
Parochie HH. Twaalf Apostelen Jaargang 6 - nummer 3parochie HH. Twaalf Apostelen

In dit nummer o.a.
Veertigdagentijd  Jan Leisink De Passie



2 Onderweg / Informatief

Verschijningsdatum volgend nummer:
Nr. 4: 6 april 2018
betreft periode 14 april t/m 10 juni 2018
Inleveren kopij tot 16 maart 2018

Colofon
Redactie
Theo Lam  Hans Limbeek
Magda van Ommen  Gerrit te Vaarwerk 
Huub Winkeler  Joseph Wissink

Onderweg verschijnt 7 x per jaar

Bankrek.nr.: NL97RABO0155113046 
 Ook voor uw bijdrage aan Onderweg
 o.v.v. uw locatie.
Internet: www.12apostelen.nl
Email: redactie@12apostelen.nl
Vormgeving
en realisatie: Repro Design, Zutphen
Foto omslag: Paaswake in Lochem

Inhoud
Jaargang 6, nr. 3

Colofon 2
Van de pastores 3
Nationale Fotowedstrijd / Retraite 4
Van de bestuurstafel / Rekeningnr. 
Kerkbalans / De Passie 5
Bezinningsmail / PCI / Vacature PCI 6
Vastenactie / Bestuurlijke zaken / 
Paasfolder 7
Palmpasen / Lourdes / ParochiePost 8
In de spotlights pastor Jan Leisink 9
Heilige plaatsen / Bloemengroep 10
Getijdenvieringen / Kloosterdag / 
Heiligenbeeldenmuseum 11
Magda van Ommen / Stefan  
Sanders / Lezingenrooster 12
Bijlage vieringenschema 13
Vieringenschema 14
Kids & Teens 16

Uit de geloofsgemeenschappen
Zutphen 18
Brummen 18
Joppe 19
Lochem 21
Vorden 22
Borculo 23
Ruurlo 24
Hengelo 25
Keijenborg 26
Baak  27
Drempt 28
Olburgen  29
Steenderen 30
Vierakker 31

Onze Koren:  
Het koor uit Joppe 32

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

Telefoonnummer voor:

Ziekenzalving, ziekenzegen 
en uitvaart        06 103 19 638

PCI - Noodhulp
Heeft u om wat voor reden dan ook hulp 
nodig? Neem contact op met de 
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Contactgegevens  
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Informatie
Op allerlei manieren nemen we informatie 
tot ons. Deze Onderweg is een manier om 
u met artikelen en foto’s  te informeren  
over allerlei zaken die spelen in onze  
parochie en in de geloofsgemeenschappen  
specifiek. We hebben dit keer veel aan-
dacht besteed aan de Veertigdagentijd 
en de bijzondere vieringen op weg naar 
Pasen. Een beknopt overzicht van alle ac-
tiviteiten in deze periode zijn opgenomen 
in de apart bijgevoegde Paasfolder. 
Natuurlijk zijn we niet volledig met 
het vermelden van alles wat er in onze 
parochie plaatsvindt. We zijn afhankelijk 
van de informatie die we hebben kunnen 
verzamelen voor een bepaalde deadline 
voor het drukken van blad en folder. 
Maar gelukkig is daar de digitale snelweg... 
Op onze website www.12apostelen.nl 
vindt u heel veel standaard informatie.  
De actualiteit vindt u op de homepage. In 
de rechter kolom Op weg naar… Pasen  
zijn alle activiteiten zeer uitgebreid 
opgenomen.  In de linker kolom treft u 
regelmatig nieuwe nieuwsberichten.
Blad – folder – website – email. Ja, eind 
vorig jaar zijn we gestart met Parochie-
Post. Om u nog sneller op de hoogte te 
kunnen brengen van nieuws. We streven 
ernaar om met alle lezers van Onderweg 
ook via ParochiePost contact te krijgen. 
Aanmelden kan via de homepage van onze 
website. Doen!

Magda van Ommen
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Diepte, waar mag ik je voelen?

Antonius heeft deze opdracht letterlijk 
genomen en heeft alles weggegeven. Hij 
leefde verder als kluizenaar en leefde 
van het beetje handwerk dat hij nog 
verrichtte. Daarom wil ik u allen dit 
mooie beeldje laten zien. Misschien is er 
onder u iemand die het beeldje herkent 
en weet wie het heeft gemaakt. Ik heb 
Antonius altijd gezien als het voorbeeld 
van onthechting. Alles los laten en niets 
hebben. Jezelf veel ontzeggen om zo 
te komen bij de essentie van je geloof. 
Door de eeuwen heen is onthechting een 
belangrijk onderdeel geworden binnen 
ons christelijk geloof. We kennen ook hier 
een ander woord voor: ascese.

Nu heeft tegenwoordig bij velen het 
woord ascese een vervelende bijklank. 
Deels is dit te herleiden aan het 
feit dat velen zich nog herinneren 
dat het gekoppeld werd aan blinde 
gehoorzaamheid. Het was bijvoorbeeld 
heel gewoon op kostscholen dat straf 
gepaard ging met vernedering. Jij was 
als mens niets voor God en dat zul je ook 
voelen en ervaren. Lijfstraffen en zonder 
eten naar bed was toen heel gewoon. Veel 
herinneringen en verhalen hebben ons 
geloof niet goed gedaan. 
Met Antonius is het goed om toch eens 
een klein pleidooi te houden voor het 
begrip ascese, want het begrip behelst 
meer dan alleen jezelf vernederen. 
We gaan op weg naar Pasen. We gaan ons 
daarop voorbereiden in de veertig dagen 

die daaraan 
vooraf gaan. 
Het is een 
tijd om eens 
bewust te 
kijken hoe je 
relatie is met 
de Eeuwige. 
Speelt God 
nog een 
grote rol in 
mijn leven? 
Is het ter 
kerke gaan 

enkel en alleen nog een gewoonte? Doe 
ik het bijvoorbeeld alleen maar omdat ik 
moet zingen in mijn koor of moet lezen. 
Kortom: waar is het geloof in mijn leven?
Hiermee een keer bewust omgaan en de 
vraag echt toelaten bij jezelf is een vorm 
van ascese. Een keer niet doordraven met 
de sleur van de dag. Je niet laten leiden 
door allerlei agendapunten maar bewust 
eens stil staan.

Toen Antonius begon met zijn nieuwe 
leven had dit een enorm effect bij velen. 
Mensen kwamen naar hem toe om raad 
en velen volgden hem. Vele vragen die 
voor een ieder gewoon zijn, werden terug 
gebracht tot het meest wezenlijk waar het 
om gaat. Het is verbazingwekkend als je 
leest welke antwoorden Antonius gaf op 
de meest menselijke vragen.
De kern is dat God ieder mens aanspreekt 
in zijn/ haar hart. God gaat met ieder 
mens de diepte in. Dat maakt het ook zo 
persoonlijk, de relatie tussen God en de 
mens. De poëzie bij dit artikel voelt als 
een gebed van een zoekende naar de stem 
van God. 
De Veertigdagentijd mag daarom een 
mooie tijd zijn om aandacht te vestigen 
op het wezenlijk van je geloof. Ik hoop dat 
er tijd vrijgemaakt wordt voor meer stilte 

in alle hectiek. Veertig dagen op weg gaan 
kan dan een weg worden waarin je jouw 
rugzak leger maakt om zo de volheid te 
ervaren van Pasen. Ik nodig u allen uit om 
op weg te gaan naar Pasen.

Harry Scheve, pastoor

Diepte
Diepte, niets ontziende kracht,
Waar mag ik je voelen?
Onkenbaar, overwegend
Gaande één beweging
Naar Jouw, Jij die ik zoek.

Gaande beweging
Geen weg bewandelend maar
Een gewoon gaan
Is het één beweging?

Ja, ik zoek
Jij die dichter bij mij bent
Jij die mij aanspreekt
Jij die mensen aanspoort
Mensen vaak van een ver verleden.

Ook zij wisten van diepte
Onpeilbaar maar o zo dichtbij
Laat ook mij gaan
Diepte, niet donker

Maar licht 
Baken van het gaan
Een pad door Jouw gegeven 
Een gaan
Niets ontziend en vol liefde.

Oktober 2006

Waar komt u de pastores tegen?
Retraitebijeenkomsten met Jaap van Kranenburg
 Iedere woensdag van 14 feb. t/m 28 maart, van 15.30 tot 17.00 uur in  
 ‘HIER’, Wilhelminalaan 3, Zutphen. Zie pagina 4.
Geloofsgemeenschap – parochieavond met Marga Engelage en  
Jaap van Kranenburg 
  Wo. 21 feb. om 20.00 uur in Zaal de Horst, Keijenborg. Zie pagina 26.
 wo. 28 feb. om 20.00 uur in de ontmoetingsruimte, Ruurlo. Zie pagina 24.
    wo. 7 maart om 20.00 uur in Zaal Herfkens, Baak. Zie pagina 27. 
Oecumenische Inspiratieavond over kloosterordes met Harry Scheve 
  Do. 22 feb. om 19.30 uur in het Anker, Steenderen.
Filmavond De Rode Ballon met Marga Engelage en Laura van de Kam
  di. 13 maart om 20.00 uur in De Voorde, Kerkstraat 15, Vorden.
KBO viering met Jaap van Kranenburg
 di. 27 maart om 14.00 uur in de St. Janskerk, Zutphen.

“Laten we eens kijken welke winkels er allemaal zijn in Hengelo.” En daar 
gingen we. In de auto voor een eerste ontdekkingstocht. Al snel kwamen we 
in Hengelo terecht bij een echt ouderwets warenhuis waar je letterlijk van 
alles kon kopen. “Leuk dat jullie er zijn, pastoor Jacobs kwam ook wel eens 
langs.” Mijn oog viel al snel op een klein beeldje dat mij intrigeerde. Het was 
een overduidelijk Byzantijns geklede priester. Het varkentje ernaast maakte al 
heel snel duidelijk dat het ging om Antonius Abt. Hij was een heilige die eind 
derde - begin vierde eeuw leefde in Egypte. Hij heeft al vrij vroeg zijn ouders 
verloren en bij een bezoek aan de kerk begon definitief zijn nieuwe leven. 
“Wilt ge volmaakt zijn, ga dan naar huis, verkoop wat gij bezit en geef het aan 
de armen; kom dan terug om met Mij mee te gaan en gij zult een schat in de 
hemel bezitten.” (Mt, 19, 21)
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Actie Kerkbalans
Nationale Fotowedstrijd 2018
Zaterdag 20 januari jl. zijn de winnaars van de door de Actie 
Kerkbalans georganiseerde Nationale Fotowedstrijd ‘Jouw 
Kerk in Beeld’ bekend gemaakt. Dit gebeurde tijdens een live-
uitzending via Facebook en YouTube vanuit de Pauluskerk in 
Baarn. Ons redactielid Gerrit te Vaarwerk mocht zich de winnaar 
noemen in de leeftijdscategorie ‘Volwassenen’.

   

De meer dan een uur durende uitzending werd gepresenteerd 
door Leo Fijen en Joanne Bijleveld. De prijswinnaars waren 
aanwezig en zagen hun winnende foto levensgroot over meerdere 
sandwichborden gepresenteerd worden door juryvoorzitter 
Ramon Mangold. De winnende foto’s vertellen elk een verhaal. 
In de categorie Volwassenen is dat het doorgeven van vader op 
kind van een klein, maar waardevol geloofsgebaar, het aansteken 
van een doopkaars. 
Dit jaar voeren meer dan 2000 kerken lokaal hun Actie 
Kerkbalans, waarbij ze hun leden vragen om een bijdrage voor 
de kerk. Deze bijdragen zijn onmisbaar om lokale parochies en 
gemeenten van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk 
in Nederland en de Oud-Katholieke Kerk in stand te houden. Het 
thema van de actie is dit jaar dan ook kortweg: Geef voor je kerk!

Juryrapport 
De Interkerkelijke Commissie Geldwerving (ICG) stelde een 
jury aan die de inzendingen beoordeelde van de door de ICG 
uitgeschreven Nationale Fotowedstrijd 2018 ‘Jouw kerk in 
beeld’. De jury was aangenaam getroffen door het grote aantal 
inzendingen. De jury hoopte, naar aanleiding van het thema, 
op foto’s over het kerkelijk leven, foto’s die een visie op de kerk 
en kerk-zijn weergeven en die daarbij natuurlijk ook van goede 
technische kwaliteit zijn. Een goede foto is volgens de jury een 
foto die je eerst treft, om pas daarna het bijschrift te lezen, maar 
er mag wel een verhaal in zitten: is het verhaal meer dan alleen 
het plaatje? Een foto moet verder op maximaal maar ook op 
minimaal formaat goed zichtbaar zijn.

Winnaars
In de categorie ‘Volwassenen’ was het moeilijk besluiten voor 
de juryleden. Ze vroegen zichzelf af: gaan we voor een foto 
die technisch goed in elkaar zit, of een foto met een sterke 
uitdrukking van het verhaal of belevenis van de kerk? Na lang 

wikken en wegen 
besloot de jury 
Gerrit te Vaarwerk 
uit de Lochemse 
geloofsgemeenschap 
St. Joseph in 
de categorie 
‘Volwassenen’ 
tot winnaar uit te 
roepen.  

40-dagen retraite  
“Weg van bevrijding”
Al enkele jaren volgen we in de Adventstijd en de 
40-dagentijd de retraites van Ignatiaans Bidden met 
dagelijkse bijbel- en gebedsteksten en wekelijkse 
bijeenkomsten om te delen wat je hierbij ervaren hebt en 
elkaar te bemoedigen. Het blijkt steeds weer hoe waardevol 
en verrijkend het is om deze tijd heel bewust met elkaar mee 
te maken.

Voor de komende 40-dagentijd hebben wij zelf een retraite 
gemaakt met de titel Weg van bevrijding. We volgen daarin 
de verschillende bevrijdingsverhalen in de bijbel en geven 
deze een plaats in ons eigen leven.
 
De retraite begint op Aswoensdag, 14 februari, en de 
bijeenkomsten van de ontmoetingsgroep zijn op 21 en 28 
februari, 7, 14, 21 en 28 maart, steeds van 15.30-17.00 uur in 
“HIER”, bij de Wijngaard, Wilhelminalaan 3 in Zutphen.
Als u aan de wekelijkse ontmoetingsgroep deel wilt nemen 
geeft u zich dan bij een van ons op: 

dominee Ronald Heins, heins@pknzutphen.nl
pastor Jaap van Kranenburg, j.vankranenburg@12apostelen.nl
geestelijk verzorger Riekje Rijk, rrijk@sutfene.nl

Voor Gerrit markeert 
deze foto ontroering, een 
‘beweging’ die je als kerk 
ook wilt maken. De jury 
koos deze foto vanwege 
de inhoud en het beeld. Je 
ziet aandacht en tederheid. 
Beide generaties zijn erg 
geconcentreerd bezig, in 
een handeling die voor 
velen bekend zal zijn. Het 
laat toekomst zien voor de 
kerk en generaties komen samen.
   
De jury bestond uit: dhr. Ramon Mangold (prijswinnend 
fotograaf, juryvoorzitter), mw. Jacobine Geel (theologe, 
televisiepresentatrice en columniste), dhr. Anton de Wit 
(hoofdredacteur Katholiek Nieuwsblad) en dhr. mr. J. Zuijdwijk 
(voorzitter ICG, econoom Aartsbisdom Utrecht). 

Petra Hulman
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De Passie 2018 – “Het Kruis 
helpen dragen”
Het Passieteam van de parochie HH. Twaalf Apostelen heeft 
opnieuw een viering over de laatste dagen van Jezus van 
Nazareth gemaakt. Dit jaar gaan we in de schoenen staan van 
een getuige uit het volk, Simon van Cyrene. Hij werd gevraagd 
het Kruis van Jezus mee te helpen dragen. Zijn verhaal en dat 
van anderen die langs de weg staan zijn het uitgangspunt voor 
deze vijfde Passie.

Je kruis dragen 
én anderen 
helpen hun 
kruis, hun 
lijden, te dragen 
is een thema 
waar iedereen 
mee te maken 
krijgt in het 
leven. Soms 
worden wij, 
net als Simon 
van Cyrene, 
gevraagd om 
te helpen bij 
het lijden 
van de ander, dichtbij en ver weg, of het ons uit komt of niet. 
In de wereld worden nog steeds miljoenen mensen getroffen 
door oorlog, terreur, misbruik, geweld, honger, uitbuiting en 
sterven van een mensonwaardige dood. Dichtbij, in onze eigen 
omgeving hebben we soms ook te maken met eenzaamheid, 
onverdraagzaamheid, onbegrip, ziekte  en dood.  Het 
lijdensverhaal van Jezus van Nazareth geeft ons daarin hoop 
en troost en misschien ook richtingwijzers voor het helpen van 
anderen in hun nood.

De Passie in de Achterhoek – data en tijden 
Maandag 26 maart om 20.00 uur, O.L.V. Tenhemelopneming-

kerk in Beltrum
Witte Donderdag 29 maart om 20.00 uur, Sint Caeciliakerk in 

Rietmolen
Goede Vrijdag 30 maart om om 15.00 en 19.00 uur, Christus 

Koningkerk in Vorden

Stille Tocht Vorden: Het Kruis helpen dragen
In Vorden zal er om 14.30 uur voorafgaand aan De Passie 
een Stille Tocht zijn. Het Kruis zal door vrijwilligers worden 
meegedragen en gaat langs de kerken van Vorden. Het is een 
korte tocht. Bij de kerken aangekomen wordt er stil gestaan bij 
en gebeden voor de mensen die wereldwijd en dichtbij  een kruis 
te dragen krijgen in hun leven. 
De tocht begint bij de RK kerk Christus Koning - Het Jebbink 
8 - en zal daar ook eindigen met aansluitend de eerste viering 
van De Passie om 15.00 uur. De mensen die meelopen krijgen 
vooraf al een toegangskaart voor de viering van 15.00 uur. Voor 
de kruisdragers worden plaatsen gereserveerd. 
Wilt u tijdens de Stille Tocht meehelpen het kruis te dragen? 
Wilt u meer informatie?
Mail naar: projectkoordepassie@gmail.com. Of bel naar het 
parochiesecretariaat HH. Twaalf Apostelen, 0575 – 711310.

Het Passieteam, verantwoordelijk voor inhoud en vormgeving 
van De Passie, bestaat uit Jan te Plate,  Frank Sterenborg, Jaap 
van Kranenburg,  Wil Matti en Margriet te Morsche.

Va n  d e  b e s t u u r s ta f e l
Stilte
Het is heel goed voorstelbaar dat ieder voor zich af en toe 
behoefte heeft aan een stilte moment. Dit hoeft niet plaats 
gebonden te zijn, het kan thuis, in de kerk, in de natuur of 
waar dan ook. Even tot ons zelf komen. 
Deze gedachte kwam bij mij op omdat in “van de bestuurs-
tafel” vele onderwerpen aan de orde komen. Dit keer is 
mijn aandachtsgebied: begraafplaatsen. Niet elke geloofs-
gemeenschap heeft een eigen begraafplaats, maar er is 
wel een katholiek deel op een lokale begraafplaats als de 
begraafplaats niet bij de parochie hoort.
Er zijn vele mogelijkheden om aan onze dierbaren de laatste 
eer te bewijzen en hen te gedenken. Begraven of cremeren 
is voor eenieder een persoonlijke keuze.  De mogelijkheden 
die onze parochie biedt zijn te vinden op de website, zie 
hiervoor: https://www.12apostelen.nl/?p=166 / overlijden.
Tientallen vrijwilligers binnen onze parochie dragen bij 
aan het onderhoud van de begraafplaatsen en bijbehorende 
administratie. Dat is iets om trots op te zijn, door hun 
belangloze inzet dragen zij ook in financieel opzicht bij aan 
de instandhouding van onze geloofsgemeenschappen. 
Er wordt met zorg aandacht besteed aan de begraafplaatsen. 
Nabestaanden kunnen naar eigen wens terecht op de 
begraafplaats om hun dierbaren te gedenken, door 
bezinning, bidden, mijmeren, misschien een korte 
wandeling, observeren van planten en bomen, struiken 
en hagen. Waarnemen van luchten, vogels, insecten. Een 
natuurlijke omgeving. Stilte.

Herman Heuver,
portefeuille gebouwen en begraafplaatsen

Rekeningnummer Kerkbalans
In verband met de Actie Kerkbalans wordt het volgende 
onder uw aandacht gebracht. De parochie is er op attent 
gemaakt dat vanwege de ingevoerde controle bij de banken 
van het rekeningnummer en de naam van de bijbehorende 
rekeninghouder het voorkomt dat de volgende melding bij 
het betalen in het scherm van internetbankieren verschijnt:

Let op: Dit rekeningnummer staat op naam van parochie 
HH. Twaalf Apostelen uit Zutphen

Deze melding kan worden genegeerd, omdat de overboeking 
gewoon op de bankrekening van de geloofsgemeenschap 
verschijnt!
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Vacature penningmeester PCI
Volgend jaar heeft onze penningmeester z’n tweede 
benoemingsperiode als penningmeester van de Parochiële 
Caritas Instelling (PCI) er op zitten. Los van het feit dat het 
bisdom benoemingen slechts twee periodes van vier jaar 
toestaat heeft de penningmeester ook zelf te kennen gegeven 
te willen stoppen en het “stokje” te willen overdragen. De 
huidige penningmeester wil zijn opvolger graag begeleiden 
en wegwijs maken in de functie en we zijn als bestuur van de 
PCI dus naarstig op zoek naar een nieuwe penningmeester 
en komen graag in contact met een kandidaat.
Nu alle administratieve en financiële perikelen van de 
fusie in 2010 zijn glad gestreken en geharmoniseerd ligt 
er voor de penningmeester een overzichtelijke taak en 
blijft het tijdbeslag binnen de perken. We vergaderen 
ca. 8 tot 10 keer per jaar en veel administratieve taken 
worden uitgevoerd door de werkgroepen. Een eventuele 
kandidaat heeft ongetwijfeld nog vragen over de taak en 
de verantwoordelijkheden. In een kennismakingsgesprek 
zullen we daar graag antwoord op geven. U 
kunt daarvoor contact met mij opnemen via 
ons e-mail adres, pci@12apostelen.nl  We 
wachten uw reactie in spanning af!

