze moeder
aarde er vanuit de ruimte uitziet en ook hoe leeg en koud de
ruimte is. Een van zijn uitspraken is: ‘Als het mis gaat met de
aarde, kunnen we nergens anders heen.’ Sindsdien trekt Kuipers het land door en bezweert ons behoedzamer om te gaan
met de aarde. Hij bepleit een efficiënter gebruik van nieuwe
technologie. Hij zegt: ‘Alleen zo kunnen we de planeet hersteltijd geven en behouden voor komende generaties.’
Paus Franciscus deelt de zorg van André Kuipers. Dat blijkt
uit zijn rondbrief van 2015 ‘Laudato Sí’, die als ondertitel
heeft: ‘Over de zorg voor het gemeenschappelijke huis.’ Ook
paus Franciscus vindt het gebruik van nieuwe techniek belangrijk. Toch heeft hij zijn eigen insteek. Hij vraagt hoe het
komt dat we wel een enorme technologie ontwikkeld hebben
om onze aarde te verwoesten, maar dat we het tegelijk laten
afweten, als het gaat om het in stand houden en behoeden
van ons gemeenschappelijk huis. Zonder een evangelische
spiritualiteit in de geest van Sint Franciscus (van het Zonnelied ‘Laudato Sí’) redden we het niet. Die spiritualiteit is niet
alleen een kwestie van inzicht, maar vooral ook van bekering
en opvoeding tot een nieuwe levensstijl met allerlei praktische consequenties.
Pater Jan Hulshof
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Memorial Concert
Op zondagmiddag 12 november zal er om 16.00 uur in de H.
Josephkerk te Lochem een Memorial Concert zijn om onze
dierbare overledenen gemeenschappelijk te herdenken. Het
Memorial Concert zal verzorgd worden door een aantal koren uit
de parochie HH. Twaalf Apostelen.
Het Memorial Concert is een uitnodiging
aan allen die een dierbare overledene willen
herdenken.
We willen ruimte geven aan gevoelens van
gemis die wij nog altijd voelen om iemand die
niet meer in ons midden is. Helaas komen in
de wereld ook veel mensen op gewelddadige
wijze om het leven. Ook deze slachtoffers,
onschuldig getroffen, uit het leven weggerukt
willen we herdenken.

Memorial Wall –
Herinneringsmuur
Een Memorial Wall draagt de namen van
hen die we missen en nog altijd in onze hart
aanwezig zijn.
Voorafgaand aan het concert kunt u een
naam schrijven op een hart en deze op de
Memorial Wall achterlaten. Tijdens het concert zullen er kaarsen branden om hen te herdenken.
De Memorial Wall zal ook een plek zijn waar we al die slachtoffers wereldwijd willen herdenken.

Wat blijft is de liefde
Dat is onze centrale gedachte bij dit Memorial Concert. In liefde
willen we de namen blijven noemen. Er zijn zoveel herinneringen die we mee dragen, maar een verlies doet extra veel verdriet
als de naam van hem of haar die voor jou zo belangrijk was
niet meer genoemd wordt. Het noemen van de naam maakt dat
iemand present is, dat hij/zij aanwezig is in onze harten.

Memorial Projectkoor
Dit concert zal door drie koren worden verzorgd: Het Passie
projectkoor, koor Marinata uit Lochem en het Koor Stemmig uit
Borculo en de solisten: Lianne Versteegen-Krukkert en Monique Schutten. Aanmelden voor het projectkoor kan nog tot eind
oktober per mail: projectkoordepassie@gmail.com

Welkom
Iedereen is van harte welkom bij dit Memorial Concert. De
toegang is gratis. Na afloop zal er om een vrijwillige gift worden
gevraagd. De gedichtenbundel “Wat blijft is de Liefde” wordt te
koop aangeboden.
Het Passie projectteam
(van de Passievieringen op Goede vrijdag)
parochie HH. Twaalf Apostelen

Onderweg / Uitgelicht
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Afsluiting Herdenking
500 jaar Reformatie
Warnsveld en Zutphen
We kunnen terugkijken op een bijzonder fijne samenwerking van de Evangelisch Lutherse Gemeenschap, de Protestante Gemeente Zutphen en Warnsveld en de parochie HH.
Twaalf Apostelen. Gezamenlijk hebben we in het kader van
500 jaar reformatie het afgelopen jaar veel activiteiten georganiseerd. We denken daarbij aan de opening van het jaar
met het Vocaal Theologen Ensemble in november 2016 in
de St. Jan. En er waren verspreid over het jaar verschillende
lezingen, een Cantatedienst. De Lutherfilm werd zelfs afgelopen 6 en 7 oktober wegens groot succes opnieuw vertoond.
Op 22 oktober staat de Kliederkerk in het teken van het leven van Luther. Hij heeft ervoor gezorgd dat de protestantse
kerk bestaat, maar eigenlijk wilde hij helemaal geen nieuwe
kerk stichten, maar alleen veranderingen doorvoeren. Met
eigentijdse activiteiten gaan de kinderen met dit thema
aan de slag van 14.00 tot 16.00 uur in De Wijngaard aan de
Wilhelminalaan 3 in Zutphen.
Op 28 oktober is er opnieuw een Cantatedienst met als titel
“Bleib bei uns, denn es will Abend werden”, een van de
geliefde gebeden van Maarten Luther. Bach gebruikte dit
gebed als inspiratie voor zijn gelijknamige cantate (BWV 6).
Een koor, onder leiding van Paulien Roos-Bik zal dit op 28
oktober instuderen en daarna uitvoeren, begeleid door het
Zutphens barokorkest in afsluitende vespers in de Martinuskerk in Warnsveld. De vespers beginnen om 17.00 uur.
Toegang is gratis, wel is er een collecte achteraf ter bestrijding van de onkosten.
We sluiten het jaar van herdenken van 500 jaar Reformatie
af op dinsdagavond 7 november 2017 met een lezing over
Erasmus, Adriaan VI en Luther door de heer Van Doorn,
priester, spirituaal van de priesteropleiding en bisschoppelijk gedelegeerde voor oecumene en oud-voorzitter van
de Katholieke Vereniging voor Oecumene. De avond wordt
afgesloten met een vesper. Plaats van de afsluitende lezing:
St. Jan, Nieuwstadskerksteeg, Zutphen. Aanvangstijd: 19.30
uur, toegang is gratis.
In het voorjaar van 2018 wordt vanuit Zutphen een zesdaagse reis georganiseerd ‘Ïn de sporen van Maarten Luther’.
Wie interesse heeft kan een folder aanvragen bij Deddie van
Alphen mailadres:
m.vanalphen@planet.nl.

Musical Ludger,
Luther en de Liefde
Dit jaar is het Lutherjaar. Precies 500 jaar geleden sloeg Luther zijn 95 stellingen aan de deur van de kerk in Wittenberg,
waarmee de reformatie begon. Voor de Wichmondse dominee
Tim Wiersum was het aanleiding om een musical te schrijven.
Het verhaal van de musical speelt zich af in het Wichmond en
Vierakker van 1916-1917: agrarisch gebied met kleine dorpskernen en een levendige middenstand. Dwars door de boerengemeenschap loopt de scheidslijn van het geloof. We hebben immers nog te maken met een sterk verzuilde samenleving. In deze
setting bloeit bovendien een liefde op, een soort Achterhoekse
Romeo en Julia, zou men kunnen zeggen. Omdat het dit jaar bovendien 1275 jaar geleden is dat de brenger van het christendom
in onze streek, Ludger, werd geboren, speelt ook hij een rol in de
musical. De musical is een gezamenlijk initiatief van de protestantse kerk Wichmond en de katholieke geloofsgemeenschap in
Vierakker. De koorzang wordt verzorgd door het oecumenische
koor o.l.v. Ron Holtslag.
De musical zal worden opgevoerd in het Ludgerusgebouw te
Vierakker op vrijdag 27 oktober om 20.00 uur, zaterdag 28 oktober om 20.00 uur en zondag 29 oktober om 14.00 uur. Kaarten
zijn verkrijgbaar bij Bakkerij Besselink, Auto Langwerden en het
Ludgerusgebouw, vanaf 13 oktober. Zie ook de locatiepagina van
Vierakker, pag. 29.

Lezing: Welke kerkhervorming
500 jaar na Luther?
Vijf eeuwen geleden gingen rooms-katholieken en protestanten
op dramatische wijze uiteen. Inmiddels hebben katholieken en
protestanten zich weer verzoend met elkaar en waarderen ze
elkaar weer als broeders en zusters, maar de herdenking van
de hervorming maakt de vraag naar kerkhervorming opnieuw
actueel.
Om welke hervorming was het Luther te doen? Kan de katholieke kerk zich eigenlijk wel hervormen? Valt er überhaupt wel
iets te hervormen in onze kerk? En wat kunnen katholieken en
protestanten van elkaar leren? Dit zijn vragen die aan de orde
komen in de lezing die Hendro Munsterman zal geven op 8 november in de Emmaüskerk in Dieren.
Hendro Munsterman (Overdinkel, 1972) is een rooms-katholiek
theoloog die furore maakt als denker in de Katholieke Kerk in
Nederland. Hij doceert theologie en godsdienstwetenschappen in
Lyon en Grenoble en is tevens verbonden aan de Tilburg School
for Catholic Theology. Daarnaast is hij Vaticaancorrespondent
voor het Nederlands Dagblad en met enige regelmaat op televisie
te zien (Kruispunt). Munsterman werd in 2015 door het publiek
gekozen tot katholiek van het jaar vanwege zijn gemotiveerde en
niet-aflatende inzet om rooms-katholiek nieuws te verspreiden
via sociale media.
De lezing is voor iedereen toegankelijk en zal zijn op 8 november
om 20.00 uur in de Emmaüskerk aan de Rode Kruislaan 2 te
Dieren. Voor deelname (inclusief koffie/thee) wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd van 5 euro. Aanmelding is gewenst:
meldt u zich vóór 4 november per mail aan bij mevrouw Marijke
Fernhout m.c.g.fernhout@gmail.com onder vermelding van uw
naam, adres, telefoonnummer, mailadres en het aantal personen
dat aan de lezing zal deelnemen.
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Nathalie van Workum: Ik kan alleen

dat doen waar ik in geloof

Op een zomerse avond begin augustus bel ik aan, midden in Borculo bij het
huis waar Nathalie van Workum met haar man en drie kinderen woont. Het is
vakantietijd en bovendien werkt Nathalie een aantal avonden in de week, dus
het kostte wat mailtjes om deze afspraak te plannen. Maar nu ben ik er. “Kom
binnen,” nodigt ze me. “Ik had geen bel gehoord, maar wel een auto die stopte
in de straat, dus ik dacht laat ik maar eens gaan kijken.” Hartje Borculo is rustig, midden in de zomer. Terwijl hond Semma me enthousiast begeleidt, zoek
ik een plaatsje aan de tuintafel terwijl Nathalie voor de koffie zorgt. Prima plek
om een zomeravond door te brengen en te praten over kinderen in de kerk,
want dat blijkt het belangrijkste onderwerp van ons gesprek te worden.
“Wat voor soort werk doe je eigenlijk,”
vraag ik Nathalie, “waardoor je ’s avonds
zo vaak op pad bent?” Ze lacht breeduit
en vertelt duidelijk graag over haar werk.
“Ik doe iets waar ik echt in geloof. Een
klein half jaar geleden ben ik gestart met
een bewegingsstudio hier in Borculo. Ik
ga er helemaal voor!” Nathalie legt uit dat
ze een studio heeft met allemaal verschillende banken, waar je op kunt gaan
liggen en waarbij automatisch de spieren
gestimuleerd worden. Vooral mensen die
wat moeite hebben met bewegen hebben
er baat bij en voelen zich na een behandeling veel fitter en zelfverzekerder. “Ik had
pas nog een mevrouw die na een behandeling zei dat ze wel weer wilde gaan
fietsen, terwijl ze dat voor die tijd beslist
niet durfde.” Uitgebreid en met zichtbaar
genoegen vertelt ze hoe ze jarenlang door
heel Nederland reisde om communicatietrainingen in huisartsenpraktijken te
geven. “Ik heb dat met heel veel plezier
gedaan en ik doe het nog ongeveer een
dag in de week. Maar wat ik in de studio
doe vind ik nog veel leuker. Hier ligt echt
mijn hart.” Doen waar je in gelooft blijkt
een belangrijk thema te zijn deze avond.
Ze is geboren en getogen in Borculo en
groeide op in de jaren ’70. Omdat ze in een
katholiek nest werd geboren ging ze naar
de katholieke basisschool. “In die tijd werden de eerste Heilige Communie en het
Heilig Vormsel nog klassikaal voorbereid
en deed iedereen daar gewoon aan mee.
Dat is nu wel anders.” vertelt Nathalie. En
ze kan het weten, want ze zit al een kleine
tien jaar in de voorbereidingsgroep voor
het Vormsel. Daarmee hebben we meteen
het belangrijkste onderwerp van dit gesprek: kinderen en de kerk. “Ja, er is veel
veranderd. Toen ik begon met de voorbereidingsgroep, kwamen de kinderen hier
alleen uit Borculo. Dat waren er ongeveer
net zoveel als nu uit de hele parochie.
En dat in zo’n korte tijd.” Het baart haar

duidelijk wel wat zorgen. “We hebben
het er in de voorbereidingsgroep ook wel
regelmatig over. Het is zo jammer dat niet
meer kinderen hier aan meedoen, want
het geeft ze echt wat mee. Tegenwoordig
gaan we een weekend weg met zijn allen.
In mei zijn we
nog geweest.
Dat is best
intensief,
voor ons als
leiding en voor
de kinderen,
maar echt heel
waardevol. Je
zou dat veel
meer kinderen
gunnen!”
Nathalie
vertelt dat
ze eigenlijk
van jongs af
aan actief is
geweest in de
kerk. “Eerlijk is
eerlijk,” vertelt
ze, “ik zat bij
het kerkkoor
en ook wel in
het bestuur
van dat koor, ik zorgde voor de boekjes
en zo, maar het zei me eigenlijk een hele
tijd niet zo veel. Door Fred Hogenelst is
dat veranderd. Hij wist de Bijbel dichter bij me te brengen. Fred was in staat
om de oude verhalen te vertalen naar
mijn wereld, maar mijn leven. Daardoor
begreep ik die verhalen, maar ook de hele
kerk er omheen veel beter.” Die liefde
voor oude verhalen, maar vooral ook voor
de vertaling ervan naar de moderne tijd is
niet meer over gegaan. “Daarom vind ik
bijvoorbeeld De Passie zoals we dat tegenwoordig op Goede Vrijdag vieren zo mooi.
Dat brengt een eeuwenoud verhaal heel
dicht bij de wereld van vandaag.” Af en

toe heeft Nathalie nog steeds contact met
Fred, die natuurlijk al weer een aantal
jaren in Culemborg woont. “Ik werd door
Fred ook weer actiever in de kerk. Eerst in
de doopwerkgroep in Borculo en later ook
in de werkgroep rond het Vormsel.”
Op mijn vraag of ze de moed niet verliest
door het toch steeds lager wordende
aantal vormelingen, moet Nathalie even
denken. “Nee,” zegt ze dan stellig. “Natuurlijk had ik het graag anders gezien,
maar het is belangrijk werk en ik geloof
erin. Hoe het zal gaan weet ik niet, maar
ik geloof niet dat de kerk verdwijnt. Mensen zoeken naar stilte, maar bezinning.
Veel mensen steken bijvoorbeeld ook een

