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De komende periode zijn heel wat mensen
in parochieverband onderweg. Op 28 april
vertrekt een groep voor een bedevaartreis
naar Lourdes en op 23 mei stappen 15
parochianen in het vliegtuig voor een pelgrimsreis naar Santiago de Compostela.
Voor de mensen die naar Lourdes reizen
staat de plek, waar in 1858 de Heilige
Maagd Maria aan de 14-jarige Bernadette
Soubirous verscheen, centraal. Deze parochianen gaan naar dit overbekende bedevaartoord om te bidden, de Eucharistie te
vieren en mee te lopen in de indrukwekkende licht- en sacramentsprocessies. Bij
de pelgrimsreizigers naar Santiago gaat
het vooral om het onderweg-zijn. Een pelgrim ervaart zijn tocht waarschijnlijk meer
nog dan de Lourdes-ganger als het gaan
van de levensweg. Ons leven kan immers
goed vergeleken worden met een weg.
We zeggen niet voor niets ‘de weg van de
wieg tot het graf’ of ‘de levensweg gaat
niet altijd over rozen’. Alles wat we in een
mensenleven tegenkomen, is te vangen in
het beeld van de weg. Dat geldt ook voor
ons geloof: we zijn ‘het volk Gods onderweg’. Zoals een pelgrim zich overgeeft aan
wat hij op zijn tocht ontmoet, zo vertrouwt
een gelovig mens tijdens zijn reis over de
levensweg op Gods goedheid.
Onze levensweg is een tocht naar God en
vooral ook een pelgrimstocht mét God.
Gerrit te Vaarwerk

Contactgegevens
parochie HH. Twaalf
Apostelen
Pastoraal Team
J.G.M. (Harry) Scheve, pastoor,
tel. 06 53 21 40 17
Kerkstraat 9, 7256 AR Keijenborg
Email: h.scheve@12apostelen.nl
J. (Jaap) van Kranenburg,
pastoraal werker, tel. 06 51 23 03 05
p/a Van Heemstrastraat 4; 7204 GJ Zutphen
Email: j.vankranenburg@12apostelen.nl
M.J.B. (Marga) Engelage-van Langen,
pastoraal werker, tel.: 06 29 40 53 03
p/a Van Heemstrastraat 4, 7204 GJ Zutphen
Email: m.engelage@12apostelen.nl

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

Telefoonnummer voor:

Ziekenzalving, ziekenzegen
en uitvaart
06 103 19 638

PCI - Noodhulp

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

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

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

Assistentie Pastoraal Team
Diaken A.J.M. (Anton) Bos
Tel.: 06 44902208
Email: a.bos@12apostelen.nl
Diaken V.Th.Th. (Theo) ten Bruin:
Tel.: 06 18581803;
Email: t.tenbruin@12apostelen.nl
Diaken G.G.M. (Günther) Oude Groen
Telefonisch spreekuur voor zieken en ouderen:
Dinsdag 18.30-19.30 uur. Tel.: 0545 272320
Email: g.oudegroen@12apostelen.nl
L.M.J.F. (Laura) van de Kam,
parochiemedewerker, tel.: 06 39639364
Email: l.vandekam@12apostelen.nl.
G.J.A.M. (Gerry) Spekkink-Beunk,
parochiemedewerker, tel.: 06 47153610
Email: g.spekkink@12apostelen.nl
M.J. (Marian) Storteler-Wopereis,
parochiemedewerker, tel.: 06 11178334
Email: m.storteler@12apostelen.nl
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Pinksteren: je laten bezielen
Pinksteren is voor veel mensen een lastig feest. Mensen zonder christelijke
wortels hebben al helemaal geen idee waar dit extra lange vrije weekend
vandaan komt, maar ook Christenen hebben nogal eens moeite om dit feest
te begrijpen. Allereerst die drie-eenheid: God de Vader, dat gaat nog wel.
Jezus Christus, de Zoon, ook wel. Maar die Heilige Geest, dat is toch wel een
stuk lastiger. Er is zelfs geen eenheid in het aanspreken ervan: een hij, een zij
of een het? Ik schrijf maar in de vrouwelijke vorm, want Ruach, “adem”, het
Hebreeuws voor Geest, is vrouwelijk.

Ja, het is iets van alle tijden…. het
ongemak over de Heilige Geest. Er zijn
altijd al kerkgenootschappen geweest
die er maar moeilijk mee uit de voeten
konden. Wat dan weer allerlei reacties
van andere gelovigen heeft opgeroepen
die diezelfde Heilige Geest weer zo
benadrukten dat er bijna geen houden
aan was. De Geest doet wat zij wil. En
niet zozeer wat wij willen. We kunnen de
Geest van God niet in regeltjes proppen,
we kunnen haar niet aan banden leggen.
Als zij er is, dan gaat zij haar eigen gang
en werkt tot eer van God. Tenminste, als
zij daar de ruimte voor krijgt in het leven
van de gelovigen en van de kerk.
De essentie van Pinksteren is even simpel
als belangrijk: het geloof krijgt handen
en voeten, krijgt de vorm van sámen,
van samen werken, de geboorte van de
kerk. Pas met Pinksteren dringt het tot
de vrienden van Jezus door waar het om
gaat. Met Pinksteren wordt er pas écht
geluisterd, dan pas begrijpen mensen
elkaar in de volle diepte van het geloof.
In het Oude Testament staat het verhaal
van de torenbouw van Babel. Mensen
willen belangrijk zijn, belangrijker en
machtiger dan God en bouwen daarom
een geweldig bouwwerk dat tot ver
in de hemel moet reiken. Maar als je
zoiets doet, alleen maar belangrijk zijn
en macht uitoefenen, dan versta je
elkaar niet meer en heb je in de kortst
mogelijke tijd hooglopende ruzie. Project
mislukt. Op het Pinksterfeest is het
juist andersom. De vervreemding die
ontstond bij de torenbouw van Babel,

het elkaar niet meer (willen) begrijpen,
alsof je verschillende talen spreekt,
wordt ongedaan gemaakt. Mensen uit
alle delen van de wereld en met allerlei
verschillende achtergronden verstaan
elkaar uitstekend.
Wat bij die eerste christenen in Jeruzalem
ook opvalt, is hun praktische, sociale
instelling. Door de Geest worden ze
gemotiveerd tot een dienend, open,
begripvol en sociaal bewogen leven.
Dat hadden ze al van Jezus geleerd, nu
kunnen ze het zelf, aangeraakt, bezield
door Gods Geest.
Wat kunnen wij ons voorstellen bij een
bezieling van de Heilige Geest? Je moet
het niet te ver zoeken, het is de sfeer
en het zijn de omstandigheden waarin
je leeft. Het heeft te maken met hoe
je omgaat met elkaar. De Geest, dat is
bezieling, dat is nieuwe energie, nieuwe
trouw waarmee je weer verder kunt en
waarmee je je medemens kunt inspireren.
Als Christenen zijn we het aan elkaar
verplicht elkaar telkens opnieuw weer
te bezielen en nieuwe levenskracht te
schenken.

door anderen laten opleggen, durven we
ons te laten bezielen?
Ik wens u allen, mede namens de collega’s
van het pastoraal team, de diakens
en de parochiemedewerkers een zalig
Pinksteren!
Jaap van Kranenburg

Gregoriaanse
Vespers
St. Janskerk
Zutphen
Zondag 6 mei, 17.00 uur
Mariavespers bij het begin van de
Meimaand
Zondag 20 mei, 17.00 uur
Vespers op het Hoogfeest van
Pinksteren

Rest ons nog één vraag: staan we
open voor wat de Geest wil doen in
ons leven? In onze parochie, in onze
geloofsgemeenschap, in onze eigen ziel?
Willen we ons laten sturen door deze
Geest, vrij en ongebonden aan regeltjes
die we onszelf opleggen of die we ons

Zondag 24 juni. 17.00 uur
Vespers van St. Jan de Doper,
patroonfeest van onze kerk.
Tekstboekjes zijn beschikbaar.
Het Gregoriaans Getijdenkoor St.
Jan nodigt u hiervoor van harte uit.
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Eerste lustrum van eigentijdse
Passieviering in Vorden
we soms ook te maken met eenzaamheid,
onverdraagzaamheid, onbegrip, ziekte en
dood. Het lijdensverhaal van Jezus van
Nazareth geeft mensen daarin hoop en
troost en misschien ook richtingwijzers
voor het helpen van anderen in hun nood.
Met verhalen, liederen en beelden werd
dit jaar weer vormgegeven aan het
lijdensverhaal. Het verhaal zelf, verteld
door de voorgangers, werd afgewisseld
met confronterende beelden en poëtische
en actuele teksten. De beelden werden
geprojecteerd op een groot scherm voor
in de kerk. Onderstaand één van deze
beelden.

Op Goede Vrijdag 30 maart werd in de Christus Koningkerk voor de vijfde keer
in successie een eigentijdse uitvoering van het Passieverhaal gebracht. Net als
de voorgaande jaren waren er twee vieringen, om 15.00 uur en om 19.00 uur,
zodat alle belangstellenden een plaats konden vinden. De eerste viering om
14.30 uur werd voorafgegaan door een stille tocht langs de kerken van Vorden.
Hierbij werd een groot houten kruis door vrijwilligers meegedragen. Bij de
kerken aangekomen werd stilgestaan bij, en gebeden voor de mensen die ver
weg en dichtbij een kruis te dragen hebben in hun leven.
stonden, waren het uitgangspunt voor
deze vijfde Passie.

Beide vieringen werden opgeluisterd door
een projectkoor van bijna 100 mensen,
vijf solisten en een combo. Ruim 800
bezoekers hebben genoten van deze
indrukwekkende passie-uitvoering.
Het Passieteam van de parochie HH.
Twaalf Apostelen, bestaande uit Jan
te Plate, Frank Sterenborg, Jaap van
Kranenburg, Wil Matti en Margriet te
Morsche, heeft opnieuw een prachtige
viering over de laatste dagen van Jezus
van Nazareth gemaakt. Dit jaar ging
men bij de viering in de schoenen staan
van een getuige uit het volk, Simon van
Cyrene. Hem werd gevraagd het kruis van
Jezus mee te helpen dragen.
Het verhaal van Simon van Cyrene en
dat van anderen die destijds langs de weg

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 mensen,
zoals Simon van Cyrene, gevraagd om
te helpen bij het lijden van de ander,
dichtbij en ver weg. Of het uitkomt of
niet doet er dan niet toe. In de wereld
worden nog steeds miljoenen mensen
getroffen door oorlog, terreur, misbruik,
geweld, honger en uitbuiting. Velen
sterven een mensonwaardige dood.
Dichtbij, in de eigen omgeving hebben

Birmese Rohingya-kinderen smeken om voedsel in een vluchtelingenkamp in Pakistan.

Ter ondersteuning van het geheel was er
voor de kerkgangers een prachtig boekje
gemaakt met alle teksten en afbeeldingen
van deze Passie.
Na afloop van de vieringen klonk een
ovationeel applaus voor het koor en alle
andere medewerkers en bij het uitgaan
van de kerk waren vele lovende reacties
van de vaak ontroerde bezoekers. De
meesten zeiden: “Dit willen we het
volgend jaar graag weer mee beleven”.

Joseph Wissink
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Vrijwillige bijdrage

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

Een afscheid
Na ruim anderhalf jaar als vicevoorzitter gewerkt te hebben
leg ik mijn functie neer en neem ik afscheid van het bestuur
en het pastoraal team.
De afgelopen tijd ben ik tot de conclusie gekomen dat ik niet
de juiste man voor deze positie ben. Dit betekent dat ik mijn
werk niet zo kan uitvoeren als ik het graag zou willen doen.
In mijn korte periode als vicevoorzitter heb ik veel mensen
ontmoet met passie voor hun geloofsgemeenschap en voor
het werk dat er ligt, dat is mooi om mee te maken en essentieel voor een goed functionerende geloofsgemeenschap
en voor de gehele parochie. In mijn periode als vicevoorzitter zijn er zeker zaken geregeld waardoor de parochie meer
toekomst bestendig is, maar er is ook nog veel te doen. Er
zijn grote uitdagingen voor de nabije toekomst die veel inzet
vergen van het bestuur, het team en alle vrijwilligers in de
geloofsgemeenschappen.
Zo zullen de komende tijd een aantal bestuursleden aftreden
omdat de twee termijnen zijn verstreken. Hiervoor is een
benoemingsadviescommissie in het leven geroepen en
deze mensen zijn druk bezig met het zoeken naar goede
kandidaten.
Gelukkig zijn de meeste locatieraden weer voldoende
bemenst en daarmee klaar voor de nabije toekomst.
Ik wens het bestuur, het pastorale team en iedereen die onze
mooie parochie een warm hart toedragen heel veel succes
met alle uitdagingen die op hun wegkomen.
Louis van Dijk

Parochieavond met
prof. Jozef Wissink
Op 19 april aanstaande wordt in de
Christus Koningkerk in Vorden een
parochieavond georganiseerd over
het thema:
Geloven in God nu: Gedachten
in het spoor van Thomas van
Aquino en Tomas Halik.
Spreker is prof. dr. Jozef Wissink,
emeritus hoogleraar in de systematische en praktische theologie.
Meer informatie vindt u in de bijlage van dit nummer van
Onderweg. De avond begint om 20.00 uur en de toegang is vrij.
Komt allen!

Zoals elk voorjaar vragen wij u ook dit jaar een bijdrage te
geven voor het blad Onderweg,
dat een belangrijke rol speelt in de
communicatie van onze parochie.
Tijdens de “grote” redactie
vergadering met alle redacteurs
uit de geloofsgemeenschappen op
dinsdag 13 maart jongstleden, werd
stil gestaan bij het vernieuwde
uiterlijk van Onderweg vanaf
het eerste nummer van de
zesde jaargang.
Wij mogen dankbaar zijn hoe
de onderlinge samenwerking
tussen de lokale redacties en het
redactieteam verder gegroeid
is. Verder hopen wij ook de
komende tijd de Onderweg te
mogen blijven verspreiden met
de hulp van vele vrijwilligers, die
er voor zorgen dat Onderweg bij
u op de mat valt.
De afgelopen vijf jaar heeft uw financiële bijdrage
zeker bepaald dat wij op de ingeslagen weg kunnen voortgaan
en vormt uw gift een blijvende basis voor de toekomst van
Onderweg. In de bijgesloten bijlage worden de verschillende
mogelijkheden, om een bijdrage te doen, aangegeven.
Mogen wij weer op uw steun rekenen?
Namens de redactie van Onderweg,
Huub Winkeler

Helpt u de parochie verder?

In het vorige nummer van Onderweg hebben wij u verteld
over de vacatures in het parochiebestuur. Zoals u in dit
nummer kunt lezen, heeft ook vicevoorzitter Louis van Dijk
te kennen gegeven zijn functie neer te willen leggen. Een
groep mensen bestaande uit Piet-Hein Cremers, Günther
Oude Groen, Herman Heuver en Huub Winkeler heeft op
verzoek van het parochiebestuur de taak op zich genomen
om te helpen bij het zoeken naar een goede invulling van
de ontstane vacatures. Deze groep zal de locatieraden
en pastoraatgroepen van onze geloofsgemeenschappen
bezoeken om samen met hen over mogelijke kandidaten te
spreken. Maar de mogelijkheid bestaat natuurlijk dat we
mensen over het hoofd zien.
Bent u of kent u iemand die geschikt is voor het
parochiebestuur en die de parochie verder wilt helpen?
Hebt u nog verdere vragen? Twijfelt u of het wel wat voor
u is? Neem contact met ons op! Het werk voor de parochie
is uitdagend en waardevol, en het gáát ergens over. Niet
alleen beheert u de erfenis van vele generaties katholieken
uit het verleden van onze parochie, u werkt ook aan de
toekomst. Helpt u de parochie verder? Neem alstublieft
contact op met ons parochiesecretariaat en we bellen
u op: secretariaat@12apostelen.nl of telefoonnummer
0575711310.
Namens de benoemingsadviescommissie,
Huub Winkeler
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Nieuwe armoede
Op 27 maart 2018 heeft in Vorden het voorjaarsoverleg
tussen het PCI bestuur en de vertegenwoordigers van de
verschillende werkgroepen uit de geloofsgemeenschappen
plaatsgevonden. Het thema van de avond was ‘nieuwe
armoede’. Harry Scharrenborg van de DKCI (Diocesane
Kerkelijke Caritas Instelling) gaf een presentatie, waarin hij
ons een nieuwe kijk op armoede meegaf. Armoede is iets
wat in de loop van de jaren verandert en een andere inhoud
krijgt. De jaren ‘80 van de vorige eeuw kenden, met een grote
werkeloosheid een heel andere armoede dan deze tijd, waarin
voor verschillende beroepsgroepen nauwelijks medewerkers
te vinden zijn. Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft
in 2015 becijferd dat desalniettemin 10% van onze bevolking
in armoede leeft en dat 3% zelfs in een chronische armoede
situatie verkeert. Van chronische armoede is sprake als
iemand meer dan 4 jaar onvoldoende geld voor het dagelijkse
levensonderhoud. Dat percentage is in 2016 zelfs nog gestegen
tot 3.3%.
Naast chronische armoede is er ook een grote groep mensen
die moet rondkomen met een minimuminkomen. Voor
deze groep is er vaak onvoldoende geld om ‘mee te kunnen
doen’ in de maatschappij. Kinderen kunnen niet naar een
sportvereniging, geen lid worden van de bibliotheek, hebben
niet voldoende schoolspullen, kunnen niet mee op een
schoolreisje en ook de ouders moeten zich dingen ontzeggen.
Helaas hebben in gezinnen met een minimumkomen ook
vaak last van schulden. Als er iets mis gaat in het huishouden
ontstaat vaak een negatieve spiraal. Als bijvoorbeeld de TV
stuk gaat en via de kredietverlening van een postorderbedrijf
een nieuw toestel wordt aangeschaft, gaat het mis. De aflossing
en rente kunnen niet uit het inkomen worden betaald, van
het een komt het ander en de schulden lopen steeds verder
op. Dat tegenwoordig door gemeenten veel aandacht wordt
geschonken aan de schuldenproblematiek zegt in feite al
genoeg. Ook het instituut Schuldhulpmaatjes voorziet in een

dringende behoefte. De PCI wil graag hulp bieden wanneer
een TV of een wasmachine noodzakelijkerwijs vervangen moet
worden. We denken dat op die manier schulden voorkomen
kunnen worden.
Aan de buitenkant is armoede vaak slecht waarneembaar.
Mensen komen niet graag met armoede voor de dag en het
opsporen is dan ook lastig. Uit de gegevens waarover wij als
PCI beschikken blijkt wel dat mensen in de steden de weg naar
de PCI gemakkelijker vinden dan op het platteland. Zo zijn er
in de agrarische sector soms te grote en te kleine bedrijven die
alleen aan de eisen van nieuwe (Europese) regelgeving kunnen
voldoen door nieuwe schulden aan te gaan. Noodzakelijke
modernisering hebben vaak tot gevolg het rendement verloren
gaat en verborgen armoede ontstaat, waardoor geen geld
overblijft als gezinsinkomen.
Onze paus Franciscus heeft aangegeven dat hij zich zorgen
maakt over de toekomst van kinderen in gezinnen met
armoede. Uit onderzoek blijkt dat kinderen die in armoede
opgroeien vaker dan gemiddeld fysieke en psychische klachten
kennen, waarbij ze vaak zelf het idee hebben dat ze aan die
situatie weinig kunnen veranderen. Ze schamen zich, ze
worden uitgesloten en ze zijn jaloers op leeftijdsgenoten.
Dat zijn geen goede vooruitzichten. Door ondersteuning
voor deelname aan onderwijs en het sociale leven moeten we
proberen het tij voor die kinderen te keren.
Tijdens de avond in Vorden met onze PCI werkgroepen
hebben we geprobeerd iedereen weer de nodige inspiratie te
geven om door te gaan met ons belangrijke werk. In volgende
nummer van Onderweg zal een uitgebre4ider verslag van
de avond volgen. Ik hoop dat ook u als lezer
signalen van armoede probeert waar te nemen
en op te pakken, en waar nodig mensen de weg
wilt wijzen naar de PCI. Wij zijn er voor!
Theo Venneman
voorzitter PCI

Kostersdag in Utrecht
Op zaterdag 3 februari (feestdag
van de H. Blasius) was in
Utrecht de kostersdag voor
kosters van ons aartsbisdom
georganiseerd.
Er was een interessant
programma samengesteld. De
Eucharistieviering vond plaats
in de Catharinakathedraal
waar mgr. Woorts voorging,
geassisteerd door de vicarissen
Cornelissen, Pauw en de Utrechtse pastoor Huitink. Hulpbisschop
Woorts, zelf ooit koster geweest, sprak tijdens de preek zijn
waardering en dank uit voor het werk van de kosters. Na afloop
van de viering kon men de Blasiuszegen ontvangen. Na een
goed verzorgde lunch in het nabijgelegen Bonifatiushuis werd,
wederom in de kathedraal, door mgr. Woorts een boeiende lezing
gegeven over het ontstaan van het katholicisme in Nederland
vanaf het jaar 700 (toen Willibrord hier predikte) tot heden en
met name wat er zich zoal in het bisdom Utrecht afspeelde.