Met vriendelijke groet,
Theo Venneman, Voorzitter PCI

2018 nieuwe kansen
We hopen dat het jaar 2017 voor u heeft 
gebracht wat u ervan hebt verwacht en 
2018 een fijn jaar zal worden. We gaan 
ervan uit dat u ons hebt gevonden wanneer 
dat noodzakelijk was en blijft doen. 
De armoede is nog lang niet de wereld 
uit. Ook al heeft iedereen het over economisch herstel en 
meer werkgelegenheid, armoede blijft ook in 2018 een 
groot maatschappelijk probleem. Uit de hulpvragen die de 
werkgroepen van de verschillende geloofsgemeenschappen 
krijgen blijkt dat ons werk noodzakelijk is en blijft. Het 
spreekwoord “elk dubbeltje moet drie keer omgedraaid 
worden” gaat nog steeds voor veel mensen op en soms is 
er zelfs geen dubbeltje om om te draaien. Ook zijn er nog 
steeds mensen die ten gevolge van onvoldoende financiële 
middelen vereenzamen en niet of nauwelijks contacten 
“buiten de deur” kunnen onderhouden. Ook kan soms 
noodzakelijke zorg niet geleverd worden omdat de eigen 
bijdrage niet betaald kan worden. 
Als PCI willen we daar waar mogelijk graag helpen. De leden 
van de werkgroepen staan daarvoor bij wijze van spreken 
“24 uur per dag voor u klaar”. Armoede blijkt maar al te 
vaak van generatie op generatie door te gaan. De PCI wil 
graag een steentje bijdragen om dit te doorbreken. Wanneer 
scholingsmogelijkheden door financiële problemen worden 
beperkt of niet mogelijk zijn wil de PCI daar graag direct 
in helpen of adviezen geven over mogelijke fondsen, 
bijvoorbeeld bij gemeenten. Ook al zijn door de zeer lage 
renteopbrengsten onze inkomsten de laatste jaren kleiner 
geworden, we blijven we ons onverminderd inzetten voor de 
bestrijding van de armoede.
Wilt u contact opnemen met de PCI dan kan dat via onze 
website en mailadres, maar het kan ook rechtstreeks met de 
leden van de werkgroep PCI van uw geloofsgemeenschap. 
Bij de gegevens op de pagina van elke geloofsgemeenschap 
in Onderweg staat met ingang van dit nummer van 
Onderweg ook het e-mailadres van de werkgroep PCI van 
de geloofsgemeenschap.

Bestuur PCI, Theo Venneman, Voorzitter

Door het oude, verdroogde te 
verbranden ontstaat er vuur, 
licht en warmte. 
Zo dromen wij ervan dat de 
komende veertigdagentijd 
een zoektocht zal worden 
naar een nieuwe adem. Dat 
we inspiratie vinden in onze 
Bijbelse geloofstraditie, in de 
veertigdaagse tocht naar Pasen.

Vastend zoals vroeger of 
bezinnend, bewust op weg 
gaan naar Pasen. Soms kunnen 
teksten en beelden je inspireren, 
ze kunnen je helpen om je eigen 
gedachten, je eigen innerlijk te 

verwoorden, of om ze in je leven vorm te geven. Ze kunnen je 
ondersteunen, om zo de eigen geloofsweg, je eigen zoektocht te 
verdiepen. Het kan je ook rust geven, je inspireren om je leven 
meer kleur te geven.

Bezinningsmail 
In een oecumenisch initiatief tijdens de periode van 14 februari 
tot en met 2 april, willen wij: ds. Eveline Struijk, predikant van 
de Protestantse Gemeente Eibergen-Rekken en Marga Engelage, 
pastoraal werker van de parochie HH Twaalf Apostelen, in 
samenwerking met de St. Paulusparochie, u via de mail elke 
dag een gedachte, beeld, lied, PowerPoint of inspirerende tekst 
aanreiken.

Bent u geïnteresseerd?
Opgave kan rechtstreeks via https://www.12apostelen.nl/index.
php/homepagina/ en ‘schrijf u hier in’ aanklikken.
Of per mail bij Freek ten Berge; emailadres: 
oikomeneachterhoek@gmail.com  
N.B. Als u de bezinningsmails rond kerst 2017 heeft ontvangen, 
hoeft u zich niet meer aan te melden voor de nieuwe 
bezinningsmails, u krijgt dan automatisch bericht van ons.
Bent u niet in het bezit van een computer/emailadres?
Dan kunt u misschien vragen of uw zoon, dochter, of vriend(in) 
voor u de teksten wil ontvangen en uitprinten. 

Geef bij aanmelding s.v.p. uw eigen naam en adres door, en het 
e-mailadres waarnaar we de bezinningsmail kunnen sturen.

Wij zien uit naar uw aanmelding! 
Een hartelijke en inspirerende groet van 
ds. Eveline Struijk en pastoraal werker Marga Engelage

Veertigdagen op weg naar Pasen, bezinnend onderweg naar Pasen
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Vastenactie 2018: 
geef meer door te  
minderen! 

Ieder jaar weer is de 
Vastenactie een belangrijke 
activiteit binnen de 
katholieke kerk in 
Nederland. In 2018 staat 
de Vastenactie in het teken 
van het bijzondere ‘HID’-
programma, dat de zusters 
van het Heilig Hart van 
Jezus en Maria in Mbala, 
Zambia, in 1991 zijn gestart. 
HID staat voor ‘Households 
in distress’. Met dit 
programma willen de 
zusters de impact van HIV 

en aids in en om het stadje Mbala in het noordoosten van Zambia 
verminderen door voorlichting, goede gezondheidszorg én door 
mensen te helpen in hun eigen levensonderhoud te voorzien. 

Om die doelstelling te bereiken heeft Vastenactie, naast al 
hetgeen u gewend bent van ons, een nieuw onderdeel binnen de 
Vastenactie ontwikkeld, te weten de ‘40 Dagen Challenge’. 
Vasten is altijd een bekend fenomeen geweest voor de katholieke 
kerk. Maar tegenwoordig is het ook buiten de religieuze kaders 
een herkenbare gedachte om ergens voor een bepaald aantal 
dagen mee te minderen. Jongeren, bijvoorbeeld, zijn steeds meer 
geïnteresseerd in het minderen met hun social media gebruik. 
Wat houdt de ’40 Dagen Challenge’, of uitdaging, precies in en 
hoe werkt het? Voorafgaand aan de vastenperiode denkt u al 
na over welke uitdaging u met uzelf tijdens de vastenperiode 
aan wilt gaan. En welk bedrag u daarvoor gaat doneren als uw 
bijdrage aan de Vastenactie. Drink bijvoorbeeld 40 dagen geen 
frisdrank en doneer daarvoor 40 x € 1,- aan de Vastenactie. Of 
minder met het koekje bij de koffie en doneer daarvoor 40 x € 
0,50 aan de Vastenactie. U bepaalt dus helemaal zelf waarmee u 
gaat minderen en welke donatie dat oplevert voor de Vastenactie 
en de zusters in Zambia. 
Tijdens de vastenperiode luidt het motto van de stichting: ‘Even 
minderen. Voor een ander’. Doe dus mee en help daarmee de 
zusters en de inwoners van Mbala in Zambia. 

Meer informatie over de Vastenactie 2018 vindt u op http://
www.vastenactie.nl/

Paasfolder 2018
Ook dit jaar weer brengt de parochie een Paasfolder uit. 
Daarin staan de belangrijkste 
activiteiten die in onze veertien 
geloofsgemeenschappen 
georganiseerd worden bondig 
samengevat. Diezelfde activiteiten 
staan uitgebreid, met meer 
gedetailleerde informatie, op 
de homepage van onze website. 
‘Waarom eigenlijk, zo’n Paasfolder?’ 
vraagt u zich misschien af. We 
doen dat omdat we trots zijn op de 
activiteiten die we met zijn allen 
organiseren. Bekijk die folder maar 
eens, en zeker de website, dan zult 
u het met ons eens zijn: we mogen 
echt trots zijn op onze parochie. 
Daar komt nog een ander 
argument bij. Veel mensen zijn 
op zoek naar zingeving, naar 
spiritualiteit. Vroeger kreeg 
iedereen dat vanzelf aangeboden 
omdat mensen wekelijks naar de 
kerk gingen. Nu is dat niet meer 
vanzelfsprekend, maar de kerk is er nog 
steeds en de behoefte van mensen om over dit soort zaken na 
te denken ook. En dus bieden we de mensen de mogelijkheid 
om mee te doen. Om een stukje van die eeuwenoude traditie 
van vieringen en activiteiten in de Veertigdagentijd en met 
Pasen mee te maken. De folders worden dan ook op allerlei 
openbare plaatsen in de geloofsgemeenschappen neergelegd 
zodat iedereen ze kan zien. En wie weet pikt iemand het 
op en maakt het stapje om (weer) naar de kerk te komen. 
We doen er ons best voor en misschien lukt het… onze 
boodschap is er belangrijk genoeg voor!
 
Laura van de Kam, Joseph Wissink, Theo Lam

Bestuurlijke zaken
Dat is toch iets voor het 
parochiebestuur?

Vaak is dat zo, in samenwerking met de locatieraden en 
pastoraatgroepen wordt er veel (bestuurlijk) werk verzet.
Maar binnen het bestuur zijn enkele vacatures ontstaan 
doordat de termijnen van verschillende bestuursleden op 
korte termijn gaan aflopen!
Help ons aan  nieuwe bestuursleden, onder andere voor 
personeel en vrijwilligers, communicatiewerkzaamheden 
en een penningmeester, zodat wij de komende jaren weer 
verder kunnen werken. (alle functies M/V)
De werkzaamheden worden onder andere ondersteund  
door het secretariaat.

Heeft u interesse of wilt u meer weten, mail naar 
secretariaat@12apostelen.nl of bel, tel. 0575711310.
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Palmpasen, de geschiedenis en symboliek

U kunt nog mee naar Lourdes!
De druk bezochte informatieavond over de Lourdesreis is 
op dinsdag 23 januari inmiddels geweest, maar u bent nog 
in de gelegenheid zich op te geven voor deze mooie Bisdom-
Lourdesbedevaart.
De reis naar Lourdes begint op vrijdag 27 april 2018 per bus 
en op zaterdag 28 april pet TGV (hoge snelheidstrein). De 
terugkomst vindt plaats op zaterdag 5 mei. 
Voor informatie: Pauline van de Vaart; email: 
paulien0908@live.nl . Via dit emailadres kunt u zich ook 
opgeven voor deelname aan de reis. Verder verwijzen u 
naar het nieuwsbericht op de homepage van onze website 
www.12apostelen.nl
Voor telefonische informatie: Huub Winkeler: 0653709893.
De inschrijving sluit op 15 maart 2018.

Hebt u zich al ingeschreven voor ParochiePost? Die vraag 
heb ik al vaak gesteld en zal ik ook nog menigmaal stellen! 
Net voor Kerstmis is, met veel dank aan Magda van Ommen 
en Stefan Rutten, het eerste exemplaar van ParochiePost 
verzonden. Een digitale nieuwsbrief die we ongeveer eens 
per maand willen versturen, of zoveel vaker als we denken 
dat het nuttig is. Een paar weken geleden bijvoorbeeld 
toen Gerrit te Vaarwerk nationaal prijswinnaar was bij 
de fotowedstrijd van Kerkbalans. Fantastisch nieuws en 
leuk om even snel mede te delen via ParochiePost. Het 
uitgebreide verslag staat in deze Onderweg, maar toch leuk 
om dat nieuwtje even op te pikken.
Anno 2018 is het internet niet meer weg te denken uit de 
communicatie, zo ook niet onze website. Op die website 
staat, naast de informatie uit de geloofsgemeenschappen 
ook veel algemene informatie voor de hele parochie. Het 
parochiesecretariaat houdt dat allemaal keurig bij. Maar hoe 
weet je nu of er iets nieuws op staat? Via ParochiePost! In de 
email krijg je een berichtje met een aantal zaken die nieuw 
zijn op de homepage en als je verder wilt lezen klik je door. 
Zo eenvoudig is dat! 
Hebt u zich al ingeschreven voor ParochiePost? Het kan 
heel eenvoudig via de homepage van onze website. Doen 
hoor! 265 mensen gingen u al voor.
 
Theo Lam
Portefeuille communicatie

Op de laatste zondag van de vasten – welke tevens de eerste 
zondag van de Goede Week is – vieren we Palmpasen. Herdacht 
wordt dat Jezus op een ezelsveulen Jeruzalem binnenreed en 
door een enthousiaste menigte zegevierend werd onthaald. 
De mensen bedekten de weg met de takken van palmbomen. 
Jezus vervulde hiermee de profetie in het Oude Testament: 
‘’Jubel, dochter van Sion, juich dochter van Jeruzalem! Zie, uw 
koning komt naar u toe, hij is rechtvaardig en zegevierend; hij 
is nederig, hij rijdt op een ezel, op een veulen, een jong van een 
ezelin.” (Zacharia 9,9)

In de christelijke traditie wordt de intocht in Jeruzalem gevierd 
met een processie. Uit pelgrimsverslagen uit de vierde eeuw 
blijkt dat het toen al ingeburgerd was in Jeruzalem. Later werd 
de palmpasenprocessie ook traditie in het Westen. Eerst in 
Spanje (7e eeuw), daarna in heel Europa. In de processie beeldde 
een bisschop of priester Christus uit. Ook liepen er ‘apostelen’ 
en een ezel mee. Dit leidde ertoe dat het in sommige plaatsen 
ook wel het ezelsfeest werd genoemd. De processie vond vroeger 
buiten op straat plaats, maar tegenwoordig is het in de meeste 
plaatsen een gebeuren binnen de kerkmuren geworden: de 
priester, een kruisdrager en de gelovigen lopen verschillende 
malen door de kerkgangen met de net gewijde palmtakken in 
hun hand. Tijdens de processie dragen kinderen meestal geen 
palmtakken maar palmpasenstokken. Deze stokken hebben 
de vorm van een kruis en zijn versierd met groene takjes, met 
snoep, eitjes en andere lekkernijen. Bovenop de stok wordt een 
broodje in de vorm van een haantje gestoken. Al deze attributen 
en producten dragen symboliek in zich. Zo verwijzen de groene 
takjes naar Jezus’ intocht in Jeruzalem, het brood verwijst naar 
de instelling van de Eucharistie op Witte Donderdag, het kruis 
verwijst naar Jezus’ lijden en sterven op Goede Vrijdag, het 
snoep en de overige versieringen verwijzen naar de vreugde over 
het nieuwe leven dat Pasen heeft gebracht. Het haantje boven op 
de stok is volgens sommigen een verwijzing naar de ontrouwe 
Petrus (voordat de haan op Goede Vrijdag kraaide had Petrus 
Jezus drie maal verloochend), maar de haan kan ook gezien 
worden als symbool voor Jezus: Christus schudt je wakker en 
vertelt je dat het licht eraan komt. 
Toch is hiermee niet alles gezegd over de palmpasenstok. Want 
net zoals bij veel andere christelijke feesten het geval is, is ook de 
symboliek rond Palmpasen gelieerd aan heidense voorgangers. 
In dit geval de vruchtbaarheidsfeesten waarmee vroeger bij 
het aanbreken van de lente het nieuwe leven in de natuur werd 
gevierd. Het groen aan de stok kondigde het voorjaar aan, 
het deeg vertegenwoordigde kiemkracht en de eieren stonden 
voor nieuw leven. Ook ronde vormen, zoals kransen kwamen 
veel voor. De cirkel symboliseert de kringloop van het jaar en 
het leven. Daarom zat er vroeger ook wel een hoepel om de 
palmpasenstok. Ook kan de haan, net als die op de kerktoren, 
gezien worden als een afweer tegen kwade geesten. 

Zo zien we hoe Palmpasen doordrenkt is van een enorme 
hoeveelheid symboliek: christelijke, en daaronder de nog 
oudere heidense. Veel symbolen kunnen ook op verschillende 
wijzen geïnterpreteerd. In een kort stukje als dit kunnen ze niet 
allemaal genoemd worden: er kunnen boeken over geschreven 
worden!

Hans Limbeek



Onderweg / In de spotlights 9

Pastor Jan Leisink:
het mooiste woord voor God is mysterie
Al jaren is hij een van de voorgangers, in Lochem, in Joppe, maar ook op tal 
van andere plaatsen in onze parochie gaat pastor Jan Leisink regelmatig voor. 
Recentelijk vierde hij zijn tachtigste verjaardag maar voorlopig weet hij nog 
niet van ophouden. Op mijn vraag zichzelf te kenschetsen zegt hij: “Ik ben 
een nieuwsgierig mens die veel vragen stelt.” Het jaar is pas een paar dagen 
oud als ik Jan Leisink bezoek in zijn gemoedelijke appartement in Lochem. De 
kerstversiering hangt nog en in de hoek van de woonkamer staat een grote 
kerststal. Maar nergens is een computer te bekennen, daar doet hij niet aan. 
Een verslag van een gesprek met veel vragen en ook een aantal antwoorden.

“Ik lees graag en veel”, vertelt de pastor 
me. “Als ik nu even koffie zet kun jij eens 
kijken welke boeken hier op tafel liggen, 
dan heb je meteen een indruk van wie 
ik ben.” Dat doe ik. Ik zie Anselm Grün, 
Thomás Halík en Jan Brokken. We praten 
kort over ‘Gelukkig ouder worden’ en 
‘Geduld met God’, maar staan wat langer 
stil bij ‘Baltische zielen’ van Jan Brokken. 
Pastor Leisink blijkt een groot liefhebber 
van Oost Europa. Afgelopen zomer 
nog maakte hij een reis door Litouwen, 
Letland en Estland en in het verleden 
heeft hij veel in onder andere Polen 
gereisd. Hij blijkt ook een uitstekend 
geheugen voor feiten te hebben. “Op 
4 november 1956 heb ik gedemonstreerd 
tegen de Russen, nadat zij Hongarije 
waren binnengevallen. En toen op 13 
augustus 1961 de bouw van de Berlijnse 
muur begon, stond ik er drie dagen later 
met mijn neus bovenop. Ik heb altijd een 
grote interesse in geschiedenis gehad. 
Niet eens zozeer voor de feiten, die moet 
je natuurlijk kennen, maar vooral voor 
wat er met de mensen gebeurt. En 
dat was in de Baltische staten en 
in veel delen in Oost Europa niet 
gering. De mensen daar hebben 
heel veel meegemaakt.”

Zo zitten we al midden in een 
gesprek waarin pastor Leisink, 
zoals hij al had voorspeld, mij 
menige vraag stelt. Hij wil graag 
weten wat ik van allerlei zaken 
vind en daar hebben we een 
heel leuk gesprek over. Maar het 
gaat in dit interview natuurlijk 
om hem. Jan Leisink is als 
boerenzoon geboren in Drempt, 
als tweede in een gezin met 
vier kinderen. Ze hadden thuis 
een gemengd bedrijf, koeien, 
varkens, kippen, aardappelen en 
graan. Ze waren niet rijk, maar 
kwamen niets tekort. Jan was 
al vroeg geïnteresseerd in het 

werk voor de kerk. Natuurlijk was hij 
misdienaar, maar zijn interesse werd 
voor een belangrijk deel ook gevoed 
door oudoom Clemens, een heeroom 
die missionaris in Oeganda was. Als hij 
in Nederland was en op bezoek kwam, 
zaten ze in een grote kring om hem heen 
en kwamen er de prachtigste verhalen. 
“Misschien waren die verhalen hier en 
daar wat aangedikt, maar ze gingen er 
in als koek en wij bleven maar vragen 
stellen”, vertelt Jan. “Het gevolg was dat 
ik naar het klein seminarie in Apeldoorn 
ging en later naar Dijnselburg en naar 
Rijssenburg om priester te worden. We 
hadden daar enorm goede professoren, 
dat mag je best opschrijven, ik heb er 
een geweldige tijd gehad en ook goede 
vrienden leren kennen.” Jan lacht veel als 
hij vertelt, maar nu kijkt hij toch serieus: 
“Professor Möller bijvoorbeeld, wat kon 
die man over filosofie vertellen, hij legde 
het haarfijn uit. Later werd hij bisschop 
in Groningen, daar had Groningen veel 
geluk mee!”

In 1964 werd Jan door kardinaal Alfrink 
tot priester gewijd en werd hij tot 
kapelaan benoemd in Weerselo bij pastoor 
Kwanten. Jan Leisink is vol lof over deze 
man en gaat meteen op zoek naar zijn 
bidprentje. “Ik heb ontzettend veel van 
hem geleerd”, vertelt hij. “Bijvoorbeeld om 
niet op voorhand een oordeel te hebben 
en goed te luisteren naar wat mensen 
vertellen. Dat kon pastoor Kwanten als 
geen ander. We hadden het natuurlijk 
vaak over het geloof, maar dan vooral 
over het transcendente aspect ervan. Zelf 
ben ik wars van dogma’s, ik vind dat het 
mooiste woord voor God ‘mysterie’ is. 
Misschien heb ik dat ook wel van pastoor 
Kwanten geleerd.” Na Weerselo toog 
kapelaan Leisink naar Loenen en daarna 
naar Enschede. Na een jaar of vijf werd hij 
daar tot pastor benoemd. “Ik heb mezelf 
nooit pastoor genoemd, altijd pastor. 
Dat is iets eigens, ik voel me pastor, geen 
pastoor. Sinds ik van het seminarie af ben 
draag ik ook zelden meer een boordje, 
dat doe ik eigenlijk alleen nog als ik 
naar Rome ga.” De periode in Enschede 
heeft veel indruk gemaakt. “Toen ik daar 
aankwam in de zestiger jaren sloot de 
een na de andere textielfabriek. Dat had 
grote gevolgen voor de mensen. Je zag 
mannen die zonder werk kwamen te zitten 
afknappen als luciferhoutjes, na verloop 
van tijd verloren ze alle moed. Ik zal dat 
nooit vergeten.” 

