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De kerstperiode is nog niet ten einde en 
de nieuwe Onderweg ligt al weer op de 
mat. Dit komt omdat Pasen in 2018 erg 
vroeg valt en de verschijningsdatum van 
Onderweg bepaald wordt door de liturgi-
sche kalender.
Dit nummer staat vooral in het teken 
van de actie kerkbalans. Kerkbalans is 
een gezamenlijke actie van de Rooms-
Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk 
en de Oud-Katholieke Kerk van Neder-
land. Drie kerkgenootschappen die al 
sinds 1973 samen een beroep doen op de 
plaatselijke geloofsgemeenschappen voor 
een financiële bijdrage. Op pagina 5 kunt 
u lezen hoe de inkomsten en de uitgaven 
van onze parochie in het voorgaande jaar 
zijn geweest.
Ik wil op deze plaats nog even terug komen 
op de bijlage in de vorige Onderweg, waar 
u gevraagd werd om zich in te schrijven 
voor het ontvangen van onze nieuwe 
digitale nieuwsbrief ParochiePost. Deze 
zal ongeveer tien keer per jaar naar uw 
mailadres worden gestuurd. Het zullen 
korte berichten zijn met soms “hotnews” 
en als u meer wilt lezen dan kunt u “door-
klikken”. Het adres om in te schrijven 
is: https://www.12apostelen.nl/index.
php/homepagina/ Doe het meteen, dan 
vergeet u het niet.
Ik wens u allen, mede namens de redac-
tie, een gezond en gezegend 2018.

Joseph Wissink



Onderweg / Van de pastores    

Oud jaar... nieuw jaar...
Terugkijken en vooruitkijken. De balans opmaken of gewoon doorgaan, zonder 
enige ogenschijnlijke verandering verder gaan met de dagelijkse gang, met 
het leven? Voor ieder van ons zal dat anders zijn. Als ik terug kijk naar wat 
2016 voor mij en Dirk betekend heeft dan is dat nogal wat. In het eerste blad 
van 2017 stond onze foto en een terugblik op ons huwelijk. Inmiddels zijn we 
verhuisd naar Vorden en we kijken met liefde terug op wat is geweest en met 
liefde en vertrouwen naar de toekomst. En natuurlijk geeft het verloren, het 
voorbije leven dat is geleefd en gedeeld, momenten van verdriet, weemoed en 
melancholie.

Soms kun je naar buiten kijkend ‘zien 
en niet zien’. De lucht, de wolken en de 
bomen zien en tegelijk in je binnenste 
schouwen naar de beelden die opgeroe-
pen worden of die zich vanuit je binnen-
ste aandienen.

Beelden en verbeelden.....
In december ben ik naar het museum in 
Groningen geweest, naar de tentoonstel-
ling De Romantiek in het Noorden 
– van Friedrich tot Turner, het eerste 
internationale overzicht van landschap-
schilderkunst uit de Romantiek in Noord-
Europa. Dramatische landschappen met 
woeste zeeën, imposante bergen en vul-
kaanuitbarstingen wisselen elkaar af met 
stille maannachten en serene velden waar 
de eenzame passant tot rust komt. Zo 
staat er geschreven in de aankondiging.
De landschapschilderkunst nam tijdens 
de Romantiek (ca. 1800-1850) een hoge 
vlucht, met kunstenaars als J.M.W. Tur-
ner in Engeland, Caspar David Friedrich 
in Duitsland en Johan Christian Dahl 
in Noorwegen. Niet alleen spreken hun 

schilderijen nog steeds tot de verbeelding, 
ook ontstond in deze periode een nieuwe 
opvatting die een bepalende invloed heeft 
gehad op de moderne kunst. Schilders 
keken niet meer alleen zorgvuldig om 
zich heen; ze keerden ook de blik naar 
binnen, naar hun eigen innerlijk. De 
landschappen die zij schilderden zijn 
net zo gevarieerd en veranderlijk als de 
gemoedstoestanden van de mens. Zo 
geeft de natuur zowel een historische als 
spirituele beleving.

De schilderijen gaven een inkijkje in de 
gemoedstoestand van de schilders van 
toen. Alsof je kon meevoelen in melan-
cholie over vervlogen tijd, de veranderin-
gen die op stapel stonden maar waarvan 
de betekenis nog zoveel onzekerheid 
opriep. Het staan tussen twee tijdperken 
in. In de geschiedenis zien we dit vaker 
gebeuren, perioden waarin culturen, 
volken zich met nieuwe omstandigheden 
moeten dealen. Door vooruitgang, tech-
niek of door oorlogen en rampen weer een 
nieuwe toekomst moeten opbouwen.

Wat bleef was melancholie en heimwee 
naar verloren gegane tijd en het ongrijp-
bare van de voorliggende tijd. 
Het vraagt om durven loslaten en over-
gave aan. Vertrouwen. 
De verhalen van de mensen van die tijden 
kunnen ons helpen en leren hoe om te 
gaan met veranderingen in onze tijd. Hoe 
kunnen we omgaan met veranderingen 
waar we geen grip op hebben, verande-
ringen die we niet altijd willen omdat het 
van ons vraagt het oude vertrouwde los te 
laten zonder dat het nieuwe helder is en 
goed voelt.

Voor ons ligt een nieuw jaar waarin ook 
veranderingen op stapel staan. Of we 
willen of niet, ‘de tijd haalt ons in’, wordt 
er wel eens gezegd, je kunt er maar beter 
op voorbereid zijn in plaats van kramp-
achtig vasthouden wat als water uit je 
vingers glipt. Beter dan tegen de stroom 
in te zwemmen en verkrampt te raken, 
geeft het meer energie als je in de stroom 
meegaat en kijkt waar je houvast hebt en 
naar wat het leven geeft. 
De toekomst van de kerk, parochie, van 
onze geloofsgemeenschappen en de toe-
komst van ieder van ons. Ik moet hierbij 
sterk denken aan het Exodus verhaal. Het 
volk dat bevrijd uit Egypte op weg gaat 
maar tegelijkertijd in die nieuwe omstan-
digheden weer aan het samenleven met 
elkaar moet werken. 40 jaar, een genera-
tie lang op weg met God. Op weg naar het 
beloofde land. Daar waar hen de volgende 
opdracht wacht, in vrede samenleven met 
zes andere volken.
Als dat lukt is er pas sprake van heilig 
land. 
Deze verhalen kunnen ons helpen te 
kijken naar onze eigen situatie in de 
geloofsgemeenschap en als parochie. Hoe 
gaan wij de toekomst tegemoet? Samen 
parochie zijn, samen op weg, samen leren 
van elkaar en met elkaar, samen zoeken 
naar nieuwe wegen van kerkzijn, van 
geloofsoverdracht. 
Het oude durven loslaten al is het nieuwe 
nog niet duidelijk vorm gegeven. Maar 
vooral in vertrouwen, samen en bezield!
Dat wens ik u en ons allen toe voor 2018, 
mede namens mijn collega’s pastoor 
Harry Scheve en pastoraal werker Jaap 
van Kranenburg. Dat het een gezegend 
jaar mag zijn.

Marga Engelage-van Langen,
pastoraal werker

Johan Christian Dahl, Noors berglandschap 1819
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Memorial Concert
Op zondag 12 november 2017 vond voor de tweede keer het Memorial Concert 
plaats. Het concert dat jaarlijks op de tweede zondag van november gehouden 
wordt, is een uitnodiging aan allen die een dierbare overledene willen herden-
ken. Mensen die overleden zijn, leven voort in onze herinnering. Ook als het 
al een paar jaar geleden is dat je van iemand afscheid hebt moeten nemen, dan 
nog kan het gemis levensgroot aanwezig zijn. Niet alleen onze eigen dierbare 
overledenen maar ook de slachtoffers van oorlog en geweld en van hongers-
nood en natuurrampen werden herdacht. De bezoekers konden de namen van 
dierbare overledenen op een hart schrijven en deze op een herinneringsmuur 
bevestigen. Op deze manier werd de centrale gedachte bij het concert ‘Wat 
blijft is de liefde’ voor iedereen duidelijk zichtbaar.

Na het welkomstwoord van Margriet 
te Morsche bracht het Lochemse koor 
Marinata met dirigent Petra Hulman en 
pianist Kevin Hofs de liederen ‘In Gods 
hand’, ‘Als alles duister is’, ‘Weer als toen’ 
en ‘Dat nog duizend dagen komen’ ten ge-
hore. De optredens van de deelnemende 
koren werden afgewisseld door herin-
neringsmomenten waarin de namen van 
overleden parochianen werden genoemd 
en die werden afgesloten door de accla-
matie ‘Veeg mijn naam niet weg’.

Veeg mijn naam niet weg
uit het boek van het leven,
dat ik mag opgeschreven staan
bij mijn vrienden.

Na het optreden van de groep Gique met 
het lied ‘Leun op Mij’ van Ruth Jacott, 
zong het koor Stemmig uit Borculo met 
dirigent Jan te Plate en pianist Frank 
Sterenborg de liederen ‘Maak het stil’, 
‘Als rennen geen zin meer heeft’ en ‘Mag 
ik dan bij jou’. De groep Gique met de 

solisten Lianne Versteegen-Krukkert en 
Monique Schutten, toetsenist Henny van 
Weelden en gitarist Luc Kwee, trad ook 
nog op met de liederen ’Afscheid van 
een vriend’ en Breng me naar het water’. 
Het speciaal voor het Memorial Concert 
geformeerde projectkoor met dirigent 
Jan te Plate en pianist Frank Sterenborg 
nam vier liederen voor haar rekening: 
‘Durven zoeken’, ‘Jij bent dichtbij’, ‘Grond 
van mijn bestaan’ en het slotlied ‘Kijk 

omhoog’. Aan de prachtige bijdrage van 
het ruim 70 leden tellende Memorial-
projectkoor was niet te horen dat men 
de liederen voorafgaand aan het concert 
(tussen 11.00 uur en 15.30 uur) had 
ingestudeerd. Dat we terug kunnen kijken 
op een bijzonder geslaagd concert was na 
afloop ook te horen van de enthousiaste 
bezoekers. In 2018 zal het Memorial Con-
cert plaatsvinden op zondag 11 november.
Handig om alvast in uw agenda te zetten.
Gerrit te Vaarwerk



Va n  d e  b e s t u u r s ta f e l
Het jaar 2017 is bijna ten einde. Het jaar 2018 dient zich 
aan. We mogen ons rijk prijzen dat onze geloofsgemeen-
schappen nog zo vitaal zijn. Dat we nog zoveel vrijwilligers 
hebben. Het kerkbezoek loopt terug, een andere kerk-zijn 
periode dient zich aan. Dan rijst natuurlijk de vraag: Hoe 
pakken we dit aan? Het pastoraal team is druk doende een 
Pastoraal Beleidsplan 2018-2022 te maken. We willen graag 
gezonde – vitale geloofsgemeenschappen behouden met bij 
voorkeur een eigen kerkgebouw. Maar dat kan beslist niet 
zonder al die vrijwilligers in de veertien locaties. Je kunt 
nog zulke mooie plannen bedenken, als het niet aanslaat bij 
de parochianen, kun je de plannen weer “in de kast” zetten. 
En wie vertegenwoordigen de parochianen: de leden van 
de locatieraden en pastoraatgroepen. “Die zitten op de kar” 
om de gemeenschap te inspireren, bewegen en in beweging 
te houden. Deze leden worden benoemd voor vier jaren 
door het parochiebestuur. Nu we acht jaar als gezamen-
lijke parochie onderweg zijn, is voor veel bestuurders in 
locatieraden en pastoraatgroepen hun benoemingsperiode 
voorbij. Een aantal van hen neemt afscheid en anderen 
gaan nog een periode door. We zijn hen die afscheid nemen 
zeer erkentelijk en zijn ook blij dat een groot aantal mensen 
doorgaat. Het werk moet immers voortgaan en een combi-
natie van ervaring en “vers bloed” inspireert de besturen en 
medegelovigen. De meeste geloofsgemeenschappen hebben 
hun bestuur weer ingevuld. Op enkele plaatsen is men nog 
naarstig op zoek naar “vers bloed”. Wij wensen al die lokale 
bestuurders veel inspiratie en veel wijsheid in dit mooie 
werk. Wij wensen natuurlijk alle vrijwilligers veel inspiratie 
om het kerkenwerk, wat het ook is, met plezier te doen.
Als parochiebestuur voelen we ons ook breed verantwoorde-
lijk voor alle vrijwilligers. In het kader van het project Risico 
Inventarisatie en Evaluatie is per geloofsgemeenschap 
een overzicht gemaakt hoe de stand van zaken is voor wat 
betreft de veiligheid van materieel en vrijwilligers. Er zal een 
brochure worden opgesteld met informatie over het naleven 
van veiligheid in het vrijwilligerswerk en omgang met mede-
vrijwilligers. Ook zal een mogelijkheid worden geboden om 
eventuele problemen te ventileren bij een klachtencom-
missie. Kortom: Het welzijn van al onze vrijwilligers staat 
hoog in het vaandel. Want met elkaar houden wij een vitale 
parochie.

Namens het parochiebestuur wens ik u een Gezond,  
Inspirerend en Hoopvol 2018.
Ineke Peterse,
Secretaris parochiebestuur
Portefeuille Personeels- en Vrijwilligersbeleid
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Actie Kerkbalans
Mijn kerk in beweging!
Zoals elk jaar vindt ook in de periode 20 januari tot en met 3 
februari 2018 de Actie Kerkbalans plaats. In het financieel over-
zicht is te zien dat ondanks een sterke daling van de opbrengsten 
uit beleggingen het jaar 2016 een nagenoeg sluitende exploitatie 
laat zien. We zijn daar zeer dankbaar voor. Voor 2018 verwach-
ten we een lichte daling van de bijdragen van parochianen, wat 
direct verband houdt met het teruglopend aantal parochianen. 
De opbrengsten uit bezittingen en beleggingen worden gelijk 
verondersteld. Voor 2018 wordt uitgegaan van een laag rende-
ment op de beleggingen (lage rente).

Zoals u ook in het financieel overzicht kunt zien, is de Actie 
Kerkbalans een van de belangrijkste inkomstenbronnen voor 
de parochie en de geloofsgemeenschappen. Graag willen we 
dan ook uw aandacht voor deze Actie 
vragen om zo het werk dat in de ge-
loofsgemeenschappen gebeurt voort te 
kunnen zetten en verder uit te kunnen 
bouwen. Het motto van dit jaar:  
‘Onze kerk in beweging’ geeft goed 
aan voor welke uitdagingen we staan: 
De kerk verandert en om te kunnen 
blijven boeien en groeien moeten we 
met zijn allen in beweging komen. 
Beweegt u mee? Graag wil ik alle 
vrijwilligers die bij de Actie Kerk-
balans betrokken zijn van harte 
bedanken voor hun medewerking!
U stelt hen toch niet teleur?

Gerard Stolwijk, penningmeester

Staat van baten en lasten
In dit overzicht is de begroting voor 2018 opgenomen met als 
vergelijkende cijfers de uitkomsten over het jaar 2016  
(bedragen x € 1.000)
 2018 2016
 (begroot) (werkelijk)
Opbrengsten
Kerkbijdragen (Actie Kerkbalans) 365 386
Overige bijdragen 215 227

Bijdragen parochianen 580 613
Opbrengsten bezittingen / beleggingen  325 325
Opbrengsten begraafplaatsen 120 138
  1.025 1.076
Uitgaven
Persoonskosten 385 382
Kosten onroerend goed 300 296
Kosten erediensten 55 60
Kosten pastoraat 55 63
Bijdragen 135 152
Beheerskosten 80 105
Kosten begraafplaats 20 24

 1.030  1.082
Opbrengsten minus uitgaven -5 -6



Leef in de geest van 
Bernadette
en luister naar wat Maria u te 
zeggen heeft.
Dat zij u tegemoet mag komen
met haar tedere glimlach
en u nabij mag zijn,
elke dag opnieuw!

Ik zeg aan God heel
eenvoudig wat ik Hem
zeggen wil, zonder
mooie zinnen, en Hij
verstaat mij altijd…

Theresia van Lisieux

6 Onderweg / Algemeen

Oorsprong en betekenis 
van Aswoensdag
Na de carnaval begint de vastentijd met Aswoensdag. 
Dat weet iedere katholiek natuurlijk, maar als het over 
de oorsprong en betekenis van deze dag gaat wordt het 
al iets moeilijker. Daarom is het misschien een goed idee 
om met het aanbreken van deze periode onze kennis over 
Aswoensdag eens wat bij te spijkeren of op te frissen.

In de vroege middeleeuwen werd bij mannen as over het hoofd ge-
strooid en bij vrouwen een kruisje op het voorhoofd gezet als start 
van de boetetijd. Bij dit ritueel trok men een boetekleed aan (wat 
we tegenwoordig nog slechts kennen in figuurlijke betekenis uit 
het gezegde ‘het boetekleed aantrekken’) en de boetelingen wer-
den tevens een tijdje uit de gemeenschap verbannen. Deze boete-
doening was aanvankelijk alleen bedoeld voor mensen die zware 
zonden op hun geweten hadden en officieel waren veroordeeld 
nadat men zich hiervoor bij een bisschop had gemeld. Als teken 
van berouw of vasten komt as in de Bijbel veelvuldig voor. Ook het 
ritueel van boetedoening komt al voor in het Oude Testament. Het 
gebruik was dus niet echt een middeleeuwse ‘uitvinding’, maar 
hoogstens een teruggrijpen naar oude Bijbelse gebruiken. Uit deze 
praktijk van openbare boetedoening ontstond Aswoensdag.
Tegen het jaar 1000 werd het echter een algemeen gebruik. Dit 
omdat men ervan uitging dat iedereen wel gezondigd had tegen 
God of medemens. In tegenstelling tot eerder werden gelovigen 
nu niet meer uit de gemeenschap gestoten, maar ze werden wel 
van het priesterkoor afgezonderd door middel van een honger-
doek. Vanaf de twaalfde eeuw werd vanuit Rome voorgeschreven 
dat de as afkomstig moest zijn van verbrande gewijde palmtak-
ken van het voorgaande jaar.

Tegenwoordig gebeurt de zegening en het zetten van het as-
kruisje na het evangelie en de homilie (preek). In het zegengebed 
wordt verwezen naar de bedoeling van de Veertigdagentijd: dat 
we met een zuiver hart het Paasmysterie kunnen vieren. Na 
dit gebed wijdt de priester de as en zet hij een kruisje op het 
voorhoofd van de gelovigen met de woorden: ‘Gedenk, mens, dat 
je stof bent en tot stof zult wederkeren’ of: ‘Bekeer u en geloof in 
de Blijde Boodschap’ Aswoensdag is net als Goede Vrijdag in de 
laatste editie van het Kerkelijk Wetboek een verplichte vastendag 
voor rooms-katholieken. Dit houdt in dat alle gedoopten tussen 
18 en 60 jaar geacht worden maar één volledige maaltijd op 
zo’n dag te nemen. In 1989 bepaalde de Nederlandse Bisschop-
penconferentie dat Aswoensdag en Goede Vrijdag dagen van 
verplichte vasten van spijs en drank zijn en dat het verder bepa-
len van de wijze van boetedoening en onthouding aan het eigen 
geweten en initiatief van de gelovige wordt overgelaten. 
Hans Limbeek

Week van Gebed 
voor de eenheid
De Week van Gebed voor de eenheid van de christenen (21 
t/m 28 januari 2018) heeft als thema ‘Recht door zee’. Het 
materiaal voor de gebedsweek komt dit jaar uit het Cari-
bisch gebied. De kerken daar hebben het thema van de be-
vrijding van het volk Israël uit de slavernij centraal gesteld. 
De tekst komt uit Exodus 15, 1-21, waarin wordt gesproken 
over de rechterhand van de Heer, ontzagwekkend in kracht 
(vers 6a). 

“Het verhaal over de bevrijding van het volk van God is 
zeer aansprekend voor de Caribische christenen,” zo stelt 
de Raad van Kerken in Nederland. “Tegenwoordig zien de 
Caribische christenen uit veel verschillende tradities de 
hand van God actief in het beëindigen van de slavernij. De 
reddende daad van God die vrijheid brengt, is een samen-
bindende ervaring. Daarom is het lied van Mozes en Mirjam 
(Exodus 15 vers 1-21) de meest voor de hand liggende keus 
voor het thema van de Week van Gebed 2018. Het is een lied 
van de overwinning op de 
onderdrukking.”