kaarsje op als ze tijdens de vakantie een
kerk binnen lopen. Die behoefte is er, de
kerk gaat echt wel weer een keer groeien.
Als we dan intussen het vuurtje hebben
kunnen laten branden, door toch elk jaar
weer jonge kinderen met het katholieke
geloof in contact te brengen is dat heel
waardevol. Bovendien is het leuk werk
om te doen. We hebben een leuke groep
begeleiders uit verschillende geloofsgemeenschappen en Marga Engelage en
Marian Storteler die de nodige theologische kennis meebrengen. En ik leer er zelf
ook iedere keer nog wat van!”
Theo Lam
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Sint Blaise?
‘Het hart heeft zijn redenen, die de rede niet kent’, schreef de 17e
eeuwse Franse filosoof Blaise Pascal. Een intrigerende uitspraak die
dan ook gevleugeld zou worden. Vierhonderd jaar later kom je deze
woorden van hem immers nog overal tegen.
Behalve filosoof was Pascal ook een vooraanstaand wetenschapper en wiskundige. Zo ontwierp hij een mechanische rekenmachine, deed hij proeven
met geluid en snelheid, ontdekte hij eigenschappen van een vacuüm en
werd er later zelfs een drukeenheid naar hem vernoemd. In zijn tijd was de
wetenschap begonnen aan een sterke opmars. Het was de tijd waarin het
verstand, de rede of ratio centraal kwam te staan. De hele Westerse cultuur werd meer en meer doordesemd van de rede. Niet alleen in de exacte
wetenschappen maar ook op theologisch gebied speelde de rede een steeds
grotere rol. Veel denkers probeerden bijvoorbeeld via natuurlijke theologie
te bewijzen dat God bestaat. Dat hield in dat men door bestudering van de
natuur probeerde te bewijzen dat God bestaat, niet door openbaring of de
Bijbel zoals dat in de eeuwen daarvoor vooral werd gedaan. Anderen beweerden het tegenovergestelde: de natuur
zou bewijzen dat God niet bestaat.
Pascal deed in zijn dagen volop mee aan
dit debat. Ook hij probeerde middels de
rede of logica tot metafysische inzichten
te komen. Maar op zeker moment, tijdens
een crisis in zijn leven, kwam hij erachter
dat het verstand hem niet dichter bij de
waarheid bracht. Op 23 november 1654
kreeg de Fransman een mystieke ervaring
bij het lezen van het boek Johannes. Hij
voelde vuur, een vergeten van de wereld,
vreugde en vrede. Het was niet de God
van de filosofen en schriftgeleerden die
hij ervoer, maar die van Abraham, Isaak
en Jacob, zo schreef hij.
Deze ervaring zal hem tot zijn wereldberoemde uitspraak hebben gebracht: ‘het
hart weet dingen die het verstand niet
kent’. Het hart neemt God waar, niet het
verstand.
Het was paus Franciscus die onlangs opperde om de Fransman zalig te verklaren. Saillant detail daarbij is overigens
dat Pascal een jansenist was, een streng
katholieke stroming in die tijd, die de
meer optimistische theologie van de
jezuïeten bestreed. Dat terwijl Franciscus
een jezuïet is! Maar goed, dat laatste pleit
natuurlijk alleen maar voor de paus. Hij
laat het hokjesdenken los, iets wat alleen
maar goed is.
We zullen zien of Pascal ooit nog zalig
wordt verklaard. Voorlopig moeten we het
doen met zijn intellectuele nalatenschap,
waarvan zijn belangrijkste werk, Pensees
(Overdenkingen), alleen al imponerend
genoeg is om zijn naam eeuwen voort te
laten leven. Alleen aan dat boek kan elke
gelovige of zoekende zich laven. Nee,
eigenlijk heeft Pascal die zaligverklaring
helemaal niet nodig.
Hans Limbeek

Wereldmissiemaand
2017: Burkina Faso
In de Wereldmissiemaand oktober besteedt Missio Pauselijke Missiewerken dit
jaar aandacht aan de katholieke gelovigen in Burkina Faso. Het West-Afrikaanse
land is relatief vreedzaam, maar zeer arm.
Het voormalige Opper-Volta veranderde zijn
naam in 1984 in Burkina Faso. De naam betekent: land van de oprechte mensen. Het is een
van de armste landen ter wereld. Een groot deel
van de bevolking leeft van de landbouw. Met
name de regio’s in de Sahelzone worden hard
getroffen door klimaatveranderingen en droogteperiodes.

Hulp voor meisjes en vrouwen
De helft van de meisjes in Burkina Faso wordt
voor haar 18de uitgehuwelijkt. Steeds vaker verzetten meisjes zich tegen dit lot van een gedwongen huwelijk. Ze vluchten en vinden bescherming
bij zusters of in gezinnen van catechisten.
Het geloof in hekserij is in Burkina Faso wijd
verbreid. De slachtoffers zijn meestal oudere
vrouwen. In het opvangcentrum Delwendé in
Ouagadougou wonen 245 vrouwen die uit hun
dorpsgemeenschap zijn verstoten omdat ze heks
zouden zijn.

Missio helpt
De katholieke Kerk blijft niet aan de zijlijn staan. Missiezondag is vooral het feest
van de solidariteit. Daarom steunt Missio de zusters en de catechistenfamilies die
de meisjes opvangen en de van hekserij beschuldigde vrouwen. Een derde project
betreft de kinderen en jongeren die werken in de illegale goudmijnbouw.
Help onze medegelovigen in Burkina Faso. Geef aan MISSIO Pauselijke Missiewerken in de collecte in de vieringen op 21 en 22 oktober a.s. of stort uw bijdrage op
NL65 INGB 0000 0015 66, t.n.v. MISSIO Wereldmissiemaand, te Den Haag. Meer
informatie: www.missio.nl
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In memoriam Joop Oudsen

Bezinnend op weg naar Kerst
Engelen lopen op kousenvoeten, je hebt
stilte nodig om ze te kunnen opmerken
Een moment van bezinning schiet er in onze hectische tijd vaak
bij in. Even stilvallen om een beeld, een woord, een gedachte op
je in te laten werken kan je helpen je eigen innerlijk te verrijken,
je zoektocht in geloof te verdiepen. Het kan je ook rust geven, je
inspireren om je leven meer kleur te geven.
In de Adventstijd, van 3 december tot en met 6 januari, willen
wij, Marga Engelage en Eveline Struijk, u via de mail elke dag
een gedachte, beeld, lied of inspirerende tekst aanreiken. Marga
Engelage is pastoraal werker in de parochie HH. Twaalf Apostelen en Eveline Struijk is predikant van de protestantse gemeente
Eibergen-Rekken.

Wilt u deze mails ontvangen?
Geef u dan op bij Freek ten Berge: emailadres:
oikomeneachterhoek@gmail.com
Wie dit jaar de bezinningsmails op weg naar Pasen heeft gekregen, hoeft zich niet opnieuw aan te melden. Eind november
krijgt u dan vanzelf weer bericht van ons.

Heeft u geen een computer / e-mailadres?
Misschien kunt u uw zoon, dochter of vriend(in) vragen de mail
te ontvangen en voor u uit te printen. Wilt u bij aanmelding dan
zowel uw eigen naam en adres doorgeven, als ook het e-mailadres waarnaar we de mail zullen sturen?
Wij zien uit naar jullie aanmeldingen!
Een hartelijke en inspirerende groet van
ds. Eveline Struijk en pastoraal werker
Marga Engelage

Zondagmiddag 10 september bereikte ons het droevige
bericht dat Joop Oudsen plotseling is overleden. Voor de geloofsgemeenschap in Vorden/Kranenburg is dit een intens
groot gemis.
Van kinds af aan was Joop erg betrokken bij
de kerk. Als misdienaar begonnen, doorgegaan
als acoliet en via allerlei functies uiteindelijk
voorganger. Joop heeft jarenlang zitting gehad
in de Decanale Adviesraad. Door zijn betrokkenheid met de medemens is hij zich steeds
meer gaan verdiepen in het beleven van het
geloof. Joop heeft een speciale opleiding gevolgd om voor te kunnen gaan bij uitvaarten.
Ook was Joop de verantwoordelijke man voor
de avondwake-groep. Hierdoor had hij met
vele mensen, die afscheid moesten nemen van een dierbare,
een hele bijzondere band. Joop kon zich goed verplaatsen in
het verdriet van de medemens. Voor de jeugd was Joop ook
een graag geziene persoon. Zijn enthousiasme om kinderen te begeleiden naar de Eerste Heilige Communie en het
Heilig Vormsel heeft hij tot aan de dag van vandaag mogen
doen. De kinderen kenden hem als ‘de meneer van de kerk’.
Jarenlang heeft hij zitting gehad in het parochiebestuur,
waar hij voldoening kon halen uit de portefeuille pastoraat
en liturgie. Samen met Ton van Vleuten heeft hij er voor gezorgd dat alles goed werd vastgelegd zodat onze geloofsgemeenschap door kon gaan toen het moment daar kwam dat
we de pastoor moesten delen met de buurtgeloofsgemeenschappen. De taak van de vrijwilligers werd steeds belangrijker. En Joop was op en top vrijwilliger en heeft hiervoor als
dank de Willibrordusonderscheiding mogen ontvangen.
Joop had ook de taak op zich genomen om misdienaars,
acolieten en lectoren te begeleiden, wat hij ook met volle
overgave deed. Onlangs heeft hij nog drie nieuwe mensen
mogen instrueren tot lector.
Er valt een groot gat in onze geloofsgemeenschap. We zijn
Joop dankbaar voor zijn tomeloze inzet. We zullen hem als
vrijwilliger, maar zeker ook als persoon, enorm missen.
Locatieraad en Pastoraatgroep
Christus Koning /H. Antonius van Padua Vorden

Parochiewebsite zoekt hulp!
Inmiddels is onze nieuwe website al bijna een jaar in de lucht. De websitecommissie heeft zeer veel tijd gestoken in de opzet en
de uitvoering van onze website. Onlangs zijn alle websitebeheerders van de parochie nog bij elkaar geweest om hun ervaringen
uit te wisselen en om nog verbeteringen en suggesties naar voren te brengen.
Een van de vrijwilligers achter deze website is Stefan Rutten. Hij heeft gezorgd voor
het platform en alle achterliggende techniek om onze website te laten draaien. Ook
bij de vormgeving was hij nauw betrokken.
Het wordt echter tijd dat Stefan hulp krijgt om deze taak niet meer alleen te hoeven
uitoefenen. Om hem te ontlasten zoeken we een man of vrouw die onder meer bekend is met Wordpress en door Stefan op de hoogte gebracht wordt van de systemen
(bouwfiles) waarop de website draait. Woorden schieten hier tekort om uit te leggen
wat er allemaal bij komt kijken. Maar er zijn vast vrijwilligers onder u die hier zicht
op hebben en het plezierig vinden om ons verder te helpen.
Voor meer informatie: mail of bel Magda van Ommen
secretariaat@12apostelen.nl / 0575 711310.
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Laat de Nieuwstadskerk weer schitteren
Opnieuw herstel nodig!
De Nieuwstadskerk, ook wel St. Janskerk genoemd, moet nodig
worden gerestaureerd. Inspectie van de Monumentenwacht Gelderland bracht aan het licht dat er veel mis is. Zo moeten na 30
jaar weer en wind de galmborden grotendeels worden vervangen, het voegwerk aan de buitenkant plaatselijk
worden uitgehakt en hersteld, de leien dakbedekking deels worden vervangen en ijzeren onderdelen worden ontroest. Ook willen we het erfgoed
meer voor het voetlicht brengen en bezoekers
laten zien hoe bijzonder dit gebouw is, van buiten
maar ook van binnen. De werkzaamheden
worden uitgevoerd in de periode vanaf de herfst
2017 tot medio 2018. Tijdens de restauratie kunt
u op gezette tijden een kijkje komen nemen op
de steigers en later ook in de toren.
Afgelopen jaar, toen de Nieuwstadskerk het
‘Monument van het Jaar was’, is het restauratieproject van start gegaan. Dankzij toezeggingen van het Rijk, de provincie, de gemeente
Zutphen en de Stichting Sociaal Fonds SintWalburgis, hebben we besloten om met de
restauratie te starten. Zondag op de 2e Open
Monumentendag, aansluitend aan de Eucharistieviering, is de officiële start van de
restauratie van de Nieuwstadskerk gevierd.
Hoewel voor het restauratieproject al flinke bijdragen van het Rijk, de provincie, de
gemeente Zutphen en de Stichting Sociaal
Fonds Sint-Walburgis zijn toegezegd, is
er nog een behoorlijke hoeveelheid geld
nodig. Uw financiële bijdrage voor dit
project wordt erg op prijs gesteld.

U kunt uw gift overmaken naar :

NL 93 ABNA 0486 3424 33,
t.n.v. Parochie
HH. Twaalf Apostelen
onder vermelding van
“restauratie”.
(uw gift is fiscaal aftrekbaar)

Help mee en doneer!
Voor meer informatie kunt u
terecht op onze website.
Wilt u via een nieuwsbrief op de
hoogte worden gehouden dan kan
dat. U kunt zich hiervoor opgeven via
onze website
http://nieuwstadskerk.nl/
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Emmanuel / H. Johannes de Doper
Zutphen

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

Locatieraad

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

Pastoraatgroep
vacatures
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Anna Dorothea Molenwijk-Vennegoor, 80
jaar, 16-01-1937, 21-06-2017
Agnes Theodora Snelder-de Ruiter, 93
jaar, 05-12-1923, 11-08-2017
Rika Gerharda Theodora Hendriks-Mentink, 86 jaar, 25-09-1930, 04-09-2017

Kerkdiensten Vredeskapel-GGNet
(10.30 uur)

8/10: M. van de Velde; 15/10: P. den
Dulk; 22/10: J. van de Leur (bezinningsbijeenkomst); 29/10: R. Baauw; 5/11: G.
Spekkink; 12/11: M. van de Meer; 19/11:
L. van de Kam; 26/11: J. Ros (bezinningsbijeenkomst); 3/12: G. Spekkink.

Middagpauzediensten:

Allerzielen 2017

Overleden

Zo langzaamaan begint het een mooie
traditie te worden om op onze oude R.K.
Begraafplaats aan de Warnsveldseweg
een lichtjesavond te organiseren ter
gelegenheid van Allerzielen. Een avond
om op deze bijzondere gedenkdag al onze
dierbaren nog eens een keer extra in het
licht te zetten. Daarom zullen op donderdag 2 november vanaf 18.00 uur tot 21.00
uur de graven en paden, door middel van
vele tuinfakkels en kaarsen verlicht zijn.
Na de dienst in de St. Jan zal er op de
begraafplaats ook een klein moment van
overdenking zijn met een gedicht en een
kort gebed.
Samen zullen wij zo even extra stil staan
bij onze dierbaren die hier, maar ook
elders, begraven zijn. Ook is er voor iedereen die dat wil, of daar behoefte aan heeft,
de gelegenheid om even na te praten.
Wij hopen op een grote opkomst en dat
het weer ons gunstig gezind zal zijn, om
vooral hen die ons dierbaar zijn niet te
vergeten.
Namens de begraafplaatsvrijwilligers
Joop Jansen

11/8: Agnes Theodora Snelder-de Ruiter,
93 jaar
4/9: Rika Gerharda Theodora HendriksMentink, 86 jaar

Misintenties
8/10: Annie van Tetering-van Aken;
15/10: Gerhardus Wilhelmus Jansen en
Maria Jansen-Snelder; Gerard Jansen;
22/10: Jan Hendriks (Jaargetijde); Rika
Hendriks-Mentink; 2/11: ouders De Wijs
en dochters Willie, Tonnie, Magda en
Lies; 5/11: Hendrikus Gerardus Johannes
Wientjes; 12/11: Annie Leisink-Mentink;
19/11: Piet Boxtart

Effataviering
Op 14 oktober en 11 november 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.

Overleden vanaf 21
september 2016.
Arnolda Wilhelmina Kleinsmit-Spliet, 81
jaar, 04-07-1936, 21-09-2016.
Maria Aleida van Laarhoven-Reuvers, 95
jaar, 26-03-1921, 12-10-2016.
Johannes Theodorus Josephus Hendriks,
89 jaar, 15-07-1927, 18-10-2016.
Carolina Johanna Willemsen-van Dalen,
85 jaar, 09-02-1931, 01-12-2016.
Megchelina Maria Theresia GeerdinkBoom, 85 jaar, 29-05-1931, 03-10-2016.
Willem Bernardus Gerhard Hermann
Steenbergen, 89 jaar, 21-12-1927, 21-122016.
Marie Henrica Froma, 47 jaar, 20-121969, 02-01-2017.
Mike Marinus Johannes Voeten, 42 jaar,
04-04-1974, 26-01-2017.
Hendrika Bernardina Maria WiskampSessink, 73 jaar, 09-02-1943, 21-01-2017.
Adrianus Johannes van Roon, 90 jaar,
08-05-1926, 08-02-2017.
Henk Nijenhuis, 72 jaar, 10-10-1944,
20-02-2017.
Nicolaas Jacobus Riemer Martens Rijpkema, 86 jaar, 16-04-1930, 18-02-2017.
Wilhelmina Lidwina Berndsen-van der
Hoeven, 69 jaar, 12-12-1947, 02-03-2017.
Helena Johanna Speyer-Hooge, 84 jaar,
23-01-1933, 22-03-2017.
Johanna Maria Theresia BisselingHaentjes, 91 jaar, 08-12-1925, 28-04-2017.
Arnolda Gerarda Maria van Boxtel-Sars,
82 jaar, 31-01-1935, 03-05-2017.
Willem Reinders, 82 jaar, 11-06-1934,
28-05-2017.
Huberta van Hedel-van der Hijden, 91
jaar, 23-01-1926, 08-06-2017.
Hendrik Johannes Jozef Kok, 82 jaar, 0203-1935, 14-06-2017

iedere donderdag, 12.15 uur - 12.30uur.

