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Onderweg
Een jaar of acht geleden, al vrij snel na  
het ontstaan van de parochie HH. Twaalf  
Apostelen, ontstond het plan om één 
gezamenlijk parochieblad te maken. Het 
leek een fantastisch plan: de krachten  
vanuit de verschillende geloofsgemeen-
schappen bundelen, over de lokale grenzen 
heen kijken en samen iets mooiers maken 
dan elk voor zich kon. Al snel bleek dat 
niet iedereen er zo over dacht en dat wel 
wat uitleg nodig was. Om begrijpelijke 
redenen waren veel mensen sterk gehecht 
aan hun eigen blad, het blad waar ze jaren 
lang veel energie in gestopt hadden en 
dat zo vertrouwd was. Toch kwam het 
gezamenlijke blad er, dankzij de inzet van 
een aantal hardwerkende vrijwilligers. En 
na verloop van tijd bleek dat steeds meer 
mensen zich er in gingen herkennen en 
zich er in thuis gingen voelen. Een sterke 
gezamenlijkheid met ruimte voor de eigen 
lokale identiteit. Zou het met de parochie 
ook zo gaan? Ik hoop het van ganser harte. 
Nu, zes jaargangen later, is het blad niet 
meer weg te denken. Het is niet perfect, 
zeker niet, we maken af en toe fouten en 
het kan nog beter. We heten niet voor 
niets Onderweg. Nomen est omen. Maar 
het huis staat en ik neem in vertrouwen 
afscheid als hoofdredacteur. Graag wil ik 
iedereen bedanken die in al die jaren aan 
Onderweg gewerkt heeft. Het ga jullie 
goed, blijf onderweg!
Theo Lam
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Herstel vraagt tijd
Al enige tijd moeten we helaas onze 
pastoraal werkers Marga Engelage 
en Jaap van Kranenburg missen. Het 
is nog niet bekend wanneer zij hun 
werkzaamheden in onze parochie 
gaan hervatten. Het herstel vraagt 
tijd en die tijd is hen gegund. Hun 
werkzaamheden zullen – waar 
mogelijk – opgevangen worden 
door mij, de diakens Anton Bos 
en Günther Oude Groen en de 
parochiemedewerkers Laura van 
de Kam, Gerry Spekkink en Marian 
Storteler. Desalniettemin is het 
onvermijdelijk dat af en toe vieringen 
uitvallen, projecten op een laag pitje 
staan en geplande initiatieven niet 
gestart worden. We proberen er met 
elkaar het beste van te maken en 
wensen Marga en Jaap van harte 
beterschap.

Harry Scheve, pastoor

Herfsttinten
Van het even uitwaaien aan zee afgelopen zomer (dit vanwege de 
voortdurende warmte in juli en augustus) denk ik terug aan het lopen door 
de branding van de zee. Als er één manier is om echt te ontspannen is dat 
het wel. Het ruisen van de zee, het eindeloos ver kijken naar de horizon. 
De luchtspiegelingen die je ziet en tot je neemt kan je verleiden tot mooie 
gedachten en meditaties. Ja, daar lopen is een gebed op zich.
In de vorige Onderweg heb ik iets geschreven over het gebed. Even je 
gedachten richten op het wezenlijke van het gebed: spreken met God. Welnu 
op zo’n wandeling langs de branding kom je onherroepelijk tot een gebed.

We zijn een aantal maanden later. De 
zomer ligt achter ons en we merken al 
heel duidelijk dat de dagen steeds korter 
worden. ‘s Avonds is het al vroeger 
donker en dat geeft ook weer iets van 
gezelligheid, van geborgenheid. Laat 
ik het wandelen langs het water van 
de Noordzee eens verwisselen met het 
wandelen door de mooie gekleurde 
bossen in onze parochie. Prachtige 
landgoederen die uitnodigend zijn om te 
betreden, genietend van de vele kleuren 
die de natuur tentoonspreidt. Kun je dan 
ook komen tot een gebed?
Jazeker, is mijn antwoord. Elke dag van 
het jaar mag een uitnodiging zijn om 
tot gebed te komen. Elk klein gebed kan 
de dag kleuren. In mijn vorig artikel 
memoreerde ik dat bidden niet altijd 
eenvoudig is. Openstaan voor de wereld 
om je heen; echt met open ogen om je 
heen alles ontdekken, kan het bidden 
helpen. Laat ik u dit eens proberen uit te 
leggen.