Het thema ‘Recht door 
zee’ is gekozen door 
de projectgroep Week 
van gebed (een samen-
werking van Missie 
Nederland en Raad van 
Kerken). “Het verwijst 
naar de uittocht van 
Gods volk uit Egypte 
door de zee en ook naar 
rechtvaardigheid en 
gerechtigheid,” aldus 
de Raad van Kerken. 
“Het beeldmerk op 
de poster wil iemand 
laten zien die vol ver-
trouwen op weg is.”

Leef in de geest van 
Bernadette
en luister naar wat Maria u te 
zeggen heeft.
Dat zij u tegemoet mag komen
met haar tedere glimlach
en u nabij mag zijn,
elke dag opnieuw!

Ik zeg aan God heel
eenvoudig wat ik Hem
zeggen wil, zonder
mooie zinnen, en Hij
verstaat mij altijd…

Theresia van Lisieux
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Gaat u mee met de Bisdom 
Bedevaartreis naar Lourdes?
Reisinformatie
Deze bedevaart naar Lourdes begint op vrijdag 27 april 
2018 per bus (9 dagen) en op zaterdag 28 april 2018 per 
TGV (Hoge snelheidstrein).
De terugkomst vindt plaats op zaterdag 5 mei. 

De kosten voor deze bedevaart zijn € 899,00 op basis van 
een 2 persoonskamer, incl. vervoer en volpension.
Indien u een 1-persoonskamer wenst dan is de toelage 
hiervoor € 260,00 (busreis: deze is 9 dagen) of € 180,00 
(treinreis). In Lourdes verblijven we in een prima hotel op 
basis van vol pension.

De informatiebijeenkomst op dinsdag 23 januari om 
19.30 uur geeft nadere informatie over de reis, verblijf en 
programma. Tevens is daar ook het begeleidingsteam aan-
wezig om uw (medische) vragen te kunnen beantwoorden. 
Deze bijeenkomst is uiteraard geheel vrijblijvend en wordt 
gehouden in de parochiezaal van de Christus Koningkerk, 
Het Jebbink 8 te Vorden.
Tijdens deze bijeenkomst zullen ook vicaris Hans Pauw en 
de heer Ben Lokate van het VNB aanwezig zijn voor verdere 
toelichting. 
Voor informatie: Paulien van de Vaart; email: pau-
lien0908@live.nl. Via dit emailadres kunt u ook opgeven 
indien u deze informatieavond wenst te bezoeken.
Voor telefonische informatie: Huub Winkeler (0653709893)

Namens het begeleidingsteam Lourdesreis,
Huub Winkeler

Naar Lourdes met de parochies van het 
Aartsbisdom Utrecht!
Op vrijdag 27 april 2018 vertrekt de bus weer naar het bedevaartoord Lourdes.
Het is een unieke mogelijkheid om met een groep bedevaartgan-
gers uit onze parochie mee te kunnen gaan. De ervaring heeft 
geleerd dat inmiddels velen onder u meermaals zijn mee geweest 
en toch vaak weer nieuwe (spirituele) ervaringen hebben opge-
daan. Voor deze reis is, indien nodig, ook een ambulance-bus 
beschikbaar.
De reis gaat door België en Noord-Frankrijk langs Amiens, waar 
de prachtige kathedraal van Amiens wordt bezocht. De eerste 
overnachting zal in het klooster in Lisieux zijn, waar de Heilige 
Theresia heeft geleefd als kloosterling en ook is gestorven. De 
eerste gezamenlijke viering zal in de crypte van de kathedraal 
van Lisieux zijn. Deze kerk is gebouwd (1928-1954) ter ere van 
de heilige Theresia.
De volgende overnachting is gepland in Poitiers, circa 350 km 
voor Lourdes. Inmiddels heeft het reisgezelschap de gelegenheid 
gekregen elkaar beter leren kennen. Langzaam zullen onbekende 
personen bekende pelgrims worden. Het blijft toch bijzonder wat 
een Lourdesreis met mensen doet. Ook tijdens deze reis zult u 
merken je dat niet alleen katholieken de spiritualiteit opzoeken 
van Lourdes. Vele anders gelovigen en niet-gelovigen maken de 
reis per bus, trein of vliegtuig. De derde dag zullen wij Lourdes 
bereiken. In de loop van de middag hopen wij de Heiligdommen 
te bezoeken, met uiteraard een korte welkomstrondgang langs de 
grot waar Maria is verschenen aan Bernadette.

In de Rozenkrans-
basiliek zal er een 
gezamenlijke vie-
ring zijn. Vroeg in 
een van de avonden 
is er de Licht-
processie waar 
de Nederlandse 
delegatie uiteraard 
zal meelopen. De 
weergoden zijn ons 
dan hopelijk gun-

stig gezind. Het blijft altijd weer een bijzondere processie! Die 
duizenden pelgrims met kaarsen op weg via de esplanade naar 
het grote centrale plein.
Tussentijds is er even tijd om Lourdes zelf te bezoeken met de 
vele winkeltjes met souvenirs en terrassen. Natuurlijke zal er een 
H. Mis bij de grot met de Nederlandse groep zijn. In de loop van 
de reisperiode zullen we het vroegere woonhuis (molen), waar 
Bernadette gedeeltelijk haar jeugd heeft doorgebracht, bezoeken. 
Ook de deelname aan de Sacramentsprocessie in de Pius X kerk 
(onderaardse kerk waar 25.000 bedevaartgangers tegelijk een 
plaatsje vinden) is een bijzondere ervaring.

De zondag begint met de Internationale Mis in de Pius X kerk. 
Deze zal zeker nu ook weer geheel gevuld zijn. Elke groep die een 
landsvlag of een vaandel van de parochie heeft, komt in optocht 
binnen. Daarna volgen alle aanwezige priesters en bisschoppen. 
Één dag zal ingeruimd zijn voor een korte, maar mooie, tocht 
door de Pyreneeën De terugtocht wordt vrijdags aanvaard, rich-
ting Nevers.
Tijdens deze dagen zullen er vele momenten zijn voor een fijn 
gesprek, maar er wordt uiteraard ook de nodige tijd besteed aan 

de bedevaartgangers die verzorging nodig hebben. Vele zorgvrij-
willigers en begeleiders zullen zich deze dagen enorm inzetten. 
Het saamhorigheidsgevoel, mede door de inzet van pastoraal 
begeleider (Riekje Rijk), zal met de dag zeker groeien.
Op vrijdag 4 mei zullen wij vertrekken richting Nevers.
Na de aankomst, in de avond, in Nevers bij het klooster St. 
Gildard is er gelegenheid om de kapel te bezoeken waar de Hei-
lige Bernadette ligt opgebaard. Ook daar is een (kleinere) grot 
met Maria om even tot bezinning te komen. In dit klooster heeft 
zij vele jaren als kloosterling geleefd.
Na het diner (dat overigens op alle locaties, uitstekend verzorgd 
zal zijn) volgt nog een gezellige avond waar wij hopelijk terug 
kunnen kijken op een geslaagde pelgrimage.
Op zaterdag 5 mei vertrekken wij vroeg naar Nederland waar de 
reis, onderweg, met een lunch wordt afgesloten.
Voor een ieder zal het zeker een bijzondere ervaring rijker zijn.

Huub Winkeler
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Eerste parochieavond groot succes!
Op donderdagavond 
7 december jongst-
leden werd in de 
Christus Koningkerk 
in Vorden voor het 
eerst een parochie-
avond voor de hele 
parochie georga-
niseerd. Het stond 
al een tijdje op het 
verlanglijstje van de 
commissie commu-
nicatie, maar je kunt 
niet alles tegelijk en 
nu kwam het er dan 
van. De gedachte van 

deze parochiebrede avonden is om aansprekende mensen uit te 
nodigen om te komen spreken over een onderwerp waarvan we 
denken dat wij als katholieken dat belangrijk vinden. Dat kan 
over de kerk zelf gaan, maar het hoeft niet. Deze eerst keer had-
den we pater Jan Hulshof, marist uit Deventer, bereid gevonden 
zijn gedachten met ons te delen over de encycliek ‘Laudato si’ 
van paus Franciscus uit 2015. Daarin deelt de paus zijn zorgen 
over de toekomst van de aarde met ons. 
Het werd een indrukwekkende en mooie avond, niet alleen 
vanwege het onderwerp en de grote opkomst, maar zeker ook 
door de bevlogen manier waarop pater Hulshof ons toesprak. 
‘Aarde, mijn aarde, mijn Moeders huis’ was de titel van de 
inleiding, afkomstig uit het bekende lied van Huub Oosterhuis. 
Pater Hulshof begon zijn verhaal door de aarde te bekijken door 
de ogen van astronaut André Kuipers. Kuipers heeft tijdens zijn 
ruimtereizen in 2002 en 2011 gezien hoe mooi en tegelijk kwets-
baar onze aarde is. Hij zag dat de dampkring maar een heel dun 
laagje rond de aarde is, die geen enkele andere planeet kent en 
realiseerde zich dat als het misgaat met de aarde we echt nergens 
anders heen kunnen. Vanuit dat perspectief kwam pater Hulshof 
al snel bij de encycliek. Hoofdstuk voor hoofdstuk nam hij de 
pauselijke brief met ons door, waarbij hij een en ander verluch-
tigde met voorbeelden uit onze nabije omgeving en een tweetal 
gedichten van Rutger Kopland. 
De avond vloog om en maakte veel indruk op de aanwezigen, 
getuige ook de ervaring van een van de aanwezigen die in het 
kader op deze pagina staat. Pater Hulshof heeft ons aan het 
denken gezet door enkele uitspraken van de paus uit de encycliek 
te lichten. Ik noem er enkele die direct op onszelf betrekking 
kunnen hebben: ‘We hebben te veel middelen voor armzalige en 
magere behoeften’, ‘Kopen is niet alleen een economische, maar 
ook een morele handeling’ en ’De uiterlijke woestijnen breiden 

Op 7 december reed ik na de parochiebrede avond huis-
waarts met de woorden van pater Jan Hulshof nog in mijn 
hoofd. Na het aanhoren van het indrukwekkende verhaal 
‘Aarde, mijn aarde, mijn Moeders huis’ is het duidelijk dat 
ook ik een bijdrage zal moeten leveren aan de zorg onze 
aarde, ons gemeenschappelijk huis, te behouden voor ko-
mende generaties. 
Die bijdrage kan bestaan, zo vertelde pater Hulshof, uit 
kleine, eenvoudige dingen als het kopen van groente en fruit 
uit de regio en van het seizoen. Je moet dan uiteraard je ei-
gen tas meenemen, waardoor niet onnodig nog meer plastic 
zakjes en tasje in het kwetsbare milieu terechtkomen. Maar 
we kunnen, zo bedacht ik me, nog zoveel meer doen, kleine 
dingen die weinig moeite kosten. Ik noem er enkele.
• Wees zuinig met water: korter douchen, de kraan niet 

onnodig laten lopen, geen koud water laten weglopen 
voordat het warme water komt.

• Wees zuinig met energie: gebruik spaar- en ledlampen, 
laat de koelkast of vriezer niet onnodig open staan, doe 
de lampen uit als je een ruimte verlaat. 

• Wees zuinig op je spullen: vervang alleen spullen als het 
echt nodig is, probeer kapotte apparaten te repareren of 
te vervangen door iets wat je al in huis hebt en stel je de 
vraag of je al die spullen ook echt nodig hebt.

• Doe aan afvalscheiding: doe oud papier, plastic, glas en 
GFT in de daarvoor bestemde bakken; breng nog bruik-
bare spullen naar de kringloop of naar iemand die het 
goed kan gebruiken. 

• Eet minder vlees.
Natuurlijk doen we al veel voor het milieu. Maar toch: kijk 
eens goed om je heen. Door bewust bezig te zijn de aarde, 
mijn aarde mijn Moeders huis, in stand te houden, kom je 
op nieuwe ideeën en tot een nieuwe levensstijl. Het kost u 
waarschijnlijk niet eens zoveel moeite. Bedenk, u doet daar-
mee niet alleen de aarde, maar uiteindelijk ook uzelf, een 
groot plezier. Ik ben al begonnen!

Petra Hulman

zich uit omdat de in-
nerlijke woestijnen zo 
uitgestrekt zijn’. Lees ze 
nog maar eens een keer, 
er zit heel wat in.
Na afloop van de lezing 
werd met een glaasje 
in de hand geanimeerd 
nagepraat en genoten 
de aanwezigen van de 
gastvrijheid van de 
geloofsgemeenschap 
Vorden. En voor hen die 
er nog geen genoeg van 
hadden: diezelfde avond 
zat André Kuipers bij Jinek om te praten over de verontrustende 
beelden van de satelliet Tropomi van de aarde (terug te vinden 
op YouTube!). Met veel dank voor de inleider werd de avond 
afgesloten. Op naar de volgende parochieavond!

Theo Lam
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Jan Vreman: Ik probeer het Evangelie 
met de actualiteit te verbinden
Het is even zoeken naar de ingang van het appartement van Jan en Mariëtte 
Vreman in Ruurlo. Bovendien was onze afspraak verkeerd in de agenda geko-
men dus kom ik bij verrassing. Maar ze zijn thuis en ik wordt van harte welkom 
geheten! Dus krijg ik de kans om nader kennis te maken met Jan Vreman, al 
jarenlang voorganger tijdens uitvaarten en andere vieringen in onze parochie. 
Een prettig gesprek volgt waarbij vooral de geloofsgemeenschappen in Vorden 
en Ruurlo, maar toch ook een aantal andere aan de orde komen.

Een leven lang actief in de katholieke 
kerk, dat is wel van toepassing op Jan 
Vreman. Als zesde van tien kinderen werd 
hij tegen het einde van de oorlog geboren 
in Linde bij Vorden. “Mijn ouders hadden 
een gemengd bedrijf,” vertelt Jan. “Ze 
hadden melkvee, varkens, kippen, alles. 
Ze fokten ook met de varkens en er was 
een enorme groentetuin. We hadden een 
groot gezin en hadden het niet breed, 
maar kwamen niets te kort. Mijn moeder 
kon ook geweldig koken. Daarbij hadden 
we altijd veel lol thuis. Mijn vader was 
dan wel boer, maar hij was ook toneelspe-
ler en kon goed schrijven. Veel mensen 
kwamen bij hem met de vraag of hij bij 
bruiloften en partijen een levenslied voor 
hen wilde schrijven.” Zo groeide Jan 
Vreman op in Linde, die deel uit maakte 
van de katholieke omgeving van Kranen-
burg, waar een school een kerk en een 
klooster met Franciscanen de kern van 
de gemeenschap vormden. “Je was graag 
misdienaar in het klooster. De paters 
moesten dagelijks voorgaan in de mis en 
als je dan gediend had, kreeg je daarna 
vaak een stuk fruit of zo. Dat was heerlijk, 
want je was natuurlijk nuchter naar de 
ochtendmis gegaan.” 

Na de lagere school in Kranenburg ging 
Jan naar de ambachtsschool bij de Leo 
Stichting in Borculo en leerde timmeren 
en metselen. Hoewel de fraters van de 
Leo Stichting graag hadden gehad dat hij 
door zou studeren, kwam het er niet van, 
er moest brood op de plank komen. Zo 
kwam hij op zijn vijftiende in dienst bij 
een aannemer in Gorssel. Hij zou er zijn 
hele werkzame leven blijven werken, tot 
hij rond zijn vijfenvijftigste door versleten 
schouders afgekeurd werd. 

Jan is zijn hele leven ook naast zijn werk 
actief geweest, in de kerk, in de vakbond, 
de kamer van koophandel en op tal van 
andere plaatsen. Nadat hij was afgekeurd 
werd die activiteit zeker niet minder. 
Samen met een aantal mensen uit zijn 
toenmalige woonplaats Vorden zoals Joop 
Oudsen en Ton van Vleuten werd in de 

jaren ’90 een cursus als voorganger ge-
volgd. De pastoor van Vorden, Van Zeelst, 
speelde daar een belangrijke rol in. Hij 
had al vroeg in de gaten dat de kerk zou 
veranderen, dat er onvoldoende priesters 
zouden zijn en dat er dus ook anderen 
voor zouden moeten gaan. Pastoor Van 
Zeelst stimuleerde ons om de cursus te 
volgen en om ook daadwerkelijk voor te 
gaan in de kerk.” 

Een jaar of acht geleden zijn Jan en 
Mariëtte Vreman, eigenlijk een beetje bij 
toeval, naar Ruurlo gekomen. Juist op het 
moment dat ze een appartement zoch-
ten kwam dat in Ruurlo beschikbaar en 
hebben ze – na 
enige twijfel – 
besloten Vorden 
te verlaten. “Je 
komt dan in een 
nieuwe omge-
ving en dan is 
het fijn dat er 
een kerk is. Je 
treft er mensen 
die op dezelfde 
manier in het 
leven staan als 
jij zelf en dan 
voel je je snel 
thuis.” Al voor 
de verhuizing 
zat Jan in de 
pastoraatgroep 
in Ruurlo en hij 
draaide al snel 
mee in Woord- 
en Communie-
vieringen en bij bijzondere vieringen zoals 
Allerzielen. “Een aantal jaren later ben 
ik zo’n anderhalf jaar niet voorgegaan bij 
uitvaarten omdat ik veel mantelzorg in de 
familie deed. Het ging gewoon niet meer 
samen, maar ik heb het enorm gemist in 
die tijd. Nu doe ik gelukkig weer volop 
mee.” Jan vertelt over de persoonlijke 
band die vaak met de familie van een 
overledene wordt opgebouwd. “Ik probeer 
me daarbij te verplaatsen in de positie 
van de familie en tegelijkertijd het Evan-

gelie in de tijd van vandaag te plaatsen. 
Ik probeer het Evangelie met de actuali-
teit te verbinden. Dat begrijpen mensen 
heel goed en ze waarderen het ook.” Jan 
Vreman is een gevoelsmens, bij wie het 
verdriet dat hij tegenkomt niet ongemerkt 
voorbij gaat. Tegelijkertijd haalt hij ook 
veel voldoening uit zijn werk. “Je komt als 
vreemdeling binnen en maakt in een paar 
dagen heel veel mee met elkaar. Daarbij 
wordt gehuild maar ook gelachen, een 
lach en een traan. Als het werk dat je doet 
vervolgens gewaardeerd wordt, geeft dat 
veel voldoening en dat is heel waardevol. 
Gelukkig is dat vaak zo.”

Jan vertelt dat hij de kerk als plaats van 
rust in een jachtige wereld in de loop der 
jaren steeds meer is gaan waarderen. 
“Het leven jaagt maar door. Daar is op 
zich niets mis mee, maar af en toe heb ik 
behoefte aan een moment van stilte. In 
de kerk vind ik dan de rust die ik zoek.” 
Zoals veel mensen doen, praten ook wij 

nog een tijdje over de toekomst van de pa-
rochie. Jan onderstreept dat veel mensen 
moeite hebben om afscheid te nemen van 
het vertrouwde, maar dat de geloofsge-
meenschappen in andere plaatsen in onze 
parochie niet heel anders zijn dan het 
oude vertrouwde. En vanuit zijn activi-
teiten als voorganger én als parochiaan 
in verschillende geloofsgemeenschappen, 
weet hij waar hij het over heeft.

