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Jozef Wissink, p. 4

Voor velen van ons breekt de tijd weer
aan om voorbereidingen te treffen
voor de vakantiereis in de komende
zomermaanden. Met de auto en caravan,
op de fiets, te voet of met het vliegtuig:
ieder gaat op zijn/haar eigen manier. Er
wordt echter ook steeds meer gesproken
over welke footprint we achterlaten in
het milieu. Welke mate van vervuiling
onze vakantiereis teweegbrengt. De
bewustwording over dit onderwerp neemt
gelukkig toe, maar of dat voldoende zal
zijn om het milieu blijvend te sparen is
nog maar de vraag.
Bij het woord footprint
kun je ook denken
aan Jezus Christus:
wat voor onuitwisbare
voetafdruk Hij in deze
wereld heeft achtergelaten!
Zijn reisafstanden waren niet zo
groot. Heel wat minder dan wij nu
vaak afleggen om ons vakantiedoel
te bereiken. Laten we hopen dat
ook wij een beetje indruk mogen
achtergelaten bij degenen die we
in de vakantie mogen ontmoeten,
en laten we ook stilstaan bij
diegenen die niet op vakantie kunnen
gaan. De redactie van Onderweg wenst u
een mooie zomertijd toe!
Huub Winkeler

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

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.
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 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,

J.G.M. (Harry) Scheve, pastoor; voorzitter

parochiemedewerker, tel.: 06 39639364

T.J.G.M. (Theo) Lam, vicevoorzitter
portefeuille communicatie

Email: l.vandekam@12apostelen.nl.

Mevr. C.A.L.S. (Ineke) Peterse-Giesen,
secretaris
portefeuille personeels- en vrijwilligersbeleid
G.A.G. (Gerard) Stolwijk RA,
penningmeester
H.G.J. (Herman) Heuver, portefeuille
gebouwen en begraafplaatsen

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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Bestuurlijke zaken
U bent gewend dat op deze plaats een stuk Van de pastores staat. Dit keer is
dat niet zo. We verkeren in de ongelukkige omstandigheid dat ons pastoraal
team in de lappenmand zit. Door ziekte zijn Jaap van Kranenburg en Marga
Engelage uitgevallen en kunnen voorlopig niet actief zijn voor de parochie.
Ook pastoor Harry Scheve heeft wat gezondheidsproblemen gehad, is
gelukkig weer opgeknapt maar moet het toch rustig aan doen. Uiteraard wens
ik allen een goede gezondheid toe, de parochie mist hen enorm en we hopen
dat het team spoedig weer compleet aan het werk zal kunnen zijn.
Al met al was het niet mogelijk om in dit
nummer van Onderweg een stuk Van
de pastores op te nemen en neem ik de
honneurs waar. De ontstane situatie
maakt duidelijk hoe kwetsbaar we als
parochie zijn. Het pastoraal team wordt
goed bijgestaan door bet breed parochieel
team, maar ook deze mensen hebben
een overvolle agenda. De werkdruk voor
het team is groot. Zij doen hun werk
vol ambitie, willen hun pastorale werk
graag heel goed doen en vragen daarbij
regelmatig te veel van zichzelf. Dat gaat
een tijdje goed, als je gemotiveerd bent en
voldoening uit je werk haalt kun je veel
aan, maar er zijn grenzen.
Eenzelfde kwetsbaarheid als bij het
pastorale team geldt voor de vrijwilligers.
Hoe belangrijk het werk van het
pastorale team ook is, de parochie
kan niet draaien zonder vrijwilligers.
Ook voor velen van hen geldt dat dat
ze hun bordje erg vol hebben. In de
afgelopen jaren hebben de leden van
de pastoraatgroepen en locatieraden
van de geloofsgemeenschappen
gewerkt aan een toekomstvisie. Het
parochiebestuur heeft gevraagd om na
te denken over de toekomst van de eigen
geloofsgemeenschap en aan te geven waar
mogelijke knelpunten worden verwacht.
Daarbij kwam vrijwel steeds het werk
van de vrijwilligers naar voren. Ik denk
dat de geloofsgemeenschappen dat goed
zien en dat we daar iets mee moeten doen
om onze parochie toekomstbestendig te
maken. De tekenen zijn duidelijk.
In het vorige nummer van Onderweg
hebt u kunnen lezen dat Louis van
Dijk afscheid heeft genomen van het
parochiebestuur. Hij gaf aan het gevoel
te hebben niet de juiste persoon op de
juiste plaats te zijn. Inmiddels heeft de
Bisschop zijn ontslag aanvaard. Gezien
alle ontwikkelingen in de parochie heb ik
besloten mijn bestuurstermijn met een
jaar te verlengen. Ik doe dat in de hoop
en verwachting om als vicevoorzitter
de parochie in wat rustiger vaarwater
te brengen. De Bisschop heeft daar
mee ingestemd en heeft mij recentelijk

als zodanig benoemd. Inmiddels is,
mede dankzij goed werk van Piet-Hein
Cremers en een daarvoor in het leven
geroepen benoemingsadviescommissie,
zicht op enkele nieuwe leden voor het
parochiebestuur. Het bestuur is nog niet
compleet, maar het gaat zeker de goede
kant op.

Bij al deze beslommeringen vergeten
we bijna om ons te realiseren hoe goed
we het hebben. We zitten in de mooie
tijd van het jaar, we zijn geïnspireerd
door Pinksteren en het voorjaar doet
zich gelden. Ook al zijn we kwetsbaar,
we hebben we nog steeds een prachtige
parochie. Een parochie die barst van
de activiteiten, zowel op parochieel
niveau als in de geloofsgemeenschappen.
Een parochie die vorm geeft aan het
katholieke geloof in onze regio. We zijn
kwetsbaar, ontegenzeggelijk, maar geldt
dat niet altijd als je ergens van houdt? De
parochie is ons dierbaar en het katholieke
geloof is ons dierbaar. We willen dat heel
graag behouden, nu en in de toekomst.
Laten we daar samen aan werken.
Theo Lam
Vicevoorzitter

Wereldjongerendagen Panama:
vier reisopties
Van 22 t/m 27 januari 2019 vinden in Panama de Wereldjongerendagen plaats. Er zijn vier reizen.
Bij de kortste
reis (14 - 28
januari) gaan
de deelnemers
alleen naar de
‘Days in the
Diocese’ in het
bisdom Santiago de Veraguas
en aansluitend naar het
hoofdprogramma. Van
12 januari tot
2 februari is er
een uitgebreide
reis, waarbij
zowel voor als
na de WJD een programma is samengesteld om nader kennis te maken met
Panama.
Bij reis nummer drie (15 januari - 4
februari) staat na afloop van de WJD
een excursie van enkele dagen gepland naar het bedevaartsoord van
Onze-Lieve-Vrouw van Guadalupe in
Mexico.
Bij de laatste reisoptie (ook van 15
januari - 4 februari) blijven de deelnemers na de WJD nog een week in
Panama. De jongeren kunnen deze
dagen naar eigen inzicht invullen.

De prijzen van deze reizen variëren
van € 1699 tot € 2499.
Tijdens de WJD in Panama-Stad is er
op drie ochtenden een Nederlandstalig
programma. Er is muziek, theater,
discussie en nog veel meer. Hoogtepunten zijn de verwelkoming van de
paus op donderdag, de kruisweg op
vrijdag, op zaterdagavond de avondwake, en op zondag de slotviering met
paus Franciscus.
Meer informatie en boeken:
http://jongaartsbisdom.nl/
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Parochieavond met prof. dr. Jozef Wissink
Op donderdagavond 19 april was de tweede parochieavond in de Christus
Koningkerk te Vorden. Dit keer was de beurt aan prof. dr. Jozef Wissink om een
onderwerp te bespreken. Zijn thema was: Geloven in God nu: gedachten in het
spoor van Thomas van Aquino en Tomas Halik.
Jozef Wissink, die priester is in het aartsbisdom Utrecht en hoogleraar was
in de systematische en praktische theologie, begon zijn betoog met de
opmerking dat hij de uitnodiging voor de avond graag geaccepteerd had omdat
hij van oorsprong ‘een Keijenborgse jongen’ is.

dieper verstaan van het geheim van God
leiden.

Voor een aandachtig publiek zette hij
allereerst uiteen waarover hij het hebben
wilde: in onze westerse samenleving, en
dus ook onze Achterhoekse, gaan steeds
minder mensen naar de kerk en verliest
ook het geloof in God terrein. Zo lijkt het
althans op het eerste gezicht, maar wat
bedoelen we eigenlijk met ‘God’? Vaak
hebben we slechts godsbeelden waarin
we geloven en zijn het de godsbeelden
die sneuvelen. Zo hebben we ‘de oude
man achter de wolken’, ‘de grote Baas’
en de troostgod. Dit leidt tot drie vragen
waarover Jozef Wissink het wilde hebben:
1. Wat is geloven eigenlijk? 2. Wat is God?
en 3. Wat is echt geloven en wat niet?
Op de eerste vraag gaf Jozef Wissink het
antwoord dat geloven niet zozeer ‘iets

wat niet bewezen kan worden toch voor
waar aannemen’ is, maar dat het veeleer
met vertrouwen geven te maken heeft,
thuis zijn bij iemand of iets. Het is de
levenshouding van geloof-hoop-liefde.
De vraag wie of wat God is beantwoordde
hij met het idee dat we met onze taal
en begrippen geen echt vat op Hem
krijgen. Onze taal en begrippen zijn
immers ontwikkeld in de omgang met
de schepselen en de dingen in de wereld,
maar daarin is God niet te vangen: Hij
overstijgt immers de wereld. Daarom
zal God een geheim voor ons zijn. Het
geheim achter en in de wereld. En dat is
maar goed ook want als God totaal onder
ons begrip zou vallen zouden we geen
eeuwigheid met Hem toe kunnen. De
Eeuwige is oneindig en dus ook oneindig
boeiend en beminnenswaard.
De laatste vraag -wat is echt geloven?werd beantwoord met de stelling dat
atheïsme en geloof vaak door elkaar heen
lopen. De gelovige kent de atheïst in zich,
en de ongelovige kan het leven toch met
een illusieloze liefde tegemoet treden
en daardoor toch een plek vrijhouden
voor het geheim dat God is. De gelovige
kan van de atheïst leren dat primitieve
godsbeelden niet deugen. Het sneuvelen
van die beelden kan de gelovige naar een

Na afloop van zijn speech maakten
verschillende bezoekers gebruik van de
mogelijkheid om Jozef Wissink vragen te
stellen. Mooi om te zien was hoe hij ook
zeer interessante en spontane antwoorden
gaf op de vragen uit het publiek.
Gedurende de avond werd ook duidelijk
waarom Thomas van Aquino en Tomas
Halik belangrijke inspirators voor Jozef
Wissink zijn: Thomas van Aquino schreef
tienduizend pagina’s over wie God niet is
(God is een geheim) en evenals Halik is
hij gecharmeerd van de twijfelde zoeker.
Jozef Wissink is eigenlijk een mysticus die
elke vorm van fundamentalisme afwijst,
een groot theoloog bovendien, die zijn
betoog lardeerde met de nodige humor.
Op het eind van de theologische topavond
overhandigde Theo Lam professor
Wissink als dank twee flessen Italiaanse
wijn en konden de vele bezoekers onder
het genot van een drankje napraten
over het boeiende betoog waarnaar men
geluisterd had.
Voor hen die er niet bij waren, of die zich
verder nog eens in de materie willen verdiepen: de hele tekst van Jozef Wissink is
op te vragen bij het parochiesecretariaat.
(secretariaat@12apostelen.nl)
Hans Limbeek
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Parochiële startviering 2018

DEEL JE KERK
Va n d e b e s t u u r s ta f e l
Stijgen naar hemelse hoogte
met de voeten op de aarde
Al onze kerken hebben torens. De een misschien wat statiger
en hoger dan de ander, sommige als vast onderdeel van
kerk, andere vrijstaand. Vrijwel al deze torens dragen ook
klokken. Klokken die kunnen luiden om te laten horen
dat er een viering is. Of het nu een blijde of een droevige
gebeurtenis is, het luiden van de klokken is onderdeel van de
traditie van onze kerk. Symbolisch wijzen de kerktorens naar
de hemel. In de historie speelde “hoge” trotsheid daarbij
ook een rol. Als er geld was werd een kleine spits nog wel
eens afgebroken en werd er nieuwe spits gebouwd….maar
dan liever wel hoger dan die van buurkerk. Tegenwoordig
gebeurt dat niet meer en hebben wij onze handen vol om de
kerk mét toren in stand te houden.
Nu de verbouwing van de toren van de
H. Johannes de Doper in Zutphen bijna
is afgerond, wordt ook de haan weer
teruggeplaatst op de torenspits. Een
symbolisch moment waarbij ik graag even
onze parochie zou willen overzien van deze
bijna hemelse hoogte. Hoewel de toren
met 77 meter heel hoog is, gaat het toch
niet lukken om de parochie in zijn geheel
te overzien. Het overzien van de parochie
moet echter op een andere manier
gebeuren: met de voeten op de aarde en
– veelal – aan de bestuurstafel. Afwegen
van besluitvorming met inbreng van alle facetten blijft toch
gewoon mensenwerk, waarbij de inbreng en het draagvlak
vanuit de geloofsgemeenschappen essentieel is.
Bij het schrijven van dit artikel is de inzet van het pastoraal
team beperkt wegens ziekte. Het vraagt om oplossingen
die onlosmakelijk tot beperkingen leiden. De inzet van
vrijwilligers kent immers ook grenzen. Graag zou je even
afstand en wat tijd nemen, maar de actualiteit vraagt om
oplossingen en besluiten. Het voelt voor mij een beetje als
een verpakking waar krimpfolie omheen gewikkeld wordt
waardoor alle lucht eruit wordt geperst om het pakketje
maar zo klein mogelijk te krijgen. Dan heb je een luchtgaatje
of liever nog een lichtpuntje nodig. Die lichtpuntjes zijn er
zeker….. maar we moeten ze wel willen zien!
Voor mij was het terugplaatsen van de haan op de torenspits
van H. Johannes de Doper in Zutphen zo’n lichtpunt. De
opnieuw vergulde haan is in de kerkelijke traditie gezegend
en teruggeplaatst boven op het kruis met wereldbol, de haan
heeft weer een glanzende rol als windvaan. Aangestraald
door het zonlicht reflecteert de haan hopelijk inspiratie en
devotie naar álle geloofsgemeenschappen.
Herman Heuver, lid parochiebestuur

Het is een traditie geworden dat we op de eerste zondag van
september een parochiële startviering organiseren. Twee
jaar geleden kwamen we samen in Zutphen en vorig jaar in
Lochem. Dit jaar houden we de parochiële startviering in
de H. Johannes de Doper in Keijenborg, één van de kerken
van het cluster Quattor. Het thema is DEEL JE KERK.
Dat doen we ook op die dag want de kerken van de overige
geloofsgemeenschappen hebben geen viering. Wij delen de kerk
met de geloofsgemeenschap in Keijenborg.
Om 10.00 uur vindt er een feestelijke Eucharistieviering plaats,
voorgegaan door het breed parochieel team. De schutterij met
vendelzwaaiers begeleiden de binnenkomst en zijn aanwezig
tijdens de Eucharistie. De koren van het cluster Quattor, waartoe
Borculo, Hengelo, Keijenborg en Ruurlo behoren en het koor uit
Brummen zal o.l.v. Cisca van Middelkoop de viering muzikaal
opluisteren. Het zal een viering worden waarin we samen zingen,
samen bidden.
De locatieraad en pastoraatgroep van Keijenborg is hard
bezig met de voorbereidingen, organisatorisch maar ook
met de activiteiten na de viering. Een “aangeklede koffie”,
diapresentatie, fotopresentatie, speurtocht door de kerk en
creatieve activiteiten voor kinderen en ouders.
Om te denken aan de medemens die het niet zo breed heeft
vragen we de parochianen om voedselproducten in te zamelen.
Vanaf 1 augustus 2018 kunt u ze inleveren bij uw eigen locatie.
Ook kunt u de producten meenemen naar de parochiële
startviering. In samenwerking met de werkgroepen van de
Parochiële Caritas Instelling (PCI) HH. Twaalf Apostelen zullen
deze producten worden verdeeld onder diegenen die het hard
nodig hebben. De collecte op die dag zal ook gehouden worden
voor de PCI.
De parochiële startviering begint om 10.00 uur. Na de viering
zijn er diverse activiteiten voor jong en oud. We sluiten af om
12.30 uur.
Wij hopen vele parochianen op ZONDAG 2 SEPTEMBER 2018
te mogen begroeten en te ontmoeten.
In de volgende Onderweg en door middel van affiches zullen
wij u eraan herinneren dat u de parochiële startviering op 2
september niet mag missen.
Ineke Peterse,
Coördinator parochiële startviering
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Nieuwe Armoede
Op 27 maart jongstleden zijn alle PCI werkgroepen
bij elkaar geweest en hebben geluisterd naar een
inspirerende presentatie van Harry Scharrenborg over
‘Nieuwe armoede’. Harry is medewerker van de Diocesane
Kerkelijke Caritas Instelling (DKCI) van het bisdom,
en ondersteunt PCI’s. Tijdens deze bijeenkomst gaf hij
zijn visie op hedendaagse cijfers en andere facetten van
armoede in ons land.

Tijdens de bijeenkomst op 27 maart is tenslotte uitvoerig
stil gestaan bij samenwerking en bundeling van activiteiten
van de PCI werkgroepen in de verschillende
geloofsgemeenschappen. Als bestuur gaan we
samen met de werkgroepen in de komende
tijd verder vorm en inhoud geven aan
deze ontwikkelingen. We zullen u er over
informeren.

Opvallend is dat het aantal mensen dat te maken heeft met
langdurende armoede (meer dan 4 jaar achtereen) de afgelopen
jaren niet is afgenomen, maar licht is gestegen. Hij hield ons
voor dat nieuwe armoede moeilijker herkenbaar is dan vroeger.
Het is slecht zichtbaar en komt breed in alle groepen van de
samenleving voor. Wel is er door de verbeterende economie
en de toename van de werkgelegenheid gelukkig een grote
groep mensen die weer uit de bijstand is gekomen en een eigen
inkomen uit arbeid heeft. Hopelijk is deze groep in staat om de
schulden die soms zijn opgebouwd, weer af te lossen, waardoor
er weer financiële ruimte ontstaat voor deelname aan het
normale sociale leven.