Jaren geleden hadden wij met een groep 
pastores een intensieve cursus “bezielend 
leidinggeven”. Waar kun je dat het beste 
doen? In een abdij! We gingen allen 
met een zekere regelmaat op weg naar 
de Slangenburg bij Doetinchem. De 
monniken aldaar nodigden ons uit om 
mee te concelebreren met de paters. Ik 
nam dus mijn kovel mee. Bijzonder was 
dat één van de oudere paters mij vroeg: 
bent u een professional? Doorvragend 
bedoelde hij of ik ook kloosterling was. Ik 
moest wel glimlachen, maar zijn vraag gaf 
precies aan wat hij onder professioneel 
bedoelde, namelijk de gehele dag door 

bidden, zelfs onder het werk. En daar 
hoort bepaalde kleding bij en ik droeg 
toen een kovel, oftewel een gebedsmantel. 
Maar ja, het woord professioneel was niet 
goed gekozen, maar de bedoeling was 
duidelijk.

Toch heeft dit mij een flinke tijd 
beziggehouden. Vooral de vraag: wat 
versta je nu eigenlijk onder bidden? Is dit 
alleen maar om jouw relatie met God te 
onderhouden of is het meer? Er zijn veel 
mensen die denken dat het alleen gaat 
om de eigen relatie met God en hebben 
daardoor vraagtekens bij het waarom 
van een klooster c.q. een abdij. “Ze staan 
toch ver van de tegenwoordige wereld?” 
Niets is minder waar. Juist door het 
gebed voel je de verbondenheid met alles 
wat in de wereld gebeurt. Het zijn juist 
de ‘transformatiehuisjes’ die de energie 
verspreiden.

Met dit voorbeeld kom je heel dicht bij 
het antwoord dat bidden onherroepelijk 
te maken heeft met het met open ogen 
kijken naar deze wereld. Bidden, ook al 
doe je dat alleen ergens thuis of in een 
kerk, is openstaan voor al datgene wat 
bij je binnen kan komen. Vreugde en 
verdriet, onrust; hoe moet het allemaal 
verder gaan in onze wereld?

Herfsttinten heet dit schrijven. 
Uiteraard passend bij de tijd van het jaar. 
Herfsttinten is zo divers. Vreugde en 
verdriet kun je herkennen in de kleuren 
van de herfst. Met het ruisen van de 
bomen, het tikken van regendruppels op 
de dode bladeren kunnen je gedachten de 
plek krijgen die het verdient. De drukte 
van het leven even laten voor wat het is. 
Verleden, heden en toekomst resoneren 
mee met de herfsttinten die jou omgeven.
In deze tijd zullen we ook stilstaan bij 
onze overledenen. Terugkijken naar al die 
momenten van liefde en verdriet die we 
hebben gedeeld met al die mensen die er 
niet meer zijn. Het is dan ook goed dat 
we juist in deze tijd een moment hebben 
om met elkaar stil te staan bij al onze 

dierbaren. De herfsttinten kleuren ook 
dat moment dat ieder jaar zo betekenisvol 
is voor ons allen.

Met de herfsttinten is het ook een tijd om 
weer vooruit te kijken. Hoe kunnen we 
telkens kleur geven aan ons leven? Hoe 
willen we als parochie kleur geven aan 
ons geloof? Ondanks dat we de donkere 
tijd van de winter gaan betreden, gaan we 
vertrouwvol verder als mensen van God, 
wetende dat ons gebed bij Hem een plek 
heeft. 

Harry Scheve, pastoor
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Een zeer geslaagde parochiële startviering 
Zondag 2 september 2018 was een prachtige dag. De zon scheen, de 
voorbereidingen waren goed en bezoekers waren er in overvloed. Kortom, 
alle ingrediënten om van de traditionele parochiële startviering een succes 
te maken, en dat is gelukt. Ruim driehonderd parochianen wisten de weg te 
vinden naar de H. Johannes de Doperkerk in Keijenborg. Toen iedereen een 
plekje gevonden had, werden de voorgangers en misdienaars de kerk binnen 
geleid door de vendeliers van het schuttersgilde St. Jan uit Keijenborg. Helaas 
moesten we pastoraal werkers Jaap van Kranenburg en Marga Engelage op 
deze mooie dag missen, omdat beiden door ziekte verhinderd waren. We 
wensen hen een goed herstel en hopen hen snel weer terug te zien!