Theo Lam
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De worstelende Reve
Gerard Reve behoorde tot de grootste Nederlandse schrijvers 
van de twintigste eeuw. Hij kwam 1923 in Amsterdam ter we-
reld. Over zijn jeugd in de hoofdstad schreef hij in zijn beroemde 
debuutroman De Avonden die in 1947 verscheen. Opmerkelijk 
is dat hij ook in deze eerste roman al met God bezig is. Dat zou 
je immers niet direct verwachten van iemand die opgroeide in 
een communistisch gezin. Nadat hij in de jaren vijftig een tijd 
in Londen heeft gewoond keert hij terug naar Nederland waar 
hij zich terugtrekt op het Friese platteland. In 1966 treedt hij 
toe tot de Katholieke Kerk, en ook dat was opmerkelijk omdat 
dat toentertijd al iets was wat tegen de tijdgeest in ging. In zijn 
werk – vooral in zijn gedichten – is Reve zijn leven lang bezig 
gebleven met het geloof. Vaak schrijft hij ironisch, humoristisch 
en soms ook cynisch over het geloof. Vaak is het ook moeilijk 
te duiden of hij serieus is of juist niet. Wat we bovenal kunnen 
stellen is dat hij zijn leven lang geworsteld heeft met het geloof. 
Enkele gedichten van hem kunnen dat toelichten:

Eigenlijk geloof ik niets, 
en twijfel ik aan alles, zelfs aan U.
Maar soms, wanneer ik denk dat Gij waarachtig leeft,
Dan denk ik dat Gij liefde zijt, en eenzaam,
En dat, in dezelfde wanhoop, Gij mij zoekt als ik U.
En:
Niets te verwachten, niets te hopen:
Er rest mijn niets dan duisternis en Dood.
Ik zie het, maar ik wankel niet: wie Gij ook zijt,
U heb ik lief, met heel mijn hart, met al mijn bloed.

Na omzwervingen door Frankrijk belandt Reve op oudere leeftijd 
in het Vlaamse dorp Machelen waar hij elke zondag de mis bij-
woont. Als de ‘volksschrijver’ in het voorjaar van 2006 overlijdt 
schrijft pastoor Desmaele een homilie voor de uitvaart van zijn 
parochiaan. Desmaele zegt daarin: ‘’Vanuit zijn zoeken naar lief-
de krijgen en geven zocht hij naar de zin van het leven en naar de 
zin van de dood. Dit was geen komedie,maar het zoeken van een 
twijfelaar, zoals wij allen zijn die opzoek zijn naar het bestaan 
van God. Om Gerard te begrijpen moet men een beetje katholiek 
zijn. Voor ieder is er een plaats in het huis van de Vader.” 
Mooie en terechte woorden van de pastoor. Worstelen en twij-
felen horen voor de meeste mensen nu eenmaal bij het geloof. 
Door die twijfel en worsteling ook uit te spreken wordt de sprong 
naar het geloof voor anderen weer minder groot. Toeval of niet: 
terwijl ik bezig was met het schrijven van dit stukje op een late 
zondagavond eind november zag ik tussendoor een interview op 
televisie van Tijs van de Brink met Stefan Sanders, een andere 
Nederlandse schrijver die recent ook katholiek geworden is. En 
wat zei Sanders…..? ‘Reve was mijn rolmodel: eerst omdat hij 
homoseksualiteit uit de taboesfeer haalde, later als katholiek!’
In literaire kringen heeft men wel eens getwijfeld aan de op-
rechtheid van Reves geloof, maar als je er zo lang mee bezig 
bent – een leven lang eigenlijk – dan is de oordeel van pastoor 
Desmaele maar al te waar: het was geen komedie! 
Hans Limbeek

H E I L I G E  P L A A T S E N

Jezus onderweg!
In Onderweg heeft enige tijd geleden een aantal artikelen 
gestaan over Heilige Plaatsen. Onderwerp waren eigenlijk 
de bekende bedevaartplaatsen waar vele pelgrims, maar ook 
toeristen, naar toe trekken. Wij willen de pen weer oppak-
ken en een vervolg geven aan genoemde serie artikelen. 
Het uitgangspunt nu is echter om de plaatsen te “bezoeken” 
die Jezus in zijn leven heeft bezocht of waar hij gewoond 
heeft. In de bijbel worden die plaatsen uiteraard genoemd, 
maar er wordt minder stil gestaan bij, laten we het noemen, 
de leefomstandigheden, de politieke situatie en de onder-
linge afstanden van de plaatsen waar Jezus heeft geleefd en 
gepredikt. De maximale afstand die Jezus heeft afgelegd, 
zou circa 70 km geweest zijn. In de komende artikelen zul-
len we lezen hoe Hij die afstanden heeft afgelegd.
De route, die we zullen volgen, is de tocht van Zijn leven met 
werken en prediking.
De aanroeping van de engel Gabriel tot Maria in Nazareth, 
dat is het begin deze “voetreis”. Bethlehem als geboorte-
plaats van Jezus. De omgeving van het meer van Galilea 
met de vele plekken waar Jezus heeft gepredikt. De rivier 
de Jordaan en uiteraard de plaats Kana waar hij zijn eerste 
wonder verrichtte. De berg Tabor, die een belangrijke plek 
inneemt in Zijn leven krijgt uiteraard aandacht. De reis van 
Jezus eindigt in Jeruzalem. De stad waar ook nu nog weer 
veel over te doen is.
In de volgende Onderweg zal de “voetreis” beginnen.

Huub Winkeler
Gerard Reve
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Inspirerende platformavond over 
toekomst parochie

Op 23 november jongstleden was de titel 
van de platformavond: ‘de toekomst van 
de geloofsgemeenschappen, de toe-
komst van de parochie’. In 2015 heeft 
het parochiebestuur de geloofsgemeen-
schappen gevraagd een toekomstvisie 
te schrijven voor de komende vijf jaar. 
Daar is door velen veel werk in gestoken 
en de resultaten van dat werk zijn tijdens 
een platformavond eind 2016 besproken. 
Terecht kwam toen de vraag: ‘Maar hoe 
zien het parochiebestuur en het pastoraal 
team zelf de toekomst van de parochie?’. 
Tijdens het eerste deel van de avond werd 
hier tijdens een presentatie over gepraat 
en kwamen vele aspecten en visies aan 
bod. De belangrijkste conclusies van dat 
deel van de avond waren dat de geloofsge-
meenschappen de basis van de parochie 
vormen en dat we op parochieel niveau 
alles in het werk moeten stellen om de ge-
loofsgemeenschappen zo veel mogelijk in 
hun werk te faciliteren. Het doel daarbij is 
dat we netjes passen op de erfenis die we 
van onze voorgangers hebben gekregen. 
Die erfenis bestaat uit geld, gebouwen en 
andere aardse zaken, maar zeker ook uit 
spiritueel leven. En dat alles willen we zo 
goed mogelijk bewaren. We willen er voor 
proberen te zorgen dat het katholieke 
geloof in onze regio ook in de toekomst 

Sinds enkele jaren wordt in voor- en najaar een platformavond georganiseerd 
waar de locatieraden en pastoraatgroepen van alle geloofsgemeenschappen bij 
elkaar komen. De organisatie ligt om en om in handen van het pastoraal team 
en het parochiebestuur. Tijdens de avond in het voorjaar van 2017 spraken Jaap 
van Kranenburg en Marga Engelage over de vitaliteit van de geloofsgemeen-
schappen. Sindsdien hebben zij dat onderwerp samen met een aantal geloofs-
gemeenschappen opgepakt, wat tot mooie bijeenkomsten heeft geleid.

blijft bestaan. 
Daarbij kwa-
men zaken als 
vrijwilligers, 
kerkbezoek, de 
werkdruk voor 
het pastoraal 
team en finan-
ciën aan de 
orde. Op al die 
zaken willen 
we goed passen 
maar we weten 
ook dat de kerk 
zal veranderen. 
Zo is het is 
onwaarschijn-
lijk dat alle 
kerken die nu 
nog open zijn in de toekomst open zullen 
blijven. Heel pijnlijk, maar een feit dat we 
onder ogen moeten zien. Het parochiebe-
stuur en het pastoraal team zullen met de 
besturen van de geloofsgemeenschappen 
in gesprek gaan om per situatie te bepalen 
wat de beste weg is om te kiezen naar de 
toekomst. 
De gegevens die uit die gesprekken ko-
men, zullen meegenomen worden in het 
pastoraal beleidsplan 2018 - 2022.

Tijdens het tweede deel van de avond 
vertelde Sjoerd van Geffen, voorzitter van 
de locatieraad Brummen een indrukwek-
kend verhaal over zijn ervaringen rond 
de sluiting van de Andreaskerk in maart 
2016. Zijn verhaal begon ver voor 2016, 
waarbij de geloofsgemeenschap in Brum-
men ook een gedwongen fusie meemaakte 
en in een grote parochie terecht kwam. Al 
snel werd duidelijk dat er kerken geslo-
ten zouden worden en ondanks het feit 
dat Brummen een vitale geloofsgemeen-
schap was die haar zaakjes goed op orde 
had, werd hun Heilige Andreaskerk een 
van die kerken. Sjoerd vertelde hoe veel 
mensen hard hebben gewerkt om het tij 
te keren, maar dat er geen ontkomen aan 
was: de kerk ging dicht. Tijdens zijn heel 

persoonlijke verhaal was de emotie voel-
baar. Iedereen zat op de punt van de stoel 
te luisteren en je kon een speld horen 
vallen. Dit verhaal maakte indruk. Wat 
ook echt indruk maakte was het feit dat 
de geloofsgemeenschap niet bij de pakken 
neer ging zitten en dóór ging. Natuurlijk 

verdwenen er parochianen, sommige 
vrijwilligers waren niet meer nodig en het 
parochieleven werd anders. Maar er was 
ook veel dat bleef, zoals de Andreasmarkt 
en er kwamen nieuwe dingen bij zoals 
het Andreashuis en de bijeenkomsten op 
woensdagochtend in dat huis. 

Er wordt goed samengewerkt met de 
andere kerken in Brummen, maar ieder 
blijft daarin toch zichzelf. ‘We kunnen 
het goed met elkaar vinden,’ vertelde 
Sjoerd, ‘maar we vinden er niet ons huis.’ 
Prachtig was ook zijn omschrijving van 
de rol van het kerkgebouw. ‘Hoe hard we 
ook gevochten hebben voor het gebouw,’ 
aldus Sjoerd, ‘geloof zit in mensen, niet 
in stenen. Als geloofsgemeenschap zijn 
we er, voelen we ons vitaal en willen we 
dat nog heel lang volhouden.’ Natuurlijk 
waren er vragen vanuit de andere geloofs-
gemeenschappen, wetende dat Brummen 
niet de laatste kerk in onze parochie zal 
zijn die dit lot moet ondergaan. Het was 
dan ook al ruim tien uur toen vicevoorzit-
ter Louis van Dijk de avond afsloot en 
Sjoerd bedankte voor zijn open en eerlijke 
verhaal. Het was een heel bijzondere 
avond die de aanwezigen niet licht zullen 
vergeten. 

Theo Lam  Sjoerd van Geffen

Andreashuis Brummen
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Inschrijving projectkoor 
De Passie 2018
De Passie 2018 op Goede Vrijdag 30 maart in Vorden, is ons 
eerste lustrum en we gaan er ook dit jaar weer een bijzondere 
eigentijdse viering van maken. Graag laten we jullie weten dat de 
inschrijving om mee te zingen in het Passie-projectkoor 2018 nu 
geopend is. Via de website van de parochie HH. Twaalf  Apostelen  
kun je je aanmelden:
https://www.12apostelen.nl/index.php/passiekoor/
Uitvoeringen: Goede Vrijdag, 30 maart 2018 om 15.00 uur en 
om 19.00 uur

Repetities:
zaterdag 3 maart van 10.00 tot 13.00 uur
vrijdag 9 maart van 19.00 tot 22.00 uur
vrijdag 16 maart van 19.00 tot 22.00 uur
zaterdag 24 maart van 10.00 tot 13.00 uur:  
Generale repetitie met combo en solisten

Tijdens de eerste repetitie ontvang je een 
boekje met koorpartituren. De vrijwil-
ligers van de geloofsgemeenschap in Vor-
den staan weer klaar om ons te voorzien 
van koffie en thee. Meld je op tijd aan, 
dan ben je zeker van deelname! Inschrij-
ven mogelijk t/m 17 februari 2018.

Het Passie projectteam
projectkoordepassie@gmail.com

Radio Kerkplein stopt, 
kerkradio op internet gaat door 
De tijden veranderen. Er ontstaan nieuwe initiatieven en 
oude en vertrouwde activiteiten verdwijnen. Het stichtings-
bestuur van Radio Kerkplein heeft het besluit moeten nemen 
om te stoppen met de uitzendingen via de lokale omroep 
B-FM per 31 december 2017. Toen in 1987 de lokale omroep 
Berkelstroom in Zutphen werd opgericht kregen de kerken 
de uitnodiging om ook mee te doen. Daar is toen positief 
op gereageerd door de meeste kerken en meer dan 26 jaar 
hebt u elke zondagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur kun-
nen luisteren naar kerkelijk nieuws uit de regio: interviews, 
geestelijke en klassieke muziek en van 12.00 – 13.00 uur een 
viering in een van de deelnemende kerken. Zo ontstond Ra-
dio Kerkplein, mogelijk gemaakt door tientallen vrijwilligers: 
programmamakers, technici, presentatoren, interviewers en 
vele gasten die iets kwamen vertellen voor de microfoon.
Nu verdwijnt Radio Kerkplein. Het werd steeds moeilijker 
vrijwilligers te vinden wanneer er vacatures moesten worden 
vervuld en enkele kerken moesten helemaal afhaken. Daar-
naast hebben de meeste kerken, waaronder de RK parochie 
de HH. Twaalf Apostelen zelf het internet gevonden om hun 
kerkdiensten uit te zenden. In de loop der jaren is de doel-
stelling van Radio Kerkplein sterk gewijzigd. Daarbij was het 
een grote vraag wat de luisterdichtheid was. Al met al heeft 
het stichtingsbestuur besloten haar opdracht aan de kerken-
raden terug te geven en zal Radio Kerkplein stoppen.

Stichting Radio Kerkplein
ds Wim Stolte, voorzitter

Ans Strik 50 jaar dirigent
Op zondag 26 november vond er een extra feestelijke viering 
plaats in de Christus Koningkerk te Vorden. Cantemus Domino 
eerde op deze zondag haar dirigente Ans Strik met het feit dat ze 
al weer 20 jaar de vaste dirigente van Cantemus Domino is en 
dat ze inmiddels ook al 50 jaar dirigente is.
Deze feestelijke heugenis werd bewust gevierd op 26 november 
omdat op deze laatste zondag van november de heilige Cecilia 
herdacht wordt. De heilige Cecilia is patrones van de muziek.
Samen met het Pancratiuskoor uit ’s Heerenbergh, waar Ans 
ook dirigente is, zong Cantemus Domino onder leiding van Ans 
tijdens deze viering. De zondag ervoor zong Cantemus Domino 
samen met het Pancratiuskoor in ’s Heerenbergh tot totale ver-
rassing van Ans. Uiteraard is zij buiten alle informatie omtrent 
beide vieringen gehouden. Tijdens de viering in ’s Heerenberg 
werd ze onderscheiden met de gouden insigne van de St. Grego-
riusvereniging.
Dat beide koren en haar dirigente er veel plezier aan beleefden 
dat er zo’n voltallig koor stond te zingen mag duidelijk zijn. Veel 
mooie reacties naderhand van kerkgangers bleven dan ook niet 
uit en werd duidelijk dat men ook in de kerk er met veel plezier 
naar geluisterd heeft.
Aan het einde van de viering op 26 november zette de voorzitter 
van de pastoraatgroep Jaap Harmsen de dirigente nog extra in 
het zonnetje en bedankte haar voor haar inzet en haar passie als 
dirigente.
Na afloop van de viering bleven beide koren nog even koffiedrin-
ken waarna Cantemus Domino met Ans het Ceciliafeest gingen 
vieren. Eerst werd door het koor een ode aan haar dirigente ge-
bracht. Ans was zeer vereerd met de aandacht die haar ten deel 
viel en was beide dagen duidelijk het stralende middelpunt.

Lezingen in de weekendvieringen
Datum Eerste Lezing Tweede Lezing Evangelie
06/07 jan. Jes. 60,1-6  Ef. 3,2-31+5-6 Mt. 2,1-12
13/14 jan. 1 Sam. 3,3b-10+19 1 Kor. 6,13c-15a+17-20 Joh. 1,35-42
20/21 jan. Jon. 3,1-5+10 1 Kor. 7,29-31 Mc. 1,14-20
27/28 jan. Deut. 18,15-20 1 Kor. 7,32-35 Mc. 1,21-28
03/04 feb. Job 7,1-4+6-7 1 Kor. 9,16-19+22-23 Mc. 1,29-39
10/11 feb.  Lev. 13,1-2+45-46 1 Kor. 10,31-11,1 Mc. 1,40-45
17/18 feb. Gen. 9,8-15 1 Petr. 3,18-22 Mc. 1,12-15
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Vieringen in 
verzorgingshuizen
Borculo: Andriessenhuis, 1e vrij-
dag van de maand, 9.30 uur. 
Brummen: Tolzicht, donderdag in 
de even week, 16.00 uur.
Hengelo: De Bleijke, 3e donderdag 
van de maand, 19.00 uur.
Hengelo: De Bleijke, 4e vrijdag 
van de maand, Oec.viering, 19.00 uur.
Lochem: Gudula, zorggroep St. 
Maarten, 1e vrijdag van de maand, 
10.15 uur.
Lochem: De Hoge Weide, in het 
Stilte Centrum, 2e woensdag van de 
maand, 15.30 uur.
Ruurlo: De Bundeling, 1e vrijdag 
van de maand, 10.30 uur.
Vorden: Het Wehmehof, vrijdag, 
Oec. weeksluiting, 19.00 uur.
Zutphen: IJsselflat, 2e dinsdag van 
de maand, 10.00 uur.

Vieringen door de week
Borculo: O.L.V. Tenhemelopneming-
kerk, 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 donder-
dag van de maand, 10.00 uur.
Olburgen: H. Willibrordkerk, 
1e vrijdag van de maand, 15.00 uur.
Zutphen: H. Johannes de Doper-
kerk, ’s woensdags, 9.30 uur.

Koorrooster (voor zover bekend)

Baak: Dames- en Herenkoor alle vieringen
Borculo: Parochiekoor 7-14-20 januari; 3-11 februari
 Stemmig 28 januari; 17 februari
Drempt: Willibrordkoor   7-21 januari; 4-14-18 februari
Hengelo: Willibrordkoor 7-14-28 januari; 4-18 februari
Joppe: Parochieel Koor 7-14-27 januari; 4-11-14-17 februari
Keijenborg: Parochieel Koor 28 januari;11 februari
 Herenkoor 7 januari; 4-18 februari
 2Gether 14 januari
Lochem: Gemengd Koor 7-14-28 janauri; 11-14-18 februari
 Marinata 4 februari
Olburgen: Parochiekoor 13-28 januari; 10-25 februari
Ruurlo: Gemengd Koor 7-13-21 januari; 4-10 februari
Steenderen: Gemengd Koor alle vieringen m.u.v. 11 februari
 2Gether 11 februari
Vierakker: Kerkkoor alle vieringen
Vorden: Cantemus Domino 6-28 januari; 11 januari
 Vokate 21 januari; 3 februari
Zutphen: Gemengd Koor 21 januari; 18 februari
 Capella St. Jan 28 januari
 Dameskoor 11 februari
 Schola 14 januari

Rozenkrans bidden
Borculo: O.L.V. Tenhemelopneming-
kerk, iedere woensdag om 10.15 uur, 
Drempt: H. Willibrordkerk, 1e woens-
dag van de maand.
Keijenborg: H. Johannes de Doper-
kerk; niet in januari en in februari.

Kindernevenviering
Vierakker: H. Willibrordkerk, op  
21 januari om 9.30 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 doopvoorberei-
ding 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 Doopvoorbereiding Plaats Kerk 
zo. 14 jan. 2018 ma. 11 dec. 2017 Borculo O.L.V. Tenhemelopneming
zo. 14 jan. 2018 ma. 11 dec. 2017 Keijenborg H. Johannes de Doper
zo. 21 jan. 2018 ma. 11 dec. 2017 Vorden Christus Koning
zo. 28 jan. 2018 ma. 11 dec. 2017 Zutphen H. Johannes de Doper
zo. 11 feb. 2018 ma. 11 dec. 2017 Joppe O.L.V. Tenhemelopneming
zo. 15 april 2018 di. 3 april 2018 Lochem H. Joseph
zo. 29 april 2018 di. 3 april 2018 Ruurlo H. Willibrord
zo. 29 april 2018 di. 3 april 2018 Zutphen H. Johannes de Doper
zo. 6 mei 2018 di. 3 april 2018 Hengelo H. Willibrord

In de geloofsgemeenschappen in ‘de Vijfhoek’ – Baak, Drempt, Olburgen, Steende-
ren, Vierakker – worden de doopvieringen nader gepland. De doopvoorbereiding 
vindt plaats op de vastgestelde data 11 december 2017 en 3 april 2018.