In 1977 werd Jan pastor in Didam 
en daarna in Goor voor hij in 2003 
met emeritaat ging en in Lochem 
ging wonen. “Ik heb toen contact 
opgenomen met Fred Hogenelst 
en mijn diensten aangeboden. 
Die maakte daar natuurlijk graag 
gebruik van en zo werd ik onderdeel 
van de parochie die nu HH. Twaalf 
Apostelen heet. Wel bijzonder dat 
mijn geboortedorp Drempt daar nu 
ook deel van uitmaakt. Het valt me op 
dat ook de mensen daar vandaan zich 
snel thuis voelen in de parochie. Zo 
was ik bij de startviering in Lochem 
in september en daar waren ook 
mensen bij uit Drempt, die al echt het 
gevoel hadden dat ze erbij hoorden. 
De mensen hier zijn heel coöperatief, 
dat is altijd weer fijn om te merken, 
want samen kom je het verst.”

Theo Lam
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Heilige plaatsen – Jezus onderweg!

‘Groene creatieve vingers…’
Het begint al traditie te worden… ! Tussen kerst en 
jaarwisseling openen jaarlijks twee van onze parochiekerken 
hun deuren voor vrijwilligers van de diverse bloemen-
werkgroepen uit de parochie. Doel: elkaar inspireren op het 
gebied van kerstversiering. Na de kerken van Olburgen/
Steenderen in 2015 en Zutphen/Vorden in 2016 waren dat 
dit keer de Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming Joppe en 
de H. Joseph Lochem.
Rond half twee arriveerden op 27 december 2017 de 
eerste belangstellenden in Joppe. Aangetrokken door de 
levensgrote buitenkerststal naast de kerk wierpen sommigen 
al even een blik op de prachtige schikkingen in het 
kerkportaal. In de pastorie werden ondertussen alle stoelen 
bijgeschoven, want de opkomst was boven verwachting. De 
ontvangst was hartelijk en het weerzien levendig. Tijdens de 
koffie met zelfgebakken lekkernijen werden we door een van 
de dames enthousiast meegenomen in de geschiedenis van 
de kerk, die binnenkort 150 jaar bestaat. Daarna werd de 
kerkversiering bewonderd: de prachtige bloemschikkingen 
in het wit, de kransen aan de muur, de kerstguirlande en de 
kerststal. Een en ander werd natuurlijk op foto vastgelegd. 
Vervolgens werd vertrokken naar Lochem 
voor een bezoek aan de H. Joseph. Deze 
jongere kerk ademt een andere sfeer dan 
het rijksmonument Joppe. Opvallend 
zijn hier de imposante en creatieve 
kerstschikkingen aan de muren en op het 
priesterkoor. Deze staan op naam van Jan 
Willem Jansen. Ook de bloemschikking 
in de Mariakapel oogst veel waardering. 
En natuurlijk de kerststal, die tastbaar 
maakt dat God in het kerstkind mens is 
geworden en die ons na alle indrukken 
weer terugbrengt bij het feest waarvoor wij 
sieren: Kerstmis.
En dan is er ook hier koffie. Er wordt gezellig nagepraat en 
alvast vooruit gekeken naar de volgende workshop van de 
gezamenlijke bloemenwerkgroepen. Deze zal plaatsvinden 
in oktober 2018 in Zutphen. De nadruk zal dan liggen op 
schikken rond Allerzielen. 
Bij de uitwisseling werd afgesproken om in de tussentijd 
te bekijken of in oktober met foto’s niet meer gebruikte 
materialen te geef of te leen aangeboden kunnen worden 
voor hergebruik in een van de andere kerken. 
We kijken terug op een gezellige en zinvolle middag. Dames 
van de bloemenwerkgroep Joppe en Lochem: hartelijk dank 
voor jullie gastvrijheid!
Gerry Spekkink, parochiemedewerkster.

‘Hij (de engel) trad bij haar binnen en sprak: Verheug u, 
Begenadigde, de Heer is met u’ (Lucas 1: 28) 

Nazareth is de plaats waar de engel 
Gabriël aan Maria verscheen met de 
aankondiging dat zij de moeder zou gaan 
worden van Jezus. Hij zou geboren worden 
in het Palestina van de eerste eeuw, toen 
onderdeel van het grote Romeinse Rijk. 
De wereld van het Nieuwe Testament was 
totaal anders dan de onze. Door moderne 
transportmiddelen zijn afstanden in onze 
ogen vergeleken met de indruk die ze 
maakten op de toenmalige mens relatief 
klein. Ook het beeld dat we van de wereld 
hebben is totaal anders geworden. Deze 
werd toen nog gezien als een grote taart 
van drie lagen: het dodenrijk onder de 
grond, de platte aardbodem in het midden 
en het hemelrijk er boven.  

Het uiterlijk van de streek is, buiten het feit dat er veel meer 
bebouwing, wegen, en dergelijke zijn bijgekomen, veelal nog 
hetzelfde. De markt in Nazareth speelde zich af in smalle 
overdekte steegjes en straatjes in oriëntaalse stijl, zoals deze 
nu nog in Jeruzalem voorkomen. Reizen was in die tijd een 
langdurige zaak. Jezus zal vermoedelijk niet veel verder dan 100 
km van zijn woonplaats geweest zijn.
De in 1969 voltooide Kerk van Maria Boodschap is in een 
moderne stijl gebouwd. Ze herbergt ook de plaats die eens deel 
uitmaakte van het onderkomen waar Maria verbleef toen zij het 
hemels nieuws ontving. Ook in Jezus’ dagen draaide de wereld 
om politieke invloed en militaire macht. Er waren eigenlijk 
geen grote spanningen, politiek gezien was alles opmerkelijk 
stabiel. De macht uit Rome was met militair geweld gevestigd, er 
was weinig tegenspraak en men genoot een redelijke welvaart. 
Het Romeinse Rijk was organisatorisch goed opgezet en de 
overheerser zorgde ook voor bescherming en rechtspraak. Voor 
de Romeinse generaal Octavanius (62 v. Chr. – 14 n. Chr.) was 
het niet moeilijk om het gebied van Alexander de Grote opnieuw 
te verenigen en het bij het  Romeinse Rijk in te lijven. Een rijk 
dat het nog bijna vijf eeuwen zou uithouden.
Nazareth was in de tijd van Jezus een onbeduidend plaatsje 
met circa 1000 inwoners. Het huidige Nazareth telt ruim 
85.000 inwoners. Daarvan is circa 35% christen, de rest van de 
bevolking is moslim. In de voorsteden wonen 85.000 Joden.  
‘Groot Nazareth’ telt 210.000 inwoners.

Jezus is voor mensen van alle culturen 
en continenten een fascinerende 
persoonlijkheid. Al meer dan 
2000 jaar wordt Hij aanbeden en 
vereerd door miljoenen mensen van 
verschillende religies.

Huub Winkeler

Kerk van Maria 
Boodschap

Grot, waar Maria 
de Blijde Boodschap 

ontving
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Thematentoonstelling 2018 
“Heiligen en hun patronaten”

Op Tweede Paasdag, maandag 
2 april om 12.00 uur, opent 
het Heiligenbeeldenmuseum 
de deuren met een nieuwe 
thematentoonstelling. Dit 
jaar wordt aandacht besteed 
aan patroonheiligen van 
beroepsgroepen, te denken 
valt aan bv. H. Gabriel van 
postbeambten, H. Petrus 
van vissers, H. Jozef van 
timmerlieden, H. Barbara van 
bouwvakkers, H. Hubertus van 
jagers, etc. De beelden van deze 

heiligen en hun attributen worden zo speciaal belicht.

Bijzondere presentatie Kruiswegstaties van 
de Liefde
Bijzonder is dit jaar de presentatie van 14 Kruiswegstaties 
die in tegeltableaus zijn uitgevoerd, elke statie is 27 tegels 
breed en elf tegels hoog, een betegeling van indrukwekkende 
omvang. Ze komen oorspronkelijk uit de in 1990 afgebroken 
kerk van de HH. Nicolaas en Barbara uit Amsterdam, ook 
wel genoemd: De Liefde; de ontwerper is Pierre Cuypers. 
De staties zijn bijzonder fraai uitgewerkt en ingekleurd, 
de figuren zijn uitgespaard en de achtergronden ingevuld 
met blauw, bruin en geel. Het Heiligenbeeldenmuseum is 
bijzonder trots deze prachtige collectie, een bruikleen uit het 
depot van het Tegelmuseum in Otterlo, te kunnen tonen.

Belangrijke veranderingen
Het Heiligenbeeldenmuseum is vanaf Tweede Paasdag 2 
april tot en met woensdag 31 oktober, Iedere dag geopend 
van 12.00 uur tot 17.00 uur, behalve op maandag (m.u.v. 
Tweede Paasdag en Tweede Pinksterdag). Tevens is vanaf 
de opening de Museumkaart geldig. De toegangsprijs (voor 
hen die geen Museumkaart bezitten) wordt met in gang van 
het nieuwe seizoen € 5,00 per persoon, kinderen t/m 12 jaar 
hebben gratis toegang.
Adres: Ruurloseweg 101, 7251 LD Kranenburg(Vorden). 
Telefoon 0575 – 55 64 88 (alleen tijdens openingstijden). 
Voor meer info: www.heiligenbeeldenmuseum.nl

Getijdenvieringen 
Goede Week
Ook dit jaar verzorgt het Gregoriaans Getijdenkoor tijdens de 
Goede Week in de St. Janskerk in Zutphen weer een aantal delen 
uit het Getijdengebed, ook wel het Kerkelijk Officie of Koorgebed 
genoemd. Kerstmis mag dan in onze streken uitbundiger 
worden gevierd, de Goede Week is liturgisch verreweg de rijkste 
en plechtigste periode van het kerkelijk jaar. De prachtige 
eeuwenoude gezangen van Getijdengebed in deze week vormen 
voor het koor ieder jaar weer het hoogtepunt.
Op de tweede Passiezondag, Palmzondag 25 maart, worden 
voorafgaand aan de Vespers de gewijde palmtakken in processie 
binnengebracht onder het zingen van het juichende Hosánna 
filio David.
Deze Vespers begint om 17.00 uur.

In de vroege morgenuren van Stille Zaterdag, waarop de hele 
kerk stil en vol ontzag de dag van de wederopstanding afwacht, 
klinken in een mengeling van droefheid, hoop en verwachting 
de donkere Metten en Lauden. De eerste Antifonen geven 
wondergoed de betekenis aan van dit gehele Officie, de kalmte en 
rust na het noodweer en storm van Goede Vrijdag, niet de stilte 
van de dood, maar van het kiemende leven. Er volgen nog wel 
ogenblikken van angst, van smart, maar gaandeweg verzwinden 
zij en in de slotantifoon van de Lauden, Christus factus est, 
waarin de zegepraal van Zijn verrijzenis de volgende morgen 
reeds doorklinkt. 
De Metten op Paaszaterdag begint om 07.00 uur, om 09.15 
gevolgd door de kortere Lauden.
Wanneer we ons openstellen hoeven we eigenlijk alleen maar 
aandachtig te luisteren, de gezangen dringen zich niet op, maar 
bieden u moeiteloos rust en ruimte voor bezinning.

Deze Getijdenvieringen worden afgesloten met de plechtige 
Vespers op het Hoogfeest van Pasen, aanvang 17.00 uur.
Natuurlijk zijn er duidelijke tekstboekjes waarmee deze 
vieringen goed zijn te volgen. Bezoekers kunnen tussen 
de Metten en Lauden tegen een geringe vergoeding in het 
restaurant van St. Elisabeth samen met het koor deelnemen aan 
een feestelijk Paasontbijt. Opgave hiervoor uiterlijk woensdag 28 
maart via info@getijdenkoorstjan.nl

Het Gregoriaans Getijdenkoor St. Jan nodigt u van harte uit.
Wim Laurensse

JONA - Een tegendraadse profeet
Een dag in abdij Koningsoord – dinsdag 10 april 2018

Het korte verhaal van Jona leest als een sprookje, waar alle 
rollen en verwachtingen op zijn kop worden gezet. De profeet, 
die een modelfiguur dient zijn, blijkt weerspannig.
De stad, een oord van misdaad en verderf, keert zich voorbeeldig 
om. God doet eindeloos moeite de profeet – zijn woordvoerder – 
in het gareel te krijgen.

De profeet houdt ons een spiegel voor:
Waar sta jij voor het leven?
Wat telt voor jou in deze wereld?
Wat is voor jou van waarde?

Het verhaal van Jona wordt verkend in zijn gelaagdheid.
Beeldende kunst en een stiltewandeling in de natuur zullen 
een impuls geven aan onze zoektocht. Er zal veel ruimte zijn 
voor interactieve werkvormen. Er wordt deelgenomen aan het 
middaggebed en de vesper in de abdij.

Begeleiding: Ben Piepers
Datum: 10 april 2018
Abdij Koningsoord, Johannahoeveweg 79, 6816 VG Arnhem. 
Voor route naar Koningsoord zie: www.koningsoord.org
Kosten: €25, 00 incl. koffie/thee, soep. Lunch zelf meebrengen
Aanmelding vóór 15 maart 2018: o.v.v. naam, voornaam, 
emailadres en telefoonnummer bij  pastoraal werker Marga 
Engelage-van Langen, email: m.engelage@12apostelen.nl; tel. 
0629405303.
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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; iedere woensdag om 19.00 uur; 
niet in februari.
Zutphen: H. Johannes de Doperkerk, 
19 maart om 19.30 en 9 april om 19.00 
uur.

Lezingen in de weekendvieringen
Datum Eerste Lezing Tweede Lezing Evangelie
17/18 februari Gen. 9,8-15 1 Petr. 3,18-22 Mc. 1,12-15
24/25 februari Gen. 22,1-2+9a+ Rom. 8,31b-34 Mc. 9,2-10
 10-13+15-18
03/04 maart Ex. 20,1-17 1 Kor. 1,22-25 Joh. 2,13-25
10/11 maart 2 Kron. 36,14+16+19-23 Ef. 2,4-10 Joh. 3, 14-21
17/18 maart Jer. 31,31-34 Heb. 5,7-9 Joh. 12, 20-33
19 maart 2 Sam. 7.4-5a+12-14a+16 Rom. 4,13+16-18+22 Mt. 1,16+
   18-21+24a
24/25 maart Jes. 50,4-7 Fil. 2,6-11 Mc. 14, 1-15,47
29 maart Ex. 12,1-8+11-14 1 Kor. 11,23-26 Joh. 1-15
30 maart Jes. 52,13-53,12 Heb4,14-16+5,7-9 Joh. 18, 1-19,42
31 maart Gen. 1,1-2,2 / Gen. 22,1-18 / Ex. 14,15-15,1 / Jes. 54,5-14 / Jes. 55,1-11
 Bar. 3,9-15+32-4,4 / Ez. 36,16-17a+18-28 / Rom. 6,3-11 / Mc. 16,1-7
01 april Hand. 10,34a+37-43 Kol. 3,1-4 Joh. 20,1-9
07/08 april Hand. 4,32-35 1 Joh. 5,106 Joh. 20,19-31
09 april Jes.7,10-14+8,10 Heb. 10,4-10 Lc. 1,26-38
14/15 april Hand. 3,13-15+17-19 1 Joh. 2,1-5a Lc. 24,35-48

Vespers
Vierakker: H. Willibrordkerk, vrijdag 
23 maart, 19.00 uur.
Hengelo, parochiezaal, woensdag 21, 
28 februari en 7,21,28 maart om  
19.30 uur .
Zutphen: H. Johannes de Doperkerk, 
25 maart en 1 april, 17.00 uur.

Magda van Ommen 
20 jaar werkzaam 
bij de parochie
Op 1 januari jongstleden was het 20 
jaar geleden dat Magda van Ommen 
in dienst trad bij de geloofsgemeen-
schap O.L.V. Tenhemelopneming te 
Joppe. Géén officieel jubileum, maar 
het parochiebestuur wilde er toch 
graag even aandacht aan besteden. 
En dus ontving Magda van Ommen, 
in Onderweg al eens ‘het kloppend 
hart van het secretariaat van onze 
parochie’ genoemd bij het begin van 
het nieuwe jaar een bosje bloemen en 
een attentie uit handen van vicevoor-
zitter Louis van Dijk en secretaris 
Ineke Peterse.  Het komt haar zeker 
toe!

Stefan Sanders, de nieuwe katholiek
Toen ik in het vorige nummer van 
Onderweg een stukje over Gerard Reve 
schreef viel daarbij ook de naam van een 
bewonderaar van hem: Stefan Sanders. 

Deze presentator/columnist/schrijver 
is minstens zo interessant als Reve zelf. 
De laatste paar jaar is Sanders opvallend 
in het nieuws omdat hij van ongelovige 
gelovige werd en toetrad tot de katholieke 
kerk. Hij heeft dat hele proces beschreven 
in Trouw en later ook in de Volkskrant en 
veel andere media. Het mooie is dat hij op 
een voortreffelijke en fascinerende wijze 
over het geloof kan spreken en schrijven.
In de Volkskrant zegt hij dat de liefde 
hem bij God bracht: ‘Ik ontmoette 
iemand die zoveel voor me betekende 
dat die liefde mijzelf oversteeg. Door die 
bovenmenselijke liefde te ervaren, kun 
je op het idee komen dat er meer is. Het 
was niet alleen een liefdesverhouding, 
maar een religieuze ervaring. Ik kreeg 
een fysieke reactie van de liefde, ik ging 
er helemaal van trillen en die ander ook. 
Allebei tegelijkertijd, bij elkaar. Ik kon 
daar eerst geen verklaring voor vinden. 
Maar in de loop van de jaren - daar gaan 
jaren overheen - ben ik het idee serieuzer 
gaan nemen dat het een religieuze 
ervaring was.’
In hetzelfde interview zegt hij: ‘Geloof 
is een mysterie, alles wat je zegt in 
naam van God heeft iets parmantigs. 
De katholieke kerk is de kerk van het 
mysterie, we kennen God nooit volledig, 
het gaat ons begrip te boven. Het 
opschorten van de scepsis vind ik het 
mooiste: het kan alleen in de religie dat je 
wonderen ervaart.’
De liefde bracht hem dus bij het mysterie! 
Dat zijn intrigerende woorden, is het 
niet? Na zijn religieuze ervaring besloot 
Sanders drie jaar geleden om te gaan 

‘proefgeloven’ door de zondagse mis 
bij te gaan wonen op de achterste bank 
van de Nicolaaskerk in Amsterdam. En 
hij is er niet meer van losgekomen. Het 
geloofsexperiment heeft hem tot een 
vaste kerkganger en gelovige gemaakt. 
Hij vertelt er ook openhartig over hoe 
zijn naaste seculiere omgeving daarop 
reageerde: met afkeuring, met verbazing 
maar ook met belangstelling. Heel 
herkenbaar allemaal.
Het is niet zo moeilijk om in te zien dat 
het belangrijk is voor de katholieke kerk 
in Nederland dat er figuren opstaan zoals 
Stefan Sanders. Bewuste katholieken die 
midden in het maatschappelijk debat 
staan en tegelijkertijd op een meeslepende 
manier kunnen vertellen over hun geloof 
en geloofservaringen. En Sanders is niet 
de enige. Er kondigen zich meer van deze 
nieuwe katholieke schrijvers aan, zo is in 
de media te lezen. Juist zij zijn het die in 
onze geseculariseerde samenleving weer 
interesse kunnen laten ontstaan voor het 
mysterie van het ons geloof en de schatten 
van onze kerk.    
Hans Limbeek
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Eucharistie met  
gezamenlijke 
Ziekenzalving
Lochem; H. Josephkerk, donderdag 
1 maart, 10.00 uur

Vieringen in 
verzorgingshuizen
Borculo: Andriessenhuis, 1e 
vrijdag van de maand, 9.30 uur. 
Brummen: Tolzicht, donderdag in 
de even week, 16.00 uur.
Hengelo: De Bleijke, 3e donderdag 
van de maand, 19.00 uur.
Hengelo: De Bleijke, 4e vrijdag 
van de maand, Oec.viering, 19.00 uur, 
Tweede Paasdag, 9.30 uur Woord- en 
Communieviering.
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, op 23 
maart i.p.v. 30 maart.
Lochem: H. Josephkerk, 1e 
donderdag van de maand, 10.00 uur.
Olburgen: H. Willibrordkerk, 
1e vrijdag van de maand, 15.00 uur.
Ruurlo: H. Willibrordkerk, 
woensdag 21 maart, 10.00 uur
Zutphen: H. Johannes de 
Doperkerk, ’s woensdags, 9.30 uur, 
niet op 7 maart.