Een groot projectkoor, onder leiding 
van Cisca van Middelkoop en organist 
Ernest Koers zorgde voor de muzikale 
begeleiding, waarbij we genoten van 
de hoge mate van interactie door de 
kerkgangers. Het werd een prachtige 
viering, waarbij de consecratie een 
plechtig accent kreeg doordat de 
vendeliers de kerk weer in kwamen om 
eer te bewijzen aan het aanbieden van 
brood en wijn. 

Aan het einde van de viering werden door 
de kerkgangers meegebrachte artikelen 
door diaken Anton Bos aangeboden aan 
een bestuurslid van de P.C.I., ten bate 
van de voedselbank. We waren best een 
beetje trots op de volle grote manden, 
de opbrengst was beslist groter dan we 
verwacht hadden.

Toen de viering was afgelopen, de pastoor 
de zegen had gegeven en het slotlied 
had geklonken, liepen de voorgangers, 
koorleden en alle kerkgangers door 

een haag van 
vendeliers naar 
buiten. Daar werd 
vervolgens middels 
drie saluutschoten 
het startsein voor 
het vervolg van de 
startviering gegeven. 
Er was – uiteraard –  
koffie en thee met 
een zeer mooi 
uitgevoerd petit 
fourtje met het logo 
van de parochie en 
de tekst: Deel je kerk! 
Op verschillende 
plaatsen in de kerk 
en daarbuiten 
stonden activiteiten opgesteld waar 
iedereen aan kom deelnemen. Er was 
een prachtige diashow met beelden van 
parochieactiviteiten die het afgelopen jaar 
plaatsvonden. Een speurtocht door de 
kerk en een fotopresentatie kregen volop 
aandacht en de hoek voor ‘creativiteit’ 
werd door kinderen maar zeker ook 
door de ouderen goed bezocht! Door 
het zonnige weer vertoefden de meeste 
bezoekers lekker buiten in de zon om een 
gezellig praatje met mede-parochianen te 
maken. Een opmerking die daarbij veel te 
horen was, is dat het zo fijn is om in een 
volle kerk, samen met een groot koor te 
zingen, en om andere gelovigen die tot de 
dezelfde parochie behoren te ontmoeten. 
Daarbij waren de verfrissingen uit de 

ijscokar die 
speciaal voor de 
gelegenheid was 
opgetrommeld, 
zeer in trek. Ook 
de trommels voor 
de workshop 
djembé stonden 
buiten opgesteld 
en verschillende 
parochianen, jong 
en oud, namen 
plaats achter de 
trommels om 
onder deskundige 

begeleiding ervaring op te doen en een 
prachtig concert te geven.

Aan elk evenement komt een einde, zo 
ook aan onze startviering. Om 12.30 
uur hield Paul Seesing, die pas net was 
toegetreden tot het parochiebestuur, een 
slotwoord waarin hij de parochianen 
voor hun aanwezigheid bedankte en de 
werkgroep van de geloofsgemeenschap 

Keijenborg in het zonnetje zette. Zij 
hadden de dag tot een geweldig succes 
gemaakt. Zoals bij voorgaande parochiële 
startvieringen gebruikelijk, werd ter 
afsluiting door de leden van het breed 
parochieel team het door Marga Engelage 
geschreven parochielied gezongen.

En hoe nu verder? Op de eerste zondag 
van september in 2019 zal wederom een 
parochiële startviering georganiseerd 
worden. Dit keer in een van de kerken in 
het cluster de Vijfslag. We weten nog niet 
in welke geloofsgemeenschap, maar dat 
zal tijdig worden bekendgemaakt.