Bijlage 
Vieringenschema

Kerkradio via Internet
U kunt de viering rechtstreeks beluisteren via het inter-
net: www.pvgz.nl. Dit geldt niet alleen voor de reguliere 
vieringen. Ook huwelijksvieringen, avondwakes en uitvaart-
diensten zijn hier te beluisteren. Familieleden en andere 
belangstellenden die veraf wonen (bijv. in het buitenland) 
kunnen er dan toch ‘bij’ zijn. De opnamen beginnen een en-
kele minuut voor aanvang van de viering en blijven enkele 
weken na de datum nog te beluisteren en te downloaden.
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LEGENDA: Euch.:  Eucharistieviering WD:  Woorddienst EHC:  Eerste H. Communieviering 
 WCV:  Woord- en Communieviering Oec.viering:  Oecumenische viering 

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

za 06/01
15.30-16.15 uur 

Aanbidding & 
Biechtgelegenheid

Vieringen in het 
Andreashuis

18.30 uur 
WCV 

T. ten Bruin

17.00 uur 
Eucharistie 
H. Scheve

za 06/01

zo 07/01 
Openbaring 
des Heren

11.15 uur 
Eucharistie 
H. Scheve

wo. 10 jan. 9.30 uur
WCV 

M. Engelage

9.30 uur
WCV 

werkgroep

9.30 uur
WCV 

werkgroep

9.30 uur 
WCV 

T. ten Bruin

9.30 uur 
Oec.viering 
G. Spekkink

9.30 uur 
Eucharistie 
H. Scheve

11.00 uur
WCV 

werkgroep
geen viering

9.30 uur 
Eucharistie 
J. Leisink

geen viering
9.30 uur 

WCV 
M. Storteler

zo 07/01 
Openbaring 

des Heren

za 13/01
17.00 uur 

Effata viering

19.00 uur 
WCV 

J van Kranenburg

19.00 uur 
WCV 

A. Bos

19.00 uur 
Eucharistie 
H. Scheve

17.00 uur 
WCV 

werkgroep
za 13/01

zo 14/01 
2e zondag 
door het jaar

11.15 uur 
Eucharistie 
F. Zandbelt

 Grote Kerk 
10.00 uur 

Oec.viering

9.30 uur 
WCV 

J. van Kranenburg

9.30 uur 
Eucharistie 
H. Scheve

geen viering
9.30 uur 

WCV 
G. Oude Groen

9.30 uur
WCV 

werkgroep

11.00 uur 
WCV 

A. Bos
geen viering

9.30 uur 
WCV 

werkgroep

zo 14/01 
2e zondag 

door het jaar

za 20/01
19.00 uur 

Eucharistie 
H. Scheve

19.00 uur 
WCV 

M. Engelage
za 20/01

zo 21/01 
3e zondag 
door het jaar

11.15 uur 
Eucharistie 
J. Hulshof

wo. 24 jan. 9.30 uur 
WCV

J. van Kranenburg

9.30 uur 
WCV 

werkgroep

10.00 uur 
Oec. viering 
werkgroep

10.00 uur 
Oec.viering 

L. van de Kam

9.30 uur
WCV 

werkgroep

Remigius 10.00 uur 
Oec.viering 
G. Spekkink

Halle 10.00 uur 
Oec.viering 
werkgroep

geen viering
10.00 uur 

Oec.viering 
M. Engelage

geen viering
9.30 uur 

WCV 
T. ten Bruin

zo 21/01 
3e zondag 

door het jaar

za 27/01
19.00 uur Euch. 
Mgr. H. Woorts 

H. Scheve

19.00 uur 
Eucharistie 
F. Zandbelt

19.00 uur 
WCV 

werkgroep

17.00 uur 
Eucharistie 
H. Scheve

za 27/01

zo 28/01 
4e zondag 
door het jaar

11.15 uur 
Eucharistie 
H. Scheve

wo. 31 jan. 9.30 uur 
Woord & Gebed 

werkgroep

9.30 uur
WCV 

werkgroep

9.30 uur
WCV 

werkgroep

10.00 uur 
Oec.viering 

W. Matti

9.30 uur
WCV 

werkgroep

11.00 uur 
Eucharistie 
F. Zandbelt

9.30 uur 
Eucharistie 
H. Scheve

geen viering
9.30 uur

WCV 
werkgroep

zo 28/01 
4e zondag 

door het jaar

za 03/02
15.30-16.15 uur 

Aanbidding & 
Biechtgelegenheid

18.30 uur 
Eucharistie 
H. Scheve

19.00 uur 
WCV 

J. van Kranenburg

17.00 uur 
WCV 

J. van Kranenburg
za 03/02

zo 04/02 
5e zondag 
door het jaar

11.15 uur 
Eucharistie 
J. Hulshof

wo. 7 feb. 9.30 uur 
Eucharistie 
H. Scheve

9.30 uur 
WCV 

M. Storteler

9.30 uur 
Familieviering 

werkgroep

9.30 uur
WCV 

werkgroep

9.30 uur 
Eucharistie 
J. Leisink

11.00 uur 
WCV 

werkgroep
geen viering

9.30 uur 
WCV 

J. van Kranenburg
geen viering

10.30 uur 
Byzantijnse viering 

H. Scheve

zo 04/02 
5e zondag 

door het jaar

za 10/02
17.00 uur 

Effata viering

19.00 uur 
Eucharistie 
F. Zandbelt

19.00 uur 
WCV 

T. ten Bruin

17.00 uur 
WCV 

werkgroep
za 10/02

zo 11/02 
6e zondag 
door het jaar

11.15 uur 
Eucharistie 
F. Zandbelt

9.30 uur 
WCV 

T. ten Bruin

9.30 uur 
Eucharistie 
H. Scheve

9.30 uur
WCV 

werkgroep

9.30 uur
WCV 

werkgroep

9.30 uur
WCV 

werkgroep

11.00 uur 
Eucharistie 
H. Scheve

9.30 uur
WCV 

werkgroep
geen viering

9.30 uur
WCV 

werkgroep

zo 11/02 
6e zondag 

door het jaar

wo 14/02 
Aswoensdag

19.00 uur 
Eucharistie 
H. Scheve

19.00 uur 
Woorddienst 

A. Bos

19.00 uur 
Woorddienst 
T. ten Bruin

19.00 uur 
Eucharistie 
F. Zandbelt

wo 14/02 
Aswoensdag

za 17/02
19.00 uur 

Eucharistie 
H. Scheve

19.00 uur
WCV 

werkgroep

19.00 uur 
Eucharistie 
F. Zandbelt

za 17/02

zo 18/02 
1e zondag 
40dagentijd

11.15 uur 
Eucharistie 
H. Scheve

wo. 21 feb. 9.30 uur
Woord & Gebed 

werkgroep

9.30 uur
WCV 

werkgroep

9.30 uur
WCV 

werkgroep

9.30 uur
WCV 

werkgroep

9.30 uur 
WCV  

L van de Kam

11.00 uur 
WCV 

M. Engelage
geen viering

9.30 uur
WCV 

werkgroep
geen viering

9.30 uur 
WCV 

M. Engelage

zo 18/02 
1e zondag 

40dagentijd
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DAG ZUTPHEN BRUMMEN JOPPE LOCHEM VORDEN BORCULO RUURLO HENGELO KEIJENBORG BAAK DREMPT OLBURGEN STEENDEREN VIERAKKER DAG

za 06/01
15.30-16.15 uur 

Aanbidding & 
Biechtgelegenheid

Vieringen in het 
Andreashuis

18.30 uur 
WCV 

T. ten Bruin

17.00 uur 
Eucharistie 
H. Scheve

za 06/01

zo 07/01 
Openbaring 
des Heren

11.15 uur 
Eucharistie 
H. Scheve

wo. 10 jan. 9.30 uur
WCV 

M. Engelage

9.30 uur
WCV 

werkgroep

9.30 uur
WCV 

werkgroep

9.30 uur 
WCV 

T. ten Bruin

9.30 uur 
Oec.viering 
G. Spekkink

9.30 uur 
Eucharistie 
H. Scheve

11.00 uur
WCV 

werkgroep
geen viering

9.30 uur 
Eucharistie 
J. Leisink

geen viering
9.30 uur 

WCV 
M. Storteler

zo 07/01 
Openbaring 

des Heren

za 13/01
17.00 uur 

Effata viering

19.00 uur 
WCV 

J van Kranenburg

19.00 uur 
WCV 

A. Bos

19.00 uur 
Eucharistie 
H. Scheve

17.00 uur 
WCV 

werkgroep
za 13/01

zo 14/01 
2e zondag 
door het jaar

11.15 uur 
Eucharistie 
F. Zandbelt

 Grote Kerk 
10.00 uur 

Oec.viering

9.30 uur 
WCV 

J. van Kranenburg

9.30 uur 
Eucharistie 
H. Scheve

geen viering
9.30 uur 

WCV 
G. Oude Groen

9.30 uur
WCV 

werkgroep

11.00 uur 
WCV 

A. Bos
geen viering

9.30 uur 
WCV 

werkgroep

zo 14/01 
2e zondag 

door het jaar

za 20/01
19.00 uur 

Eucharistie 
H. Scheve

19.00 uur 
WCV 

M. Engelage
za 20/01

zo 21/01 
3e zondag 
door het jaar

11.15 uur 
Eucharistie 
J. Hulshof

wo. 24 jan. 9.30 uur 
WCV

J. van Kranenburg

9.30 uur 
WCV 

werkgroep

10.00 uur 
Oec. viering 
werkgroep

10.00 uur 
Oec.viering 

L. van de Kam

9.30 uur
WCV 

werkgroep

Remigius 10.00 uur 
Oec.viering 
G. Spekkink

Halle 10.00 uur 
Oec.viering 
werkgroep

geen viering
10.00 uur 

Oec.viering 
M. Engelage

geen viering
9.30 uur 

WCV 
T. ten Bruin

zo 21/01 
3e zondag 

door het jaar

za 27/01
19.00 uur Euch. 
Mgr. H. Woorts 

H. Scheve

19.00 uur 
Eucharistie 
F. Zandbelt

19.00 uur 
WCV 

werkgroep

17.00 uur 
Eucharistie 
H. Scheve

za 27/01

zo 28/01 
4e zondag 
door het jaar

11.15 uur 
Eucharistie 
H. Scheve

wo. 31 jan. 9.30 uur 
Woord & Gebed 

werkgroep

9.30 uur
WCV 

werkgroep

9.30 uur
WCV 

werkgroep

10.00 uur 
Oec.viering 

W. Matti

9.30 uur
WCV 

werkgroep

11.00 uur 
Eucharistie 
F. Zandbelt

9.30 uur 
Eucharistie 
H. Scheve

geen viering
9.30 uur

WCV 
werkgroep

zo 28/01 
4e zondag 

door het jaar

za 03/02
15.30-16.15 uur 

Aanbidding & 
Biechtgelegenheid

18.30 uur 
Eucharistie 
H. Scheve

19.00 uur 
WCV 

J. van Kranenburg

17.00 uur 
WCV 

J. van Kranenburg
za 03/02

zo 04/02 
5e zondag 
door het jaar

11.15 uur 
Eucharistie 
J. Hulshof

wo. 7 feb. 9.30 uur 
Eucharistie 
H. Scheve

9.30 uur 
WCV 

M. Storteler

9.30 uur 
Familieviering 

werkgroep

9.30 uur
WCV 

werkgroep

9.30 uur 
Eucharistie 
J. Leisink

11.00 uur 
WCV 

werkgroep
geen viering

9.30 uur 
WCV 

J. van Kranenburg
geen viering

10.30 uur 
Byzantijnse viering 

H. Scheve

zo 04/02 
5e zondag 

door het jaar

za 10/02
17.00 uur 

Effata viering

19.00 uur 
Eucharistie 
F. Zandbelt

19.00 uur 
WCV 

T. ten Bruin

17.00 uur 
WCV 

werkgroep
za 10/02

zo 11/02 
6e zondag 
door het jaar

11.15 uur 
Eucharistie 
F. Zandbelt

9.30 uur 
WCV 

T. ten Bruin

9.30 uur 
Eucharistie 
H. Scheve

9.30 uur
WCV 

werkgroep

9.30 uur
WCV 

werkgroep

9.30 uur
WCV 

werkgroep

11.00 uur 
Eucharistie 
H. Scheve

9.30 uur
WCV 

werkgroep
geen viering

9.30 uur
WCV 

werkgroep

zo 11/02 
6e zondag 

door het jaar

wo 14/02 
Aswoensdag

19.00 uur 
Eucharistie 
H. Scheve

19.00 uur 
Woorddienst 

A. Bos

19.00 uur 
Woorddienst 
T. ten Bruin

19.00 uur 
Eucharistie 
F. Zandbelt

wo 14/02 
Aswoensdag

za 17/02
19.00 uur 

Eucharistie 
H. Scheve

19.00 uur
WCV 

werkgroep

19.00 uur 
Eucharistie 
F. Zandbelt

za 17/02

zo 18/02 
1e zondag 
40dagentijd

11.15 uur 
Eucharistie 
H. Scheve

wo. 21 feb. 9.30 uur
Woord & Gebed 

werkgroep

9.30 uur
WCV 

werkgroep

9.30 uur
WCV 

werkgroep

9.30 uur
WCV 

werkgroep

9.30 uur 
WCV  

L van de Kam

11.00 uur 
WCV 

M. Engelage
geen viering

9.30 uur
WCV 

werkgroep
geen viering

9.30 uur 
WCV 

M. Engelage

zo 18/02 
1e zondag 

40dagentijd

Voor andere vieringen en het koorrooster zie bladzijde 13



Sint Maartenviering 
in Ruurlo
Afgelopen zaterdag 11 november vond de Sint Maarten-
viering plaats. Vanaf 18.30 uur was iedereen van harte 
welkom in de Sint Willibrorduskerk. De opkomst was 
minder dan het jaar daarvoor maar dat had zeker geen 
invloed op de sfeer en het enthousiasme van de aanwe-
zigen. Bij binnenkomst werden blaadjes uitgedeeld met 
daarop de Sint Maarten liedjes “Sint Maarten, Sint 
Maarten de koeien hebben staarten”, “11 November is 
de dag” en “Ik loop hier met mijn lantaarn”. In de kerk 
zorgden Yvonne Taken en Peter Weenk voor muzikale 
begeleiding, dit zorgde voor een heuse feestelijk sfeer. 
Stefanie te Brake vertelde het verhaal over Sint Maar-
ten, wie was hij, wat deed hij, maar ook wat is er later 
van hem geworden? 
Toen iedereen naar buiten ging, stond Sint Maarten op 
zijn paard op ons te wachten. 

Met twee soldaatjes voorop liepen we in optocht naar 
’t Rikkelder. Bij Woonzorgcentrum De Bundeling zijn 
we met z’n allen naar binnen gegaan en hebben voor de 
bewoners de liedjes gezongen. Eenmaal buiten vervolgde 
de stoet zijn weg rechtsaf de Kroezelaan in en bij de 
Kroezeboom linksaf de Borculoseweg op. Er was best veel 
verkeer op de weg, dit heeft ook zeker indruk gemaakt 
op de jonge kinderen die ook meeliepen in de optocht. Bij 
het Julianaplein weer linksaf de Dorpsstraat in. Uitein-
delijk kwamen we uit bij de Dorpskerk. 
Hier werd het verhaal van Sint Maarten uitgebeeld met 
spelers. De soldaten zeiden: “Wat is dát dan? Wat doet 
die hier!? Ga weg!” Ze prikten hem met hun stokken. 
Maarten zei “Ho, ho. Terúg jullie. Zien jullie dan niet 
dat die arme man het stervenskoud heeft? Weg daar 
bij hem!”. Maarten had medelijden met de arme man. 
Hij pakte zijn mantel van zijn schouder. “Mijn mantel is 
voor de helft van Rome. En voor de helft is ie van mij. Jij 
krijgt mijn helft,” en hij scheurde de mantel doormidden. 
Maarten: “Zo heb je er 1, en zo heb je er 2. En hier heb 
je ook wat geld.” De bedelaar was Maarten erg dankbaar. 
En ’s nachts verscheen Jezus aan Maarten in een droom. 
En Jezus zei: “Alles wat je deelt met mensen in nood, 
deel je ook met mij! Maarten, jij bent Sint Maarten 
geworden!” En zo werd Sint Maarten het feest van het 
licht en het delen met elkaar! 
Na de viering kon iedereen in de Dorpskerk een beker 
warme chocolade melk drinken met een koekje erbij. 
Voor de kinderen was er ook limonade. We hopen dat het 
volgend jaar weer zo’n mooie viering wordt! 

Grietje Weenk,catechesegroep 
Geloofsgemeenschap H. Willibrord in Ruurlo
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Kloosterweekend  
'Trek weg’ voor 
jongeren
Het jongerenpastoraat van het Aartsbisdom Utrecht 
(JPU) organiseert van 12-14 januari 2018 een klooster-
weekend voor jongeren met als thema ‘Trek weg’. “Trek 
je met ons mee? Even weg uit de drukte, op naar de 
mooie Sint Willibrordsabdij in Doetinchem. We delen een 
stuk van het (gebeds)leven van de benedictijner mon-
niken en bezinnen ons op de brief van paus Franciscus 
aan de jongeren van de hele wereld (ter voorbereiding 
van de Bisschoppensynode). Er is ruimte voor stilte én 
ontmoeting, diepgang én plezier,” aldus de uitnodiging van 
het JPU.

Voor wie? Jongeren tussen 16-35 jaar
Wanneer? 12-14 januari 2018
Waar? Gastenhuis Abdij Slangenburg, Abdijlaan 1 

Doetinchem
Kosten: € 50 p.p.
Aanmelden: Pastor Mauricio (jongerenwerker), 

j.meneses@aartsbisdom.nl

Doop- 
terugkomviering
In de meeste geloofsgemeenschappen wordt er na een 
doop het doopsymbool in de kerk opgehangen/neerge-
legd, bijvoorbeeld een steen, wiegje of schelp. Vanaf 
september 2016 wordt er in de gehele parochie gedoopt 
met een doopschelp, die dan in de kerk wordt opge-
hangen. In sommige geloofsgemeenschappen worden 
de ouders van de dopelingen na bijvoorbeeld een jaar 
uitgenodigd voor een korte viering, waarin de ouders het 
doopsymbool en een persoonlijke zegenwens voor hun 
kind uitgereikt krijgen. Zo’n doopterugkomviering is nu 
voor de gehele parochie gepland op zondag 4 februari 
2018 om 11.00 uur in de H. Willibrordkerk in Hengelo. 
Ouders ontvangen hiervoor een persoonlijke uitnodiging. 

Marga Engelage-van Langen, pastoraal werker
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Hengelo/Keijenborg

De kinderen uit Hengelo en Keijenborg die opgegeven 

zijn voor hun Eerste Heilige Communie worden geza-

menlijk voorbereid. Op donderdag 5 april 2018 is er een 

ouderavond, die om 19.30 uur begint. De communicantjes 

zullen zich op zondag 22 april presenteren in de vie-

ring om 9.30 uur in de H. Willibrordkerk in Hengelo. De 

Eerste H. Communieviering is op zondag 27 mei 2018 om 

11.00 uur in de H. Johannes de Doperkerk in Keijenborg. 

Kinderen en ouders worden door de werkgroep commu-

nievoorbereiding geïnformeerd over de data en tijden 

van de bijeenkomsten voor de kinderen en de plaats van 

de ouderavond. Kinderen kunnen nog aangemeld worden 

tot 31 januari 2018.