Koorrooster (voor zover bekend)

Baak: Dames- en Herenkoor alle vieringen
Borculo: Parochiekoor 25 februari; 3-11-17 maart; 1-7 april
 Stemmig 17 februari; 14 april
 Project Kinderkoor 25 maart
Drempt: Willibrordkoor 18 februari; 3-30 maart; 1-14 april
 Feeling 17 maart
Hengelo: Willibrordkoor 18-25 februari; 11-18-25-29 maart; 
  1-15 april
Joppe: Parochieel Koor 17 februari; 11-24-30 maart;  1-8-14 april
Keijenborg: Parochieel Koor 25 februari; 4-30 maart; 1-15 april
 Herenkoor 18 februari; 25 maart; 8 april
 2Gether 11 maart
Lochem: Gemengd Koor 18 februari; 1-4-11-16 maart;
 Marinata 25 februari; 25-29 maart;
Olburgen: Parochiekoor 25 februari; 11 maart; 1-8 april
Ruurlo: Gemengd Koor 24 februari; 4-10-18-21 mrt; 8-15 april
 Sing a Song 25 maart
 Markant 18 februari; 1 april
Steenderen: Gemengd Koor alle vieringen m.u.v. 1 april
 2Gether 1 april 
Vierakker: Kerkkoor alle vieringen
Vorden: Cantemus Domino 25 februari; 11 maart; 1-15 april
 Vokate 25 maart; 7 april
Zutphen: Willibrordkoor uit Hengelo 8 april
 Gemengd Koor 18 februari; 18 maart; 
 Capella St. Jan 25 februari; 1 april
 Dameskoor 25 maart; 10 april
 Schola 11-29 maart; 15 april
 Gregoriaans Getijdenkoor 25 maart (17.00); 31 maart (7.00-9.30)
  1 april (17.00)

Kindernevenviering
Vierakker: H. Willibrordkerk, op  
25 maart en 1 april 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 
doopvoorbereiding is parochieel georganiseerd. Deze voorbereiding is verplicht en wordt 
gegeven door de parochiële werkgroep doopvoorbereiding. Daarnaast is er een tweede 
bijeenkomst, waarin de doopouders kennismaken met de doopheer. U kunt uw kind 
aanmelden voor het dopen uiterlijk 10 dagen voor de doopvoorbereidingsdatum bij het 
parochiesecretariaat: secretariaat@12apostelen.nl.

Doopdatum Doopvoorbereiding Plaats Kerk 
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 datum 3 april 2018.

Kerkradio via Internet
U kunt de viering rechtstreeks beluisteren via het internet: 
www.pvgz.nl. Dit geldt niet alleen voor de reguliere vieringen. 
Ook huwelijksvieringen, avondwakes en uitvaartdiensten zijn 
hier te beluisteren. Familieleden en andere belangstellenden 
die veraf wonen (bijv. in het buitenland) kunnen er dan toch ‘bij’ zijn. 
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DAG ZUTPHEN BRUMMEN JOPPE LOCHEM VORDEN BORCULO RUURLO HENGELO KEIJENBORG BAAK DREMPT OLBURGEN STEENDEREN VIERAKKER DAG

za 17/02 Vieringen in het 
Andreashuis

19.00 uur 
Eucharistie 
H. Scheve

19.00 uur 
WCV 

werkgroep
geen viering

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 
WCV 

A. Bos

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

9.30 uur 
WCV 

werkgroep
geen viering

9.30 uur 
WCV 

M. Engelage

zo. 18/02 
1e zondag 

40dagentijd

za 24/02
19.00 uur 

WCV 
werkgroep

19.00 uur 
WCV 

J. van Kranenburg

17.00 uur 
Eucharistie 
H.Scheve

za 24/02

zo 25/02 
2e zondag 
40dagentijd

11.15 uur 
Eucharistie 
F. Zandbelt

wo. 28 feb. 9.30 uur
Woord & Gebed 

werkgroep

9.30 uur 
WCV

werkgroep

9.30 uur 
WCV 

MOVwerkgroep

9.30 uur 
WCV 

J. van Kranenburg

9.30 uur 
Eucharistie 
H. Scheve

9.30 uur 
WCV 

werkgroep

11.00 uur 
WCV 

MOVwerkgroep
geen viering

9.30 uur 
WCV 

A. Bos

9.30 uur 
WCV 

G. Spekkink

zo 25/02 
2e zondag 

40dagentijd

za 03/03
15.30-16.15 uur 
Aanbidding en 

Biechtgelegenheid

18.30 uur 
WCV 

M. Engelage

19.00 uur 
WCV

werkgroep

19.00 uur 
Eucharistie 
H. Scheve

17.00 uur 
WCV 

T. ten Bruin
za 03/03

zo 04/03 
3e zondag 
40dagentijd

11.15 uur 
Eucharistie 
P. Kuipers

wo. 7 mrt. 9.30 uur 
WCV 

M.Engelage

9.30 uur 
Eucharistie 
P. Kuipers

9.30 uur 
WCV 

werkgroep

9.30 uur 
Eucharistie 
H. Scheve

9.30 uur 
WCV 

M. Engelage

11.00 uur 
WCV 

werkgroep
geen viering geen viering

9.30 uur 
WCV 

T. ten Bruin

9.30 uur 
Woorddienst 

werkgroep

zo 04/03 
3e zondag 

40dagentijd

za 10/03 17.00 uur
Effata viering

19.00 uur 
WCV 

J. van Kranenburg

19.00 uur 
Eucharistie 
H. Scheve

17.00 uur 
WCV 

werkgroep
za 10/03

zo 11/03 
4e zondag 
40dagentijd

11.15 uur 
Eucharistie 
F. Zandbelt

wo.14 mrt. 9.30 uur 
Woord & Gebed 

werkgroep

9.30 uur 
WCV 

Oude Groen

9.30 uur 
WCV 

J. van Kranenburg

9.30 uur 
Eucharistie 
J. Hulshof

9.30 uur 
WCV 

L. van de Kam

9.30 uur 
Eucharistie 
H. Scheve

11.00 uur 
Anders Vieren geen viering

9.30 uur 
Eucharistie 
J. Leisink

9.30 uur 
Anders Vieren

10.00 uur Prot. Kerk 
Oec. Viering 
T. ten Bruin

zo 11/03 
4e zondag  

40dagentijd

za 17/03
19.00 uur 

Eucharistie 
J. Baneke

19.00 uur 
Anders Vieren

19.00 uur 
Eucharistie 
H. Scheve

za 17/03

zo 18/03 
5e zondag 
40dagentijd

11.15 uur 
Eucharistie 
J. Baneke

wo. 21 mrt.9.30 uur
WCV 

J. van Kranenburg

9.30 uur 
Familieviering 

werkgroep

9.30 uur 
Eucharistie 
H. Scheve

9.30 uur 
WCV 

M. Storteler

9.30 uur 
WCV 

werkgroep

9.30 uur 
WCV 

werkgroep

11.00 uur 
WCV 

werkgroep
geen viering geen viering

9.30 uur 
WCV 

A. Bos

zo 18/03 
5e zondag 

40dagentijd

ma 19/03 
H. Jozef

19.00 uur  Euch.
 H. Scheve

ma 19.03 
H. Jozef 

za 24/03
19.00 uur 

Eucharistie 
H. Scheve

19.00 uur 
Eucharistie 
F. Zandbelt

17.00 uur 
Eucharistie 
H.Scheve

za 24/03

zo 25/03 
Palmzondag

11.15 uur Euch. 
H. Scheve 

17.00 uur Vesper

wo. 28 mrt. 9.30 uur 
Woord & Gebed 

werkgroep

9.30 uur 
Familieviering 

werkgroep

9.30 uur 
WCV 

W.Matti

10.00 uur 
Familieviering 

J. van Kranenburg

9.30 uur 
Familieviering 
M.Engelage

9.30 uur 
WCV 

A. Bos

11.00 uur 
Familieviering 

F. Zandbelt
geen viering geen viering

9.30 uur 
WCV 

T. ten Bruin

10.00 uur 
Familieviering 

werkgroep

zo 25/03 
Palmzondag

di 27/03
19.00 Boeteviering

M. Engelage
J. van Kranenburg

di 27/03

do 29/03 
Witte 
Donderdag

19.00 uur Euch. 
 Scheve/Engelage

van Kranenburg

19.00 uur 
Eucharistie 

F.Zandbelt A. Bos

19.00 uur Euch.
J. Leisink

T. ten Bruin

19.00 uur Euch.
E. Wassink

G. Oude Groen

do 29/03 
Witte 

Donderdag

vr 30/03 
Goede 
Vrijdag

19.00 uur Goede 
Vrijdag Liturgie 

H.Scheve A. Bos

15.00 uur Kruisweg 
werkgroep 20.00 

uur Grote Kerk Oec.
viering M. Storteler

15.00 uur 
Kruisweg 

werkgroep

15.00 uur 
Kruisweg 

werkgroep

15.00 uur De Passie 
Team & werkgroep 

19.00 uur De Passie 
Team & werkgroep

15.00 uur 
Kruisweg 

werkgroep

15.00 uur 
Kruisweg 

werkgroep

19.00 uur 
Woorddienst 
G.Oude Groen

15.00 uur 
Kruisweg 

werkgroep

19.00 uur 
Goede Vrijdag 

Liturgie 
F. Zandbelt

15.00 uur 
Kruisweg 

werkgroep

vr 30/03 
Goede 

Vrijdag

za 31/03 
Stille 
Zaterdag

18.30 uur Kinder-
Paasviering

Engelage/vd Kam
21.00 uur Paaswake 

Breed Par. Team

za 31/03 
Stille 

Zaterdag

zo 01/04 
Pasen

11.15 uur Euch. 
H. Scheve 

17.00 uur Vesper

wo. 4 apr. 9.30 uur 
Woord & Gebed 

werkgroep

9.30 uur 
WCV 

M. Engelage

9.30 uur 
Eucharistie 
F. Zandbelt

9.30 uur 
Eucharistie 
E. Wassink

9.30 uur 
WCV 

A. Bos

9.30 uur 
WCV 

W. Matti

10.30 uur 
Familieviering 

T. ten Bruin

11.00 uur 
WCV 

J. van Kranenburg

9.30 uur 
WCV 

G. Oude Groen

9.30 uur 
Eucharistie 
J. Leisink

9.30 uur 
Eucharistie 
H. Scheve

9.30 uur 
WCV 

J. van Kranenburg

9.30 uur 
Eucharistie 
J. Baneke

zo 01/04 
Pasen

za 07/04
15.30-16.15 uur 
Aanbidding en 

Biechtgelegenheid

18.30 uur 
Eucharistie 
H. Scheve

19.00 uur 
WCV 

werkgroep

19,00 uur 
WCV 

werkgroep

17.00 uur 
WCV 

werkgroep
za 07/04

zo 08/04 
2e zondag van  
Pasen

11.15 uur 
Eucharistie 
F. Zandbelt

wo. 11 apr. 9.30 uur 
WCV 

A. Bos

9.30 uur 
WCV 

werkgroep

9.30 uur 
WCV 

werkgroep

9.30 uur 
WCV 

werkgroep

9.30 uur 
WCV 

werkgroep

11.00 uur 
Eucharistie 
H. Scheve

9.30 uur 
Eucharistie 
F. Zandbelt

geen viering
9.30 uur Euch. pres. 

Communicanten 
J. Baneke

zo. 08/04 
2e zondag van 

Pasen

ma 09/04  
Aank. v.d. Heer

9.30 uur Euch.
H. Scheve

ma 09/04  
Aank. v.d. Heer

za 14/04 17.00 uur 
Effata viering

19.00 uur 
WCV 

L. van de Kam

19.00 uur WCV Pres. 
Communiecanten 

M. Engelage

19.00 uur 
WCV 

A. Bos
za 14/04

zo 15/04 
3e zondag van 
Pasen

11.15 uur 
Eucharistie 
J. Hulshof

wo. 18 apr. 9.30 uur 
Woord & Gebed 

werkgroep

9.30 uur 
WCV 
A.Bos

9.30 uur 
WCV 

werkgroep

9.30 uur 
WCV 

werkgroep

9.30 uur 
WCV 

M. Storteler

11.00 uur 
WCV 

T. ten Bruin
geen viering geen viering

9.30 uur 
Eucharistie 
J. Baneke

9.30 uur 
WCV 

G. Spekkink

zo 15/04 
3e zondag van 

Pasen
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za 17/02 Vieringen in het 
Andreashuis

19.00 uur 
Eucharistie 
H. Scheve

19.00 uur 
WCV 

werkgroep
geen viering

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 
WCV 

A. Bos

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

9.30 uur 
WCV 

werkgroep
geen viering

9.30 uur 
WCV 

M. Engelage

zo. 18/02 
1e zondag 

40dagentijd

za 24/02
19.00 uur 

WCV 
werkgroep

19.00 uur 
WCV 

J. van Kranenburg

17.00 uur 
Eucharistie 
H.Scheve

za 24/02

zo 25/02 
2e zondag 
40dagentijd

11.15 uur 
Eucharistie 
F. Zandbelt

wo. 28 feb. 9.30 uur
Woord & Gebed 

werkgroep

9.30 uur 
WCV

werkgroep

9.30 uur 
WCV 

MOVwerkgroep

9.30 uur 
WCV 

J. van Kranenburg

9.30 uur 
Eucharistie 
H. Scheve

9.30 uur 
WCV 

werkgroep

11.00 uur 
WCV 

MOVwerkgroep
geen viering

9.30 uur 
WCV 

A. Bos

9.30 uur 
WCV 

G. Spekkink

zo 25/02 
2e zondag 

40dagentijd

za 03/03
15.30-16.15 uur 
Aanbidding en 

Biechtgelegenheid

18.30 uur 
WCV 

M. Engelage

19.00 uur 
WCV

werkgroep

19.00 uur 
Eucharistie 
H. Scheve

17.00 uur 
WCV 

T. ten Bruin
za 03/03

zo 04/03 
3e zondag 
40dagentijd

11.15 uur 
Eucharistie 
P. Kuipers

wo. 7 mrt. 9.30 uur 
WCV 

M.Engelage

9.30 uur 
Eucharistie 
P. Kuipers

9.30 uur 
WCV 

werkgroep

9.30 uur 
Eucharistie 
H. Scheve

9.30 uur 
WCV 

M. Engelage

11.00 uur 
WCV 

werkgroep
geen viering geen viering

9.30 uur 
WCV 

T. ten Bruin

9.30 uur 
Woorddienst 

werkgroep

zo 04/03 
3e zondag 

40dagentijd

za 10/03 17.00 uur
Effata viering

19.00 uur 
WCV 

J. van Kranenburg

19.00 uur 
Eucharistie 
H. Scheve

17.00 uur 
WCV 

werkgroep
za 10/03

zo 11/03 
4e zondag 
40dagentijd

11.15 uur 
Eucharistie 
F. Zandbelt

wo.14 mrt. 9.30 uur 
Woord & Gebed 

werkgroep

9.30 uur 
WCV 

Oude Groen

9.30 uur 
WCV 

J. van Kranenburg

9.30 uur 
Eucharistie 
J. Hulshof

9.30 uur 
WCV 

L. van de Kam

9.30 uur 
Eucharistie 
H. Scheve

11.00 uur 
Anders Vieren geen viering

9.30 uur 
Eucharistie 
J. Leisink

9.30 uur 
Anders Vieren

10.00 uur Prot. Kerk 
Oec. Viering 
T. ten Bruin

zo 11/03 
4e zondag  

40dagentijd

za 17/03
19.00 uur 

Eucharistie 
J. Baneke

19.00 uur 
Anders Vieren

19.00 uur 
Eucharistie 
H. Scheve

za 17/03

zo 18/03 
5e zondag 
40dagentijd

11.15 uur 
Eucharistie 
J. Baneke

wo. 21 mrt.9.30 uur
WCV 

J. van Kranenburg

9.30 uur 
Familieviering 

werkgroep

9.30 uur 
Eucharistie 
H. Scheve

9.30 uur 
WCV 

M. Storteler

9.30 uur 
WCV 

werkgroep

9.30 uur 
WCV 

werkgroep

11.00 uur 
WCV 

werkgroep
geen viering geen viering

9.30 uur 
WCV 

A. Bos

zo 18/03 
5e zondag 

40dagentijd

ma 19/03 
H. Jozef

19.00 uur  Euch.
 H. Scheve

ma 19.03 
H. Jozef 

za 24/03
19.00 uur 

Eucharistie 
H. Scheve

19.00 uur 
Eucharistie 
F. Zandbelt

17.00 uur 
Eucharistie 
H.Scheve

za 24/03

zo 25/03 
Palmzondag

11.15 uur Euch. 
H. Scheve 

17.00 uur Vesper

wo. 28 mrt. 9.30 uur 
Woord & Gebed 

werkgroep

9.30 uur 
Familieviering 

werkgroep

9.30 uur 
WCV 

W.Matti

10.00 uur 
Familieviering 

J. van Kranenburg

9.30 uur 
Familieviering 
M.Engelage

9.30 uur 
WCV 

A. Bos

11.00 uur 
Familieviering 

F. Zandbelt
geen viering geen viering

9.30 uur 
WCV 

T. ten Bruin

10.00 uur 
Familieviering 

werkgroep

zo 25/03 
Palmzondag

di 27/03
19.00 Boeteviering

M. Engelage
J. van Kranenburg

di 27/03

do 29/03 
Witte 
Donderdag

19.00 uur Euch. 
 Scheve/Engelage

van Kranenburg

19.00 uur 
Eucharistie 

F.Zandbelt A. Bos

19.00 uur Euch.
J. Leisink

T. ten Bruin

19.00 uur Euch.
E. Wassink

G. Oude Groen

do 29/03 
Witte 

Donderdag

vr 30/03 
Goede 
Vrijdag

19.00 uur Goede 
Vrijdag Liturgie 

H.Scheve A. Bos

15.00 uur Kruisweg 
werkgroep 20.00 

uur Grote Kerk Oec.
viering M. Storteler

15.00 uur 
Kruisweg 

werkgroep

15.00 uur 
Kruisweg 

werkgroep

15.00 uur De Passie 
Team & werkgroep 

19.00 uur De Passie 
Team & werkgroep

15.00 uur 
Kruisweg 

werkgroep

15.00 uur 
Kruisweg 

werkgroep

19.00 uur 
Woorddienst 
G.Oude Groen

15.00 uur 
Kruisweg 

werkgroep

19.00 uur 
Goede Vrijdag 

Liturgie 
F. Zandbelt

15.00 uur 
Kruisweg 

werkgroep

vr 30/03 
Goede 

Vrijdag

za 31/03 
Stille 
Zaterdag

18.30 uur Kinder-
Paasviering

Engelage/vd Kam
21.00 uur Paaswake 

Breed Par. Team

za 31/03 
Stille 

Zaterdag

zo 01/04 
Pasen

11.15 uur Euch. 
H. Scheve 

17.00 uur Vesper

wo. 4 apr. 9.30 uur 
Woord & Gebed 

werkgroep

9.30 uur 
WCV 

M. Engelage

9.30 uur 
Eucharistie 
F. Zandbelt

9.30 uur 
Eucharistie 
E. Wassink

9.30 uur 
WCV 

A. Bos

9.30 uur 
WCV 

W. Matti

10.30 uur 
Familieviering 

T. ten Bruin

11.00 uur 
WCV 

J. van Kranenburg

9.30 uur 
WCV 

G. Oude Groen

9.30 uur 
Eucharistie 
J. Leisink

9.30 uur 
Eucharistie 
H. Scheve

9.30 uur 
WCV 

J. van Kranenburg

9.30 uur 
Eucharistie 
J. Baneke

zo 01/04 
Pasen

za 07/04
15.30-16.15 uur 
Aanbidding en 

Biechtgelegenheid

18.30 uur 
Eucharistie 
H. Scheve

19.00 uur 
WCV 

werkgroep

19,00 uur 
WCV 

werkgroep

17.00 uur 
WCV 

werkgroep
za 07/04

zo 08/04 
2e zondag van  
Pasen

11.15 uur 
Eucharistie 
F. Zandbelt

wo. 11 apr. 9.30 uur 
WCV 

A. Bos

9.30 uur 
WCV 

werkgroep

9.30 uur 
WCV 

werkgroep

9.30 uur 
WCV 

werkgroep

9.30 uur 
WCV 

werkgroep

11.00 uur 
Eucharistie 
H. Scheve

9.30 uur 
Eucharistie 
F. Zandbelt

geen viering
9.30 uur Euch. pres. 

Communicanten 
J. Baneke

zo. 08/04 
2e zondag van 

Pasen

ma 09/04  
Aank. v.d. Heer

9.30 uur Euch.
H. Scheve

ma 09/04  
Aank. v.d. Heer

za 14/04 17.00 uur 
Effata viering

19.00 uur 
WCV 

L. van de Kam

19.00 uur WCV Pres. 
Communiecanten 

M. Engelage

19.00 uur 
WCV 

A. Bos
za 14/04

zo 15/04 
3e zondag van 
Pasen

11.15 uur 
Eucharistie 
J. Hulshof

wo. 18 apr. 9.30 uur 
Woord & Gebed 

werkgroep

9.30 uur 
WCV 
A.Bos

9.30 uur 
WCV 

werkgroep

9.30 uur 
WCV 

werkgroep

9.30 uur 
WCV 

M. Storteler

11.00 uur 
WCV 

T. ten Bruin
geen viering geen viering

9.30 uur 
Eucharistie 
J. Baneke

9.30 uur 
WCV 

G. Spekkink

zo 15/04 
3e zondag van 

Pasen



16  

Veertig dagen krijgen we de kans om 
ons voor te bereiden op het paasfeest. 
Op de eerste dag van de veertigda-
gentijd wordt ons op het hart gedrukt 
om te vasten in het verborgene. Niet 
iedereen hoeft te weten welke manier 
je gekozen hebt om deze periode zinvol 
te beleven, op welke manier jij iets wilt 
geven, omwille van een betere wereld. 
Zeven knopen in een armbandje herin-
neren je aan je goede voornemens.

Vast wel armbandje
Om in de veertigdagentijd te blijven 
denken aan je goede voornemens, kun je 
een lief simpel knopenarmbandje maken. 
Knoop het bandje - niet te strak - om 
je pols en (let op!) laat het 40 dagen 
lang zitten! Dus ook in bed en onder 
de douche! Misschien ben jij de enige 
die weet wat het armbandje betekent. 
Dat is prima. Als je wilt, kun je anderen 
vertellen waarom je het om hebt. En 
praat erover aan tafel thuis, of zelfs in 
de klas.

Nodig: een katoenen veter of katoenga-
ren in één of verschillende kleuren.
Doen: Maak zeven gewone knopen in 
de veter op gelijke afstanden. Houd 
genoeg over om het armbandje te 
kunnen omknopen. Dat kun je niet bij 
jezelf doen, dus zoek iemand die je 
even helpt.