Namens het parochiebestuur,
Ineke Peterse
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Va n  d e  B e s t u u r s ta f e l
Samen verder……
‘Samen verder in een veranderende wereld’, dat klinkt als 
een cliché. De wereld en ook onze woonomgeving is altijd in 
beweging. Verandering wordt vaak als iets negatiefs gezien, 
omdat de oude situatie toch ook goed was. Vaak is dat voor 
je gevoel ook zo. Met elkaar willen we onze “wereld” in tact 
houden, ook onze kerkelijke wereld, onze parochie, onze 
geloofsgemeenschap. 
Zondag 2 september was de parochiële viering in 
Keijenborg. Veel parochianen hebben deze viering bezocht, 
de kerk was vol. Elders in Onderweg leest u daar meer 
over. Wat opviel was dat veel aanwezigen de positieve 
opmerking maakten dat het goed was om met een grote 
groep parochianen bij elkaar te komen. De saamhorigheid 
was goed te voelen! Dat geeft hoop voor de toekomst! Sinds 
kort ben ik in het parochiebestuur actief als bestuurslid 
voor vrijwilligers en personeel. Een taak met veel 
raakvlakken binnen de parochie. Vrijwilligers - zeer veel 
van onze parochianen zijn het! - vormen een belangrijke 
basis voor het voortbestaan van onze parochie en de 
geloofsgemeenschappen. Het is daarom goed dat onlangs 
elke geloofsgemeenschap samen met het bestuur de balans 
heeft opgemaakt van haar eerder opgestelde toekomstplan 
voor de eigen geloofsgemeenschap. Het resultaat van deze 
gesprekken wordt meegewogen in de verdere uitwerking 
van een toekomstvisie voor onze parochie. Een toelichting 
op deze visie zal begin november in het platformoverleg met 
pastoraatgroepen en locatieraden aan de orde komen.
Van belang blijft dat we ons realiseren dat we een deel 
van de toekomst in eigen hand hebben! Dat gevoel is van 
groot belang om verder invulling te geven aan die toekomst 
van onze geloofsgemeenschap. We moeten onze doelen 
voor ogen houden al zal de weg daar naartoe misschien 
veranderen. Het motto van de parochiële startviering was 
“deel je kerk”! En delen doe je met elkaar. 
Samen verder… door de kerk te delen!

Huub Winkeler, lid parochiebestuur

Informatieavond Adventproject 2018
Onze parochie heeft besloten voor de adventsperiode 2018 een 
internationaal project te omarmen en zich aan te sluiten bij 
de actie van de ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem. 
In dit project worden de Christenen ondersteund in Israël, 
de westelijke Jordaanoever, Jordanië, Syrië en Libanon, een 
gebied dat ook wel wordt omschreven als het Heilig Land. De 
ondersteuning loopt via een specifieke Stichting Steun Heilig 
Land, die in 1986 is opgericht en ANBI erkend is.

De Christenen in het Heilig Land hebben onze steun hard nodig 
omdat zij, in de situatie in die gebieden van vrijwel niemand 
steun mogen verwachten. Noch de Joden, noch de moslim 
bevolking laten zich veel aan hen gelegen liggen. Het is dan 
ook om die redenen dat deze mensen extra steun zo hard nodig 
hebben.

Via het adventsproject wordt geprobeerd de levensomstandig-
heden van de sociaal zwakkeren in Bethlehem te verbeteren 
door bijvoorbeeld woningen te renoveren. Ruim 22% van de 
mannelijke beroepsbevolking is werkeloos en de meerderheid 
van de gezinnen leeft op de rand van het bestaansminimum. Dit 
laat diepe sporen na in de geestelijke en lichamelijke gezondheid 
van met name de kinderen.
Het creëren van werkgelegenheid door de werkeloze 
beroepsbevolking te betrekken bij het opknappen van huizen 
van de allerarmsten, die zwaar achterstallig onderhoud hebben, 
stimuleert de economie, verbetert de leefomstandigheden en 
heeft een positieve impact op de gemeenschap. Arbeiders, 
leveranciers van materialen en ook de vervoerders van de 
materialen zijn allen christelijk. Op deze manier wordt uw euro 
driedubbel uitgegeven. 

Geef de Christenen in Bethlehem de kans op een menswaardig 
bestaan door bij te dragen aan dit project. Deel uw rijkdom door 
uw bijdrage te storten op IBAN-rekening NL64INGB0005111738 
van Stichting Steun Heilig Land onder vermelding van “Kerst 
2018”. 
Op dinsdag 20 november aanstaande zal Erik Cornel van de 
Stichting Steun Heilig Land tijdens een informatieavond in de 
Christus Koningkerk in Vorden een toelichting geven op het 
project. De avond begint om 20.00 uur. Iedereen is welkom!