Borculo/RuurloDe gezamenlijke voorbereiding op de Eerste Heilige Communie voor de kinderen uit Borculo en Ruurlo start op zondagmorgen 18 februari 2018 om 10.00 uur. De eerste informatieavond voor de ouders is op dinsdag 30 januari en de tweede ouderavond op donderdag 19 april. De presentatieviering vindt plaats op zaterdag 14 april om 19.00 uur in de O.L.V. Tenhemelopnemingkerk in Borculo. Het feest van de Eerste H. Communie wordt gevierd op zondag 3 juni 2018 in de H. Willibrordkerk in Ruurlo. Verdere gegevens over data, tijden en plaatsen ontvangen de kinderen en ouders van de werkgroep communievoorbereiding. Aanmelding kan nog tot  5 januari 2018.

Quintus

In januari vindt de planning plaats van de voorbereiding 

van de communicantjes uit Brummen, Joppe, Lochem, 

Vorden en Zutphen. De Eerste H. Communieviering 

is op zondag 24 juni 2018. Tijd en plaats worden 

later vastgesteld. 

Kinderen kunnen nog aangemeld worden.

Eerste Heilige Communie 2018

Heilig Vormsel

Vijfslag
Op zondag 10 juni 2018 om 9.30 uur is de Eerste H. Communieviering voor de kinderen uit Baak, Drempt, Olburgen, Steenderen en Vierakker. De informatieavond voor de ouders en de voorbereiding van de kinderen moeten nog worden gepland.  Kinderen s.v.p. z.s.m. aanmelden. 

Aanmelding  
Eerste H. Communie

Het aanmeldingsformulier voor opgave voor de Eerste H. Communie  
vindt u op onze website www.12apostelen.nl  

onder het blok Wat te doen bij? – Eerste Heilige Communie.  

Of kan opgevraagd worden bij het parochiesecretariaat: 
secretariaat@12apostelen.nl; tel. 0575 711310.

Op 9 juni 2018 is er de mogelijkheid om het Sacrament van 
het Heilig Vormsel te ontvangen. Kinderen uit groep 8 of 
ouder, die de Eerste H. Communie hebben gedaan, kunnen 
gevormd worden. Het voorbereidingsweekend, mét over-
nachting, is op zaterdag 21 en zondag 22 april 2018. De 
kennismaking met de vormheer, mgr. H. Woorts is op zater-
dag 26 mei in Utrecht. De Vormselviering is op zaterdag 9 
juni 2018, 19.00 uur in één van onze kerken. 
Op de ouder-kind informatieavond ontvang je alle informa-
tie en kun je je definitief opgeven. 
We willen graag vóór 1 februari 2018 weten of je aanwe-
zig bent op de informatieavond op  maandag 19 maart 2018 

van 19.00 tot 20.30 uur in de Christus Koningkerk, Het 
Jebbink 8 te Vorden.

Je kunt je aanmelden voor de informatieavond, graag met 
naam, telefoonnummer en emailadres bij het parochie-
secretariaat: secretariaat@12apostelen.nl; tel. 05475 
711310.
Het aanmeldingsformulier voor opgave voor het H. Vormsel 
vindt je op onze website www.12apostelen.nl onder het blok 
Wat te doen bij? – Heilig Vormsel. 

De parochiële werkgroep Vormsel
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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
voorzitter: vacant; Ben van de Krabben, secretaris , 
529137; Herman Veldscholten, penningmeester,  
06 49683822; gebouwen: vacant.
Pastoraatgroep
vacatures 

Koffie door vrijwilligers!
Iedere zondagochtend zorgt een team van 
‘oud-PCM-ers’ voor de koffie in de kerk, 
na de Eucharistieviering in de St. Jan. 
Tot nu toe gaat dat goed. Recent hebben 
twee dames besloten het vrijwilligerswerk 
te stoppen. Daarom zijn we op zoek naar 
enkele vrijwilligers die willen helpen. In 
overleg houden we rekening met speci-
fieke wensen en omstandigheden. U kunt 
informatie krijgen en/of zich aanmelden 
bij Richard Schuttelaar, tel. 06 53795715 
en Rschuttelaar@kpnmail.nl. 
Hij ziet uw reacties met warme belang-
stelling tegemoet. Overigens zijn alle 
kerkgangers ‘s zondags welkom voor een 
kopje thee of koffie!

Helma van der Kuip (l) en Rieky van Hees 
namen op 12 december jl. afscheid na ge-
zamenlijk ruim 54 ‘dienstjaren’ voor onze 
geloofsgemeenschap. Daarbij past een ruime 
dosis waardering.

Radio Kerkplein stopt
De tijden veranderen. Er worden telkens 
weer nieuwe initiatieven bedacht. Andere, 
oude en vertrouwde activiteiten worden 
beëindigd of verdwijnen geruisloos. Nu 
heeft het stichtingsbestuur van Radio 
Kerkplein het besluit moeten nemen om 
te stoppen met de uitzendingen via de Lo-
kale omroep B-FM per 31 december a.s. 

Toen in Zutphen de Lokale omroep Ber-
kelstroom werd opgericht (± 1987) kregen 
de kerken de uitnodiging om ook mee te 
doen. Daar is toen positief op gereageerd 
door de meeste kerken en meer dan 26 
jaar lang hebt u elke zondagmorgen van 
10.00 tot 12.00 uur kunnen luisteren naar 
kerkelijk nieuws uit de regio, interviews, 
geestelijke en klassieke muziek, en van 
12.00 tot 13.00 uur naar een viering van 
een van de deelnemende kerken. Tiental-
len vrijwilligers maakten dit mogelijk, 
programmamakers, technici, presenta-
toren, interviewers en zovele gasten die 
werden uitgenodigd iets te vertellen voor 
de microfoon. Jammer dat dit toch moet 
eindigen. Daar zijn meerdere redenen 
voor. Zo werd het steeds moeilijker vrij-
willigers te vinden wanneer er vacatures 
moesten worden vervuld. Enkele kerken 
moesten zelfs helemaal afhaken. Maar 
ook hebben de meeste kerken de laatste 
tijd zelf het internet gevonden om hun 
kerkdiensten uit te zenden. De doelstel-
ling die in het begin voor ogen stond is 
sterk gewijzigd. Daarbij komt dat telkens 
de vraag werd gesteld naar de luister-
dichtheid, een vraag die nooit beantwoord 
kon worden. Waren het er veel of juist 
heel weinig? Eens komt dan de tijd om 
helemaal dit werk voor de kerken te be-
eindigen. Het stichtingsbestuur heeft haar 
opdracht aan de kerkenraden teruggege-
ven en deze hebben daarmee ingestemd.
Namens Radio Kerkplein,
ds Wim Stolte, voorzitter stichtingsbe-
stuur
De Nutteler 22, 7231 NR Warnsveld

Overleden
21/11: Gerardus Johannes Maria Bartels 
95 jaar

Effatavieringen
“Effata – Ga Open”.  
Vanuit de hectiek van alle dag in de stilte 
van je hart komen. 

Om daar te zoeken naar de ervaring van 
God in je eigen leven.          
Dat is het doel van deze meditatieve 
viering, die elke tweede zaterdag van de 
maand om 17.00 uur in de St. Jan wordt 
gehouden. 
De viering wordt opgebouwd rondom 
een Bijbeltekst die geactualiseerd wordt 
naar de wereld van vandaag en onze eigen 
ervaringen.  
Dit gebeurt via gebed, overweging, stilte, 
zang en symbolen.  
Deze vieringen, georganiseerd door de 
parochie HH. Twaalf Apostelen, zijn laag-
drempelig en oecumenisch van karakter.  
Wees welkom!

Voor meer informatie: 
j.vankranenburg@12apostelen.nl of 
g.spekkink@12apostelen.nl

In 2018 zijn de Effata-vieringen op  
13 januari, 10 februari, 10 maart, 14 april, 
12 mei,  9 juni, 14 juli, 11 augustus,  
8 september, 13 oktober, 10 november,  
8 december. 

Gebedsintenties 
7/1: Hendrikus Gerardus Johannes 
Wientjes; 28/1: Oscar te Loo; 4/2: 
Hendrikus Gerardus Johannes Wientjes; 
Adriaan Petrus Johannes Marie van 
Agtmaal.

Kerkdiensten Gelre Ziekenhuis 
(10.30 uur)
7/1: R. Baauw; 14/1: T. van Driel; 21/1: 
M. van de Velde; 28/1: J. Ras; 4/2: L. van 
de Kam; 11/2: M. van de Velde; 18/2: G. 
Spekkink (communieviering).

Middagpauzediensten: 
iedere donderdag, 12.15 uur - 12.30uur.
(Luthersekerk, Beukerstraat 10 in 
Zutphen)
11/1: ds. W. Stolte; 18/1: pastor mw.  
G. Pols; 25/1: ds. S.A. Meijer; 1/2: ds.  
J. van Houwelingen; 8/2: mw. N. Bilder  
(Leger des Heils); 15/2: ds. mw. I. 
Builtjes-Faber.
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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

Kerkhof perikelen

Op een regenachtige zaterdagmorgen, 
nietsvermoedend op het kerkhof, totdat 
we zagen dat het beeld van Jezus Christus 
op de Calvarieberg een arm miste. Deze 
bungelde nog wel aan het kruis.
Wat is het dan fijn dat je direct een be-
roep kunt doen op Johan en Arnold, zij 
hebben meteen een ‘noodverband’ aan-
gelegd zodat het in ieder geval niet meer 
zo’n heel naar gezicht is! En in de week 
daarna is de arm weer vakkundig aan de 
corpus vastgemaakt, dank heren!
Op het kerkhof is een nieuwe grotere vi-
trine geplaatst, met daarin de overzichts-
lijst en een plattegrond van het kerkhof. 
En meteen maar weer nieuw materiaal 
aangeschaft o.a. een gieter, stoffer en blik, 
doeken en bezem. 

Vanuit de locatieraad
Begin 2018 loopt de termijn van de locatie-
raadsleden Johan Waanders (vastgoed 
en onderhoud) en Sjoerd van Geffen 
(voorzitter) af. De locatieraad is ver-
heugd dat Johan Waanders en Sjoerd van 
Geffen aangaven een tweede termijn als 
lid van de raad te ambiëren. Een tweede 
termijn van goed ingevoerde en gedreven 
bestuurders komt de continuïteit en pro-
fessionaliteit van de raad ten goede. De 
raad heeft het parochiebestuur verzocht 
de wens van de heren Waanders en Van 
Geffen te bekrachtigen met een besluit. 
Heb je ook belangstelling voor de locatie-
raad of andere vrijwilligersrollen? Je bent 
van harte welkom. Laat het ons weten 
door één van ons te informeren of via het 
secretariaat van de geloofsgemeenschap.

Ouderenmiddag in het 
Andreashuis
Donderdag 23 november was er een spe-
ciale ouderenmiddag met als thema: ‘Ou-
der worden en het geheugen’. De lezing 
werd gegeven door mevrouw Marijke te 
Hennepe uit Dieren. Zij vertelde uitge-
breid over het geheugen, dat men niet één 
maar 256 geheugenpunten heeft en dat 

een geheugen ge-
specialiseerd kan 
zijn in bijv. gezich-
ten of juist voor 
getallen. Bewegen 
helpt het geheu-
gen te verbeteren. 
Ook gaf zij een 
aantal slaaptips 
zoals ga overdag 
naar buiten, frisse 
lucht is goed voor 
de ontspanning, 
en probeer zo min 
mogelijk te pieke-
ren, spreek zaken 
uit! Voor de ruim 
20 aanwezigen 

was het een zeer leerzame en boeiende 
middag. Na afloop van de lezing was er 
nog volop ruimte voor vragen, waar veel 
gebruik van werd gemaakt zodat voorzit-
ter Herman Blom pas na 16.00 uur de 
middag kon afsluiten.

Op donderdag 11 januari komen de oude-
ren om 14.00 uur samen in het Andreas-
huis voor de nieuwjaarsreceptie.

Nieuwjaarswens voor allen
Wensen en dromen 
Zullen de wereld niet veranderen
Maar ieder nieuw begin
Iedere stap naar iemand toe
Iedere ongerepte morgen 
Kan je iets leren van de kunst 
Om een klein stukje van die wereld 
Te herscheppen
Vrede voor jou en het geschenk van 
vriendschap
En duizend ogenblikken van geluk
En woorden van verzoening 
En moed om te geloven
In de goede mensheid! 

Nieuws voor Brummen
De Brummense geloofsgemeenschap is 
een warme en sterke gemeenschap. Een 
gemeenschap die het met de kerksluiting 
nogal voor de kiezen kreeg, maar die daar 
sterker uitgekomen is. Een gemeenschap 
die duidelijke wensen en ambities heeft. 
Wij denken daarbij vooral aan de zorg om 
elkaar en de geloofsverdieping. Uit eerde-
re parochie-avonden bleek hoe na die ons 
aan het hart liggen. Een andere ambitie 
is om iedere woensdagmorgen samen te 
komen. En dat maken we samen waar.
Nu is het een feit dat het pastoraal 
team met ingang van 2018 niet meer 
in dezelfde frequentie het Andreashuis 
kan bezoeken om daar voor te gaan in 
een viering. De werkdruk is eenvoudig-
weg te hoog geworden. De Brummense 
liturgiegroep is door pastoor Scheve 
erop voorbereid om bij te springen op de 
woensdagochtenden. Het uitgangspunt is 
dat de gelovigen iedere woensdagochtend 
in het Andreashuis terecht kunnen. Om 
samen te bidden, samen te vieren, koffie 
te drinken enzovoort. De bijeenkomsten 
onder leiding van de werkgroep liturgie 
zijn veel vrijer van opzet en invulling. 
Dat opent nieuwe mogelijkheden om ons 
geloof te beleven en te belijden.
We denken dat we zo niet alleen tegemoet 
komen aan de noodzaak om de druk op 
het pastoraal team te verminderen, maar 
ook continuïteit en kansen voor de Brum-
mense geloofsgemeenschap creëren.
We vertrouwen erop u ook in het nieuwe 
jaar te blijven ontmoeten.
Pastoraal team en locatieraad Brummen
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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.

Pien Abeln 
Op 26 novem-
ber jl. ging Pien 
Abeln voor de 
laatste keer voor 
in een mooie 
Woord- en Com-
munieviering. 
Op de feestdag 
van Christus 
Koning gaf zij 
ons in haar over-
weging mee dat 
God niet ver weg 
is, maar juist 
heel nabij. Wil-
lem Achtereekte 
dankte Pien 

namens de geloofsgemeenschap voor haar 
bijzondere en hartverwarmende inzet. Na 
de viering werd er met Pien, onder het 
genot van een kop koffie en sinterklaas 
lekkernijen, heel gezellig nagepraat.

Ontmoet Harry van 
Bruinessen
De sterren waren mijn vrienden.  
Els is het baken. 
Harry was al jong vertrouwd met de zee 
want vader nam hem mee naar het strand 
en de haven. De liefde voor de zee groeide 
en hij werd stuurman en gezagvoerder 
op de grote handelsvaart. Later werd hij 
Noordzeeloods. De rust zocht hij op in 
een kerk of bracht een bezoek aan het 
kerkhof want alleen een stad bezoeken 

vond hij niet genoeg. Het piano spelen 
is nooit helemaal weggeweest en ook nu 
speelt het een grote rol in zijn leven. Da-
gelijks wordt er minimaal een half uurtje 
gespeeld. 

De ziel van onze kerk wordt gevormd 
door mooie en bijzondere mensen, die 
ieder op zich zo verweven zijn met onze 
kerk dat ze er om zo te zeggen de levende 
stenen van zijn. In de rubriek Ontmoet 
<http://rkkerkjoppe.nl/column/ont-
moet/> maakt u kennis met een persoon 
uit onze geloofsgemeenschap Onze Lieve 
Vrouw Tenhemelopneming. Wat verbindt 
hen met Joppe en wat doet het geloof met 
hen. Vervolgens wordt hen gevraagd het 
stokje aan een ander door te geven en dat 
gebaar verbindt ons met elkaar. Leest u 
verder op de site.

150 jaar Kerk Zijn
In 2018 herdenken we het 150 jarig 
bestaan van de R.K.-Kerk in Joppe. We 
gaan dit vieren op diverse momenten in 
een aantal vieringen door het jaar heen. 
Omdat de kerk sedert 27 januari 1868 als 
parochiekerk bestaat, starten we met een 
Eucharistieviering op zaterdag 27 januari, 
om 19.00 uur, waarin Mgr. H. Woorts 
(hulpbisschop van het Bisdom Utrecht) 
en pastoor H. Scheve voor zullen gaan.

De kerk, die is opgedragen aan Onze Lie-
ve Vrouw Tenhemelopneming is gesticht 
door Franciscus E. A. baron van Hövell 
tot Westerflier (1846-1926). In het voor-
portaal houdt een marmeren gedenkplaat 
de gedachtenis aan de stichter levend. 
Buiten, boven de toegangsdeuren, prijkt 
zijn wapen. De kerk is tijdens de Tweede 
Wereld Oorlog zwaar beschadigd geweest, 
maar door inzet van de geestelijken en de 
parochianen is de kerk behouden. Restau-
raties en onderhoud maken dat de kerk er 
nog fier bij staat. We zijn dankbaar dat we 
de 150ste verjaardag van de kerk mogen 
vieren.

Afscheid  
Mies van Schooten 

In de jaarlijkse bijeenkomst van de wijk-
vertegenwoordigers hebben we afscheid 
genomen van Mies van Schooten. 40 jaar 
lang, vanaf het allereerste parochieblad 
in 1977, heeft Mies haar ronde gedaan 
en 33 parochiebladen rondgebracht. De 
laatste jaren met steun van haar man Jan. 
Clemens Tenholter, pastoraatgroeplid, 
bedankte Mies namens de hele geloofsge-
meenschap voor haar trouwe inzet.

Koffie-ochtend  
In het nieuwe jaar is de volgende koffie-
ochtend op 10 januari. We hebben dan 
Mevrouw Louise Hartman uit Zutphen 
als gastspreker. Zij studeerde Nederlands 
en schrijft maandelijks een column voor 
de landelijke RKK Parochiebladenservice. 
Lichtvoetige stukjes die je gemakkelijk 
kunt lezen, doch met een ondertoon. Ze 
zal ook iets vertellen over haar jeugd, wat 
ook in haar verhalen voorkomt.
Louise Hartman heeft onder haar au-
teursnaam Louise Leneman twee boekjes 
geschreven. De ene betreft een bundel 
columns getiteld: ‘Stukjes voor God’. Het 
tweede heet: ‘Tussen speelplaats en kapel; 
kleine kroniek van een kindertijd in een 
kloosterinternaat’. Voor en na de pauze 
zal ze beide boeken bespreken. 
Om 10.00 uur staat de koffie klaar in de 
pastorie. U hoeft zich niet aan te melden, 
maar het is wel fijn als we weten op hoe-
veel mensen we kunnen rekenen en ook 
als u opgehaald wilt worden graag een 
telefoontje naar:
Puck Vork : 0575 – 490500 of  
Janny Engelsman : 0575-490434
Graag tot ziens op 10 januari 2018.

Kerkbalans 2018
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H. Joseph - Lochem
Nieuweweg 18, 7241 ET Lochem; 0573-251457, 
rkkerklochem@hetnet.nl
Secretariaat: dinsdag en donderdag 8.45-11.45 uur. 
Rekeningnr.: NL94RABO0336626193 (algemeen en 
intenties). 
Rekeningnr.: NL72 RABO 0180 7992 90 (kerkbalans).
Redactie: gjvaarwerk@kpnmail.nl 
Locatieraad 
Anton Schilderinck, vz., 251115; Gerrit te Vaarwerk, secr., 
462882; Paul Wuts, pm., 460149.
Pastoraatgroep 
Lucia Doornbos, 280330; Thea van Huijstee, 258442; 
Ben Hemmer, 257791.

Zangavond in Wilp

Donderdag 16 november 2017 vond in de 
Dorpskerk in Wilp de jaarlijkse zang-
avond voor koren plaats. Tot de deelne-
mende koren behoorde ons Gemengd 
Koor uit Lochem, dat maar liefst voor de 
25-ste keer aan deze zangersavond mee-
deed. Het Gemengd Koor met dirigent 
Gerrie van der Horst en organist Johan 
Dijkman zong de liederen ‘Neem mij aan 
zoals ik ben’, ‘Ave Verum’ van Edward 
Elgar, ‘Pange linqua en Tantum ergo’ uit 
de Gregoriaanse muziek, ‘It is well with 
My Soul’, ‘In de Stilte’ en ‘Sanctus en 
Benedictus’ uit de Messe Brève no. 7 in C 
van Charles Gounod.