(Luthersekerk, Beukerstraat 10 in Zutphen)
5/10: ds. W. de Bruin; 12/10: ds. mw. A.J.
de Hoop; 19/10: ds. J. Bruin; 26/10: ds.
J van Houwelingen; 2/11: ds. mw. D. van
Alphen-Ubbens; 9/11: R. de Boer; 16/11:
ds. G.W. van de Brug; 23/11: ds. W. Stolte
(Middagpauzedienst 25 jaar); 30/11:
pastor mw. G. Pols.

Radio Kerkplein
Radio Kerkplein is een gevarieerd programma van gesprekken en muziek
Elke zondag op de kabel 93.1, radio via
FM 106.1 of Berkelstroom.nl
Met de volgende onderwerpen:
10.02 uur: Kerkelijk nieuws
10.08 uur: Kinderverhaal
10.20 uur: Geestelijke muziek
10.45 uur: Plusminus: een overdenking,
gedicht of kort verhaal
11.02 uur: Kerkelijk nieuws
11.08 uur: Klassieke muziek
11.20 uur: Gesprek over een actueel
onderwerp
12.02 uur: Kerkdienst.
De programma’s zijn nog tot een week na
uitzending te beluisteren op
www.berkelstroom.nl
Voor de inhoudelijke invulling van bovenstaande programma’s verwijzen we
u graag naar de pagina Zutphen op onze
website: www.12 apostelen.nl
Hier vindt u een uitgebreider programma
van Radio Kerkplein.

Parochieavond
7 december 2017
Christus Koningkerk,
het Jebbink 8 in Vorden.
Spreker: pater Jan Hulshof
Motto: ‘AARDE, MIJN AARDE,
MIJN MOEDERS HUIS’
Zie pagina 7.
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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

In Memoriam
Op maandag 10 juli is overleden Henricus Bernardus van den Heuvel,
Heinz. Hij woonde samen met zijn
vrouw Anja aan de Narcisstraat. Zaterdag
15 juli vond zijn crematie plaats.
Op 23 juli is overleden Albert Dooper,
echtgenoot van Marijke Dooper – Spoor.
Ap is geboren op 23 augustus 1944 en
woonde in Leuvenheim.
Op zaterdag 29 juli is Gerrit Neijenhuis
overleden. Donderdag 3 augustus was de
afscheidsdienst waarna hij is gecremeerd.
Op 20 augustus is overleden Everdina
Aleida Hendrika Sloot, Dinie, in de
leeftijd van 90 jaar. Dinie is getrouwd
geweest met J.A. Zwinenberg en G.J.H.
Dibbets. Op donderdag 24 augustus is zij
begraven op ons kerkhof.
Heer geef Heinz, Ap, Gerrit en Dinie de
eeuwige rust, en moge het eeuwige Licht
hen verlichten, opdat zij moge rusten in
vrede. Amen.

Klusochtend kerkhof
Op zaterdag 21 oktober hopen we weer
met een grote groep vrijwilligers het kerkhof ‘winterklaar’ te maken. U bent vanaf
9.00 uur van harte welkom!

Stille kracht
Je ziet ze niet. Je hoort ze niet. Godzijdank zijn ze er wel. Want zonder hen gaat
het niet. Vanzelfsprekend heb ik het hier
over onze schoonmakers. Ze houden ons
Andreashuis spic en span. Ten tijde van
de overhuizing naar ons Andreashuis
hebben zij hun beste beentje voor gezet
omdat er extra veel werk was. Inmiddels
zijn we weer in rustiger vaarwater en is
het business as usual. Maar vergis je niet,
ook nu moet er met regelmaat schoongemaakt worden.
Onze schoonmakers ontvangen geen
complimentjes van bezoekers. Zij staan
zelden of nooit in de schijnwerpers. Ho-

pelijk zijn ze er trots op dat niemand kan
klagen over ongerechtigheden in het Andreashuis. Maar dat is niet altijd genoeg.
Daarom deel ik van harte een pluim uit.
Mijn dank gaat uit naar iedereen die zijn
krachten achter de schermen inzet voor
het schoonmaken en onderhouden van
ons Andreashuis!
Sjoerd van Geffen, voorzitter locatieraad

Ouderennieuws
Donderdagmiddag 7 september gingen de
ouderen naar: “de Middelste Molen” in
Loenen. Dhr. Koens gaf een mooie uitleg
over de ontwikkeling van de papierproductie van vroeger tot nu en vertoonde
daarbij een film ter illustratie.
Hierna volgde een rondgang door de
molen, het waterrad, allerlei verschillende
soorten papier en een grote stoommachine.
Programma najaar 2017:
Donderdag 12 oktober 14.00 uur bingomiddag in het Andreashuis.
Donderdag 23 november Lezing van Mw.
Te Hennepe - van Vulpen in het Andreashuis. Thema: Ouder worden met geheugentraining en beter slapen.

Nieuws vanuit het
Andreaskoor
Het koor heeft meegezongen bij de startdienst op 3 september in de H. Josephkerk te Lochem.
Het koor was
samengesteld
uit koorleden
uit de gehele
parochie. Er
was een mooie
verdeling van
de stemmen
en een goede
sfeer. Het was
flink repeteren maar de

“Kleine Barokmis” en “Wees hier aanwezig” met solisten waren prachtig.
Met grote dank aan het koor van Lochem
voor de medewerking en de gastvrijheid.

Allerzielenviering
Tijdens de Allerzielenviering zullen de
parochianen die ons het afgelopen jaar
ontvallen zijn worden herdacht.
Catharina Johanna Blom Fontein
Hendrikus Antonius van Leeuwen
Adrianus Johannes van Roon
Carolina Theodora Maria van den Beld
Sandra Rianne Rutgers-ten Hove
Gerarda Maria Bosch-van Raaij
Huberta van Hedel-van der Heijden
Theresia Maria Gerharda Smits-Jansen
Johanna Francisca Maria UiterweerdGerritsen
Henricus Bernardus van den Heuvel
Albert Dooper
Gerardus Matheus Nijenhuis
Everdina Aleida Hendrika Sloot

25e Andreasmarkt
Op 21 april 2018 zal de Andreasmarktcommissie voor de 25e keer haar jaarlijkse rommelmarkt organiseren. In 1981
wist pastoor Arie Groenen een aantal
mensen enthousiast te krijgen om een
markt te organiseren ten behoeve van het
orgel in onze kerk. Enkele jaren later deed
het parochiebestuur weer een beroep op
deze mensen om nogmaals een markt te
organiseren maar nu voor het dak van de
kerk dat nodig aan vervanging toe was.
Vanaf 1992 is een groep mensen bezig
met het organiseren van een markt om
gelden in te zamelen voor het onderhoud
van het kerkgebouw.
In 2008 is de doelstelling gewijzigd in
geld in te zamelen voor de RK gemeenschap in Brummen. Tevens werd de commissie in dat jaar een stichting.
Van de groep die in 1981 begon met de
organisatie van de markt zijn nog steeds
drie mensen actief bij de organisatie
betrokken. Mocht u goederen hebben dan
kunt u dit telefonisch doorgeven op nummer (0575) 561115 of via de mail:
goederen@andreasmarktbrummen.nl .
Andreasmarktcommissie
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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, 2e dinsdag van
de maand, 10.00 uur.

Rozenkrans bidden
Borculo: O.L.V. Tenhemelopnemingkerk, iedere woensdag om 10.15 uur.
Brummen: Andreashuis, iedere
maandag in oktober om 18.45 uur.
Drempt: H. Willibrordkerk, 11, 18 en
25 oktober om 19.00 uur.
Joppe: O.L.V. Tenhemelopnemingkerk, dinsdag 3, 10, 17, 24 okt. om
9.00 uur.
Keijenborg: H. Johannes de Doperkerk; iedere woensdag, 19.00 uur.
Zutphen: H. Johannes de Doperkerk,
iedere dinsdag in oktober om 19.00 uur.

Kindernevenviering
Vierakker: H. Willibrordkerk, op 15
okt, 5 nov. en 19 nov. om 9.30 uur.

Kerkradio via Internet

Mariavieringen

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’.

Drempt: H. Willibrordkerk, Marialof
op 4 oktober om 19.00 uur.
Steenderen: H. Willibrordkerk,
Mariaviering op 9 en 23 okt. om 19.00
uur.

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. 15 okt. 2017
Zo. 22 okt. 2017
Zo. 5 nov. 2017

Plaats
in ‘De vijfslag’
Zutphen
Lochem

Kerk
nader te bepalen
H. Johannes de Doper
H. Joseph

Koorrooster (voor zover bekend)
Baak:
Borculo:

Drempt:

Noaberviering

Hengelo:
Joppe:
Keijenborg:

Vieringen door de week

Lochem:

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

Olburgen:
Ruurlo:

Hengelo: Vrijzinnige Kerk, zaterdag
18 november, 19.00 uur.

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

Steenderen:
Vierakker:
Vorden:

Zutphen:

Dames- en Herenkoor
Parochiekoor
Stemmig
Parochiekoor + Gemengd
Koor Ruurlo:
Willibrordkoor
Feeling
Willibrordkoor
Parochieel Koor
Wladimirkoor
Parochieel Koor
Herenkoor
2Gether
Gemengd Koor
Marinata
Parochiekoor
Gemengd Koor
Markant
Gemengd Koor
Kerkkoor
Cantemus Domino
Vokate
Dameskoor
Gaudeamus
Gemengd Koor
Schola
Capella St. Jan
Dameskoor

alle vieringen
8-14-29 okt: 5-11-19-25 nov.;
2 nov.; 2 dec.
22 okt.
14-29 okt.; 2-10-26 nov.;
12 nov.
8-15-22-29 okt.; 2-5-12-26 nov.; 3 dec.
14-29 okt,; 2-5-12-18 nov.; 3 dec.
8 okt.
15-29 okt.; 19-26 nov.
5 nov.; 3 dec.
12 nov.
8-15-22 okt.; 2-5-19-26 nov.;
12 nov.; 3 dec.
15-29 okt.; 19-26 nov.
8-15 okt.; 2-12-18-26 nov.
4 nov.
alle vieringen,
alle vieringen
7-22 okt.;26 nov.;
15 okt.; 19 nov.; 2 dec.
2 nov.;
12nov.;
8 okt.; 5-26 nov.
15 okt.; 12 nov.;
29 okt.
22 okt.; 2-19 nov.
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WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN zie www.12apostelen.nl/vieringen

DAG
za 07/10
zo 08/10
27e zo. d.h. jaar
Wereldmissiedag Kinderen

ZUTPHEN

BRUMMEN

15.30 - 16.15 uur
Aanbidding &
Biechtgelegenheid

Vieringen in het
Andreashuis

11.15 uur
Eucharistie
P. Kuipers

woensdag 11 okt.
9.30 uur
WCV A. Bos

JOPPE

LOCHEM

Onderweg / Vieringenschema

VORDEN

17.00 uur
Effata viering

zo 15/10
28e zondag
door het jaar

11.15 uur
Eucharistie
P. Westerman

woensdag 18 okt.
9.30 uur Euch.
H. Scheve

11.15 uur Euch.
H. Scheve
T. ten Bruin

woensdag 25 okt.
9.30 uur WCV
M. Engelage

RUURLO

geen viering

9.30 uur
WCV
werkgroep

18.30 uur
Eucharistie
H. Scheve
9.30 uur
Familieviering
werkgroep

9.30 uur
Eucharistie
P. Kuipers

19.00 uur
WCV
M. Engelage

19.00 uur
Eucharistie
P. Westerman

za 14/10

BORCULO

9.30 uur
WCV
M. Engelage

9.30 uur
WCV
werkgroep

10.00 uur
Oec.viering
werkgroep

9.30 uur
Eucharistie
H. Scheve

9.30 uur
Familieviering
H. Scheve

za 21/10
zo 22/10
29e zo. d.h. jaar
Wereldmissiedag

9.30 uur
WCV
T. ten Bruin

9.30 uur
Anders Vieren met
Ruurlo werkgroep
19.00 uur
Oec. Taizéviering
werkgroep

za 28/10
zo 29/10
30e zondag
door het jaar

11.15 uur
Eucharistie
J. Hulshof

wo 01/11
Allerheiligen

19.00 uur
Eucharistie
H. Scheve

9.30 uur
WCV
A. Bos

do 02/11
Allerzielen

19.00 uur
Allerzielen
M. Engelage

19.00 uur
Allerzielen
werkgroep

za 04/11

9.30 uur
WCV
MOVwerkgroep

9.30 uur
Anders Vieren
werkgroep

19.00 uur
Marialof
H. Scheve

19.00 uur
WCV
J. van Kranenburg

19.00 uur
Allerzielen
werkgroep

19.00 uur
Allerzielen
werkgroep

19.00 uur
Allerzielen
werkgroep

11.15 uur
Eucharistie
J. Hulshof

di 07/11
Heilige
Willibrord

9.30 uur
Eucharistie
H. Scheve

za 11/11
Sint Maarten

17.00 uur
Effata viering

zo 12/11
32e zondag
door het jaar

11.15 uur
Eucharistie
H. Scheve

woensdag 8 nov.
9.30 uur WCV
J. van Kranenburg

9.30 uur
WCV
L. van de Kam

9.30 uur
WCV
T. ten Bruin

Ger. Kerk 10.00 uur
Oec.viering
werkgroep

woensdag 15 nov.
9.30 uur Eucharistie
H. Scheve

9.30 uur
WCV
werkgroep

9.30 uur
WCV
werkgroep

19.00 uur
Ceciliafeest
J. van Kranenburg

19.00 uur
Eucharistie
F. Zandbelt
9.30 uur Euch.
H. Scheve
T. ten Bruin

woensdag 22 nov.
9.30 uur WCV
werkgroep

za 02/12
zo 03/12
Eerste zondag
Advent
LEGENDA:

18.30 uur
St. Maarten
werkgroep
9.30 uur
WCV
werkgroep

9.30 uur
Eucharistie
F. Zandbelt

9.30 uur
WCV
W. Matti

9.30 uur
WCV
werkgroep
19.00 uur
Eucharistie
F. Zandbelt

za 25/11
zo 26/11
Christus Koning
van het heelal

9.30 uur
WCV
werkgroep

19.00 uur
Eucharistie
H. Scheve

za 18/11
11.15 uur
Eucharistie
J. Hulshof

19.00 uur
Allerzielen
werkgroep
19.00 uur
Eucharistie
H. Scheve

15.30 - 16.15 uur
Aanbidding &
Biechtgelegenheid

zo 05/11
31e zo. d.h. jaar
Zondag van de
Oecumene

zo 19/11
33e zondag
door het jaar

9.30 uur
WCV
werkgroep

11.15 uur
Familieviering
F. Zandbelt

woensdag 29 nov.
9.30 uur WCV
J. van Kranenburg

9.30 uur
WCV
werkgroep

9.30 uur
WCV
werkgroep

18.30 uur
WCV
M. Egelage

15.30 - 16.15 uur
Aanbidding &
Biechtgelegenheid
11.15 uur Euch.
H. Scheve
T. ten Bruin

woensdag 6 dec.
9.30 uur WCV
M. Engelage

9.30 uur
WCV
M. Engelage

9.30 uur
WCV
werkgroep

9.30 uur Ceciliafeest
T. ten Bruin

Dorpskerk 10.00 uur
Oec.viering
W. Matti

9.30 uur
Familieviering
werkgroep

Euch.:

Eucharistieviering

WD:

Woorddienst

WCV:

Woord- en Communieviering

Oec.viering:

Oecumenische viering

19.00 uur
WCV
werkgroep

EHC:

Eerste H. Communieviering

Onderweg / Vieringenschema

HENGELO

9.30 uur
WCV
werkgroep

KEIJENBORG

10.30 uur
Byzantijnse viering
H. Scheve

BAAK

9.30 uur
WCV
J. van Kranenburg

WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN zie www.12apostelen.nl/vieringen