Pastoor Harry Scheve
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De hete zomer 
voorbij
De hete zomer is achter de rug en na een paar maanden 
van relatieve rust aan het bestuursfront van de PCI komen 
de komende maanden weer verschillende activiteiten op 
gang.

De parochiële startviering in Keijenborg op 2 september 
stond voor een belangrijk deel in het teken van armoede. 
De op die dag ontvangen goederen hebben we in 
dankbaarheid aanvaard en hebben hun bestemming 
gekregen. De betrokken gezinnen zullen beslist blij 
zijn met zo’n extraatje. Langs deze weg willen we de 
parochianen die een bijdrage hebben geleverd of ons werk 
via de collecte hebben ondersteund, dan ook hartelijk 
bedanken!
 
Daar waar ons bestuurswerk misschien seizoensgebonden 
is, geldt dat niet voor armoede, dat gaat altijd maar 
door. De werkgroepen hebben tijdens de zomermaanden 
gewoon verzoeken voor ondersteuning ontvangen en we 
zijn blij dat we daar regelmatig aan kunnen voldoen. Je 
hoeft de krant maar open te slaan om vast te stellen dat 
de prachtig mooie zomer die we genoten hebben, gevolgen 
heeft voor mensen die het al niet te breed hebben. De lage 
opbrengsten van het land en de daarmee samenhangende 
lage inkomsten van boeren zijn maar een enkel voorbeeld. 
Gelukkig zijn er de werkgroepen van PCI’s in de 
verschillende geloofsgemeenschappen, zij staan 24/7 klaar 
om in geval van nood te helpen. 

Helaas moeten we ook vaststellen dat er mensen zijn die 
misbruik proberen te maken van de goede bedoelingen 
van de PCI. De gepresenteerde urgentie van een verzoek 
berust niet altijd op waarheid. Daarbij kan ten gevolge van 
de privacy wetgeving niet altijd alles geverifieerd worden 
en moet van een zekere mate van vertrouwen uit worden 
gegaan. Beslissingen daarin zijn niet altijd makkelijk.
Recentelijk hebben we van het Bisdom richtlijnen gekregen 
over de uitwerking van de privacywetgeving. Als bestuur 
van de PCI zullen we daarover met de werkgroepen 
in gesprek gaan en praten over de registratie van 
persoonsgegevens. Uw privacy is echter altijd gewaarborgd 
en moet u niet weerhouden om een beroep te doen op de 
PCI als u ondersteuning nodig hebt.

Het komende jaar staat voor de PCI in het teken van 
samenwerking tussen de werkgroepen en bundeling 
van krachten binnen de plaatselijke omstandigheden. 
Samenwerking met de burgerlijke gemeente is daarbij ook 
belangrijk. Gemeenten moeten de bijstandswet met alle 
regelingen uitvoeren maar komen soms ook zaken tegen 
die niet passen binnen hun beleidskaders of regels. Als PCI 
kunnen we soms net iets meer en dat doen 
we dan ook graag. Over die samenwerking 
en over andere zaken zullen we u graag op de 
hoogte houden.

Theo Venneman,
Voorzitter PCI HH. Twaalf Apostelen

Allerheiligen
Allerheiligen is een feest dat in de Oosters-Orthodoxe, de 
Anglicaanse en de Rooms-Katholieke Kerk wordt gevierd. Het 
feest viert de nagedachtenis van heiligen en martelaren en duikt 
voor het eerst op in de vierde of vijfde eeuw. Oorspronkelijk was 
13 mei de datum waarop Allerheiligen gevierd werd. Dat was 
omdat op die dag de kerkwijding van het Pantheon in Rome 
plaatsvond. Het Pantheon was door de heidense Romeinen 
gebouwd ter ere van alle goden. En de christelijke martelaren 
waren juist slachtoffer geweest van die Romeinse goden. Het 
waren Ierse monniken die de dag der overledenen vierden op 1 
november. Paus Gregorius IV besloot in 844 om het feest van 
Allerheiligen te verplaatsen naar 1 november. Deze datum is 
qua symboliek ook erg passend. Zeker omdat de natuur in deze 
tijd van het jaar ook afsterft. In veel streken ziet men de maand 
november als een tijd waarin de dood centraal staat.