Hierna volgde een rondleiding door het kerkelijk centrum van
Utrecht met als gidsen de hierboven genoemde voorgangers. De
tocht ging langs plekken die van belang zijn voor de R.K. Kerk
in het algemeen en ons bisdom in het bijzonder. Tot slot was er
nog een rondleiding mogelijk in de Catharinakathedraal. De dag
werd afgesloten met een drankje in het Bonifatiushuis, tevens
de plaats waar de priesterstudenten college volgen. Al met al een
zeer geslaagde dag georganiseerd door de Diocesane Werkgroep
Kosters.
Een deelnemende koster
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Niets in de gaten
Pro Ecclesia et Pontifice voor
Margriet te Morsche
17 maart. De kerk in Borculo loopt vol, en dat voor een
zaterdagavond. Ze komen overal vandaan, die kerkgangers.
Er is familie, er zijn vrienden, leden van de MOV en van
andere werkgroepen zijn aanwezig, een flinke delegatie
uit Zutphen, leden van het parochiebestuur, de krant is er,
maar Margriet heeft niets in de gaten.

mensen soms niet
herkent op straat
omdat je in een
andere stad bent.

Het voorblad van het liturgieboekje wordt
opgesierd door een grote margriet, in
het boekje een tweetal gedichten van
Margriet. Nog steeds geen belletje dat
rinkelt. Margriet zingt, in haar bekende
hoekje bij de muur met het koor Stemmig,
zoals ze al vele jaren doet. Een warm wit
vest heeft ze aan want de muur is koud.
Gek is dat, niets in de gaten hebben
terwijl er toch van alles anders is. Maar
zo gaat dat. Het zit dan op een of andere
manier niet “in je systeem”, zoals je

Maanden lang
zijn verschillende
mensen ermee
bezig geweest
voor het zo ver
was: de uitreiking
van de pauselijke
onderscheiding
Pro Ecclesia
et Pontifice
aan Margriet
te Morsche.
In de kranten
en de website van de parochie kunt u
uitgebreid lezen waarvoor en waarom
Margriet deze hoge onderscheiding heeft
gekregen. Om maar wat te noemen: als
parochiemedewerker de spin in het web
bij de ontwikkeling van de Zutphense
parochie, Het Brede Dak, de MOV met zijn
vele acties, het Passieteam, verschillende
bezoekgroepen, individueel pastoraat,
bestuurslid, lid van pastoraatsgroepen,
ga zo maar door. Nogmaals, ga vooral de
website van de parochie bezoeken!

Dank je wel!
Dank aan allen voor de mooie viering,
de felicitaties, de bloemen, die ik
bij mijn geheel onverwachte Pauselijke
onderscheiding mocht ontvangen.
En heel veel dank aan diegene die me
dit van harte hebben toegedicht
en dit allemaal hebben georganiseerd.
Ik voel me dankbaar en blij.
Passie laat zich niet inkaderen!
Lieve groet,
Margriet te Morsche

Pastoor Scheve, een natuurtalent als het
gaat om zo’n uitreiking, had een korte en
gloedvolle preek over passie, leven vanuit
passie en het doen vanuit passie (het
heilig moeten). Een korte heldere uitleg
vanuit het Evangelie over… ja, eigenlijk
over mensen als Margriet.
“Het heeft de paus behaagd….” klonk het
toen Margriet eenmaal naast de pastoor
stond. Nog viel het kwartje niet, maar dat
duurde niet lang. Groot was de verbazing
en de emotie die loskwam. Het opspelden
van de bijbehorende “versierselen” nam
nog aardig wat tijd in beslag, de speld was
niet open te krijgen, maar uiteindelijk kon
de Eucharistieviering zijn vervolg krijgen.
Na de viering werd Margriet volop
gefeliciteerd met zoenen, bloemen en
andere hartelijkheden. Wat een prachtige
avond was het, daar in Borculo. Nogmaals
Margriet, van harte gefeliciteerd
namens het parochiebestuur en het
breed parochieel team met deze zeer
welverdiende onderscheiding!
Namens bestuur en team,
Jaap van Kranenburg
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Emeritus pastoor
Chris Loeffen C.M. overleden
Zaterdag 24 februari 2018
is emeritus pastoor Chris
Loeffen C.M. op 83-jarige
leeftijd overleden.
Zaterdag 3 maart werd
in de parochiekerk
H. Hubertus te Ooij de
plechtige uitvaartdienst
gehouden, waarna de
begrafenis plaatsvond op
het kerkhof aldaar.
Pastoor Loeffen werd op
24 september 1934 in
Ubbergen geboren, trad
op 21 september 1955 in
bij de Congregatie der
Missie (Lazaristen) te
Panningen en werd op
10 september 1961 tot
priester gewijd. Voor hij
in 1982 als pastoor in
de parochie St. Joseph
in Lochem ging werken,
was Chris Loeffen actief
als bedrijfsaalmoezenier, kapelaan en als godsdienst- en
geschiedenisleraar. De Lochemse periode werd in 2000
afgesloten met een eervol ontslag. Daarna vestigde hij
zich in het Studiehuis Vincentius à Paulo in Nijmegen.
Om gezondheidsredenen verhuisde hij in 2011 naar het
Missiehuis te Panningen. Tijdig voorzien van het Sacrament
van de Zieken, overleed hij in Zorgcentrum Vincent Depaul
op zaterdag 24 februari 2018.
Bij zijn komst in 1982 kwam pastoor Loeffen in een actieve
Lochemse parochie, waar men duidelijk de bakens aan
het verzetten was. Het is mede zijn verdienste geweest
dat dit vernieuwingsproces doorgang kon vinden. De
grondstructuren die toen zijn gelegd, hebben in grote
mate bijgedragen aan de organisatiestructuur van de
huidige geloofsgemeenschap. Chris Loeffen was een
warme en bescheiden persoonlijkheid. Zijn voorgaan in de
Eucharistievieringen en zijn prachtig zingen gaven inspiratie
aan velen. In die tijd waren er in Lochem al Woord- en
Communievieringen, iets wat elders nog maar sporadisch
voorkwam. Pastoor Loeffen kon oud en nieuw verbinden en
een klimaat scheppen waarin veel vrijwilligers zich konden
ontplooien. Veel waardering was er voor de oecumenische
vieringen waarin hij bij toerbeurt voorging.
Katholiek Lochem en omstreken hebben veel aan pastoor
Loeffen te danken. Wij danken hem voor alles wat hij voor
ons heeft gedaan. In het vaste geloof ‘De Heer heeft mij
gezonden om zijn Evangelie te verkondigen’ heeft hij 18 jaar
lang voor de geloofsgemeenschap St. Joseph gewerkt. Dat hij
moge rusten in vrede.
Anton Schilderinck,
voorzitter locatieraad

Ruud Lubbers 1939-1918
Half februari overleed Ruud
Lubbers, de langst zittende
minister-president in de
Nederlandse geschiedenis.
Hij was dus zelfs langer
regeringsleider dan legendarische
mannen als Thorbecke en
Drees. Lubbers werd 1982
premier in een moeilijke tijd. De
Nederlandse economie stond
er slecht voor. Er was sprake
van grote werkloosheid en een
niet kloppende begroting: de
staatshuishouding moest hoog
nodig weer op orde worden
gebracht. Lubbers slaagde met
vlag en wimpel voor dit karwei
in de twaalf jaar dat hij aan het bewind was. Zijn sterke punten
waren met name zijn talent om mensen met elkaar te verbinden
en het kunnen sluiten van compromissen (‘de meester van
het compromis’ werd hij wel genoemd). Lubbers stond verder
bekend om zijn zakelijkheid en pragmatisme. Iets minder
bekend is misschien dat hij ook een overtuigd katholiek was. Het
geloof heeft hem heel zijn leven geïnspireerd en bezig gehouden.
Als jongeling vertrok hij vanuit Rotterdam naar Nijmegen om
daar aan het Canisiuscollege door jezuïeten intellectueel te
worden gevormd. Ongetwijfeld zal hij daar ook in aanraking
zijn gekomen met de katholieke sociale leer, zoals die in de
encycliek Rerum Novarum is verwoord. In dit boekwerk is een
felle kritiek op het ongebreidelde kapitalisme te lezen. Het was
het katholieke antwoord op de sociale malaise waarmee veel
bevolkingsgroepen in de 19e en 20ste eeuw te kampen hadden.
Er werd gezocht naar een derde weg, iets tussen kapitalisme
en socialisme in. Die leer, waarin met name duurzaamheid en
solidariteit centraal staan, heeft veel invloed gehad op Lubbers’
denken. Misschien is dat het duidelijkst tot uiting gekomen in het
werk dat Lubbers na zijn premierschap verrichtte: hij werd Hoge
Commissaris voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties,
pleitte in die hoedanigheid voor een ruimhartig asielbeleid en
was kritisch over de uitvoering van de Vreemdelingenwet. Later,
na zijn terugkomst in Nederland, kwam duurzaamheid centraal
te staan en werd hij voorzitter van de Raad van Toezicht van het
Energieonderzoek Centrum Nederland.
In een artikel in Trouw schrijft de historicus Jan de Bas dat
Lubbers geregeld de toenmalige Rotterdamse bisschop Bär
bezocht voor goede raad. Met name in de kwestie van de
kruisraketten, die hem erg bezighield. Lubbers, zo zegt hij, was
altijd op zoek naar zingeving en spiritualiteit: in zijn leven ging
het uiteindelijk om de hogere vragen van het bestaan. Dit komt
ook tot uiting in uiting in citaten van Lubbers zelf. Zo zei hij
over het CDA: ‘De partij moet weer meer gaan appelleren aan
het christendom, met Christus als voorbeeld.’ Of over het geloof:
‘Zonder geloof komen we er niet. Dat erkennen nu ook mensen
die vroeger tegen het geloof waren, zoals de vooraanstaande
filosoof Jürgen Habermas, die zegt dat we religie voluit moeten
erkennen, en niet moeten denken dat het iets uit de oudheid is.
Geloof is beter voor mensen.’
Met Ruud Lubbers is een moderne katholiek heengegaan wiens
leven en denken ons ter inspiratie kunnen zijn.
Hans Limbeek
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Anne-Marie Reuvers-Verschure:

Ik houd van contact met mensen
Dit keer staat Anne-Marie Reuvers uit Warnsveld in de spotlights. Anne-Marie
is door en door Zutphens, geboren in een echt katholiek gezien, opgegroeid
tijdens de nadagen van de verzuiling en verknocht aan het katholieke leven
waaraan ze op haar eigen manier invulling geeft. Ze heeft van alles gedaan in
de kerk en is nu al een jaar of tien voorganger bij uitvaarten op verschillende
plaatsen in onze parochie. Dat werk doet ze met hart en ziel en ze kan er
boeiend over vertellen. Ik mag er een avond naar luisteren en er iets over
opschrijven. Verslag van een gesprek met een bevlogen mensenmens.
“Ja, waar zal ik beginnen?”
vraagt Anne-Marie, als ik haar
de vraag stel wie Anne-Marie
Reuvers is. “Bij het begin,” stel ik
voor. “Nou begin dan maar met
mijn meisjesnaam toe te voegen,”
zegt ze, “ik heb mijn hele leven
in Zutphen gewoond en onder
die naam kennen sommige
mensen me misschien nog.” En
dan begint ze te vertellen. Ze
vertelt over Zutphen vroeger,
over het Zutphen waar ze is
geboren en getogen in een tijd
dat het Klein Vaticaan nog echt
een Klein Vaticaan was. Een
tijd waarin de kerk elke week
vol zat en je elke zondag met
je familie in dezelfde kerkbank
zat, achter dezelfde mensen.
Een tijd ook, waarin je niet kon
wachten tot je twaalf jaar werd,
omdat je dan lid mocht worden
van het jongerenkoor St. Jan.
En waarin je, als je zestien werd,
naar het Tolhuis mocht in het
Hubertusgebouw dat toen nog
bestond. Het Tolhuis betekende
dat je uit mocht gaan in het
weekend, naar je eigen bar, waar allerlei
feesten werden georganiseerd en je de
jongens van de (katholieke) voetbalclub
Hercules tegenkwam.
Anne-Marie praat er met warmte over
en met een zekere weemoed. Of dat
vooral nostalgie is naar vroegere jaren
of naar het katholieke karakter ervan
is me niet helemaal duidelijk, maar
beide zijn duidelijk aanwezig. “Ja, we
organiseerden van alles en onze ouders
vonden het prima. Het was toch een
soort van vertrouwd, omdat het katholiek
was. Het Tolhuis was niet direct van de
kerk, maar af en toe kwam er zeker wel
eens een kapelaan of pastoor, dus die
link was er wel degelijk.” Ze vertelt: ”Het
liep ook eigenlijk allemaal een beetje in
elkaar over. We kwamen in het Tolhuis
en zaten ook in het jongerenkoor. Dat

koor zong elke week in de kerk, zelf als
jongerenkoor, als steunkoor voor de
volwassenen of bijvoorbeeld tijdens
beatmissen. Ook zat ik in de woorden tekstgroep, waarbij we samen met
de pastores over bijbelteksten en de
betekenis ervan spraken. Het katholieke
was een vanzelfsprekend onderdeel van
ons leven.”
Nadat Anne-Marie van het Isendoorn
college afkwam had ze verschillende
baantjes en in 1985 trouwde ze met Frank
Reuvers. Tussen 1986 en 1992 kregen
ze vier kinderen en kwam het gezin op
de eerste plaats. In 1998 is Anne-Marie
weer gaan werken en kwam terecht bij
wat nu het ‘Woonbedrijf ieder1’ heet. Ze
is er niet meer weggegaan en werkt nu bij
de afdeling verhuur. Het leukste aspect
van haar werk vindt ze het contact met

mensen. Op mijn vraag of dat in haar
werk voor de kerk ook van toepassing
is, zegt ze: “Ja, eigenlijk wel. Ik houd
van het contact met mensen. Als ik een
uitvaart begeleid betekent dat vaak dat ik
mensen in een korte tijd van heel nabij
meemaak. Ik heb verschillende functies in
de kerk gehad, maar dit is wel het mooiste
werk. Je kunt voor mensen in moeilijke
omstandigheden echt iets betekenen.
Soms juist omdat je géén priester bent,
waardoor de afstand gevoelsmatig wat
kleiner is.”
Anne-Marie is inderdaad al jaren
actief in de kerk, in verschillende
koren, werkgroepen en als lector en
cantor. Ook heeft ze veel tijd gestopt
in opleidingen. Samen met haar
vriendin Regina van Veen volgde ze de
Pastorale School in Wehl en later ook
de Diocesane Kader Vorming DKV. Ze
zat in de avondwakegroep en ging voor
tijdens Woord- en Communievieringen.
Dat stopte toen de St. Jan in 2010
het Eucharistisch Centrum werd. De
veranderde rol van leken tijdens de
vieringen heeft wel gevolgen gehad voor
de participatie van Anne-Marie en van
anderen in de vieringen in Zutphen en
dat vindt ze eigenlijk heel jammer. Maar
wat bleef is het begeleiden van uitvaarten.
Anne-Marie doet dat sinds 2009 en ze
denkt dat ze er inmiddels meer dan 100
gedaan heeft, al houdt ze dat niet bij. “Het
is heel bijzonder werk. In de drie of vier
dagen dat zo’n periode duurt ben je er
eigenlijk voortdurend mee bezig, het zit
steeds in je hoofd. Daarbij gaat het echt
over de diepste zaken die mensen raken.
Emoties spelen natuurlijk een grote rol
en een lach en een traan liggen dan vaak
dicht bij elkaar. Je maakt van alles mee,
families waarbij het onderling niet botert
bijvoorbeeld, of dat je in het crematorium
een verbinding tussen een lied van André
Hazes en een bijbeltekst wilt proberen
te leggen. Meestal zijn het heel warme
en dierbare omstandigheden en heb je
gewoon goede gesprekken. Soms krijg ik
wel eens een kaartje na afloop of wordt
er een bos bloemen bezorgd. Dat is niet
nodig, maar het is natuurlijk wel fijn.
Uiteindelijk echter, vind ik het contact
met de mensen op een moment dat je
echt iets voor ze kunt betekenen het
belangrijkst. Dat doet me goed.”
Theo Lam
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Het feest van de Geest:

Pinksteren

Met Hemelvaart liet Jezus zijn leerlingen alleen achter. Hij
had hen echter wel beloofd de Heilige Geest te sturen, die hen
geestelijk zou leiden en kracht zou geven om te getuigen van het
evangelie. Tien dagen na Hemelvaart, op de vijftigste dag van
Pasen, kwam de beloofde Heilige Geest over de discipelen. (Het
woord Pinksteren is afkomstig van het Griekse woord pentekostè
dat vijftigste dag betekent).
In Handelingen is deze gebeurtenis beschreven. Ongeveer
120 leerlingen waren bijeengekomen op een bovenvertrek in
Jeruzalem toen plotseling een geluid opstak dat leek op een
enorme windvlaag terwijl op de hoofden van de aanwezigen
zich tongen als van vuur vertoonden. Allen werden vervuld van
de Heilige Geest en begonnen in vreemde talen te spreken. De
mensen waren verbaasd en verwonderd. Sommigen dachten
zelfs dat ze dronken waren. Maar Petrus vertelde dat dit alles
was voorzegd. Hij riep de mensen op berouw te hebben en zich
te laten dopen in de naam van Jezus tot vergeving van de zonden
om zo de Heilige Geest te ontvangen. Drieduizend mensen
gaven die dag gehoor aan zijn oproep. Het wordt gezien als het
beginpunt van de kerk.
Sinds het concilie van Elvira in 310 staat het Pinksterfeest op
de christelijke kalender. Samen met Kerstmis en Pasen behoort
het tot de hoogtepunten van het kerkelijk jaar. Vooral in de
Middeleeuwen was Pinksteren een groot festijn. In kerken
werden onder klaroengeschal duiven los gelaten en liet men
vanuit de gewelven de blaadjes van pioenrozen (vurige tongen)
op de gelovigen neerdwarrelen. Daarom werd in Oost-Nederland
ook wel gesproken van Rozenpasen. Later in de Middeleeuwen
werd het aanvankelijk dagendurende festijn terug gebracht naar
drie Pinksterdagen. Nog weer later, in 1815, werd er nog een dag
van afgehaald en werden het de twee Pinksterdagen die we nu
nog hebben.