DREMPT

geen viering

OLBURGEN

11.00 uur
WCV
G. Spekkink

VIERAKKER

19.00 uur
WCV
werkgroep

17.00 uur
WCV
werkgroep

19.00 uur
Eucharistie
H. Scheve

17.00 uur Euch.
H. Scheve
G. Oude Groen

19.00 uur
WCV
werkgroep
9.30 uur
Eucharistie
F. Zandbelt

11.00 uur
WCV
werkgroep

geen viering

9.30 uur
Eucharistie
J. Leisink

11.00 uur
Allerzielen
H. Scheve

geen viering

Hoog-Keppel 10.00
uur Oec.viering
M. Engelage

9.30 uur
Allerzielen
A. Bos

zo 15/10
28e zondag
door het jaar
za 21/10
zo 22/10
29e zo. d.h. jaar
Wereldmissiedag

Prot. Kerk 10.00 uur
Oec.viering
L. van de Kam
17.00 uur
Eucharistie
F. Zandbelt

9.30 uur
WCV
werkgroep

za 07/10

za 14/10
9.30 uur
WCV
M. Storteler

9.30 uur
WCV
werkgroep

geen viering

DAG

zo 08/10
27e zo. d.h. jaar
Wereldmissiedag Kinderen

geen viering

19.00 uur
WCV
A. Bos
9.30 uur
WCV
A. Bos

STEENDEREN
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za 28/10
zo 29/10
30e zondag
door het jaar

9.30 uur
WCV
J. van Kranenburg

wo 01/11
Allerheiligen
19.00 uur
Allerzielen
werkgroep

19.00 uur
Allerzielen
G. Spekkink

9.30 uur
Eucharistie
J. Leisink

11.00 uur
WCV
M. Storteler

9.30 uur
WCV
werkgroep

19.00 uur
Allerzielen
F. Zandbelt

19.00 uur
Allerzielen
T. ten Bruin

geen viering

geen viering

geen viering

19.00 uur
Allerzielen
H. Scheve

do 02/11
Allerzielen

17.00 uur
Eucharistie
F. Zandbelt

za 04/11

9.30 uur
Woorddienst
werkgroep

zo 05/11
31e zo. d.h. jaar
Zondag van de
Oecumene
di 07/11
Heilige
Willibrord

9.30 uur
WCV
werkgroep

17.00 uur
WCV
werkgroep

19.00 uur
Eucharistie
F. Zandbelt

18.30 uur
St. Maarten
M. Engelage
11.00 uur
WCV
werkgroep

geen viering

zo 12/11
32e zondag
door het jaar

9.30 uur
WCV
M. Engelage

9.30 uur
Anders Vieren
werkgroep

19.00 uur
Ceciliafeest
H. Scheve / A. Bos
9.30 uur
WCV
werkgroep

11.00 uur
Ceciliafeest
E. Wassink

za 18/11

geen viering

9.30 uur
Ceciliafeest
J. van Kranenburg

9.30 uur
WCV
G. Spekkink

9.30 uur
WCV
A. Bos
17.00 uur Euch.
H. Scheve
G. Oude Groen

9.30 uur
Ceciliafeest
H. Scheve

9.30 uur
WCV
L. van de Kam

11.00 uur
WCV
werkgroep

11.00 uur
Eucharistie
E. Wassink

geen viering

9.30 uur
Eucharistie
H. Scheve

za 11/11
Sint Maarten

9.30 uur
Ceciliafeest
J. Leisink

geen viering

9.30 uur
WCV
werkgroep

geen viering

za 25/11
zo 26/11
Christus Koning
van het heelal

9.30 uur
WCV
werkgroep

geen viering

zo 19/11
33e zondag
door het jaar

17.00 uur
WCV
T. ten Bruin

za 02/12

9.30 uur
Woorddienst
werkgroep

zo 03/12
Eerste zondag
Advent

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.

Overleden
Alberta Johanna Wilhelmina
Hafkamp-Hendriks echtgenoot van
Gerhardus Johannes Hafkamp, op de
leeftijd van 86 jaar.
Gerridina Maria de Wit weduwe van
Johannes Hendricus van Wel, op de leeftijd van 94 jaar.

chianen in Joppe en daaronder bevinden
zich zeker 100 vrijwilligers. Mede dankzij
de geweldige inzet van onze vrijwilligers
kunnen wij als geloofsgemeenschap functioneren.
We hebben een mooie traditie waarbij we
ieder jaar een vrijwilliger extra in het zonnetje zetten. Dit jaar is het Gemma van
der Linde, die als een spin in het web

Hoera, de heg is geknipt

entree wordt aangepakt. De binnenmuren zijn op kleur gebracht, tegen vocht
behandeld en de scheuren zijn, tot de
hoogte van de ramen, hersteld. Er moet
nog veel gebeuren maar het is gelukt om
vóór zondag 3 september de eerste tien
banken schoon te maken zodat we samen
de H. Mis konden vieren. Daarbij was ook
het koor aanwezig, dat een prachtig nieuw
ingestudeerd lied zong: ‘O Bone Jesu’, van
Marco Antonio Ingegneri.
Voor meer informatie over de voortgang,
kijkt u rustig op de site.

Rozenkransgebed
In de Rozenkransmaand oktober bidden
we op de dinsdagavonden 3, 10, 17, 24 oktober om 19.00 uur het rozenhoedje. Een
moment om te bidden tot de H. Maagd
Maria, de moeder van Jezus en om tot
rust te komen bij haar.
Op 7 oktober wordt het feest van O.L.V.
van de Rozenkrans gevierd.
We zien u graag.

Familieviering
8 oktober hopen we de kinderen en hun
ouders en familie weer te mogen ontmoeten in de familieviering. Het kinderkoor
zal zingen. Kom je ook vroeg uit de veren?
We beginnen om 9.30 uur!

Op woensdagmorgen 16 augustus vond
weer onze jaarlijkse heggenknip exercitie rond het kerkhof van Joppe en de
pastorie plaats. Toen ik na een bezoek aan
de plaatselijke bakker voor de onmisbare
verse gevulde koeken aankwam in Joppe
klonk het knipgeluid van de elektrische
heggenschaar al op het kerkhof... Zoals
ieder jaar, was het Jo Oosterwegel gelukt
om de spits af te bijten door al om 07.30
uur te beginnen. Rond negenen waren we
op volle sterkte. Henny Schiphorst op de
tuintractor met aanhanger en platform
om de bovenkant van de heg keurig recht
af te knippen. De elektrische heggenschaar werd gehanteerd door Henny
Haarman met assistentie van zijn broer
Gerrit en Alex Meijerink, om de snippers
te verwerken. Rond de klok van tweeën
zat de klus erop en konden we gaan
evalueren. Het volledige verslag vindt u
op de site.
Henk Brandjes, coördinator Tuingroep
en Kerkhofbeheerder

input geeft aan onze website en de
nieuwsbrief en alles vastlegt op de gevoelige plaat. Meer over haar bijdrage leest u
op de site.
Germaine Wijnands, voorzitter pastoraatsgroep

De Brunch op zondag
13 augustus
Samen eten verbindt.

Update Onderhoud
en Restauratiewerkzaamheden

We begonnen deze zondag met een mooie
Eucharistieviering, waarin we samen
ons geloof belijden en delen. Deze dag
delen we met elkaar onder het genot van
koffie, een drankje en een broodje ook
de gezelligheid die zo hoort bij samen
kerkzijn. We tellen ongeveer 650 paro-

Onder supervisie van Wim Noordman
is er de afgelopen weken hard gewerkt
aan het onderhoud van onze kerk.
Buiten zijn de afzaten (de randen onder
de ramen), de steunbeer afdekking en
plinten schoongemaakt en hersteld door
de firma Schotman uit Vorden. Ook het

Allerzielen
2 november, een dag na Allerheiligen
staan we stil bij de overledenen en in
het bijzonder bij hen, die het afgelopen
jaar zijn overleden. Hun namen zullen
worden genoemd en de nabestaanden
ontvangen het kruisje dat achterin de
kerk is opgehangen ter gedachtenis. Na
de viering gaan we in processie naar het
kerkhof waar het vuur zal branden bij het
Monument voor het ongedoopte Kind
en de graven zullen door de voorganger
worden gezegend. We hopen u te mogen
ontmoeten in gebed en gezang.

Koffie-ochtend
De eerste koffie-ochtend voor ouderen
hebben we alweer achter de rug. Het was
een gezellige ochtend. De volgende ochtend is op woensdag 15 november en we
hebben pastor J. Leisink bereid gevonden
om ons het een en ander te vertellen over
zijn reis van afgelopen zomer naar de
Baltische Staten. Het wordt vast een heel
interessante ochtend.
We hopen dan ook dat er veel belangstelling voor deze ochtend is. Om 10.00 uur
staat de koffie klaar in de pastorie. Wilt
u worden opgehaald, dan graag een telefoontje naar Puck Vork: 0575-490500 of
Janny Engelsman: 0575-490434.

Onderweg / Uit de geloofsgemeenschappen
H. Joseph - Lochem
Nieuweweg 18, 7241 ET Lochem; 0573-251457,
rkkerklochem@hetnet.nl
Secretariaat: dinsdag en donderdag 8.45-11.45 uur.
Rekeningnr.: NL94RABO0336626193 (algemeen en
intenties).
Rekeningnr.: NL72 RABO 0180 7992 90 (kerkbalans).
Redactie: gjvaarwerk@kpnmail.nl

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

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

Startviering
Op 3 september jl. wapperde naast de
kerktoren van onze St. Josephkerk de
vlag. Bij prachtig zonnig weer vond in en
rond de kerk de ‘startviering’ van 2017
plaats. Een groot aantal parochianen bezocht de plechtige Eucharistieviering met
celebrant pastoor Harry Scheve (geassisteerd door zes andere leden van het breed
parochieel team) en de daarop volgende
activiteiten. Uit de vele reacties na afloop
van de viering viel op te maken dat de
inspirerende activiteiten rond het thema
‘ontmoeting’ zeer in de smaak vielen. Het
is fijn te merken dat we als Lochemse geloofsgemeenschap heel veel parochianen
met de startviering blij hebben kunnen
maken.
Aan de startviering gingen vele weken van
voorbereiding vooraf. Heel veel vrijwilligers hebben zich ingespannen de dag tot
een succes te maken. Door de locatieraad
en pastoraatgroep waren bij het thema
‘ontmoeting’ inspirerende activiteiten
georganiseerd en door vrijwilligers uit
de verschillende werkgroepen waren de
lekkerste taarten en cakes gemaakt, zoals
citroencake, wortel-cup-cakes, appeltaart,
monchoutaart, kruidcake, streepkoekjes
en nog veel meer. Door het lenen van vier
koffiecontainers van de Witte Kerk en het
inslaan van een grote hoeveelheid koffie,
thee, bekertjes en wegwerpbordjes konden de koffieschenksters er voor zorgen
dat de kerkgangers niet lang op hun kopje

koffie of thee hoefden te wachten. Er
werd muziek gemaakt met Kevin, Jan en
Roelof, er werd naar dvd’s gekeken met
foto’s uit de hele parochie en na verloop
van tijd gaf ook het grote bord achter in
de kerk een kleurig beeld van wat zich in
onze parochie allemaal afspeelt. Aan de
kinderen was gedacht in de vorm van een
puzzeltocht en voor jong en oud stond er
een ijscokar voor een heerlijke verfrissing.
Enkele vrijwilligers van de Commissie
Beheer & Onderhoud hebben het zelfs
voor elkaar gekregen in een paar weken
tijd een extra toilet te bouwen.
Voor de Eucharistieviering, waaraan
meerdere kosters een bijdrage leverden,
waren fraaie misboekjes gedrukt en het
was een lust het projectkoor te horen zingen tussen de door de bloemengroep met
zorg aangebrachte bloemversieringen.
Enkele vertegenwoordigers van Caritas
waren aanwezig om de massaal meegebrachte producten namens de voedselbank in ontvangst te nemen.
Heel veel vrijwilligers hebben een enorme
hoeveelheid energie en arbeidsuren in
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de voorbereiding en uitvoering van de
startviering gestopt, waardoor we kunnen
terugkijken op een bijzonder geslaagde
dag. We mogen zoals te horen was trots
zijn op onze geloofsgemeenschap. Alle
vrijwilligers: heel veel dank voor jullie
geweldige inzet!

‘Avondje bijpraten’
Het afgelopen jaar heeft diaken Marc
Brinkhuis in overleg met pastoraal werker
Jaap van Kranenburg een onderzoek
gehouden in enkele geloofsgemeenschappen. Op maandag 27 februari waren Marc
en Jaap daarvoor in Lochem om een
‘avondje bij te praten’. Het ging die avond
niet om beleid te maken of programma’s
te bedenken, maar om de gevoelens en de
beleving van onze medeparochianen, daar
waar het gaat om de nabije en verdere
toekomst.
We deden dat door met elkaar van
gedachten te wisselen over het verleden.
Wat waren belangrijke momenten in ons
leven in de geloofsgemeenschap? Waar
werden we door geraakt? Wat is gebleven
aan belangrijke momenten? Wat missen
we het meest? Daarna keken we naar de
toekomst. Wat worden de belangrijkste
taken voor de gemeenschap? Wat moet er
gebeuren om ons ook in de toekomst een
warm en betrokken gevoel te geven? Zouden we bijvoorbeeld zonder kerkgebouw
de gemeenschap in stand kunnen houden
of is dat het einde van de geloofsgemeenschap? Waar zijn we trots op, wat willen
we bewaren en verder ontwikkelen?
Wat zijn onze kansen en bedreigingen?
Met het beantwoorden van al die vragen
zouden volgens Marc en Jaap de sterke en
zwakke kanten van onze geloofsgemeenschap aan het licht komen.
Op maandag 30 oktober (19.30 uur)
presenteren Marc en Jaap het resultaat
van het onderzoek. Het is een prikkelende
beschrijving van onze Lochemse geloofsgemeenschap. De locatieraad nodigt u
van harte uit de presentatie bij te wonen.
Klopt de beschrijving? Herkennen we ons
erin? En natuurlijk ook de vraag: Welke
uitdagingen zien we voor de katholieke
geloofsgemeenschap Lochem voor de
komende jaren?
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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.

Als u deze editie van Onderweg leest is
het nieuwe seizoen 2017/2018 al weer
volop in gang.
In onze geloofsgemeenschap in Vorden/
Kranenburg zijn we het nieuwe seizoen
zelfs “dubbel” gestart. Allereerst op
zondag 3 september met de Startzondag
van onze eigen parochie met een viering
in Lochem. Vervolgens zijn we op zondag
10 september voor de 2e keer gestart met
onze “eigen” Startzondag die we traditioneel ieder jaar organiseren samen met
de hervormde en gereformeerde kerk in
Vorden. Deze startzondag viering vond dit
jaar plaats in onze eigen Christus Koningkerk. Een goed begin is het halve werk, zo
luidt het spreekwoord. Welnu, met een
dubbele start hopen wij een mooi begin
te maken van het nieuwe werk. Want dat
er veel werk in onze geloofsgemeenschap
verzet moet worden, dat is iedereen wel
duidelijk. Daarom zijn we ook heel blij
met onze vrijwilligers. Samen houden
we onze geloofsgemeenschap vitaal en
inspirerend. Heel blij zijn we bijvoorbeeld met enkele nieuwe lezers: Francien
Meijerink , Gerda van der Meij en Riet
van Mierlo. Fijn dat daarmee het “leeswerk” over meerdere schouders verdeeld
kan worden. En na gedane arbeid is het
goed rusten en van de koffie genieten. Dat
is een traditie die al heel lang en succesvol
in onze geloofsgemeenschap bestaat. Na
afloop van de viering is er een grote groep
parochianen die onder het genot van een
kopje koffie even bijpraat.
De foto geeft u een sfeerimpressie. Ook
dat gaat niet zonder vrijwilligers. Zoals
Marietje Steenbreker die jaren en jaren
lang (heerlijke) koffie heeft verzorgd.