Je ziet hier drie voorbeelden:
- een schoenveter: simpel, lekker stoer
- draden katoen in verschillende 
kleuren: vrolijk, girly

- een draad katoen: heel subtiel, ge-
heimzinnig

Hoe heten de knopen:
1  de gun-knoop (je geeft een ander 

ruimte, je laat een ander kiezen)
2  de aandacht-knoop (je luistert naar 

een ander, zoekt de ander op)
3  de geduld-knoop (je stresst niet en 

dwingt niet, je wacht af)
4  de weggeef-knoop (je deelt wat je 

hebt, spullen, tijd, geld - denk aan de 
Vastenaktie)

5  de vergeef-knoop (je zegt sorry en 
je vergeeft een ander)

6  de Jezus-knoop (je denkt aan Jezus, 
die zijn leven gaf. je probeert dat 
ook te doen)

7  de paasknoop (Je viert dat Jezus is 
opgewekt uit de dood)

Met Pasen mag je de armband 
doorknippen. Je bent vrij en verlost!

Extra: Natuurlijk kun je de armband 
mooier maken als je dat wilt: met 

De eerste knoop van de zeven, 
die gaat over ‘keuze geven’.
Kun jij je broertje kiezen laten?
Kun je even stoppen met praten,
even niet denken aan resultaten,
maar die ander de keuze laten?
Vasten is geen kinderspel,
maar je kunt het VAST WEL!
 
De tweede knoop van de zeven, 
die gaat over ‘aandacht geven’.
Ga je weleens naar een zieke toe,
of naar een eenzame, oud en moe?
Als het daar saai is, niets te beleven,
kun je dan toch iemand aandacht 

geven?
Vasten is geen kinderspel,
maar je kunt het VAST WEL!

Veertigdagentijd met kinderen
kralen bijvoorbeeld, of met een kruisje 
in de Jezusknoop. Daarmee wordt de 
armband lekker opvallend. Het hoeft 
niet. Vasten is iets wat je voor jezelf 
mag houden.
Jezus heeft gezegd: Vast in het 
verborgene, God ziet het toch wel; doe 
het niet om de blits te maken.
Dichtbij je dragen
In het Oude Testament staat een 
beroemde tekst over goede voornemens 
die je dichtbij je draagt:
Luister Israël! De Heer is onze God, 
de Heer is de Enige. U zult de Heer uw 
God liefhebben* met heel uw hart, met 
heel uw ziel en met al uw krachten. De 
geboden die ik u vandaag voorschrijf, 
moet u in uw hart prenten. Spreek er 
met uw kinderen telkens opnieuw over, 
wanneer u thuis bent en onderweg, als u 
slapen gaat en opstaat. Bind ze als een 
teken op uw hand en als een band op uw 
voorhoofd. Grif ze in de deurposten van 
uw huis en op de poorten van uw stad. 
(Deuteronomium 6,4-9)

 
De derde knoop van de zeven, 
die gaat over ‘de tijd 

geven’.
Ben jij geduldig, als 

iets niet wil lukken
en je niet dadelijk 

vruchten kan 
plukken?

Kun je wachten als 
iets niet vandaag is,

ben je geduldig als 
iemand traag is?

Vasten is geen 
kinderspel,

maar je kunt het 
VAST WEL!

Versje ‘vast wel’ bij de zeven knopen 



 17

Kinderavondviering ‘Op weg naar Pasen’
 
Op Paaszaterdag, 31 maart is er om 18.30 uur een viering in de St. Jan in Zutphen speciaal voor kinderen.

Jezus had veel leerlingen, 
vrienden en volgelingen, 
ook wij willen Hem 
volgen. Samen met de 
kinderen zingen, bidden 
en vertellen we wat 
Jezus betekende voor 
de mensen. Hoe ging het 
verder na de intocht 
in Jeruzalem, door wie 
werd hij verraden, hoe 
nam Jezus afscheid, wat 
gebeurde er tijdens de 
maaltijd, waarom moest 
hij dood en hoe gaat het verder? 
Ben je benieuwd, kom dan en doe met ons mee in deze interactieve viering. 
Kom en vier met ons mee! Neem gerust je (groot)ouders broertjes, zusjes, 
vriendjes en vriendinnetjes mee! 
Voorgangers zijn pastoraal werker Marga Engelage en parochiemedewerker 
Laura van de Kam. 

Wil jij ook iets doen in deze viering? 
Je bent meer dan welkom! Neem voor 17 maart even contact op met  
Laura van de Kam: l.vandekam@12apostelen.nl

De vierde knoop van de zeven,
die gaat over ‘weg kunnen geven’.
Sta jij bezitterig in het leven?
Lukt het jou om iets weg te geven?
Je spullen, je geld of je vrije tijd?
Ben je vrijgevig, tot delen bereid?
Vasten is geen kinderspel
Maar je kunt het VAST WEL!

De vijfde knoop van de zeven,
die gaat over ‘schuld vergeven’.
Maak jij gauw je excuus ergens voor?
Zeg jij makkelijk ‘sorry, hoor’?
Andersom, als iemand je onrecht doet,
kun je dan zeggen: ‘Vooruit, het is 

goed’.
Vasten is geen kinderspel,
maar je kunt het VAST WEL!

De zesde knoop van de zeven,
gaat over ‘je leven geven’.
Jezus heeft dat uit liefde gedaan.
Hij kwam op het einde alleen te staan.
In de goede week staan we daarbij stil:
dat Jezus ons zijn leven geven wil.
Vasten is geen kinderspel

Maar je bezinnen,
dankbaar vanbinnen,
dát kun je VAST WEL!

De zevende knoop van de zeven
is de paasknoop van ‘God geeft leven’.
Op paasmorgen, vroeg naar het graf 

gegaan,
treffen de vrouwen geen lichaam aan.
De dood is geweken, het leven straalt,
God heeft ons bestaan uit de knoop 

gehaald.
Vier Pasen, want Jezus is opgestaan!
Vier feest, want de hemel is openge-

daan!

Bron: www.Geloventhuis.nl
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Emmanuel / H. Johannes de Doper  
Zutphen
Tengnagelshoek 10a, 7201 NE Zutphen, 0575-527080, 
info@stjan-emmanuel.com
Secretariaat: dinsdag 9.00-11.00 uur.
Rekeningnr.: NL76INGB0000887463
t.n.v. RK GG St. Jan Emmanuel
Redactie: scpellemans@hotmail.com

Locatieraad voorzitter: vacant; Ben van de Krabben, 
secretaris , 529137; Herman Veldscholten, penningmeester,  
06 49683822; gebouwen: vacant.

Pastoraatgroep Laura van de Kam; 0639639364

PCI: email: caritaszutphen@gmail.com

H. Andreas - Brummen
Andreashuis 
Tuinstraat 63 A, 6971 BH  Brummen, tel. 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

PCI: email: brummen@pci12apostelen.nl

Misintenties 
18/2: ouders De Wijs en dochters 
Willie, Tonnie, Magda en Lies; familie 
Van Enk-Thomson; 4/3: Hendrikus 
Gerardus Johannes Wientjes; Adriaan 
Petrus Johannes Marie van Agtmaal; 1/4: 
Hendrikus Gerardus Johannes Wientjes; 
Adriaan Petrus Johannes Marie van 
Agtmaal; familie Van Enk-Thomson.

Grafrechten
Zo’n twintig jaar geleden werd op initiatief 
van pastoor Harry Jaspers de katholieke 
begraafplaats aan de Warnsveldseweg 
in Zutphen weer in gebruik genomen. 
Er werden toen grote hiaten ontdekt in 
de begraafplaatsadministratie. Door een 
groep vrijwilligers is in die periode heel 
veel moeite gedaan om de gegevens te 
achterhalen van degenen die op deze 
begraafplaats begraven lagen en van hun 
nabestaanden. Dit heeft ertoe geleid dat 

van veel graven de administratie weer in 
orde kon worden gebracht. Vervolgens zijn 
deze nabestaanden aangeschreven met het 
verzoek een financiële bijdrage te leveren 
voor het onderhoud van de begraafplaats. 
Velen hebben aan dit verzoek gehoor 
gegeven en hebben een betaling gedaan 
voor het onderhoud gedurende 20 jaar. 
De op deze wijze ontvangen gelden zijn 
besteed aan dat onderhoud. Een team 
toegewijde vrijwilligers komt nu al jaren 
elke maandagochtend bijeen om met veel 
zorg de begraafplaats te onderhouden.
De periode van twintig jaar is verstreken. 
Het parochiebestuur biedt de betrokkenen 
aan hun financiële bijdrage in het 
onderhoud voort te zetten door het, 
tegen betaling, vestigen van verlengde 
grafrechten op het graf waarvoor destijds 
een bijdrage is betaald.
Het adressenbestand van twintig jaar 
geleden is echter niet meer actueel. Van 
een groot aantal nabestaanden hebben we 
geen recent adres kunnen achterhalen.

Vandaar deze oproep in ons parochieblad. 
Heeft u belangstelling voor het vestigen 
van verlengde grafrechten, of wilt u 
hierover nader worden geïnformeerd, 
laat het – bij voorkeur per mail – weten 
aan de beheerder van de Katholieke 
Begraafplaats, de heer Ignas Pijnappel 
(ignas.pijnappel@gmail.com of -na zes 
uur- 0575 525430).

Overleden
13/12: Hendrika Wilhelmina Carolina ter 
Maat-Bongaards, 86 jaar. 

Effataviering
Op 10 maart en 14 april is er een Effata-
viering om 17.00 uur in de St. Jan. In deze 
meditatieve vieringen wordt afwisselend 
gebruik gemaakt van symbolen, zang, 
overweging, gebed en andere vormen van 
verdiepen en bezinning.

Kerkdiensten Vredeskapel-GGNet
(10.30 uur)
18/2: G. Spekkink (communieviering); 
25/2: F. Keppels; 4/3: P. den Dulk; 11/3: 
M. van de Meer; 18/3: R. Rijk; 25/3:  
J. van de Leur; 1/4: G. Spekkink (Pasen); 
8/4: M. van de Velde; 15/4: R. Rijk.

Middagpauzediensten: 
iedere donderdag, 12.15 uur - 12.30uur.
(Luthersekerk, Beukerstraat 10 in Zutphen)
15/2: ds. mw. I. Builtjes-Faber; 22/2: 
ds. mw. D. van Alphen-Ubbens; 1/3: 
ds. S. Sluis; 8/3: ds. mw. E. Diepeveen; 
15/3: pastor mw. G. Pols; 22/3: ds. W. 
de Bruin; 29/3: ds. W. Stolte (witte 
donderdag); 5/4: ds. mw. A.C. Thimm-
Stelwagen; 12/4: R. de Boer.

Andreaskoor
Op woensdagmorgen 7 februari zal het 
Andreaskoor haar medewerking verlenen 
aan de viering in het Andreashuis.
Op Eerste Paasdag, zondag 1 april, is 

om 10.00 uur een met muziek omlijste 
Paasbijeenkomst in het Andreashuis 
aan de Tuinstraat 63a. Het Andreaskoor 
verzorgt de muziek en zang. Na afloop is 
er koffie en gelegenheid elkaar een zalig 
paasfeest te wensen.

Kerstviering
Het Andreashuis opende speciaal Eerste 
Kerstdag haar deuren zodat ook in 
Brummen gevierd kon worden dat God 
in Jezus mens geworden is. Dit kreeg 
de vorm van een kerstsamenzang in een 
smaakvol versierd Andreashuis. Het werd 
een bijzondere en gemoedelijke ochtend. 
De aanwezigen konden meezingen met 
en luisteren naar het Andreaskoor dat 
een speciaal kerstprogramma op het 
repertoire had. Er was ruimte voor 
bezinning tijdens een gedicht en een 
kerstcolumn. Na afloop werd het gezellig 
gemaakt onder het genot van een kopje 
koffie en konden we elkaar een zalig 
kerstmis wensen. 
De locatieraad dankt iedereen die 
betrokken was bij deze bijzondere 
bijeenkomst: het Andreaskoor, de 
inrichters van de kerstversieringen en de 
dames van de koffie.
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Nieuwjaarsreceptie
Op woensdag 3 januari was er zoals te 
doen gebruikelijk een nieuwjaarsreceptie. 
Diaken Anton Bos vertelde het verhaal 
van de vierde wijze, Artaban. Deze ging 
op zoek naar zijn Koning om hem zijn 
geschenk aan te bieden en deed er een 
leven lang over om hem te leren kennen. 
Het Andreaskoor zong passende liederen. 
Na afloop brachten alle aanwezigen 
gezamenlijk een toast uit op het nieuwe 
jaar.

De locatieraad wenst u van harte een 
zalig nieuw jaar en hoopt u met regelmaat 
te mogen ontmoeten tijdens onze 
bijeenkomsten in 2018!

Ouderen kerstmiddag
Op 21 december 2017 kwamen de ouderen 
van de geloofsgemeenschap H. Andreas 
in Brummen samen in het Andreashuis 
voor een kerstmiddag. Deze middag was 
diaken Anton Bos uitgenodigd om te 
vertellen over de vier thema’s binnen de 
adventsperiode afgewisseld met beelden 
op een diascherm. Tussendoor werden de 
volgende liederen gezongen; ‘Als tussen 

licht en donker’, ‘Nu zijt wellekome‘, ‘O, 
kom, o, kom Immanuel’ en ‘Eer zij God’.
In de pauze werden de aanwezigen 
getrakteerd op koffie / thee en 
rozijnenbrood.
Cisca van Middelkoop las het kerstverhaal: 
“De trommeljongen”. 
Men werd door Annie Blom en Hennie 
Uiterweerd voorzien van een drankje en 
een hapje.
De gedichten ‘Vredeskind’ en 
’Kerstkaarten’ werden voorgedragen door 
Cisca, waarna het tijd was om gezellig 
met elkaar na te praten over deze mooie 
kerstmiddag. Er hing een zeer fijne, warme 
en gezellige kerstsfeer in het Andreashuis. 
Met een dankwoord voor de medewerkers 
sloot Herman Blom de middag af.
Cisca van Middelkoop 

In Memoriam
Op 9 december 2017 is overleden 
mevrouw Elisabeth Berendina Johanna 
[Betsie] van der Heijden op de leeftijd 
van 75 jaar. We gedenken haar in onze 
gebeden, moge zij rusten in vrede. 
We wensen haar dochter Willy en 
kleindochter Suzanne veel sterkte toe bij 
het verdriet en gemis van moeder en oma.

Jaarvergadering van de 
ouderen in Brummen
Donderdag 11 januari, een goed 
gevuld Andreashuis met ongeveer 30 
aanwezigen. Na de koffie, thee met 
lekkere warme oliebollen van bakkerij 
Teeselink nam de voorzitter- secretaris 
Herman Blom het woord.
Hij sprak de nieuwjaarswensen: voor 
allen een gelukkig, goed en gezond 2018.
Herman benadrukte het afwisselende 
programma van de 10 bijeenkomsten met 
de activiteiten van het afgelopen jaar die 
goed waren bezocht.
Enkele leden zijn verhuisd en Herman 
vroeg een ogenblik stilte voor de leden die 
afgelopen jaar zijn overleden.
Na het beantwoorden van diverse vragen 
over het cursusaanbod en keuring van 
het rijbewijs, sluit de voorzitter de 
vergadering.
Daarna werd er per groepje ijverig 
gepuzzeld met tekeningen van 
spreekwoorden en gezegden. 
Na de spelletjes werd er een drankje en 
een hapje geserveerd en kon men gezellig 
napraten. 

Nieuwe bestuurders voor 
de locatieraad
Jan Roes, penningmeester, die nog een 
jaar aanblijft, stelde op de nieuwjaars-
receptie de nieuwe bestuurders voor. 
Elsje August de Meijer, voorzitter; Will 
Krieger, secretaris en Ton Demmers, lid. 
Wij wensen ze heel veel wijsheid en succes 
toe met hun nieuwe werkzaamheden. 

Plechtige Hoogmis
Zondag 14 januari mochten we mgr. 
Woorts welkom heten. Hij ging voor 
in een warme plechtige viering ter ere 

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; Ton Demmers, 
461212; 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.

PCI: email: joppe@pci12apostelen.nl

van het 150 jarige bestaan. We zijn 
dankbaar voor zijn komst. Kasper kreeg 
de gelegenheid de staf in elkaar te zetten 
en dat ging hem goed af. Zie voor de 
terugblik op onze site.

Nieuwjaarsreceptie
We mogen terugzien op een gezellige 
nieuwjaarsreceptie. Er is gesproken 
door Germaine Wijnands, waarbij zij 
terugblikte, vooruitkeek en speciale 
aandacht vraagt voor het project van 
pater John Auping ‘een waardige woning 
voor de armsten’, waarmee Joppe zich 
heeft verbonden.
Speciale aandacht en woorden van dank 
ging uit naar de mensen die hun taak als 
vrijwilliger neerleggen van wie we met 
name noemen Mieke Geurtsen, Anne 
van Venrooij, Wim ten Velde, Riekie 
Hakvoort, Mies van Schooten, Thea Bles, 
Gertrude Hankanimana, Pien Abeln, 
Mannie Haarman, Harry Haarman. Zij 
ontvingen ter attentie een mooie kaars 
met erop de afbeelding van de 150-jarige 
kerk. Ook werden enkele aftredende 
bestuurders van de locatieraad heel 
hartelijk bedankt voor hun inzet, te weten 
Jan Wagenmans, Wim Noordman, Lolita 
Hesselink en Peter Wolbert. Meer leest u 
hierover op onze site. 

Vervolg Joppe zie pag. 20



20 Onderweg / Uit de geloofsgemeenschappen

De Kerkklokken
Ter gelegenheid van het 150 jarig bestaan 
van onze kerk staat er een ezel in het 
kerkportaal. Een plek waar menigeen 
kaarsje aansteekt bij Maria en Heilige 
Antonius. De ezel is een alternatieve 
informatiezuil waarmee we bezoekers iets 
willen vertellen over onze kerk. Dit keer 
staan we stil bij de kerkklokken. 

Het is niet bij iedereen bekend maar in de 
Tweede Wereldoorlog zijn de kerkklokken 
door de Duitsers in beslag genomen om 
deze tot wapens om te smelten. Op de 
foto ziet u de vrachtwagen staan waarop 
ook de andere in beslaggenomen klokken 
staan. Na de oorlog hebben parochianen 
geld ingezameld en zijn er in 1949 twee 
klokken aangeschaft. De naam van 
pastoor A.B.J.M. Verholt (1938-1955) 
staat erop vermeld. Ter gelegenheid 
van het 50-jarig priesterfeest van em. 
pastoor Grondhuis, in 1988, hebben de 
parochianen een derde kleinere klok aan 
de kerk geschonken. 

Om stipt 12 uur hoort u dagelijks 
het ‘Angelus’ en u hoort de klokken 
luiden voor aanvang van een viering 
op zondagmorgen, bij een uitvaart of 
een huwelijk. Daarmee worden we 
opgeroepen en uitgenodigd om samen te 
komen voor een viering in de kerk en tot 
gebed. 
Vorig jaar is met hulp van de 
Vriendenstichting Joppe de aandrijving 
van twee kerkklokken vernieuwd. Als 
Kerk zijn we daar zeer dankbaar voor. 

Programma 150 jaar Joppe
2018 staat in het teken van 150 jaar 
Joppe. In dankbaarheid en vreugde willen 
wij het bestaan van de kerk vieren en ook 
het samen Kerk-Zijn, toen, nu en in de 
toekomst!
Zoals mgr. Woorts zo mooi zei: 
‘Dankbaar, dankzij priesters en 
assistenten die deze parochie 
hebben bediend en zeker ook dankzij 
parochianen, wellicht de voorouders, die 
hier in Joppe het geloof hebben gevierd, 
gebeden, gezongen en God hebben 
gedankt, het geloof hebben doorgegeven, 
in lief en leed.’
Het programma is: zondag 6 mei 
‘Kerkwijding’, woensdag 1 augustus 
‘Patroonsfeest Maria Tenhemelopneming’ 
en zondag 9 september het lustrum feest. 

Project Mexico
Pater John Auping, priesterzoon en 
werkzaam in Mexico-city zal ook in 
september naar Joppe komen om met 
ons te vieren. 
We hebben ons 
verbonden door 
hem te steunen 
met zijn project 
om de armsten 
en armen een 
waardige woning 
te kunnen geven. 
Velen wonen in 
een krot. Een 
aantal gezinnen 
zijn geselecteerd 
en komen in 
aanmerking voor 
een woning. Dat 
willen wij met u 

een aandeel geven in de financiering. U 
gift is daarom welkom onder vermelding 
van #Mexico. Alvast hartelijk dank.

Koffie-ochtend
De volgende koffie-ochtend is op 
woensdag 14 maart.

Onze 
Wijkvertegenwoordigers
22 Vrouwen en mannen vormen samen 
de werkgroep wijkvertegenwoordiging. Zij 
brengen zeven keer per jaar de Onderweg 
rond en zijn daardoor het eerste – en 
voor heel veel parochianen het enige 
– contact met de geloofsgemeenschap. 
Nieuwe parochianen worden door hen 
verwelkomt en bij een huwelijksjubileum 
brengen zij namens de parochie een 
boeket. Zo’n huwelijksjubileum moet  
dan wel bekend zijn binnen de 
geloofsgemeenschap. De meeste 
wijkvertegenwoordigers doen dit 
belangrijke werk al heel veel jaren. Voor 
de Onderweg er was, brachten ze het 
Joppese parochieblad iedere maand 
rond. Daardoor hebben ze een band 
opgebouwd met de mensen uit hun wijk 
en wordt er regelmatig even een praatje 
gemaakt. Horen ze dat iemand in hun 
wijk ziek is, dan geven ze dat door aan 
de bezoekgroep, zodat er extra aandacht 
aan de zieke geschonken kan worden. 
Er worden bijna 500 parochiebladen 
bezorgd door Anton ten Velde, Doortje 
Jansen, Puck Vork, Dinie ten Velde, 
Els en Harry van Bruinessen, Jo 
Oosterwegel, Petra Pelskamp, Thea 
Roeterdink, Mies van Schooten, Mariëtte 
Wagenmans, Riekie Hakvoort, Geesje 
Kip, Annie Schiphorst, Ton Gerritsen, 
Hennie Haarman, Jan Roes en Wim ten 
Velde, Elsje August de Meijer, Frans 
van Laarhoven, Ria Muijen, Bert de Wit 
en Rien Nicasie. De coördinatie van de 
wijkvertegenwoordiging wordt gedaan 
door Magda van Ommen.
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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;  
Paul Wuts, pm., 460149.