Theo Venneman,
Voorzitter Bestuur PCI

Duidelijk is ook geworden dat mensen die in armoede zitten het
vaak ook psychisch moeilijk hebben. Volgens de statistieken is
de groep mensen met psychische problemen onder de mensen
die in armoede leven, sterk toegenomen. Bovenaan de lijst van
in armoede levende mensen, staan nog steeds de mensen zonder
betaald werk en alleenstaande ouders met kinderen. De groep
‘ouderen’ is wat gezakt in die lijst. Tegenwoordig hebben veel
ouderen naast de AOW ook een pensioen opgebouwd. Wel is
er onder ouderen vaak sprake van een vorm van eenzaamheid,
er zijn weinig contacten met de omgeving en door lichamelijk
gebreken is er vaak weinig mobiliteit.
Mensen in armoede trekken zich vaak terug uit het sociale
leven en schamen zich tegenover vrienden en bekenden over
hun financiële problemen. Het is een bekend fenomeen dat
mensen zich omwille van het sociale leven ‘groot’ houden naar
de omgeving. Eigenlijk is dat niet goed, omdat de omgeving
dan minder snel in actie komt om hulp te bieden. Ook voor het
benaderen van de Caritas is dat een knelpunt, terwijl dit juist
een organisatie is, die open staat voor de problemen die armoede
met zich meebrengt.
Als Caritas doen we ons werk op de achtergrond en niet met
wervende reclamecampagnes. Toch moeten we proberen
breed bekend te zijn. We nemen de privacy van mensen erg
serieus en er komen nooit namen of gegevens op papier of in de
computer die tot personen herleidbaar zijn. Ook de mensen in
de werkgroepen gaan heel zorgvuldig om met persoonsgegevens
en dit hoeft dus geen belemmering te zijn om contact op te
nemen. Desalniettemin kunnen we ons goed voorstellen dat het
moeilijk is om iemand van de werkgroep PCI, die tegelijkertijd
medeparochiaan is, te benaderen. Schaam u echter niet, want
het is belangrijker dat armoede wordt verholpen dan dat
niemand weet dat u het niet breed hebt.
Onze voorvaderen hebben de Caritas van onze parochie
financiële middelen en bezittingen nagelaten waarmee we een
belangrijke bijdrage kunnen geven aan de oplossing van de
nieuwe armoede. Onze werkgroepen zijn door de lezing op 27
maart weer geïnspireerd geraakt en helpen u graag.

Bedevaart naar Kevelaer
Ook dit jaar
gaan we weer op
bedevaart naar het
bedevaartsoord
Kevelaer, waar
Onze Lieve Vrouw,
Troosteres der
Bedroefden, wordt
vereerd. Deze
pelgrimstocht,
georganiseerd door
de Broederschap
van Onze Lieve
Vrouw van Kevelaer
uit ZutphenApeldoorn is dit
jaar op zaterdag 1
september 2018.
We openen de
dag met een
Eucharistieviering.
’s Middags is er de
Kruisweg in het park en in de Baseliek. We sluiten de dag af
met een plechtig Lof.

Het jaarthema voor 2018 is: “Zoek Vrede”.
In vieringen geven we elkaar een hand en wensen elkaar
de vrede. Hoewel dat een oud gebaar is, is dat eeuwenlang
verdwenen geweest in de liturgie. Iemand de vrede wensen
betekent dat je buiten jezelf moet treden. Je stapt uit je
veilige cocon waarin jezelf controle over hebt. Iemand de
vrede wensen is je in een onbekend land begeven, op het
gevaar af dat iemand je niet wil zien, of je hartelijk omarmt.
Maria wordt ook Koningin van de Vrede genoemd. Door
haar ja-woord aan God, door haar vertrouwvol leven met
Jezus, heeft zij de bron van vrede gedragen en ontmoet.
Vandaar uit kan zij zelf ook vrede brengen als we haar er om
vragen in gebed.
U kunt zich tot 15 augustus opgeven bij de organisatie,
t.w. mevrouw Trees Beuwer–Schenning in Drempt.
Email: ben@beuwer.nl; tel.: 0313-473452.
De bijdrage voor de bedevaart bedraagt € 25,00.
Voor kinderen tot 12 jaar € 10.00.
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Koninklijke Onderscheidingen
Op donderdag 26 april ontvingen drie parochianen een koninklijke
onderscheiding. Mevrouw Gerry te Walvaart en de heer Anton Schilderinck,
beiden uit de geloofsgemeenschap H. Joseph te Lochem, werden door
burgemeester Sebastiaan van ’t Erve benoemd tot ‘Lid in de Orde van Oranje
Nassau’. In Bonckhorst werd mevrouw Paulien Gasseling-Smeenk door
burgemeester Marianne Besselink eveneens benoemd tot ‘Lid in de Orde van
Oranje Nassau’.
in 2010 bereidde Gerry enkele jaren
de vormelingen voor uit zelfs alle
geloofsgemeenschappen. Verder is Gerry
voorzitter van De Zonnebloem, afdeling
Barchem, ondersteunt zij wekelijks
een MS patiënt bij het zwemmen en
boodschappen doen, helpt zij mee met de
voorbereidingen van diverse activiteiten
zoals de Palmpasenoptocht, het paasvuur,
Koningsdag, de pinksterfietstocht, de
4 mei-herdenking en de Barchemse
fietsweek. Ook organiseert zij de
activiteiten van de knutsel- en
kookclub voor kinderen en is zij de
initiatiefnemer van de ’Kokkepot’: een
keer per maand gezamenlijk koken en
eten met alleenstaanden in dorpshuis
’t Onderschoer.

Mevrouw Gerry te WalvaartKrabbenborg uit Barchem

De heer Anton Schilderinck uit
Lochem

Sinds 1989 maakt Gerry deel uit van
de familievieringgroep. Deze groep
bereidt zes keer per jaar zondagse
familievieringen voor. Zij is de laatste
jaren uitgegroeid tot de ziel van deze
werkgroep. Zij heeft in de periode 19982000 in haar vrije tijd met goed gevolg
de pastorale school doorlopen om in haar
vrijwilligerstaak nog beter te kunnen
functioneren.
Naast haar bijdrage aan allerlei
Barchemse activiteiten verzorgt Gerry
godsdienstlessen op basisschool ‘De
Barchschole’. Gerry bereidt al meer dan
20 jaar kinderen voor op de
Eerste Heilige Communie. In
eerste instantie voor kinderen die
deze voorbereiding niet kregen
in het reguliere R.-K. onderwijs,
vanaf 2000 voor alle in
aanmerking komende kinderen
uit de geloofsgemeenschap
St. Joseph en de laatste jaren
doet zij dat ook voor de kinderen
uit de geloofsgemeenschappen
van Zutphen, Brummen, Joppe
en Vorden. Vanaf 2005 is zij
actief met de voorbereiding
van de kinderen die het Heilige
Vormsel willen ontvangen. Na
het ontstaan van de gefuseerde
parochie HH. Twaalf Apostelen

Vanaf 1991 zet Anton zich in voor
verschillende activiteiten. Hij
is vrijwilliger bij de Algemene
Onderwijsbond (Aob), rayonteam
Oost. Daar organiseert hij
jubileumbijeenkomsten, geeft
hij voorlichting over diverse
vakbondsaangelegenheden en
organiseert hij themabijeenkomsten
voor de afdeling Bonaventura, onder
andere rond religieuze en spirituele
onderwerpen. Anton is voorzitter van de
vereniging NOVI/ksog (Naar Opleiding
en Verankering Identiteit, Katholieke

Schoolraad Oost-Gederland). Anton
bezoekt scholen in de regio met als doel
de katholieke identiteit te bevorderen.
De vereniging organiseert congressen
en inspiratieavonden voor leerkrachten
en schoolbestuurders. Anton is al 15
jaar secretaris van de stichting tot het
verlenen van materiële steun aan het
onderwijs op katholieke grondslag in de
regio Oostelijk Gelderland. De stichting
beheert een kapitaal dat kan worden
besteed aan vernieuwende activiteiten in
het R.-K. onderwijs.
Na het ontstaan van de parochie
HH. Twaalf Apostelen ging het
vicevoorzitterschap van het bestuur
van de R.-K. geloofsgemeenschap H.
Joseph over in het voorzitterschap van de
locatieraad.

Mevrouw Paulien GasselingSmeenk uit Hengelo (Gld.)
Paulien maakt en maakte zich op
diverse manieren verdienstelijk voor de
plaatselijke samenleving. Zo is
zij al vele jaren als lid, secretaris
en voorzitter betrokken bij
het Hengelo’s Gemengd Koor.
Verder is zij vrijwilliger bij de
R.-K. H. Johannes de Doperkerk
in Keijenborg en secretaris
van de KBO Keijenborg.
KBO (Krachtige Belangen
Organisatie) is een vereniging
voor 55-plussers in Keijenborg
en omstreken, een vereniging die
opkomt voor de belangen van
alle 55-plussers.
Paulien is ook secretaris van het
schoolbestuur van basisschool
St. Bernardus in Keijenborg
geweest.
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Lourdesreis 2018
Heel vroeg op zaterdagmorgen 28 april stond de groep pelgrims van onze
parochie in Zutphen bij het secretariaat te wachten op de touringcar die
hun naar Tourcoing in Frankrijk zou gaan brengen. In totaal bestond het
reisgezelschap uit 13 personen inclusief pastoraal werkster Riekje Rijk,
verpleegkundige Jose Bosman en rolstoelbegeleider Huub Winkeler.
De reis verliep voorspoedig en rond 9.00 uur kwamen wij aan in Tourcoing
waar ook andere pelgrims arriveerden die deelnamen aan deze bisdomsreis.
De totale groep bestond uit ruim 1200
pelgrims. Onze parochiegroep trof
het bijzonder door gebruik te mogen
maken van een eerste klas rijtuig op
de benedenverdieping van de TGV. Na
aankomst in Lourdes rond 18.30 uur
volgde de korte tocht naar hotel Notre
Dame de la Sarte.
Na het diner hebben wij de heiligdommen
bezocht met o.a. een eerste bezoek aan de
grot van Maria, ook voor degenen die al
eerder op bedevaart waren geweest was
dat een indrukwekkend moment.
Zondag 29 april was er de gezamenlijke
Lauden (ochtendgebed) in de Rosaire
(Rozenkransbasiliek) met hulpbisschop
Woorts. Tijdens de reis en de
voorbereidende bijeenkomsten hadden de
pelgrims uit onze parochie elkaar al beter
leren kennen.
Een deel van de dag werd besteed aan het
bezoeken van de heiligdommen. Na het
diner hebben we de welkomstviering in de
Bernadettekerk bijgewoond.
Maandag 30 april begon met een
Eucharistieviering in de Pius X-basiliek,
de ondergrondse kerk met een
capaciteit van ruim 25.000 kerkgangers.
Deze viering was specifiek voor de
Nederlandse pelgrims. Aansluitend werd

er een groepsfoto gemaakt van de 1200
Nederlandse pelgrims.
In Lourdes verblijven betekent ook
gezamenlijk koffiedrinken en met elkaar
praten over vele zaken die je raken tijdens
het verblijf aldaar. Ons hotel lag aan de
rivier de Gave bij de laatste brug; het was
elke dag een flinke wandeling met stevige
regenbuien.
Om 17.00 uur was er de dagelijkse
sacramentsprocessie, vanwege het slechte
weer in de Pius X Basiliek. Een van de
buitenlandse bisschoppen in de processie
toonde de monstrans aan de aanwezige
bedevaartgangers.
Gezien het slechte weer zijn we die avond
verder in het hotel gebleven.
De volgende dag, dinsdag 1 mei, was er
de Eucharistieviering aan de Grot. Na
de viering heeft onze groep gebeden en
kaarsen opgestoken bij de ruimte die
daarvoor op de andere oever van de Gave
is ingericht.
De indrukwekkende Maria Lichtprocessie,
die iedere avond om 21.00 uur begint,
liepen wij gelukkig met beter weer. De
opstelling startte deze avond met de
Nederlandse pelgrims.
Ook de Internationale Mis, die
woensdag 2 mei om 8.30 uur begon,
is een belangrijk moment tijdens
deze bedevaart. Mgr. Woorts mocht
deze H. Mis voorgaan. De lezingen
werden meertalig voorgelezen, de
preek was in het Frans en Nederlands.
De binnenkomst van de verschillende
landen en parochies met hun vaandels
en banieren gaf een kleurrijk beeld
dat het internationale gehalte van het
pelgrimsoord goed weergaf.
Het bezoek aan de plaats Lourdes
begon met de begraafplaats waar het
familiegraf van de familie Soubirous
staat. Bernadette is hier niet begraven
maar ligt opgebaard in een schrijn in
Nevers. Vervolgens werd de parochiekerk
en het cachot bezocht waar de familie
in erbarmelijke omstandigheden heeft
gewoond nadat zij verdreven was uit het
molenaarshuis, dat we ook bezochten. De
avond werd afgesloten met een viering
met handoplegging.

Op donderdag 3 mei deden we het
plaatsje Gavarnie aan. Het is het laatste
plaatsje voor de Spaanse grens. De grote
waterval daar vormt de bron van de rivier
Gave de Pau, die door Lourdes stroomt.
Tijdens de tocht door de groene vallei
van Argeles werd een stop gemaakt bij
de Pont de Napoleon. Deze brug over
een diepe kloof werd in opdracht van
Napoleon gebouwd. Op de terugweg
werd het dorp Batres bezocht. Op de
heuvelweiden hoedde Bernadette haar
schapen. De dag werd besloten met de
zendingsviering omdat een klein deel van
de pelgrims vrijdagmorgen vroeg vertrok.
Vrijdag 4 mei hebben wij gezamenlijk
de kleine Kruisweg gelopen. Deze mooie
Kruisweg kent 17 staties. Elke pelgrim
was in de gelegenheid om een kaars op
te steken, een Bijbeltekst te lezen en
een intentie uit te spreken. Om 16.00
uur hadden we een viering met de eigen
groep. Pastoor Fred Hogenelst (die er
met zijn parochie ook was) en Riekje
Rijk gingen in deze viering samen
voor. Rond 20.00 uur werd er door
Riekje Rijk aandacht besteed aan de
dodenherdenking met gebed, gedichten
en een moment van twee minuten stilte. ‘s
Avonds hebben we deze inspirerende dag
met een gezellig samenzijn in het hotel
afgesloten.
Na wederom een snelle en voorspoedige
reis was ons gezelschap zaterdag 5 mei
om 22.00 uur weer in Zutphen.
Huub Winkeler
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Gerrit te Vaarwerk: Wat je de ander geeft,

krijg je in tienvoud terug

Sinds enige tijd is hij fotograaf in het redactieteam van Onderweg. Hij zorgt
voor het beeldmateriaal en heeft met een foto voor de Aktie Kerkbalans zelfs
al een mooie prijs gewonnen. Hoewel hij het liefst op de achtergrond acteert,
staat hij dit keer in de schijnwerpers: Gerrit te Vaarwerk. Een man die een
wiskundige precisie aan de dag legt in al zijn activiteiten en tegelijkertijd
geboeid is door het ongrijpbare. Gerrit is actief in zijn geloofsgemeenschap
in Lochem, in de redactie van Onderweg en vertrekt eind mei met een groep
parochianen op een door hem georganiseerde pelgrimstocht naar Santiago de
Compostela. Een kijkje in het leven van een veelzijdig mens.
Op een avond in het voorjaar word ik
welkom geheten in het appartement van
Gerrit en zijn echtgenote Petra Hulman in
Lochem. Vanuit de redactie van Onderweg
weet ik dat Gerrit een goed georganiseerd
mens is. Dat beeld wordt bevestigd door
een indrukwekkende boekenwand in de
woonkamer. Alle boeken, inclusief een
flink aantal door hem zelf geschreven
wiskundeboeken, staan er keurig op
onderwerp gerangschikt. Zelden ook trof
ik iemand die beter was voorbereid op een
interview. Ik krijg een kopietje van een oud
interview uit het Lochemse parochieblad,
waarin enkele data zijn gecorrigeerd. Als
Gerrit iets op papier zet, moet het kloppen.
Bij Onderweg doen we er ons voordeel
mee.

Twents Carmellyceum in Oldenzaal.
Met de daar opgedane ervaring en
de inmiddels gevolgde opleiding in
de onderwijsdidactiek werd Gerrit in
1977 aangenomen als docent aan de
Rijksscholengemeenschap (het latere
Staring College) in Lochem. Op mijn vraag
hoe hij terugkijkt op zijn carrière in het
onderwijs zegt Gerrit: “In het begin moest
ik echt wennen. Onderwijs geven is een
vak dat ik moest leren. Als je het eenmaal
in je vingers hebt, is het heel leuk en kun je
er van genieten een klas te ‘sturen’.”
En dan, wat nadenkend: “Het mooie is dat
je wat je kinderen geeft ook weer terug
krijgt. Als je kinderen verder helpt, zijn ze
je dankbaar en krijg je waardering voor je
werk.”

Gerrit vertelt: “Ik ben in 1951 in het
Overijsselse Hengelo geboren en groeide
op in een nog echt katholieke tijd. Als
kind wist je niet beter dan dat iedereen
katholiek was. Elk weekend zaten er
een paar duizend parochianen in de zes
Eucharistievieringen in de kerk. Alles
was katholiek, de mensen, de scholen,
de winkeliers, de sportverenigingen,
noem maar op. Na de lagere school
ging ik dan ook naar de katholieke HBS
(van de Karmelieten) en daarna naar de
Katholieke Universiteit van Nijmegen.”
Gerrit heeft goede herinneringen aan
zijn opleiding, zowel in Hengelo als in
Nijmegen. “Drie keer ben ik met een groep
leerlingen onder leiding van een Karmeliet
naar hulpprojecten in Italië geweest. Ik
weet niet of het werk dat we deden zo
efficiënt was, maar mooi was het wel. We
bezochten Pisa, Florence, Assisi en Rome.
Het beeld van het tegen een berg gelegen
stadje Assisi, ’s avonds in de ondergaande
zon, staat helder op mijn netvlies. Dat
vergeet ik nooit.”