Op de foto
ziet u haar
zelf genieten van een
kopje koffie.
We zijn
de vrijwilligers heel
dankbaar
die na heel
veel jaren
trouwe
koffiedienst
het estafettestokje konden doorgeven aan
nieuwe koffiezetters. Zoals Ton en Riet
Rutting. Riet kan naar verluid behalve
goed koffiezetten ook hele lekkere taarten
bakken. Ik ben benieuwd of we dat genoegen ook nog eens mogen smaken…
Er kunnen echt nog wel een paar vrijwilligers als koffiezetters bij. Maar zoals het
er nu naar uit ziet hoeft er niemand per
ongeluk “op de koffie” te komen.
Ook op andere fronten wordt ons vrijwilligerskorps gelukkig versterkt. Zoals met
Joseph Wissink die onze website gaat
beheren en met Gerard Eijkelkamp die
is voorgedragen als lid van de pastoraatgroep.
Vrijwilligers zijn de basis, de rots, waarop
onze geloofsgemeenschap is gebouwd.
Daarom organiseren we op 31 oktober
a.s. onze jaarlijkse parochieavond. Daarin
besteden we o.a. ruim aandacht aan onze
vrijwilligers. Noteert u de datum alvast in
uw agenda?
En als we nog wat verder vooruitkijken…
We zullen als geloofsgemeenschap kritisch moeten blijven kijken naar de manier waarop we georganiseerd zijn: zowel
materieel (zoals financiën, kerkgebouw)
als immaterieel (zoals de frequentie en de
aard van de vieringen/bijeenkomsten).
De wereld om ons heen verandert. Dat is
landelijk, bijvoorbeeld als het gaat om de
ontkerkelijking buiten de kerk en de ver-

grijzing binnen de kerk. Maar ook lokaal.
Denk bijvoorbeeld aan het vertrek van
Basisschool De Vordering. Of het feit dat
het pand van Monuta te koop staat. Afijn,
als geloofsgemeenschap moeten we de
ogen openhouden voor de toekomst. Ons
beleidsplan is daarvoor de basis.
En de ideeën en suggesties van onze
parochianen vormen de inspiratie. In het
nieuwe jaar 2018 komen we daar in een
speciale parochieavond nog uitgebreid op
terug. Iedereen een mooi en inspirerend
seizoen 2017/2018 toegewenst!
Jaap Harmsen, voorzitter pastoraatgroep

Startzondag Raad van
Kerken
Op 10 september vond in de Christus
Koningkerk de Vordense Startzondag
plaats. Een oecumenische dienst van de
Vordense kerken. Het was een mooie viering in een volle kerk. Naast samenzang
was er ook (jazz)muziek, pianospel en
solozang. En dat “heel Vorden bakt” was
wel duidelijk. Er werd genoten van koffie
en een overvloed aan taarten, cakes, etc.
Voor herhaling vatbaar!

Overleden
Op 27 augustus overleed Hennie
Bouwmeester op de leeftijd van 82
jaar. De uitvaart vond plaats op zaterdag
2 september, waarna zij werd begraven
in Vierakker bij haar echtgenoot Bennie.
Moge zij rusten in vrede. Wij wensen haar
kinderen en kleinkinderen sterkte bij het
verwerken van dit verlies.
Op 10 september overleed Joop Oudsen
op de leeftijd van 69 jaar. De uitvaart was
op 15 september in de Christus Koningkerk, waarna de crematie in de Omarming
te Zutphen. Op pagina 11 staat een In
Memoriam van Joop.

Schoenendoosactie
Actie4kids kerken en Schoenmaatjes
voor scholen wordt ook dit jaar weer in
Vorden georganiseerd. Op 22 oktober
start de actie in de Vordense kerken en op
maandag 23 oktober op de Vordering en
School Het Hoge. De actie wordt afgesloten met een Raad van Kerkendienst op
zondag 5 november om 10.00 uur in de
Dorpskerk. Deze dienst wordt geleid door
Jaap Harmsen. Het schoenendooskoor zal
zingen en verschillende kinderen zullen
meehelpen in de dienst. Het wordt een
dienst voor jong en oud en we hopen er
met elkaar een mooie dienst van te maken
met heel veel goed gevulde schoenendozen.
Namens de schoenendooscommissie
Christien Stokkink
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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;

Samen Anders Vieren
Borculo Ruurlo.
De rk geloofsgemeenschap Onze Lieve
Vrouw Tenhemelopneming Borculo en de
rk geloofsgemeenschap Heilige Willibrord
Ruurlo hebben afgesproken om samen
een “Anders Vieren” viering te houden op
zondag 22 oktober om 9.30 uur in de kerk
van Borculo.
Het idee om dit te gaan doen is eigenlijk
geboren tijdens een clustervergadering
in navolging van Hengelo en Keijenborg,
onze clustergenoten.
Anders Vieren is natuurlijk iets anders
dan een Eucharistieviering of een Taizéviering of Woord- en Communieviering.
In de viering van 22 oktober staat het
nader kennismaken met onze buren centraal. In de maand van Maria doen we dit
middels een grote rozenkrans, waarbij elk
tientje en elke grote kraal een werkgroep
vertegenwoordigt. Het parochiekoor en
het dames- en heren koor uit Ruurlo
zullen samen deze viering zingen. De
voorgangers zijn Gerry Spekkink, Riky
ten Thije en Jan Vreman. Daarnaast zijn
er vertegenwoordigers van alle werkgroepen. In deze viering wordt geen communie uitgereikt, maar laat u zich eens
verrassen! Het belooft een waardevolle
viering te worden.
Na afloop is er gelegenheid om koffie te
drinken en de kennismaking voort te zetten. U bent van harte welkom.
Koffie drinken

Na de vieringen van zondag 22 oktober en
zondag 5 november is er gelegenheid om
koffie te drinken in het KJ gebouw. U bent
hiervoor allen van harte uitgenodigd!

Allerzielen
Op donderdagavond 2 november om
19.00 uur verzorgt de werkgroep in
samenwerking met het koor Stemmig
een Allerzielenviering. In deze viering
zullen we met name de personen die het
afgelopen jaar zijn overleden herdenken.
Maar het is ook een moment om even stil
te staan bij andere overledenen. Iedereen
is dus van harte welkom om deze viering
bij te wonen. Aan het eind van de viering
is er gelegenheid om met een kaarsje naar
het kerkhof te lopen en die op het graf
van overleden dierbaren te zetten. Mocht
u geen behoefte hebben om een kaarsje
neer te zetten, dan kunt u of in de kerk
blijven zitten of op het middenpad van
het kerkhof blijven staan. Na het uitspreken van het Onze Vader gaan we voor de
afsluiting van de viering terug naar de
kerk. Voor degenen die nog even willen
napraten is er koffie in het KJ gebouw.

Bericht aan alle
Vrijwilligers
Onze geloofsgemeenschap kan niet
zonder vrijwilligers. Sterker nog: zonder vrijwilligers zal de kerk haar deuren
moeten sluiten. Een heel goede reden
dus om onze vrijwilligers te danken voor
hun inzet. Op zondag 5 november na de
viering wordt er een gezellige bijeenkomst
georganiseerd door de locatieraad en de
pastoraatgroep. Deze bijeenkomst begint
om 11.00 uur bij de Melktap en duurt tot
ongeveer 14.00 uur.
Mocht u nog geen vrijwilliger bij ons zijn,
maar ook iets willen doen binnen onze
geloofsgemeenschap vraag dan nadere
informatie bij een van de bestuursleden.
En wie snel is kan meteen aanschuiven bij
de vrijwilligersdag.
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Misintenties
14 oktober: fam. Pelgrum, Marietje
Niesink-Niesink, Frans Jansen. 22
oktober: fam Geerligs en Ottenschot,
Theo en Riek Verheijen, Marietje NiesinkNiesink, Frans Jansen. 29 oktober:
Marietje Niesink-Niesink, Frans Jansen
Wijnand Wevers, overl. fam. ter WoorstKerkemeijer. 2 november: overl. ouders
Nieuwveld-van der Wurp. 5 november:
Theo Jansen, Frans Jansen, Marietje
Niesink-Niesink. 11 november: Harrie
Leferink op Reinink, fam. Geerligs en Ottenschot, Theo en Riek Verheijen, Hetty
van Aken-Beerten, Truus DibbelinkWegdam jaargedachtenis, Frans Jansen.
19 november: Ben Lubbers, Hugo en
Martin, Frans Jansen. 25 november:
Gerard Jansen jaargedachtenis, overl. ouders Elschot-Spekschoor, fam. Pelgrum,
Harrie en John Hendricksen, Wijnand
Wevers, overl. fam. ter Woorst-Kerkemeijer. 2 december: Henk en Gerda
Klein Severt, Willem en Marietje Dute,
Johan en Ans Emaus. Frans Jansen.

Overleden
Op 13 augustus 2017 is overleden
Maria Johanna Niesink-Niesink.
De uitvaartviering en begrafenis was op
18 augustus.
Op 16 augustus 2017 is overleden
Franciscus Albertus Maria Jansen.
De uitvaartviering was op vrijdag 25
augustus en de crematie op zaterdag
26 augustus. Frans heeft vele jaren als
vrijwilliger in onze geloofsgemeenschap
gewerkt. Bijna alle voorkomende taken
heeft hij verricht. Ook was hij 25 jaar
kerkhofbeheerder. Wij zullen hem erg
missen! Wij wensen Ewaldine en de
kinderen alle kracht toe bij het verwerken
van dit verlies

Parochieavond
7 december 2017
Christus Koningkerk,
het Jebbink 8 in Vorden.
Spreker: pater Jan Hulshof
Motto: ‘AARDE, MIJN AARDE,
MIJN MOEDERS HUIS’
Pater Hulshof verbindt de woorden van Huub Oosterhuis met de
woorden van ruimtevaarder André
Kuipers en het ‘Laudato Sí’ van
Paus Franciscus.
Zie de inleiding op blz. 7.
Van harte aanbevolen!

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

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

Samen Anders Vieren
Borculo, Ruurlo. De rk geloofsgemeenschap Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming Borculo en de rk geloofsgemeenschap Heilige Willibrord Ruurlo hebben
afgesproken om samen een “Anders Vieren” viering te houden op zondag 22 oktober om 9.30 uur in de kerk van Borculo.
Het idee om dit te gaan doen is eigenlijk
geboren tijdens een clustervergadering
in navolging van Hengelo en Keijenborg,
onze clustergenoten. Anders Vieren is
natuurlijk iets anders dan een Eucharistieviering of een Taizéviering of Woorden Communieviering. In de viering van
22 oktober staat het nader kennismaken
met onze buren centraal. In de maand
van Maria doen we dit middels een grote
rozenkrans, waarbij elk tientje en elke
grote kraal een werkgroep vertegenwoordigt. Het parochiekoor en het dames- en
heren koor uit Ruurlo zullen samen deze
viering zingen. De voorgangers zijn Gerry
Spekkink, Riky ten Thije en Jan Vreman.
Daarnaast zijn er vertegenwoordigers van
alle werkgroepen. In deze viering wordt
geen communie uitgereikt, maar laat u
zich eens verrassen! Het belooft een waardevolle viering te worden. Na afloop is er
gelegenheid om koffie te drinken en de
kennismaking voort te zetten. U bent van
harte welkom.

Sint Maartenviering
Afgelopen jaar
hebben we voor
het eerst de
Sint Maartenviering in een
andere bezetting kunnen
organiseren.
De opkomst
was goed en we willen graag dit jaar er
weer iets moois van maken. Zaterdag 11
november 2017 verwachten wij weer veel
kinderen met hun ouders/grootouders

in de St. Willibrorduskerk, de viering
begint om 18.30 uur. We zingen liedjes
en we horen natuurlijk het verhaal over
Sint Maarten. Aan het einde gaan we in
een optocht met Sint Maarten te paard
en onder begeleiding van muziek via een
route, die ook langs De Bundeling gaat,
naar het kerkplein. Daar wordt het laatste
deel van het verhaal uitgebeeld. Wij
verwachten van de kinderen dat zij een
lampion meebrengen. In de Dorpskerk
staat chocolademelk klaar. Wij kunnen
als organisatie nog best wel hulp gebruiken bij verschillende taken. Lijkt het je
leuk om hier deel van uit te maken, ben
je van harte welkom. Te zijner tijd zullen
we de Sint Maartenviering de nodige aandacht nog geven in de lokale media zoals
krant, internet en poster materiaal. Wie
helpt ons mee? Voor meer informatie en
opgave kun je terecht bij Grietje Weenk,
Brinklaan 44, 7261 JH Ruurlo. Telefoon
nummer: 0573-454768 of stuur een mail
naar: zaaivat@concepts.nl.

Familie bericht
Op 2 september overleed Mevr. Groot
Kormelinck-Overkamp in de leeftijd van
95 jaar, de crematie vond plaats op 7 september in het crematorium Berkenhove te
Aalten. Dat zij mag rusten in vrede.

Gebedsintenties
15 oktober Jaargedachtenis Ben Besseling Wim Tackenkamp Jan Kasteel.
2 november Allerzielen Ouders GotinkEggink en en zoon Herman Marijke
Schoenaker-Kudrewicz Pastoor Lamers
Rikie Mombarg- van de Hoven Mevr.
Maria Emma Baroness van Dorth tot
Medler Tonnie Boekelder en Familie Ouders Geerligs en Toon Overleden ouders
Hermanns- Goldewijk Ouders Geverink
ten Barge Aleida Eugeling-Reiring Ouders
Kasteel-Jansen Lies Kasteel-Hofman
Eef Bouwmeester Rudi Kasteel Ouders
Wiegerinck-Kock en zoon Jos Ria Bes-

selink Gerda Besselink- Hoeks Johan
van den Berg Jan Kasteel Overleden fam.
Aagten-Geverink.
4 november Piet Venneker. 12 november Jaargedachtenis Jan Kasteel.
19 november Wim Tackenkamp.
10 december Toon Geerligs.

Pastoraatgroep /
locatieraad

Doordat er twee jaar geleden enkele
pastoraatgroepsleden zijn teruggetreden
vergaderen we sindsdien gezamenlijk.
Het was wel een gemis dat het taakveld
Liturgie en taakveld Catechese niet werd
ingevuld. Voor Liturgie hebben wij inmiddels in Jos Rouwhorst een goede collega
gevonden. De catechese taken moesten
worden ingevuld door overige leden. Wij
kunnen nu mededelen dat ook Catechese
is ingevuld. Grietje Weenk heeft zich
bereid verklaard deze taak op zich te
nemen en bereidt zich al voor om Sint
Maarten te organiseren. Ze is moeder van
twee dochters, beiden op de Willibrordus school. Contact onderhouden tussen
school en kerk zal op deze manier ook
gemakkelijk gaan. Wij wensen Grietje veel
succes en plezier met het kerkenwerk. De
functie van voorzitter van de locatieraad
komt per 1 januari ook vacant. Ineke
Peterse heeft 2 x 4 jaren in het bestuur vol
gemaakt en kan dus niet meer herbenoemd worden. Wij zoeken voor haar een
opvolger/opvolgster. Wanneer u interesse
heeft in het kerkenwerk van onze Willibrordus, ga in gesprek met de leden van
de locatieraad. Zij kunnen u informeren
en enthousiasmeren over onze geloofsgemeenschap.

Begraafplaats
Eind augustus was de begraafplaats
gesloten vanwege de ruiming van zestig
graven. Ruim dertig jaren was dit niet
uitgevoerd. Het bedrijf Sturris en zeer
trouwe vrijwilligers hebben dit werk
geklaard. Alle dagen waren Theo, Johan,
Frans en Henny aanwezig om alles in
goede banen te leiden. De begraafplaats
ziet er nu weer netjes uit. Er is een speciale plek gemaakt voor de stoffelijke resten
in een verzamelgraf. Dit zal nog aangekleed worden met stukken oude zerk en
een marmerenplaatje.
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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.