En wie zijn dan die heiligen? In het begin van de Kerk werden 
alleen martelaren als erkende heiligen vereerd. Later was het 
zo dat als iemand door het volk als heilige werd aangewezen, 
deze persoon ook als heilig gold. Omdat dit nogal dubieus was in 
bepaalde gevallen besloot de paus in 1170 om de heiligverklaring 
van iemand aan zich zelf voor te behouden. Sindsdien wordt 
iemand voorafgaande aan zijn heiligverklaring eerst zalig 
verklaard. Voor zo’n zaligverklaring moet iemand in ieder geval 
een publieke verering hebben genoten. Daarnaast moet er aan 
de persoon ook een wonder kunnen worden toegeschreven. 
Voor een heiligverklaring moeten minstens twee wonderen aan 
de persoon kunnen worden toegeschreven. Gelovigen kunnen 
de voorspraak van heiligen inroepen en vragen of zij hun gebed 
kracht willen bijzetten. Op die manier vervullen de heiligen dus 
de functie van middelaar tussen de mens en God.

Hans Limbeek

Vieringen Gregoriaans 
Getijdenkoor St. Jan
In de Zutphense St. Janskerk is er op zondag 7 oktober, 
de eerste zondag van de Rozenkransmaand, om 17.00 uur 
weer een Mariavespers.
Op het feest van Allerheiligen, donderdag 1 november, 
zal het Gregoriaans Getijdenkoor de Latijnse gezangen 
verzorgen tijdens de Eucharistieviering om 19.00 uur in 
de St. Jan te Zutphen. Pastoor Harry Scheve zal hierin 
voorgaan.



Een bijzondere viering in 
de H. Willibrordkerk in 
Vierakker 
Op 14 oktober a.s. vindt een bijzondere viering plaats in de 
kerk van de H. Willibrord in Vierakker. Op die dag komen 
gelovigen van de R.K. Byzantijnse gemeenschappen in 
Nederland bij elkaar voor hun jaarlijkse ontmoeting. Het 
hoogtepunt van de dag is de viering van de Goddelijke 
Liturgie volgens de H. Johannes Chrysostomus. 

Pastoor Harry Scheve zal voorgaan in deze viering. Het 
gelegenheidskoor op die dag wordt gevormd door enerzijds 
het Byzantijns mannenkoor Wladimir uit Hengelo, 
anderzijds door zangers uit het hele land. De viering is 
een onafgebroken samenspel tussen koor en priester. De 
gezangen zijn eenvoudig maar van grote schoonheid. Zij 
spreken het hart aan. Gezongen wordt a capella (zonder 
instrumentele begeleiding). Iedereen is van harte welkom. 
De toegang is vrij. 
De Goddelijke Liturgie begint om 10:30 uur. Het adres van 
de kerk is Vierakkersestraatweg 31, 7233 SE Vierakker.
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Concert Com Cobre en 2gether
Een verrassende combinatie! Kopergroep Com Cobre en het 
koor 2gether geven op zaterdag 10 november 2018 samen 
een concert. Dit concert begint om 20.00 uur en vindt 
plaats in de katholieke H. Willibrordkerk in Steenderen.

Com Cobre is een groepje van 
7 koperblazers en staat onder 
leiding van Henk Vruggink. 
Deze muzikanten bespelen 
instrumenten als trompet, bugel, 
trombone, hoorn, bes bas en 
tuba. Com Cobre speelt lichte 
muziek maar ook moderne 
muziek. De kopergroep heeft een 
diversiteit aan optredens zoals 
op een camping, een braderie, 
verzorgingstehuizen maar ook 
zijn ze af en toe te horen tijdens 
een kerkdienst. 
2gether is een “middenkoor” (de 
leden zijn 30-plussers) bestaande 
uit 20 mannen en vrouwen. Het 
koor staat onder leiding van 
dirigent Marcus Janssen en wordt 
muzikaal op elektrische piano 
en drums begeleid. 2gether heeft een breed repertoire, 
dat is samen te vatten in pop, modern en kerkelijk. Zij 
treedt bij korenfestivals of (kerst)concerten op en luistert 
kerkdiensten met haar gezangen op. 

Tijdens het concert verrassen de musici u met een 
programma dat bestaat uit verschillende muziekstukken 
waaronder een aantal zeer bekende nummers. Ze brengen 
ieder muziek uit hun eigen repertoire ten gehore, maar 
treden ook gezamenlijk voor u op. U bent van harte welkom. 
De toegang is gratis.