Toch bekroop Gerrit, na een jaar of tien
in het onderwijs, het gevoel dat hij meer
wilde met zijn kennis en kunde. Toen
in 1987 een advertentie voorbijkwam
waarin auteurs werden gezocht voor
de wiskundemethode Getal & Ruimte,
reageerde Gerrit en kwam van het een het
ander. In korte tijd werd hij eindredacteur
binnen het auteursteam van Getal &
Ruimte en dat is hij tot 2015 geweest. In
het begin verschenen zo’n twee boeken per
jaar, maar de vele onderwijsvernieuwingen
(Basisvorming en Tweede Fase) maakten

Toen Gerrit in 1976 afstudeerde
was Nederland in crisis en was het
moeilijk werk te vinden. Toch kon hij
als wiskundeleraar aan de slag op het

het noodzakelijk dat er in sommige
perioden maandelijks een boek geschreven
moest worden. Er verschenen tientallen
boeken en dat leidde tot de meters ‘eigen
werk’ in Gerrits boekenkast.
De combinatie met een fulltime baan in
het onderwijs was niet eenvoudig. Af en
toe kon hij op school wat minder uren
lesgeven, maar meestal was het gewoon
zeven dagen in de week hard werken.
Toen Gerrit in 2011 op zijn zestigste met
pensioen ging, kwam er tijd voor andere
dingen. Het auteurswerk ging nog een
tijdje door, maar Gerrit besloot zich in de
vrijgekomen tijd in te zetten voor de kerk
in Lochem. Hij werd koster, redactielid
van het Lochemse parochieblad en later
secretaris van de locatieraad. En daar is
anderhalf jaar geleden het redactiewerk
van Onderweg bij gekomen. Tijdens
zijn hele leven is Gerrit een regelmatig
kerkganger geweest, maar sinds zijn
pensioen is het allemaal wat intensiever
geworden. Gerrit: “De hele dag hoor en zie
je in reclamefolders en in de media wat
we allemaal (nog) niet bezitten en welke
materiële zaken je toch écht zou moeten
hebben om mee te tellen en gelukkig te
zijn. Mensen zien vaak niet wat ze allemaal
wel hebben en wat ze werkelijk gelukkig
maakt. Dat verhaal vertelt de kerk en dat
geeft me vreugde en kracht. Ik vind het fijn
om actief te zijn in die kerk en bovendien
- ik zie het heel eenvoudig - alles wat je de
ander geeft, krijg je in tienvoud terug.”
En dan de pelgrimsreis naar Santiago.
Waar komt dat initiatief vandaan? Gerrit:
“Sinds 2002 wandel ik jaarlijks met een
studievriend uit Nijmegen in Engeland.
Dat geeft me veel voldoening en was mede
de aanleiding om in 2015 met een groep
onder leiding van Joke Litjens de laatste
240 km naar Santiago de Compostela te
lopen. Wat begon als een vakantiereis met
dagelijkse wandelingen van zo’n 20 km,
werd gaandeweg een spirituele reis, een
pelgrimstocht. Hoe dat kwam weet ik niet,
dat is ongrijpbaar, maar het gebeurde en
het bleef me eigenlijk steeds bezighouden.
Nu hebben Petra en ik het samen opgepakt
en gaan we van 23 mei tot 1 juni met een
gezelschap uit onze eigen parochie weer
naar Spanje. Ik zie er enorm naar uit.”
En wij lezers? Wij zien het verslag wel
verschijnen in Onderweg!
Theo Lam
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Anders Vieren
Met Sinterklaas had ik het boek Sapiens van de schrijver Yuval Noah
Harari van de kinderen cadeau gekregen. Een erg interessant boek over de
geschiedenis van de mensheid. Met vragen als hoe zijn we geworden wie we
nu zijn en waarom zijn we gaan geloven in goden, waarom vertrouwen we op
geld, boeken en wetten? Deze vragen worden met uitdagende inzichten goed
beantwoord door Harari, al blijft het heel analytisch en provocerend. Ik heb
van het boek genoten en even gedacht, ja wat zijn we als mens toch vreemd
bezig op deze wereld. Alles overdenkend blijf je daarna wel een beetje in
verwarring en met een leegte achter, zoekend naar antwoorden.
Ik kom niet zo vaak meer in de kerk zoals
de meesten van ons, maar naar aanleiding van dit boek bezocht ik in januari
een oecumenische viering in de Hengelose Remigiuskerk. Daar kreeg ik al wat
vragen beantwoord door de dominee,
die ook afstand nam van ons slavernij
verleden (thema uit het boek Sapiens).
Ooit werden de verschillen in sociale
verhoudingen ook normaal gevonden en
aanvaard door christenen met de bijbel
als leidraad. Mooi was het dat juist op
het moment dat de dominee preekte op
die grauwe zondagochtend het zonlicht
doorbrak. Vredige zonnestralen vielen
zacht door de eeuwenoude kerkramen
naar binnen, weerkaatsend op de eenvoudig wit gepleisterde muren. Wat een
serene rust gaat er van deze kerk uit.
Met Pasen was ik in de Heilige Sint Nicolaas basiliek in Amsterdam. Al weer zo’n
indrukwekkende viering die gedeeltelijk
in het Engels en later in het Spaans werd
gehouden. De kerk was afgeladen vol met
mensen van veel verschillende nationaliteiten. Degenen die op het laatst binnen
kwamen moesten staan omdat alle plaatsen bezet waren. Verrast was ik toen ik
al die verschillende mensen observeerde,
die devoot in aanbidding de hoogmis bijwoonden. In deze grote wereldse stad in
hartje Amsterdam leeft het mysterie van
Pasen nog volop realiseerde ik me.
Afgelopen zondag 6 mei, was ik benieuwd wat er in de Keijenborgse kerk te
doen was. In het blad “Onderweg” las ik
dat er een viering was die “Anders Vieren” werd genoemd. Ik werd nog nieuwsgieriger en omdat er niet vermeld stond
wat er dan zo anders was besloot ik op
weg te gaan om het zelf te ontdekken. Ik
werd wederom niet teleurgesteld. Het
thema was: ”Leven in Vrede”. Het was
een viering die stil stond bij de bevrijding
van 5 mei, met een meditatief orgelspel,
gezangen en overdenkingen. Een van die
overdenkingen heb ik goed onthouden
en wil ik nu de lezers niet onthouden:
Ontvangend in het leven durven staan,
dankend voor alles wat ons zomaar

gegeven wordt. Durf stil te staan, om
onze gejaagdheid en stress af te remmen. Wees mild voor iedereen en wees
ook mild voor jezelf. Stop met oordelen,
we maken allemaal fouten. Kijk over de
verschillen tussen mensen heen, zie de
ander als gelijke, als even waardig. Laat
ons samenleven een oefenplaats zijn
met respect en liefde voor elkaar. En als
laatste, kijk om je heen naar al het moois
van moeder aarde.
Eigenlijk precies die wijze lessen voor
het leven die je ook krijgt als je op yoga
gaat of mindfulnesscursussen volgt. De
yoga-en mindfulnesscursussen worden
tegenwoordig vaak goed bezocht. Een
vriendin van ons heeft het druk met les
geven in topcoaching: mindfulness wandelen in kleine groepjes met oog voor de
natuur.
Na afloop van de viering was er nog een
gezellig samenzijn en dronken we een
kopje koffie achter in de kerk. Antwoorden op al mijn vragen heb ik nog niet
en ik voel me ondertussen een beetje
“Le petit Prince”, die ik me herinner uit
het boek van de boekenlijst middelbare
school en van elke planeet komt proeven.
Mij restte de vraag waarom de kerk zo
leeg was.
Terug naar huis kijk ik onderweg nog
eens extra goed om me heen, er is zoveel
moois te zien in de deze meimaand.
Fluitenkruid, paardenbloemen, boterbloemen en roze bloeiende smeerwortels
langs de kant van de weg. Seringenbomen in tinten wit, lila en paars op de
hoeken bij de huizen. Het eerste lammetje van net een dag oud bij onze buren
in de wei en thuis de meidoornheg die
overweldigend bloeit dit jaar, zo stralend
wit daar kan geen waspoeder tegenop!
Al met al een prachtig stukje natuur, wie
het dan ook ontworpen heeft “in den
beginne”. Mijn zondag kan niet meer
stuk en ik neem me voor weer eens wat
vaker naar de kerk te gaan, het centrum
en hoogtepunt toch van ons mooie dorp.
Marijke Jansen-Limbeek

Toeval?
Begin april begon de boeiende
vierdelige tv-serie ‘Onbehagen’,
waarin Bas Heijne op zoek gaat naar
het waarom van het onbehagen
dat in onze tijd te bespeuren is
in politiek en maatschappij. In
de eerste aflevering zegt hij op
zeker moment: ‘Onze tijd is een
lege tijd, een tijd van glanzende
oppervlaktes’. Een mooie en rake
typering vond ik.
In dezelfde week stuitte ik in de kranten
op twee berichten met pleidooien
uit onverdachte hoek voor een
herwaardering van het christendom.
Allereerst besteedde de Volkskrant
aandacht aan het boek van Yvonne
Zonderop: Ongelofelijk – Over de
verrassende comeback van religie.

Yvonne Zonderop, voormalig adjuncthoofdredacteur van de Volkskrant,
komt van oorsprong uit een katholiek
nest maar verliet naar eigen zeggen
in de jaren 60 ‘vol overtuiging’ de
kerk. Nu, 50 jaar later, schrijft ze
een boek waarin zij het christendom
herwaardeert. Door de banden met
het christendom te doorbreken, zoals
dat in de laatste vijftig jaar in ons
land gebeurd is, zijn we de verticale
dimensie verloren, een besef dat er
iets is dat boven ons is, een moreel
richtsnoer ook, vertelt ze in een
interview. Bovendien: als stelsel van
zingeving kent religie geen serieuze
concurrent. In onze geseculariseerde
wereld, zo gaat ze verder, verkeert men
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in de waan dat men het middelpunt
van de wereld is. In het christelijk
geloof ligt het idee dat er een hogere
macht is die over ons waakt, die
geborgenheid zijn we kwijtgeraakt,
maar er is een tendens te bespeuren
dat mensen een hernieuwd verlangen
hebben naar die geborgenheid, een
hernieuwde belangstelling ook hebben
voor het christendom. Als voorbeeld
noemt ze de populariteit van The
Passion.

Het andere bericht dat in die eerste
week van april te lezen was, was dat
de Franse president Macron een
opmerkelijke toespraak had gehouden.
Hij pleitte voor een herstel van de
relatie tussen kerk en staat, iets wat
zeker in Frankrijk bijzonder is omdat
men daar de totale scheiding van
kerk en staat nastreeft. Macron zei
o.a.: ‘Frankrijk kent niet alleen een
economische crisis, maar lijdt ook aan
relativisme en nihilisme. Wij hebben
ook een ander perspectief op de mens
nodig dan alleen het materiële. Er moet
een andere dorst worden gelest, de
dorst naar het absolute.’ Macron prees
ook de bijdrage van de Kerk aan de
samenleving, in het bijzonder de inzet
voor de meest kwetsbaren.
Dit alles leidt mij naar de retorische
vraag: zou het nou toeval zijn dat de
drie verhalen van Heijne, Zonderop
en Macron in dezelfde week verteld
werden?
Hans Limbeek
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Heilige plaatsen – Jezus onderweg!
Weg met dit alles! Maakt van het huis van mijn
Vader geen markthal! (Johannes 2:14-16)
Niet lang na de bruiloft in Kana trok Jezus naar Jeruzalem. Daar was Hij
aanwezig bij de viering van het Paasfeest. De aanblik van de tempel deed hem
schrikken. Dit was geen tempel van eerbied, geen plaats om de Heer te dienen.
De tempel was grotendeels gevuld met
verkopers van runderen, schapen en
duiven. En ook veel geldwisselaars
hadden voor hun activiteiten een
plaatsje of tafeltje in gebruik. Vanwege
het Paasfeest, dé gelegenheid om de
tempelbelasting te voldoen, waren
veel geldwisselaars in de voorhof
samengekomen samen met de verkopers
van de offerdieren. Van stukken touw
maakte Jezus een gesel en joeg alle
handelaren en geldwisselaars de tempel
uit. Het geld van de wisselaars veegde Hij
van de tafels.
Zijn optreden bleef bij de tempelbezoekers niet onopgemerkt en de
tempelpolitie verscheen dan ook ter
plekke om Jezus te ondervragen. “Welk
teken kunt Gij ons laten zien dat gij dit
moogt?” (Johannes 2:18). Jezus gaf het
raadselachtige antwoord: “Breek deze
tempel af en in drie dagen zal ik hem
doen herrijzen.” (Johannes 2:19). De
tempelpolitie en de omstanders waren
in de veronderstelling dat Jezus het
had over het van steen opgetrokken
bouwwerk. Jezus had het echter over
zijn eigen lichaam, dat zou herrijzen
na zijn gewelddadige dood. Hier
is sprake van een achteraf gezien
belangrijk misverstand. Het bezoek
van Jezus aan de tempel in Jerusalem
stond niet op zichzelf. Jezus had
verschillende ontmoetingen met een
Het Heilige der heiligen
Alleen de hogepriester mocht hier
één keer per jaar komen, op Jom
Kipoer, de grote verzoendag

grote verscheidenheid aan godsdienstige
groeperingen uit die dagen. Op dat gebied
is er vergeleken met nu weinig veranderd.
Soms was er strijd en dan weer volgde een
periode van relatieve rust.
De tempel, zoals Jezus die heeft
meegemaakt, kent eigenlijk maar een
korte geschiedenis. Van 37 tot 4 jaar
v. Chr. was koning Herodes in Judea een
vazal van de Romeinen. Maar Herodes
probeerde zich ook bij de Joden geliefd te
maken. Dat deed hij onder andere door
hoog in de bergen een veilige vluchtplaats
te bouwen in de vorm van de vesting
Massada. De restanten van deze vesting
zijn nog steeds te bezoeken. Herodes
bouwde ook de haven van Caesarea
Maritima en het paleis Herodium.
In 20 v. Chr. startte Herodes met een
ingrijpende verbouwing en renovatie
van de tempel in Jeruzalem. Architecten
uit Rome en ook uit Griekenland en
Egypte behoorden tot de bouwers. De
bouw zou pas 60 jaar na Chr. gereed
zijn. Tijdens de opstand van de Joden
tegen de Romeinen, in de jaren 66 tot en
met 70, werd de tempel weer verwoest.
Toen Jezus vanuit Kana bij de tempel
kwam, zullen de werkzaamheden aan dit
bouwwerk nog niet voltooid zijn geweest.
Bijgaande plattegrond* geeft een goede
indruk van het tempelcomplex. Een deel
van de huidige Klaagmuur in Jeruzalem is
een restant van de tempel.
*Historia 2018

Het Heilige Hier stond de menora,
een grote, zevenarmige kandelaar, en het
zogeheten toonbrood, heilige baksels die
alleen priesters mochten eten.

De poort De ingang was volgens de Romeins-joodse
geschiedschrijver Josephus 15 meter hoog en 7,5 meter
breed. Alleen joden mochten door de poort.
melaatsenkamer Een deel van het
Voorhof der Vrouwen was voor de melaatsen.

ingangen 10
poorten leiden naar
het binnenste

voorhof der vrouwen

Hier mochten joodse
vrouwen en mannen komen.

voorhof der priesters Dit gebied
was alleen voor priesters. Er stond een altaar
waar ze wierook brandden en marmeren tafels
waar dieren werden geslacht

voorhof der MANNEN
Alleen joodse mannen
hadden toegang.

Muren Om op het tempelcomplex stonden
muren van kalksteen uit een nabije steengroeve. De
zwaarste stenenwogen meer dan 100 ton.

Nazarietenkamer Hier bereidden

de nazarieten, joodse mannen die
als monniken in de tempel werkten,
hun offermaaltijden

Tempelplein Buiten het complex

stonden kraampjes waar bezoekers
eten en offerdieren konden kopen en
geld konden wisselen.

Onderweg / Uit de parochie
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Onderscheiding op locatie voor een
bijzonder mens

Foto: Marcel Besten

Het was op zaterdag 14 april 2018 een bijzonder feest in het ‘kerkzaaltje’ van
verzorgingshuis Sutfene Lunette. In het middelpunt stond Jan Besten, erelid
van het Gemengd Koor Emmanuel. Voor zijn 50-jarig koorlidmaatschap
ontving hij de eremedaille in goud van de Gregoriusvereniging. De uitreiking
moest in het verzorgingshuis plaatsvinden omdat Jan vanwege zijn gezondheid
niet meer naar de St. Jan kon komen om in een kerkdienst de onderscheiding
door de pastoor opgespeld te krijgen. In overleg met Tonny, Jans echtgenote,
had het organisatiecomité bestaande uit Regina van Veen en Bertus Smale
voor een zoveel mogelijk vergelijkbare en feestelijke plechtigheid gezorgd.
Onder het toeziend oog van ceremoniemeester Bertus Smale hadden zich
de familie en vrienden van Jan en het bijna voltallige koor verzameld, dit tot
zichtbaar genoegen van Jan en Tonny.

Namens het pastoraal team werd Jan
allereerst toegesproken door pastoraal
werker Wil Matti. In zijn toespraak gaf
Wil aan dat vijftig jaar koorlidmaatschap
een lange tijd is en een grote prestatie. Hij
memoreerde dat er in de afgelopen vijftig
jaar veel is veranderd, zowel in kerkbeleving als in het muziekrepertoire van de
koren. “Wat blijft, is”, zoals Augustinus al
zei, “dat zingen dubbel bidden is”. Na zijn
toespraak reikte Wil Matti aan Jan Besten
de officiële oorkonde uit die verbonden is
aan deze onderscheiding.

Vervolgens werd medekoorlid Lambert
Kouwenberg naar voren geroepen om
Jan namens het koor toe te spreken en
hem het gouden kleinood op te spelden.
Lambert, als bas het vaste ‘zangmaatje’
van Jan, ging vooral in op de laatste 14
jaar van de zangcarrière van Jan. Dat
zijn namelijk de jaren waarin Lambert
Jan heeft meegemaakt, aanvankelijk als
mentor en later als collega en vriend. Aan
de hand van een paar persoonskenmerken
van Jan belichtte Lambert enkele goede
en minder goede momenten en de rol
en het gedrag van Jan daarbij. Lambert

noemde Jan integer en betrouwbaar en
ook sociaal, hulpvaardig en een man met
gevoel voor humor. Bovenal kan Jan
geprezen worden om zijn serieuze, uiterst
nauwgezette, zelfs perfectionistische
instelling. Lambert: “Het moet dan ook
zwaar voor Jan geweest zijn om eerst het
penningmeesterschap en later het zingen
zelf op te geven, louter omdat hij het
niet meer kon doen zoals hij het wilde.”
Namens het koor benadrukte Lambert dat
Jan Besten als erelid altijd ‘één van ons’
zal blijven.
Na het uitreiken van de zeer verdiende
onderscheiding zong het koor twee door
Jan en Tonny geliefde liederen, te weten
‘Veni Jesu’ en ‘Te Lourdes op de bergen’.
Terwijl de aanwezigen genoten van een
hapje en een drankje sprak Jans oudste
zoon René nog een dankwoord uit aan
alle aanwezigen en de organisatoren van
deze voor Jan zo bijzondere gebeurtenis.
Hij herinnerde eraan hoe het eens, 50 jaar
geleden, allemaal begon in Raalte …
L. Kouwenberg

Mgr. Dr. G.J.N. de Korte spreekt
de Ariëns Lezing 2018
Het Ariëns-Comité organiseert samen
met het bisdom Den Bosch en het Sint
Janscentrum in ’s-Hertogenbosch,
in het Sint Janscentrum, op
woensdagmiddag 20 juni 2018 de
Ariëns Lezing 2018. De zaal is open
vanaf 13.30 uur en het programma

Lezingen in de weekendvieringen
Datum

Eerste Lezing

Tweede Lezing

Evangelie

09/10 juni
16/17 juni
23/24 juni
30-06/01-07
07/08 juli
14/15 juli
21/22 juli
28/29 juli
04/05 aug.
11/12 aug.