Parochiebrede
Startviering
De H. Josephkerk in Lochem was op zondagmorgen 3 september bijna vol.
Veel parochianen van de 14 geloofsgemeenschappen waren aanwezig om deze
gezamenlijke viering mee te maken en het
was zeker de moeite waard.
De viering was heel goed voorbereid en
zeker met ondersteuning van het samengestelde koor een hele beleving. Celebrant
was pastoor Scheve en werd geassisteerd door Marga Engelage en Jaap van
Kranenburg als pastoraal werker. Verder
waren Anton Bos en Gűnther Oude Groen
als diaken aanwezig en Laura van de
Kamp en Gerry Spekkink als parochiemedewerker.
Deze parochiebrede startviering stond in
het teken van Ontmoeten en Volgen.
Pastoor Scheve gebruikte in zijn Homilie
het woord “Aggiornamento” woorden van
Paus Johannes XXIII. Als je een onderdeel vormt binnen een maatschappij is
het belangrijk om je daarin te conformeren, kijken wat je betekenis kan zijn binnen een samenleving waarin je leeft. Ook
uit de brief van Apostel Paulus kunnen
we opmaken dat we met een nieuwe visie
naar de samenleving moeten kijken. Laat
je inspireren om met een nieuwe visie te
kijken hoe wij met ons geloof een betekenis kunnen hebben in het leven van nu.
Tijdens de viering werden er offergaven
aangeboden. Vrijwilligers die werkzaam
zijn in de diaconie brachten meegebrachte
artikelen voor de voedselbank naar voren.
Mensen die geen voedsel hadden meegebracht, konden dit goed maken in de
speciaal hiervoor bedoelde collecte.
De viering was plechtig, maar niet afstandelijk. Het was echt een viering van voorgangers met parochianen. Na de slotzegen
werd uit aller borst het bekende lied
gezonden: “Uit vuur en ijzer”. Een oud
lied, maar met een veelzeggende tekst.
Na de viering was er koffie, thee en heel

veel lekkers erbij. Hier was volop gelegenheid voor ontmoeten, een praatje maken
met bekende of onbekende mensen. Ook
in de ontmoetingspuzzel hadden we de
taak om gedeeltes van fotopuzzels op
te sporen bij de aanwezigen. Was goed
bedacht en het werkte.
Om half 1 was de afsluiting in de kerk.
Gelukkig waren er toch nog veel mensen
gebleven om mee te zingen en te luisteren
naar de afsluitende woorden van Ineke.
Alle lof voor de organiserende kerk in
Lochem die alles tot in de puntjes had
geregeld. Een welverdiend applaus klonk
door de kerk.
JvA

Hoe sociaal is sociaal?
Social media en onlineplatforms spelen
een steeds belangrijker rol in de dagelijkse communicatie. Maar zorgt de
toenemende digitalisering ook voor meer
verbintenis en participatie?
Een digitaal platform kan de sociale cohesie in de buurt aanzienlijk versterken.
Facebook, Twitter, LinkedIn, WhatsApp
of Instagram: Deze media zijn niet meer
uit onze samenleving weg te denken. Online platforms hebben de functie van de
dorpspomp overgenomen, maatschappelijke en politieke discussies worden voor
een belangrijk deel op Twitter gevoerd en
de ‘virale’ verspreiding via You Tube zorgt
ervoor dat filmpjes en nieuwsitems in
record tijd kunnen uitgroeien tot ‘breaking news’.
Dankzij de nieuwe manieren van communiceren kunnen burgers zich sneller
dan ooit organiseren, sociale initiatieven
van de grond krijgen en draagvlak creëren
voor een goed idee. Dat biedt de mogelijkheid om al in een vroeg stadium een
draagvlak op te bouwen, geld bijeen te
brengen via crowdfunding.
We kijken er al niet meer van op van termen als crowdfunding, digitale communities en/of stakeholders.
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De praktijk laat zien dat social media
de participatie van burgers niet alleen
bevorderen, maar dat de digitale communities razendsnel op de actualiteit kunnen
inspelen.
We moeten social media veel meer gebruiken om verschillende doelgroepen te
bereiken.
Vroeger kwam je elkaar tegen wekelijks in
de kerk, bij de buurtkroeg of de sportvereniging.
Maar in de moderne samenleving lopen al
onze activiteiten niet meer synchroon. We
hebben weleens een spirituele beleving,
maar zelden op dezelfde tijd en plaats. Je
loopt daardoor de kans je connecties in je
eigen lokale gemeenschap te missen.
Met de toenemende digitalisering van de
onderlinge communicatie doemt ook het
gevaar op van uitsluiting. Er dreigt een
vergeten groep te ontstaan die niet mee
kan profiteren van de ‘digitale’ revolutie
omdat ze niet over internet beschikken of
de mogelijkheden van online communicatie (nog) niet weten te benutten. Vooral
ouderen boven de 75 jaar dreigen de boot
te missen Ook de KBO-PCOB (ouderenbonden) zien het nut en de noodzaak in
om hierin actief hun rol te spelen.
Henk Roes

Vervolg van Keijenborgn

Bezoekersgroep
Keijenborg en Zelhem
Ons bereikte het droevige bericht dat
onze medewerkster Agnes Schiphorst
plotseling is overleden. Ze was een heel
trouw lid van onze groep. Wij zullen haar
zeker missen.

Parochieavond
7 december 2017
Christus Koningkerk,
het Jebbink 8 in Vorden.
Spreker: pater Jan Hulshof
Motto: ‘AARDE, MIJN AARDE,
MIJN MOEDERS HUIS’
Pater Hulshof verbindt de woorden van Huub Oosterhuis met de
woorden van ruimtevaarder André
Kuipers en het ‘Laudato Sí’ van
Paus Franciscus.
Zie de inleiding op blz. 7.
Van harte aanbevolen!

Onderweg / Uit de geloofsgemeenschappen
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H. Johannes de Doper - Keijenborg
Kerkstraat 7, 7256 AR Keijenborg; 0575-461314,
Secretariaat: donderdag 10.30-11.00 uur
Rekeningnr.: NL85RABO0125501102 (algemeen)
NL25RABO0125502958 (gezinsbijdrage Keijenborg)
NL97RABO0374716390 (gezinsbijdrage Zelhem)
Redactie: hannieankersmit@hotmail.com
Gezinsbijdrage/kerkbalans: C. Gerritsen 06-10065324

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

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,
@: begraafplaatskeijenborg@hotmail.com;
website www.begraafplaatskeijenborg.nl

Parochiële Caritas Instelling:

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

Programma Vorming &
Toerusting Najaar 2017
Onder goedkeuring van de Raad van
Kerken Halle-Keijenborg-Zelhem zorgt
de commissie V&T al vele jaren voor
een programma met verschilldende
activiteiten, die met God en bijbel,
met kerk en geloof, met onze tijd en
maatschappij te maken hebben. Dit
programma wordt uitgedacht met
het oog op de parochianen van de St.
Jan de Doperkerk in Keijenborg en de
gemeenteleden van de Protestantse
Gemeente van Halle en Zelhem, de
Lamberti-gemeente.
Maar ook van daarbuiten hopen we dat
mensen komen en willen instappen. U
bent welkom. De flyer ligt achter in de
kerk en u kunt daarvan een exemplaar
meenemen.

Familieberichten
Jaargedachtenisviering

Op zondag 16 oktober voor Jo OvermaatBolwiender, overleden op 9-10-2016. En
op zondag 29 oktober voor Vera Kirch,
overleden op 27-10-2016. Op zondag 19
november is de jaargedachtenis voor Jan
Jansen, overleden op 17-11-2016.

Overleden

Op 6 augustus 2017 is overleden Agnes
Maria Schiphorst-Jansen in de leeftijd van 74 jaar. Zij woonde Prunusstraat
25 te Hengelo Gld.
Op 26 augustus 2017 is Ben Hilderink
overleden in de leeftijd van 86 jaar. Hij
woonde Hengelosestraat 24 te Keijenborg.
Op 27 augustus 2017 overleed Dini
Kraaijvanger-Leenen in de leeftijd van
91 jaar. Zij woonde Past. Thuisstraat 6/9
te Keijenborg.

Dopen

Aanmeldingen graag via het secretariaat
van de HH. Twaalf Apostelen. Email:
secretariaat@12apostelen.nl De doopdata
kunt u vinden in Onderweg.

Byzantijnse Liturgie
Op zondag 8 oktober om 10.30 uur
zal het de eerste keer zijn dat pastoor
Scheve in de H. Johannes de Doperkerk
als celebrant zal voorgaan in de Goddelijke Liturgie van de H. Chrysotomus,
zoals de Eucharistie in de Byzantijnse
traditie wordt genoemd. Het Byzantijns
koor Wladimir (genoemd naar de eerste
christelijke koning van Rusland) zal de
gezangen verzorgen. De viering begint
om 10.30 uur en alle parochianen worden
hierbij uitgenodigd aanwezig te zijn om
dit samen te vieren.

Allerzielenviering
zondag 29 oktober
Op Allerzielen gedenken wij in de liturgie
in het bijzonder de overledenen van het
afgelopen jaar. Daarom nodigenen wij
u allen uit voor de gedachtenisviering
van Allerzielen op zondag 29 oktober

om 11.00 uur. Dan worden de namen
genoemd van alle parochianen die ons
in het voorbije jaar zijn ontvallen en er
wordt voor hen een kaars aangestoken.
Pastoor Scheve zal voorgaan in de Eucharistieviering en het koor staat onder
leiding van mw. Riet Kleve.
Wilt u ook graag zelf een lichtje opsteken
voor uw dierbare overledene(n) en/of
voor andere intenties? Kom dan s.v.p. wat
eerder naar de kerk, dan is daar vóór de
viering begint een passende gelegenheid
voor. De kaarsjes liggen voor in de kerk.
Na de viering gaan wij samen in stille processie naar het kerkhof. En we zegenen de
graven van onze dierbaren. Velen nemen
‘n bloemetje mee voor het graf…
Natuurlijk staan we ook stil bij overledenen die op het crematorium hun laatste
rustplaats vonden.
De families van de overledenen van het
afgelopen jaar krijgen een uitnodiging
thuis gestuurd voor het bijwonen van
deze viering.

Laven aan de Bron
Vrijwilligerswerk voor de kerk is vaak
alledaags werk: vergaderen en allerlei
andere praktische zaken. Het is bij de
kerk niet veel anders dan bij een andere
club. Over het geloof wordt door gelovigen onderling vaak maar weinig gesproken. Mensen kunnen het gevoel krijgen
dat ze al te routineus bezig zijn voor de
kerk en dat tegelijkertijd het persoonlijke
geloof dat hen motiveert om zich voor de
kerk in te zetten op de achtergrond raakt.
Daarom willen we in Keijenborg een
groep oprichten waarin ruimte is om over
dat persoonlijke geloof te spreken.
Blijft het geloof ter plekke nog samenbinden, ook nu het allemaal minder wordt?
Hoe houden we ons geloof overeind en
vandaaruit onze geloofsgemeenschap?
We willen de geloofsgemeenschap nieuwe
bezieling geven. Wat is onze persoonlijke
drijfveer om bij de geloofsgemeenschap
te willen horen? Niet de vragen als wat
moet ik doen? of wat moet er gebeuren?
staan daarbij centraal, maar persoonlijke
vragen: wie ben ik? en wat betekent het
geloof voor mij? Kortom: gelovigen wisselen met elkaar gedachten en ervaringen
uit over het geloof.
Deze gesprekken worden begeleid door
Marga Engelage en Jaap van Kranenburg.
Eenieder die zich aangesproken voelt om
mee te doen kan zich opgeven bij Dini
Compas (06 40594236 dinicompas@
hotmail.com) of Hans Limbeek ( 0314
641546 luru83rk@kpnmail.nl) We zien
uit naar jullie en hopen op veel belangstellenden.
Hans Limbeek en Dini Compas
Vervolg Keijenborg op pagina 23
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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, 06 12536049

Koffiedrinken
Na de viering van zondag 8 oktober, donderdag 2 november en zondag 3 december is er koffie- en thee drinken.

Allerzielen
Allerzielen is een hoogtijdag en wordt
gevierd op 2 november, de dag na Allerheiligen. Met Allerzielen worden de
overledenen herdacht. De nabestaanden
gaan naar het graf van hun dierbare
overledenen en plaatsen een graflicht. In
Baak is het gebruikelijk, dat als een parochiaan is overleden er een kruisje wordt
opgehangen met daarop de naam van de
overledene. Op de eerstvolgende viering
met Allerzielen komt de familie van de
overledene naar de viering in de kerk om
het kruisje in ontvangst te nemen. Ook dit
jaar wil de werkgroep Avondwake samen
met u Allerzielen vieren op donderdag 2
november door in de kerk de kruisjes aan
familie uit te reiken en de dierbare overledenen te herdenken. Aansluitend aan de
viering zal gezamenlijk naar het kerkhof
worden gelopen. Daar zal een korte plechtigheid plaatsvinden en kunt u de graven
van dierbaren bezoeken. Indien u wenst
is na afloop in de kerk koffie of thee. De
werkgroep Avondwake nodigt u van harte
uit op 2 november om 19.00 uur.

Sint Maarten
Dit jaar zullen we in Baak geen Sint
Maarten vieren. U bent van harte welkom
in Hengelo. We staan altijd open voor
suggesties voor gezinsactiviteiten.

Martinushuus
We hebben u al enige tijd niet meer
geïnformeerd over de voortgang van het
Martinushuus. Dat wil niet zeggen dat
er niets gebeurd is. Door het bestuur
Martinushuus i.o. wordt druk vergaderd,
gewikt en gewogen.

Zo zijn er eerste verkennende gesprekken
met het parochiebestuur geweest over
verwerving van het kerkelijk onroerend
goed. Inhoudelijk kan daar nog niets concreets over worden vermeld. Belangrijk
is wel dat beide partijen vertrouwen in
elkaar hebben uitgesproken; nodig om dit
project tot een goed einde te brengen.
Het concept projectplan is ingediend bij
de gemeente Bronckhorst voor subsidie
van de provincie en gemeente.
Het plan moet evenwel verder onderbouwd worden met een concreet activiteiten plan. DKK (de vereniging Dorpshuizen en Kleine Kerken Gelderland) zal het
bestuur i.o. daarin ondersteunen.
Het is al weer bijna twee jaar geleden dat
er een enquête gehouden is met de vraag
welke activiteiten we in een dorpshuis
willen zien. In die enquête is ook gevraagd of u vrijwilliger of bestuurder zou
willen zijn in het toekomstige dorpshuis.
Daarbij hebben velen aangegeven wel een
taak op zich te willen nemen. Het bestuur
i.o. wil op maandag 23 oktober een speciale avond voor die vrijwilligers beleggen
met de vraag: Waar is belangstelling voor
en kunnen we dat realiseren. Er zijn nog
beslist meer vrijwilligers nodig en daarom
is iedereen welkom die zijn- of haar steentje wil bijdragen voor de leefbaarheid van
Baak.
Kom daarom op 23 oktober als (toekomstige) vrijwilliger om 20.00 uur naar
zaal Herfkens, dan kunnen de plannen
concreter worden.
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Leussen-Wolbrink, Fam. Koekkoek, Fam
Veenhuis-Zents, Ouders Roordink-Borgonjen, Ouders Jan en Will Schutte-Bosman,
Ouders Schotman-Bekken en fam. Riek te
Stroet, Wim Driever, Gradus Lichtenberg,
Ouders Cornelissen-Brink, Ouders SpijkersBetting, Jan Roordink en Hans, Jos Hermsen. Za. 5/11 Herman Hendriks, Jgt. Mevr.
Mentink-Jansen. Za. 18/11 Antoon Janssen
en Johan, Ouderrs van Leussen-Wolbrink,
Overleden leden en leden van het kerkkoor,
Ouders Harmsen-Ovink, ouders HelminkBoerkamp, Zuster Bernadino Helmink. Zo.
3/12 Ouders Schooltink-Kroesen, Theo en
Ben, Ouders Mentink-Jansen en fam.
Gebedsintenties voor elke viering:
Mevr. Jansen-Vermeulen, Henk Tankink,
Bets Hermsen-Goris, Chris te Stroet.
Gebedsintenties voor eenmaal per
maand
Mevr. Hebben–Smit, Teun en Marie Eliesen–Hendriks, Ouders van Leussen-Schooltink-Bosman, Fam. Heijtink, Jos Hermsen,
Fam. Veenhuis-Zents, Ouders SchoenakerJanssen, Fam. Teunissen-Schooltink,
Gradus Lichtenberg.

Vervolg van Steenderen

Allerzielen 2 november
Op donderdag 2 november is de Allerzielenviering met voorganger pastor
Zandbelt. Na afloop is de gang naar het
verlichte kerkhof waar kaarsen op de graven gezet worden. Er wordt gebeden en
gezongen en de graven worden gezegend.

Onderhoudsgroep
De mannen die de kerktuin en kerkhof
onderhouden hebben een extra tuinmiddag gehouden om de taxushagen
te knippen. De afgeknipte taxus is naar
Zutphen gebracht naar een verzamelpunt.
Taxus wordt gebruikt voor het maken van
medicijnen. Op een regenachtige middag
hebben de mannen de kerk schoongemaakt. Hulde aan dit team.

Familieberichten
Op 25 augustus is Chris te Stroet overleden op de leeftijd van 79 jaar.

Gebedsintenties
Zo. 8/10 Henk Mokkink, Ouders Schotman-Bekken en fam., Ouders CornelissenBrink. Za. 21/10 Ouders Jan en Will
Schutte-Bosman Do. 2/11 Ouders Dashorst-Brink, Herrman Hendriks, Ouders van

Koffie drinken
Op 12 november en 17 december is er koffie drinken na de viering.
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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

Oktober – Mariamaand
Maria blijft tot de verbeelding spreken. In
Utrecht was dit jaar een speciale Maria tentoonstelling in museum Catharijneconvent. Ook elders in de stad werd
aandacht aan Maria besteed. Degene die
zijn geweest waren erg onder de indruk.