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

PCI: email: lochem@pci12apostelen.nl

Willibrordpenning
Na de Eucharistieviering op 
oudejaarsdag, waarin pastoor Harry 
Scheve en diaken Günther Oude Groen 
voorgingen, werd aan mevrouw Greetje 
Wübbels de Willibrordpenning uitgereikt. 
Anton Schilderinck, voorzitter van de 
locatieraad, sprak Greetje toe. Hij begon 
met de woorden: “Het einde van 2017 
nadert. Deze laatste zondag van het 
jaar, op het feest van de Heilige Familie 
van het gezin uit Nazareth, willen we 
op een bijzondere manier afsluiten. We 
zijn dankbaar voor de vele mooie en 
tastbare vieringen in onze St. Josephkerk 
in het afgelopen jaar. Dit geeft ons 
verbondenheid die voelt als een warme 
deken die om ons heen is geslagen. Deze 
warme deken van geloofsgemeenschap-
zijn, willen we samen verder uitdragen 
én uitbouwen in de komende jaren. Een 
deel van die warme deken wordt gevormd 
door de dienstdoende koster van vandaag: 
mevrouw Greetje Wübbels.” 

De heer Schilderinck noemde Greetje 
de homo universalis van onze kerk, de 
persoon die zich op vele wijzen inzet voor 

onze geloofsgemeenschap, de parochie en 
de oecumene. Als blijk van erkenning én 
waardering heeft de locatieraad Greetje 
voorgedragen voor de Willibrordpenning, 
de penning genoemd naar de heilige 
Willibrord, de patroonheilige van de 
kerkprovincie Utrecht met haar zeven 
bisdommen.

In de schriftelijke aanbeveling naar het 
aartsbisdom Utrecht stond te lezen dat 
Greetje een van steunpilaren van onze 
geloofsgemeenschap is, dat zij sinds 
1989 in onze geloofsgemeenschap als 
vrijwilliger op vele fronten actief is, 
dat zij als een van de eersten in onze 
parochie de pastorale school in Wehl 
heeft gevolgd, dat zij participeert in 
verschillende werkgroepen als lector 
en voorganger, dat zij jarenlang de 
Eerste-Heilige-Communiegroepen 
heeft begeleid, dat zij een bijdrage 
levert aan de familievieringen, dat zij 
de misdienaars begeleidt en daarnaast 
ook nog eens koster is. Sinds de 
parochiefusie in 2010 zit Greetje in de 
roostercommissie van de destijds nieuwe 
parochie HH. Twaalf Apostelen. Naast 
al deze werkzaamheden levert Greetje 
een actieve bijdrage aan de oecumene, 
zit ze in de voorbereidingscommissie van 
de vieringen van de Raad van Kerken 
Lochem en Barchem en gaat ze voor in de 
Taizévieringen in Lochem. 
De voorzitter van de locatieraad dankte 
Greetje en haar man Henny namens 
de geloofsgemeenschap St. Joseph en 
vroeg vervolgens pastoor Harry Scheve 

om Greetje de Willibrordpenning uit te 
reiken. Na afloop van de ceremoniële 
en protocollaire uitreiking was er volop 
gelegenheid om, onder het genot van 
koffie, thee en oliebollen, Greetje en haar 
familie te feliciteren met de welverdiende 
penning.

Kerkbalans is een gezamenlijke actie 
van de Rooms-Katholieke Kerk, 
de Protestantse Kerk en de Oud-
Katholieke Kerk van Nederland. Deze 
drie kerkgenootschappen doen al sinds 
1973 een beroep op de plaatselijke 
geloofsgemeenschappen voor een 
financiële bijdrage. Jaarlijks vragen 
zij hun leden in de tweede helft van 
januari gul te geven voor hun eigen 
plaatselijke kerk. In tegenstelling tot de 
landelijke campagne, die in de periode 
van 20 januari tot en met 3 februari 
plaatsvond en onder het thema ‘Geef 
voor je kerk’ werd gehouden, is in onze 
Lochemse geloofsgemeenschap St. Joseph 
de Actie Kerkbalans al in de viering van 
zondag 7 januari jl. van start gegaan. De 
parochie HH. Twaalf Apostelen heeft voor 
2018 gekozen voor het thema ‘Onze kerk 
in beweging’.
De afgelopen weken zijn tientallen 
vrijwilligers op pad gegaan om uw 
toezegging voor 2018 te verzamelen. 
Het resultaat is op dit moment nog 
niet helemaal te overzien. Op zondag 
21 januari was de tussenstand het mooie 
bedrag van ruim € 35.600.
Heeft u nog geen toezegging gedaan 
of mocht u nog twijfelen, strijk uw 
hand over het hart en doe mee. Elk 
bedrag is welkom! Zo kunnen we 
als kerk in beweging blijven in een 
geloofsgemeenschap waar we omzien 
naar elkaar en naar alle mensen die onze 
aandacht nodig hebben.
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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.

PCI: email: vorden@pci12apostelen.nl 

Van de locatieraad en 
pastoraatgroep
Terugblik
Na de drukte van de Kerstperiode heeft het 
normale leven weer zijn gang genomen. 
Toch kijken we nog even terug naar 
december. Op 22 december werd voor de 
derde keer de Herdertjestocht gezamenlijk 
georganiseerd met de Protestantse Kerk 
en onze geloofsgemeenschap. Ruim 500 
kinderen en volwassenen hebben de 
“tocht” volbracht. Veel was er weer te 
zien van herders en schapen tot zingende 
engelen en in de dorpskerk het kindje 
Jezus met Jozef en Maria. De moderne 
techniek zorgde er voor dat de dieren in de 
stal ook “levend” aanwezig waren. 

Hulde aan de bedenkers en vrijwilligers 
die deze tocht hebben voorbereid en 
uitgevoerd!
Dit jaar waren er twee kerstvieringen, op 
kerstavond om 17.00 uur met als voor-
gangers Jaap Harmsen en Ton Rutting. 
Het was een druk bezochte viering 
waarbij er ook extra aandacht was voor 
de aanwezige kinderen. Het koor Vokate 
zorgde voor de koorzang. Op Eerste 
Kerstdag was er de Eucharistieviering met 
pater Jan Hulshof, het koor Cantemus 
Domino heeft tijdens deze dienst 
gezongen.
Op 6 januari, na de zaterdagavondviering, 
waren we in de gelegenheid om elkaar, 
tijdens de nieuwjaarsreceptie, een Zalig 
Nieuwjaar te wensen. Veel parochianen 

hebben van deze gelegenheid gebruik 
gemaakt.
Op zondag 21 januari was er de 
gezamenlijke viering “Dienst van de 
eenheid” van de Raad van Kerken in 
onze kerk. Het thema was “Recht door 
zee”. De viering werd voorgegaan door 
dominee Jan Kool, Freek Brandenburg en 
pastoraal medewerker Laura van de Kam.

Vooruitblik
Op donderdagavond 8 maart om 20.00 
uur is er een bijeenkomst gepland met als 
thema “Geloven we of geloven we het wel”
Deze avond is een vervolg op de informa-
tie over dit onderwerp die gegeven is door 
Marga Engelage tijdens de parochieavond 
van 31 oktober.
Tijdens deze avond willen wij graag met u 
van gedachten wisselen over onze geloofs-
verdieping. Verdere groei en ontwikkeling 
van de eigen spiritualiteit zal de lokale 
gemeenschap vitaliseren en bezielen. 
Spiritualiteit moet dan opgevat worden 
als: dat wat iemand beweegt, dat wat zin 
heeft, betekenis geeft aan het leven. Het 
is de onderliggende bron van waaruit we 
leven als christenen, het vormt onze iden-
titeit. Daarmee kan gewerkt worden naar 
een geloofsgemeenschap, die ook zo nodig 
zonder de zondagse liturgie in de eigen 
locatie, vitaal en bezield zal blijven.
Graag nodigen wij u uit om met ons 
van gedachten te wisselen en mee 
te denken naar een vitale toekomst 
met u als inspiratiebron. Gaarne 
aanmelden bij het secretariaat van 
onze geloofsgemeenschap, per email of 
telefoon. (parochievorden@tiscalimail.nl 
of 0575551735).
Donderdagavond 8 maart 20.00 uur, 
parochiezaal Christus Koningkerk.
Op 25 maart is het weer Palmpasen, 
zeker voor kinderen belooft het een leuke 
viering te worden!
Vrijdag 30 maart is er de uitvoering van 
de Passie, aanvang om 15.00 en 19.00 
uur. (zie ook de info op pagina 5 over de 
Passie.)

Wij wensen u de komende tijd veel 
inspiratie en spiritualiteit toe!
Huub Winkeler

Actie Kerkbalans
Onze kerk in beweging.
Helpt u mee onze kerk 
in balans te houden!
Bij de vorige Onderweg 
heeft u een envelop 
ontvangen met 
informatie over de 
Actie Kerkbalans 
met een algemene 
folder en een 
infofolder van onze 
geloofsgemeenschap. 
Speciale aandacht 
verdient de 
restauratie van het 
hekwerk van onze 
begraafplaats in 
Kranenburg.
Wij hopen weer op uw medewerking! 
Voor informatie: Paul Zents 0575-556723, 
Huub Winkeler 0573-462027 of het 
secretariaat 0575-551735. 

Overleden
Op 9 december overleed Arnold 
Helmink. Hij werd 92 jaar. Na de 
uitvaart in de Christus Koningkerk , 
werd hij begraven in Kranenburg op 14 
december. Wij wensen de familie sterkte 
met dit verlies.
Op 14 december 2017 overleed Ria 
Gerritsen op de leeftijd van 87 jaar, de 
crematie vond plaats op 19 december in 
Doetinchem. Moge zij rusten in vrede.
Op 15 december overleed Theo 
Eijkelkamp op de leeftijd van 81 jaar. 
De crematie vond plaats in Zutphen op 
22 december. Wij wensen de familie veel 
sterkte.
Op 28 december overleed Henk 
Roelvink op de leeftijd van 76 jaar. De 
crematie vond plaats op 3 januari 2018 in 
Zutphen. Moge hij rusten in vrede.

Kerstpakkettenactie
De kerstpakkettenactie in de Vordense 
kerken heeft ook dit keer een prachtig 
resultaat opgeleverd! Er is in totaal (incl. 
de collecte in de kerstnachtdiensten) 
€ 2.256,63 binnengekomen. Met dit 
bedrag kunnen we in Sighet (Roemenië) 
en in Subotica (Servië) weer veel ouderen 
helpen met levensmiddelen, medicijnen, 
e.d. Zoals bekend wordt alles ter plekke 
ingekocht. Namens de diaconieën en 
de Caritas in Sighet en Subotica een 
hartelijke dank voor uw bijdrage ! 
Werkgroep Partnergemeenten Oost-
Europa
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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 Annette Franck, 473360;  
Riky ten Thije, 272361; 

PCI: email: borculo@pci12apostelen.nl

Caritas Borculo
Activiteiten Caritasgroep 
Borculo 1e halfjaar 2018.
De gebruikelijke kleding-
inzameling zal gehouden worden op 
vrijdag 6 april van 19.00 tot 20.30 uur 
en op zaterdag 7 april van 10.00 tot 11.30 
uur. U kunt dan uw goede, nog draagbare 
kleding, schoeisel en huishoudtextiel 
in gesloten plasticzakken afgeven in 
het portaal van de R.K. Kerk aan de 
Steenstraat 26 te Borculo.

De bezinningsdag senioren zal dit jaar 
worden gehouden op dinsdag 15 mei. Als 
u vorig jaar aan de dag hebt deelgenomen, 
hoeft u niets te doen. U ontvangt dan 
eind april/begin mei een schriftelijke 
uitnodiging. Wel alvast de activiteit op 
de kalender noteren. Zij die voor de 
eerste keer aan de dag willen deelnemen 
dienen zich aan te melden bij mevrouw 
W. Lubbers, telefoon 275408. De eigen 
bijdrage zal evenals vorig jaar € 15,- per 
persoon zijn.
De collecte-opbrengst tijdens de viering 
van Pasen op 1 april zal voor het werk van 
de Caritasgroep zijn. Alvast hartelijk dank 
voor uw bijdrage.
Van de Stichting Kerstactie Kerken 
Berkelland ontvingen wij een bedankbrief 
voor de steun die men in 2017 van ons 
heeft ontvangen. In 2017 werden 455 
pakketten aangevraagd en in 2016 
438. Een stijging met 4%. De volledige 
brief kan men via de website van onze 
geloofsgemeenschap inzien. Wij zijn van 
plan ook in 2018 de actie weer te steunen. 
De paascollecte is dus ook voor deze 
activiteit. 
De Caritasgroep Borculo

Familieberichten
Op 14 januari is gedoopt en in onze 
geloofsgemeenschap opgenomen Larissa 
Spekenbrink, dochter van Mauricio en 
Lindalva Spekenbrink

Palmzondag
Op Palmzondag, 
25 maart, is er 
om 10.00 uur een 
familieviering. 
Kinderen die 
het leuk vinden 
om mee te 
zingen in het 
Palmzondagkoor 
kunnen worden 
opgegeven bij Diana Sterenborg: 
dianasterenborg@live.nl of 06-
49944200. We zullen een aantal keren 
oefenen in de Sint Jorisschool.
Op Palmzondag mogen alle kinderen 
die een palmpaasstok hebben gemaakt 
deze natuurlijk meebrengen naar de 
kerk. Op het einde van de viering komt 
muziekvereniging Volharding en gaan 
we in processie door onze kerk en 
daarna door het centrum van Borculo 
naar de Joriskerk. Daar sluiten nog 
meer kinderen aan en vervolgen we de 
processie door Borculo. Iedereen mag 
mee, met óf zonder palmpaasstok. 
We hopen op een heel mooi 
Palmzondagkoor en héél veel versierde 
stokken!

Intenties
25 februari Wijnand Wevers. Fam 
ter Woorts-Kerkemeijer. fam. Pelgrum. 
Theo en Riek Verheijen. fam. Geerligs 
en Ottenschot. Elly Venderbosch-
Bonnes. Toon Wolterink jaargedachtenis. 
Hetty van Aken-Beerten. 3 maart 
Elly Venderbosch-Bonnes. 11 maart 
Elly Venderbosch-Bonnes. 17 maart 
fam. Pelgrum. Theo en Riek Verheijen. 
fam. Geerligs en Ottenschot. Mina 
Jansen. hetty van Aken-Beerten. overl. 
ouders Broekhof-Brokers. 25 maart 
fam. ter Woorst-kerkemeijer. Wijnand 
Wevers. Marietje en Willem Dute en 
overl. kinderen. 1 april Theo en Riek 
Verheijen. Ben Lubbers. Hugo en 

Martin. Frans Jansen. 14 april fam. ter 
Woorst- Kerkemeijer. Wijnand Wevers 
jaargedachtenis. fam. Pelgrum. overl. 
ouders Broekhof-Brokers.

Koffiedrinken
Na de viering van 11 maart is er 
gelegenheid om koffie te drinken in het 
KJ gebouw. U bent hiervoor van harte 
uitgenodigd.

Debat met politici
De predikanten in Berkelland hebben het 
initiatief genomen voor een debat tussen 
de leden van de kerken en de lijsttrekkers 
van de partijen die meedoen aan de 
gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart. 
Op maandag 19 februari wordt daarvoor 
een verkiezingsavond georganiseerd 
in Het Assink in de Van Gellicumzaal 
Julianastraat 12a, 7161 CR Neede. Het 
debat begint om 20.00 uur.
Nog niet zo lang geleden bleek uit een 
onderzoek van de landelijke Protestantse 
Kerk in Nederland (PKN), dat veel 
leden het zouden waarderen als de 
kerk zich actiever manifesteert in het 
politieke debat. De kerk hoeft niet 
altijd zo voorzichtig te zijn met het 
innemen van een standpunt, vonden 
de geënquêteerden. Dat onderzoek 
ging vooral over de landelijke politiek. 
Waarom zou dat ook niet gelden voor de 
politiek in de gemeente Berkelland? 
Wat vindt u? 
De kerk mag dus wel wat nadrukkelijker 
een standpunt innemen over zaken die 
leden van de kerk na aan het hart liggen. 
Maar wat is ‘de kerk’? Dat bent ù toch? 
Daarom willen wij u een platform bieden 
om met de lijsttrekkers van de lokale 
partijen in discussie te gaan. Wat speelt 
er in onze gemeente Berkelland dat u – 
zeker ook vanuit uw geloof - bezig houdt? 
Dan hebben we het bijvoorbeeld over de 
armoede en de schuldenproblematiek, 
aandacht en zorg voor ouderen en wie 
eenzaam zijn. De milieuproblematiek is 
niet iets dat zich op lokaal niveau laat 
oplossen, maar we kunnen daaraan 
misschien wel met z’n allen een steentje 
bijdragen. De kerken speelden altijd 
een belangrijke rol in de onderlinge 
samenhang in onze woonkernen. Door 
de ontkerkelijking is de rol van de 
burgerlijke gemeente steeds belangrijker 
geworden. Welke rol zien de partijen 
weggelegd voor de gemeente? Voeg uw 
eigen vragen maar toe!
Lees de krant
Wij rekenen erop dat de lijsttrekkers 
komen om met u in gesprek te gaan. 
In de komende weken houden we u via de 
lokale pers op de hoogte. 
De predikanten in Berkelland
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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
Lilian Beeks, secr. 452845; Theo te Brake, pm., 453511; 
Tonnie Arink, 452823; Harry Kasteel, 452492; Anny Strijker, 
452652; Jos Rouwhorst, 453251; Grietje Weenk, 454768.

PCI: email: ruurlo@pci12apostelen.nl 

Welkom op onze 
parochieavond
Woensdagavond 28 februari 2018 
vanaf 19.30 uur bent u van harte 
welkom op onze parochieavond. In 
de ontmoetingsruimte staat een kopje 
koffie klaar en om 20.00 uur willen we 
starten. Na een welkomstwoordje en 
enkele parochiële aangelegenheden zullen 
pastoraal werkers Jaap van Kranenburg 
en Marga Engelage u meenemen naar 
het thema “Geloven we of geloven we het 
wel?” Zij willen samen met u nadenken 
over de toekomst van Ruurlo: waarom 
zijn we kerk in deze tijd, waar halen de 
vrijwilligers hun bezieling vandaan en 
hoe zal de geloofsgemeenschap er in de 
toekomst uitzien. 

We hopen dat velen van u aanwezig 
zijn, want onze toekomst gaat ons 
allemaal aan het hart!

Pasen 
Zoals gebruikelijk zal er voor Pasen 
weer een seniorenviering zijn en wel op 
woensdag 21 maart. Pastoor Scheve zal 
voorgaan en de palmtakjes wijden. Na 
afloop drinken we gezellig koffie. Indien 
u hier graag naar toe wilt maar geen 
vervoer hebt kunt u contact opnemen 
met uw wijkcontactpersoon of met Anny 
Strijker. Tel. 0573-452652.

Familieberichten 
Op 4 januari 2018 
overleed Marietje 
Grotenhuis-Storteler 
in de leeftijd van 92 jaar. 
De avondwake was op 
dinsdagavond 9 januari 
en de uitvaartviering op 
woensdag 10 januari in de 
R.K. Kerk te Ruurlo met 
aansluitend begrafenis op 
de R.K. begraafplaats.

Nieuwjaarsgroet pastoor 
Hogenelst
Wil je namens mij in ieder geval de 
mensen heel hartelijk groeten en ze allen 
een goede jaarwisseling wensen en een 
gezegend 2018! en zeggen dat ik met 
goede gevoelens terug denk aan mijn 
pastoorstijd in de Gelderse Achterhoek. 
Fijn om te lezen dat de samenwerking 
met andere locaties groeit. Gelukkig maar 
want zonder samenwerking zal er niet 
veel kunnen standhouden. Is getekend  
F. Hogenelst, pastoor parochies:  
H. Suitbertus te Culemborg e.o. en:  
H. Paus Johannes XXIII te Houten e.o.

Geen gebedsintenties 
meer in Onderweg
Vroeger, toen we nog geen Onderweg 
hadden, maar ons eigen groene ‘Parochie-
nieuws’ werden alle gebedsintenties 
opgenomen in een aparte kolom. Bij de 
overgang naar Onderweg, nu alweer 
6 jaar geleden, zijn we als locatie dit 
‘gewoon’ blijven doen. Maandelijks blijkt 
tegenwoordig echter dat de beschikbare 
ruimte op die éne pagina die elke locatie 
heeft per Onderweg, erg klein is. Er is 
door de locatieraad dan ook besloten 
om niet meer standaard de hele lijst met 
namen van dierbaren waarvoor een mis 
gelezen is, op te nemen in de Onderweg. 
Uiteraard worden de namen van dierbare 
parochianen die ons in de afgelopen  
periode ontvallen zijn wel opgenomen! 
Wij rekenen op uw begrip en blijven met 
veel toewijding tijdens onze vieringen in 
de kerk de namen noemen van de dier-
bare personen voor wie een gebedsinten-
tie is aangevraagd bij het secretariaat.
De locatieraad

Afscheid van Ineke Peterse
Namens de locatie Ruurlo mag ik jou 
toespreken vanwege jouw afscheid als 
voorzitter van de locatieraad Ruurlo. Acht 

jaar heb jij deze functie met hart en ziel 
vervuld. Op je geheel eigen, onnavolgbare 
wijze, weet jij leiding te geven, mensen 
te enthousiasmeren, problemen bij de 
hoorns te vatten, letterlijk bezielend 
leiding te geven aan een krimpende groep 
gelovigen uit Ruurlo. In 2007 ben jij met 
je man Arnold in Ruurlo komen wonen. 
In je vorige woonplaats Hilversum was 
jij ook al als vrijwilliger betrokken bij de 
kerk en je zei hier in Ruurlo zelf over: “Ik 
woon hier dan wel achteraf, maar ik wil 
wel wat dóén.” Nou DOEN dat kun jij als 
geen ander! Aanvankelijk raakte jij met 
jouw passie voor muziek betrokken bij het 
Gemengd Koor. In januari 2008 nam je 
plaats in onze locatieraad en in mei 2013 
in het parochiebestuur van de HH. Twaalf 
Apostelen.