Gen. 3,9-15
Ez. 17,22-24
Jes. 49,1-6
Wijsh. 1,13-15+2,23-24
Ez. 2,2-5
Am. 7,12-15
Jer. 23,1-6
2 Kon. 4,42-44
Ex. 16,2-4+12-15
1 Kon. 19,4-8

2 Kor. 4,13-5,1
2 Kor. 5,6-10
Hand. 13,22-26
2 Kor. 8,7+9+13+15
2 Kor. 12,7-10
Ef. 1,3-10(14)
Ef. 2,13-18
Ef. 4,1-6
Ef. 4,17+20-24
Ef. 4,30-5,2

Mc. 3,20-35
Mc. 4,26-34
Lc. 1,57-66+80
Mc. 5,21-43
Mc. 6,1-6
Mc. 6,7-13
Mc. 6,30-34
Joh. 6,1-15
Joh. 6,24-35
Joh. 6,41-51

eindigt om 17.00 uur.
De toegang is gratis.
Dit jaar spreekt Mgr. Dr.
G.J.N. de Korte, theoloog
en bisschop, over leven en
werk van Alphons Ariëns
(1860-28). Bisschop
de Korte ontving zijn
opleiding aan het Ariënsconvict
van het aartsbisdom Utrecht en
heeft in zijn werken, denken en
verkondigen veel, dat herinnert aan
Alphons Ariëns. Het belooft een
boeiende lezing te worden, waarin
vergelijkingen gemaakt zullen
worden tussen de tijd van Ariëns en
de huidige tijd. Na de Ariëns Lezing
is er gelegenheid voor het stellen van
vragen en voor gesprek onder elkaar.
U bent van harte welkom.
Op www.arienscomite.nl vindt u de
folder met aanmeldingsformulier
en routebeschrijving naar het Sint
Janscentrum.

Onderweg / Bijlage Vieringenschema
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Rozenkrans bidden
Borculo: O.L.V. Tenhemelopnemingkerk, iedere woensdag om 10.15 uur,
Drempt: H. Willibrordkerk, 1e woensdag van de maand.
Keijenborg: H. Johannes de Doperkerk; iedere woensdag om 19.00 uur.

Kindernevenviering
Vierakker: H. Willibrordkerk, op
17 juni om 9.30 uur.

Vieringen in
verzorgingshuizen

Aanvangstijd
zondagsviering
Met ingang van 1 juli 2018 worden
de zondagochtendvieringen in alle
geloofsgemeenschappen in principe
om 10.00 uur gehouden.
Alleen in de Christus Koningkerk
blijft de aanvangstijd van de zondagsviering om 9.30 uur.

Doopvieringen
Dopen vindt in principe plaats in een
reguliere weekendviering, maar kan
bij meerdere dopelingen ook in een
aparte doopviering op dezelfde dag
plaatsvinden. De doopvoorbereiding
is parochieel georganiseerd. Deze
voorbereiding is verplicht en wordt
gegeven door de parochiële werkgroep
doopvoorbereiding. Daarnaast is er
een tweede bijeenkomst, waarin
de doopouders kennismaken met de
doopheer.

Uitstelling en
Biechtgelegenheid
De Uitstelling van het Allerheiligste
en Biechtgelegenheid op de eerste
zaterdag van de maand in de H.
Johannes de Doperkerk in Zutphen
komt vanaf 1 juli 2018 te vervallen.

Vieringen door de week
Borculo: O.L.V. Tenhemelopnemingkerk, dinsdag 26 juni voor de laatste
keer.
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.

In de volgende Onderweg volgt de
planning van de doopvoorbereiding en
doopvieringen in het najaar 2018.

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, 18.30 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.

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’.

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

Dames- en Herenkoor
Parochiekoor
Stemmig
Willibrordkoor
Willibrordkoor
Parochieel Koor
Parochieel Koor
Herenkoor+2Gether
Gemengd Koor
Parochiekoor
Gemengd Koor
Markant
Gemengd Koor
Sterrenkoor
Kerkkoor
Vokate
Gemengd Koor
Capella St. Jan
Schola
Gregoriaans Getijdenkoor

alle vieringen
9 juni
16 juni
9-24 juni
10-24 juni
10-16 juni
17 juni
23 juni
10-17 juni; 8 juli
23 juni en 7 juli
17 juni
alle vieringen m.u.v. 10 juni
10 juni (EHC)
alle vieringen
17 juni
17 juni
10 juni
24 juni
24 juni (17.00)
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DAG

ZUTPHEN

BRUMMEN

JOPPE

LOCHEM

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

VORDEN

BORCULO

19.00 uur
Eucharistie
H. Scheve

17.00 uur
Effata viering
11.15 uur
Eucharistie
J. Hulshof

wo. 13 juni 9.30 uur
WCV
A. Bos

9.30 uur
Eucharistie
J. Leisink

9.30 uur
Eucharistie
F. Zandbelt

9.30 uur
WCV
werkgroep

19.00 uur
Eucharistie
F. Zandbelt
11.15 uur
Eucharistie
J. Baneke

za 23/06
zo 24/06
geb. H. Joh.
de Doper

11.15 uur
Eucharistie
F. Zandbelt

vr 29/06
HH. Petrus
& Paulus

9.30 uur
Eucharistie
H. Scheve

19.00 uur
WCV
werkgroep

wo. 20 juni 9.30 uur
Woord & Gebed
werkgroep

9.30 uur
WCV
werkgroep

wo. 27 juni 9.30 uur
Eucharistie
H. Scheve

Zo 24/06
10.00 uur Oec.
Openluchtviering

9.30 uur
WCV
werkgroep

9.30 uur
WCV
werkgroep
19.00 uur
WCV
A. Bos

In LOCHEM: 10.00 uur Eerste H. Communie Quintus voor kinderen uit
Brummen, Joppe, Lochem, Vorden, Zutphen.
Vg pastoor H. Scheve

9.30 uur
WCV
werkgroep

19.00 uur
WCV
werkgroep

za 30/06
zo 01/07
13e zondag
door het jaar

10.00 uur
Eucharistie
J. Baneke

wo. 4 juli 9.30 uur
Woord&Gebed
werkgroep

10.00 uur
Eucharistie
J. Hulshof

10.00 uur
Familieviering
werkgroep

10.00 uur
Eucharistie
H. Scheve
19.00 uur
WCV
A. Bos

za 07/07
zo 08/07
14e zondag
door het jaar

10.00 uur
Eucharistie
F. Zandbelt

wo. 11 juli 9.30 uur
WCV
A. Bos

10.00 uur EHC
terugkomviering
werkgroep

10.00 uur
WCV
werkgroep

geen viering

10.00 uur
Eucharistie
J. Hulshof

wo. 18 juli 9.30 uur
Woord&Gebed
werkgroep

10.00 uur
WCV
W. Matti

10.00 uur
Oec.viering
L. van de Kam

9.30 uur
WCV
werkgroep

10.00 uur
Eucharistie
F. Zandbelt

wo. 25 juli 9.30 uur
Woord&Gebed
werkgroep

19.00 uur
Eucharistie
F. Zandbelt
10.00 uur
WCV
werkgroep

9.30 uur
Eucharistie
J. Baneke

10.00 uur
Eucharistie
J. Baneke

wo. 1 aug. 9.30 uur
Woord&Gebed
werkgroep

10.00 uur
Eucharistie
Brenninckmeijer

10.00 uur
WCV
werkgroep

9.30 uur
WCV
werkgroep

10.00 uur
Eucharistie
J. Baneke

10.00 uur.
Oec. Open Deur
werkgroep

LEGENDA:

10.00 uur
WCV
werkgroep

10.00 uur
WCV
W. Matti

10.00 uur
Eucharistie
J. Baneke

wo. 15 aug. 9.30 uur
Woord&Gebed
werkgroep

10.00 uur
WCV
werkgroep

geen viering

19.00 uur
Eucharistie
F. Zandbelt

za 11/08
zo 12/08
19e zondag
door het jaar

10.00 uur
WCV
werkgroep
19.00 uur
WCV
W. Matti

za 04/08
zo 05/08
18e zondag
door het jaar

10.00 uur
WCV
werkgroep
19.00 uur
WCV
Oude Groen

za 28/07
zo 29/07
17e zondag
door het jaar

10.00 uur
WCV
werkgroep

19.00 uur
Eucharistie
J. Baneke

za 21/07
zo 22/07
16e zondag
door het jaar

10.00 uur
WCV
werkgroep
19.00 uur
Eucharistie
J. Baneke

za 14/07
zo 15/07
15e zondag
door het jaar

RUURLO

In VORDEN: 19.00 uur Parochiële Vormselviering voor de vormelin

za 16/06
zo 17/06
11e zo. d.h. jaar
Vaderdag

Onderweg / Vieringenschema

19.00 uur
WCV
werkgroep
10.00 uur
Eucharistie
J. Leisink

9.30 uur
WCV
werkgroep

Euch.:

Eucharistieviering

WD:

Woorddienst

WCV:

Woord- en Communieviering

Oec.viering:

Oecumenische viering

EHC:

10.00 uur
Oec.viering
W. Matti
Eerste H. Communieviering

Onderweg / Vieringenschema
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DREMPT

OLBURGEN

STEENDEREN

VIERAKKER

19.00 uur
WCV
werkgroep
11.00 uur
WCV
werkgroep

za 09/06

11.00 uur
WCV
G. Spekkink

9.30 uur
WCV
G. Spekkink

geen viering

9.30 uur
WCV
werkgroep

17.00 uur
Kermis Eucharistie
H. Scheve
9.30 uur
WCV
G. Spekkink

zo 10/06
10e zondag
door het jaar

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

9.30 uur
WCV
werkgroep

geen viering

DAG
za 09/06

ngen uit alle geloofsgemeenschappen. Vg. rector Patrick Kuipers

9.30 uur
Eucharistie
J. Baneke

15

9.30 uur
WCV
G. Oude Groen

geen viering

17.00 uur
WCV
L. van de Kam

za 16/06

9.30 uur
Woorddienst
werkgroep

zo 17/06
11e zo. d.h. jaar
Vaderdag

17.00 uur
Eucharistie
F. Zandbelt

za 23/06
zo. 24/06
geb. H. Joh.
de Doper

9.30 uur
WCV
A. Bos

vr 29/06
HH. Petrus
& Paulus
19.00 uur
Eucharistie
F. Zandbelt
10.00 uur
WCV
werkgroep

10.00 uur
WCV
werkgroep

17.00 uur
Eucharistie
H. Scheve
geen viering

10.00 uur
WCV
werkgroep

zo 01/07
13e zondag
door het jaar

geen viering
17.00 uur
WCV
werkgroep

10.00 uur
Eucharistie
J. Leisink

10.00 uur
WCV
werkgroep

geen viering

10.00 uur
WCV
werkgroep

geen viering

10.00 uur
WCV
werkgroep

10.00 uur
Eucharistie
J. Baneke

10.00 uur
WCV
werkgroep

geen viering

17.00 uur
WCV
werkgroep

10.00 uur
WCV
werkgroep

10.00 uur
WCV
M.Storteler

10.00 uur
WCV
werkgroep

geen viering

10.00 uur
WCV
G. Spekkink

10.00 uur
Eucharistie
J. Leisink

geen viering

10.00 uur
WCV
werkgroep

19.00 uur
Eucharistie
J. Baneke

19.00 uur
WCV
werkgroep

10.00 uur
WCV
werkgroep

geen viering

17.00 uur
Eucharistie
F. Zandbelt

geen viering

19.00 uur
Eucharistie
H. Scheve
10.00 uur
WCV
werkgroep

10.00 uur
Eucharistie
H. Scheve

geen viering

za 04/08
zo 05/05
18e zondag
door het jaar

geen viering
19.00 uur
Eucharistie
J. Baneke

geen viering

za 28/07
zo 29/07
17e zondag
door het jaar

geen viering

10.00 uur
WCV
werkgroep

za 21/07
zo 22/07
16e zondag
door het jaar

17.00 uur
WCV
werkgroep
10.00 uur
WCV
A. Bos

za 14/07
zo. 15/07
15e zondag
door het jaar

geen viering
17.00 uur
WCV
M. Storteler

10.00 uur
WCV
werkgroep

za 07/07
zo 08/07
14e zondag
door het jaar

Plantenbos
10.00 uur Oec.
A. Bos

19.00 uur
Eucharistie
F. Zandbelt

za 30/06

17.00 uur
WCV
werkgroep

za 11/08
zo 12/08
19e zondag
door het jaar

Voor andere vieringen en het koorrooster zie bladzijde 13
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Kinderavondviering
'Op weg naar Pasen'

Terugblik Palmzondag in Ruurlo

Evenals vorig jaar werd in de vroege avond van Paaszaterdag de kinderavondviering ‘ Op weg naar Pasen’ in de
H. Johannes de Doperkerk in Zutphen gehouden. Ditmaal
werd er gekozen voor een de opstelling in de Zuidbeuk
van de kerk. Kinderen kwamen met hun ouders en grootouders en ook enkele parochianen kwamen meevieren. Al
snel moesten er stoelen bijgezet worden. Charlotte, die
lector was in de viering, gaf iedereen bij binnenkomst
een boekje en een waxinelichtje. Toen de bel luidde
kwamen Laura, Charlotte en Marga zingend binnen met
een brandende kaars in de hand. Na het welkom werd er
gebeden en gezongen en mochten de kinderen voor het
altaar op een kussen zitten. Aan de hand van de grote
vertelplaten vertelde Marga samen met de kinderen over
het leven van Jezus. De kinderen deden enthousiast mee
en vertelden van alles wat ze wisten over Jezus, over
Zijn leven, Zijn sterven en Zijn opstanding. Tussendoor
werd er gezongen. Na het gesprek bad Charlotte de
voorbeden en mocht iedereen het waxinelichtje aansteken voor een eigen intentie en bij de Paaskaars zetten.
Samen werd het Onze Vader gebeden. De viering werd
afgesloten met een gedicht en een slotlied. Onder het
genot van limonade en chocolade eieren werd er nog wat
nagepraat. Daarna ging iedereen naar huis om het Paasfeest te vieren.

Zondag 25 maart jl. werd er in de H. Willibrordkerk in
Ruurlo een gezinsviering gehouden met muzikale medewerking van kinderkoor “Sing a Song”, o.l.v. Karin Hukker.
Kinderen uit Ruurlo en omgeving waren van harte welkom
met hun versierde palmpaasstok, het haantje erbovenop
kregen de kinderen aan het eind van de viering.
Aansluitend was er een Palmpasenoptocht vanuit de kerk,
met “Jezus” op de ezel en begeleid door muziek. Op
de weide naast de familie Blikman konden de kinderen
aansluitend eieren zoeken. Jong Gelre tekende voor de
organisatie. Prijswinnaars konden na afloop met hun genummerde eieren hun prijsje ophalen. Tijdens het eieren
zoeken konden ouders, opa’s, oma’s en verdere familie,
tegen betaling, genieten van een kop koffie, thee, soep,
eigengemaakte stroopwafels, kippensoep of een slaatje.
Het was een héél gezellige en geslaagde palmzondag!

Grietje Weenk, catechesegroep geloofsgemeenschap
H. Willibrord, Ruurlo.

Laura van de Kam en Marga Engelage

Vormselweekend
11 vormelingen hebben zich in het weekend van 21 en 22
april voorbereid op het Sacrament van het H. Vormsel
dat zij op 9 juni ontvangen. Op de zaterdagmorgen werd
gestart in de H. Josephkerk te Lochem, waar de vormelingen door middel van inhoudelijke en creatieve opdrachten ontdekten dat de Heilige Geest een Helper kan zijn
in je leven. Na de gezamenlijke maaltijd kwamen ze via
een speurtocht bij het scoutinggebouw in Lochem voor
het vervolg van de voorbereiding. Die middag stond ‘contact maken met elkaar en God’ en ‘jouw missie en de missie van Jezus’, op het programma. Het filmpje van Nick
Vujicic die zonder armen en benen geboren werd en toch
ook zijn zin en doel in het leven vond, maakte indruk. Het
avondeten werd als vanouds door twee ouders verzorgd
en er kon dankzij het mooie weer buiten gegeten worden.
Na het eten ging het verder over ‘Vuur, het vuur van de

17

Eerste Kliederkerk Hengelo Gld.
en Keijenborg groot succes
Zondag 15 april hielden we voor het eerst een Kliederkerkbijeenkomst. De Protestantse Gemeente Hengelo Gld. en
de RK geloofsgemeenschappen Hengelo Gld. en Keijenborg
organiseerden deze geweldige manier van kerkvieren voor
kinderen tot ongeveer 12 jaar en hun ouders, opa’s, oma’s
of ooms en tantes.
Zo’n 26 kinderen en ongeveer 20 volwassenen kwamen op
zondagmiddag bijeen in de H. Johannes de Doperkerk in
Keijenborg. Het thema van deze middag was ‘sporen van
God’.

Heilige Geest, dat mensen enthousiasmeert en in vuur en
vlam kan zetten voor het goede’.
Na een gezellig uurtje rond het kampvuur was er tijd
voor de film over Bruce Almighty, die de taak van God
mocht overnemen. Vermoeid door de intensieve dag
vielen de vormelingen al snel in slaap. De volgende dag
ging het verder met het thema ‘geloof, de uitleg over
het Sacrament van het Vormsel’ en ‘s middags kwamen de
ouders en broertjes en zusjes voor het gemeenschappelijke programma. Het weekend werd afgesloten met een
viering in de openlucht waarin de vormelingen zelf aan
hun ouders vertelden wat zij gedaan hadden.
Zaterdag 26 mei zijn we met z’n allen met de trein naar
Utrecht gegaan voor de kennismaking met de vormheer
rector P. Kuipers. En we hebben een speurtocht door
Utrecht gedaan waarin de vormelingen ook van alles ontdekten wat met ons geloof te maken heeft.
De vormelingen nodigen
u graag uit voor de
feestelijke Vormselviering op zaterdagavond
9 juni om 19.00 uur in
de Christus Koningkerk
te Vorden.