Bedevaart Kevelaer –
Jubileumjaar 1642-2017

De bedevaart naar Kevelaer 2 september jl. was bijzonder geslaagd. Dit mede
door het mooie weer en omdat het 375ste
jubileumjaar gevierd werd. In 1641 kreeg
de vrome marskramer Hendrick Busman
op zijn tocht van Weeze naar Geldern bij
een zogenaamd Hagelkruis, waar hij altijd
even stilhield om te bidden, de opdracht
van een geheimzinnige stem om een
kapelletje te bouwen. Een maand voor
Pinksteren zag zijn vrouw Mechel tijdens
een nachtelijke verschijning, in een helder
licht, het kapelletje met daarin de afbeelding van Onze Lieve Vrouw. Met toestemming en hulp
van de toenmalige
pastoor begon hij
met de bouw van
een klein kapelletje
die hij in 1642 voltooide waarna op 1
juni de pastoor het
genadebeeld in de
kapel kon plaatsen.
Vele wonderen zijn
gebeurd en gebeden verhoord.

geweld en tumult van botsende ideeën
is het haast onbegonnen werk om over
vrede te spreken. Je praat dan over een
bijna onmogelijke droom. Respectvol
luisteren naar elkaar is er vaak niet bij.
Toch vindt de oecumenische werkgroep
dat het ‘huis van God’ plaats moet bieden
aan alle volken. Om dit voor elkaar te
krijgen heb je mensen nodig met verbeelding. Alle verandering is ooit begonnen
met verbeelding en dromerij. Kortom dat
waarover John Lennon zingt in het lied
dat nog steeds de hele wereld ontroert
’Imagine’. De werkgroep hoopt dat vele
parochianen en gemeenteleden zich laten
meeslepen door het thema van vrede en
het recht om te dromen en te doen. De
viering vindt plaats in de kerk van HoogKeppel en begint om 10.00 uur.

Allerzielen 2017

Op 4 oktober is om 19.00 uur een Marialof. Op alle overige woensdagen in oktober wordt om 19.00 het rozenkransgebed
gebeden.

In de viering van Allerzielen op donderdag 2 november om 19.00 uur, gedenken
we alle overledenen in onze gemeenschap,
parochie en familiekring. Wij gedenken
ook hen die omgekomen zijn door rampen en oorlogsgeweld.
In onze gemeenschap steken we een kaars
aan voor de overledenen van het afgelopen jaar:
- Geert Klein Mentink 11-11-2016
- Riek Thuss-Schoenaker 05-06-2017
- Antoon Burghout 05-07-2017
- Cisca Klein-Reesink- Eilers 05-08-2017
- Jo Burghout-Booltink 31-08-2017
Ook zal er een kaars branden voor degene
waarvan het kruisje wordt teruggegeven
van het jaar ervoor:
- Bep Seegers-Snelder 15-10-2016
- Theo Verwaaijen 16-10-2016

Oecumenische viering

Willibrorddag

“Zonder verbeelding gaat het niet”
Zondag 29 oktober is er weer een oecumenische viering. Voorgangers zijn
Ds. D. Engelage en pastoraal werker M.
Engelage. Midden in het hedendaagse

Op vrijdag 10 november wordt de jaarlijkse Willibrorddag gehouden. Het wordt
een feestelijke ontmoetingsdag voor parochianen vanaf 75 jaar, (chronisch) zieken
en zij die een dierbare hebben verloren in

Maria Werkgroep

het afgelopen jaar. Deze doelgroep wordt
persoonlijk uitgenodigd door de werkgroep Diaconie/Caritas.

Programma:

09.45 uur Welkom in de kerk
10.00 uur Eucharistieviering met de
mogelijkheid tot ontvangen
van het Sacrament der Zieken,
voorgegaan door pastoor
Scheve
11.00 uur Feestelijke koffie/thee in het
Hessenhuus
12.00 uur Gezellig samenzijn onder het
genot van een glaasje
13.00 uur Boerenkoolmaaltijd
14.00 uur Afsluiting

Anders Vieren
Op zondag 12 november wordt weer
een Anders Vieren viering gehouden
in Drempt. De reacties op de afgelopen
vieringen waren erg positief! Samen met
het koor Feeling gaan we er ook deze keer
weer een inspirerende viering van maken.

Kerst Kinderen
Heb je jonge kinderen en wil je hen kennis
laten maken met kerst in de kerk?
Het lijkt ons leuk om, in navolging van de
Kinderkerstvieringen van de afgelopen
jaren, ook dit jaar op Tweede Kerstdag in
de ochtend de kerk open te stellen voor
gezinnen met jonge kinderen.
Voel je ervoor om op een nieuwe, ontspannen, manier samen met jouw kind(eren)
Kerst te beleven, om samen met hen het
kerstverhaal voor te lezen en de prachtige
kerststal te bekijken in onze kerk?
Meld je aan of bel voor informatie naar
Ingrid: 0313-479294.

Vrijdagviering
Op iedere laatste vrijdag van de maand is
er om 9.30 uur een viering in onze kerk.
27/10: WCV Diaken Bos; 24/11: Eucharistie Pastoor Scheve

Familieberichten
Overleden:

Op 5 augustus is op bijna 89-jarige leeftijd overleden Ciska Klein Reesink-Eilers.
Ze woonde de laatste jaren in Hummelo.
31 augustus is op 81-jarige leeftijd overleden Jo Burghout-Booltink. Nog maar
8 weken geleden hadden we afscheid
genomen van haar man Antoon. In de
viering van 5 september hebben we haar
herdacht en daarna begraven in het graf
naast Anton op onze begraafplaats. Wij
wensen kinderen en kleinkinderen veel
sterkte en Gods zegen bij het verwerken
van dit groot verlies.
Dat ze mogen rusten in vrede.

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

Locatieraad/pastoraatgroep
Jan den Hartog, voorzitter, 452815
Alex Gerritsen 450950
Anke Pasman, 451261
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11 november – 24 november: Thea en
Gerda
25 november – 8 december: Yvonne en
Til

Dames- en herenkoor

Repetities: 3 oktober, 10 oktober, 17
oktober, 24 oktober, 7 november, 14 november, 21 november en 5 december
Gezongen vieringen: 15 oktober, 29
oktober, 19 november en 26 november

Intenties

Activiteiten voor
vrouwen
Op donderdag 12 oktober 2017 gaan we
een dagje naar Aalten en Bredevoort.
In Aalten bezoeken we het Onderduikmuseum. In dit museum wordt een beeld
geschetst van het dagelijkse leven van de
burgers in de bezettingsjaren.
Om 11.00 uur gaan we onder leiding van
een gids de gängeskestocht wandelen. Dit
is een uniek patroon van smalle paadjes
door het centrum van het dorp. De gängeskes vormen van oudsher de verbinding
tussen de uitvalswegen en de tuinen van
de keuterboertjes. Daarna is het tijd voor
een lunch en om 14.00 uur vertrekken we
met de auto’s naar Bredevoort.
Ook in Bredevoort gaan we wandelen
(maar dan zonder gids) door het centrum
en door het vestingpark Sint Bernardus.
In 2008 heeft er een renovatie plaatsgevonden van dit park en een wandeling
over de (gedeeltelijk zwevende) paden
is zeker de moeite waard. Er is zelfs een
Lourdesgrot te zien. We sluiten af met
koffie / thee (en voor de liefhebber iets
lekkers erbij) en gaan om ongeveer 16.15
uur terug naar Olburgen.
Donderdagavond 16 november 2017
hebben we onze jaarlijkse filmavond bij
Kraantje Lek. Het achterste gedeelte
wordt omgetoverd tot filmzaal en met het
beeld- en geluidsmateriaal waan je je in
een echte filmzaal.
Extra informatie over deze activiteiten is
te lezen in onze nieuwsbrief.

Boekenuitleen Olburgen
De boekenuitleen wordt gerund door een
aantal vrijwilligers. Elke dinsdagavond
van 18.30 uur tot 19.30 uur ben je welkom in de voormalige basisschool in Olburgen. Maar ook elke vrijdagmorgen van
10.30 tot 11.30 uur kun je daar terecht
voor een boek of een dvd, een praatje, een
kopje koffie of thee.

Opbrengst collecte
De collecte voor de Nederlandse Missionarissen heeft € 52,45 opgebracht.
Hartelijk dank aan iedereen die zijn/haar
bijdrage hieraan geleverd heeft.

Rooster
In de volgende weekenden zijn er geen
vieringen in onze kerk:
7 – 8 oktober
4 – 5 november
2 – 3 december

Misdienaar:
15 oktober
11 november

Collectanten
15 oktober:
22 oktober:
29 oktober:
11 november:
19 november:
26 november:

Lectoren

15 oktober:
29 oktober:
11 november:
19 november:

Kosters

6 oktober:
15 oktober:
22 oktober:
29 oktober:
3 november:
11 november:
19 november:
26 november:
1 december:

Erna Bosch
Theo Damen
Jan den Hartog
Erna Bosch
Theo Damen
Jan Baars
Anny Steentjes
Cilia Langenhof
Roland Jansen
Anke Pasman
Theo Damen
Betsie Verhoeven
Jan Baars
Joost Langenhof
Theo Damen
Cilia Langenhof
Betsie Verhoeven
Jan Baars
Theo Damen

Bloemversiering

30 september – 13 oktober: Yvonne en Til
14 oktober – 27 oktober: Betsie en Nicole
28 oktober – 10 november: Diny en
Leonie

15 oktober: Gradus en Riek Bremer,
Theo Bremer, Herman en Bep Pasman,
Jan Egging en Marietje Egging-Houtman,
Overleden ouders Gerritsen-Reulink,
Gradus en Dinie Baars, Bart Godschalk,
Overleden familie Sesink-Peters
22 oktober: Liesbeth Sielias, Willemien Horstink-Groot Koerkamp en Jan
Horstink, Rie Gosselink-Harms en Ton
Gosselink
29 oktober: Geert-vader en moeder
Pelgrom, Herman en Bep Pasman, Theo
van Aalst, Antoon Gosselink en Truus
Gosselink-Steverink
11 november: Willemien HorstinkGroot Koerkamp en Jan Horstink,
Herman en Bep Pasman, Jan Egging en
Marietje Egging-Houtman
19 november: Annie Gosselink-Pasman
en Albert Gosselink, Gradus en Dinie
Baars, Overleden ouders GerritsenReulink, Gradus en Riek Bremer, Theo
Bremer, Theo van Aalst, Bart Godschalk,
Robert Vallen
26 november: Herman en Bep Pasman

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 1:
1 november 2017
Nummer 2:
4 december 2017
Nummer 3:
17 januari 2018
Nummer 4:
14 maart 2018
Nummer 5:
7 mei 2018
Nummer 6:
29 juni 2018
Nummer 7:
3 september 2018
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.

Kerkbalans 2017
Voor parochianen die zelf de bijdrage overmaken
Sommige parochianen, die een bijdrage
hebben toegezegd aan de actie kerkbalans 2017, hebben deze bijdrage nog niet
overgemaakt. Wilt U zo vriendelijk zijn
om dat alsnog te doen? Als u vergeten
bent, hoeveel u hebt toegezegd, dan kunt
u mij altijd bellen dan kijk ik het voor u
na. Penningmeester Trees Huis in ’t Veld,
tel. 452376.

Caritas zoekt nieuw lid
De PCI (Parochiële Caritas Instelling)
van onze geloofsgemeenschap is op zoek
naar een nieuw lid. Momenteel hebben
Annie Alberink en Jos Lohuis zitting in
de PCI, maar Jos heeft te kennen gegeven
hiermee te willen stoppen. Voelt u zich
maatschappelijk betrokken en vindt u het
belangrijk dat mensen die het wat minder
hebben geholpen worden? Dan bent u een
geschikte kandidaat voor deze functie.
Annie (tel. 452951) en Jos (tel. 451556)
kunnen u precies vertellen wat het werk
inhoudt.

Ziekenzalving
Terugblik op de ziekenzalving van
10 september
Maar liefst 14 mensen ontvingen in een
sfeervolle viering de ziekenzalving van
pastoor Scheve, ondersteund door diaken
Bos. Heel indrukwekkend om in een

muisstille kerk 14 keer het zegenende gebed te horen en te zien dat ieder hierbij de
zalving met olie ontvangt. Na afloop was
het druk bij de koffie waar ieder nog even
gezellig napraatte over het gebeuren.

Ontspanningsmiddag
Uitnodiging voor de ontspanningsmiddag van de HVD
U bent allen van harte uitgenodigd voor
de ontspanningsmiddag in samenwerking met de HVD van de Protestantse
Gemeente op zaterdag 7 oktober van
14.00 uur tot 18.00 uur in het Anker. De
Mólendeerns uit Vorden geven invulling
aan deze middag door middel van muziek
en zang. De middag wordt afgesloten met
een gezamenlijke broodmaaltijd, hiervoor wordt bij de uitgang een vrijwillige
bijdrage gevraagd. Wij hopen velen van U
op deze middag te ontmoeten.
Opgeven graag vóór 3 oktober bij Annie
Willemsen, tel. 451853.

Interkerkelijk Luther-jaar
in Steenderen

Oecumenische dienst
Het jaar 2017 is het internationale
Luther-jaar. Natuurlijk besteden we daar
ook in de Steenderense kerken aandacht
aan. Dat doen we namelijk als geloofsgemeenschap samen met de protestantse
gemeente. Op zondag 22 oktober is er om
te beginnen om 10.00 uur in de Remigiuskerk een oecumenische dienst over dit
thema met als voorgangers dominee Fini
van Zoelen en parochieel medewerker
Laura van de Kam. In diezelfde week, op
vrijdagavond 27 oktober, wordt in Het
Anker aan het Marktplein een film over
Luther vertoond. Ook dit is een avond
vanuit beide kerken.
Maarten Luther stond bekend om zijn
‘Maaltijd-redes’. Tijdens een goede maaltijd een goed gesprek over een interessant
thema. Op vrijdagavond 17 november

houden we in Het Anker daarom een
Luther-maaltijd. Ook deze activiteit wordt
georganiseerd door de beide Steenderense kerken. Nadere informatie volgt nog.

Nieuw seizoen Eat &
Meet-groep

Jongeren tussen 11 en 15 jaar van beide
Steenderense kerken zijn ook dit jaar
weer welkom bij de Eat & Meet-groep,
voor gezelligheid en een goed gesprek
met leeftijdgenoten. ’s Avonds tijdens
een lekkere maaltijd wordt een thema
uitgediept, met spel, gesprek, filmpjes
en andere creatieve werkvormen. Twee
keer per maand op zondagavond tussen 17.30 uur en 19.00 uur, bij Henk en
Marion Knol, Kastanjelaan 37 in Steenderen. Op zondagmiddag 10 september
ging de groep van start met een gezellige
barbecue. Maar ook na deze start kunnen
andere jongeren zich nog gewoon bij de
groep aansluiten. De data voor de rest van
dit kalenderjaar: zondag 24 september,
8 oktober, 29 oktober, 12 november, 26
november en 10 december. Informatie: tel
452643 of via de app naar Marion Knol
0615226413.
Het Eat&Meet-team, Marieke, Marion
en Henk

Vrijwilligersviering
29 oktober

Sinds een aantal jaren houden we in het
najaar een vrijwilligersbijeenkomst. Om
9.30 uur is er een viering in de kerk.Dit
jaar zal pastoraal werker Jaap van Kranenburg voorgaan. Tijdens deze viering
wordt er een werkgroep in het zonnetje
gezet. Welke groep dit is blijft tot het
laatst een goed bewaard geheim. Na de
viering is er een gezellig samenzijn met
een natje en een droogje. In de viering is
iedere parochiaan welkom en na afloop
speciaal de vrijwilligers. Houdt u deze
zondag vrij tot ongeveer half 2!