En voor het geval dat u toevallig met Pinksteren eens in Rome
bent: in het Pantheon is elk jaar een betoverende Pinkstermis.
Daar is het oude Middeleeuwse ritueel met de dwarrellende
rozenblaadjes nog altijd springlevend. Door het oog van de
hoge koepel worden zakken vol vurige tongen naar beneden
geworpen, die vervolgens langzaam naar beneden dwarrelen. De
rozenregen duurt zolang totdat de vloer van het Pantheon geheel
is bedekt met een tapijt van rozenblad.
Hans Limbeek

Heilige plaatsen Jezus onderweg!
Het verhaal van de bruiloft die plaatsvond in
Kana, Galilea
Het verhaal wordt verteld in het tweede hoofdstuk van het
Evangelie van Johannes (Joh. 2,1-11). Op de plaats waar
Jezus zijn eerste wonder verrichtte, op de bruiloft van Kana,
veranderde hij water in wijn.
Nu staat er een kerk. Tijdens
een bezoek aan Israël wordt
deze plaats vaak aangedaan.
Maar of dit werkelijk de
plek is waar Jezus zijn
eerste tekenen verrichtte,
is echter niet zeker. De
traditie vereenzelvigt Kana
met de huidige Arabische
plaats Kefar Kanna (Arab.
Kafr Kanna) dat in het begin
van deze eeuw ruim 16.000
inwoners telde. ‘Kefar’ of
‘Kafr’ betekent ‘dorp’. Er is
echter ook een opvatting dat
de ligging van de bedoelde
plaats Kana 4 km verder
ligt dan Kefar Kanna. Nu
is daar een bedoeïendorp.
In de tijd van Jezus waren
er echter twee plaatsen met bijna dezelfde naam: Kefar
Kanna en Kefar Kenna. De eerstgenoemde plaats zou het
Nieuwtestamentische Kana zijn. De naam Kana heeft zijn
oorsprong in het Hebreeuwse woord ‘Quanah’, dat riet
betekent.
In de vorige Onderweg hebben we stilgestaan bij de stad
Nazareth. In de tijd van Jezus was Kana belangrijker voor
wat betreft zijn invloed op de omgeving dan Nazareth. Nu
ligt de situatie echter geheel anders.
In het evangelie van Johannes wordt beschreven dat er een
bruiloft op de derde dag werd gevierd in Kana. De derde
dag is, onder meer in de Joodse traditie, de dag van de
vruchtbaarheid. Want op de derde dag van de Schepping
schiep Jaweh zaaddragende planten en bomen.
Johannes schrijft dat ook ‘de moeder van Jezus’ aanwezig
was, waarom wordt echter niet verteld. Wie er met elkaar in
het huwelijk traden blijft ook onvermeld.
Het wonder van het water, dat in wijn veranderde, heeft
een verregaande invloed op de kerkelijke traditie. In de
feestzaal stonden zes stenen bakken voor het Joodse
reinigingsgebruik. Elke bak had een inhoud van twee tot
drie metreten. Een metreet is een inhoud van circa 40
liter. Dat is dus meer dan 720 liter water. Jezus beveelt
dat deze bakken gevuld moeten worden en laat vervolgens
de ceremoniemeester van het water drinken. Verbaasd
constateert deze dat hij wijn drinkt. Hij richt zich tot
de bruidegom: “Maar u hebt de beste wijn tot het laatst
bewaard!” Tot op de dag van vandaag kennen velen dit
gedeelte van het Johannesevangelie.
Huub Winkeler
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Resultaat vastenactie 2015/2016:

Kansen voor vrouwen in cacao
Women empowerment in cacaobusisness is de naam van de vastenactie
zoals deze in 2015 en 2016 in onze parochie is gehouden. Het doel was
om cacaoboerinnen in Ivoorkust een steuntje in de rug te geven bij hun
werkzaamheden. Op zondag 25 februari 2018 was er een lezing/ presentatie
over dit project in de Christus Koningkerk te Vorden. Onder grote
belangstelling gaf mevrouw Victorine Couaglou een PowerPoint presentatie
met veel fotomateriaal. Ze vertelde wat er na ca. drie jaar tot stand gekomen is.

cacaobonen zijn inmiddels vaste afnemers
gevonden. Wel blijft de prijs afhankelijk
van de wereldmarkt in cacao. Amsterdam
is de grootste overslaghaven van cacao ter
wereld met een jaarlijkse overslag van 4,2
miljoen ton, waarvan circa 800.000 ton
uit Ivoorkust en Ghana komt.

Mevrouw Couaglou is
de voorzitter van de
vrouwencoöperatie
Coado Due. Zij was
in Nederland op
het cacaocongres
in Amsterdam om
daar te vertellen
over de voortgang
van de ontwikkeling
die Coado Due
doormaakt. Hetzelfde
wilde ze in onze
parochie ook graag
doen.
Coado Due wordt door vrouwen voor
vrouwen geleid. De cacaoplantages zijn
te vinden rond de plaats Duekoue. Met
behulp van expertise uit Nederland is
men begonnen de verouderde plantages
te verbeteren door een kwekerij te starten
voor de aanplant van jonge cacaobomen
die meer resistent zijn tegen ziektes.

Er is een fonds opgestart waaruit de boeren geld kunnen lenen voor bemestingsstoffen voor de teelt. Andere activiteiten
waar de coöperatie zich nu op toelegt zijn
het faciliteren van cassavemolens en duurzame kookoventjes, die het milieu minder
belasten. Daarnaast is men ook begonnen
met het houden van slachtkippen, in een
later stadium zullen daar ook legkippen
bijkomen.

De coöperatie telt inmiddels ruim
600 leden. Verdere groei ontstaat
door het aanbod van opleidingen en
cursussen duurzaamheidcertificering
voor de boeren. Deze certificering wordt
onderbouwd door onderricht op het
gebied van bestrijding van plantziekten en
een programma voor betere bemesting.
Een nieuw magazijn en de aanschaf
van een vrachtwagen zorgen voor meer

Mevrouw Victorine Couaglou

opslagcapaciteit en een betere controle
van de oogst. Het eigen vervoer naar
de cacaobedrijven in de haven draagt
ook bij aan het beter functioneren van
de coöperatie. Voor de goede kwaliteit

Er zijn inmiddels veel activiteiten
bijgekomen en mevrouw Couaglou was
bijzonder blij met de bijdrage uit onze
parochie. Wij mogen respect hebben
voor de volhardendheid van deze
vrouwencoöperatie in Ivoorkust!
Huub Winkeler

Samen de rozenkrans bidden:

Verenigd in gebed voor de vrede
De Nederlandse Bisschoppen
hebben ons opgeroepen om iedere
maand de rozenkrans te bidden tot
intentie voor de vrede.
Even uitstappen uit je eigen levensritme
en je dagelijkse bedenkingen om
binnen te stappen in Gods wereld.
Het telkens maar herhalen van steeds
dezelfde woorden waarmee God
onze wereld binnentrad, lijkt op een
oceaan. Een oceaan die wegvloeit en
weer terugstroomt, heen en weer, eb
en vloed op het strand van je eigen
bestaan, naar de onbekende verte van
God. God die van je houdt en aan ons
denkt… Het leven van Maria en haar
Zoon glijdt als het ware door je vingers
die in hun gevouwen houding eerbied
laten blijken voor haar uitverkiezing
en Zijn verlossende werken. En tegelijk
smekend vragen, dat ook jij zo mag
leven en werken en je levensdagen mag
inkleuren, dat we ‘beloften van Christus’
waardig mogen worden. Als je zo bidt,
is de rozenkrans geen godsdienstige

slaappil, zoals men wel eens hoort
beweren, maar wordt het bidden ervan
een bruisende vitamine voor jouw leven,
voor je omgeving, voor het land, de Kerk
en heel de mensheid! Als je zo’n mooi
gebedsboeket aanbiedt, dat via Moeders
hand naar haar Zoon gaat, krijg je van
de Zoon -via de Moeder- levensmoed
aangereikt. Wordt je hart vol van vrede
en ga je mensen om je heen zien met die
(vredes)ogen van je hart.
Bidden om de vrede in onze wereld kan
dit jaar elke maand, dagen waarop de
rozenkrans gebeden wordt in de St. Jan
te Zutphen zullen worden aangekondigd
in de geloofsgemeenschappen. De
volgende data zijn tot nu toe bekend:
Maandag 9 april om 19.00 uur
Dinsdag 29 mei om 19.00 uur
Vrijdag 8 juni om 19.00 uur
U bent allen van harte welkom in de St.
Jan om samen de rozenkrans te bidden.
De Rozenkransgroep Zutphen
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Roepingenzondag: ‘De oproep van de Heer
horen, onderscheiden, beleven’
Zondag 22 april is het Wereldgebedsdag voor Roepingen,
ook wel Roepingenzondag genoemd. In zijn boodschap
voor deze zondag haakt paus Franciscus dit keer aan bij het
thema voor de vergadering van de Bisschoppensynode die
in oktober 2018 in Rome wordt gehouden: ‘Jongeren, het
geloof en de onderscheiding van de roeping’.
De paus onderstreept in zijn boodschap drie punten waar
het gaat om roeping: het is belangrijk de oproep van
de Heer te horen, te onderscheiden en te beleven. Hij
verwijst naar het begin van Jezus’ zending: “Deze drie
aspecten – horen, onderscheiding en beleven – vormen
ook de omlijsting aan het begin van de zending van
Jezus, die na de dagen van gebed en strijd in de woestijn
zijn synagoge van Nazareth bezoekt en die luistert
naar het Woord, de inhoud van de Hem door de Vader
toevertrouwde zending onderscheidt en verkondigt dat
Hij gekomen is om het ‘heden’ te verwezenlijken (vgl.
Luc. 4, 16-21).”
De Nederlandse vertaling van de boodschap van paus
Franciscus is te vinden op www.roepingenzondag.nl.

Dag voor ouderen en alleenstaanden 2018
De jaarlijkse dag voor ouderen en alleenstaanden uit de geloofsgemeenschappen
in Baak, Drempt, Hengelo, Keijenborg, Olburgen, Steenderen en Vierakker zal dit
jaar worden gehouden op dinsdag 5 juni. Wederom zal de bijeenkomst worden
gehouden op het monumentale Landgoed Baak. Een karaktervolle plek voor het
organiseren van deze dag. Aan de invulling van het programma wordt nog gewerkt.
Wel kan worden opgemerkt dat dit niet in belangrijke mate zal afwijken van dat in
voorgaande jaren.
De plaatselijke organisatie is weer in
handen van de lokale bezoekersgroepen.
Gezien de vele positieve reacties in het
verleden belooft het ook deze keer een
bijzondere dag te worden. Een dag van
samen vieren, gezellige ontspanning en
bovenal elkaar ontmoeten.
Wij hopen u welkom te mogen heten op
de mooie lentedag 5 juni aanstaande.
De organisatie:
Ria Tijssen en Joop Klooken

Lezingen in de weekendvieringen
Datum

Eerste Lezing

Tweede Lezing

14/15 april
Hand. 3,13-15+17-19
1 Joh. 2,1-5a
21/22 april
Hand. 4,8-12
1 Joh. 3,1-2
28/29 april Hand. 9,26-31
1 Joh. 3,18-24
05/06 mei
Hand. 10,25-26+34-35+44-48 1 Joh. 4,7-10
09/10 mei
Hand. 1,1-11
Ef. 1,17-23
12/13 mei
Hand. 1,15-17+20a+20c-26
1 Joh. 4,11-16
19/20 mei
Hand. 2,1-11
1 Kor. 12,3b-7+12-13
26/27 mei
Deut. 4,32-34+39-40
Rom. 8,14-17
02/03 juni
Ex. 24,3-8
Heb. 9,11-15
			
09/10 juni
Gen. 3,9-15
2 Kor. 4,13-5,1

Evangelie
Lc. 24,35-48
Joh. 10,11-18
Joh. 15,1-8
Joh. 15,9-17
Mc. 16,15-20
Joh. 17,11b-19
Joh. 20,19-23
Mt. 28,16-20
Mc. 14,12-16+
22-26
Mc. 3,20-35

Wij gaan op bedevaart naar Lourdes!
Op woensdagavond 21 maart
vond de tweede Lourdes
informatiebijeenkomst plaats in
Vorden. Inmiddels bestaat de groep
uit 13 bedevaartgangers die met de
TGV, vroeg in de ochtend op zaterdag
28 april zullen vertrekken. Om 4.00
start de reis in Deventer met de bus
naar de Franse grens. De verwachtte
aankomst van deze Bisdombedevaart
zal rond 20.00 op zaterdag in
Lourdes zijn. Na het uitgebreide
programma zal de terugreis op
zaterdag 5 mei aanvaard worden.
Op vrijdag 20 april zal om 19.00
uur in de Christus Koningkerk in
Vorden een Eucharistieviering zijn
waar pastoor Harry Scheve in zal
voorgaan. De pelgrims en hun familie
zullen daarna de laatste informatie
over de bedevaartreis ontvangen.
Uiteraard bent u van harte welkom
om deze viering bij te wonen.
Voor informatie: Huub Winkeler
0653709893, Paulien van der vaart:
paulien0908@live.nl

Geloven in de ander:
Ieder mens telt mee
Honderden Nederlandse missionarissen en missionair werkers
wereldwijd gaan elke dag opnieuw de
strijd aan tegen onrecht en armoede.
Hierbij kunnen zij rekenen op financiële ondersteuning van de Week
Nederlandse Missionaris (WNM),
dit jaar van 12 t/m 20 mei. Gesterkt
door deze uiting van solidariteit,
zetten zij zich met overgave in voor
anderen. Uw steun is onmisbaar!

Onderweg / Bijlage Vieringenschema

Rozenkrans bidden
Brummen, Andreashuis, iedere
maandag om 19.00 uur in mei.
Borculo: O.L.V. Tenhemelopnemingkerk, iedere woensdag om 10.15 uur,
Drempt: H. Willibrordkerk, 1e woensdag van de maand.
Joppe, O.L.V. Tenhemelopneming,
iedere dinsdag om 19.00 uur in mei.
Keijenborg: H. Johannes de Doperkerk; iedere woensdag om 19.00 uur.
Zutphen: H. Johannes de Doperkerk,
29 mei om 19.00 uur en 8 juni om
19.00 uur. Iedere dinsdag om 19.00
uur in mei.

Mariavieringen
Drempt, H. Willibrordkerk, woensdag 2 mei, 19.00 uur Marialof.
Steenderen, H. Willibrorkerk, maandag 14 en 28 mei, 19.00 uur Mariaviering

Eucharistie met
gezamenlijke
Ziekenzalving
Vorden, Christus Koningkerk,
dinsdag 17 april, 10.30 uur
Hengelo, H. Willibrordkerk,
donderdag 3 mei, 10.00 uur.
Borculo, O.L.V. Tenhemelopnemingkerk, dinsdag 16 mei, 10.00 uur.
Ruurlo, H. Willibrordkerk, woensdag 16 mei, 10.00 uur.
Keijenborg, H. Johannes de Doperkerk, donderdag 17 mei, 10.00 uur.
Joppe, O.L.V. Tenhemelopnemingkerk, woensdag 23 mei, 10.00 uur.
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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.
In de volgende Onderweg volgt de
planning van de doopvoorbereiding en
doopvieringen in het najaar 2018.

Kerkradio
via Internet
U kunt de vieringen beluisteren via
het internet: www.12apostelen.nl.
Klikken op het groene blok ‘Vieringen’. Vervolgens klikken op het
ikoontje ‘wereldbol met koptelefoon’.

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

Kindernevenviering
Vierakker: H. Willibrordkerk, op
6 en 20 mei om 9.30 uur.

Koorrooster (voor zover bekend)
Baak:
Borculo:
Drempt:
Hengelo:
Joppe:
Keijenborg:

Vieringen door de week

Lochem:

Borculo: O.L.V. Tenhemelopnemingkerk, laatste dinsdag van de maand,
10.00 uur en dinsdag 15 mei om 10.00
uur.
Brummen: Andreashuis, iedere
woensdag 9.30 uur.
Drempt: H. Willibrordkerk, laatste
vrijdag van de maand, 9.30 uur.
Lochem: H. Josephkerk, 1e
donderdag van de maand, 10.00 uur.
Olburgen: H. Willibrordkerk,
1e vrijdag van de maand, 15.00 uur.
Zutphen: H. Johannes de
Doperkerk, ’s woensdags, 9.30 uur.