Vaticaankenner Stijn Fens komt naar Lochem
Op donderdag 18 oktober a.s. om 20.00 uur, komt de bekende 
journalist en schrijver Stijn Fens in de Lochemse St. Josephkerk 
een lezing houden over paus Franciscus en de crisis in de kerk. 
Stijn Fens is een autoriteit op het gebied van het Vaticaan en het 
pausschap en weet veel over het reilen en zeilen van de Rooms 
Katholieke Kerk in onze wereld. Door zijn vele interviews met en 
artikelen over de kerk en haar leiders in binnen- en buitenland 
en als betrokken katholiek is hij de aangewezen persoon om over 
het misbruikschandaal en de gevolgen daarvan te vertellen. 

Franciscus en de crisis in de kerk
Vijfenhalf jaar geleden klonk het inmiddels beroemde ‘Buona 
sera’ op het middenbalkon van de Sint-Pieter. Paus Franciscus 
maakte een stormachtige entree in de Rooms Katholieke Kerk. 
Met zijn eenvoudige manier van leven, zijn opmerkelijke 
uitspraken en zijn aandacht voor daklozen en vluchtelingen, 
gaf hij de kerk een nieuw barmhartig gezicht. Hij riep zelfs een 
Heilig Jaar van de Barmhartigheid uit. Een hervormer, die erin 
slaagde zichzelf te blijven als hoofd van 1,3 miljard katholieken. 
Maar het opnieuw opvlammende misbruikschandaal zorgde voor 
een crisis in kerk. De knuffelpaus Franciscus leek te talmen en 

kreeg voor het eerst zware kritiek te verduren. 
Stijn Fens is Vaticaankenner van dagblad Trouw en was in 2015 
een van de vier journalisten die het eerste interview met paus 
Franciscus maakte. Hij geeft een lezing over het pontificaat van 
de Argentijnse paus. Zet het misbruik alles in de waagschaal? 
Staat de erfenis van Franciscus op het spel?

Stijn Fens
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Wereldmissiemaand 2018: 
God is ons een toevlucht 
en een sterkte
In samenwerking met Missio Aachen 
steunt Missio Nederland dit jaar in de 
Wereldmissiemaand in het bijzonder 
twee projecten in Ethiopië. De 
campagne heeft als motto ‘God is ons 
een toevlucht en een sterkte’. Deze zin 
uit de Bijbel (uit psalm 46) is een bron 
van kracht voor christenen wereldwijd. 
In Ethiopië en hier in Nederland.

Ethiopië heeft een rijke cultuur, 
maar is nog steeds een van de armste 
landen ter wereld. Het is grotendeels 
afhankelijk van de landbouw. De 
Rooms-Katholieke Kerk is ondanks 
haar kleine omvang van 0,7 procent van 
de bevolking zeer actief. Zij zet zich in 
voor scholing, zorg voor de armen en 
hulp aan vluchtelingen.

Steun voor koffieboeren
Ethiopië is de grootste koffieproducent 
van Afrika. In de regio Kaffa 
zijn de Menjas afhankelijk van 
de koffieverbouw. Deze 
bevolkingsgroep is erg klein, is arm 
en wordt gediscrimineerd. Vanuit hun 
gemeenschap in Wush Wush hebben 
de Kleine Zusters van Jezus zich het 
lot van de Menjas aangetrokken en 
proberen zij hun situatie te verbeteren.

Opvang van vluchtelingen
Ethiopië neemt na Oeganda het 
grootste aantal vluchtelingen op, 
ongeveer 900.000 mensen. In 
Gambella wonen vooral mensen 
uit Zuid-Soedan, gevlucht voor de 
oorlog. De priesters, zusters en 

catechisten die hier 
leven, gaan naar de 
vluchtelingenkampen, 
delen het armoedige 
leven en bemiddelen 
tussen vijandige 
etnische groepen.