Kerk openstelling
Dat voorbijgangers blij zijn dat onze kerk
is opengesteld blijkt uit de berichten die
men achterlaat in het boekje. Een tweetal
tekstjes hebben we er voor u uitgelicht:
‘Het mooie van een katholieke kerk is dat
hij altijd de deur open heeft. Een katholiek is dus 24/7 in de gelegenheid de kerk
te bezoeken. Als protestant doen we ons
tekort. Onze kerk is open op zondag van
9.30 tot 11.00 uur. Aug. ’17.’
‘Kerk ziet er prachtig uit! Ik heb destijds
vernomen dat de restauratie is geschied
door vrijwilligers. Prachtig stuk werk verricht. Harry en familie 23/7.’
Vervolg op pagina 25

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;

Ludger, Luther en de
liefde
Dit jaar, 2017, wordt herdacht dat 500
jaar geleden Maarten Luther zijn stellingen tegen de kerk van Rome aan de deur
van de slotkapel van Wittenberg nagelde.
Maar dit is ook het jaar waarin herdacht
wordt dat de Heilige Ludger 1275 jaar
geleden geboren werd. De kerken van
Wichmond en Vierakker, protestant en
katholiek, gaan die herdenkingen gezamenlijk vieren.
Dominee Tim Wiersum heeft een musical
geschreven waarin verhalen over zowel Luther als Ludger een plaats hebben gekregen. Na wat redigeerwerk is
het een mooi stuk geworden; een soort
Romeo en Julia liefdesverhaal dat zich
in Wichmond-Vierakker afspeelt rond
1916-1917. Het spel zal drie keer worden
opgevoerd in het Ludgerusgebouw:
Vrijdag 27 oktober om 20.00 uur
Zaterdag 28 oktober om 20.00 uur
Zondag 29 oktober om 14.00 uur
Kaarten à € 7,50 (kinderen t/m 12 jaar €
3,50) zijn verkrijgbaar bij Bakkerij Besselink, Auto Langwerden en het Ludgerusgebouw vanaf 13 oktober.

Allerzielen
In de viering van 2 november gedenken
wij in het bijzonder diegenen die sinds 1
november vorig jaar zijn overleden.
Om 19.00 uur is er een Eucharistieviering waarin we stilstaan bij onze dierbare overledenen. Op bijzondere wijze
zullen wij aandacht besteden aan hen
die het laatste jaar zijn heengegaan. De
nabestaanden van hen worden dan ook
speciaal uitgenodigd om te midden van
medeparochianen deze plechtigheid bij
te wonen. Daarbij hoort ook een bezoek
aan het kerkhof, een traditie die tot op de
dag van vandaag wordt voortgezet. Een
bloemetje op het graf, aangevuld met een
lichtje, draagt er toe bij de herinnering
aan de overledene levendig te houden.

Ceciliafeest
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bejaarden die naar een verpleeghuis gaan
en militairen op missie aan de orde. Twee
van zulke veteranen waren daadwerkelijk
in de goedbezochte viering aanwezig en
nog wel een vader en een zoon. Vader Ben
Helmink was na de Tweede Wereldoorlog
naar Nederlands-Indië gegaan en zijn
zoon Ben ging vele jaren later o.a. naar
Libanon. Zoon Ben hield hierover een
emotioneel verhaal en de toehoorders
waren duidelijk geroerd hetgeen bleek uit
een welgemeend applaus. Ook zong jonge
Ben twee toepasselijke liederen: “The
Family Tree” (stamboom) en “Mag ik dan
bij jou?”. Het slotlied door het oecumenisch koor gezongen en met trompetspel
door Jan Schieven was “Het Dorpslied”
van pastoor Ter Heerdt en de feestweek
kon beginnen.

Op zaterdag 25 november zal er het jaarlijkse Ceciliafeest gehouden worden. Dit
zal beginnen met een Eucharistieviering
om 17.00 uur met aansluitend een gezellig
samenzijn in het Ludgerusgebouw waarin
het ontspannende gedeelte verzorgd zal
worden door de partners van de koorleden.

Kindernevendiensten/
adventsproject
Op de volgende zondagen is er een kindernevendienst.
Zondag 15 oktober 9.30 uur Woord- en
Communieviering
Zondag 5 november 9.30 uur Woorddienst
Zondag 19 november 9.30 uur Woord- en
Communieviering
Het lijkt allemaal nog ver weg, maar voor
je het weet is het alweer advent.
Tijdens de adventsperiode van 3 december t/m 17 december is er elke adventszondag een kindernevendienst. Er wordt
gewerkt met een speciaal daarvoor
bestemd adventsproject.
Graag aanmelden voor het project via:
kindervieringen@demooistekerk.nl i.v.m.
de voorbereidingen.

Start feestweek
Vierakker/Wichmond
met emotionele Openluchtviering in
Vierakker op 20 augustus.
Eindelijk was het dan mooi weer en
waren we zeker van een zonnige openluchtviering. Het thema deze ochtend
was “Ik vertrek” en de celebranten waren
diaken Theo ten Bruin en dominee Tim
Wiersum. Het thema sloeg op de fietstocht die aansluitend met honderden
fietsers de kermisweek openden vanaf het
Ludgerus gebouw. In de dienst werd “Ik
vertrek” breder uitgewerkt en kwamen
vluchtelingen die vertrokken, emigranten,

Ziekenzalving
Op zondag 10 september j.l. was er in
de H. Willibrordkerk in Steenderen een
Eucharistieviering met daarin een ziekenzalving voor de Vijfslag. Deze viering
werd voorgegaan door pastoor Scheve
en diaken Bos en de gezangen werden
verzorgd door het gemende koor. Aan
de ziekenzalving werd door 14 personen
deelgenomen, waarvan 8 uit Vierakker.
Na deze viering kon er in het “Kerspel”
nog gezellig nagepraat worden onder het
genot van koffie en/of thee.

Parochieavond
7 december 2017
Christus Koningkerk,
het Jebbink 8 in Vorden.
Spreker: pater Jan Hulshof
Motto: ‘AARDE, MIJN AARDE,
MIJN MOEDERS HUIS’
Pater Hulshof verbindt de woorden van Huub Oosterhuis met de
woorden van ruimtevaarder André
Kuipers en het ‘Laudato Sí’ van
Paus Franciscus.
Zie pagina 7.
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13 dopelingen
In diverse vieringen in onze parochie worden de komende
twee maanden 13 kinderen gedoopt. De ouders zijn dinsdag 12 september j.l. bij elkaar geweest voor de
parochiële doopvoorbereiding. Dit was een zeer geslaagde avond waarin ouders uitleg kregen over de betekenis
van de doop. Ook werd er gesproken over wat zij hun
kind in het leven willen meegeven. Er werd nagedacht
over de betekenis van het geloof in hun leven en hoe zij
dit aan hun kind kunnen doorgeven.
Daarnaast hebben de ouders een tweede bijeenkomst
met de doopheer in de geloofsgemeenschap waar kun
dochter of zoon gedoopt zal worden.
We wensen alle ouders een mooie doopviering toe en
heten de dopelingen Kato Kraassenberg, Luca Preece,
Annabelle van Haren, Tess en Iris Koerkamp, Akycia
Ekkelkamp, Beau Lagrené, Jip Nobel, Bente van Doorn,
Annie Oogjes, Yfke ter Bogt, Tobian Duringhof en Isa
Jonkers van harte welkom in onze parochie.

Het Heilig Vormsel
in 2018
Als uw zoon of dochter in groep 8 van de basisschool zit
of in groep 1 van het voortgezet onderwijs kunt u hem/
haar aanmelden bij het parochiesecretariaat voor het
Sacrament van het Heilig Vormsel.
De vormselvoorbereiding start in het voorjaar van 2018
met een ouder-kind-informatieavond. Op 21 en 22 april
is het voorbereidingsweekend met overnachting, 26 mei
gaan we met de vormelingen een dag naar Utrecht, en er
wordt nog een kennismaking met de vormheer gepland.
Alle data onder voorbehoud. In het volgend parochieblad
volgen de definitieve data.
De vormselviering is op zaterdagavond 9 juni om 19.00
uur. De vormheer is vicaris Ronald Cornelissen. Plaats en
kerk waar de Vormselviering zal zijn wordt te zijner tijd
bekend worden.
Het aanmeldformulier vindt u op de website van de
parochie www.12apostelen.nl – Wat te doen bij? – Heilig
Vormsel
Voor informatie kunt u terecht bij Marga Engelage,
m.engelage@12apostelen.nl of 06 29 405 303.

Marga Engelage, pastoraal werker

Een bijzonder prentenboek

Steen voor steen
van Giuliano Ferri

De werkgroepen uit de verschillende clusters zien uit
naar de aanmeldingen van uw kind. Bij voldoende aanmeldingen zal dan in het voorjaar van 2018 de Eerste Communievoorbereiding starten.
Als uw kind in groep 4 of 5 van de basisschool zit kunt
u het aanmelden. U kunt het aanmeldformulier vinden
op de website: www.12apostelen.nl – Wat te doen bij? –
Eerste Heilige Communie.
Voor vragen kunt u terecht bij het parochiesecretariaat
secretariaat@12apostelen.nl
of bij Marga Engelage, m.engelage@12apostelen.nl of
06 29 405 303.

Een kleine muis met een blauw
jasje en een broekje aan ziet
twee prachtige bloemen die
zomaar in een muur groeien.
Wanneer hij de bloempjes plukt
valt een steen uit de muur. Achter de opening verschijnt een
landschap. De muis besluit de
muur af te breken, nieuwsgierig
als hij is naar het land erachter.
Steeds meer vriendjes komen om
hem te helpen bij het afbreken.
Samen sjouwen ze met de zware stenen en het gat in de
muur wordt steeds groter. Wanneer de muur helemaal
weg is, zien ze dat er aan de andere kant ook dieren wonen! Andere dieren dan zijzelf. Helaas kunnen ze elkaar
niet bereiken, want er is ook nog water dat hen scheidt.
Samen bedenken de dieren een plan om elkaar toch te
kunnen ontmoeten en ontdekken ze dat je ook andere
dingen met stenen kunt doen behalve muren bouwen.
Dit kartonboekje bestaat uit fleurige prenten en bevat
geen tekst. Het nodigt uit om samen met je kind een
verhaal te bedenken bij de plaatjes.
Krachtig in zijn eenvoud.

Marga Engelage, pastoraal werker

M. Engelage, pastoraal werker

Eerste Heilige
Communie in 2018
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Jong Onderweg
Op woensdag 25 oktober komt Jong Onderweg weer bij
elkaar. Dit keer bij één van de leden thuis. Heb je zin om
ook mee te doen met deze groep?
Voor informatie en aanmelden kun je terecht bij
Marga Engelage: m.engelage@12apostelen.nl
of bel of app 06 29 405 303.

The Pope Video
Maandelijks videobericht
van paus Franciscus
Sinds januari 2016 verschijnt maandelijks The
Pope Video, een kort filmpje
waarin paus Franciscus
steeds een andere “uitdaging
voor de mensheid” aan de
orde stelt, uitmondend in
een gebedsintentie.
Bij het ontstaan van internet, begin jaren negentig was
het Vaticaan één van de eerste organisaties met een
uitgebreide en informatieve internetsite: The holy See
Nederlandstalig. De Video van de Paus is een initiatief
van het Wereldwijd Gebedsnetwerk van de Paus (Apostolaat van het gebed) om de verspreiding te bevorderen
van de maandelijkse gebedsintenties over de uitdagingen
waarmee de mensheid wordt geconfronteerd.
Elke maand kan je meebidden met Paus Franciscus.
Op de site ‘De video van de Paus’ https://thepopevideo.
org/nl.html kun je je aanmelden voor een maandelijks
bericht in je mailbox. Hier zijn ook filmpjes van eerdere
maanden te vinden met onderwerpen als: duurzaamheid,
solidariteit, steden, kindsoldaten, vluchtelingen, jongeren.

Marga Engelage, pastoraal werker
Het is een absurde tegenstrijdigheid te spreken over
vrede, te onderhandelen over vrede en tegelijkertijd de
wapenhandel te bevorderen of toe te staan. Een oorlog
hier, een oorlog daar – gaat het eigenlijk over een oorlog
vanwege echte problemen, óf over het een commerciële
oorlog om die wapens te verkopen via illegale handel
zodat de handelaars van de dood zich kunnen verrijken?
Laten we een eind maken aan deze situatie. Laten we samen bidden voor de wereldleiders – dat zij zich vastberaden inzetten voor een beëindiging van de wapenhandel,
die zovele onschuldige slachtoffers maakt.
Paus Franciscus - Juni 2017

Top 2000
Kerkdienst op
29 december 2017
Na het succes van afgelopen jaar is er ook dit jaar een
Top 2000 Kerkdienst met nummers uit de Top 2000
gespeeld en gezongen door een band en een Top 2000
projectkoor. De organisatie is in handen van de stuurgroep o.l.v. Marga Engelage, pastoraal werker van de
parochie HH. Twaalf Apostelen en Anneke de Hoop, dominee van de Protestante Gemeente Warnsveld.
De Top 2000 Kerkdienst is op 29 december om 19.30
uur in de protestante
kerk De Wijngaard,
Wilhelminastraat 3 in
Zutphen.
Zie ook te zijner tijd
de aankondigingen op
flyers en posters.

Zing mee met
het Top 2000
Projectkoor!
Een professionele
dirigent zal met het projectkoor op zes repetitieavonden
de gekozen liederen inoefenen. Heb je zin om mee te
doen, als solist of met het projectkoor, meld je dan aan
bij Marga Engelage: m.engelage@12apostelen.nl of
06 29 405 303.

Namens de Stuurgroep Top 2000 Kerkdienst,
Marga Engelage

Kliederkerk
Op 22 oktober staat de Kliederkerk in het teken van het
leven van Luther. Hij heeft ervoor gezorgd dat de protestantse kerk bestaat, maar eigenlijk wilde hij helemaal
geen nieuwe kerk stichten, maar alleen veranderingen
doorvoeren.
Met eigentijdse activiteiten gaan de kinderen met dit
thema aan de slag van 14.00 tot 16.00 uur in
De Wijngaard aan de Wilhelminalaan 3 in Zutphen.

Onderweg / Onze koren
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Gemengd Koor Emmanuel Zutphen
Het Gemengd Koor Emmanuel is opgericht te Zutphen op 29 januari 1963 met als doel
het opluisteren en ondersteunen van kerkdiensten in de ruimste zin van het woord.
Aanvankelijk werd het koor ook wel het RK Kerkkoor van de Emmanuelparochie genoemd. De naam Emmanuel is echter niet verbonden met een kerkgebouw maar met
zijn betekenis “God zij met ons”. In de beginjaren stond het koor dat toen ongeveer 30
leden telde, onder voorzitterschap van de toenmalige pastoor W.J. Jongerius.
In het eerste jaarverslag staat de volgende zin: “Vanzelfsprekend mogen wij vreugde
beleven aan het zingen op zichzelf, mogen wij verwachten dat een repetitieavond niet
alleen inspanning vraagt doch ook ontspanning met zich meebrengt en dat wij na goede
en verantwoorde zang waardering oogsten, doch wij zullen nooit vergeten dat onze taak
een dienende is,…..”. Nog altijd geldt de strekking van deze wat gezwollen formulering.
De koorleden doen hun best om zo goed mogelijk invulling te geven aan die dienstbare
rol maar zeker neemt ook de gezelligheid voor velen een belangrijke plaats in.
Lange tijd was er sprake van een combinatie van een Latijns koor en een gemengd koor
maar inmiddels presenteren wij ons al weer vele jaren als het Gemengd Koor Emmanuel
en zingen we, na de sluiting van de Emmanuelkerk, uitsluitend in de St. Jan.
Met dezelfde intentie als bij de oprichting wordt er gezongen uit een tamelijk uitgebreide
bibliotheek van gezangen. Daar zitten ook Latijnse en Gregoriaanse vaste gezangen bij.
De meeste liederen zijn echter in het Nederlands en soms in een andere moderne taal.
De laatste jaren is het koor, met dank aan eenieders inzet en de deskundige leiding van
onze dirigent, sterk gegroeid, zowel qua kwaliteit als qua kwantiteit. Het ledental viel
even terug naar 15 maar momenteel zijn er weer 22 actieve leden. Helaas ligt het aantal
mannen slechts drie boven de grens die de naam gemengd koor rechtvaardigt.
De terugloop bij de mannensectie is een voortdurende bron van zorg.
We zouden heel graag 4-stemmig repertoire willen blijven zingen maar
dat is alleen mogelijk als zich een paar extra mannen aanmelden.
Met enthousiasme en inzet oefenen wij op donderdagavond in het
Odensehuis van 19.30 uur tot 21.15 uur en sluiten af met koffie. Met
een frequentie van één keer
per maand zingen we vervolgens in de zondagse Eucharistievieringen van 11.15 uur in
de St. Jan.
Nieuwe leden (vooral mannen) zijn zeer welkom!