Olburgen:
Ruurlo:
Steenderen:
Vierakker:
Vorden:
Zutphen:

Dames- en Herenkoor
Parochiekoor
Stemmig
Project Kinderkoor
Willibrordkoor
Willibrordkoor
2Gether
Parochieel Koor
Parochiekoor
Herenkoor
Project Kinderkoor
Gemengd Koor
Marinata
Parochiekoor
Gemengd Koor
Sing a Song
Gemengd Koor
2Gether
Kerkkoor
Cantemus Domino
Vokate
Koor uit Hengelo
Gemengd Koor
Capella St. Jan
Dameskoor
Schola
Gregoriaans Getijdenkoor

alle vieringen
7-22-28 april; 6-12-27 mei; 9 juni
14 april en 2 juni
25 maart
14-29 april; 2-13-20-27 mei; 9 juni
15-29 april; 3-6-9-20 mei; 3-10 juni
22 april; 27 mei
14-29 april; 6-13-19-23 mei; 3-10 juni
15 april; 6-17-20 mei
8 april; 13 mei; 3 juni
27 mei
8-15-29 april; 13-20-27 mei; 10 juni
25 februari; 25-29 maart;
8 april
21 april; 5-13-16-19 mei; 10 juni
3 juni
alle vieringen m.u.v. 27 mei
27 mei
alle vieringen
15-17-29 april; 5-27 mei; 2 juni
7-22 april; 13 mei
8 april
22 april; 27 mei
13 mei; 10 juni
10 april; 6 mei; 3 juni
15 april; 10-20 mei
Vesper 17.00 uur: 6-20 mei
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DAG

ZUTPHEN

BRUMMEN

JOPPE

za 14/04

17.00 uur
Effata viering

Vieringen in het
Andreashuis

19.00 uur
WCV
L. van deKam

zo 15/04
3e zondag
van Pasen

11.15 uur
Eucharistie
J. Hulshof

wo. 18 apr. 9.30
uur Woord & Gebed
werkgroep

LOCHEM

VORDEN

BORCULO

In BORCULO: 19.00 uur Presentatie
Communiecanten uit Borculo en Ruurlo.
Vg. M. Engelage
9.30 uur
WCV
werkgroep

9.30 uur
WCV
werkgroep

9.30 uur
WCV
A.Bos

19.00 uur
Eucharistie
F. Zandbelt

za 21/04
zo 22/04
4e zo. Pasen
Roepingenzondag

11.15 uur
Eucharistie
J. Baneke

wo. 25 apr. 9.30 uur
Eucharistie
H. Scheve

9.30 uur
WCV
J. van Kranenburg

9.30 uur
WCV
werkgroep

10.00 uur
Eucharistie
F. Zandbelt

11.15 uur
Eucharisite
H. Scheve

wo. 2 mei
9.30 uur
Woord & Gebed
werkgroep

9.30 uur
WCV
werkgroep

vr 04/05
Dodenherdenking
za 05/05
zo 06/05
6e zondag van
Pasen

Dorpskerk
19.00 uur
werkgroep

11.15 uur
Eucharistie
H. Scheve

9.30 uur
Eucharistie
E. Wassink

9.30 uur
WCV
M. Engelage

9.30 uur
Familieviering
werkgroep

19.00 uur
Eucharistie
H.Scheve

9.30 uur
WCV
J. van Kranenburg

10.00 uur Oec.
Openluchtviering
werkgroep

9.30 uur
WCV
L. van de Kam
19.00 uur
WCV
J. van Kranenburg

17.00 uur
Effata viering
11.15 uur
Eucharistie
J. Baneke

19.00 uur
WCV
werkgroep

18.30 uur
WCV
M. Engelage

11.15 uur Eucharistie
H.Scheve
17.00 Vesper

do 10/05
Hemelvaart
van de Heer

wo. 16 mei 9.30 uur
Woord & Gebed
werkgroep

9.30 uur
WCV
werkgroep

9.30 uur
WCV
werkgroep

9.30 uur
WCV
A. Bos

9.30 uur
WCV
werkgroep

19.00 uur
Eucharistie
H. Scheve

19.00 uur
WCV
J. van Kranenburg

za 19/05
zo 20/05
Pinksteren

9.30 uur
WCV
G. Oude Groen

geen viering

15.30-16.15 uur
Aanbidding en
Biechtgelegenheid

9.30 uur
Eucharistie
H. Scheve

zo 13/05
7e zondag
van Pasen
Moederdag

9.30 uur
WCV
werkgroep
Gudulakerk
19.00 uur
M. Engelage

wo 09/05

za 12/05
Begin Week
Ned. Missionaris

geen viering
19.00 uur
Eucharistie
H.Scheve

za 28/04
zo 29/04
5e zo Pasen
zondag voor de
Oosterse Kerken

11.15 uur Eucharistie
H. Scheve
17.00 uur Vesper

10.00 uur
Oec. Viering
J. van Kranenburg

9.30 uur
WCV
werkgroep

wo. 23 mei 9.30 uur
WCV
M. Engelage

10.00 uur Oec.
Openluchtviering
M. Storteler
19.00 uur
WCV
L. van de Kam

za 26/05
zo 27/05
H. Drie-eenheid
za 02/06
zo 03/06
Feest van het
H. Sacrament

11.15 Presentatie
Communicanten
F. Zandbelt

wo. 30 mei
9.30 uur
Anders Vieren

9.30 uur WCV
werkgroep

9.30 uur
WCV
M.Engelage

15.30-16.15 uur
Aanbidding en
Biechtgelegenheid
11.15 uur
Eucharisite
E. Wassink

wo. 6 mei 9.30 uur
Woord & Gebed
werkgroep

9.30 uur
WCV
werkgroep

zo 10/06
10e zondag door
het jaar
LEGENDA:

9.30 uur
WCV
J. van Heugten

9.30 uur WCV
werkgroep

18.30 uur
Eucharistie
H. Scheve

19.00 uur
WCV
werkgoep
In RUURLO: 9.30 uur Eerste H. Communie
voor kinderen uit Borculo en Ruurlo.
Vg. H. Scheve

9.30 uur
WCV
L. van de Kam

za 09/06
za 09/06

RUURLO

In VORDEN: 19.00 uur Parochiële Vormselviering voor de vormelingen uit
19.00 uur
Eucharistie
H.Scheve

17.00 uur
Effata viering
11.15 uur
Eucharistie
J. Hulshof

9.30 uur
WCV
M. Engelage

9.30 uur
WCV
werkgroep

9.30 uur
Eucharistie
F. Zandbelt

Euch.:

Eucharistieviering

WD:

Woorddienst

WCV:

Woord- en Communieviering

Oec.viering:

Oecumenische viering

EHC:

Eerste H. Communieviering

Onderweg / Vieringenschema

HENGELO

KEIJENBORG

WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN zie www.12apostelen.nl/vieringen

BAAK

DREMPT

OLBURGEN

STEENDEREN

VIERAKKER

19.00 uur
WCV
A. Bos
9.30 uur
WCV
M. Storteler

11.00 uur
WCV
G. Oude Groen

In HENGELO: 9.30 uur Presentatie
Communiecanten uit Hengelo en
Keijenborg. Vg. H. Scheve

geen viering

geen viering

9.30 uur
Eucharistie
J. Baneke

9.30 uur
WCV
G. Spekkink

zo 15/04
3e zondag
van Pasen

19.00 uur
WCV
J. van Kranenburg

17.00 uur
Eucharistie
H. Scheve

za 21/04
zo 22/04
4e zo. Pasen
Roepingenzondag

9.30 uur
WCV
werkgroep
17.00 uur
Anders Vieren

9.30 uur
WCV
werkgroep

11.00 uur
WCV
werkgroep

9.30 uur
Anders Vieren

geen viering

geen viering

geen viering

vr 04/05
Dodenherdenking
19.00 uur
WCV
A. Bos
11.00 uur
Anders Vieren

geen viering

9.30 uur
WCV
werkgroep

9.30 uur
Eucharistie
J. Leisink

17.00 uur
Eucharistie
H. Scheve

za 05/05

9.30 uur
Woorddienst
werkgroep

zo 06/05
6e zondag
van Pasen

19.00 uur
Eucharistie
F. Zandbelt

wo 09/05

19.00 uur
WCV
A. Bos
11.00 uur
WCV
J. Van Kranenburg

9.30 uur
Eucharistie
H. Scheve

geen viering

11.00 uur
WCV
M. Engelage

In KEIJENBORG: 11.00 uur Eerste
H. Communie voor kinderen uit Hengelo
en Keijenborg. Vg. H. Scheve

9.30 uur
WCV
M. Engelage

9.30 uur
WCV
M. Storteler

geen viering

19.00 uur
WCV
G. Oude Groen

11.00 uur
WCV
J. Van Kranenburg

9.30 uur
WCV
G. Spekkink

geen viering

za 19/05
9.30 uur
Eucharistie
J. Baneke

zo 20/05
Pinksteren

17.00 uur
Eucharistie
F. Zandbelt

za 26/05

9.30 uur
WCV
L. van de Kam
19.00 uur
WCV
werkgroep

9.30 uur
WCV
werkgroep

zo 27/05
H. Drie-eenheid
17.00 uur
WCV
J. van Kranenburg

9.30 uur
WCV
J. van Kranenburg

19.00 uur WCV
werkgroep
11.00 uur
WCV
werkgroep

za 02/06
zo 03/06
Feest van het
H. Sacrament
za 09/06

t alle geloofsgemeenchappen. Vgs. Vicaris R. Cornelissen en M. Engelage

9.30 uur
Eucharistie
J. Baneke

za 12/05
Begin Week
Ned. Missionaris
zo 13/05
7e zondag
van Pasen
Moederdag

St. Joriskerk 10.00
uur Oec.viering
A. Bos

geen viering

17.00 uur
WCV
werkgroep

geen viering
19.00 uur
WCV
M. Engelage

9.30 uur
Eucharistie
E. Wassink

do 10/05
Hemelvaart
van de Heer

9.30 uur
WCV
J. van Kranenburg

De Bleijke 10.00 uur
Oec.viering
G. Spekkink

9.30 uur
WCV
J. van Kranenburg

za 28/04
zo 29/04
5e zo Pasen
zondag voor de
Oosterse Kerken

Remigiuskerk
19.00 uur
werkgroep

9.30 uur
WCV
A. Bos

DAG
za 14/04

geen viering

9.30 uur
WCV
werkgroep
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In STEENDEREN: 9.30 uur Eerste H. Communie voor kinderen uit Baak, Drempt, Olburgen ,
Steenderen, Vierakker. Vg. H. Scheve

za 09/06
zo 10/06
10e zondag
door het jaar

Voor andere vieringen en het koorrooster zie bladzijde 13
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Kinderkruisweg met groep 6 basisschool
Bernardus Keijenborg

Maandag 19 maart kwamen 18 leerlingen van groep 6 van
de basisschool St. Bernardus met hun meesters naar de
Johannes de Doperkerk. Zij werden begroet door Sylvia
Wolsing en pastoraal werker Marga Engelage. Op school
had de meester hen al voorbereid, en hen verteld over
Goede Vrijdag. Ze kwamen nu naar de kerk om aan de hand
van de muurschilderingen nog eens over de betekenis van
het leven en sterven van Jezus te horen. Naar aanleiding
daarvan werd er gepraat over ervaringen zoals ‘in de steek
gelaten worden’, ‘verraden worden door je vriend’, pesten,
groepsdruk, en ‘durven opkomen voor de ander’. Ervaringen

die zij ook in hun
eigen leven herkenden. In twee
groepen gingen
we aan de slag en
na drie kwartier
werd er gewisseld.
Eén groep maakte
onder begeleiding
van Sylvia Wolsing een kruisje
of maakte een
tekening. Ondertussen werd erover gepraat. Een andere
groep ging met Marga Engelage in de kerk langs de staties
die op de muren zijn geschilderd. De kinderen mochten
vertellen wat ze zagen en ook of ze iets ervan herkenden
in hun eigen leven. Van de voorstelling waarbij Jezus werd
uitgescholden en bespot door de soldaten en mensen was
de link naar pesten op school of in het dorp wel te maken.
De kinderen waren erg onder de indruk, en door erover
te praten zagen we ook vergelijkbare situaties in deze
tijd. De zieke die de bezoeker troost, de mensen die voor
anderen opkomen met gevaar voor eigen leven en zo verder.
Het was wederom een indrukwekkende activiteit die werd
afgesloten met het aansteken van een kaars voor iemand en
samen de wens uit spreken om -net als Jezus deed- er voor
elkaar te willen zijn en de ander te helpen.

Sylvia Wolsing,
Marga Engelage, pastoraal werker

Kinderkamp

Tienerkamp

Jongerenreis

Ga je mee op wereldreis?

Back to Basic

Giro d’Italia

Van 4 t/m 9 augustus 2018
Kampeerboerderij
De Heidebloem in Haarle
Voor meisjes en jongens
van 8 t/m 12 jaar

Van 5 tot 11 aug. 2018
In Rotterdel
in de Duitse Eifel
Voor meisjes en jongens
van 12 t/m 16 jaar

Van 16 tot 27 juli 2018
Van Florence,
via Assissi naar San Gimignano
Voor jongeren
van 16 tot 30 jaar

Info: Jacqueline Kolfschoten,
j.kolfschoten@upcmail.nl
Aanmelden kan tot 1 juni 2018
www.jongaartsbisdom.nl

Info: pastoor Gerben Zweers
pastoorzweers@gmail.com
Aanmelden tot 1 juli 2018
www.jongaartsbisdom.nl

Info en aanmelden:
pastoor Gerben Zweers
pastoorzweers@gmail.com
Aanmelden kan tot 1 juni 2018
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Doopterugkomviering
Op zondag 4 februari kwamen 9 gezinnen met hun kinderen en opa’s en oma’s naar de Willibrordkerk in Hengelo
voor de Doopterugkomviering. Tijdens deze viering werden
de namen van de kinderen genoemd en werd er voor hen
gebeden. Hun doopkaars werd weer aangestoken en er werd
samen gezongen. De ouders wier kind in het afgelopen jaar
was gedoopt kregen het doopsymbool uitgereikt. Ook werd
er voor elk kind dat het afgelopen jaar was gedoopt een
zegenwens uitgesproken. Deze zegenwens werd samen met
het doopsymbool aan de ouders overhandigd. Nadat allen
het doopsymbool en de zegenwens hadden ontvangen werd
de viering afgesloten met het Onze Vader en een zegenwens. Nadat we ‘lang zullen ze leven’ hadden gezongen ging
iedereen weer naar huis.

Marga Engelage-van Langen, pastoraal werker

Kliederkerk in
Keijenborg

Eerste Heilige
Communie

Welkom op zondag 15 april van 14.30 tot 16.30 uur in de
H. Johannes de Doperkerk in Keijenborg.
Kom je ook?
Kliederkerk is een vorm van kerk zijn waarin jong én oud
samen op een creatieve manier de betekenis van Bijbelverhalen ontdekt. Dus speciaal voor het hele gezin met
kinderen (2 t/m 12 jr.) en allen die bij hen horen, opa’s
en oma’s, vriendjes en vriendinnetjes zijn ook welkom.

De communicantjes zijn begonnen of beginnen binnenkort
met de voorbereiding op het grote feest van de Eerste
Heilige Communie. Op pagina 31 kunt u een verslag lezen
van de voorbereiding van de kinderen uit ‘de Vijfslag’.
We wensen alle kinderen en hun ouders een goede
voorbereiding, fijne presentatievieringen en een mooi
Communiefeest.

Hoe gaat dat dan?
Wel, we komen samen en in twee uur tijd zijn er drie
onderdelen: Samen ontdekken (creatief en spel), samen vieren (een korte informele viering, waarin gedeeld
wordt wat we hebben gedaan en gemaakt), en samen
eten, we sluiten af met een ‘high tea’.
Iedereen is van harte welkom, maar het zou fijn zijn als
je even laat weten dat je komt i.v.m. de organisatie en de
high tea.
Namens een enthousiaste groep vrijwilligers uit de Protestantse Gemeente en de RK geloofsgemeenschappen in
Hengelo en Keijenborg,

Dominee Aleida Blanken en pastoraal werker
Marga Engelage-van Langen, m.engelage@12apostelen.nl.

Namens het pastoraal team, Marga Engelage-van Langen
pastoraal werker, profiel catechese

Heilig Vormsel
Op 19 maart kwamen 13 vormelingen met hun ouders naar
de ouder-kind informatieavond over het Sacrament van
het Vormsel. Na de inhoudelijke uitleg over het Sacrament en het voorbereidingstraject hebben de vormelingen met elkaar kennis gemaakt en samen de foto’s van
het levensverhaal van Jezus in de goede volgorde gelegd.
De ouders kregen tegelijkertijd in de parochiezaal uitleg
over de praktische zaken. Nadat de ouders en vormelingen samen de laatste opdracht gemaakt hadden en alle
gestelde vragen waren beantwoord, ging iedereen weer
naar huis. Het voorbereidingsweekend vindt plaats op 21
en 22 april – met overnachting – in Lochem.
Zaterdag 26 mei gaan we naar Utrecht om kennis te maken met de vormheer, Mgr. H. Woorts. De vormselviering
is op zaterdag 9 juni 2018, om 19.00 uur in de Christus
Koningkerk in Vorden.
We wensen alle vormelingen en hun ouders, een goede
voorbereiding en een mooie viering toe.

De parochiële werkgroep Vormsel
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Emmanuel / H. Johannes de Doper
Zutphen

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

Locatieraad voorzitter: vacant; Ben van de Krabben,

secretaris , 529137; Herman Veldscholten, penningmeester,
06 49683822; gebouwen: vacant, Colin Franken, 0653674689;
Jordy Vicente, 0575571527.

Pastoraatgroep Laura van de Kam; 0639639364
PCI: email: caritaszutphen@gmail.com

St. Jan Zutphen – Gregoriusonderscheiding in goud –
26 november 2017

Misintenties
6/5: Hendrikus Gerardus Johannes
Wientjes; Gerrit Degen en Mimi DegenPolman; 13/5: Adriaan Petrus Johannes
Marie van Agtmaal; 3/6: Hendrikus
Gerardus Johannes Wientjes

Overleden
27/2: Margaretha Antonetta Maria
Corenlia Graafmans-Heeren, 85 jaar
13/3: Petronella Christina BeugerJanssen, 99 jaar
Het was een feestelijke viering met als
voorganger em.-pastor Zandbelt, omdat
in de kerk officieel het feest van St. Cecilia
gevierd werd; hieraan werd door de
pastor gememoreerd. Het Gemengd Koor
Emmanuel zong de vaste gezangen uit
de St. Jansmis en liederen uit het eigen
repertoire, zoals het ‘Veni Jesu, Amor mi’
en het bekende ‘Vrede’. Dit zijn liederen
die door de kerkgangers zeer gewaardeerd
worden. Bovendien werden twee
jubilarissen gehuldigd met de uitreiking
van de Gregorius-onderscheiding in goud
voor het vijftig-jarig koorlidmaatschap.
Diny Gradisen en Nettie Hoebink
kregen de onderscheiding opgespeld
door de pastor en ze kregen bloemen
namens het koor. Na de viering was er
in het Odensehuis koffie, cake en een
drankje voor koorleden en familie van de
jubilarissen. Hieraan voorafgaand is er
in de kerk een groepsfoto van het koor
gemaakt door Leo Meijerink.
Joop Arends

Effataviering
Op 14 april, 12 mei en 9 juni is er een
Effataviering om 17.00 uur in de St.
Jan. In deze meditatieve vieringen
wordt afwisselend gebruik gemaakt
van symbolen, zang, overweging, gebed
en andere vormen van verdiepen en
bezinning.