Namens de parochiële
Vormselwerkgroep,
Marga Engelage,
pastoraal werker

Na de gezamenlijke opening waarin het verhaal
werd verteld dat met
het thema te maken had
en na te hebben gezongen, was het tijd voor de
activiteiten. Her en der in de kerk
stonden tafels waar je een activiteit
kon doen die met de Sporen van God
te maken hebben. De kinderen genoten volop van de vele
activiteiten zoals: het maken van slippers (in de voetsporen van Jezus), vissersbootjes vouwen van papier, een
geheime boodschap schrijven of tekenen met onzichtbare inkt, stempelen met sporen uit de natuur zoals
walnotendopjes, een speurtocht door de kerk en ook het
blote voetpad op het buitenterrein van de kerk was een
succes. De kerk vulde zich dan ook al snel met gezellig
kindergeklets. Voor de kleinsten was er een peuterhoek.
Na het uurtje activiteiten werd op het priesterkoor
het thema weer verbonden met wat de kinderen hadden
gemaakt en het Bijbelverhaal uit de kijkbijbel verteld.
Vervolgens mochten de kinderen samen onder een grote
parachute, vastgehouden door de ouderen, voor een zegenwens en slotlied.
Hierna was het tijd
voor een heerlijke
High Tea. De hapjes
waren erg lekker.
De kinderen maar
zeker ook hun ouders, oma’s, tantes
etc. hebben volop
genoten van deze
gezellige middag.
De reacties waren
dan ook zeer positief “Ik vond de
spelletjes erg leuk,
vooral het maken
van een slipper
vond ik leuk om te
doen.” en “Mijn
kinderen hebben
genoten van deze
middag.” “We
komen graag de volgende keer weer.”
De eerstvolgende Kliederkerkbijeenkomst staat gepland
op zondagmiddag 30 september in de Remigiuskerk te
Hengelo.
Wil je ook graag meevieren in een Kliederkerk bijeenkomst? Je bent van harte welkom. Je kunt je
alvast aanmelden bij pastoraal werker Marga Engelage via m.engelage@12apostelen.nl of via whatsapp
0629405303 of bij dominee Aleida Blanken via dominee@pknhengelogld.nl. Je krijgt dan bericht wanneer en
waar de volgende Kliederkerk wordt gehouden.

Onderweg / Uit de geloofsgemeenschappen
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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

Van de locatieraad
Nu we het einde van de restauratie naderen willen we iedereen die zich hiervoor
heeft ingezet van harte bedanken. In het
bijzonder onze bouwmeester Herman
Heuver. Financieel zijn we er nog niet
helemaal mee rondgekomen, dus iedere
steun is van harte welkom. In de locatieraad hebben we, na het vertrek van
onze voorzitter Berry Wessels en onze
bouwmeester Herman Heuver, twee
jonge nieuwe leden mogen begroeten,
Jordi Vicente en Collin Franken. We
hopen dat hun komst een aanzet zal zijn
voor meer (jonge) mensen om zich aan
te melden als vrijwilliger. Er is een begin
gemaakt met een nieuwe pastoraatgroep.
Een vijftal mensen is bereid gevonden
om onder leiding van Laura van de Kam
over pastorale taken na te gaan denken
en uitvoering te geven aan opgekomen
ideeën. Nieuwe mensen die mee willen
denken of doen zijn van harte welkom.
De inkomsten van de Aktie Kerkbalans
blijven dit jaar, gemeten naar de resultaten van 2017, enigszins achterlopen. We
vragen uw aandacht hiervoor. We hebben
het geld hard nodig voor onder meer een
nieuwe geluidsinstallatie in de kerk. Met
vriendelijke groet,
Ben van der Krabben, secretaris
locatieraad

Onderscheiding op locatie
voor een bijzonder mens
Het verslag van de onderscheiding aan
Jan Besten vindt u op pagina 12.

De begraafplaats
Het is een beetje laat maar helaas is door
tijdgebrek en allerlei werkzaamheden
dit stukje tekst blijven liggen. Afgelopen
herfst zijn de vrijwilligers weer zeer druk
geweest met het harken en afvoeren
van het vele oude blad. Enkele oude
grafzerken, van graven die geruimd

mochten worden, hebben wij vakkundig
afgevoerd.
Ook hebben wij een mooi informatiebord
geplaatst.
Op 18 januari raasde er een vreselijke
storm over Nederland. Windkracht 8 tot
zelfs 10 was geen uitzondering. Extreme
rukwinden en windvlagen teisterden
ons land en deden bomen eerbiedig
neerbuigen. Zo waaide ook een mooie
100 jaar oude beuk om en belandde
zelfs in de kerkhofgracht. Een grote
uitstaande conifeer op het Nonnenveld
hebben wij diezelfde dag nog moeten
laten omzagen voordat deze schade zou
kunnen aanrichten. Ook een 60 jaar oude,
beeldbepalende super conifeer hebben
wij preventief moeten laten ruimen.
Het beeld op de begraafplaats en zijn
omgeving zal voorlopig totaal anders
zijn. Daar zullen wij aan moeten wennen.
Maar we planten weer bomen terug zodat
ook in de toekomst het beeld weer mooi
zal zijn.
Terwijl dit stukje tekst staat te wachten
op verzending viert heel Nederland
koningsdag. Het dievengilde vindt het
blijkbaar nodig om op deze dag een
dakgoot en enkele regenpijpen van het
poortgebouw te slopen. Gelukkig zijn ze
in hun werkzaamheden gestoord, maar
je zit wel weer met een hoop schade die
hersteld moet worden. Heel vervelend
allemaal. Tot zover een klein, wat verlaat
berichtje, over het wel en wee van onze
begraafplaats.
Namens de vrijwilligers, Joop Jansen

Intenties
10/6: Oscar te Loo; 17/6: Adriaan Petrus
Johannes Maria van Agtmaal, familie
Van Enk-Thomson, Annie MolenwijkVennegoor; 1/7: Hendrikus Gerardus
Johannes Wientjes; 8/7: Gerhardus
Wilhelmus Jansen en Maria JansenSnelder, Gerard Jansen; 15/7: ouders de
Wijs en dochters Willie, Tonnie, Magda
en Lies, Jan en Riek Hendriks-Mentink,
pastoor Wim Jongerius; 29/7: Maarten
Antonius Philippe Alexander Lodérus;
5/8: Hendrikus Gerardus Johannes
Wientjes; 12/8: familie Van EnkThomson

Gedoopt
29/04: Téodor Silvester Huisman, zoon
van Silas Marco Huisman en Suzanne
Louise Huisman-Verlangen en broertje
van Annabel en Samuel.

Overleden
05/04: Theresia Berendina Beatrix
Bleumink-Timmer, 79 jaar
09/04: Jacobus Gerardus Alphonsus
Maria Roording, 69 jaar
16/04: Alfonsus Maria Lansman,
88 jaar
18/04: Jacoba Helena van KeulenSnelder, 96 jaar
29/04: Henrikus van Zutphen, 82 jaar
08/05: Johan Marinus Gerrit van
Oosterwijk, 75 jaar

Effataviering
Op zaterdag 9 juni om 17.00 uur is er
weer een Effataviering in de St. Jan.
In juli en augustus houdt Effata een
vakantiestop en zijn er geen vieringen.
De eerste viering na de vakantie is op
zaterdag 8 september. Van harte welkom!

Kerkdiensten Vredeskapel-GGNet
(10.30 uur)

10/6: P. den Dulk; 17/6: R. Baauw;
24/6: J. Ras; 1/7: L. van de Kam;
8/7: M. van de Velde; 15/7: R. Rijk;
22/7: P. den Dulk; 29/7: J. Ras;
5/8: G. Spekkink (communieviering);
12/8: M. van de Velde.

Middagpauzediensten:
iedere donderdag, 12.15 uur - 12.30uur.

(Luthersekerk, Beukerstraat 10 in Zutphen)
14/6: ds. C. Bochanen; 21/6: ds. J. van
Houwelingen; 28/6: ds. W. de Bruin;
5/7: dhr. R. de Boer; 12/7: ds. G.W.
van de Brug; 19/7: ds. mw. M. TerwelHamster; 26/7: ds. G.W. van de Brug;
2/8: ds. J. Bruin; 9/8: pastor mw.
G. Pols.

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

PCI: email: brummen@pci12apostelen.nl

Prima opbrengst 25e
Andreasrommelmarkt
“Het weer was mooi en het eindresultaat
eveneens”, aldus Martin Elshof, voorzitter
van de stichting St. Andreas. Zaterdag
21 april werd voor de 25e keer op rij, een
jubileum dus, de Andreas-rommelmarkt
gehouden. Een kooplustig publiek zorgde
voor een bruto opbrengst van € 10.000,-.
Het zeer aangename weer, leuke
activiteiten voor de kinderen verzorgd
door het RK Jongeren Kontakt, een mooi
terras, gezellige muziek maar vooral een
enorm groot aanbod goederen creëerden
de perfecte voorwaarden voor mensen.
Ook dit jaar gingen in de plantenhoek de
door Annie Blom zelf gekweekte planten
grif van de hand.
De voorzitter is trots op het resultaat,
maar vooral ook op de ruim 100
vrijwilligers, die er niet alleen alles aan
doen om de goederen aan de man te
brengen maar ook de dag ervoor al in
touw zijn om de markt met 50 kramen in
te richten. “Want natuurlijk is de markt
er primair voor om te zorgen dat we als
lokale gemeenschap een buffer hebben
om bijzondere kosten op te vangen, maar
eigenlijk is de onderlinge saamhorigheid
die de vrijwilligers hebben van een veel
grotere waarde voor onze Brummense
geloofsgemeenschap”, aldus Martin.

Willibrordplaquettes
Na afloop van de Andreasmarkt sloten
de pastoor en de burgemeester aan voor

een drankje. Zij onderstreepten met
hun aanwezigheid het bijzondere van de
mijlpaal van de 25e Andreasmarkt.
Martin Elshof, Johan Waanders en Harrie
Winckels werden één voor één door de
pastoor naar voren gevraagd, want zij
werden onderscheiden met de Willibrordplaquette. Dit is de bisschoppelijke onderscheiding van het Aartsbisdom Utrecht.
De directe aanleiding voor de onderscheiding was hun betrokkenheid bij de
vijfentwintig Andreasmarkten. Daar zijn
vele tienduizenden euro’s mee verdiend
die ten goede kwamen aan de Brummense
gemeenschap. Naast de betrokkenheid
bij de markt, hebben de heren zich ook
jarenlang als vrijwilliger ten dienste
gesteld. Zij waren misdienaar, acoliet,
collectant, lector, bestuurder en nog veel
meer. Deze buitengewone en jarenlange
inzet maakt hen tot belangrijke steunpilaren. De toekenning van de Willibrordplaquette is daarom niet meer dan terecht en
werd met groot applaus en instemming
ontvangen door alle aanwezigen. Ook
de burgemeester sprak warme woorden
over de Andreascommissie en Andreasmarkt. Hij schonk namens de gemeente
een aantal boeken. De dames ontvingen
een bloemenhulde omdat de inzet van de
heren alleen met hun ondersteuning tot
stand heeft kunnen komen.
Wij zijn hartstikke trots op Martin,
Johan en Harrie en hun goede daden. We
feliciteren hen van harte en hopen nog
lang van hun talenten gebruik te mogen
maken.
Sjoerd van Geffen, voorzitter locatieraad
Brummen

Filmavond met gesprek
Op donderdag 12 april was het
Andreashuis de plek om een opmerkelijke
film te zien. Marga Engelage en Laura
van der Kam projecteerden de film
zonder toelichting vooraf op het doek en
lokten de aanwezigen, net als bij eerdere
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gelegenheden elders in de parochie, uit
om hun indrukken en gevoelens over het
vertoonde naar voren te brengen.
Om eventuele vervolgsessies op andere
plekken niet in de wielen te rijden
gaan we hier niet in op details van film
en nagesprek. De iets minder dan 20
aanwezigen hadden geen enkele moeite
om handvatten te vinden om heel
uiteenlopende indrukken en gevoelens
op tafel te leggen en met elkaar een
waardevol gesprek te hebben.

Klusochtend kerkhof
Zoals het spreekwoord luidt ‘vele handen
maken licht werk’, zo was het ook
zaterdag 12 mei op het kerkhof. Wel 13
vrijwilligers waren op de oproep, om te
komen helpen om het kerkhof zomerklaar
te maken, afgekomen. Wat fijn om elke
keer weer een groep enthousiaste en
behulpzame (oud) parochianen te zien
werken maar ook gezellig koffie drinken
en bij te praten.

Bezorger Onderweg
Voor Brummen Noord zijn we op zoek
naar een bezorger, het gaat om ongeveer
30 boekjes. Er staat een kleine vergoeding
tegenover. Voor meer informatie neem
contact op met Jolanda Jansen
0575-564814.

Bestrijding
Eikenprocessierupsen
In navolging van de gemeente Brummen
zijn op het kerkhof nestkasten
opgehangen voor pimpelmezen en
koolmezen. Nu maar hopen dat de
nestkasten bewoond worden zodat de
ouders veel eikenprocessierupsen als
voedsel aan hun jongen kunnen geven.

Werkzaamheden
kerkgebouw
Vanaf februari wordt er volop aan
de buitenzijde van het kerkgebouw
gewerkt. Ook zijn er vleermuizenkasten
opgehangen aan de toren. Kijk voor meer
foto’s op www.12apostelen.nl onder de
geloofsgemeenschap Brummen.

In Memoriam
Bep Wissels - Bos
Maandag 16 april is overleden onze mede
parochiane Bep Wissels-Bos. Bep mocht
67 jaar worden.
Matteo Manocchio
21 april is overleden op 72 jarige leeftijd
Matteo Manocchio. Op 26 april is hij
begraven op ons RK kerkhof.

Onderweg / Uit de geloofsgemeenschappen
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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

Feestelijke viering 29 juli
Zondag 29 juli
d.v. gaan we, in
het kader van
het jubileumjaar
150 jaar Joppe,
pastor Paul
Brenninkmeijer,
oud kapelaan
in Zutphen
verwelkomen
in onze
kerk. Pastor
Brenninkmeijer
is al vele jaren
actief als
icoonschilder
en hij heeft in
opdracht van de
pastor Paul
feestcommissie
Brenninkmeijer
150 jaar Joppe
een icoon geschilderd ter ere van onze
patroonheilige Maria Tenhemelopneming. In de viering zal het icoon
onthuld en gezegend worden door de
pastor. Vervolgens zal het icoon in de
pastorie worden opgehangen. Daarna is
er een gezellig samenzijn waarbij ook de
Paaskaars zal worden uitgereikt.

Kerkwijding herdacht
‘De zon scheen en de vlag en kerkelijke
wimpel hingen in top op zondag 6 mei jl.’
In een feestelijke viering, waarin pastor
Ed Wassink voorging, herdachten we
in ons lustrumjaar – 150 jaar Joppe
– de wijding van de kerk en het altaar
door Kardinaal Simonis in 1994. In de
prachtig gezongen Eucharistieviering
zegende pastor Ed Wassink het water
ter herdenking van ons doopsel. In zijn
overweging gaf hij aan dat alles in het
leven draait om de LIEFDE, agápi in het
Grieks, caritas in het Latijn. De liefde als
zorg voor de ander en moge dat de bron
zijn voor de kerk met haar levende stenen
om zo samen de geloofsgemeenschap

vorm te blijven geven. Wij bidden dat
Gods Geest mag blijven waaien en neer
mag dalen in Joppe om samen verder te
gaan.

Koffieochtend
Woensdag 9 mei hadden we een erg
mooie koffie-ochtend in de pastorie. De
heer Henk van Baalen uit Deventer was
onze gastspreker. Hij nam ons mee in
zijn verhalen, dwalend door Deventer
met veel leuke anekdotes. Ook op een
wandeling via de kerk in Joppe naar
Almen. Een geboren verteller. Wist
van geen ophouden en we luisterden
allen met heel veel plezier. Hij had ook
wat boeken, door hem zelf geschreven,
meegenomen, waaruit hij een paar leuke
stukjes voorlas. Het was werkelijk een
heel geslaagde ochtend met een mooi
aantal parochianen, die van deze ochtend
hebben genoten.
Hij vertelde ook heel enthousiast over
Godfried Bomans, waarvan hij een film
heeft over de broer en zus van Godfried in
het klooster en over zijn reis naar Israël.
We mogen die film lenen en na de zomer,
de tweede woensdag in september zijn we
van plan om deze film te vertonen. U bent
allen van harte welkom.
Puck Vork

Woning voor armen

Geloofsgemeenschap Onze Lieve Vrouw
Tenhemelopneming Joppe omarmt
het project een waardige woning voor
armen in Mexico-stad
Dit jaar herdenken we dat in 1868, 150
jaar geleden, onze kerk in gebruik werd
genomen. In dit jubileumjaar willen we
onze betrokkenheid ook laten blijken bij
een woningproject waarvoor de uit Joppe
afkomstige priester pater John Auping SJ
zich inzet. Pater Auping werkt sinds 1977
voor de armsten in Tierra Colorada in het
zuiden van Mexico – stad.
Zoals we weten is Mexico-stad in
september 2017 geteisterd door zware
aardbevingen. Om de getroffenen te
helpen is door pater Auping het project
‘Dignificación y la vivienda’ in het leven
geroepen om mensen in de wijk Tierra
Colorada weer een waardige woning te
geven.

Wat houdt het project in
Pater Auping wil samen met bewoners
en architectuurstudenten 128 huizen
restaureren. Omdat de wijk gesitueerd
is tegen een steile berghelling, is
het risico van modderstromen en
aardverschuivingen in de regentijd – van
juni tot oktober - groot. Om instorting
van de huizen te voorkomen moeten
steunmuren worden aangebracht. Van
een aantal huizen zijn vloeren, daken,
muren en sanitaire voorzieningen aan
dringende restauratie toe.

Helpen
Inmiddels is er een begin gemaakt met
het in kaart brengen van de families
die hulp nodig hebben. Tegelijkertijd
is men op zoek gegaan naar financiële
steun om de plannen in 2018 en 2019 te
kunnen verwezenlijken. 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. RK GG OLV
Jubileumrekening of deponeren in een
envelop in de speciale Mexico-projectbus
in de kerk.