60-jarig huwelijksfeest
Het Gemengd Koor was ook te horen in 
onze St. Josephkerk in de Eucharistie-
viering op zondag 19 november 2017. 
Cor van der Mark, die al vele jaren lid is, 

en zijn vrouw Truus vierden die dag hun 
60-jarig huwelijksfeest. 

Ceciliafeest
Elk jaar rond 22 november, de feestdag 
van Cecilia de patrones van de muziek, 
trakteert het Gemengd Koor zichzelf 
op een feestelijke bijeenkomst. Dit jaar 
werd het Ceciliafeest gevierd op zondag 
26 november in het Larense Grand Café 
Bistro ’t Langenbargh. Net als in voor-
gaande jaren was er voor de inwendige 
mens volop koffie en gebak en een heerlijk 
warm en koud buffet, waarbij de drankjes 
niet ontbraken. Traditiegetrouw was er 
ook een quiz met uiteenlopende vragen en 
het raden van bekende typetjes die door 
de leden van het koor werden uitgebeeld. 
Aan het eind van het feest presenteerde 
Hans Erkamp zijn nieuwe dichtbundel, 
waaruit hij een aantal kunststukjes voor-
droeg.

Kerkbalans
Op zondag 7 januari start in onze geloofs-
gemeenschap St. Joseph de Aktie Kerk-
balans. Zoals elk jaar trekt in de dagen 
erna een flink aantal vrijwilligers met een 
speciaal door Trees Beltman gemaakte 
folder de wijken in om bij de Lochemse 
parochianen hun toezegging voor 2018 op 
te halen. 
Het thema van de Aktie Kerkbalans luidt 
dit jaar: ‘Onze kerk in beweging’. Bij 
bewegen denkt u misschien aan fitness 

en sport. Voor sommigen heeft ‘bewegen’ 
alles te maken met fietsen of wandelen en 
voor ouderen kan dat de rollator zijn. Hoe 
je ook beweegt, doel is steeds vooruit te 
komen. Je wilt iets bereiken, dichtbij of 
ver weg. En door te bewegen blijf je ook 
nog eens fit en gezond. 
Ook voor de kerk is het belangrijk in 
beweging te blijven. Niet alleen om ‘fit’ te 
blijven, maar vooral om vanuit een evan-
gelische drive met compassie en toewij-
ding in onze voortdurend veranderende 
wereld te bewegen. Dat betekent een kerk 
die zich inzet om mensen samen te bren-
gen door op te komen voor zwakke en 
arme mensen, voor vluchtelingen, ja door 
alle kwetsbaren in haar hart te sluiten. 
Met uw bijdrage aan de Actie Kerkbalans 
kunt u de kerk in het algemeen en onze 
geloofsgemeenschap in het bijzonder in 
beweging houden. Laat deze kans niet aan 
u voorbijgaan. 

Drukte rond Kerst
Op de platformavond op 1 juni 2017 
kwam de vraag aan de orde “Hoe kunnen 
wij er voor zorgen dat in deze tijden van 
toenemende vergrijzing, afnemend kerk-
bezoek en een afnemend aantal vrijwilli-
gers onze geloofsgemeenschappen blijven 
bloeien?” Het is fijn te constateren dat 
juist in de kersttijd, een tijd waarin er een 
enorme berg werk verzet moet worden, in 
onze geloofsgemeenschap op veel mensen 
een beroep kan worden gedaan. Van eind 
november (als de adventskrans wordt 
gemaakt) tot en met de viering op oude-
jaarsdag (als de kerkgangers na afloop op 
oliebollen worden getrakteerd) zijn heel 
wat vrijwilligers in en rond de kerk actief. 
Alle vrijwilligers: heel hartelijk dank!
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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., 0573-462027; Herman Peters, secr., 
520452; Paul Zents, pm., 556723.
Pastoraatgroep
Jaap Harmsen, vz., 553050; Ans Heuveling, secr., 552267; 
Carin Fransen, 552322; Gerard Eijkelkamp, 552914.

Van de locatieraad en 
pastoraatgroep
Als u deze editie van Onderweg leest is 
het nieuwe jaar 2018 al weer begonnen. 
Daarom voor alle lezers: iedereen een 
gezond en gezegend 2018 toegewenst!
Terugkijkend op 2017 liggen al weer heel 
wat evenementen en gebeurtenissen ach-
ter ons. Zoals onder andere:
• De parochieavond op 31 oktober. Met 

inspirerende woorden van Marga 
Engelage. En wat mooi dat iedereen zo 
lekker lang bleef “na-plakken”;

• Het 50-jarig dirigenten jubileum van 
Ans Strik op 26 november. En dat niet 
alleen, Ans vierde ook haar 20-jarig 
jubileum als dirigente in Vorden;

• Het “Kerkenpad” op 27 november en 
11 december. Traditiegetrouw bezoe-
ken leerlingen van de basisscholen de 
kerken in Vorden. Zo komen ze toch 
nog eens in de kerk;

• De Herdertjestocht op 22 december. 
Die wordt samen met de protestantse 
kerk georganiseerd. Deze tocht geeft 
vele kinderen en volwassenen een 
mooi en warm kerstgevoel.

En ook voor het jaar 2018 staat het een 
en ander al weer gepland. Zoals onder 
andere:
• De traditionele nieuwjaarsborrel op 

6 januari na afloop van de viering. 
Nou ja “borrel”, glühwein natuurlijk. 
Met heerlijke verse “nieuwjaarsrol-
letjes” voor álle parochianen. Hoogst 
persoonlijk gebakken door dé “nieuw-
jaarsrolletjespecialiste” van onze 
geloofsgemeenschap. 

• Op maandag 9 april is er weer een 
“Kerkenpad”. Dan bezoeken leerlingen 
van school “Het Hoge” onze kerk.

• Traditiegetrouw wordt in de Christus 
Koningkerk “De Passie” uitgevoerd. En 
wel op 30 maart.

U ziet het, er staat voor het nieuwe jaar al 
weer het een en ander op stapel. Dat kan 

dankzij de inzet van (vele) vrijwilligers 
en professionals. Maar u weet het, het 
is roeien met de riemen die we hebben. 
Soms kan dan iets niet doorgaan. Dat is 
helaas het geval op 14 januari 2018. Het 
lukt “rooster technisch” niet om dan in 
Vorden een viering te hebben. Maar u 
bent natuurlijk van harte welkom bij één 
van onze “RK buren”. 

Maar over het algemeen kunnen we 2018 
vol vertrouwen tegemoet zien. Van de 
vrijwilligers zal soms een extra stapje ge-
vraagd worden. Maar gelet op de inzet en 
betrokkenheid in het verleden verwachten 
we op dat punt voor 2018 geen onoverko-
melijke problemen. Voor 2018 niet …
Maar als we verder kijken dan onze (RK)
neus lang is, dan is het iedereen duidelijk 
dat er op termijn echt wel wat moet ge-
beuren om onze geloofsgemeenschap zo 
levendig en vitaal te houden als ze nu is. 
Dat gaat ons allen aan en dat bespreken 
we dan ook graag met u samen. 
In het nieuwe jaar 2018 komen we daar 
zeker nog op terug.

Jaap Harmsen

Actie Kerkbalans
Bij deze Onderweg treft u de jaarlijkse en-
velop aan voor de Actie Kerkbalans onder 
het motto van onze parochie HH. Twaalf 
Apostelen: “Onze kerk in beweging”. 
Naast een brief van de locatieraad en een 
info-folder van onze geloofsgemeenschap 
treft u ook de algemene folder aan van de 
Actie Kerkbalans.

Ceciliafeest Cantemus 
Domino 
Zondag 26 november heeft het gemengd 
koor Cantemus Domino het jaarlijks Ce-
ciliafeest gevierd. Deze dag stond dit jaar 
in het teken van het vijftig-jarig jubileum 
van dirigent Ans Strik. Voor de dirigent 
was het een verassing dat het koor van  
‘s Heerenberg er was om gezamenlijk met 
Cantemus de zang te verzorgen tijdens de 
Woord- en Communieviering. De vaste 
gezangen van de vierstemmige mis van 
Gounod werden gezongen en een aantal 
vierstemmige liederen waaronder het 
Ave Verum van Mozart. Na afloop van de 
viering werd Ans gefeliciteerd en bedankt, 
namens onze geloofsgemeenschap, door 
de voorzitter van de pastoraatgroep de 
heer J. Harmsen. Hij had haar graag 
een auto van de zaak gegeven, maar 
helaas daarvoor ontbraken de middelen. 
Ze kreeg een beschermengeltje voor in 
haar eigen auto en natuurlijk was er een 
bloemetje. 

Het gezamenlijke koor bracht na afloop 
van de viering een ode aan Ans door 
middel van een zelf gecomponeerd lied. 
Hierna was er gelegenheid voor felici-
taties, was er koffie en werd er gezellig 
nagepraat. Het Ceciliafeest werd voort-
gezet in het parochiezaaltje voor de leden 
van het koor, hun partners en familie en 
vrienden van Ans. 
Hier ontving ze van het koor een jubileum- 
kaars en op 29 maart gaat het koor 
met haar naar een operavoorstelling in 
Amphion. Het werden een paar gezellige 
uurtjes die werden afgesloten met een 
heerlijk stampotten-buffet van restaurant 
“Het Wapen van ’t Medler”. Het koor kan 
terug zien op een geslaagd Ceciliafeest, en 
hoopt dat Ans nog jaren hun dirigent zal 
blijven.
P.S. een uitgebreid artikel over de loop-
baan van Ans Strik als dirigent vindt u op 
blz. 12.

Ria van der Linden
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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; 

Afscheid
In verband met zijn nieuwe werk heeft 
Jeroen Uhl aangegeven zijn functie als 
voorzitter van de pastoraatgroep neer te 
leggen. Het is niet meer te combineren 
met zijn nieuwe werkzaamheden. Via 
deze weg wensen we Jeroen veel succes 
met zijn nieuwe baan en bedanken hem 
voor zijn inzet.

Ook meneer en mevrouw Belterman heb-
ben aangegeven dat ze een stapje terug 
moeten doen en dat ze helaas stoppen 
met het kosterschap. Zij hebben samen 
jarenlang als koster gewerkt en we zullen 
ze missen. Bedankt voor al die jaren be-
langeloze inzet voor onze geloofsgemeen-
schap! 

Dat betekent dat er weer een aantal plek-
ken op te vullen zijn. Draagt u de kerk een 
warm hart toe en hebt u zo hier en daar 
een uurtje over? U wordt met open armen 
ontvangen! Ook als u deelname in de 
pastoraatgroep of als koster niet ziet zit-
ten, bent u van harte welkom. Als lector, 
voor tuinonderhoud, als koorlid, noem 
maar op - we kunnen altijd vrijwilligers 
gebruiken!

Kindje wiegen 2.0
Het nieuwe jaar is weer begonnen. We 
kunnen terugkijken op een aantal mooie 
vieringen rond de Kersttijd. Van de fami-
lieviering op Kerstavond in een volle kerk, 
naar een traditionele nachtmis waarin het 
parochiekoor prachtig heeft gezongen. Op 
Eerste Kerstdag een eigentijdse viering 
met Stemmig en op Tweede Kerstdag 
Kindje Wiegen speciaal voor de aller-
kleinsten in onze geloofsgemeenschap. 
Dit keer was de viering voor de jongste 
generatie volledig verzorgd door de oud-
ste generatie. En zij hebben bewezen dat 
vernieuwend bezig zijn niets met leeftijd 
te maken heeft. Er stond een groot televi-
siescherm in de kerk waarop de kinderen 
een kerstverhaal konden volgen en liedjes 
mee konden zingen. Vervolgens kregen 
de kinderen de kans om zelf ook muziek 
te maken en mee te spelen met de kleine 
trommelaar. Aan het eind kreeg iedereen 
een mooie kleurplaat mee naar huis. Met 
dank aan de opa’s en oma’s die dit geor-
ganiseerd hebben!

Als u dit leest is alle kerstversiering al 
weer opgeruimd en zijn we aan 2018 
begonnen. Een jaar die nog helemaal in te 
vullen is. Een jaar waarin we proberen om 
onze dromen te verwezenlijken, onze doe-
len te bereiken en onze voornemens waar 
te maken. Misschien ook een jaar om naar 
onze naasten om te zien, om meer begrip 
te hebben voor elkaar en elkaar met open 
blik te ontmoeten. Wij wensen u een heel 
mooi Nieuwjaar toe!

Koffie drinken
Na de viering van zondag 7 januari is er 
gelegenheid om elkaar een Zalig Nieuw-
jaar te wensen. Dit doen we onder het ge-
not van een kop koffie in het KJ gebouw.
Na de viering van zondag 11 februari is er 
gelegenheid om koffie te drinken in het 
KJ gebouw.
U bent hiervoor allen van harte uitgeno-
digd!

Waardering
De kerk draait bijna volledig op vrijwil-
ligers. Om het jaar wordt er een vrijwil-
ligersbijeenkomst georganiseerd om 
iedereen die zich, op welke manier dan 
ook, inzet voor onze kerk te bedanken. De 
misdienaars zijn hierop een uitzondering. 
Zij hebben jaarlijks een misdienaarsuitje. 
Omdat dit jaar de groep vrij klein was is 
er niet gekozen voor een dagje uit, maar 
hebben de misdienaars een attentie 
ontvangen. Met dank aan iedereen die 
hieraan heeft bijgedragen.

Intenties
14 januari overleden ouders Luttikholt- 
Garstenveld, jaargedachtenis.  
20 januari Bernard Sasse, jaargedach-
tenis. Wijnand Wevers, fam ter Woorst-
Kerkemeijer. Theo en Riek Verheijen. 
fam. Geerligs en Ottenschot. 28 januari, 
Gerrit Stegeman jaargedachtenis.  
17 februari, Bernard Sasse, Pastoor 
George Simons jaargedachtenis, Tonnie 
Spekschoor, jaargedachtenis.

Kerkbalans 2018
De landelijke Actie Kerkbalans kent een 
actieperiode van 20 januari t/m 
3 februari 2018. 

Jeroen Uhl
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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.

Seniorendag 2017

Op dinsdag 3 oktober was onze jaarlijkse 
seniorendag. Na een prachtige Eucha-
ristieviering met als voorganger pastoor 
Scheve en zang van het Gemengd Koor 
gingen we naar de Tapperij. Hier stond de 
koffie met cake klaar. Daarna een borrel. 
Rond het middaguur was er een voortref-
felijk diner. Daarna een optreden van het 
muzikale duo Hermien Kuenen en Ans 
Bekhuis. Vooral het Ave Maria viel zeer in 
de smaak. Het is fijn om één dag per jaar 
elkaar eens weer wat langer te kunnen 
ontmoeten, en hopen volgend jaar op 
evenveel deelnemers. De mensen die door 
ziekte niet deel konden nemen kregen een 
bloemetje. Dank aan de bezoekgroep die 
dit elk jaar weer mogelijk maken.
Namens de bezoekgroep Anny Strijker

Gebedsintenties 
13 januari Overleden 
Ouders Hermanns-
Goldewijk, Ida van 
Lanen Groot Zevert.  
28 januari 
Jaargedachtenis 
Rikie Mombarg-van 
de Hoven, Ida van 
Lanen Groot Zevert. 
4 februari Ida van 
Lanen Groot Zevert.

Oecumenische 
Nieuwjaarsviering
Op zondag 7 januari 2018 is er om 9.30 
uur een Oecumenische Nieuwjaarsvie-

ring in de R.K. kerk in Ruurlo. Het is een 
goede traditie om elkaar aan het begin 
van het nieuwe jaar te ontmoeten in een 
gezamenlijke viering. Tijdens de viering 
zal gecollecteerd worden voor Stichting 
Vluchtelingenwerk Oost Achterhoek. 
De tweede collecte is voor de Raad van 
Kerken. Na afloop van de viering gaan 
we gezamenlijk naar De Sprankel waar 
we elkaar onder het genot van een kop 
koffie of thee met een nieuwjaarsrolletje 
erbij elkaar een gezond, gelukkig en zalig 
Nieuwjaar toewensen.
Namens De Raad van Kerken Harry 
Kasteel

Die goeie ouwe beuk
De prachtige rode beuk op het kerkplein 
moet op korte termijn worden gekapt. 
De bijen vereniging Ruurlo was op zoek 
naar een plek voor een jubileumboom. Zij 
zullen de nieuwe boom planten en onder-
houden. Waarvoor wij ze zeer erkentelijk 
zijn.

Kerkbalans
Zoals gebruikelijk wordt aan het begin 
van een nieuw jaar de Aktie Kerkbalans 
gehouden. Het thema van de actie is: 
Onze kerk in beweging. Het bedrag aan 
binnengekomen gelden Kerkbalans 2017 
heeft het verwachte bedrag gehaald. Daar 
zijn we u zeer dankbaar voor. Zonder 
uw steun kunnen we onze geloofsge-
meenschap niet draaiende houden. Het 
kerkgebouw en pastorie zijn dringend 
aan onderhoud toe. Dit kunnen wij ook 

niet langer uitstellen. De start voor deze 
actie is zaterdagavond 13 januari 2018. 
In de viering zal de actie kort toegelicht 
worden. De “lopers Kerkbalans” worden 
uitgenodigd om de Woord- en Commu-
nieviering, voorgegaan door pastoraal 
werker Jaap van Kranenburg, bij te 
wonen. Na de viering zullen de tasjes aan 
de lopers worden uitgereikt. Wij bevelen 
deze actie ten zeerste aan. 
Werkgroep Kerkbalans

Parochieavond Ruurlo 
“Geloven we of geloven we het wel?” Zoals 
in de vorige Onderweg aangekondigd, is 
op woensdag 28 februari om 20.00 uur, 
in de ontmoetingsruimte van onze kerk, 
de parochieavond van onze geloofsge-
meenschap. Deze avond zal in het teken 
staan van het thema “Geloven we of gelo-
ven we het wel?” 
Onze pastoraal werkers Marga Engelage 
en Jaap van Kranenburg zijn aanwezig 
om samen met de geloofsgemeenschap na 
te denken over de toekomst van Ruurlo. 
Zij nemen u mee naar de basis van ons 
kerkzijn in Ruurlo. Van daaruit komen 
een aantal vragen op: waarom zijn we 
kerk in deze tijd, waar halen de vrijwil-
ligers hun bezieling vandaan, hoe zal de 
geloofsgemeenschap er in de toekomst 
uit zien? Hoe kunnen we er met zijn allen 
voor zorgen dat de geloofsgemeenschap 
in Ruurlo zo vitaal en aantrekkelijk moge-
lijk wordt/blijft, voor de vrijwilligers, voor 
de vaste kerkgangers maar ook voor ande-
ren? We hopen dat u allen aanwezig bent, 
want onze toekomst gaat ons allemaal aan 
het hart!

Geloofsgemeenschap 
Ruurlo
Als we terug kijken constateer ik dat we 
een vitale geloofsgemeenschap hebben. 
Er is elk weekend een viering met alle 
daarbij behorende vrijwilligers (denk aan 
koor, koster, voorgangers en nog vele 
anderen). Dit alles vraagt veel inzet van 
vrijwilligers. Alle vrijwilligers kunnen 
dankbaar terugzien op 2017. 

Op 30 december wordt de oliebollen 
bijeenkomst weer gehouden. Een mooi 
moment om iedereen te spreken en te 
bedanken. Ik wens iedereen namens lo-
catieraad en pastoraatgroep, een gezond, 
inspirerend en gelukkig 2018. 
Ineke Peterse

Sint Maarten  
11 november 2017
Op de Kids&Teens pagina kunnen jullie 
het verslag lezen van de Sint Maarten-
viering.
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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.