Gedoopt
28/1: Tim Aaron de Bont, zoon van Gijs
en Stefanie de Bont en broertje van Daan;
Clay King Steinvoort, zoon van Esmee
Steinvoort

Stand donaties
toren St. Jan

Het te kort van € 76.118,= dat wij
hadden op het totale bedrag van
€ 830.223,= op de restauratie
van onze kerk de St. Jan de
Doper is tot half maart 2018
terug gebracht
dankzij giften en
schenkingen tot
een bedrag van
€ 50.222,=.
Werkgroep Restauratie St. Jan

Middagpauzedienst
Loop ‘ns binnen bij de
middagpauzedienst….
Marktdag in Zutphen. De stad bruist van
leven. Overal hoor je geluid van muziek
en stemmen. De Bulgaarse jongeman
speelt voor de HEMA vrolijke wijsjes op
zijn accordeon. De draaiorgelman trekt
zijn spelende orgel achter zich aan, al
rammelend met zijn geldbakje. Iemand

begroet verrast een bekende. Een moeder
probeert haar huilende kind te sussen.
Twee pubermeiden hebben de slappe
lach. Een kribbige meneer sommeert
een groepje kwebbelende vrouwen dat
niet midden op de straat te doen. De
marktkooplui doen er nog een schepje
bovenop. Vlak voor het scheiden van de
markt bieden ze hun waar extra goedkoop
aan. Iedereen lijkt haast te hebben om
met volle tassen naar huis te gaan. Of –
zoals de kooplui – juist met lege auto’s
en wagens. Hun dag zit er bijna op en het
was vroeg vanmorgen.
In de Beukerstraat staat de deur van
de Lutherse Kerk open. Klanken van
orgelmuziek zweven naar buiten, over
de hoofden van de mensen heen. De
Paaskaars verspreidt een zacht licht. Een
sandwichbord voor de open deur nodigt
uit voor de middagpauzedienst: even
een klein half uurtje rust en bezinning,
midden op de dag. Luisteren naar de
orgelmuziek en die prachtige woorden
uit de Bijbel, bemoedigd worden door de
uitleg van de voorganger, samen een lied
zingen, een gebed uitspreken.
Een klein half uurtje voor God: wie heeft
dat nou niet op een dag waarvoor Hij –
de Eeuwige – vierentwintig uur gegeven
heeft? Loop gerust eens binnen, u bent
van harte welkom, elke donderdag van
12.00 – 12.30 uur. De kerk is open van
11.45 – 12.45 uur.
De oecumenische middagpauzediensten
worden georganiseerd door een
werkgroep. Voorgangers en kerkmusici
uit de volle breedte van kerken en
geloofsgemeenschappen in Zutphen/
Warnsveld en omgeving verlenen hun
medewerking. Ook als het u wat lijkt om
mee te doen in de werkgroep en volgens
een rooster als gastvrouw/gastheer te
fungeren, bent u van harte welkom.
Voor informatie:
Ds. Sierk Meijer, tel. 0575-575712,
Joke Baerends, tel. 0575-526964.

Kerkdiensten Vredeskapel-GGNet
(10.30 uur)

15/4: R. Rijk; 22/4: R. Baauw (viering
van Verbondenheid); 29/4: J. Ras; 6/5:
L. van de Kam; 13/5: R. Baauw; 20/5: G.
Spekkink (Pinksteren); 27/5: F. Keppels;
3/6: M. van de Meer; 10/6: P. den Dulk.

Middagpauzediensten:
iedere donderdag, 12.15 uur - 12.30uur.

(Luthersekerk, Beukerstraat 10, Zutphen)
19/4: ds. S.A. Meijer; 26/4: ds. G.W.
van de Brug; 3/5: ds. W. Stolte; 10/5:
Hemelvaart (geen dienst); 17/5: ds. S.
Sluis; 24/5: ds. S.A. Meijer; 31/5: pastor
mw. G. Pols; 7/6: ds. mw. D. van AlphenUbbens.

Onderweg / Uit de geloofsgemeenschappen
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
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Ouderenmiddag Brummen
Donderdag 22 februari heeft ons lid Ton
Zijlstra een mooie presentatie gehouden
met foto’s van zijn reis. Samen met zijn
vrouw Suze zijn ze door Vietnam en een
gedeelte van Maleisië getrokken.
Op donderdagmiddag 22 maart staat de
volgende middag van de KBO gepland,
dan wordt er bingo gespeeld.
Secretaris KBO, Cisca van Middelkoop

21 April – 25e Andreasmarkt

PCI: email: brummen@pci12apostelen.nl

Uitvaart informatie
Het overlijden van een dierbare is een
emotioneel en moeilijk moment. Een
overlijden is ook een tijd dat er keuzes
gemaakt moeten worden rondom de
uitvaart. Velen denken al eerder na over
het afscheid dat zij zelf willen of voor een
ander mogen helpen organiseren. Door
het wegvallen van de H. Andreaskerk is
voor sommigen misschien een streep door
de rekening gezet bij het beeld van hun
afscheid. In dit bericht zet de locatieraad
op verzoek de opties op een rij.
Laat ons beginnen bij iets vertrouwds.
Het parochiële beleid rond uitvaarten
is onveranderd. Op de website van HH.
Twaalf Apostelen (www.12apostelen.
nl) vindt u de knop ‘wat te doen bij’. U
kunt dan doorklikken op ‘overlijden’ en
‘kerkelijke uitvaart’. U leest dan over
mogelijkheden en praktische wenken.
U leest er echter niets over waar een
dergelijke uitvaart gehouden kan worden
in Brummen. Die vraag is relevant nu de
H. Andreaskerk niet langer bestaat.
Uiteraard kan gebruik worden gemaakt
van het Andreashuis voor bijvoorbeeld
een wake, avondviering of koffietafel.
Zelfs een uitvaart is mogelijk. De
beschikbare ruimte is echter beperkt.
U kunt ook terecht in de Oude of
Sint Pancratiuskerk. Liturgische
benodigdheden voor een katholieke
begrafenis zijn aanwezig en
beschikbaar. Inmiddels is er enige
ervaring opgebouwd met parochianen van
wie vanuit die kerk afscheid genomen is.
We zijn zeer erkentelijk voor deze vorm
van samenwerking binnen de Brummense
kerken.
De Oude of Sint Pancratiuskerk en het
Andreashuis zijn geen katholiek gewijde
ruimtes. Daarom is daar altijd een
viering van Woord en Gebed. Wenst u
een uitvaart met communie-uitreiking
(Eucharistieviering of Woord- en
Communieviering) dan kunt u kiezen
voor een katholieke kerk buiten

Brummen. Tevens blijft de mogelijkheid
voor een kerkelijk afscheid vanuit
bijvoorbeeld een aula of crematorium.
Ook de beschikbaarheid van het RK
kerkhof in Brummen is onveranderd.
Mogelijk heeft u nog vragen naar
aanleiding van dit bericht. U kunt terecht
op de nummers die op de site van de
parochie staan en bij de locatieraad.
De locatieraad

Voor het buitengebied van Brummen
zoeken we een bezorger(s) van de
Onderweg.
Het betreft een ‘rondje Cortenoever’ 12
boekjes, en / of een ‘rondje Oeken, stukje
Hall en Eerbeekseweg’ ook 12 boekjes.
Er staat een vergoeding tegenover. Voor
informatie kunt u contact opnemen met
Jolanda Jansen, tel. 0575-564814.

Zoals reeds eerder aangekondigd zullen
wij op 21 april aanstaande voor de
25e keer onze jaarlijkse rommelmarkt
houden. De commissie is aan de slag
gegaan om van deze markt iets feestelijks
te maken.
U bent van harte welkom op zaterdag 21
april. Aanvang: 9.00 uur.
Ook zal taxateur, de heer Wiersma, die
wij verleden jaar mochten verwelkomen,
weer van de partij zijn. U kunt van 11.00
uur tot 13.00 uur bij hem terecht om uw
eventuele kunstschatten gratis te laten
taxeren.
Tot 21 april!
De Andreasmarktcommissie

In Memoriam

Filmgesprek

Ans Dorgelo - Scheers
Donderdag 8 maart is overleden op 98
jarige leeftijd, Johanna Wilhelmina
Dorgelo - Scheers. Ans is op dinsdag 13
maart gecremeerd.
Annie Mijland - Vreeling
‘Vandaag overleed een wijze vrouw, een
bijzondere moeder, een lieve oma’.
Deze regel staat op de overlijdenskaart
van Annie Mijland - Vreeling. Annie
overleed op maandag 12 maart en wordt
herdacht op zaterdag 17 maart waarna zij
wordt begraven op het RK kerkhof.
Gerda Elshof- van Someren
Donderdag 15 maart is overleden
Geertruida Berendina Elshof - van
Someren. Zij was 91 jaar en woonde in
Almere , dicht bij haar dochter. Zij wordt
op woensdag 21 maart, bij haar man
Herman Elshof, op ons kerkhof begraven.

In gesprek over ‘Vriendschap, Afscheid en
Tekenen van Hoop’.
We kijken naar de korte film “De Rode
Ballon”, over een jongetje in Parijs die
een prachtige grote rode ballon vindt.
Hierover gaan we met elkaar in gesprek.
Waar raakt deze film ons? Zegt de film
ons ook iets als gelovige?
De avond staat onder leiding van Marga
Engelage, pastoraal werker en Laura van
de Kam, parochiemedewerker.
Donderdag 12 april 2018 om 20.00 uur,
in het Andreashuis te Brummen.
Meer informatie bij Marga Engelage.

Bezorger gevraagd

Heer, geef hen de eeuwige rust, en het
eeuwige licht verlichte hen, dat ze mogen
rusten in vrede. Amen.

Pinksterkamp
Vanaf 25 maart kun je
je weer inschrijven voor
het Pinksterkamp van
het RKJK, kijk voor
meer info op
www.rkjk.nl
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Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming
Joppe
Joppelaan 71 a, 7215 AD Joppe; 0575-494221;
rkkerkjoppe@hetnet.nl; www.rkkerkjoppe.nl
Secretariaat: maandag en donderdag 9.30-11.30 uur.
Rekeningnr.: NL82RABO0322303001;
Redactie: willie.lenselink@planet.nl

Locatieraad Elsje August de Meijer, vz. 431401; Will Krieger,
secr. 0573431973; Jan Roes, pm. 490711; Ton Demmers,
geb. 461212.

Pastoraatgroep Bertus Haarman, 0573-432407; Clemens

Tenholter, 492392; Germaine Wijnands, 06-53227452, Anne
Wijffels, 490752; Lenneke Groenevelt, 846657.

PCI: email: joppe@pci12apostelen.nl

Familieberichten
Overleden: Maria Antonia Johanna
Smit-Berns, op de leeftijd van 93 jaar.
Franciscus Johannes Hendrikus
Marsman, op de leeftijd van 78 jaar.
Adriana Schaafsma-Swaen, op de leeftijd
van 91 jaar.

Mei, Mariamaand
‘Door de kracht van het bidden is Gods
hulp voor elk soort
verzoek en op elk gebied
beschikbaar.’
Elke dinsdagavond in
mei om 19.00 uur bent u
welkom voor het bidden
van de rozenkrans in onze
kerk.
We bidden niet het volledige
rozenkransgebed maar de verkorte versie,
het rozenhoedje. We bidden dus één keer
het gebedssnoer. Bij elke rozenhoedje
staan we stil bij een van de vijf geheimen
van dit gebed: de Blijde, de Droevige, de
Glorievolle en Lichtende geheimen. De
mysteries van de rozenkrans verwijzen
naar belangrijke gebeurtenissen uit het
leven van Jezus en Maria. We bidden
het rozenkransgebed tot God, via Zijn
moeder, Maria, Moeder van de Heer, onze
Moeder.
U bent welkom op dinsdagavond 2, 9,
16 en 23 mei voor het bidden van het
rozenhoedje. U mag ook mediteren,
luisteren, kortom aanwezig zijn. Bidt u
mee?

Herdenking Kerkwijding
In het kader van het jubileumjaar ‘150
jaar Joppe’ herdenken we op 6 mei de
kerkwijding die plaats vond op 1 mei
1994. Daardoor heeft het gebouw de
status van een Heilige plek, een tempel
van God gekregen. Een plek waar mensen
samenkomen om te bidden, te zingen en
de Eucharistie te vieren.

In het altaar zijn door Bertus Haarman de
volgende relieken gemetseld:
- uit het gebeente van de Martelaren van
Gorkum (1572), de H. Anianus (697), een
van de Martelaren van het Thebaanse
Legioen (einde derde eeuw), de H.
Victor (291), St. Maarten (397), de H.
Augustinus (430) en – uit het kleed van
de H. Petrus Canisius (1597).
Kardinaal Simonis heeft in 1994
onze kerk, Onze Lieve Vrouw
Tenhemelopneming gewijd. In de
Eucharistieviering op zondag 6 mei om
9.30 uur willen we de wijding van de kerk
herdenken. Na afloop bent u uitgenodigd
voor een kopje koffie.

Interieur
Wist u dat Joppe muren had die konden
spreken? Bij wijze van spreken dan.. de
muren waren prachtig gedecoreerd en de
kruiswegstaties mooi omlijst. Een plaatje.
In de loop der tijd veranderde het een en
ander. Bij de restauratie in 1960 werden
de muren wit gesaust en de preekstoel
verdween. Eind jaren 80 is de lange
communiebank
opgedeeld en het
middelste deel
is opgenomen
in het altaar.
Gelukkig bleven
de beelden
behouden en
sieren de kerk.
Boven de

uitgang aan de binnenzijde van de
kerk prijkt een Bacchusfiguur, hetgeen
bijzonder is voor het interieur in een kerk.
Op de foto Pastoor Sloot (1959 – 1987)
met op de achtergrond het oorspronkelijke interieur bij de trap van de spreekstoel.
Meer informatie vindt u op de ezel in het
kerkportaal. Neem gerust eens een kijkje.

Mexico Jubileumproject
2018
Het project ‘Dignificacíon
y la vivienda’ vrij vertaald:
‘een waardige woning
voor de armen’. In het
kader van het 150 jarigbestaan omarmen we het project ‘een
waardige woning voor de armen’ van
pater John Auping SJ. Pater Auping
afkomstig uit Joppe werkt sinds 1977 in
Mexico-stad. Zoals we weten is Mexicostad in september 2017 geteisterd door
zware aardbevingen. Het doel van het
project is de dringende restauratie van
een 128-tal woningen. Wij willen als
geloofsgemeenschap graag ons steentje
bijdragen aan dit mooie project. Met uw
financiële steun willen wij een aantal
families het wonen in een ‘waardig huis’
mogelijk maken. Wij rekenen op uw gulle
gave! U kunt uw gift overmaken op IBAN:
NL42 RABO 0326 757 864 t.n.v. RKGG
OLV Jubileumrekening of deponeren
in een envelop in de speciale Mexicoprojectbus in de kerk.

Koffie-ochtend
Woensdag 9 mei om 10.00 uur komt de
heer Henk van Balen. Hij is publicist,
gids en trouwambtenaar van Deventer.
Van deze geboren Deventernaar zijn ruim
25 publicaties verschenen, zoals diverse
verhalenbundels over de geschiedenis
en cultuur van oud Deventer en de
omgeving. Hij doet tegenwoordig ook
rondleidingen op het voormalige klooster
Sion en hij gaat ons op deze koffieochtend vertellen over Joppe en Godfried
Bomans. Het belooft een heel bijzondere
morgen te worden. We hopen dat veel
parochianen komen genieten.
U bent allen op deze ochtend welkom.
Om 10.00 uur staat de koffie klaar in de
pastorie.
Puck Vork en Janny Engelsman

Ziekenzalving 23 mei
Op woensdag 23 mei om 10.00 uur
wordt in de Joppekerk de gezamenlijke
Ziekenzalving gevierd. Pastoor
Scheve zal voorgaan in de gezongen
Eucharistieviering.
We hopen u te ontmoeten.
Werkgroep Ziekenzalving
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de ‘Steirische harmonica’ een belangrijke
rol.

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; Hanneke Vos, secr. 0651755417.

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

PCI: email: lochem@pci12apostelen.nl

Wat ben ik blij
De zondag is de dag des Heren en dus
hoor je naar de kerk te gaan, werd ons
vroeger geleerd. Maar deze zondag is er
in Lochem een oecumenische viering.
Bovendien is de auto flink bevroren en
heeft de ANWB code geel afgegeven.
Maar wat ben ik blij dat ik toch gegaan
ben. Dit keer krijgen we van pastor Jan
Leijenhorst ter overdenking: een hondje
dat niet wist wat een spiegel was, ging
een gebouw binnen en keek daar in wel
1000 spiegels. Hij ging met zijn staartje
kwispelen want hij was er niet alleen,
en toen gingen wel 1000 hondjes met
hun staartje kwispelen. Dat er ook een
hondje was die gromde naar al die 1000
andere hondjes, die op hun beurt allemaal
teruggromden, en uiteindelijk met de
staart tussen de poten afdroop, laat ik
maar even achterwegen. Bij welke groep
hoor ik?

Universiteit in Nijmegen te stoppen en
vervroegd met pensioen te gaan. En wat
ben ik blij met die beslissing. Maar wat
wil ik nu?
Na mijn jeugd doorgebracht te hebben
tegenover (en vaak in) de katholieke kerk
in Rotterdam en mijn puberteit bij de
zusters van Onze Lieve Vrouw ter Eem
in Amersfoort, heb ik de Pedagogische
Academie in Rotterdam gevolgd en ben
ik in 1974 getrouwd. Via Gouda zijn
we in Malden terechtgekomen. Daar
hebben we beiden veel vrijwilligerswerk
gedaan binnen en buiten de katholieke
kerk. Zelf heb ik een aantal jaar
avondwakes verzorgd, alsmede Woorden Communievieringen, en ben ik
hoofdredacteur van het parochieblad
geweest. Nog steeds ben ik lector. Maar
word ik daar blij van?
Die drie vragen opgeteld bij het feit
dat we al tien jaar heel regelmatig naar
Laren komen en kerken in Lochem, waar
we steeds hartelijk ontvangen worden,
is de reden dat ik iets terug wil doen
voor de geloofsgemeenschap van de St.
Josephkerk.
Ik hoop nog vaak tijdens de zondagse
vieringen gegrepen te worden door
inspirerende woorden nu ik de functie
van secretaris van de locatieraad van de
St. Josephkerk op me mag nemen. Wat
ben ik blij!
Hanneke Vos-van der Lugt

Michlbauer
Harmonikamesse
Anderhalve jaar geleden werd ik gegrepen
door een overweging van pastoraal
werker Jaap van Kranenburg die ons ter
overdenking meegaf: als je straks voor
God staat, zal Hij niet vragen: “Hoeveel
geld heb je verdiend?”, maar wel: “Wat
heb je voor je medemens gedaan?” Dat
gaf mij toen het laatste zetje om met mijn
baan als secretaresse aan de Radboud

Op zondag 22 april is er om 10.00 uur
een bijzondere Eucharistieviering
in onze St. Josephkerk. Het gaat
om de zogenaamde ‘Michlbauer
Harmonikamesse’, een muziekstuk
dat in 2009 door Florian Michlbauer
is geschreven ter opluistering van de
Eucharistieviering. In de zomer van 2014
is deze ‘Harmonikamesse’ in de kerk van
Tannheim (Tirol, Oostenrijk) voor het
eerst uitgevoerd. In het muziekstuk speelt