9 september 2018
Op zondag 9 september d.v. bij de
feestelijke viering van het 150-jarig
bestaan willen wij namens onze
geloofsgemeenschap een cheque aan
pater John Auping overhandigen. Wij
hopen dankzij uw gulle gift veel mensen
gelukkig te kunnen maken.

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

Locatieraad Anton Schilderinck, vz., 251115;

Paul Wuts, pm., 460149; Hanneke Vos, secr. 0651755417.

Pastoraatgroep Lucia Doornbos, 280330; Thea van
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Het thema ‘Hart hebben voor elkaar’
kwam, dankzij de in het misboekje
opgenomen tweetalige gebeden, lezingen
en liederen, goed tot zijn recht. Gelovigen
en niet-gelovigen, kerkgangers en zij
die normaal nooit naar de kerk komen,
iedereen was het er over eens dat dit een
prachtige viering was, die afgesloten werd
door een woordje van de voorzitter van de
locatieraad, de heer Anton Schilderinck,
en een mooie bos bloemen voor Dinie
Zweverink, de jubilerende dirigente.

Huijstee, 258442; Ben Hemmer, 257791.

PCI: email: lochem@pci12apostelen.nl

Michlbauer
Harmonikamesse

Na weken van intensieve voorbereidingen
– van overleg met onze eigen voorganger
pastor Fons Zandbelt en de Oostenrijkse
voorganger Pfarrer Robert Schneeflock,
de kosters, de beide koren en de dirigente,
tot aan het poetsen van de kelken
en cibories, het priesterkoor gereed
maken met 70 extra stoelen, het altaar
verplaatsen en het aanpassen van de
automatisch ingestelde kerkklokken en
internetverbinding – was het op zondag
22 april dan eindelijk zover. Een stralende
zon verwelkomde de muziekgroep,
bestaande uit harmonicaspelers uit
Lochem en de wijde omgeving, onder
leiding van Dinie Zweverink en het

Oostenrijkse zangkoor in klederdracht uit
Graz, aangevuld met leden van ons eigen
Gemengd Koor. Hoewel de viering bij
wijze van uitzondering pas om 10.00 uur
begon, stond de eerste belangstellende
al om 8.15 uur voor de deur te wachten,
terwijl er ook parochianen heel verbaasd
om vijf voor tien constateerden dat
de kerk al helemaal vol was. Rond de
vaste banken waren zelfs de 70 extra
klaargezette stoelen en banken bezet.
Aan de Steirische Harmonikamesse
was dan ook in de weken ervoor veel
ruchtbaarheid gegeven. Deze in 2009
door Florian Michlbauer geschreven
mis is in 2014 in de kerk van Tannheim
(Tirol, Oostenrijk) voor het eerst ten
gehore gebracht. In de muziek speelt de
‘Steirische Harmonica’ een belangrijke
rol.

De koffie, dankzij het mooie weer buiten
geserveerd, en de lunch, bestaande uit
Oostenrijks desembrood en Twentse
krentenwegge met Oostenrijkse wijn, was
voor onze gasten een gezellige afsluiting
van een unieke gelegenheid. Iemand
verzuchtte: “Kon dit maar ieder weekend
zo zijn”, maar of we dat willen … Wel
willen we iedereen die, op welke wijze dan
ook, een steentje heeft bijgedragen van
harte bedanken voor zijn inzet.
Hanneke Vos-van der Lugt,
secretaris locatieraad

Onderweg / Uit de geloofsgemeenschappen
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Christus Koning / H. Antonius
van Padua - Vorden

Het Jebbink 8, 7251 BL Vorden; 0575-551735,
ggchirstuskoningvorden@gmail.com
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., 0573-472294; 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/
pastoraatgroep
Naast de wekelijkse vieringen in onze
kerk zijn er ook de nodige andere
activiteiten geweest die soms een
parochie-breed karakter hebben.
Hierbij denken we aan de lezing van
prof. dr. Jozef Wissink, die hij gehouden
heeft op donderdag 19 april in onze
kerk. Een uitgebreid verslag vindt u op
pagina 4. Een dag later op vrijdag 20
april vond de startviering plaats voor
de bedevaartgangers die op 28 april
naar Lourdes zijn vertrokken. Van deze
Lourdesreis is een uitgebreid verslag te
vinden op pagina 8.

Op zondag 22 april was er een feestelijke
viering, die werd voorgegaan door Jaap
Harmsen, vanwege het 25 jarig bestaan
van het koor Vokate. Het koor zong,
onder leiding van Ton van Westing en
Erna Groet bekende liederen, maar
ook liederen die door Ton waren
ingestudeerd. Na de druk bezochte
viering, waar ook veel vroegere koorleden
en de oud-dirigenten (Felix Smeets en

Jan Visser) aanwezig waren, volgde er
een gezellig samenzijn met koffie en zelf
gebakken taarten. Het middagprogramma
bestond uit een wandeling door
Vorden en zijn bosrijke omgeving
met wandelmeester Harry Jansen.
Deze Vordenaar wist ons veel plekjes
te laten zien die bij velen nauwelijks
bekend waren dan wel waarvan zijn
humoristische uitleg een nieuw licht
op de geschiedenis wierp. De dag werd
afgesloten met een keurig verzorgd buffet.
Tijdens dit buffet werden koorleden,
die 25 jaar lid zijn, en leden die in de
jubileumcommissie zaten hartelijk
bedankt door de voorzitter Marianne van
der Voort. Op de achterkant van deze
Onderweg, de pagina “Onze Koren”,
treft u dit keer Vokate aan met zijn
vijfentwintigjarige geschiedenis.
Verder zijn de pastoraatgroep en de
locatieraad het samen eens om de “laatste
zondag” van de maand te benoemen.
Zoals eerder bekend gemaakt zullen
er op genoemde zondag geen reguliere
vieringen plaatsvinden. Er wordt
echter wel ruimte gegeven voor andere
vieringen. Deze vallen onder de term
“samenkomsten”. In de maand september
zal de eerste samenkomst op de laatste
zondag van de maand plaatsvinden. Voor
alle duidelijkheid: de kerk is op de laatste
zondag altijd open!
Als u deze Onderweg ontvangt heeft
de gezamenlijke Pinksterdienst met
de Raad van Kerken in de Dorpskerk
al plaatsgevonden. Zie elders op deze
pagina. Ook melden wij u dat dominee
Jan Kool op zondag 17 juni om 14.00
uur tijdens een speciale dienst in de
Dorpskerk, afscheid zal nemen van zijn
gemeente. Na de dienst is er gelegenheid

om Jan Kool en zijn vrouw tijdens een
receptie, de hand te schudden.
Wij wensen u namens de pastoraatgroep
en locatieraad een mooie zomertijd toe.
Huub Winkeler

Oecumenische
Pinksterviering
Op Eerste Pinksterdag is er een
oecumenische viering gehouden in de
Dorpskerk, georganiseerd door de Raad
van Kerken uit Vorden, met als thema
“In eigen taal”. De voorgangers waren
ds. F.W. Brandenburg, ds. J. Kool en uit
onze geloofsgemeenschap de heer Jaap
Harmsen. De muzikale begeleiding was in
handen van Mirjam Berendsen op orgel/
piano en Henny Blaak op saxofoon.
De kerk was ruim voor de viering al vol
en er moesten van verschillende kanten
stoelen worden aangehaald om de laatste
gasten nog een plaats te geven.
Het was een sfeervolle viering met een
mooie overweging van ds. Brandenburg
en er waren mooie liederen die door veel
bezoekers werden meegezongen.
Na afloop was er koffie en thee met iets
lekkers erbij.
Joseph Wissink

Overleden
Op 16 april overleed Riek Gotink-te
Moller. Zij werd 92 jaar. De uitvaart was
op 21 april in de Christus Koningkerk
in Vorden, waarna zij werd begraven
op het R.K. gedeelte van de Algemene
begraafplaats in Vorden. Wij wensen haar
kinderen en kleinkinderen sterkte bij het
verwerken van dit verlies.
Moge zij rusten in vrede.

Nieuw emailadres
Het secretariaat van onze geloofsgemeenschap heeft een nieuw @adres:
ggchristuskoningvorden@gmail.com
De oude emailadressen van tiscali en
van worldonline zijn komen te vervallen.

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.
074 3492549; Ubald Wendels, pm., 273827.

Pastoraatgroep Annette Franck, 473360;
Riky ten Thije, 272361;
PCI: email: borculo@pci12apostelen.nl

Zaterdag 21 april

Zorgzaammaatje

Om 19.00 uur is er een gezamenlijke
viering in Ruurlo, verzorgd door beide
kerkkoren. Het is 25 graden en heerlijk
weer. Ik heb de hele dag gewerkt en zit
net lekker in de tuin. Eigenlijk heb ik
helemaal geen zin meer om nog ergens
naar toe te gaan. Maar ik weet ook dat
de koren hard gerepeteerd hebben om er
een mooie viering van te maken. En als
iedereen net zo denkt als ik, dan komt er
straks bijna niemand naar de kerk. Toch
maar gaan dan. Tot mijn verrassing zijn
er behoorlijk wat mensen uit Borculo naar
Ruurlo gekomen. En als ik zo eens rond
kijk dan blijk ik zo in de loop van de jaren
ook al aardig wat mensen uit Ruurlo te
(her)kennen. Het voelt al snel vertrouwd.
Het koor zingt o.a. de Missa Tertia. Dat
is een 4 stemmige mis en kan bijna niet
meer gezongen worden omdat de koren te
weinig leden hebben voor een dergelijke
stemverdeling. Met zo’n groot koor is
dat echter geen probleem. Het klinkt als
vanouds.
Na afloop worden koor en kerkgangers
op de koffie genodigd. Er wordt gezellig
nagepraat en zo hier en daar gaat een
stem op om dit wat vaker te doen. Het
blijkt keer op keer dat samen vieren
mensen verbindt. Het is niet voor
iedereen even makkelijk om naar een
andere plaats te gaan, maar mocht u zelf
geen vervoer hebben, aarzel dan niet om
dit bij het secretariaat of bij een van de
leden van de pastoraatgroep aan te geven.
Er zijn altijd mensen die willen rijden
en met u mee willen gaan. Dat geldt
trouwens ook voor de vieringen in eigen
kerk. Want het zou jammer zijn dergelijke
mooie vieringen te missen.

Het project Zorgzaammaatje is
ontstaan vanuit de gezamenlijke kerken
uit Borculo, Geesteren, Gelselaar,
Haarlo en Waterhoek. Ida en Toos
vertellen enthousiast over het project
dat inspeelt op de verandering in de
maatschappij van verzorgingsstaat naar
participatiesamenleving. ‘Wij zoeken
mensen binnen en buiten de kerk die
op zoek zijn naar praktische en sociale
ondersteuning op allerlei vlakken’.
Bijvoorbeeld hulp bij het boodschappen
doen, vervoer naar het ziekenhuis of
samen de weekmarkt bezoeken. ‘Het
zijn vaak kleine dingen waarmee je
iemand kunt helpen’. ‘Wij hebben ook
opgemerkt dat er behoefte is aan contact
in een grotere groep. Daarom gaan een
aantal vrijwilligers met een cliënt naar
de Koffie-In op woensdagmorgen in de
Instuif in Borculo. Toos en Ida zijn een
belangrijke schakel tussen het koppelen
van een vrijwilliger aan een inwoner die
behoefte heeft aan zorgzame handen. Ook
behoefte aan hulp van Zorgzaammaatje?
Stuur een e-mail naar zorgzaammaatje@
pkndewijngaard.nl of bel met Toos 0545273241 of Ida 06 12928284.
Vanuit onze kerk is Trees Rombouts
betrokken bij Zorgzaammaatje. Hebt u
vragen of wilt u meer informatie, dan
kunt u ook contact opnemen met Trees
0545-275285.

Koffie drinken
Na de viering van zondag 24 juni is er
gelegenheid om koffie te drinken in het
KJ gebouw. U bent hiervoor allen van
harte uitgenodigd.

Wereldwinkel Borculo
sluit haar deuren
Wereldwinkel Borculo sluit na ruim dertig
jaar haar deuren. Het aantal klanten
liep de afgelopen tijd sterk terug. Ook
werd het steeds lastiger om voldoende
vrijwilligers te vinden. De komende
maanden kan men nog terecht in de
winkel, want van 17 april tot 30 juni is
er opheffingsverkoop. Het is een ideale
gelegenheid om op voordelige wijze een
bijzonder cadeau aan te schaffen.
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Wereldwinkel Borculo ging in 1985
van start. Eerst werd er vanuit huis
gewerkt, later was er een verkooppunt in
ontmoetingscentrum Het Hof. In 1990
verkaste de winkel naar de fietsenkelder
van de NH kerk en werd het groter van
opzet. Als de vlag bij de toegangsdeur
van de kerk uithing, betekende het dat de
Wereldwinkel geopend was. Sinds 1998
is de Wereldwinkel gehuisvest aan het
Muraltplein 33, tegenover de NH kerk.
De openingstijden zijn van maandag tot
en met vrijdag van 9.30 tot 17.30 uur en
op zaterdag van 9.30 tot 16.00 uur. De
opheffingsuitverkoop geldt voor het hele
assortiment dat voornamelijk bestaat uit
food en non-food producten. De makers
krijgen een eerlijke prijs, zodat ze in hun
land een goed bestaan kunnen opbouwen.
www.wereldwinkelborculo.nl

Vrijwilliger in het
zonnetje
Wethouder Marijke van Haaren
verraste op woensdag 21 februari Ida
en Toos, tijdens de vergadering van
Zorgzaammaatje, met bloemen en een
heerlijke taart. De taart werd direct
aangesneden door de hele werkgroep
zorgzaammaatje, maar Ida en Toos
werden speciaal in het zonnetje gezet.
Want deze dames zijn de coördinatoren
van Zorgzaammaatje. Wethouder Marijke
van Haaren: “Wij willen als gemeente alle
zorg in onze kernen perfect organiseren.
Maar dat kan helaas niet altijd. Daarvoor
hebben we ook initiatieven nodig als
Zorgzaammaatje die net dat beetje extra
bieden waar de reguliere zorg ophoudt.”

Intenties:

16 juni: Frans Jansen Theo Liebrand.
24 juni: Fam. ter Woorst-Kerkemeijer
Wijnand Wevers over. ouders ElschotSpekschoor Theo en Riek Verheijen fam.
Geerligs en Ottenschot Ben Lubbers
Hugo en Martin. 1 juli: overl. ouders
Broekhof-Brokers. 14 juli: Hetty van
Aken-Beerten. 5 augustus: Theo Jansen
jaargedachtenis

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

Locatieraad/pastoraatgroep
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

Locatieraad en
pastoraatgroep
De afgelopen tijd zijn we achter
de schermen weer hard voor onze
geloofsgemeenschap aan het werk
geweest. Over de voorbereidingen voor de
geplande evenementen van de stichting
Behoud Willibrordus Kerk Ruurlo leest
u elders op deze pagina. Er is grote zorg
om een waardige opvolger te vinden
voor onze voorzitter Ineke Peterse.
Mocht u iemand weten die geschikt
is als voorzitter van onze locatieraad,
dan vernemen wij dit graag en zullen
contact opnemen met die persoon. Na
de parochieavond o.l.v. Jaap en Marga
is er een enthousiaste groep gelovigen
gevormd om met elkaar te reflecteren
op het thema ’geloven’. Echter door
ziekte van zowel Jaap als Marga, is hier
nog geen vervolg aan gegeven. Dit zal
nog enige tijd op zich laten wachten tot
zij weer hersteld zijn. In de viering van
29 april zijn twee kinderen gedoopt.
Het was een gezellige drukte en onze
geloofsgemeenschap heeft er weer twee
nieuwe leden bij. Wat mooi dat we dit met
elkaar kunnen vieren. In de maanden juli
en augustus houden wij ook even vakantie
en zijn er geen vergaderingen gepland.
Wel zullen er weer graven geruimd
worden die niet meer verlengd worden
door de nabestaanden. Zo krijgen we weer
plaats voor andere overleden parochianen
die graag op ons mooie kerkhof hun
laatste rustplaats willen vinden. Wij
wensen u allen een hele mooie zomer toe!
Lilian Beeks, namens locatieraad en
pastoraatgroep Ruurlo

Evenementen behoud
Willibrorduskerk Ruurlo
We hebben u alweer een tijdje geleden
op de hoogte gebracht van het oprichten
van een Stichting die zich gaat inzetten
om geld in te zamelen voor ons goede
doel: het groot onderhoud van kerk en

pastorie. Daar is veel geld voor nodig wat
de geloofsgemeenschap Ruurlo niet kan
ophoesten. Door het verminderen van
kerkbezoek en de terugloop van het aantal
huwelijksvieringen is het opbouwen
van een reserve voor groot onderhoud
niet mogelijk. De stichting heeft al actie
ondernomen en het bedrijfsleven om
een bijdrage gevraagd en ook hebben
we vorig jaar deelgenomen aan het
Rabofonds, Hart voor de Achterhoek.
Dat is gehonoreerd en ook dit jaar doen
wij weer mee! U bent inmiddels al op
de hoogte gesteld van de mogelijkheid
om in het kader van deze Rabo-actie op
onze Stichting Behoud Willibrorduskerk
Ruurlo te stemmen. Maar dat is niet
genoeg. We hebben een commissie van
zeer enthousiaste parochianen in het
leven geroepen die volop voorbereidingen
aan het treffen is voor een tweetal
evenementen: Een concert op zondag 12
augustus 2018. ERNST DANIËL SMID
treedt op in onze eigen Willibrorduskerk.
Hieraan zal ruim publiciteit worden
gegeven want we willen de kerk vol
hebben zodat we een leuk bedrag kunnen
overhouden voor het goede doel.
Het tweede evenement zal op zondag
14 oktober 2018 plaatsvinden. Dan
organiseren we een veiling van diensten
en goederen. Dit vergt veel organisatie en
o.a. het opzetten van een website is reeds
in voorbereiding. Ook u kunt diensten of
goederen aanbieden. U zult van dit alles
zeker meer horen. Maar noteer alvast
deze data! Hebt u voorstellen voor de
veiling, dan horen wij dat graag.
Ineke Peterse, voorzitter Stichting
Behoud Willibrorduskerk Ruurlo

Open Kerk
Ook komende zomer zal onze fraaie
kerk weer geopend zijn op zaterdagen
voor bezoekers. We zijn op zoek naar
vrijwilligers die op een van de dagen
koffie willen schenken in de kerk in
de ochtend of middag en mensen

willen verwelkomen. We zijn open op
de volgende data: 2/6, 16/6, 30/6/,
14/7, 28/7, 11/8, 25/8 en 8/9 Open
Monumentendag. U bent van harte
welkom!