Van een gespreid bedje was geen sprake. 
Het waren roerige tijden waarin de fusie 
van 12 zelfstandige parochies tot één 
parochie ervoor zorgde dat jij de overgang 
van een lokaal parochiebestuur naar een 
locatieraad en pastoraatsgroep in goede 
banen moest leiden. Daarnaast zette jij de 
Bezoekgroep op, maar ook de St. Behoud 
Willibrorduskerk Ruurlo. Je bent er als 
er iemand gehuldigd of bedankt moet 
worden; je neemt functies waar indien er 
iemand uitvalt zonder dat er vervanging 
is. Daarnaast ben je ook druk met koren 
die jij leidt, je grote tuin, het oppassen 
op je kleinkinderen en wat al niet meer. 
Nooit doe je tevergeefs een beroep op jou. 
En daar heeft deze locatie acht jaar lang 
enorm van geprofiteerd en mee geboft! 
Ineke we gaan je missen, maar gelukkig 
blijf je een paar zaken nog waarnemen 
totdat er een geschikte opvolger voor 
jou gevonden is. Ineke we geven jou de 
Paaskaars om een mooie plek in jouw 
huis te geven opdat ook jij steeds weer 
geïnspireerd zult blijven door het licht 
van Jezus, maar daarmee ook symbolisch 
het licht van ons allen door en voor jou!
Lilian Beeks Vergroesen
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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  en pm., 462945;  Henk Roes, secr. 461061;  
Theo Keurentjes, 464247;  Ans Schabbink, 462570;  
Gerald Veldscholten, 463482.

PCI: email: hengelo@pci12apostelen.nl

Veertigdagentijd
Vespers in de Veertigdagentijd. 
Thema: Water van dood en leven

Tijd nemen voor bezinning, samen 
luisteren, zingen en stil zijn. Dat is wat we 
doen met de vespers in de periode voor 
Pasen. Het is een manier van “vasten”: 
even de telefoon thuis laten of op “stil” 
en een half uurtje zelf opladen voordat 
je doorgaat naar sport, vereniging of de 
vergadering van de kerk. 

Of een bijzonder moment van ontmoeting 
dat de rest van je avond verlicht. Hoe je 
avond er ook uitziet: wees welkom om 
die te beginnen met de vespers! Thema 
voor deze periode is: Water van dood en 
leven. Stap voor stap, vijf vespers lang, 
staan we telkens stil bij een betekenis van 
water voor ons leven. En we volgen zo 
ook de Weg van Jezus: Hij werd gedoopt 
in het water van de Jordaan en zou met 
Pasen ons het teken geven, dat de dood 
– waarvoor de zee het symbool is! – niet 
het laatste woord heeft. Op de avond voor 
zijn dood wast Hij met water de voeten 
van zijn leerlingen. Geloofsleerlingen 
werden al in de vroegste kerk van 
Christus in de paasnacht gedoopt, in 
water ondergedompeld, om met Hem op 
te staan in een nieuw leven! 
In deze oecumenische vespers gaan leden 
van de RK en Protestantse Kerk voor en 

we kunnen ook altijd weer rekenen op 
creatieve en trouwe medewerking van 
leden van de beide kerken. Wanneer: 

De eerste vesper is op woensdag 21 
februari. Daarna: 28 febr., 7 maart, 
21 maart, 28 maart. Telkens om 19.30 
uur. Woensdag 14 maart vervalt i.v.m. 
kerkdienst Biddag voor gewas en arbeid. 
Waar: Parochiecentrum naast de 
Willibrordkerk, Spalstraat. 
Contactpersoon: ds. Aleida Blanken, tel 
0575461224 dominee@pknhengelogld.nl 

Het gaat gebeuren: 

Kliederkerk in Hengelo!
Dat is zeker iets voor peuters en kleuters, 
hoor ik je denken. Ja en nee. Kliederkerk 
is een vorm van kerk zijn waarin jong én 
ouder samen op een creatieve manier de 
betekenis van Bijbelverhalen ontdekt. Dus 
speciaal voor kinderen van 2 tot 12 jaar 
en allen die bij hen horen. Ouders, opa’s 
en oma’s maar ook jongeren die het leuk 
vinden om bijvoorbeeld kleine kinderen 
te begeleiden. Dus voor het hele gezin en 
vriendjes en vriendinnetjes mogen ook 
komen en meedoen.

Kliederkerk is al op veel plaatsen in 
Nederland gevierd, met succes. De naam 
Kliederkerk komt van het Engelse woord 
“Messy Church”. Zoiets als “rommelig, 

informeel”. In Engeland werd jaren 
geleden een begin gemaakt met deze 
laagdrempelige vorm van vieren. 

Kliederkerk helpt kinderen en de mensen 
om hen heen elkaar te leren kennen, 
samen een gemeenschap te vormen en te 
ontdekken wat geloven in God en volgen 
van Jezus Christus kan betekenen in het 
dagelijks leven. 

Hoe gaat dat dan? 
Wel, op een zondagmiddag komen 
kinderen en volwassenen samen in een 
grote, sfeervolle ruimte – dat kan heel 
goed een kerk zijn zoals de Remigiuskerk. 
In twee uur tijd zijn er drie onderdelen: 
Samen ontdekken (creatief en spel, in 
diverse workshops naar keuze); samen 
vieren (een korte informele viering 
waarin gedeeld wordt wat er gedaan is en 
gemaakt); samen eten (zoveel mogelijk 
mensen nemen iets van hapjes en lekkers 
mee om te delen, naar een high tea idee). 

Concreet in Hengelo: 
Zondag 15 april
van 15.00 tot 17.00 uur
in de Remigiuskerk 
Voor gezinnen met kinderen, opa’s, oma’s 
en jongeren uit Hengelo, Keijenborg en 
omgeving. Kliederkerk is in Hengelo 
een oecumenisch initiatief. Pastor 
Marga Engelage is coördinator van een 
werkgroep van enthousiaste vrijwilligers 
uit de Protestantse Gemeente en de RK 
Geloofsgemeenschap. Wie ook mee wil 
denken in de voorbereidingen: van harte 
welkom! 
Mail naar: m.engelage@12apostelen.nl of 
dominee@pknhengelogld.nl . 
We houden jullie op de hoogte, maar 
noteer alvast 15 april in je agenda! 

Namens de Jeugdraad, Aleida Blanken
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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
Rob Besselink, 462882; Hans Limbeek, 0314-641546,  
Dini Compas-Nijenhuis, 06-40594236;  
Annie Stapelbroek, 0314-641477

PCI: email: keijenborg@12apostelen.nl

Bereikbaarheid Sint Jan de Doper 
Het parochiesecretariaat is geopend op 
donderdagmorgen van 10.30 – 11.00 
uur. Telefoon 0575-461314. Voor 
spoedgevallen bij een overlijden of 
spoedbediening belt u de parochiewacht. 
Telefoon 06 10 31 96 38. 

Stichting R.K. Begraafplaats 
Keijenborg: 
Contactpersoon: Mevr. J. Lamers 
tel. 0575 – 464162; email: 
begraafplaatskeijenborg@hotmail.com; 
website www.begraafplaatskeijenborg.nl

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

Jaargedachtenisviering
Op zondag 4 maart 2018 is de 
jaargedachtenisviering 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. 

Overleden
Op 11 januari 2018 is overleden 
Johannes Reinirus Antonius (Jan) 
Derksen in de leeftijd van 81 jaar. Hij 
woonde Meindershof 11 te Hengelo Gld. 

Dopen
Aanmeldingen voor het dopen graag 
via het parochiesecretariaat van 
de HH. Twaalf Apostelen. Email: 
secretariaat@12apostelen.nl De doopdata 
kunt u vinden in Onderweg op pagine 13.

H. Communie thuis 
ontvangen
Mensen die ziek zijn of om andere 
redenen niet in de kerk kunnen komen 

kunnen de H. Communie ook thuis 
ontvangen. Men kan zich hiervoor 
opgeven bij Hannie Ankersmit. (Telefoon 
0575 – 463042, mail: hannieankersmit@
hotmail.com).

Parochieavond
Op woensdagavond 21 februari zal 
de jaarlijkse parochie-avond worden 
gehouden 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 
Keijenborgse 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!   

Kerkelijke Onderscheiding 
Het bestuur van de Diocesane 
Sint Gregoriusvereniging in 
het aartsbisdom Utrecht heeft 
een kerkelijke onderscheiding 
op muziekgebied toegekend 
aan Mevr. S.A. (Susan) 
Tankink en de heer P.J.M. 
(Patrick) Niesink b.g.v. hun 25-jarig 
koorjubileum van het koor 2Gether 
(voorheen Jongerenkoor). 

Jan Waalderbos zoekt 
opvolger
Toen Jan Waalderbos zo’n dertig jaar 
geleden met zijn vrouw Truus vanuit 
Mariënvelde verhuisde naar Zelhem 
werd hij al snel een belangrijke spil in 
de Zelhemse katholieke gemeenschap. 

Terwijl hij zijn professionele baan had 
bij Kaak in Terborg was hij daarnaast 
decennia lang koster in de Zelhemse 
geloofgemeenschap. Ook was hij 
jarenlang secretaris van de Raad van 
Kerken en tevens secretaris van de 
geloofsgemeenschap Zelhem. Omdat 
de aparte geloofgemeenschap Zelhem 
niet meer bestaat is het secretaris- en 
kosterwerk niet meer nodig, maar Jan 
is naast dit alles ook al dertig jaar lang 
de distributieman/coördinator geweest 
als het gaat om de Kerkbalans en de 
verspreiding van Onderweg/Klepper in 
Zelhem. Jan wordt dit jaar echter al 82 
jaar en wil zijn werkzaamheden voor de 
kerk graag afbouwen. Hij zoekt iemand 
in de Zelhemse katholieke gemeenschap 
die het werk m.b.t. de Kerkbalans en 
verspreiding van Onderweg/Klepper van 
hem zou willen overnemen. Mocht u zijn 
werk, of een gedeelte van zijn werk, willen 
doen, neem dan even contact op met Jan 
zelf. 
Zijn telefoonnummer is 0314 – 623809. 

Vastenactie
“Gaan waar niemand gaat”
Het is een project voor sloppenwijken 
in een stad in Noordelijk Zambia. Er 
is geen schoon water, geen riolering 
en elektriciteit. De hiv/aids die 30 jaar 
geleden uitbrak heeft de armoede nog 
verergerd. Zusters van de H. Harten van 
Jezus en Maria zetten zich in voor deze 
mensen.
Vastenactie roept mensen op om mee te 
doen met een eigen actie: “Wilt u deze 
vastentijd bewust beleven? De uitdaging 
met uzelf aangaan? Op www.vastenactie.
nl kunt u zien hoe andere mensen de 
vastenperiode invullen. Als u wilt, kunt 
u uw vastenactie daar ook delen met 
anderen. Extra leuk is het natuurlijk 
als u uw familie, vrienden en kennissen 
oproept om uw uitdaging – en daarmee 
de projecten van Vastenactie – financieel 
te steunen. Even minderen… voor een 
ander!”
Meer informatie hierover staat op blz. 7.
Bij deze Onderweg heeft u het 
vastenzakje ontvangen. Zoals bekend 
wordt het bij u aan huis opgehaald. 
Mocht u niet thuis zijn dan kunt u deze 
tot Pasen in de bus deponeren achter 
in onze kerk. U kunt uw bijdrage ook 
overmaken op rekeningnummer: Iban: 
NL04RABO0322395100 t.n.v. parochie 
HH.Twaalf Apostelen onder vermelding 
van MOV Vastenactie 2018.
Werkgroep MOV
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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

PCI: email: baak@pci12apostelen.nl

Koffiedrinken
Na de vieringen van zaterdag 10 maart 
en zondag 1 april is er koffie- en thee 
drinken. 

Vieringen rond Pasen
Op Palmzaterdag, 24 maart, is er een 
Eucharistieviering om 19.00 uur. De 
overige vieringen in de Goede Week zijn 
elders, zie het vieringenschema op pagina 
15. Op Eerste Paasdag is er om 9.30 uur 
een Woord- en Communieviering.

Paaskaars
Op het mededelingenbord in de hal 
van de kerk hangt een bestellijst voor 
huispaaskaarsen. Tot en met 10 maart 
kan hierop aangegeven worden wie een 
kaars wil. Mocht u belangstelling hebben 
voor de Paaskaars 2017 uit de kerk, dan 
horen we dat graag.

Actie Kerkbalans
De brieven met folder voor de Actie 
Kerkbalans zijn afzonderlijk van de 
Onderweg bezorgd. We hebben onze 
uiterste best gedaan om iedereen een 
passende brief te sturen. Mocht u geen 
brief hebben ontvangen of een op- of 
aanmerking hebben over de ontvangen 
brief, dan horen wij dat graag. U kunt 
bellen 06- 387 587 64 of mailen: berna.
lamers@gmail.com 

Parochieavond
Op woensdag 7 maart 2018 zal de 
parochieavond worden gehouden. Op 
deze avond zullen wij u informeren over 
de gebeurtenissen van het afgelopen 
jaar. Daarnaast willen we de plannen 
voor de toekomst bespreken. Tijdens de 
parochieavond vorig jaar heeft de pastoor 
reeds gezegd dat het levend houden van 
ons geloof van belang is. Tijdens het 

tweede gedeelte van de parochieavond 
dit jaar, willen we met u van gedachten 
wisselen hoe we daar samen het beste 
invulling aan kunnen geven. U bent van 
harte welkom in Zaal Herfkens om 20.00 
uur.

Voortgang Martinushuus
Door steeds minder subsidie 
mogelijkheden lijkt het grote, ambitieuze 
plan op dit ogenblik niet haalbaar. 
Daarom is door de St. Vrienden van de 
Parel een oud plan naar voren gehaald om 
toch nieuw leven in het Martinushuus te 
krijgen. We willen toiletten, een keuken, 
een huiskamer en verwarming realiseren. 
Dit plan is in december op een avond van 
Baaks Belang bij Herfkens getoond. 
De tekeningen zijn te zien op  
www.baaksbelang.nl.
Met dit plan zijn twee bestuursleden van 
de Parel bij de Monumentencommissie 
geweest van de gemeente Bronckhorst. In 
principe was de Monumentencommissie 
wel positief, maar ze hadden wel 
opmerkingen over de te kiezen 
materialen. De commissie wil zoveel 
mogelijk openheid door middel van 
glas. De tekeningen zullen we aanpassen 
en mogen we 6 februari weer laten 
zien op het gemeentehuis. Wanneer 
de Monumentencommissie het goed 
keurt komen we in het traject van de 
nodige vergunningen, zoals brandveilig 
gebruik, en een omgevings- en 
monumentenvergunning. Zoals u merkt is 
er volop beweging in het Martinushuus.

Familieberichten
Op 19 januari is Henk Mokkink 
overleden op de leeftijd van 90 jaar. 

Gebedsintenties
Za. 24/2 Herman Hendriks, Wim 
Driever. Za. 10/3 Fa. Hendriks-
Hermsen, Ouders Roordink-Borgonjen, 
Jgt. Anthonius Hermanus Driever, Jgt. 
Hermien Hoppenreijs-Jansen, Wim 
Driever. Za. 24/3 Jan en Will Schutte-
Bosman. Zo. 1 /4 Fam. Veenhuis-Zents, 
Wim Driever. Zo.8/4 Herman Hendriks.
Gebedsintenties voor elke viering: 
Henk Tankink, Bets Hermsen-Goris, 
Chris te Stroet. Dhr. Hebben, Mevr. 
Geurts-ter Horst, Mevr. Berns-Schutte, 
Henk Mokkink.
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 
Lichtenberg, Jan en Gretha Janssen- 
Bosman.

Vastenactie 2018 
Gaan waar niemand gaat in Zambia
Het campagneproject van de Vastenactie 
in 2018 is in Mbala, een district (met 
een gelijknamige stad) in het uiterste 
noorden van Zambia, aan de grens met 
Tanzania. Mbala is een van de armste 
districten van Zambia, met een gemiddeld 
weekinkomen van minder dan zeven euro 
per huishouden.

De meeste mensen werken als dagloner. 
De hiv/aids epidemie die dertig jaar 
geleden uitbrak, heeft de armoede nog 
verergerd en heeft bovendien grote 
invloed op de familiestructuren. Ouders 
overlijden of zijn te zwak om te werken, 
kinderen blijven achter of belanden 
bij hun grootouders. Het Vastenactie 
campagneproject 2018 wordt uitgevoerd 
door de zusters van de Heilig Harten van 
Jezus en Maria. Zij zetten zich met name 
in waar de nood het hoogst is.
Niet voor niets droeg de stichter van de 
congregatie, Victor Braun, de zusters op 
“te gaan waar niemand gaat en te doen 
wat niemand doet.” Vanuit die opdracht 
gingen de zusters eind jaren ‘80 de 
sloppenwijken in om te zorgen voor de 
door hiv getroffen families. Zo ontstond 
het Households in Distress-programma, 
dat dit jaar via Vastenactie wordt 
gesteund.

Even minderen… voor een ander!”
Op pagina 7 en 29 leest u hier meer over.
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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

PCI: email: drempt@pci12apostelen.nl 

Terugblik oecumenische 
viering 

Zondag 21 januari jl. is er een 
oecumenische viering geweest in onze 
kerk waarin dominee Dirk Engelage en 
pastoraal werker Marga Engelage zijn 
voorgegaan. Naast het feit dat deze viering 
werd voorgegaan door dit bijzondere 
echtpaar was het tevens de laatste keer dat 
de dominee voorging in een oecumenische 
viering. 
Het thema van de viering was “Recht 
door zee” hetgeen gerelateerd is aan 
de bevrijding van het volk van God 
uit Egypte. Dit verhaal spreekt veel 
Caribische christenen erg aan. Zij 
herkennen de hand van God in de 
beëindiging van de slavernij. Dezelfde 
onmenselijke slavernij die ook met de 
hand op de bijbel heeft plaatsgevonden 
en rijkdom in de westerse wereld heeft 
gebracht. Het is dezelfde bijbel die ook 
de aanzet heeft gegeven tot de afschaffing 
van de slavernij. Helaas is onze wereld 
van vandaag de dag niet verlost van de 
gesel van slavernij en onderdrukking. 
We moeten onszelf de vraag stellen wat 
wij aan deze ongelijkheid kunnen doen. 
Ook in de wereld waarin wijzelf leven is 
het de vraag of we echt vrij zijn of geleefd 
worden door de eisen die ons opgelegd 
worden door de media en maatschappij. 
Eisen waar veel mensen aan onderdoor 
gaan. Een maatschappij waar mensen 

verder van elkaar afstaan ondanks dat 
ze dicht op elkaar wonen en vaak grijpen 
naar middelen van verslaving. Stof tot 
overweging.
Na de mooie viering met een collecte voor 
het Liliane Fonds hebben we ook aandacht 
besteed aan het afscheid van dominee 
Engelage. Dit in verband met het bereiken 
van zijn pensioengerechtigde leeftijd. De 
dominee werd toegesproken door Henrie 
Bremer namens de locatieraad als ook 
namens de geloofsgemeenschap van de H. 
Willibrordkerk Achter-Drempt. 
Als locatie hebben we de dominee een 
mok aangeboden met daarop de afdruk 
van twee zilveren kelken. Kelken die 
afkomstig zijn uit zowel de kerk van de 
dominee als uit onze kerk. Het is gebruikt 
als symbool bij een oecumenische 
doopviering. Daarnaast hebben we de 
dominee een doos met twee flessen wijn 
aangeboden: een rode en witte. Dit ook 
met een symbolische waarde. Het is beide 
wijn maar toch verschillend net zoals 
de twee geloofsgemeenschappen, in de 
viering kerk zijn ondanks de verschillen. 
Het Willibrordkoor had nog een mooi lied 
als toegift. Wij wensen de dominee het 
allerbeste toe en danken hem voor zijn 
inzet voor de laatste 15 jaar in Drempt en 
Keppel.

Vastenactie
De Vastenactie heeft dit jaar als thema 
“Gaan waar niemand gaat”. De zusters 
van de Heilige harten van Jezus en 
Maria werken in de sloppenwijken 
van de stad Mbala in het noorden van 
Zambia. Het is een treurig bestaan 

zonder schoon drinkwater, riolering en 
elektriciteit en vaak slechts één maaltijd 
per dag. Voor de zusters een enorme 
uitdaging. Door ondervoeding liggen er 
veel ziektes op de loer. Vooral hiv/aids 
is een groot probleem. Met voorlichting 
en ondersteuning proberen de zusters te 
helpen om zo wat verlichting te brengen 
in het veelal uitzichtloze bestaan. Op 
zaterdag 3 maart wordt er in de viering 
speciaal aandacht besteed aan de 
vastenactie. Er is dan een 2e collecte 
en de bus achter in de kerk is tot en 
met Pasen hiervoor bestemd. Ook is 
er dit jaar weer een vastenmaaltijd op 
zaterdagavond 10 maart om 17.30 uur. 
Men kan zich opgeven op de lijst achter in 
de kerk.

De Adventsactie heeft het mooie bedrag 
van € 273,- opgebracht. Alle gevers 
hartelijk dank, ook degene die via de bank 
een bedrag hebben overgemaakt.

Anders Vieren
Op zaterdag 17 maart om 19.00 uur is 
er weer een Anders Vieren viering. De 
reacties op de afgelopen vieringen waren 
erg positief! Samen met het koor Feeling 
gaan we er ook deze keer weer een 
inspirerende viering van maken. 