De Steirische harmonica kenmerkt zich
door de speciale zware, volle bassen. Het
instrument wordt veelal gebruikt in de
Alpenlanden. Het instrument is behalve
voor het spelen van volksmuziek zeer
geschikt voor het opluisteren van sacrale
festiviteiten.
Dinie Zweverink, ondernemer van een
muziekwinkel aan de Zwiepseweg in
Lochem, is zich zo’n 20 jaar geleden gaan
specialiseren in de Steirische harmonica.
Naast accordeonlessen, die Dinie intussen
al 40 jaar geeft, is ze toen ook gaan
lesgeven in het bespelen van de Steirische
harmonica. Toen Dinie tijdens een
muziekvakantie in Breitenau (Oostenrijk)
vertelde dat ze de muziek had van de
Michlbauer Harmonikamesse werd ter
plekke met pastoor Robert Schneeflock
overlegd wanneer ze met het plaatselijke
vrouwenkoor deze mis zou willen
uitvoeren. Voordat ze het in de gaten had,
was de datum gepland en zo werd in juni
2015 deze mis in de Sankt Erhartkerk
(Breitenau am Hochlantsch, Steiermark)
uitgevoerd. Met een gelegenheidsorkest,
bestaande uit haar leerlingen uit
Nederland, en het koor Hochlamtscher
Frauensingrunde, onder leiding van
Marianne Solodzuk, werd het voor Dinie
een bijzondere belevenis, ook omdat ‘t die
zondag Sacramentsdag was en de viering
werd afgesloten met een processie door
het dorp.
In 2016 volgde een tweede uitvoering
in Hinterstoder (Ober Ostenreich) met
medewerking van een dameskoor uit
Hinterstoder en in 2017 kwam Dinie
met haar gelegenheidsorkest weer in
Breitenau terecht. Dit jaar komt het
gelegenheidsorkest en het dameskoor
van Breitenau samen met familie en
leden van het plaatselijke gemengde
koor naar Lochem. Het koor, bestaande
uit ca. 30 zangers en aangevuld met
leden van ons eigen Gemengd Koor zal
de Eucharistieviering met celebranten
emeritus priester Zandbelt en pastoor
Schneeflock opluisteren. Het belooft een
bijzondere viering te worden, een viering
die een echte muziekliefhebber niet zal
willen missen.
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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
Wanneer u dit leest ligt Pasen alweer
achter ons. De voorbereiding op Pasen
was een periode om ons te bezinnen op
wie zijn wij als christen? Mooie vraag,
maar misschien lastig te beantwoorden.
We leven in een steeds snellere jagende
wereld waarin het lijkt dat alleen roem
en geld het belangrijkste zijn, waarin het
bijna lijkt dat mensen elkaar niet meer
nodig hebben, sterker nog, het wel zonder
God of geloof te kunnen. In deze wereld
probeert de Katholieke Kerk haar plek te
behouden, en dat gaat niet zonder slag
of stoot. Ook onze geloofsgemeenschap
probeert haar plek te behouden.
Inmiddels hebben we de bijeenkomst op 8
maart j.l. al weer achter ons liggen.
Op deze avond is getracht om een
doorkijkje naar de toekomst te creëren en
te kijken of wij als geloofsgemeenschap
ons straks nog staande kunnen houden en
wat nodig is om dat voor elkaar te krijgen.
Min of meer werd de keus voorgelegd van
doorgaan met elkaar of … de laatste doet
straks het licht uit en de deur dicht.
Het is een mooie en zeer inspirerende
avond geworden waarin ‘stevig’ en fair
gediscussieerd werd over hoe, nu en
straks. Het mooie, die avond, was dat er
een stap naar de toekomst is gemaakt
waarin wij veel ruimte krijgen om deze
toekomst zelf in te vullen. We, en dat blijkt
nu, willen als geloofsgemeenschap verder,
ook in een toekomst waarin bijvoorbeeld
minder dan nu H. Missen zullen zijn.
Uiteraard is daarbij uw steun, idee en
inzet hard nodig. In een tijd waarin

Koor Vokate
bestaat 25 jaar!
Zondag 22 april feestelijke
viering en gezellig koffiedrinken!

alles afneemt, aantal priesters, aantal
kerkgangers en het aantal vrijwilligers
is dat best een enorme uitdaging. De
locatieraad en de pastoraatgroep hopen
dan ook dat we dit traject straks met
steeds meer ”geloofsgemeenschappers”
samen kunnen afleggen. Dit traject
gaat, na de zomer, parallel lopen aan de
reguliere weekenddiensten waarbij er
op de laatste zondag van de maand geen
viering is, maar dit nieuwe traject door
de geloofsgemeenschap zelf ingevuld gaat
worden. U gaat hiervan zeker nog horen!!

Terugblik

Op zondag 18 februari was er een vorm
van anders vieren. Er was deze zondag
geen koorzang. Jaap Harmsen ging voor
en zorgde voor passende muziek tijdens
de dienst. Het thema van de dienst waren
de beproevingen uit de verhalen van
Noach en zijn Ark en van Jezus die in
de woestijn door de duivel op de proef
werd gesteld. Bij Noach sloot God met
de mensen een verbond en Jezus kwam
gesterkt en gerijpt uit de woestijn terug.
In beide verhalen de ruggensteun van
God die wij als mens hard nodig hebben.
In Jaaps relaas kwamen we de volgende
regels tegen: “En wij zelf dan? Hoe staan
wij in het leven? Komt onze missie, onze
christelijke missie daarin voldoende
tot zijn recht. Is het bij ons “afspraak is
afspraak”? of reiken wij wat verder als het
gaat om onze medemens, als het gaat om
moeder aarde?” Iets om eens goed over
na te denken. Tijdens de dienst waren er
momenten van bezinning, het was dan
stil in de kerk. In de toekomst zullen we
vaker van deze diensten hebben, die zeer
inspirerend kunnen zijn.
Op zondag 25 februari was er na de
kerkdienst een uiteenzetting van een
project in Ivoorkust, een land in WestAfrika. Zie pagina 11.
Palmzondag, op 25 maart, werd gevierd in
de Dorpskerk samen met de Protestantse
Kerk van Vorden. Zie artikel verderop.
Op Goede Vrijdag 30 maart was er weer

de uitvoering van de Passie waarin de
lijdensweg van Jezus uitgebeeld werd.
Zie pagina 4.
Gerard Eijkelkamp, lid pastoraatgroep

Sam’s kledingactie
Op zaterdag 14 april wordt er weer
kleding ingezameld. Van ca 9.30 uur tot
12.00 uur kunt u kleding afgeven bij de
Christus Koningkerk in Vorden en bij het
Heiligenbeeldenmuseum in Kranenburg.
Graag in goed dichtgebonden zakken.
Do opbrengst is dit jaar bestemd voor
een project In de Centraal Afrikaanse
Republiek, een zeer arm land met
veel vluchtelingen. Cordaid steunt
11 projecten, waar geprobeerd wordt
onderwijs op te zetten voor kinderen die
al lange tijd van onderwijs verstoken zijn,
o.a. omdat de scholen verwoest zijn en er
geen leermiddelen beschikbaar zijn.
Door aan de basis te beginnen hoopt men
mee te werken aan de wederopbouw van
het land.
Van harte aanbevolen.

Palmpasenviering in de
Dorpskerk!
Op zondag 25 maart was er een drukke
bezochte Palmpasenviering in de
Dorpskerk. Deze gezinsdienst werd voor
de eerste keer als een oecumenische Raad
van Kerken viering gehouden. Ruim 40
kinderen met hun ouders en vaak hun
grootouders woonden de viering bij die
werd voorgegaan door ds. Jan Kool en
dhr. Jaap Harmsen.
Muzikale medewerking werd verleend
door Mirjam Berendsen met het
Palmpasenkinderkoor o.l.v. Piet Piersma.
De kinderen zongen vijf liederen uit volle
borst. Na de eerste Bijbellezing gingen
de kinderen naar de Voorde om daar de
Paasstokken te versieren. Op het einde
van de dienst kwamen de kinderen met
hun versierde stokken terug in de kerk
vooraf gegaan door de ezel die rustig
meeliep. Ook de voorgangers kregen
een prachtige Palmpasenstok mee naar
huis. Het was een mooie oecumenische
Palmpasenviering die mede door
Kindernevendienstgroep tot stand was
gekomen.
Huub Winkeler

Onderweg / Uit de geloofsgemeenschappen
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

Pauselijke onderscheiding
Zaterdagavond 17 maart.
In de Onderweg staat dat em. pastoor
Baneke voor zal gaan en dat het parochiekoor zal zingen.
De kerkgangers stromen langzaam binnen, hun aantal groeit. Er zijn vele gezichten uit andere geloofsgemeenschappen
en achterin de kerk worden koffietafels
in gereedheid gebracht. Dan blijkt dat
pastoor Scheve voorgaat en dat het koor
Stemmig zingt. Wat is er aan de hand?
De pastoor preekt over “je passie volgen”
en “goed doen voor de medemens”. Om
het niet alleen bij woorden te laten vraagt
hij Margriet te Morsche naar voren te
komen. Margriet is het levende bewijs van
iemand die haar hart volgt en omziet naar
naasten. En dan wordt het hoe en waarom
van deze viering duidelijk. Uit naam
van Paus Franciscus wordt Margriet
onderscheiden met het Pro Ecclesia et
Pontifice. Deze onderscheiding wordt
verleend aan personen die minimaal 45
jaar oud zijn en zich minstens 25 jaar
op bijzondere wijze in lokaal verband
inzetten voor Kerk en samenleving. Het
is een uiting van waardering vanuit de
kerk en een onderscheiding die door de
Paus wordt verleend. Aan de Pro Ecclesia
et Pontifice is een erekruis in goud,
hangend aan een lint in de pauselijke
kleuren geel-wit, verbonden. Op de
medaille staan twee halfronde nissen
met een afbeelding van de apostelen
Paulus en Petrus. Hoe moeilijk het is om
deze medaille te ontvangen bleek tijdens
het opspelden hiervan. Dat was geen

eenvoudige klus. Het koor heeft Margriet
vervolgens geëerd met een passend lied.
Margriet van harte gefeliciteerd met deze
onderscheiding!
Zie ook pagina 7.

Aanbevolen vieringen
In het rooster ziet u dat er een enkele
keer geen viering is in onze eigen
kerk. Dat zijn de momenten waarop
samen gevierd wordt met andere
geloofsgemeenschappen. Soms is dat
binnen de parochie HH. Twaalf Apostelen
en soms is het een Oecumenische
viering verzorgd door de Raad van
Kerken van Berkelland. De ene keer is
zo’n gezamenlijke viering in onze kerk,
een andere keer bij de buren. Al moet
u hiervoor een straatje om en door een
andere deur naar binnen, het is werkelijk
de moeite waard om het eens uit te
proberen. Om het u makkelijker te maken
staan hieronder twee vieringen die we
warm aanbevelen.

Samen zingen, samen vieren
Op zaterdag 21 april zullen de kerkkoren
van de geloofsgemeenschappen van O.L.V.
ten Hemelopneming uit Borculo en van
de H. Willibrord uit Ruurlo de viering met
hun zang opluisteren. Emeritus-pastoor
Zandbelt zal in die viering voorgaan.
Na een gezamenlijke viering in oktober
vorig jaar in Borculo is het de tweede keer
dat beide koren samen nu in Ruurlo de
zang zullen verzorgen. Onder andere zal
het gezamenlijke koor de meerstemmige
Missa Tertia van Haller zingen.

Pinksteren
Op zondag 20 mei om 10.00 uur vieren
we Pinksteren. Dit is geen viering in de
kerk, maar buiten in het gemeentepark, in
samenwerking met de andere kerken uit
Borculo. Het is een mooie kans om samen
met de buren uit eigen straat te vieren.
Er staan stoelen, maar u bent vrij om uw
eigen klapstoel mee te nemen. Dat maakt
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het heel laagdrempelig om eens heen te
gaan en mee te beleven.
U wordt allen uitgenodigd deze
bijzondere vieringen bij te wonen.

MOV
De MOV-werkgroep (Missie, Ontwikkeling, Vrede) zet zich al tientallen jaren
in voor de medemens uit ontwikkelingslanden. De laatste twee jaar was dat voor
vrouwencoöperatie Koado-Due in Ivoorkust. Maar ook cacaoboeren, eerlijk goud
en kraampakketten voor de weeskinderen
in de Oekraïne waren in eerdere jaren
doelen waar de groep zich voor heeft
ingezet. Daarnaast nam het MOV altijd
deel aan de Kerstmarkt voor Anderen.
Om diverse redenen hebben de leden van
de Borculose werkgroep besloten niet
meer actief deel te nemen aan de activiteiten van de MOV. Dat betekent echter
niet dat het MOV ophoudt te bestaan.
Parochiebreed zullen nog tal van activiteiten georganiseerd worden en ook de
opbrengst van de Vastenactie en de Adventsactie zullen naar het goede doel gaan
dat door de MOV van de parochie HH.
Twaalf Apostelen aangedragen wordt.
Blijft u de acties dus vooral steunen. Deze
worden vermeld in de Onderweg en op de
website.

Koffie drinken
Na de viering van zondag 27 mei is er
gelegenheid om koffie te drinken in het
KJ gebouw. U bent hiervoor van harte
uitgenodigd.

Intenties
28 april: overleden ouders ElschotSpekschoor, Theo en Riek Verheijen,
fam. Geerligs en Ottenschot, Hetty van
Aken-Beerten, Frans Jansen namens
collectanten en kosters, Herman Beerten,
Harrie en John Hendricksen, Truus
Dibbelink-Wegdam, Anton Rasing, Rinus
Eppink, Ellie Venderbosch-Bonnes. 6 mei:
overleden ouders Elschot-Spekschoor,
Wilhelmien Krabbenborg-Klein Nijenhuis
jaargedachtenis, Rinus Eppink, Ellie
Venderbosch-Bonnes. 12 mei: fam. Pelgrum,
Tonny Broekhof-Brokers jaargedachtenis,
Frans Jansen, Harrie Leferink op Reinink,
Dora Baks-Helmers jaargedachtenis, Rinus
Eppink, Ellie Venderbosch-bonnes. 27 mei:
Wim Mulder jaargedachtenis, fam ter
Woorst-Kerkemeijer, Wijnand Wevers,
Theo en Riek Verheijen, fam. Geerligs en
Ottenschot, Anneke Nieuwveld-van de Wurp
jaargedachtenis, Ellie Venderbosch-Bonnes.
2 juni, Ellie Venderbosch-Bonnes. 9 juni:
Fam. Pelgrum, Hetty van Aken-Beerten,
Frans Jansen, namens collectanten en
kosters, Harrie en John Hendricksen.
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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

Kerkbalans 2018
Alhoewel het jaar 2018 nog lang niet is
afgelopen, kunnen we op dit moment al
spreken van een goede en succesvolle
actie. De werkgroep Kerkbalans Ruurlo
wil heel graag alle mensen die daaraan
hebben meegewerkt, heel hartelijk
bedanken. Alle gevers, bezorgers,
ophalers en voorbereiders hebben samen
heel goed werk verricht, met een mooi
resultaat.
Namens de werkgroep, Jan van Dijk

Voorplein kerk
Het kerkplein van Ruurlo wordt helemaal
opgeknapt. Toen deze winter bleek dat
de monumentale beuk die ons kerkplein
sierde, rot was en een gevaar vormde voor
bezoekers van de kerk, maar ook voor
huizen aan de overzijde van de straat,
moesten er knopen doorgehakt worden.
De beuk is met spoed gekapt. Er zijn geen
ongelukken gebeurd en gelukkig was hij
al gekapt vóór de westerstorm losbrak!
Nu worden de laatste restjes opgeruimd,
maar oh oh wat heeft ons kerkplein ervan
geleden… Om er dit voorjaar en met
name met Pasen weer mooi bij te staan,
is besloten om het hele kerkplein om te
laten ploegen, mooi glad te laten leggen
en van nieuw grind te voorzien. Daarnaast
zal ook het houtwerk van de pastorie
worden afgewassen. Geld om alles te laten
schilderen ontbreekt ons nog, maar alleen
het afwassen van het houtwerk komt
het behoud al ten goede. Wat zal het er
allemaal fraai uitzien met Pasen!

Openluchtdienst
Hemelvaart
De Raad van Kerken RuurloBarchem organiseert op 10 mei een
openluchtdienst bij boerderij De Klooster
aan de Batsdijk 4 in Ruurlo. Het thema
van de dienst is ‘Voeten op de grond –
Hoofd in de wolken’. De voorgangers zijn

ds. Tinus Gaastra en de heer Jan Vreman.
Muziekvereniging Crescendo uit Hengelo
verleent muzikale medewerking. De
dienst begint om 10.30 uur. Vanaf 10.00
uur worden de bezoekers ontvangen
met koffie en koek. Nieuw dit jaar is een
spirituele wandeling. Dat is een mooi en
ook gezond alternatief voor een dauwtrap
tocht op Hemelvaartsdag. We starten
9.15 uur bij de Klooster en na een tochtje
van bijna 45 minuten heeft u nog een
klein half uur de tijd om een kop koffie te
drinken. De afgelopen drie jaar hadden
we prachtig weer bij deze openlucht
dienst. Mocht dat op 10 mei niet het geval
zijn, dan wordt de dienst gehouden in de
R.K. Willibrorduskerk, Groenloseweg 1
Ruurlo, op slechts een paar minuten
afstand.

Ziekenzalving
Tijdens de seniorenviering op woensdag
16 mei om 10.00 uur zal tevens de
jaarlijkse ziekenzalving plaatsvinden.
Wilt u hier bij zijn maar hebt u geen
vervoer neem dan contact op met uw
wijkcontactpersoon of met Anny Strijker.
Tel: 452652.

Samen zingen, samen
vieren
Op zaterdag 21 april zullen de kerkkoren
van de geloofsgemeenschappen van
O.L.V. ten Hemelopneming uit Borculo
en van de H. Willibrord uit Ruurlo
de viering met hun zang opluisteren.
Emeritus-pastor Zandbelt zal in die
viering voorgaan. Na een gezamenlijke
viering in oktober vorig jaar in Borculo is

het de tweede keer dat beide koren samen
nu in Ruurlo de zang zullen verzorgen.
Ondermeer zal het gezamenlijke koor de
meerstemmige Missa Tertia van Haller
zingen. U wordt allen uitgenodigd deze
bijzondere viering bij te wonen.

Parochieavond
Woensdagavond 28 februari 2018 heeft
in onze eigen kerk de parochieavond
plaatsgevonden. Ongeveer dertig
parochianen waren aanwezig en werden
vooraf gezellig met koffie verwelkomd. Het
thema van deze avond was: GELOVEN
WE.....OF GELOVEN WE HET WEL. Aan
het begin van de avond werd even kort
door de waarnemend locatievoorzitter
twee punten aangeroerd: - Stand
van zaken rond de evenementen die
worden georganiseerd dit jaar door de
Stichting Behoud Willibrorduskerk. De
organisatie van autovervoer naar de St.
Jan te Zutphen voor het bijwonen van
de Paaswake. Parochianen kunnen zich
opgeven bij het secretariaat. De avond
vervolgd met een PowerPoint presentatie
door pastoraal werkers Marga Engelage
en Jaap van Kranenburg. Dit was een zeer
goede presentatie over: Bezieling - wat
bezielt jou dat je gelooft – en inspireert. Er
werden ook vragen gesteld: Bereiken we
met dit onderwerp die groep van mensen
die niet de reguliere vieringen bijwonen.
Het antwoord: Voor diegenen die hier
aanwezig zijn kan er ook een behoefte zijn
aan anders vieren – anders denken en
doen. In kleine groepjes kun je inspiratie
opdoen hoe met God om te gaan – hoe
met jezelf als gelovige om te gaan – hoe je
als gelovige iets kunt betekenen voor de
ander. Er werd positief gereageerd – ook
negatief. Aan het eind van de presentatie
kwamen verschillende parochianen zich
aanmelden bij Jaap en Marga. We spreken
de hoop uit dat dit project hier in Ruurlo
en in andere geloofsgemeenschappen
succesvol mag zijn.