Jubilarissen 
Willibrorduskoor
Twee jubilarissen bij ons Willibrordus-
koor werden gehuldigd tijdens de viering 
op 26 november jl.
De voorzitter van de locatieraad sprak de 
twee jubilarissen toe. T.w. Rob Mullink 
25 jaar lid als organist/dirigent  en Carla 
Groot Roessink 25 jaar lid als sopraan.
Hier in Hengelo hebben we een koor dat 
alleen maar enthousiaste leden telt en een 
dirigent die niet snel tevreden is en hoge 
eisen stelt. Daarom wordt er in andere 
geloofsgemeenschappen wel eens met ja-
loerse blikken naar ons kerkkoor gekeken. 
Wij als locatieraad willen er graag mee 
pronken dat we zo’n uitstekend kerkkoor 
hebben. Ja en als je dan als geloofsge-
meenschap  zo’n goed koor hebt, wil je 
daar als zanger of als zangeres natuurlijk 
ook graag bij horen. 
Carla zingt niet alleen maar ze is ook 
de creatieveling van het koor. Zij maakt 
tekeningen voor bijzondere gebeurtenis-
sen en soms schrijft ze liedjes en ze doet 
dat met veel plezier en gemak. Er wordt 
dan ook nooit tevergeefs een beroep op 
haar gedaan.
Het is al weer 25 jaar geleden dat Rob 
gevraagd werd om organist te worden van 
ons kerkkoor. Ja,  dat leek hem wel iets 

om te spelen op dat grote kerkorgel en 
af en toe merken we dat je met dat orgel 
niet alleen kerkmuziek kunt spelen. Later 
toen er een nieuwe dirigent moest komen, 
dacht Rob, ach ik zit er toch al, dat kan ik 
er wel bij doen. En dat gaat hem goed af.  
Op gezette tijden levert hij dan zijn ver-
langlijstje in bij de locatieraad. En door 
aan deze wensen tegemoet te komen, 
zorgen wij ervoor dat de randzaken goed 
geregeld zijn.
Pastoor Harry Scheve speldde de daarbij 
behorende versierselen op. Tevens werd 
aan hen een speciale oorkonde uitgereikt.

Kerstconcert 
Op vrijdag 15 december 2017 hebben we 
in de Willibrordkerk in Hengelo genoten 
van een prachtig kerstconcert door het 
Hengelo’s gemengd koor en het Vordens 
mannenkoor.
Een kerk vol mensen, wanneer maak je 
dat nog mee?
Alleen met hoogfeestdagen of zoals 
vrijdag 15 december met een kerstconcert 
uitgevoerd door het Hengelo’s Gemengd 
Koor samen met het Vordens Mannen-
koor. Twee grote koren die zich erg goed 
hadden voorbereid. 
Na de openingswoorden van voorzitter 
Roelof van Gijssel  kon het Hengelo’s 

Gemengd Koor de spits afbijten met een 
zestal min of meer bekende kerstliederen.  
Onder leiding van Rob Mullink was de 
sfeer meteen gezet, vooral het bekende 
lied “Joy to the world” klonk vol overgave.

In het tweede blok kwam het Vordens 
Mannenkoor aan zet.  Dirigent van dit 
koor is Christo Guenov, een erg begees-
terde dirigent. Hij zong volmondig mee 
en dirigeert met heel zijn lichaam. Het is 
hard werken voor het Mannenkoor. Het 
resultaat was er ook naar. Solist Ludo 
Eijkelkamp blonk uit in “He’s the Lilly of 
the valley”.
Daarna was er een opvallend intermezzo 
uitgevoerd door twee bekende zangers 
namelijk Anton Winters en Tonnie Bes-
selink. Zij zongen samen het bekende 
Sancta Maria, zo passend in deze kerst-
tijd. Rob Mullink begeleidde hen op de 
piano en zorgde voor passende klanken.
In het tweede blok van het Hengelo’s 
Gemengd Koor werden weer zes kerst-
liederen gezongen. Het Mary’s Boy Child 
werd op een speelse manier gezongen. In 
Candlelight Carol had Peter Wibner een 
solistische rol en kwam goed tot uitdruk-
king. Het laatste van dit blok was een lied  
dat enthousiast werd gezongen en wel 
“Daarom Prettig Kerstfeest” wel bekend 
bij de toeschouwers en nodigde uit om 
mee te zingen.
In het afsluitende gedeelte van het Vor-
dens Mannenkoor klonken zowel ingeto-
gen liederen als ook uitbundige liederen. 
Glorious Kingdom spetterde eruit mede 
door de acrobatische begeleiding van de 
dirigent. Hij haalde hiermee een kunstje 
uit, oftewel grote kunst om het allemaal 
zo voor elkaar te krijgen. Na het prach-
tige Cantique de Noëll met wederom een 
solistisch optreden van Ludo Eijkelkamp, 
klonk dan ter afsluiting van dit kerstcon-
cert “In der Christnacht (Stille Nacht)”.                       
Een prachtige afsluiting van dit prachtige 
kerstconcert was de samenzang van de 
beide koren met de aanwezigen met het 
lied: Ere zij God in de hooghe….. begeleidt 
op het kerkorgel door Florence Kievits.
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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 spoedgeval-
len bij een overlijden of spoedbediening 
belt u de parochiewacht.  
Telefoon 06 10 31 96 38. 

Stichting R.K. Begraafplaats 
Keijenborg:
Contactpersoon: mevr. J. Lamers tel. 
0575 – 464162, email: begraafplaats-
keijenborg@hotmail.com; website www.
begraafplaatskeijenborg.nl
Parochiële Caritas Instelling:
Secretariaat: Henk Beuwer,  
Pastoriestraat 28, 7256 AN Keijenborg. 
tel. 0575 – 463151.

Dopen
Op zondag 14 januari 2018 zullen twee 
kinderen worden gedoopt: Leonie, 
dochter van Freek en Annemarie Buur-
man en Annabel, dochter van Maurice 
en Katja Rosmuller. Aanmeldingen voor 
het dopen graag via het secretariaat 
van de HH. Twaalf Apostelen. Email: 
secretariaat@12apostelen.nl De doopdata 
kunt u vinden in Onderweg, pagina 13.

Communie thuis 
ontvangen
Mensen die ziek zijn of om andere rede-
nen niet in de kerk kunnen komen kun-
nen de communie ook thuis ontvangen. 
Men kan zich hiervoor opgeven bij Han-
nie Ankersmit. (Telefoon 0575 – 463042, 
mail: hannieankersmit@hotmail.com) 

Jaargedachtenisviering
Op zondag 7 januari 2018 is de jaarge-
dachtenis voor Jos Besselink, overleden 
op 1 januari 2017 in de leeftijd van 86 
jaar. En op zondag 4 maart 2018 voor 
Marietje Straatman-Baakman, overleden 
op 28 februari 2017 in de leeftijd van 
88 jaar en Annie Giesen-Huurneman, 
overleden op 10 maart 2017 in de leeftijd 
van 82 jaar. 

Oecumenische viering in 
Halle 
Op zondag 21 januari is er weer een 
gezamenlijke dienst van de Raad van 
Kerken Halle-Keijenborg-Zelhem in het 
kader van de Week van Gebed voor de 
eenheid. Dit jaar begeven we ons met zijn 
allen richting Halle (Dorpsstraat 19). Het 
thema van de dienst is ‘recht door zee’. 
Deze sluit aan bij exodus 15, waarin God 
het volk van Israël recht door de zee leidt. 
Het belooft een prachtig samenzijn te 
worden, waaraan trompettist Fernando 
Soto muzikale medewerking zal verlenen. 
We beginnen om 10.00 uur, er is kinder-
nevendienst en oppas en na de dienst is 
er gelegenheid om elkaar te ontmoeten bij 
een kopje koffie of thee. Hopelijk tot dan! 
De voorbereidingscommissie

Parochieavond
Op woensdagavond 21 februari zal de 
jaarlijkse parochieavond worden gehou-
den in de Horst (aanvang 20.00 uur). 
Hoofdthema van de avond zal zijn:
De geloofsgroep Laven aan de Bron. 
Pastoraal werkers Marga Engelage en 
Jaap van Kranenburg lichten toe wat hen 
voor ogen staat met deze nieuwe Keijen-
borgse geloofsgroep, waarin gelovigen 
(iedereen mag meedoen) met elkaar over 
hun eigen geloof en drijfveren kunnen 
praten. Dit om zelf bezield te kunnen 
blijven en het geloofsleven in Keijenborg 
levend en bezield te houden.

Verder o.a. aandacht voor ParochiePost 
en de functie van pastoraatgroep en 
locatieraad.  
Alle geïnteresseerde parochianen zijn van 
harte welkom! Praat mee!   

Rozenkrans bidden
In de maanden januari en februari is er 
op de woensdagavond geen rozenkrans 
bidden.

Kerkbalans 2018 gaat weer 
van start 
Thema: Onze kerk in beweging
Actie loopt van 20 januari tot en 
met 4 februari 2018.
De werkgroep hoopt weer op uw mede-
werking te mogen rekenen.
De enveloppen worden rondgebracht in 
de week van 22 t/m 28 januari 2018 en 
worden weer opgehaald in de week van 29 
januari tot en met 4 februari 2018.
Verspreiding actie Kerkbalans:
De lopers, die wij nu reeds bedanken voor 
hun medewerking, kunnen op zondag 21 
januari 2018 na de viering tussen 12.00 
uur en 12.45 uur of dinsdag 23 januari 
2018 tussen 19.00 uur en 19.30 uur op 
het parochiesecretariaat (sacristie kerk) 
terecht voor het afhalen van de pakketten.
Inname enveloppen actie Kerkbalans:
Op dinsdag 6 februari 2018 tussen 19.15 
uur en 20.30 uur worden de lopers 
opnieuw op het parochiesecretariaat 
(sacristie kerk) verwacht voor de inname 
van de pakketten. De werkgroep zorgt dan 
voor koffie.
Wilt u zo vriendelijk zijn uw enveloppe 
gereed te leggen, zodat de loper niet hoeft 
te wachten? Bij voorbaat dank.
Werkgroep Kerkbalans
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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 vieringen van zaterdag 13 januari 
en zondag 11 februari is er koffie- en thee 
drinken. 

Nieuwjaarsreceptie 
Baaks Belang en Baakse 
verenigingen
Op zaterdag 6 januari 2018 vanaf 16.00 
uur wordt de Baakse Nieuwjaarsreceptie 
gehouden. Tijdens deze receptie kunnen 
de inwoners van Baak elkaar het beste 
wensen voor 2018. Onze geloofsgemeen-
schap is ook betrokken bij deze receptie. 
U bent allen uitgenodigd in het Wapen 
van Baak.

Beheerder begraafplaats
Er is een vacature ontstaan op de functie 
beheerder begraafplaats. Wie van u zou 
deze taak op zich willen nemen? Het is 
een hoofdzakelijk administratieve taak, 
met een communicatie taak rond een 
uitvaart. Het is goed te doen naast een 
bestaande werksituatie mits u in de gele-
genheid bent om op een moment dat er 
iemand overleden is een aantal telefoon-
tjes te plegen. Voor vragen over de functie 
kunt u contact opnemen met Twan ten 
Have. Tel. 06-50462710.

EHC en Vormsel
Zit uw kind in groep 4 of 5 van de basis-
school, dan wordt hij of zij in de gelegen-
heid gesteld om deel te nemen aan het 
feest van de Eerste Heilige Communie. 
Zit uw kind in groep 8 dan is hij of zij in 
de gelegenheid om het Heilig Vormsel 
te ontvangen. De vormselviering wordt 
gehouden op 9 juni 2018.
Wilt u uw kind laten meedoen – of twijfelt 
u hierover – neem dan gerust, op korte 
termijn, contact op met  
Berna Lamers, berna.lamers@gmail.com 
of 06- 387 587 64. 

Aswoensdag in Drempt
Op woensdag 14 februari is het As-
woensdag, wij starten de vastenperiode 
met een Aswoensdagviering in Vijfslag 
verband. Deze Eucharistieviering begint 
om 19.00 uur en wordt dit jaar in Drempt 
gehouden.

Kerstmarkt Baak
Zondag 10 december 2017 werd in het 
Martinushuus in Baak door de Stichting 
Vrienden van de Parel van Baak voor de 
10e keer de kerstmarkt georganiseerd.
Kosten nog moeite waren gespaard, 
omdat er in het Martinushuus nog geen 
verwarming is werd een aggregaat ge-
huurd met de nodige kachels en kabels 
om een aangename temperatuur te heb-
ben tijdens de markt. Het koor Feeling uit 
Drempt was aanwezig met prachtige zang, 
waardoor een gezellige sfeer ontstond.
Alle tafels waren verhuurd, en ook enkele 
tafels werden bezet door Vrienden van de 
Parel van Baak.
Een groep dames verzorgde het bakken 
van beignets in verschillende soorten, kof-
fie, thee en Glühwein was ook aanwezig.
De standhouders hadden hun tafels leuk 
ingericht met de meest uiteenlopende, 
vooral eigen gemaakte producten.
Ook aan de kinderen was gedacht in de 

vorm van begeleid knutselen en creatief 
bezig zijn. 
Hier en daar een verlichte kerstboom en 
leuke lichtjes maakte het geheel compleet. 
Om 11.00 uur opende de voorzitter de 
kerstmarkt en werd het meteen gezellig 
druk.
Helaas begon het rond het middaguur 
fors te sneeuwen en kwamen erg weinig 
mensen meer naar de kerstmarkt.
Voor de standhouders en ook de Vrien-
den van de Parel een domper, maar daar 
kan niemand iets aan doen, volgend jaar 
beter.
Het blijft een leuk en sociaal gebeuren 
binnen onze kleine dorpsgemeenschap, 
en dat willen we graag vasthouden.
Stichting Vrienden van de Parel van Baak

De landelijke Actie Kerkbalans kent een 
actieperiode van 20 januari t/m 3 febru-
ari 2018. Wij willen als geloofsgemeen-
schap daar ook in die weken aandacht 
aan schenken, middels het luiden van de 
klokken. 
Normaal gesproken ontvangt u de brief 
van de Actie Kerkbalans samen met de 
Onderweg. Dat gaat dit jaar niet lukken, 
omdat de Onderweg reeds vanaf  
2 januari bezorgd wordt. De brief van de 
Actie Kerkbalans zal daarom op een later 
tijdstip afzonderlijk bezorgd worden.

Familieberichten
Op 16 november is mevrouw L. Berns-
Schutte overleden op de leeftijd van 93 
jaar. 

Gebedsintenties
Za. 13/1: Ouders Roordink-Borgonjen, 
Fam Veenhuis-Zents. Zo. 28/1: Ouders 
Spijkers-Betting, Ouders Cornelissen-
Brink, Antoon en Johan Janssen.  
Zo. 11/2: Fam. Hendriks-Hermsen. 
Gebedsintenties voor elke viering: 
Henk Tankink, Bets Hermsen-Goris, 
Chris te Stroet. Dhr. Hebben, Mevr. 
Geurts-ter Horst, Mevr. Berns-Schutte.
Gebedsintenties voor eenmaal per 
maand: Mevr. Hebben–Smit, Teun 
en Marie Eliesen–Hendriks, Ouders 
van Leussen-Schooltink-Bosman, Fam. 
Heijtink, Jos Hermsen, Fam. Veenhuis-
Zents, Ouders Schoenaker-Janssen, Fam. 
Teunissen-Schooltink, Gradus Lichten-
berg, Jan en Gretha Janssen- Bosman.
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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

Kerkbalans 2018
De Actie Kerkbalans werd tot nu toe 
gelijktijdig met het parochieblad ver-
spreid in de periode eind januari. Dit jaar 
loopt de actieperiode van 20 januari tot 
3 februari. Door het kiezen van nieuwe 
verspreidingsdata van het parochieblad 
Onderweg kan dit niet gecombineerd 
worden dit jaar. De envelop voor de Actie 
Kerkbalans voor de locatie Drempt wordt 
in de genoemde periode afzonderlijk 
bezorgd. Het thema van dit jaar is “Onze 
kerk in beweging”. Wij hopen ook dit jaar 
weer op uw steun voor onze kerk.

Oecumenische Viering
“Recht door zee”
Zondag 21 januari is er weer een oecu-
menische viering. Voorgangers zijn dan 
Dominee Dirk Engelage en pastoraal 
werker Marga Engelage. Het zal de laatste 
keer zijn dat de Dominee voorgaat in een 
oecumenische viering, hij gaat eind januari 

met emeritaat. 
Het thema van de 
viering is: Recht 
door Zee. Gods 
hand leidde het 
volk van Israël 
recht door de 
zee. Daarmee 
deed God recht 
aan het volk 
dat jarenlang 
onderdrukt 
was door de 
Egyptenaren. 

Tegenwoordig zijn er meer bedreigingen 
die de mensen in slavernij brengen en 
wordt de menselijke waardigheid opnieuw 
in gevaar gebracht. Armoede, geweld, 
onrechtvaardigheid, drugsverslaving, 
pornografie en de pijn, verdriet en angst 
die daaruit volgt zorgt ervoor dat de men-
selijke waardigheid in het geding komt. 
De Rechterhand van God gaf telkens 
hoop en moed en nog steeds hoop voor 
alle mensen, vooral de meest kwetsbaren. 
De viering vindt plaats in onze kerk in 
Achter-Drempt en begint om 10.00 uur.

Aswoensdag 
Op woensdag 14 februari is het Aswoens-
dag, wij starten de vastenperiode met een
Aswoensdagviering in Vijfslagverband. De 
viering begint om 19.00 uur en wordt dit 
jaar in onze eigen kerk in Drempt gehou-
den. Voorganger is pastor Zandbelt.

Terugblik parochieavond 
te Vorden
Pater Jan Hulshof heeft op donderdag 7 
december jl. een lezing gehouden met de 
titel: “Aarde, mijn aarde, mijn moeders 
huis” zoals ook op pagina 8 te lezen is. 
Deze lezing was geïnspireerd op de rond-
brief “Laudato Sì” welke is geschreven 
door Paus Franciscus in 2015. Vijf perso-
nen uit onze locatie waren aanwezig. Deze 
lezing was dermate inspiratievol dat we 
er hier ook wat over willen vertellen. De 
Paus heeft haarscherp beschreven waar 
we als wereld en mensheid momenteel 
verkeren. Dat we wel de middelen bezit-
ten om de wereld te vernietigen maar nog 
niet bij machte zijn om grote stappen te 
zetten om de wereld te redden, ondanks 
alle tekenen dat de wereld “kermt” door 
de mensheid. Hiervoor dienen wereld-
leiders moeilijke beslissingen te nemen 
en moet het huidige systeem van econo-
mische groei op basis van steeds meer 
consumptie gestopt worden. Dit systeem 
is immers onhoudbaar.  

Vandaar de oproep voor een “nieuwe 
levensstijl” en een “ecologische” bekering. 
In feite het rentmeesterschap waar we als 
katholieken voor moeten instaan. Dit kan 
alleen met een nieuw economisch model 
waarbij levenskwaliteit voorop staat en 
een politiek klimaat dat niet wordt be-
paald door belangen van multinationals. 
Dit lijkt allemaal buiten ons bereik maar 
we kunnen zelf ook een steentje bijdragen 
door kritisch en bewust te leven, hetgeen 
een verrijking kan zijn. 

Anders Vieren  
12 november
“Waar sta jij voor”
Waar je voor staat laat zien wie je bent 
en wat je belangrijk vindt in je leven. In 
de viering werden rondom dit thema 
een 5-tal stellingen besproken. Aan het 
eind van de viering mocht iedereen zelf 
op schrijven waar hij of zij voor staat. Zo 
hadden we een mooi overzicht van waar 
wij als gemeenschap voor staan. Het is 
goed om ons daarbij te realiseren dat het 
één niet beter is dan het ander. Olympisch 
kampioen word je niet als je doorlopend 
thuis moet zijn omdat je mantelzorger 
bent voor een zieke ouder. Om kampioen 
te worden moet je je alleen met jezelf be-
zighouden. Dat kunnen anderen ervaren 
als heel egocentrisch. Tegelijkertijd genie-
ten we ook van een spannende sport-
wedstrijd waarbij wordt gestreden om de 
medailles. Als je kampioen wordt, ben je 
ook niet meer dan je buurman die man-
telzorger is voor zijn vrouw. We hebben 
allemaal onze talenten, onze opvoeding 
en onze voorkeuren. Van daaruit vinden 
we dingen belangrijk en staan we ergens 
voor. Dat is de drijfveer in ons leven en 
dat laat zien wie we ten diepste zijn.