Vervoer Goede Week
Indien u geen vervoer heeft naar één van 
de vieringen in de Goede Week in een 
andere locatie, dan kunt u tot uiterlijk 
twee dagen voorafgaand aan de viering 
contact opnemen met Ingrid Stortelder 
(Tel: 0313-479294). Er wordt dan voor 
vervoer gezorgd. 

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

Vrijdagviering 
Op de laatste vrijdag van de maand is er 
om 9.30 uur een viering in onze kerk. De 
laatste vrijdag in de maand maart valt 
in de Goede Week, daarom is de viering 
verplaatst naar vrijdag de 23e.
23/02: WCV Diaken ten Bruin; 23/03: 
WCV Diaken Bos; 27/04: Eucharistie 
Pastoor Scheve.

Kopij
Sluitingsdatum kopij: 16 maart 
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

PCI: email: olburgen@pci12apostelen.nl

Vastenactie 2018 Zambia
Het Vastenactie campagneproject 2018 
wordt uitgevoerd door de Zusters van het 
Heilig Hart van Jezus en Maria. Zij zijn 
sinds 1962 in de Mbala-regio in Zambia 
actief op verzoek van de toenmalige 
overheid en van de bisschop van het 
Mbala-Mpika-bisdom. Vanuit hun missie 
hebben zij zich ingezet op het gebied van 
onderwijs en ziekenzorg, waaronder voor 
geestelijk en/of lichamelijk gehandicapte 
kinderen. Zij hebben bijvoorbeeld een 
ziekenhuis gebouwd in de regio (ism het 
bisdom) en dat jarenlang gerund.
Sinds de HIV- en aidspandemie hebben 
de zusters in Zambia hun werkzaamheden 
verschoven. Het ziekenhuis is 
overgenomen door de overheid en 
de zusters hebben het Households In 
Distress (HID)-programma opgezet in 
1991. Het doel van het HID-programma 
is om de impact van HIV/aids te 
verminderen via voorlichting en goede 
gezondheidszorg en door mensen te 
helpen in hun eigen levensonderhoud te 
voorzien. De zusters zijn de enige grote 
religieuze hulporganisatie in deze regio 
die op het gebied van HIV en aids werkt.
Binnen het HID-programma vallen: 
hulp aan weeskinderen en kwetsbare 
kinderen; opleiding en opvang van 
gehandicapte kinderen en volwassenen; 
armoedebestrijdingsprogramma’s en 
bewustwordingsprogramma’s.
Ons campagneproject richt zich op 300 
hiv-positieve mannen en vrouwen die 
weduwe/weduwnaar of alleenstaande 
(pleeg)ouder zijn, die een laag inkomen 
hebben - tussen de 0 en 6 euro per week 
– en die gemiddeld zo’n zes tot acht 
personen in hun huishouden tellen.

Boekenuitleen Olburgen
De boekenuitleen wordt gerund door een 
aantal vrijwilligers. Elke dinsdagavond 
van 18.30 uur tot 19.30 uur ben je welkom 
in de voormalige basisschool in Olburgen. 
Maar ook elke vrijdagmorgen van 10.30 
tot 11.30 uur kun je daar terecht voor 
een boek of een dvd, een praatje, een 
kopje koffie of thee. Regelmatig komen er 
nieuwe titels binnen, dus het is zeker de 
moeite waard om eens binnen te lopen bij 
de boekenuitleen.

Opbrengst collecten
€ 43,00: Wereldmissiemaand
€ 39,15: Vredesweek
€ 91,06: Adventsactie

Roosters
Geen vieringen in Olburgen in het 
weekend van:
17 – 18 februari, 3 - 4 maart,  
17 – 18 maart, 24 – 25 maart
14 – 15 april

Diensten in de omgeving
25 maart: Palmzondag: Oecumenische 
viering: Steenderen
29 maart: Witte Donderdag: Vierakker
30 maart: Goede Vrijdag: Steenderen
31 maart: Paaswake: Zutphen

Misdienaar: 
11 maart, 1 april, 8 april

Collectanten
25 februari:  Jan den Hartog
11 maart:  Jan Baars
1 april:   Joost Langenhof
8 april:   Erna Bosch

Lectoren
25 februari:  Cilia Langenhof
11 maart:  Anny Steentjes
1 april:   Thea Lebbink
8 april:   Anke Pasman

Kosters
25 februari:  Betsie Verhoeven
2 maart:  Theo Damen
11 maart:  Jan Baars
1 april:   Joost Langenhof
6 april:   Theo Damen
8 april:   Cilia Langenhof

Bloemversiering
3 februari – 16 februari: Betsie en Nicole
17 februari – 2 maart:  Diny en Leonie
3 maart – 16 maart:  Thea en Gerda
17 maart – 30 maart:  Yvonne en Til
31 maart – 13 april:  Betsie en Nicole
14 april – 27 april:  Diny en Leonie

Dames- en herenkoor
Repetities: 20 februari, 6 maart, 13 maart, 
20 maart, 3 april, 10 april, 17 april
Gezongen vieringen: 25 februari, 11 
maart, 1 april, 8 april

Intenties
25 februari: Theo van Aalst, Rie 
Gosselink-Harms en Ton Gosselink, 
Herman en Bep Pasman, Gradus en Dinie 
Baars, Jan Egging en Marietje Egging-
Houtman, Harry en Grada Gerritsen-
Reulink
11 maart: Liesbeth Sielias, Herman en 
Bep Pasman, Jan Egging en Marietje 
Egging-Houtman, Gradus en Dinie Baars, 
Willemien Horstink-Groot Koerkamp en 
Jan Horstink, Gradus en Riek Bremer, 
Theo Bremer, Annie Gosselink-Pasman 
en Albert Gosselink
1 april: Harry en Christien van de 
Pavert-van Leussen, Maritha en Dinie, 
Gradus en Dinie Baars, Hendrikus Baars, 
Herman en Bep Pasman, Gradus en Riek 
Bremer, Theo Bremer
8 april: Annie Gosselink-Pasman 
en Albert Gosselink, Theo van Aalst, 
Overleden familie Sesink-Peters, 
Willemien Horstink-Groot Koerkamp en 
Jan Horstink

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

Kopij
Sluitingsdata inleveren kopij voor 
Olburgen/Rha: (uiterlijk 20.00 uur):
Nummer 4: 14 maart 2018
Nummer 5: 7 mei 2018
Nummer 6: 29 juni 2018
Nummer 7: 3 september 2018
E-mailadres: jansenmts@planet.nl
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H. Willibrord - Steenderen
Bronkhorsterweg 2, 7221 AC Steenderen, 0575-451223, 
b.g.g. 0575 452101/06 16066571
Postadres: Azaleastraat 14; 7221 AZ Steenderen
Secretariaat: 1e en 3e maandag v.d. maand 9.30-10.30 uur in het 
Kerspel of M. Schut, 0575-452101
Rekeningnr.: NL28RABO0148991939
Redactie: mariaschotman@gmail.com 
Locatieraad Trudi van der Weijden, vz.; Trees Huis in ’t Veld, 
pm.; Nel Verheul, secr., 470596, familie.verheul@kpnmail.nl;  
Willie Geurts, geb.
Pastoraatgroep Annie Alberink, Marijke Steemers, Maria Schut, 
secr. 452101, mariaschut@kpnmail.nl; Annie Willemsen, Maria 
Schotman, vz.
PCI: email: steenderen@pci12apostelen.nl 

Het voorjaar in aantocht
Het is inmiddels alweer februari 2018. 
Het begin van de Veertigdagentijd is in 
zicht. Op woensdag 14 februari is het 
Aswoensdag. Er is dan geen viering in 
onze eigen kerk, maar u kunt om 19.00 
uur in Drempt of Zutphen terecht om het 
askruisje te halen. Altijd weer een mooi 
begin van de vasten. En natuurlijk is het 
dan ook vasten- en onthoudingsdag, net 
als op Goede Vrijdag.

Vastenmaaltijd
Op Goede Vrijdag 30 maart is de 
traditionele vastenmaaltijd, waarvan 
de opbrengst ten goede komt aan de 
Vastenactie. Het Kerspel is altijd goed 
gevuld met eters, die zich tegoed doen 
aan de vegetarische maaltijd, verzorgd 
door de dames van de MOV. Aanvang 
17.30 uur. Kosten: € 5,00 per persoon. 
Opgeven kan bij: Joke Jansen tel. 
0651661376 of bij Trudi van der Weijden 
tel. 451626/0616066571.

Anders Vieren
In de vastentijd is er een Anders Vieren 
viering die in het teken zal staan van de 
vastenactie voor een project in Zambia. 
Op pagina 7, 27 en 29 leest u meer over 
de actie.

Paaswake
De paaswake is op zaterdag 31 maart 
in Zutphen om 21.00 uur. Het Breed 
Parochieel Team zal dan voorgaan. Om 
18.30 uur is er een Kinderpaaswake 
waarin Marga Engelage voorgaat.

Kerkbalans 2018
Dankzij de inzet van onze vrijwilligers is 
de actie Kerkbalans weer goed verlopen. 
De enveloppen zijn verspreid en weer 
opgehaald. De penningmeester Trees 
Huis in ’t Veld is druk bezig alle financiële 
toezeggingen te verwerken. Het resultaat 
is nog niet bekend, maar dat hoort u later. 
Heel veel dank aan allen die meegewerkt 
hebben de actie te doen slagen.

Eerste Heilige Communie
Dit jaar zijn er 11 communicanten, 
waarvan 4 uit Steenderen. Op zondag 10 
juni is de Eerste Heilige Communieviering 
in onze kerk. De voorbereidingen zijn 
dit jaar voor het eerst op zondagmorgen 
tijdens de viering in de kerk. Deze houden 
we in het Kerspel. Wij zijn blij met het 
mooie aantal. Dat maakt de voorbereiding 
tot een feest.

Heilig Vormsel
Jammer genoeg hebben we geen 
vormelingen. Steeds meer kinderen laten 
dit belangrijke sacrament aan zich voorbij 
gaan. 

Oud pastoor dr. Alphons 
Ariëns
Dit jaar is het 90 jaar geleden dat 
onze oud pastoor Alphons Ariëns is 
gestorven. Het Ariënscomité houdt een 
herdenkingsjaar met diverse activiteiten. 
Het boekje: Herder zonder bokken wordt 
weer opnieuw uitgegeven. Dit boekje, 
geschreven door Maria Schotman, 

met medewerking 
van verschillende 
parochianen en oud 
pastoor Zandbelt, is 
in 2001 uitgegeven, 
toen we vierden dat 
het 100 jaar geleden 
was dat Ariëns 
naar Steenderen 
kwam. Voor 
de zaligverklaring van Ariëns is het 
noodzakelijk dat er bewijzen zijn van 
gebedsverhoringen en/of devotie voor 
Ariëns. Misschien zijn er mensen 
die regelmatig tot hem bidden. Het 
Ariënscomité hoort dit graag van u. U 
kunt dit doorgeven bij: secretariaat@
arienscomite.nl of bij Maria Schotman 
451618 mariaschotman@gmail.com . 
Meer informatie vindt u op de website: 
www.arienscomite.nl 

Geert Groote wandeling
Op zaterdag 10 maart is er de 
mogelijkheid deel te nemen aan een 
wandeling door Deventer. Er wordt een 
deel van het Geert Grootepad gewandeld, 
waar allerlei wetenswaardigheden te 
zien en te horen zijn over hem. Geert 
Groote was de grondlegger van de 
Moderne Devotie en een wereldberoemde 
kerkvernieuwer uit de Middeleeuwen. 
Deze middag wordt in oecumenisch 
verband georganiseerd. Meer informatie 
kunt u krijgen bij Henk Knol (452643) of 
bij Maria Schotman (451618)

Gelovengroep: 
Themabijeenkomsten
De groep die onder leiding van Marga 
Engelage en Jaap van Kranenburg 
nadenkt over andere vormen van 
bezig zijn met je geloof dan alleen 
maar in de liturgie is op maandag 22 
januari weer bij elkaar geweest. Het 
brainstormen is voorbij. Er worden 
nu spijkers met koppen geslagen. De 
volgende keer, op maandag 12 maart om 
14.00 uur in het Kerspel, wordt u allen 
uitgenodigd om deel te nemen aan de 
eerste themabijeenkomst. Het thema is: 
Godsbeelden. Nagedacht en gesproken 
wordt over welke beelden u, jij, ik van 
God hebben. Is dat het beeld uit de 
kindertijd of van plaatjes, of is er een 
eigen invulling? Heb je er een voorstelling 
van of is het een zwarte plek? Is het 
aards of is het hemels? Er zijn zoveel 
mogelijkheden. Het is heel boeiend om 
daar van gedachten over te wisselen. Tot 
12 maart.

Koffie drinken
Zondag 4 maart en Eerste Paasdag 1 april.
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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 
Rekeningnr.: NL86RABO0327465948 (restauratie)
Redactie: redactie@demooistekerk.nl 

Locatieraad Charlotte Bonga, vz., pm., 441261; Margreet 
Gründemann, secr., 555559; Jan Marijnissen, 441276;  
Frans Koekkoek, 452535.

Pastoraatgroep Michel Roording, 0630727690.

PCI: email: vierakker@pci12apostelen.nl 

Vastenactie 2018

Het campagneproject van Vastenactie 
in 2018 is in Mbala, een district (met 
een gelijknamige stad) in het uiterste 
noorden van Zambia, aan de grens met 
Tanzania. Mbala is een van de armste 
districten van Zambia, met een gemiddeld 
weekinkomen van minder dan zeven euro 
per huishouden.
Op pagina 7, 27 en 29 leest u hier meer 
over.

Palmzondag
Op Palmzondag 25 maart is er voor de 
kinderen gelegenheid om samen een 
palmpasenstok te versieren en daarna 
mee te doen aan een kleine optocht door 
Wichmond. 
Na het grote succes van vorig jaar doen 
we dat ook nu weer samen met de 
kinderen van de Protestantse Kerk. Ook 
de kinderen van kinderopvang Avonturijn 
en basisschool de Garve worden hierbij 
uitgenodigd. De kinderen worden om 
9.30 uur verwacht op basisschool de 
Garve aan de Dorpsstraat in Wichmond. 
Met hulp van een aantal vrijwilligers 
kunnen ze hun palmpaasstok versieren. 
Het is de bedoeling dat de kinderen 
zelf een stok meenemen. Voor verder 
materiaal om te versieren wordt gezorgd. 
De dienst in onze kerk begint om 
10.00 uur. Nadat u uw kind heeft 
weggebracht kunt u naar de dienst in de 
Willibrorduskerk gaan. 
Rond half 11 gaan de kinderen (samen 
met de leiding) in optocht naar onze 
kerk en zullen daar een rondje in de kerk 
lopen. Hierna lopen we samen met de 
kerkgangers naar de protestantse kerk 
om ook daar de stokken te laten zien. 

Vervolgens lopen we nog een kleine ronde 
door het dorp waarna we afsluiten met 
koffie/thee en limonade op de Garve. 
Iedereen is van harte welkom.
Verdere informatie volgt in de loop van 
maart op de pagina van onze eigen ge-
loofsgemeenschap www.demooistekerk.nl 

Kindernevendiensten
Normaal zijn de kindernevendiensten 
op de 1e en 3e zondag van de maand. 
De komende periode vallen een aantal 
kindernevendiensten uit, de ene keer 
vanwege vakantie, de andere keer omdat 
in deze periode ook de voorbereiding 
van de kinderen die de Eerste Heilige 
Communie gaan doen plaatsvindt. Let 
dus even goed op de data.
Er zijn kindernevendiensten op:
-  zondag 25 maart 9.30 uur (zie artikel 

over Palmzondag)
-  zondag 1 april 9.30 uur 

Eucharistieviering (Eerste Paasdag)

Stormschade op het 
kerkhof
Enkele weken geleden hield een zware 
westerstorm huis in de Achterhoek en 
over grote delen van Nederland. Onze 
locatie ontkwam er ook niet aan. Toen 
de storm enigszins aan het afnemen was 
liepen we een inspectieronde langs de 
kerk en tot onze opluchting zag die er nog 
heel uit. Maar toen we de hoek omgingen 
naar het kerkhof zagen we een geknakte 
boom, die net buiten het hek van het 
kerkhof stond. De afgebroken takken 
hingen zwaar over een schuurtje en over 
de haag heen en lagen verspreid over de 
eerste rij graven van het kerkhof. Ook veel 
kerststukjes lagen her en der verwaaid 
over het kerkhof.
Gelukkig konden we al een dag later 
mensen van het Groot Boomonderhoud 
krijgen die met een hoogwerker de zware 
stukken boom van de graven af tilden. 
Behalve een enkele lantaarn die gebroken 

was, kwamen de graven heelhuids 
tevoorschijn. Alleen het dak van het 
schuurtje was aan stukken. 
Daarna bleek toch dat we een viertal 
grafstenen over het hoofd hadden gezien 
die niet door de boom geraakt waren 
maar door de wind omvergeblazen waren. 
De nabestaanden van deze graven zijn 
op de hoogte gesteld van de schade en 
met hen zal besproken worden hoe die 
verholpen zal worden.

Nieuwjaarsreceptie

Zaterdag 6 januari was er aansluitend 
aan de viering van 17.00 uur een 
nieuwjaarsreceptie in de kerk. Onder 
het genot van een hapje en een drankje 
werden de beste wensen toegewenst en 
was het even gezellig vertoeven.

Eerste Heilige Communie
De kinderen die de Eerste Heilige 
Communie gaan doen worden in een 
aantal bijeenkomsten voorbereid op 
het grote feest dat op zondag 10 juni in 
Steenderen plaatsvindt. Dit jaar zullen er 
in onze cluster ‘de Vijfslag’ 11 kinderen 
meedoen. 
De kinderbijeenkomsten zijn meestal 
op een zondag tijdens een kerkdienst. 
Voor de ouders is er na de kerkdienst 
gelegenheid om even koffie/thee te 
drinken totdat de kinderen klaar zijn. 
Alle zondagen beginnen we om 9.30 uur.
Zondag 4 maart Kerk in Steenderen
Zondag 18 maart Kerk in Vierakker
Zondag 8 april  Kerk in Olburgen, 

voorstellingsviering
Zondag 15 april Kerk in Steenderen
Zaterdag 19 mei Kerk in Steenderen met 

“uitje” (voor ouders en 
kinderen)

Zondag 27 mei Kerk in Steenderen
Zondag 3 juni Kerk in Steenderen 

(oefenen en praktische 
zaken regelen).

Zondag 24 juni Kerk in Steenderen 
(terugkombijeenkomst)

Vrijdag 31 aug. Kerk in Steenderen. 
Gezellige afsluiting voor 
ouders en kinderen.
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Het koor van Joppe
Joppe is van oudsher een agrarische gemeenschap. Het kerkkoor bestond tot eind 
jaren 50 uit 6 agrariërs. De bosbaas - die ook doodgraver was - en de caféhouder 
waren dirigent en organist. Verder was er Gradus. Hij was vrijgezel woonde in een 
huisje bij de IJssel.  Overdag was hij veel onderweg; hij bezocht op de fiets wekelijks 
een groot aantal adressen waar hij de aardappels schilde, een zeis haarde, kippen 
slachtte of een andere tegenprestatie leverde voor de maaltijd en de borrel die hij 
kreeg voorgezet. In zijn goede jaren vrolijkte hij bruiloften op met de harmonica. 
Gradus was bijna 60 jaar een zeer trouw koorlid en voorzanger; menigmaal zong hij 
het lof in zijn eentje. In 1967 verongelukte hij.
Eerder was ook de caféhouder/organist verongelukt. Hij werd opgevolgd door Carl 
van den Beld, antiekhersteller uit Deventer, een man die leefde voor de muziek en 
die naast organist een goede fluitist was. Carl had er een zware klus aan om iets van 
zijn muzikale inspiratie over te brengen op de koorleden maar hij volhardde tot het 
laatst toe, toen hij ver in de 80 was en de koortrap niet meer op kon.
Midden jaren 70 werd er naast het herenkoor een dameskoor opgericht. Enkele 
jaren waren er twee koren die allebei wilden zingen en hun plek opeisten; de heren 
lieten daarbij de dames niet voorgaan. Pastoor Sloot was daarom voorstander 
van samengaan van de koren. Bij het 40-jarig priesterjubileum van de pastoor in 
1979 moest er iets speciaals ingestudeerd worden. Ad Jimkes, directeur van de 
muziekschool in Deventer en tevens parochiaan, bracht de beide koren samen, 
haalde er enige versterking bij en studeerde de 3 stemmige mis van Botazzo in. Vanaf 
die tijd bestaat het huidige gemengd koor. Jimkes vertrok na korte tijd; er waren 
daarna in betrekkelijk korte tijd meerdere wisselingen van dirigent en organist. 
Het koor begon aan een nieuwe periode in 1982 met de komst van Ad van 
Noye. Ad heeft het koor enorm tot bloei gebracht. Hij nam het koor mee in zijn 
enthousiasme voor de muziek, niet alleen omdat hij een voortreffelijke dirigent 
was maar ook door de keuze van het repertoire. De bloeiperiode die volgde, 
was mede mogelijk door een krachtige tenor, Ton Gerritsen, en een degelijke 
organist, Theo Mokkink, die vanaf 1986 het koor begeleidt. 
In 1992 sloten de Lazaristen van Het Spyk in Eefde de deuren. Een belangrijk 
deel van hun koor sloot zich aan bij het koor in Joppe. Opeens was het koor 
in Joppe bijna twee keer zo groot. Vanaf 2007 is Piet Klein Rouweler de 
dirigent. Piet borduurt voort op de lijn die was ingezet. Hij doet dit op zeer 
betrokken wijze en houdt het koor bijeen in een periode waarin er veel 
neergang binnen de kerk bestaat. Het koor heeft nu 22 leden. Zoals overal is 
er sprake van een gevorderde leeftijd bij veel van de leden, maar het zingen 
houdt hen jong van hart.