Oproep e-mail adressen
Aan allen die de Onderweg graag lezen
en op de hoogte willen blijven
van wat er zoal in onze
geloofsgemeenschap Ruurlo
gebeurt, willen we vragen
om uw e-mailadres door te
geven aan ons secretariaat.
U zult dan ook tussentijds
op de hoogte gehouden
worden van actualiteiten onze locatie
betreffende. De ruimte in Onderweg is
slechts zeer beperkt en overig nieuws
wordt opgenomen in onze Nieuwsbrief
die alleen per e-mail verspreid wordt.
Dus graag uw e-mailadres doorgeven aan:
rkkerkruurlo@live.nl
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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

Inspiratie en Ontmoeting

Vrijdag 9 maart jl. stond de
‘Kloosterwandeling rond de Slangenburg’
op het programma.
Met een groep van 10 personen zijn
we rond 9.30 uur vertrokken naar de
Pionierskerk in de Slangenburg. Hier
hebben we ons aangesloten bij de
andere deelnemers. We werden gastvrij
ontvangen door Ds. Helma van Loon.
Na een kopje koffie/thee was er een
gezamenlijk meditatief moment door
mevr. Janny Jansons-van Dijk, met als
uitgangspunt psalm 61: vers 1–5 en het
lied van Claudia de Breij ‘Mag ik dan bij
jou?’
Hierna gingen we, met mooi weer, door
de prachtige, natuurrijke omgeving op
pad naar de Abdij. Het eerste deel van de
wandeling verliep in stilte, zodat iedereen
kon genieten van de omgeving en bezig
was met zijn of haar eigen gedachten.
Deze mochten we met elkaar delen tijdens
een stop, waarna we gezellig kletsend
onze weg vervolgden. In de Abdij hebben
we het geheel gezongen middaggebed van
de Benedictijner monniken bijgewoond.
In dit gebed kwam psalm 61 weer terug.
De terugweg van ongeveer een uur
verliep eerst weer in stilte, met daarna
een moment om ervaringen te delen,
vervolgens weer gezellig kletsend en
tenslotte een stop om gezamenlijk onze
meegebrachte lunch te eten.
Terug bij de Pionierskerk werd deze
wandeltocht gezamenlijk afgesloten met

een Zegenbede in het labyrint voor de
kerk:
“De Eeuwige zij vóór ons om ons de weg
te wijzen,
De Eeuwige zij achter ons, om ons in de
rug te sterken.
De Eeuwige zij naast ons als een goede
vriend.
De Eeuwige zij om ons heen als
beschermende vleugels,
De Eeuwige zij in ons als liefde en
vrede….”

Interkerkelijke motortoer
Joure-Hengelo
Steeds meer Nederlanders rijden motor!
Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het
CBS. Een jaar of tien geleden kwam
naar voren dat ook binnen de Raad
van Kerken meerdere leden motor
rijden. Zo ontstond het idee om vanuit
de protestantse, de vrijzinnige en de
katholieke geloofsgemeenschappen met
belangstellenden ‘oecumenisch’ te gaan
toeren. Dat werd een traditie. Jaarlijks
gebeurt dat volgens een vast concept
op Tweede Pinksterdag: oecumenische
ontmoetingen op het feest van de Heilige
Geest. Nadat een van de initiatiefnemers,
ds. Christien Ferrari, de protestantse
gemeente van Hengelo had verruild voor
de protestantse gemeente Joure, stond
een volgende uitdaging te wachten: een
bezoek aan Friesland, want ook daar wordt
motorgereden!
In 2016 had een groep Hengelose
motorenthousiasten een fantastisch
weekend in Joure en ontstonden
bijzondere contacten. Bij het afscheid
werd een tegenbezoek afgesproken in
combinatie met een preekbeurt van ds.
Ferrari in de Remigiuskerk. En dat staat
nu te gebeuren!
In het weekend van 21/22 april rijdt
Hengelo de deelnemers uit Joure
tegemoet: ontmoeting/lunch in Hattem
met museumbezoek, een route langs de
IJssel naar overnachtingsadres in Hengelo
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met onderweg een koffiestop en ’s avonds
een BBQ. Op zondag 22 april staat bij de
Remigius een erehaag van motoren op het
programma met kerkdienstbezoek, koffie
en rondrit/lunch in de omgeving, waarna
de motorrijders uit Joure weer een eindje
op weg gebracht worden. Op detail wordt
het programma nog nader uitgewerkt.
Hebt u belangstelling om een dag(-deel)
of weekend mee te toeren, rijdend of als
passagier, neem dan contact op met de
organisatie.
Het belooft een mooi weekend te worden!
Voor meer informatie en/of opgave:
Chris Peelen (tel. 0575-462799), Jaap
van Gijssel (tel. 0575-464460) of Gerry
Spekkink (tel. 0575-461146).

Vertrek van Gerben Zweers
Onze ‘oude’ pastoor Gerben Zweers treedt
in de kloosterorde van de Augustijnen.
Hij is zijn ‘loopbaan’ als pasto(o)r
begonnen in de St. Willibrordusparochie
in Hengelo (Gld).
Gerben Zweers legt zijn werkzaamheden
neer. Hij verlaat de kerk niet: Zweers zal
intreden in de orde van de Augustijnen.
Sinds 2015 was hij als pastoor actief bij
de Sint Eusebiusparochie (de parochie
voor Arnhem, Velp, Dieren, Rheden en De
Steeg). Daarvoor was hij elf jaar pastoor
in Culemborg en Houten, en hij was ruim
vijf jaar pastor in Hengelo (Gld).

Begrip en respect

Pastoor Zweers staat ook bekend als
actief organisator van tienerkampen en
jongerenreizen voor het aartsbisdom
Utrecht. Het bestuur van de parochie
zegt begrip en respect te hebben voor
de persoonlijke beslissing van de pastoor.
Zijn inzet voor de parochie(s) in de
afgelopen jaren heeft zich gekenmerkt
door bevlogenheid, betrokkenheid en het
verbinden van mensen, aldus het bestuur.

Aderlating

We kunnen ons voorstellen dat zijn vertrek een leegte achterlaat. Hij was vooral
een mensenmens en stond voor iedereen
klaar. In Hengelo bewaart men warme
herinneringen aan zijn betrokkenheid bij
onze geloofsgemeenschap.
Pastoor Zweers neemt afscheid op 10 juni
2018 in de Sint Martinuskerk in Arnhem.
Daarna vertrekt hij naar het klooster
van zijn orde in Leuven (België), waar
hij zich opnieuw met jongerenwerk zal
bezighouden.
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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 Contactpersoon
voor Zelhem: de heer J. Waalderbos,
Zonnebloemstraat 43, 7021 ZA Zelhem,
tel. 0314-623809.

Stichting R.K. Begraafplaats
Keijenborg:

Contactpersoon: mevrouv J. Lamers
tel. 0575 – 464162 email :
begraafplaatskeijenborg@hotmail.com;
website www.begraafplaatskeijenborg.nl

Parochiële Caritas Instelling:
Secretariaat: vacature

Donderdag 17 mei

Gezamenlijke Ziekenzalving
Ook dit jaar wordt er weer een gemeenschappelijke viering georganiseerd om
mensen in de gelegenheid te stellen de
ziekenzalving te ontvangen. En ook als u
(nog) niet de ziekenzalving wilt ontvangen bent u wel van harte uitgenodigd om
de Eucharistie met ons mee te vieren en
mee te bidden en te zingen!
Het mooie is dat men dit Sacrament ook
bewust kan ontvangen. Want het moet
toch een bewuste keuze zijn van een
mens om een sacrament te ontvangen. En
dat kan nu in aanwezigheid van familie
of goede vrienden te midden van onze
medegelovigen tijdens het vieren van de
Eucharistie.
De viering wordt gehouden op donderdag
17 mei aanstaande om 10.00 uur in
onze Kerk. De voorganger is pastoor
H. Scheve. Na afloop is er koffie en
gelegenheid om nog wat na te praten
en ervaring uit te wisselen. U kunt zich
aanmelden bij de bezoekersgroep of op
het parochiesecretariaat.

Overleden
Op 23 januari 2018 is Rieki van UumSueters overleden in de leeftijd van 85
jaar. Zij verbleef in Zorgvilla Den Ooijman
te Doetinchem.
Op 30 januari 2018 is overleden Doortje
Branderhorst-Eugelink in de leeftijd
van 85 jaar. Zij woonde Pastoriestraat 3 te
Keijenborg.
Op 7 februari is Theo Engel overleden
in de leeftijd van 81 jaar. Hij woonde
Bekveldseweg 1 in Hengelo.
Op 16 februari 2018 overleed Minnie
van Londen-Roëling in de leeftijd
van 81 jaar. Zij woonde Prunushof 3 te
Velswijk/Zelhem.
Op 27 februari 2018 overleed Hendrik
Berendsen in de leeftijd van 89 jaar.
Hij woonde Pastoor Thuisstraat 6/4 in
Keijenborg.
Op 8 maart 2018 is overleden Frans
Hermans in de leeftijd van 82 jaar. Hij
woonde Poelsweg 4 te Keijenborg.

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

PCI
Parochieële Caritas – Keijenborg heeft
net zoals vorige jaren, bijgedragen
aan de “Kerstactie 2017” voor alle
bijstandsgerechtigden. Deze actie is
opgezet door de gezamenlijke kerken
in samenwerking met de gemeente
Bronckhorst. Hiervoor kwamen in
aanmerking in ons postcode-gebied
Keijenborg/Velswijk: 5x een gezin, 5x een
alleenstaand ouder met kinderen en 15x
een alleenstaande.
Werkgroep PCI - Keijenborg

Verhuisd?
Dan graag het nieuwe adres doorgeven
aan de Geloofsgemeenschap St. Jan de
Doper. In verband met de wet op de
privacy mogen instanties geen nieuwe
adressen meer doorgeven aan onze
kerkadministratie.
Wilt u daarom bij verhuizing uw nieuwe
adres doorgeven aan de St. Jan de
Dopergeloofsgemeenschap, Kerkstraat 7,
7256 AR Keijenborg. Of per e-mail aan:
hannieankersmit@hotmail.com

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

Eerste Heilige Communie
2018 Keijenborg/Hengelo
Op zondag 22 april 2018 om 9.30 uur
zullen in de H. Willibrordkerk te Hengelo
onderstaande kinderen zich voorstellen
aan de parochie.
Op zondag 27 mei 2018 om 11.00 uur
in St. Jan de Doperkerk te Keijenborg,
doen onderstaande kinderen de Eerste
Heilige Communie. Dit is een bijzondere
dag voor hen. Ze zijn al druk bezig met
de voorbereidingen. De communicantjes
vinden het erg spannend, maar zijn heel
enthousiast.
De communicantjes zijn: Jinte Ankersmit,
Gerolf Rondeel, Nika Hoosemans, Lieke
Schennink, Swen Kelderman, Jolijn
Sessink, Isa Nendels, Jorik Starink,
Gijs Platzer, Jelle Steege en Mees
Takkenkamp.

Nieuwe Geloofsgroep
Zoals bekend gaat er dit voorjaar
een nieuwe geloofsgroep van start in
onze geloofsgemeenschap. Daarover
heeft al het een en ander in de
Onderweg/Klepper gestaan, en op de
parochievergadering in februari hebben
Jaap van Kranenburg en Marga Engelage
hun plannen met deze groep toegelicht.
Na afloop van de parochieavond gaven
zich spontaan 10 mensen op. Dat is al een
mooi aantal, maar het zou nog mooier
zijn als er nog wat meer mensen bij
zouden komen.
Als er nog mensen zijn die ook mee willen
doen kunnen ze zich aanmelden bij Hans
Limbeek, luru83rk@kpnmail.nl
Tel. 0314 -641546.
Namens de pastoraatgroep, Hans
Limbeek
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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 5 mei en
zondag 3 juni is er koffie- en thee drinken.

Hoe gaan wij verder?
Tijdens de parochieavond op 7 maart
waren de pastoraal werkers Jaap van
Kranenburg en Marga Engelage aanwezig
om met ons in gesprek te gaan op welke
wijze het geloof nog bezielend is voor ons
als gelovige en als geloofsgemeenschap.
Jaap van Kranenburg nam ons mee in de
malle molen van ons geloof. Wat deden
we, wat doen we en wat willen we. Het
was een boeiend betoog, de aanwezigen
waren er stil van. Nu waren er helaas
maar een beperkt aantal mensen die dit
mooie boeiende verhaal gehoord hebben.
Kortweg gezegd komt het er op neer dat
het allemaal gaat om de bezieling van je
geloof. Wil je bezielend zijn en blijven?
Zo ja, hoe? De wijze waarop er over
gesproken werd was nieuw en verrassend
en gaf velen stof tot nadenken.
Voor ieder voor zich en voor de toekomst
van onze geloofsgemeenschap vinden wij
het wel van belang om hier een gevolg aan
te geven.
Wij willen u graag uitnodigen voor een
bijeenkomst om door te praten met
elkaar hoe we als gelovige gemeenschap
in Baak verder willen. Ook degenen die
niet aanwezig waren op de parochieavond

worden van harte uitgenodigd voor deze
bijeenkomst.
Deze zal zijn op 22 mei om 20.00 uur in
de sacristie in Baak. Dan zal pastoraal
werker Marga Engelage met ons in
gesprek gaan over de toekomst van de
geloofsgemeenschap in Baak.
Dus komt allen op 22 mei om 20.00 uur
in de sacristie van de kerk in Baak.
De pastoraatsgroep en locatieraad

Voor de 40e keer
Pleinmarkt in Baak
Op 6 mei a.s., van 10.00 uur tot 15.00
uur, wordt voor de 40e keer in Baak
bij de St. Martinuskerk de Pleinmarkt
gehouden. De markt heette de eerste 30
jaar nog ‘Rommelmarkt’, maar sinds een
jaar of tien is hij bekend geworden onder
de naam Pleinmarkt. Al 40 jaar worden
er eind april/begin mei marktkramen
gevuld met allerhande overbodig
geworden spulletjes. Boeken, speelgoed,
keukengerei, kleine apparaten, kleding,
textiel, sieraden, netjes geordend voor de
verkoop. En speciaal voor de Pleinmarkt
worden er ook al jaren plantjes gekweekt
en te koop aangeboden. De Pleinmarkt
in Baak staat bekend als een markt waar
je echte koopjes kunt vinden. Sinds
een aantal jaren kent de markt ook het
‘happy hour’. Tijdens het laatste uur van
de markt, van twee tot drie uur, kan een
plastic tas à 2 euro gevuld worden met
de spullen die
er dan nog zijn!
(Enkele kraampjes
uitgezonderd) In
het begin waren
er ook nog grote
apparaten en
meubilair, maar
die worden niet
meer aangenomen,
omdat de
afvoerkosten de
opbrengsten ver
overstijgen.
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Eigenlijk is het een dubbel jubileum, want
de stichting ‘Vrienden van de Parel van
Baak’ organiseert de markt dit jaar voor
de 10e keer. De vaste kern is inmiddels
goed op elkaar ingespeeld en heeft
ieder jaar een flinke club vrijwilligers
om alle kramen te bemannen. Aan alle
vrijwilligers wordt verzocht zich weer te
melden op 0575 441554.
Bruikbare spullen kunnen op zaterdag 5
mei gebracht worden op het plein voor
de kerk. U bent van harte welkom om op
zondag 6 mei lekker te snuffelen tussen
alle spulletjes. Wie weet is er net dat
ene kopje, dat apparaatje, die vaas of
die ketting waar u al lang naar zocht! De
opbrengst komt ten goede aan de Parel
van Baak!

Popquiz en
Koningsontbijt
Op 26 april om 21.00 uur wordt de
Popquiz in het Martinushuus gehouden.
Vergeet u niet op te geven! De volgende
ochtend, 27 april, van 8.30 uur tot 12.00
uur is het Koningsontbijt.

Vrijwilligersmiddag
26 mei
Op zaterdagmiddag 26 mei willen we
de vrijwilligers van de kerk en Parel
bedanken. Er zullen nog uitnodigingen
verstuurd worden met het verzoek om u
op te geven, u kunt de datum nu al in uw
agenda noteren.

Gebedsintenties
Zo. 22/4 Ouders Schooltink-Kroesen,
Theo en Ben, Jan en Will SchutteBosman, Antoon en Johan Janssen.
Za. 5/5 Fam. Veenhuis Zents, Ouders
Roordink-Borgonjen, Ouders DashorstBrink. Zo. 20/5 Ouders van LeussenWolbrink, Fam. Veenhuis-Zents,
Anthonius Hermanus Driever, Ouders
Mentink-Jansen en fam., Antoon en
Johan Janssen, Fgt. Johan Heijtink, Wim
Driever, Ouders Dashorst-Brink. Zo. 3/6
Wim Teunissen.
Gebedsintenties voor elke viering:
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 LeussenSchooltink-Bosman, Fam. Heijtink, Jos
Hermsen, Fam. Veenhuis-Zents, Ouders
Schoenaker-Janssen, Fam. TeunissenSchooltink,Jan en Gretha JanssenBosman.
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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

Dodenherdenking
Op 4 mei herdenkt Nederland alle
Nederlandse slachtoffers sinds de
Tweede Wereldoorlog.
Dit zijn militairen en
burgers die stierven
in oorlogssituaties en bij
vredesoperaties. De Nederlandse vlag
hangt halfstok en om 20.00 uur is het
twee minuten stil.
Ook in Hummelo, Keppel en Drempt
herdenken we jaarlijks alle Nederlandse
slachtoffers. Dit doen we op twee mooie
plekken.
Vanaf 19.15 uur is er een korte herdenking op het fraai gelegen kerkhof in
Hummelo (Zelhemseweg 4, net buiten
de bebouwde kom), bij de graven van
vijf jonge piloten uit Engeland en Nieuw
Zeeland die hier omkwamen. Samen met
enkele leerlingen van de basisscholen, een
vertegenwoordiger van de veteranen en
alle belangstellenden leggen we bloemen
bij de graven en gedenken we. Dit in de
vorm van informatie over de piloten en
gedichten van de leerlingen.
Nadien is er een ceremonie bij het oorlogsmonument aan de Monumentenweg
in Hoog Keppel (tegenover de parkeerplaats van de sporthal en het zwembad).
Om 20.00 uur zijn we twee minuten stil.
Daarna is er muziek van de muziekvereniging en teksten van de leerlingen en het
4 mei-comité.
Dit jaar zal Jan Gerretsen uit Drempt
ook een bijdrage leveren. Namens de
inwoners van Achter-Drempt, waar Jan
een actieve rol in zowel de kerk als de
gemeenschap heeft, spreekt Jan een tekst
uit.
Wij nodigen u allen graag uit om de 4-mei
herdenking bij te wonen. U bent zowel in
Hummelo als in Hoog-Keppel welkom.
Namens het 4 mei comité Hummelo,
Keppel en Drempt,
Carla Snelder

Nederlandse
Missionarissen
Missionarissen geven zo veel en vragen
weinig. Soms kunnen zij wel wat steun
gebruiken. Daarom wordt van 12 mei
tot en met 20 mei de Pinksteractie in
parochies georganiseerd om geld in te
zamelen voor hun belangrijke werk.
U kunt daarin het verschil maken. Niet
alleen voor honderden missionarissen en
missionair werkers – ook voor de mensen
met en voor wie zij werken. Steun de actie
en laat zien dat we in onze Nederlandse
parochies achter onze missionarissen
staan. Op zondag 13 mei is de 2e collecte
voor dit doel bestemd.