Familieberichten
Overleden
Op 28 februari overleed
in de leeftijd van 54 jaar
Rudi Hendrikus Maria
Oldenkotte. De crematie vond
plaatst in besloten kring.
Op 13 maart overleed in de leeftijd
van 81 jaar Henricus Johannes
Rouwhorst. De avondwake
was op 16 maart in de O.L. Vrouw van
Lourduskerk te Mariënvelde De crematie
vond plaatst in besloten kring.
Gedoopt
Op zondag 29 april 2018 zijn twee
kinderen gedoopt. Tijdens een doopviering is door het Sacrament van het
H. Doopsel in onze geloofsgemeenschap
opgenomen Elise Larissa Susanna
Strotmann, geboren 2 april 2017.
De ouders zijn Frank Maurice Patrick
Strotmann en Elisabeth Susanna
Smeding.
Op 12 juni 2017 is Henrica Ingrid
Rouwenhorst geboren. De ouders
zijn Ruud Henricus Bernardus
Rouwenhorst en Kim Wilhelmina
Everdina Rouwenhorst-Sluiter. De doop
werd toegediend door diaken Günther
Oude Groen. Graag feliciteren wij de
doopouders met deze blijde gebeurtenis.

Heggen knippen
We hebben
heggen,
rondom de
kerk en het
kerkhof en
die moeten
binnenkort
evenals
voorgaande
jaren
weer flink
gesnoeid
worden. Dat
is een klus
die we niet
zo maar eventjes klaren, daarvoor hebben
we mensen nodig die wat tijd beschikbaar
willen stellen. Het jaarlijks terugkerende
festijn van heggen knippen is voor deze
zomer gepland in het weekend van
week 29, op vrijdagmiddag 20 juli en
zaterdagmorgen 21 juli 2018.
Wie komt ons helpen? Laat het even
weten. Fried Storteler tel. 0573-453001
en Johan Gotink tel. 0573-453281.
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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

Ziekenzalving in de
Willibrordkerk
Donderdag 3 mei was een prachtige
zonnige dag en was er een
Eucharistieviering in onze kerk met
de mogelijkheid de ziekenzalving te
ontvangen. De dienst begon om 10.00
uur. Er hadden zich 30 parochianen
aangemeld uit onze geloofsgemeenschap
en elders, om dit Sacrament van het
Heilig Oliesel te ontvangen. Deze
sfeervolle kerkelijke viering werd
voorgegaan door pastoor Scheve en
muzikaal ondersteund door ons gemengd
koor.
De medegelovigen die deelnamen aan de
zalving varieerden in de leeftijd van 68 tot
94 jaar.
In de preek vertelde de pastoor dat wij in
deze viering verbondenheid willen vieren
met elkaar en met God. De eerste lezing
ging over Jacobus. Hij is de apostel wie de
ziekenzalving heeft opgeschreven.
Tevens vertelde de pastoor over de liefde
die we aan elkaar en onderling doorgeven
en daardoor verbonden zijn. Liefde gaat
over het leven, elkaar de waarheid zeggen;
hiermede kan men juist iets goeds doen.
Zo gaat het ook met de ziekenzalving: die
geeft wat extra kracht om zich weer wat
beter te voelen voor de komende tijd. Dat
men er weer tegen kan.
Tijdens de zalving werd een gebed
uitgesproken bij elke deelnemer en werd
het voorhoofd en de binnenkant van de
handen gezalfd.
De namen van onze parochianen zullen
gearchiveerd en bewaard worden voor
later.
In het kerkboekje
stond het
volgende gedicht
over Handen.

Gelukkig is de mens die tot het einde
Handen mag voelen die goed doen.
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Op Tweede Pinksterdag ging de rit door
het Twentse platteland achter landgoed
Twickel en een stukje Duitsland eerst
naar Gramsbergen. Vervolgens via
Hardenberg, langs Beerze en Ommen met
het zicht op landgoed en kasteel Vilsteren,
door de bossen van Dalfsen en over de
Holterberg weer naar de Achterhoek.
Bijzonder is dat de route voert langs drie
motorcircuits: de Varsselring, Tubbergen
en de Luttenbergring in Raalte. Behalve
bijzondere oecumenische ontmoetingen
en het delen van enthousiasme voor
motoren, was het doel om samen te
genieten van ritten door de natuur en een
passende bestemming.
De start was om half tien ‘s ochtends bij
de Willibrordkerk. Vanaf negen uur was
er eerst koffie.

De hand die met aandacht wast.
De hand die met zorg kleedt.
De hand die met liefde kamt.
De hand die met tact aanraakt.
De hand die met het hart troost.
Geen mens kan leven….
Zonder die hand, die teder is,
Die behoedt, die beschermt
En bemoediging uitstraalt.
Degenen die de ziekenzalving hebben
ontvangen kregen een rode roos
overhandigd aan het eind van de viering
met een kaartje van de zalving.
Na de viering werd men uitgenodigd voor
een kopje koffie met wat lekkers erbij in
ons parochiecentrum en werd er nog een
hele tijd nagepraat over het weerzien van
elkaar.
Mijn hartelijke dank aan eenieder die
heeft meegewerkt aan het welslagen van
deze viering.
Namens de bezoekersgroep Jan Claver

Oecumenische motortoer
21 mei 2018
Ook dit jaar werd op Tweede
Pinksterdag door de gezamenlijke
kerken een oecumenische motortoerrit
georganiseerd. En…, wat bijzonder
was, het was voor het tiende
achtereenvolgende jaar dat dit evenement
plaatsvond! Daar werd op gepaste wijze
aandacht aan besteed!
Dit jaar werd al eerder interkerkelijk
getoerd. Een tussendoortje! De Raad
van Kerken heeft goede contacten in
Joure. Twee jaar geleden bracht een
oecumenische groep motorrijders uit
Hengelo een bezoek aan Joure en onlangs
kwamen motorrijdende gemeenteleden
uit Joure voor een tegenbezoek naar
Hengelo. Dat was in alle opzichten een
zonnig weekend!

Viering 175 jarig bestaan
van de geloofsgemeenschap H. Willibrord
Op zondag 14 oktober a.s. willen
we het 175 jarig bestaan van onze
geloofsgemeenschap in Hengelo vieren.
Op deze zondag staat natuurlijk een
speciaal aangepaste viering op het
programma. Vanuit de locatieraad zijn
de eerste stappen gezet om hiervan een
gedenkwaardige dag te maken. Voor de
samenstelling van de viering zijn al enkele
mensen bereid gevonden om hieraan
mee te werken. Verder zullen die dag bij
Ons Huis enkele activiteiten plaatsvinden
waarvoor we nu al een aantal afspraken
hebben gemaakt.
Op zondag 24 juni vindt de traditionele
vrijwilligersviering plaats. De
gebruikelijke fietstocht komt dat weekend
echter te vervallen in verband met de
viering van het jubileum op 14 oktober.
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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: Mevr. J. Lamers
tel. 0575 – 464162 email:
begraafplaatskeijenborg@hotmail.com
website www.begraafplaatskeijenborg.nl

Parochiële Caritas Instelling

Secretariaat: Fons Lamers, Kroezerijweg
8, 7256 KR Keijenborg .

Familieberichten
Overleden
Op 26 maart is overleden Johan
Snelder in de leeftijd van 84 jaar. Hij
woonde Bergstraat 24 te Zelhem.
Op 16 april is Anne Weverink-te
Stroet overleden in de leeftijd van 90
jaar. Zij verbleef in Woonzorgcentrum De
Zonnekamp te Doetinchem.
Op 19 april overleed Riek BerentsenBesselink in de leeftijd van 88 jaar. Zij
verbleef in Zorgcentrum Schavenweide in
Doetinchem.
Op 24 april is overleden Marie LeenenGoldewijk in de leeftijd van 86 jaar. Zij
woonde Oranjehof 44, te Hengelo Gld.

Opbrengst Vastenactie
De Vastenactie had dit jaar als thema
“Gaan waar niemand gaat”.
Het is een project voor sloppenwijken in
een stad in het noorden van Zambia. Dit
ligt in één van de armste districten van
Zambia. Opbrengst Vastenactie 2018 is
voorlopig € 1.642,- We weten nog niet wat

de acceptgiro’s hebben opgebracht. Allen
die hebben bijgedragen hartelijk dank.
Vrijwilligers heel hartelijk dank voor het
ophalen van de vastenzakjes. Velen doen
dat al héél véél jaren! Nogmaals bedankt
voor jullie inzet.
Werkgroep MOV

Dopen

Kermisviering
Traditiegetrouw zal op zaterdagmiddag
23 juni om 17.00 uur weer de speciale viering worden gehouden i.v.m. de kermis.
Schuttersgilde St. Jan zal hieraan weer
haar medewerking verlenen. Pastoor H.
Scheve zal voorgaan en het Jongerenkoor
2Gether en het Herenkoor zullen de zang
verzorgen. Alle parochianen worden hierbij van harte uitgenodigd.

Secretariaat gesloten
In de vakantieperiode van 19 juli t/m 22
augustus zal er op dondermorgen geen
spreekuur zijn. Vanaf donderdag 23
augustus kunt u weer terecht van 10.30
– 11.00 uur. U kunt wel gebedsintenties
opgeven door een briefje in de brievenbus
te doen. Deze intenties worden dan wel
door ons verwerkt.

Parochiële Startviering
2018 – Deel je kerk

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.

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).

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

Maria Tenhemelopneming
Op woensdag 15 augustus is er om 19.00
uur een woorddienst, die in het teken
zal staan van Maria. De werkgroep zal
daarin voorgaan in samenwerking met de
Mariawerkgroep. Het parochiekoor zal de
zang verzorgen.

Het is een traditie geworden dat we op
de eerste zondag van september een
parochiële Startviering organiseren.
Twee jaar geleden kwamen we samen in
Zutphen en vorig jaar in Lochem. Dit jaar
houden we de parochiële Startviering in
de St. Jan de Doper in Keijenborg, één
van de kerken van het cluster Quattor.
Om 10.00 uur vindt er een feestelijke
Eucharistieviering plaats, voorgegaan
door het breed parochieel team. De
Schutterij St. Jan met vendelzwaaiers
begeleiden de binnenkomst en zijn
aanwezig tijdens de Eucharistie.
De koren van het cluster Quattor, waartoe
Borculo, Hengelo, Keijenborg en Ruurlo
behoren en het koor uit Brummen zal
o.l.v. Cisca van Middelkoop de viering
muzikaal opluisteren. Het zal een viering
worden waarin we samen zingen, samen
bidden. Na de parochiële startviering zijn
er diverse activiteiten voor jong en oud.
We sluiten af om 12.30 uur.
Wij hopen vele parochianen op ZONDAG
2 SEPTEMBER 2018 te mogen begroeten
en te ontmoeten. In de volgende
Onderweg en door middel van affiches
zullen wij u eraan herinneren dat u de
viering op 2 SEPTEMBER niet mag
missen.
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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

Paaskaars voor Gerard
Spijkers
De Paaskaars met het jaartal 2017 is
aan Gerard Spijkers gegeven. Gerard
heeft zich jaren ingezet voor de kerk,
hij heeft in het koor een prominente rol
vervuld. Uit dank voor zijn jarenlange
belangeloze inzet heeft hij de Paaskaars
ontvangen. Zowel Gerard als zijn vrouw
waren blij verrast dat zij de gelukkigen
waren. Gerard is helaas ernstig ziek, hij
is gelukkig wel optimistisch. Wij wensen
hem en de familie veel sterkte toe in
deze moeilijke periode en hopen dat zij
de kracht van het licht van de Paaskaars
zullen ervaren.

De Oogstdankviering wordt dit jaar
gehouden op zaterdag 18 augustus
om 19.30 uur.

mooie opbrengst die bedoeld is om het
prachtige Martinushuus voor de toekomst
te behouden.
Alle vrijwilligers hiervoor nogmaals
hartelijk dank.

Vrienden van de Parel van
Baak
Er komen wel enkele wijzigingen in het
bestuur van de Vrienden van de Parel.
Op vrijdagavond 1 juni, een avond van
Baaks Belang in het Martinushuus zal
hier nadere informatie over worden
gegeven.
In het kader van meer activiteiten in Baak
en de toekomst van het Martinushuus
hebben een aantal vrijwilligers koffieochtenden georganiseerd in de sacristie
op dinsdag- en donderdagmorgen, met
wisselend succes.

Voorbereiding van de EHC Expositie in en om het
in de Vijfslag
Martinushuus
Op pagina 31 van de geloofsgemeenschap
Vierakker leest u hoe de communicantjes
van de Vijfslag zich op 8 april en 19 mei
hebben voorbereid voor het grote feest
van de Eerste Heilige Communie op 10
juni in Steenderen.

Bijzonder mooie
pleinmarkt

Oogstdankviering bij de
Veldkapel in Baak
Elk jaar wordt er bij de veldkapel tussen
Baak en Wichmond een Oogstdankviering
georganiseerd.
De veldkapel is gebouwd in oorlogstijd,
in 1942. In die tijd werden er bij de kapel
regelmatig vieringen in de openlucht
gehouden. Maar ook na de oorlog bleef
dit monument een plek van gebed en
bezinning.
Sinds het midden van de jaren tachtig
organiseerde de kring Graafschap van de
ABTB er jaarlijks een oogstdankviering.
Inmiddels is de ABTB gefuseerd met
LTO Noord en heeft de viering een
oecumenisch karakter gekregen. Hierbij
zijn mensen in de naaste omgeving, maar
ook uit de wijde regio van harte welkom.
Bij slecht weer zal worden uitgeweken
naar de St. Martinuskerk in Baak.

27

Deze zomer is er vanaf Pinksteren tot
en met september een expositie in het
Martinushuus, ingericht door Anne van
der Vliet van beeldhouwatelier Baak.
Deze expositie is geopend van woensdag
tot en met zondag van 10.00 tot 17.00
uur. Bezoek allen deze expositie over
Kasteel, Kerk, Kunst en Kroeg, het
is zeker de moeite waard, naast het
Martinushuus is er een beeldentuin
ingericht. Laten we met z’n allen er voor
gaan, er alles aan doen om dit unieke
kerkgebouw voor Baak te behouden.

Gebedsintenties

De pleinmarkt 2018 is uitstekend
verlopen mede dankzij het mooie weer, en
de vele fantastische vrijwilligers.
Omdat 40 jaar geleden de eerste
rommelmarkt was bij de school in Baak
hadden we dit jaar gekozen voor een
wat andere, meer open, opstelling met
veel ballonnen aan de kramen en de
toegangshekken.
Daarop hebben we veel leuke en positieve
reacties gehad waar we als bestuur erg blij
mee zijn.
Het is elk jaar weer veel werk om deze
markt op zaterdag op te bouwen, de
markt op de zondag en aan het eind van
de markt alles samen weer opruimen.
Na het opruimen hebben we in de
schaduw van de bomen gezamenlijk met
de ca 60 vrijwilligers geproost op de

Zo. 17/6: Herman Hendriks, Ouders van
Leussen-Wolbrink, Ouders DashorstBrink, Jgt. Marijke Hebben. Za. 30/6:
Jgt. Wim Mentink. Zo. 15/7: Herman
Hendriks, Ouders Roordink-Borgonjen,
Jgt. Theodora Johanna DrieverMasselink, Jan en Will Schutte-Bosman.
Za. 11-8: Jgt. Henk Mentink, Jgt. Bertus
Heijtink.
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
Leussen-Schooltink-Bosman, Fam.
Heijtink, Jos Hermsen, Fam. VeenhuisZents, Ouders Schoenaker-Janssen, Fam.
Teunissen-Schooltink,Jan en Gretha
Janssen- Bosman.

Koffiedrinken
In de zomermaanden juli en augustus is
er geen koffie- en thee drinken.
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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

Van de locatieraad
Met het schrijven van dit stukje is de
inschrijving voor de aanleg van glasvezel
in het buitengebied van Bronckhorst met
een deelname van minimaal 50% enkele
dagen voor de sluitingsdatum gehaald. De
schop gaat de grond in en na de aanleg
staan we niet meer achteraan in de rij.
Een goede verbinding “met de wereld”
wordt steeds belangrijker nu steeds meer
zaken verplicht digitaal gaan. Het internet
en sociale media geven ongekende
mogelijkheden voor mensen, bedrijven
en overheden. Ook wij zijn regelmatig
in de weer met de locatiepagina van
Drempt op de website van de parochie.
Het internet zorgt echter ook voor een
enorme verandering van de maatschappij.
Alles lijkt steeds sneller te moeten en
grote bedrijven en overheden krijgen
monopolies in informatie, omvang en
macht. Dit en andere ontwikkelingen zijn
zorgelijk. De overheid grijpt in met een
nieuwe wet met betrekking tot de privacy.
Veel verenigingen en bedrijven zitten
nu met de handen in het haar met
deze nieuwe wet. Zo zijn beeld- en
geluidsopnames tijdens een kerkdienst
ook al snel in conflict met deze wet. Wij
zullen hier ook onze aandacht aan moeten
besteden.
Ingrid uit de locatieraad heeft een lange
ziekenhuisopname en een operatie achter
de rug. Wij hopen en wensen haar een
goed herstel.
De huurder in de pastorie gaat na bijna
twee jaar verhuizen. Wij danken Paul
voor zijn betrokkenheid en inzet de
afgelopen twee jaar. De parochie is op
zoek naar een geschikte nieuwe huurder.
De locatieraad wenst iedereen een fijne
zomerperiode toe. Indien u met vakantie
gaat is een advies dit geheel ouderwets
“onverbonden” te doen zoals dit bij de
meeste vakanties het geval was nog niet
zo lang geleden. Dit om lichaam en geest
weer op te laden en nieuwe inspiratie op
te doen.

Vastenactie 2018

Johannes over de Wijnstok en de Ranken
(Joh. 15, 1-8) was de basis. Aan de hand
van een drietal momenten van meditatie
rondom dit thema, afgewisseld met een
gebed en een couplet uit het lied “Ik ben
de Wijnstok” werd hierbij stilgestaan.
Verbondenheid als gemeenschap met
elkaar in momenten van blijdschap en
verdriet. Samen verantwoordelijk zijn
voor elkaar en een ander de ruimte geven.
In die verbondenheid willen we ook in
Drempt gemeenschap zijn.
In onze locatie proberen we regelmatig
eigentijdse vieringen te organiseren onder
de naam “Anders Vieren”. Gemiddeld
twee keer per jaar werkt ook het koor
Feeling aan dit type vieringen mee. Eind
september staat er weer een Anders
Vieren viering gepland waaraan het koor
Feeling zal meewerken.