Vrijdagviering 
Op iedere laatste vrijdag van de maand is 
er om 9.30 uur een viering in onze kerk.
26/01: Eucharistie pastoor Scheve; 
23/02: WCV diaken ten Bruin.

Familieberichten
Overleden: Op 9 december is mevrouw 
Grada Snelder-Kemperman op 92 jarige 
leeftijd overleden. Tijdens de uitvaartvie-
ring op 14 december hebben we van haar 
afscheid genomen en daarna begraven op 
het kerkhof naast haar man Antoon. Wij 
wensen haar naasten veel sterkte met dit 
verlies en dat ze mag rusten in vrede.

Kopij
Sluitingsdatum kopij: 19 januari 
redactie.willibrord.drempt@gmail.com
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H. Willibrord - Olburgen
Olburgseweg 4; 7225 NB Olburgen, 0575-451279, 
bgg 0575-451454.
Rekeningnr.: NL42RABO0148900313
Redactie: jansenmts@planet.nl

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

Activiteiten voor vrouwen
Maandagavond 29 januari 2018 gaan we 
het jaarprogramma voor 2018 samen-
stellen. Heb jij een leuk idee kom dan 
om 19.30 uur naar Kraantje Lek. Maar 
natuurlijk ben je zonder idee ook welkom. 
De kosten van deze avond zijn € 5,00 
voor zaalhuur en 2x koffie/thee.

Boekenuitleen Olburgen
De boekenuitleen wordt gerund door een 
aantal vrijwilligers. Elke dinsdagavond 
van 18.30 uur tot 19.30 uur ben je wel-
kom in de voormalige basisschool in Ol-
burgen. 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.
Regelmatig komen er nieuwe titels bin-
nen, dus het is zeker de moeite waard om 
eens binnen te lopen bij de boekenuitleen.

Nieuwjaarsinstuif
Op zondag 14 januari 2018 wordt er 
een nieuwjaarsinstuif gehouden in de 
voormalige basisschool in Olburgen. Dus 
reserveer deze datum alvast in je agenda. 

Roosters
Geen vieringen
In Olburgen zijn geen vieringen in het 
weekend van: 6 - 7 januari; 20 - 21 januari; 
3 - 4 februari en 17 - 18 februari.

Misdienaar: 
13 januari

Collectanten
13 januari:  Jan Baars
28 januari:  Joost Langenhof
10 februari:  Theo Damen

Lectoren
13 januari:  Roland Jansen
10 februari:  Anke Pasman

Vieringen in de omgeving
25 maart: Palmzondag: Oecumenische 

viering: Steenderen
29 maart: Witte Donderdag: Vierakker
30 maart: Goede Vrijdag: Steenderen
31 maart: Paaswake: Zutphen

Kosters
5 januari:  Theo Damen
13 januari:  Jan Baars
28 januari:  Joost Langenhof
2 februari:  Theo Damen
10 februari:  Cilia Langenhof

Bloemversiering
23 december - 5 januari: Diny en Leonie
6 januari - 19 januari: Thea en Gerda
20 januari - 2 februari: Yvonne en Til
3 februari - 16 februari: Betsie en Nicole
17 februari - 2 maart: Diny en Leonie

Dames- en herenkoor
Repetities: 9 januari, 16 januari,  
23 januari, 6 februari, 13 februari 
Gezongen vieringen: 13 januari,  
28 januari, 10 februari

Website: 
www.12apostelen.nl 
Onder de tegel “Geloofsgemeenschap-
pen” 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 

Intenties
13 januari: Harry en Christien van de 
Pavert-van Leussen, Maritha en Dinie, 
Rie Gosselink-Harms en Ton Gosselink, 
Herman en Bep Pasman, Liesbeth Sielias, 
Gradus en Dinie Baars, Gradus en Riek 
Bremer, Theo Bremer.
28 januari: Herman en Bep Pasman, 
Theo van Aalst, Jan Egging en Marietje 
Egging-Houtman, Willemien Horstink-

Groot Koerkamp en Jan Horstink.
10 februari: Overleden familie Sesink-
Peters, Gradus en Riek Bremer, Theo 
Bremer, Herman en Bep Pasman,  
Willemien Horstink-Groot Koerkamp en 
Jan Horstink, Antoon Gosselink en Truus 
Gosselink-Steverink.

Kopij
Sluitingsdata inleveren kopij voor Olbur-
gen/Rha: (uiterlijk 20.00 uur):
Nummer 3: 17 januari 2018 E-mailadres: 
jansenmts@planet.nl

Geef voor je kerk
Een geloofsgemeenschap zijn we 
samen. We vieren, werken, zingen 
en rouwen in de veertien geloofsge-
meenschappen van de parochie HH. 
Twaalf Apostelen. Het is prachtig 
om te zien met hoeveel toewijding en 
enthousiasme overal vrijwilligers aan 
de slag zijn: onze kerk is in beweging! 
Samen werken we ook aan de toe-
komst van de kerk. We willen het 
geloof dat wij van onze ouders heb-
ben meegekregen levend houden en 
doorgeven aan de generaties na ons. 
In een tijd waarin het kerkbezoek af-
neemt is dat een grote verantwoorde-
lijkheid: samen willen we het geloof 
in beweging houden.
We zijn dankbaar voor alle paro-
chianen die als vrijwilliger actief 
zijn. Maar er is meer nodig. We zijn 
samen ook financieel verantwoor-
delijk voor de kerk. De kosten voor 
gebouwen en pastoraat brengen we 
samen op. Ook dat is samen kerk-
zijn. Alleen als we financieel gezond 
zijn, kunnen we samen de kerk in 
beweging houden. Wij doen daarom 
een beroep op alle parochianen: Geef 
voor je kerk met een bijdrage aan de 
actie Kerkbalans. Dat is essentieel 
voor de toekomst van onze parochie. 
Uw gift is van harte welkom én een 
belangrijke steun in de rug voor de 
vrijwilligers en het pastoraat.
Hartelijk dank voor uw steun aan 
onze parochie.

P.S. Geeft u ook voor uw kerk? Maak 
dan uw bijdrage vandaag nog over. 
Bedankt!
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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.

De onderhoudsgroep aan 
het werk……
De heg gesnoeid, een andere heg gerooid 
door de vrijwilligers die de begraafplaats 
en het kerkplein onderhouden. Geen klus 
is te gek voor ze. Alles pakken ze aan. 
Om de mensen die op het kerkhof hun 
geliefden willen bezoeken meer privacy te 
geven zijn, in overleg met de gemeente, 
bomen langs de heg van de begraafplaats 
aan de Harmen Addinkstraat geplant.
Het graafwerk is in opdracht van de ge-
meente gedaan door ‘In het Groen’ en ook 
de bomen zijn door de gemeente geleverd. 
Onze ‘voorman’ Henk had alles prima 
voorbereid en zoals gewoonlijk waren 
bijna alle vrijwilligers aanwezig om de 
bomen te planten. Het ziet er prachtig uit. 
Hulde aan deze mannen!

Een goed begin van het nieuwe jaar

Nieuwjaarsreceptie
Op 7 januari is weer de Nieuwjaarsre-
ceptie in het Kerspel. Een mooie traditie 
waarbij je elkaar een zalig en voorspoedig 
jaar wenst, in dit geval 2018. Het wordt 
vast weer een gezellige ochtend waar veel 
parochianen aanwezig zijn. Bakker Wil-
lemsen zorgt, zoals ieder jaar, dat er na de 
viering in de kerk warme oliebollen zullen 
zijn. Eveneens een mooie traditie die 
altijd erg gewaardeerd wordt. De koffieda-
mes zorgen voor een heerlijk kopje koffie 
of thee erbij, zoals zij dat het hele jaar 

door op het maandelijkse koffie drinken 
na de zondagse viering doen.
Vervolgens word er een woordje gedaan 
door Maria Schotman, waarbij de aanwe-
zigen gevraagd wordt aan te geven of zij 
behoefte hebben aan geloofsverdieping. 
Hierover leest u in de volgende Onderweg 
meer. Hierna wordt het glas geheven en 
geproost op het nieuwe jaar. 

Jubilarissen van het 
gemengd koor in het 
zonnetje gezet
Op zaterdag 9 december heeft het koor 
het jaarlijkse St. Caeciliafeest gehouden.
Er waren twee jubilarissen dit jaar. Maria 
Knipping die voor goud ging en Cor 
Vredegoor die de zilveren medaille mocht 
ontvangen. In de Eucharistie, waarin 
pastor Zandbelt voorging, werden de 
versierselen opgespeld. Respectievelijk 
40 jaar en 25 jaar “ trouwe dienst”, dat 
is nogal wat in deze tijd. Maria zingt al 
40 jaar de hoogste noten in het koor. Na 
het oppassen op de kleinkinderen kan ze 
het net redden om op tijd op de repetitie 
te zijn. En als ze geen oppaskinderen 
heeft dan legt ze bezoekjes af, want 
ze doet ook vrijwilligerswerk bij de 
bezoekgroep. Helaas kan ze niet altijd 
in de weekendvieringen zijn want ook 
moeders en baby’s in het ziekenhuis 
vragen haar aandacht. En 
een baby wordt niet altijd op 
werkdagen geboren. En heeft 
ze een weekend vrij dan gaat ze 
ook nog wel eens vóór tijdens de 
Woord- en Communievieringen. 
Al met al een druk baasje die we 
op het koor niet kunnen missen. 
Maar we hebben nog een 
drukke baas in het koor: Cor 
Vredegoor. Al 25 jaar. Hij begint 
de repetitie met het opzetten 
van de elektrische piano. Cor 
is er echt één die je overal voor 
kunt vragen. Staat altijd voor 

je klaar. Je hoeft maar te kikken en hij is 
er. Alles kan en hij blijft er ook nog altijd 
vrolijk onder. Cor……..” Blijf bij het koor 
“ …zeggen we in koor. Dat het zangers 
zijn die blijven volhouden moge duidelijk 
zijn. Maria en Cor, we hopen nog lang van 
jullie zang te mogen genieten. 

Kerkbalans: ook in 2018
Januari is de maand van de actie kerk-
balans. De bekende enveloppen zullen 
weer bij u thuis bezorgd worden en ook 
opgehaald. Het is voor onze geloofsge-
meenschap heel belangrijk dat u allen 
ervan overtuigd blijft, dat onze mooie kerk 
voor de toekomst bewaard moet blijven. 
Ook al wordt het kerkbezoek wat minder, 
toch geven velen aan, dat zij onze eigen 
kerk bijzonder waarderen. Wij hopen dat  
u allen weer mee wilt doen, zowel in finan- 
ciële zin, alsook om soms wat vrijwilligers- 
werk te doen of ons gemengd koor te 
versterken. De actie loopt van 20 januari 
tot 3 februari.

Byzantijnse mis 
Op zondag 4 februari om 10.30 uur kunt 
u kennis maken met een hele bijzondere 
viering van de liturgie. En daarvoor hoeft 
u niet naar landen te gaan waar oosters-
orthodoxe kerken staan. Het is gewoon 
in onze eigen kerk. Pastoor Scheve gaat 
hierin voor. Er is zang van het Wladimir 
koor dat Byzantijnse liederen zingt. Het 
altaar is aangekleed in oosters-orthodoxe 
stijl met onder andere iconen. In de 
vorige Onderweg op pagina 4 kon u hier 
over lezen. Wij hopen dat u allen van deze 
gelegenheid gebruik maakt.
Na de viering is er koffie of thee.

Kloosterweekend 
(rectivicatie)
In de vorige Onderweg las u dat u zich 
kon opgeven voor het kloosterweekend 
van 26 tot 28 oktober 2018. 
Dit moet zijn: 26-28 januari 2018.
Graag zo spoedig mogelijk opgeven en 
excuses voor de verwarring.

Cor Vredegoor en Maria Knipping 
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H. Willibrord - Vierakker
Vierakkersestraatweg 31, 7233 SE Vierakker, 0575-441286, 
info@demooistekerk.nl; www.demooistekerk.nl 
Secretariaat: donderdag 10.00-12.00 uur.
Rekeningnr.: NL40RABO0366417029; 
NL09INGB0000856562; 
Rekeningnr.: NL86RABO0327465948 (restauratie)
Redactie: redactie@demooistekerk.nl 
Locatieraad
Charlotte Bonga, vz., pm., 441261; Margreet Gründemann, 
secr., 555559; Ria Hermsen, 520870; Jan Marijnissen, 
441276, Frank Koekkoek, 452535
Pastoraatgroep

Michel Roording, 0630727690; Jan Tijssen, 441743;

Akkerbloemetjes 
Bloeiend (On)kruid
In de avonduren van donderdag 16 no-
vember j.l. is na een kort ziekbed toch nog 
onverwacht overleden:
Hendrikus (Drikus) Wenneker
Echtgenoot van Maria Wenneker-Arends, 
in de leeftijd van 71 jaar.
Wij herinneren ons Drikus die 30 jaar 
lang zijn stem heeft mogen laten horen in 
ons zangkoor waarbij de 3e helft ook heel 
belangrijk was. Hij hield van gezelligheid 
en het pilsje paste daar goed bij. Daar-
naast was hij na zijn pensionering bezig 
bij het onderhoud van het kerkhof.
Op donderdag 23 november hebben 
we tijdens een kerkelijke uitvaartdienst 
afscheid van hem genomen. Moge hij 
rusten in vrede en mogen zij die achter-
blijven kracht en steun ontvangen om dit 
plotselinge verlies te kunnen dragen.

In de ochtend van maandag 20 november 
j.l. is vredig ingeslapen:
Johannes Albertus (Jan) Leisink
Echtgenoot van Anneke Leisink-Rouwen-
horst, in de leeftijd van 83 jaar.
Na een arbeidzaam leven als machine-
bankwerker kon hij na zijn VUT-periode 
niet ophouden en ging onderhoud doen in 
de tuin van de kerk en daarnaast ook nog 
op het kerkhof. Hij vond hierin zijn plezier 
en hield daarnaast contact met zijn me-
demens. Ook kerkelijk was hij jarenlang 
actief in de Caritas en verzorgde hij de 
inzameling van kerkbalans in zijn wijk. Op 
zaterdag 25 november hebben we tijdens 
een kerkelijke uitvaartdienst afscheid van 
hem genomen en hem mogen begeleiden 
naar het naastgelegen kerkhof. Moge hij 
rusten in vrede en mogen zij die achter-
blijven kracht en steun ontvangen om dit 
plotselinge verlies te kunnen dragen.

Kindernevendienst 
Op de volgende zondag is er een kinder-
nevendienst.

Zondag 21 januari 9.30 uur Woord- en 
Communieviering

Nieuwjaarsreceptie
Zaterdag 6 januari is er aansluitend aan 
de viering van 17.00 uur nieuwjaarsre-
ceptie in de kerk. Graag willen locatieraad 
en pastoraatgroep u allen uitnodigen 
om elkaar een goed, gezond en gelukkig 
Nieuwjaar te wensen.

Nog éénmaal de musical
Er is veel over geschreven, er is en wordt 
nog steeds veel over gesproken, Ludger, 
Luther en de Liefde.
Een kleine bloemlezing van vooral het 
geschrevene, willen we u niet onthouden:
-  herkenbare zaken met inhoud, maar 

ook met de nodige relativering
-  ik ben blij het gezien te hebben
-  met zoveel spelers, waaronder ook veel 

jongeren
-  mooie passende liederen en muziek 

v/h draaiorgel
-  opvallende decors, met snelle wisselin-

gen
- onverwacht acteer en zangtalent
- boeiend van begin tot einde.
Nou daar is geen woord Spaans bij dunkt 
me. Maar wat ook minstens zo belangrijk 
is: hoe we zelf, allen die op welke manier 

dan ook meewerkten, het ondervonden 
hebben. Al die repetities in de pastorie, 
al die aanpassingen – wijzigingen in 
de tekst, al die oefeningen met dans en 
schaatsbewegingen. Maar ook het instu-
deren van lastige teksten en houdingen, 
wat hebben we gelachen om hilarische 
versprekingen of vallende schaatsers. Slo-
ten koffie heeft het gekost, en veel geduld 
om iedereen bij de les te houden. Maar 
toen de uitvoeringsdatum naderde, werd 
het plotsklaps ernst en deed een ieder 
ongelofelijk zijn best om zijn opdracht zo 
goed mogelijk uit te voeren. Heel mooi 
om dat van dichtbij mee te maken.

Hoe ontstaat nu zo’n spektakel
Daarvoor moeten we terug naar het stuk 
over Noach, destijds ook een groot succes, 
en meteen het idee, dat moeten we vaker 
doen en de Hervormingsdag in 2017 is 
misschien een mooie gelegenheid.
Ds. Tim Wiersum pakte dit op, en kwam 
in de zomer van 2016 met een verhaal, 
waar Joke Kamphuis ook een aandeel in 
had en Ludger, Luther en de Liefde was 
geboren. Tim verzamelde enkele mensen 
om zich heen, een zgn. stuurgroep, en die 
ging aan de slag.
Er werd een draaiboek gemaakt met 
van alles wat geregeld moest worden 
en er werden inwoners van Vierakker, 
Wichmond en nog enkelen daarbuiten, 
benaderd voor een rol in de musical.
De repetities kwamen op gang, en tevens 
de aanpassingen in de tekst zoals: in 
die boeren gezinnen werd destijds toch 
dialect gesproken en het is leuk om her-
kenbare namen te gebruiken of extreme 
aantallen vee te noemen, dat werkte 
hilarisch.
Ja, en opeens is dan de uitvoering achter 
de rug, en blijft alleen de herinnering van 
enthousiast publiek en van flarden tekst: 
o Marie, Dominus vobiscum of gak gak 
gak  nog hangen. En een trots gevoel dat 
we dit toch met z’n allen voor elkaar heb-
ben gekregen. 
Ook namens Tim, Joke, Margreet en 
Anton,  Bedankt.
Ben
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Gemengd Koor Lochem
Het RK Gemengd Koor van de Lochemse geloofsgemeenschap 
St. Joseph telt 17 leden: vier sopranen, vier alten, drie tenoren, 
vier bassen, een organist en een dirigent. Dat de koorleden van 
het zingen genieten, blijkt wel uit het feit dat sommigen van 
hen al meer dan 40 jaar lid zijn. Niet alleen het zingen - vaak 
meerstemmig - van de bekende liturgische gezangen, ook het 
instuderen van nieuwe liederen of een Latijnse mis is voor de 
koorleden een groot genoegen.

Het Gemengd Koor zingt gemiddeld drie zondagen per maand 
en daarnaast in rouw- en trouwvieringen. Ook neemt het koor 
elk jaar in november deel aan de Zangersavond P.K.N. in Wilp 
en in december aan het Koren Kerst Concert in de Lochemse 
Gudulakerk. Het is prettig dat er bij deze uitvoeringen naast het 
zingen ook gelegenheid is naar een flink aantal andere koren 
te luisteren. Om de optredens tot een succes te maken, moet er 
natuurlijk gerepeteerd worden. Dat gebeurt elke dinsdag van 
20.00 uur tot 22.00 uur. In de pauze om 21.00 uur is er volop 
gelegenheid voor een gezellige babbel en voor het eten van 
een lekkere traktatie als er weer eens iemand jarig is (ge-
weest). Over gezelligheid gesproken: elk jaar rond 22 novem-
ber, het feest van de heilige Cecilia, gaan de koorleden met hun 
partners er een dagdeel op uit, waarbij een drankje en hapje 
niet ontbreken. Het is intussen traditie dat op het Cecilia-
feest spelletjes worden georganiseerd met als hoogtepunt het 
uitbeelden van bekende tv-typetjes. Je collega-koorleden in een 
vreemde outfit zien, leidt niet zelden tot hilarische taferelen. 

In de loop van de tijd heeft het koor verschillende dirigenten 
gehad. Sinds 19 september 2017 is Gerrie van der Horst dirigent 
van het Gemengd Koor. Samen met organist Johan Dijkman ziet 
zij kans de koorleden te enthousiasmeren en het beste uit het 
koor te halen. De plezierige, inspirerende en leerzame repetities 
zijn elke week weer een waar feest. Zo zorgen Gerrie en Johan 
samen met het koor voor waardige en luisterrijke vieringen.