Meimaand Mariamaand
Mei is de Mariamaand, op woensdag 2
mei beginnen we de meimaand met een
plechtig Lof, Pastoor Harry Scheve gaat
ons voor en het Willibrordkoor begeleid
ons muzikaal met mooie Marialiederen.
Het Lof begint om 19.00 uur in de Kerk.
Na het Lof is er gezellig nazitten met
koffie/thee.
Op woensdag 9, 16, 23 en 30 mei is er
rozenkransbidden in de Mariakapel.
We beginnen om 19.00 uur. Na het
rozenkransbidden drinken we in het
zaaltje nog een kopje koffie/thee.
De Nederlandse Bisschoppen roepen ons
op dit jaar te bidden voor de vrede in
de wereld, we geven hier dit jaar graag
gehoor aan. Komt u ook met ons mee
bidden, u bent van harte welkom ‘hoe
meer zielen hoe meer vreugd’!
Mariawerkgroep Drempt

Oecumene Pinksteren
Op Eerste Pinksterdag 20 mei om 10.00
uur is er een oecumenische Pinksterdienst
in de St. Joriskerk in Voor-Drempt.
De kerken van Voor-Drempt, AchterDrempt en Keppel gaan dit jaar dus voor
het eerst samen Pinksteren vieren. Het
zal een feestelijke viering worden. De
voorgangers zijn: diaken Anton Bos en
mevr. Marjan van Zadelhoff. Vanaf 9.30
uur staat de koffie/thee voor u klaar. Na
afloop van de viering is er gelegenheid
om onder het genot van een drankje nog
gezellig na te praten.

Familieberichten
Overleden: Op 22 februari is de heer
Albert Snelder op 97 jarige leeftijd
overleden.
Albert was op de dag van overlijden de
oudste parochiaan.
Tijdens de avondwake op 1 maart en de
uitvaart op 2 maart hebben we afscheid
van hem genomen en aansluitend ter
ruste gelegd op onze begraafplaats.
In de viering is dank uitgesproken voor
zijn inzet voor onze parochiegemeenschap
als bestuurder en actief vrijwilliger.
Wij wensen zijn naasten veel sterkte met
dit verlies en dat hij mag rusten in vrede.

Vrijdagviering
Vanwege de toenemende werkdruk van
de pastores en daarbij de afnemende
gezondheid van onze pastoor is het
aanbod van voorgaan binnen de parochie
heroverwogen. Daarbij is o.a. besloten
om met ingang van 1 juni aanstaande
de vieringen op de laatste vrijdag van
de maand in Drempt te laten vervallen.
Het pastoresteam en de locatieraad
Drempt realiseren zich dat hierdoor een
trouwe groep parochianen teleurgesteld
wordt, maar zijn er ook van overtuigd dat
bovenstaande veranderingen genomen
moeten worden. In april en mei is er
nog een viering op de laatste vrijdag van
de maand om 9.30 uur. U wordt van
harte uitgenodigd om deze vieringen bij
te wonen, waarna er gelegenheid is om
gezellig na te praten onder het genot van
een kopje koffie of thee in ‘het Zaaltje’
achter de pastorie.
27/04: Eucharistie Pastoor Scheve;
25/05: WCV Diaken Bos;

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

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

Locatieraad/pastoraatgroep

PCI: email: olburgen@pci12apostelen.nl

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.

Michael Wolff

Vuur en woede - In
het Witte Huis van
Trump
Leo Salemink & Theo Salemink
Ondankbare grond;
een boerenepos
Camping Card en Deel 1 en 2 van 2017
campingplaatsen

Rooster
Geen vieringen in Olburgen
in het weekend van:
14 – 15 april
28 – 29 april
12 – 13 mei
26 – 27 mei
9 – 10 juni

Misdienaar:
8 april

Collectanten

Nieuwe titels:
Griet op de Beek
Susan Smit
Nicci French

Kom hier, dat ik u kus
De eerste vrouw
Wachten op
woensdag
Stephen King
Revival
Midas Dekkers
Rood
Bert Dijkstra
FC de aftakeling
Tom Wood
De vijand.
Puk Damsgard
Gegijzeld door IS
J.P. Delaney
Het vorige meisje
Herman Finkers
De cursus omgaan
met teleurstellingen
gaat wederom niet
door (verzamelde
vertelsels)
Wim Daniels
De lagere school; toen
bijna alles nog heel
anders was
Paulien Cornelisse Taal is zeg maar echt
mijn ding
Paulien Cornelisse En dan nog iets

8 april:
22 april:
6 mei:
19 mei:
3 juni:

Lectoren
8 april:
19 mei:
3 juni:

Kosters
8 april:
22 april:
4 mei:
6 mei:
19 mei:
1 juni:
3 juni:

Betsie en Nicole
Diny en Leonie
Thea en Gerda
Yvonne en Til
Betsie en Nicole
Diny en Leonie

Intenties

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

Boekenuitleen Olburgen

31 maart – 13 april:
14 april – 27 april:
28 april – 11 mei:
12 mei – 25 mei:
26 mei – 8 juni:
9 juni – 22 juni:

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

Dames- en herenkoor

Repetities: 10 april, 17 april, 1 mei, 8
mei, 15 mei, 22 mei, 5 juni, 12 juni
Gezongen vieringen: 8 april, 22 april,
6 mei, 19 mei, 3 juni

8 april: Annie Gosselink-Pasman
en Albert Gosselink, Theo van Aalst,
Overleden familie Sesink-Peters,
Willemien Horstink-Groot Koerkamp en
Jan Horstink
22 april: Harry en Grada Gerritsen –
Reulink, Rie Gosselink-Harms en Ton
Gosselink, Herman en Bep Pasman, Jan
Egging en Marietje Egging-Houtman
6 mei: Liesbeth Sielias, Geert – Vader en
Moeder Pelgrom, Jan Egging en Marietje
Egging-Houtman, Herman en Bep
Pasman
19 mei: Herman en Bep
Pasman, Harry en Grada
Gerritsen-Reulink, Theo van
Aalst, Gradus en
Riek Bremer, Theo
Bremer, Gradus
en Dinie Baars,
Willemien HorstinkGroot Koerkamp en
Jan Horstink
3 juni: Rie
Gosselink – Harms
en Ton Gosselink,
Antoon Gosselink en
Truus Gosselink-Steverink,
Herman en Bep Pasman, Robert
Vallen, Gradus en Riek Bremer,
Theo Bremer, Harry en Grada GerritsenReulink

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

Kopij
Sluitingsdata inleveren kopij voor
Olburgen/Rha: (uiterlijk 20.00 uur):
Nummer 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

Tussen Pasen en
Pinksteren
Deze Onderweg is na Pasen bij u in de
bus gevallen. We zijn onderweg naar
Pinksteren. Dit jaar op 20 en 21 mei, dus
dat duurt nog even. In ieder geval brandt
iedere viering de nieuwe paaskaars weer.
Na Pinksteren brandt deze alleen tijdens
uitvaartvieringen. Voor Pasen is er het
een en ander gevierd en gebeurd in onze
geloofsgemeenschap. Daarvan hieronder
een verslag.

Byzantijnse viering
4 februari
In een vorige Onderweg stond al een
verslag van de Byzantijnse dienst in
Keijenborg. Onderstaande reactie van
een bezoeker bij de dienst in Steenderen
willen wij u niet onthouden: ‘De
dienst van gisteren was een bijzondere
ervaring die ik niet had willen missen.
Opvallend in de gebeden vond ik de diepe
nederigheid van de mens die ik herkende
van vroeger maar waarvan ik dacht dat
die vandaag-de-dag minder of in ieder
geval anders in de kerk doorklinkt. Ik
hoorde van een
van de kosters
dat de pastoor
gemiddeld vijf
Byzantijnse
erediensten
in een jaar
voorgaat.
Een volgende
keer zal ik er
zeker weer bij
zijn. En die
lange zit: ik
heb pas aan
het einde van
de dienst op
mijn horloge
gezien dat dit
inderdaad
klopte.’

Geert Grote wandeling
10 maart

Veertien gemeenteleden en parochianen
van beide Steenderense kerken
verzamelden zich zaterdagochtend 10
maart bij Het Anker om gezamenlijk
naar Deventer te rijden. Met de pont
voeren we de IJssel over. Henk Knol had
de Geert Groote wandeling voorbereid
en vertelde ons over diens leven en de
‘Moderne Devotie’. We begonnen in
het Geert Groote Huis waar we een film
bekeken over een belangrijk deel van zijn
leven. Geert Groote kwam als het ware tot
leven en wij kwamen in de sfeer van het
einde van de Middeleeuwen (14e en 15e
eeuw) en hoe het leven er aan toe ging in
die tijd. Veel mensen waren ontevreden
over de Rooms Katholieke Kerk. Geert
Groote vond dat de hoge geestelijken een
te luxe leventje leidden. Zij hadden geen
aandacht voor de gewone gelovigen. Rond
1380 begon Geert Groote een beweging
die iets nieuws wilde. Deze beweging
noemde men, en noemt men ook nu
nog, de ‘Moderne Devotie.’ Mensen
die zich aansloten bij deze beweging
keren zich af van het drukke leven in de
samenleving. Geert Groote zorgde ervoor
dat er huizen kwamen waar mensen zich
helemaal konden richten op het geloof en
op de verhalen uit de bijbel. Na de film
en het bekijken van de tentoonstelling
trokken we Deventer door naar plaatsen
die te maken hebben met Geert Grote.
Steeds vertelde Henk boeiend over de
belangrijke plekken. Een inspirerende
leerzame dag.

Anders Vieren: Vasten,
niet voor jezelf alleen!
In deze viering, voorgegaan door Marian
Storteler en Maria Schotman werd de
mensen gevraagd na te denken over wat
vasten voor hen betekent. Via meditatieve
gedachten waarin de lezing van de
eerste brief van Petrus (1 Petrus 3, 8-17)
werd uitgelegd en de verbinding werd
gemaakt met de vastenactie en konden
de aanwezigen in de stiltemomenten
nadenken over het gehoorde. Het koor
zorgde voor toepasselijke liederen. Na
de voorbeden kwamen de mensen naar
voren om een kaarsje aan te steken en
hun briefje waarop ze geschreven hadden
wat vasten voor hen betekent in het
mandje te leggen. Na afloop kon ieder een
andere kleur meenemen met de gedachte
van iemand anders erop. Een paar van de
opgeschreven gedachten: Vasten betekent
voor mij: Vasten is je iets onthouden wat
je dagelijks heel gewoon vindt en dan iets
doen voor arme mensen. Vasten betekent
voor mij: Iets voor een ander over
hebben. Vasten betekent voor mij: Over
jezelf nadenken, wat doe ik goed.

Gelovengroep:

Themabijeenkomst:
Godsbeelden
Op 12 maart kwam de Gelovengroep bij
elkaar om te praten over Godsbeelden.
Dit was geen gemakkelijke opgave. Eerst
schreven we onze eigen geschiedenis
met God op via een levenslijn. Daarop
noteerde je momenten uit je leven die
positief of negatief met God te maken
hadden. Daarna kregen we een blad met
allerhande Godsbeelden waaruit je je
eigen top drie kon kiezen. Er waren 40
mogelijkheden. Een willekeurige top drie:
Bron van liefde, Jezus en Aanwezige. De
volgende bijeenkomst is op maandag
9 april om 14.00 uur. Ieder die wil
aansluiten is welkom.

Familieberichten
Op 13 februari zijn twee parochianen
overleden.
Wil (Wilhelmina Geertruida Reintje)
Godschalk-Jagtenberg (78 jaar).
Theo (Theodorus Hendrikus) Wichers
( 86 jaar).
Wij wensen de nabestaanden veel kracht
in deze moeilijke tijd.

Koffie drinken
Zondag 15 april en zondag 6 mei.
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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

Tijdens de tweede bijeenkomst werd het
verhaal van Mozes in de woestijn verteld.
De mensen mopperden op God omdat hij
niet voor eten en drinken had gezorgd.
Ook wij mopperen wel eens. De kinderen
mochten op een briefje schrijven
waarover ze wel eens mopperen. Het
“mopperbriefje” werd vervolgens in de
mopperpot gestopt en buiten verbrand

Afscheid van Ria Hermsen
Per 1 januari heeft Ria Hermsen afscheid
genomen van de locatieraad. Ria, die
bij veel mensen bekend stond als ‘Ria
van Den Elter’ heeft ruim 18 jaar in
het bestuur gezeten. Eerst zat ze in
het kerkbestuur en na de fusie in de
locatieraad. Ze vertegenwoordigde vooral
de stem van het gezonde verstand bij het
nemen van de vele beslissingen.
In de vergaderingen zorgde ze voor
gezelligheid door regelmatig wat lekkers
mee te brengen.
Ze komt nu in een rustiger fase van haar
leven en we wensen haar daarin een
gelukkige tijd.

Mevrouw Jetty Hermsen
en mevrouw Mientje
Rouwenhorst uit Vierakker
poetsen na 30 jaar de plaat
Na 30 jaar koper poetsen van liturgisch
vaatwerk en vele kandelaars en andere
kerkelijke benodigdheden hebben de
dames nu besloten dat een nieuwe
generatie het mag gaan overnemen. Ze
stoppen ermee.

Natuurlijk besteedde de locatieraad hier
aandacht aan door hen alle twee een
mooie Paaskaars aan te bieden om hen
te danken voor de vele uren die zij hierin
hebben gestoken. Juist omdat mensen die
in de kerk komen zulke zaken allemaal
maar vanzelfsprekend vinden, horen
beide dames nu in het zonnetje te worden
gezet en dat doen we hierbij met twee
foto’s.

Kindernevendiensten
In de komende periode zijn er
kindernevendiensten op zondag 6
mei (woorddienst) en zondag 20 mei
(Eucharistieviering Pinksteren). Beide
vieringen beginnen om 9.30 uur.

Voorbereiding EHC de
Vijfslag
De voorbereiding van de kinderen uit de
“Vijfslag” op de Eerste Heilige Communie
is in volle gang. 13 kinderen uit onze
geloofsgemeenschappen doen op 10 juni
hun Eerste Heilige Communie in de kerk
van Steenderen. Inmiddels is er al één
ouderavond en één ouder/kind-avond
geweest.
De eerste kinderbijeenkomst stond in
het teken van “je naam”. Hoe kom je aan
je naam, wat betekent je naam en hoe
noemt God zichzelf eigenlijk. Met een
spannend spinnenwebspel konden de
kinderen elkaars namen goed oefenen.

Dit was een spannend moment. Net als
de mensen in het verhaal kunnen ook wij
gemopper beter omzetten in het bidden
van een gebed. God luistert altijd naar
onze gebeden.
Ook zijn de communicantjes druk bezig
geweest met het maken van een eigen
schilderij voor de voorstellingsviering
op 8 april om 9.30 uur in de
H. Willibrordkerk te Olburgen.

Parochieavond in Vorden
Op 19 april aanstaande om 20.00 uur
spreekt prof. dr. Jozef Wissink uit Utrecht
over Geloven in God nu: Gedachten in het
spoor van Thomas van Aquino en Tomas
Halik.
Dit is in de Christus Koningkerk, Het
Jebbink 8 te Vorden.
U bent allen van harte uitgenodigd, ook
om uw vrienden en/of kennissen mee te
nemen!
Voor uitgebreide informatie zie de bijlage
in deze Onderweg.
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2Gether, het Steenderens-Keijenborgse koor
2Gether is de naam van ons huidige koor. Het koor staat onder leiding van
dirigent Marcus Janssen en heeft Joop Menting als drummer. We zoeken
nog een toetsenist. Ons koor is ontstaan uit een fusie van Vocal Motion uit
Steenderen en Rejoice uit Keijenborg. Deze koren zijn samengevoegd in 2013,
omdat bij beide koren het ledenaantal terugliep en het hierdoor moeilijker
werd om vieringen te verzorgen. Momenteel is 2Gether weer een redelijk grote
groep van ruim 20 koorleden die samen repeteren en vieringen verzorgen
in Steenderen, Keijenborg en omgeving. 2Gether verzorgt ook diensten met
het thema “anders vieren” en geeft hier op eigen wijze inhoud aan. De zang
van 2Gether vindt ook buiten de kerkmuren plaats. Zo doen we mee aan
korenfestivals en treden we op in theaters. Daarnaast zijn we beschikbaar voor
doop- en huwelijksvoltrekkingen. Onder ons repertoire vallen de traditionele
kerkliederen, maar we zingen ook moderne Nederlands- en Engelstalige
nummers. De muziekcommissie binnen ons koor zorgt voor aanlevering van
nieuwe nummers. Zij zoekt liederen uit die passend zijn bij het thema van de
viering. Zo wil 2Gether er voor zorgen dat elke viering een bron van inspiratie
is voor de gemeenschap in de kerk en willen we ook mensen buiten de kerk
bereiken. 2Gether wil mensen inspireren, en hoopt dat mede door deze
inspiratie mensen overwegen om lid te worden van ons koor.
Vocal Motion is gestart als kinderkoor bij de nonnen en later uitgegroeid naar
het jongerenkoor van Steenderen. Met Felix Smeets werden weekendjes weg
georganiseerd tijdens deze periode. In 1988 heeft het jongerenkoor Vocal
Motion een lp/cd opgenomen met als thema “geluk”. Daarna kende het koor
verschillende dirigenten, o.a. Lucian Venderink, Eddy Willemsen en Tjeerd
Bolhuis. Onder leiding van Tjeerd volgde deelname aan Meesing Hengelo,
optredens op verschillende kerstmarkten, kerstconcerten en korenfestivals.
Na het vertrek van Tjeerd heeft Marcus Janssen het stokje overgenomen.
In 1971 is het kinderkoor de Keirakkers opgericht, dat tot 2013 voortleefde als
jongerenkoor Rejoice. Dit jongerenkoor heeft verschillende dirigenten gekend,
o.a. Gerrit Wolsink, Marianne Weenink en Eddy Willemsen. Ook heeft Rejoice
pianisten gehad: Arie Kraak en Eelco Schuijl. Tijdens het jubileumproject is er
een projectkoor gevormd. Gekozen zijn destijds de songs uit Les Misérables en
Jezus Christ Superstar, wat resulteerde in een mooi concert. Verder werd er
deelgenomen aan korenfestivals, huwelijksvieringen en doopdiensten.
Nieuwe leden zijn altijd welkom! Neem contact op met Chantal (062002816)
of Ans (0683523124). Voor meer info zie www.koor2gether.com