Opbrengst Actie
Kerkbalans

De vastenactie 2018 heeft in Drempt het
mooie bedrag van € 454,- opgebracht!
Alle gevers hartelijk dank! Voor de
zusters die werken in de sloppenwijken
van Mbala in Zambia, met alle ellende
van dien, is het van groot belang dat ze
financieel een steuntje in de rug krijgen.
Het stelt ze in staat om hulp te bieden aan
straatkinderen met voeding, verzorging
en scholing zodat het leven van die
kinderen er wat menswaardiger en
kansrijker uit gaat zien.
Werkgroep MOV

Themaviering:
“Verbondenheid”
Anders Vieren 29 april
Op zondag 29 april was er een
speciale viering rondom het thema
“Verbondenheid”, de zang werd verzorgd
door het Willibrordkoor. Voorgangers
waren parochiemedewerkster Gerry
Spekkink en Marjan Helmink, samen
met het koor hebben ze deze bijzondere
viering voorbereid. De lezing uit

Voor het jaar 2018 hebben 161 gezinnen
een bedrag toegezegd. Het totaal van
de toegezegde bijdragen komt uit op
€ 15.829,- (In het voorbije jaar 2017 werd
aan kerkbijdragen ontvangen € 16.945.).
In de in 2016 opgestelde vijfjaren
begroting 2017 – 2021 werd de opbrengst
actie kerkbalans voor 2018 door ons
begroot op € 16.250,-. De toegezegde
bijdragen lopen dus licht achter op wat
we toen begroot hebben. Het wordt en
blijft op alle fronten passen en meten.
De locatieraad bedankt iedereen voor zijn
of haar bijdrage en een bijzondere dank
gaat uit naar de verspreiders van de actie
kerkbalans.
Namens de locatieraad,
Fons Janssen, penningmeester
H. Willibrordkerk Achter-Drempt

Voorbereiding van de EHC
in de Vijfslag
Op pagina 31 van de geloofsgemeenschap
Vierakker leest u hoe de communicantjes
van de Vijfslag zich op 8 april en 19 mei
hebben voorbereid voor het grote feest
van de Eerste Heilige Communie op 10
juni in Steenderen.

Familieberichten
Overleden: Op 5 mei is de heer Ton
Seegers op 81-jarige leeftijd overleden.
Tijdens de uitvaartplechtigheid op 9
mei hebben we hem herdacht en daarna
begraven op onze begraafplaats. Wij
wensen zijn naasten veel sterkte toe met
dit verlies en dat hij mag rusten in vrede.

Kopij

Sluitingsdatum kopij: 13 juli
redactie.willibrord.drempt@gmail.com
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H. Willibrord - Olburgen
Olburgseweg 4; 7225 NB Olburgen, 0575-451279,
bgg 0575-451454.
Rekeningnr.: NL42RABO0148900313
Redactie: jansenmts@planet.nl

Locatieraad/pastoraatgroep

PCI: email: olburgen@pci12apostelen.nl

Activiteiten voor vrouwen

Rooster

Fietstocht: zaterdag 2 juni 2018.
Het is weer zover, de jaarlijkse fietstocht
vindt dit jaar plaats op zaterdag 2 juni.
Tijdens het ‘voorfietsen’ hebben we
genoten van de natuur, de vogels en alles
wat we verder onderweg zagen. Ook een
paar reeën hebben ons zien fietsen (of
hebben wij ze zien lopen). Het weer was
prima, laten we hopen dat het zaterdag 2
juni ook zo’n mooie fietsdag wordt.

Geen vieringen in Olburgen:

14 juli

17 juni:
30 juni:
14 juli:
28 juli:

Lectoren
30 juni:
14 juli:
28 juli:

Boekenuitleen Olburgen
De boekenuitleen wordt gerund door een
aantal vrijwilligers. Elke dinsdagavond
van 18.30 uur tot 19.30 uur ben je welkom
in de voormalige basisschool in Olburgen.
Maar ook elke vrijdagmorgen van 10.30
tot 11.30 uur kun je daar terecht voor een
boek of een dvd, een praatje, een kopje
koffie of thee.
We hebben weer een groot aantal
jeugdboeken gekregen. En wil jij een
aantal boeken meenemen op vakantie:
loop gerust even de boekenuitleen binnen
en kijk wat we allemaal hebben.

Voorbereiding van de EHC
in de Vijfslag
Op pagina 31 van de geloofsgemeenschap
Vierakker leest u hoe de communicantjes
van de Vijfslag zich op 8 april en 19 mei
hebben voorbereid voor het grote feest
van de Eerste Heilige Communie op 10
juni in Steenderen.

9 - 10 juni
23 - 24 juni
7 - 8 juli
21 - 22 juli
4 - 5 augustus
11 - 12 augustus

Misdienaar:
Collectanten

Kosters

17 juni:
30 juni:
6 juli:
14 juli:
28 juli:
3 augustus:

9 juni - 22 juni: Diny en Leonie
23 juni - 6 juli:
Thea en Gerda
7 juli - 20 juli:
Yvonne en Til
21 juli - 3 aug.:
Betsie en Nicole
4 aug. - 17 aug.: Diny en Leonie
(geen vieringen in het weekend)

Intenties

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

in het weekend
van:

Bloemversiering

Erna Bosch
Jan Baars
Joost Langenhof
Erna Bosch
Anny Steentjes
Thea Lebbink
Anke Pasman
Betsie Verhoeven
Jan Baars
Theo Damen
Joost Langenhof
Cilia Langenhof
Theo Damen

Dames- en herenkoor

Repetities: 12 juni en 19 juni
Gezongen vieringen: het dames- en
herenkoor geniet van een welverdiende
vakantie.

17 juni: Henk van Halen, Willemien
Horstink-Groot
Koerkamp en Jan
Horstink, Theo van
Aalst, Herman en Bep
Pasman, Jan Egging
en Marietje EggingHoutman, Liesbeth
Sielias, Gradus en
Dinie Baars
30 juni: Herman en
Bep Pasman
14 juli: Jan Egging en
Marietje Egging-Houtman, Rie GosselinkHarms en Ton Gosselink, Herman en
Bep Pasman, Theo van Aalst, Willemien
Horstink-Groot Koerkamp en Jan
Horstink
28 juli: Gradus en Riek Bremer, Theo
Bremer, Herman en Bep Pasman, Geert
- vader en moeder Pelgrom, Gradus en
Dinie Baars, Gradus en Riek Bremer,
Theo Bremer

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):
Jaargang 6:
Nummer 6: 29 juni 2018
Nummer 7: 3 september 2018
Jaargang 7:
Nummer 1: 29 oktober 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

Deze Onderweg is voor een lange periode.
U leest ‘oud’ nieuws en onderwerpen die
nog komen gaan. Wij wensen u een mooie
zomer toe.

de Paaskaars te bemachtigen. Ze was er
dan ook erg blij mee. De kleine kaars is
gewonnen door Cis Staring die hier ook
blij mee is.

Eerste Heilige Communie

Feestelijke afsluiting Eat
& Meet-seizoen

Op 10 juni is het zover. Dan zullen 13
kinderen hun Eerste Heilige Communie
ontvangen in onze kerk. Pastoor Scheve
zal in de Eucharistie voorgaan. Het
Sterrenkoor onder leiding van Els Veraart
zingt tijdens de viering. De muzikale
begeleiding wordt verzorgd door Marijke
Steemers op het orgel en Gijsbert
Brouwer op gitaar. Op 8 april hebben de
kinderen zich in Olburgen voorgesteld.
Daarvan een verslagje op pagina 31. Op 19
mei zijn ze naar de Bronkhorster molen
geweest. Daarvan komt later een verslag.

Verloting van de Paaskaars
6 mei na de H. Mis stond een heerlijk
kopje koffe/thee klaar verzorgd door
de koffiedames. De verloting van de
Paaskaars stond op het programma.
Mooi dat pastoor Leisink ook een kopje
koffie kwam halen zo hadden we iemand
die lootjes kon trekken. De grote kaars
is gewonnen door Willemien Fontein
en zij vertelde dat ze heel lang al hoopte

Het afgelopen jaar werden de Eat
& Meet-avonden bezocht door een
groep enthousiaste jongeren vanuit de
protestantse en katholieke kerk. Tijdens
de maaltijden op tien zondagavonden
werd uitgebreid met elkaar gepraat en
nagedacht over de bijbel, kerk, geloof
en natuurlijk je eigen leven. In de week
voor Pasen werd dit seizoen afgesloten
met een feestelijke paasmaaltijd. Daarbij
werd door iedere jongere een levensparelketting gemaakt. Iedere parel heeft
daarbij een speciale betekenis, zoals de
woestijnparel, de parel van de hoop en de
stilteparels. Rondom de paaskaars werd
met deze parels deze avond -en dus het
Eat & Meet seizoen- afgesloten. “Jammer
dat het seizoen al weer voorbij is”, zo
vertelde een van de jongeren. Maar in
september zal er weer een nieuwe serie
avonden beginnen.

Oecumenische
openluchtdienst
zondag 8 juli:

Zomaar een timmerman
Twee jaar geleden zijn we weer gestart
met een oecumenische openluchtdienst
in het Plantenbos. Dit was, mede dankzij
het mooie weer, een groot succes. Er
moesten stoelen bij gehaald worden. Ook
dit jaar gaan we er weer voor. Dankzij
vrijwilligers van beide kerken zal, bij
goed weer, alles klaar gezet worden. De
beide voorgangers: dominee Fini van
Zoelen en diaken Anton Bos zullen er
een inspirerende viering van maken.
Muziekvereniging Nieuw Leven, onder
leiding van Henk Vruggink zal de viering

muzikaal ondersteunen. Het thema
dit keer is: Zomaar een timmerman.
Nieuwsgierig geworden? Kom meevieren!

Ariënslezing
woensdag 20 juni
Informatie over deze lezing op pagina 12.
U moet zich hiervoor aanmelden. Maria
Schotman gaat er naar toe.
Boekje ‘Herder zonder bokken’
Van zijn tijd in Steenderen is in 2001
door Maria Schotman-Harmsen een
boek geschreven ‘Herder zonder
bokken’. De titel is ontleend aan pastoor
Ariëns zelf, die aan een vriend schreef
“Ik voel me hier als een herder van
een kudde schapen zonder bokken”.
Ariëns was tot pastoor benoemd van
de Sint Willibrordparochie met drie
duizend inwoners en drie honderd
communicanten. Hij was vaak dagen
weg met werkzaamheden in den lande
of het buitenland. Dat is het meest over
hem bekend geworden. In Steenderen
was hij een goede pastoor, die veel werk
heeft verzet. Hij wordt in Steenderen
met eerbied en respect genoemd. Maria
Schotman heeft schriftelijke bronnen
uit de tijd van Ariëns in Steenderen
geraadpleegd, verhalen van mensen die
Ariëns gekend hebben opgedolven en
foto’s en afbeeldingen verzameld. Zo is
een boekje ontstaan, waarin Ariëns in
Steenderen tot leven komt. Vanwege de
negentigste sterfdag van Ariëns wordt
het boekje ‘Herder zonder bokken’
heruitgegeven. U kunt het boekje
nu al met intekenkorting bestellen
tegen een prijs van 12,50 euro (zonder
verzendkosten) door een e-mail te sturen
naar mariaschotman@gmail.com

Koffiedrinken
10 juni, 1 juli en 5 augustus.

Monumentenwacht
inspecteerde de toren
Op woensdag 25 april kwamen de heren
van de Monumentenwacht de toren en
kerk inspecteren. Voor de heer Jansen
was het de laatste keer in zijn carrière bij
de Monumentenwacht dat hij een toren
ging beklimmen. Hij gaat met pensioen.
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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

Bedankt voor je
consciëntieuze werk
Margreet Gründemann!

Vurig, enthousiast, accuraat, direct en
soms, bij onrecht haar aangedaan, licht
ontvlambaar. Dat zijn dingen die bij je
opkomen als je aan Margreet denkt. Het
is jammer voor de locatieraad Vierakker
dat zij stopt met haar werkzaamheden
als secretaris. Dat wil niet zeggen dat zij
zich van alles wat met de kerk te maken
heeft nu afkeert. De “leuke” en minder
belastende zaken blijft zij gewoon nog
doen, zoals rondleidingen geven in
de “mooiste” kerk en de zorg voor het
kerkhof. Ook haar bemoeienis met het
toneelstuk/musical Luther- Ludger was
groot en wie weet dienen zulk soort zaken
zich nog eens aan in de toekomst.
Een kleine tiental jaren was haar inbreng
in het bestuur zeer waardevol. Ook
genoten we van haar als kleurrijk persoon
met de nodige humor. De vergaderingen
van de locatieraad waren uren waar we
elke maand naar uit keken.
Met een etentje op het Suideras hebben
we van elkaar afscheid genomen. Ook Ria
Hermsen was bij dit etentje aangeschoven.
Het was de eerste keer dat zij hier nu eens
géén notulen van hoefde te maken.
We wensen Margreet nog een zonnige tijd
toe.

Akkerbloemtje, Bloeiend
(on-)kruid
Na een periode van onzekerheid, de
ziekte die hij niet kon overwinnen, is
op woensdag 23 januari, de dag na zijn
verjaardag, overleden:
Henricus Theodorus (Henk) Hermsen
echtgenoot van Ria Hermsen-Jansen
in de leeftijd van 76 jaar.
Wij herinneren ons Henk die bijzonder
met de natuur verbonden was. Hij
genoot van alles wat groeide en bloeide.
Ook ondersteunde hij Ria met het vele
werk wat zij voor de kerk deed. Bij
samenkomsten zorgde hij o.a. voor de
inwendige versterking.
Op maandag 29 januari hebben wij in
het crematorium “De Omarming” te
Zutphen afscheid van hem genomen.
Moge hij rusten in vrede en mogen zij die
achterblijven steun en kracht ontvangen
om dit verlies te kunnen dragen.

Akkerbloemtje, Bloeiend
(on-)kruid
Na een periode met toenemende
beperking, onzekerheid, is na voorzien te
zijn van de ziekenzegen in de morgenuren
van 9 april te Zutphen vredig ingeslapen:
Co Roording
in de leeftijd van 69 jaar.
Wij herinneren ons Co als iemand met
zijn eigen ideeën, eigen regels en daar
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ook plezier in had. Bovendien had hij een
grote passie voor muziek.
Op zaterdag 14 april hebben we in
het crematorium “De Omarming” te
Zutphen afscheid van hem genomen.
Moge hij rusten in vrede en mogen zij die
achterblijven steun en kracht ontvangen
om dit verlies te kunnen dragen.

Laatste kindernevendienst voor de
zomervakantie
Zondag 3 juni is er geen
kindernevendienst i.v.m. de
voorbereidingen voor de Eerste Heilige
Communie. De laatste kindernevendienst
voor de vakantie zal op 17 juni zijn.
Traditiegetrouw sluiten wij het seizoen af
met een leuke activiteit.

Voorbereiding Eerste
Heilige Communie
De Vijfslag
Tijdens de Eucharistieviering van 8
april, in de kerk van Olburgen, hebben
de communicantjes van de Vijfslag
zich voorgesteld. Zij hadden voor deze
gelegenheid een schilderij met een
foto van zichzelf erop versierd. Terwijl
de kinderen de schilderijen aan de
kerkgangers lieten zien hield pastoor
Baneke een gesprekje met hen. Voor
deze gelegenheid hadden de kinderen
hun “Vierwijzer” meegenomen. Op deze
“Vierwijzer” staat de volgorde van dienst
tijdens een Eucharistieviering. Zo kon de
viering goed gevolgd worden. Op zaterdag
19 mei hebben de communicantjes samen
met hun ouders, broertjes en zusjes een
speurtocht met opdrachten gedaan.
Opdrachten over: vriendschap, vieren,
vertrouwen en vergeven. De speurtocht
eindigde bij de molen in Steenderen, waar
de molenaar iets vertelde over de werking
van de molen.
Het grote feest van de Eerste Heilige
Communie is op zondag 10 juni om
9.30 uur in de H. Willibrordkerk te
Steenderen.
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Vokate bestaat 25 jaar!
Vokate is het koor van geloofsgemeenschap Christus
Koning/ H. Antonius van Padua Vorden/Kranenburg. Het
koor heeft op zondag 22 april zijn 25 jarig jubileum gevierd
met een feestelijke dienst en een gezellige middag met een
wandeling en een gezamenlijk buffet. Mooier kon het dus
niet uitkomen voor Vokate om juist nu op de achterkant
van Onderweg te staan!
Het koor is opgericht als 30+koor begin 1993. Enthousiaste
ouders waarvan de kinderen de Eerste Heilige Communie
deden fungeerden als gelegenheidskoor. Hierdoor ontstond
het idee voor een middenkoor. De oprichters van het koor
waren Ans Heuveling en Ingrid Heerink.
Het 30+koor startte destijds met 20 leden onder de
bezielende leiding van dirigent Felix Smeets uit Terborg.
Zowel Nederlands- als Engelstalige liederen werden in
de verschillende vieringen gezongen. De druk bezochte
familievieringen vormden de basis van het koorrooster. Maar ook buiten de kerk werd
er -vierstemmig- gezongen in verzorgings- en ziekenhuizen. Diverse jaren is het koor
muzikaal begeleid door Jaap Harmsen op keyboard en Gerard Wiecherink op gitaar.
Daarna hebben vader Youri en zoon Paul Ivanov de begeleiding op zich genomen.
Het koor bleef in de loop der jaren rond de 30 leden houden, die eens per jaar hun
jaarvergadering hielden en natuurlijk in het vroege najaar een uitje organiseerden.
De naam 30+koor is gewijzigd in Vokate, omdat 30+ op een gegeven moment de
“lading” niet meer dekte.
De wekelijkse repetities zijn al sinds de start van het koor op de
woensdagavond. Het koor vormt ook een bron van gezelligheid en zorgt
tevens voor een gevoel van verbondenheid. Vanaf 2005 werd Jan Visser
uit Steenderen dirigent. Tijdens zijn dirigentschap heeft Vokate met veel
succes kerstconcerten gegeven. Vanaf 2015 heeft Ton van Westing het
stokje overgenomen, terwijl het koor nu begeleid wordt door Erna Groet.
Ook Vokate is altijd blij met nieuwe leden. De vaste repetitieavond is op
woensdag in de Christus Koningkerk.
Wilt u graag meer informatie dan kunt u terecht bij Marianne van der
Voort. Mailadres: m.vandervoort63@gmail.com
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