Oktober is de 
Wereldmissiemaand. 
Het eerste weekend 
van oktober (6 en 7 
oktober) vieren wij 
Wereldmissiedag 
van de kinderen. 
Op Missiezondag 21 
oktober wordt over 
de hele wereld in 
de Katholieke Kerk 
gecollecteerd voor 
het pastorale werk 
van parochies in 
de Derde Wereld. 
Wilt u het werk van 
MISSIO steunen? 
Geef dan in de collecte 
op Missiezondag 21 
oktober of stort uw 
bijdrage op NL65 
INGB 0000 0015 
66, t.n.v. MISSIO 
Wereldmissiemaand, 
te Den Haag. 

Meer informatie: 
www.missio.nl

  Theo Lam: ‘Een toekomst in gezamenlijkheid 
om het oude te bewaren’

Hij zit al jaren in het parochiebestuur, 
schrijft prachtige kerstverhalen 
voor kinderen, zit in verschillende 
commissies van onze parochie en als 
hoofdredacteur van Onderweg heeft 
hij ook nog eens jarenlang mooie 
interviews met medeparochianen 
opgetekend. Daarnaast heeft hij 
lange tijd de rol van gastheer/
woordvoerder op onze parochiebrede 
bijeenkomsten op een voortreffelijke 
manier vervuld: welsprekend, altijd 
op inhoud gericht, altijd to the point 
en met de nodige kwinkslagen. Theo 
Lam legt zijn hoofdredacteurschap 
van ons blad neer en ook aan zijn 
functie van vicevoorzitter komt 
begin volgend jaar een eind. Dat we 
hem – zowel zijn kwaliteiten als de 
mens die hij is – erg gaan missen 
is wel duidelijk. Maar voor ons is 
zijn naderende afscheid een mooie 
gelegenheid om de interviewer zelf 
eens te interviewen. 

Voor het interview met Theo moet ik in de 
oude binnenstad van Deventer zijn, want 
daar woont hij sinds enige tijd met zijn 
vrouw Christine en jongste zoon Maarten 
in een pand uit 1634. Zijn twee oudere 
zonen zijn het huis al uit. Theo stelt voor 
om op een terras op de Brink, het grote 
stadsplein, te gaan zitten. Het is immers 
begin juli, en het is heerlijk warm in de 
zonovergoten stad. We lopen eerst langs 
de IJssel. Theo vertelt over zijn jeugd: hij 
is in Nijmegen geboren, maar hij groeide 
op in het buitengebied van Winterswijk 
omdat zijn vader daar in de jaren 60 een 
slagerij had. 
‘Als kind was ik al gek op paarden,’ 
zo vertelt hij, ‘bij mijn Eerste Heilige 
Communie kreeg ik mijn eerste pony. 
Ik bleef mijn hele jeugd paardrijden en 
tijdens mijn militaire dienst kwam ik 
bij de cavalerie terecht. Mijn liefde voor 
paarden zorgde er ook voor dat ik na het 
VWO diergeneeskunde in Utrecht ging 
studeren. Het was in mijn studententijd 
dat ik de kerk opnieuw ging waarderen. 
De kerk geeft me rust, en ruimte voor 
reflectie en spiritualiteit. De kerk zet 
me aan het denken over wat werkelijk 
belangrijk is in het leven.’ ‘En God?’ vraag 
ik, ‘hoe zie jij God?’ Theo refereert aan 
de parochieavond met Jozef Wissink: ‘Ik 
kan God niet precies omschrijven. God is 
veel, maar vooral ook mysterie. Voor mij 
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is het heel waardevol over dat mysterie na 
te denken en te proberen het een beetje 
te begrijpen.’ Ondertussen laten we de 
IJssel achter ons en lopen we door de 
middeleeuwse straten naar de pittoreske 
Brink. Daar waar 600 jaar geleden de 
kerkvernieuwers van de Broeders des 
Gemenen Levens liepen, doet Theo zijn 
visie op de hedendaagse – veranderende 
– kerk uit de doeken. Toch opmerkelijk, 
denk ik.

Na zijn afstuderen werkte hij aan de 
faculteit Diergeneeskunde van de 
Universiteit Utrecht. Intussen was zijn 
interesse uitgebreid van paarden naar 
landbouwhuisdieren en werkte hij 
vooral met rundvee. Zijn werk bestond 
uit wetenschappelijk onderzoek en 
praktijkwerk en hij promoveerde op een 
proefschrift over de epidemiologie van 
uierinfecties bij melkvee. Ondertussen 
had hij Christine leren kennen, met 
wie hij in 1992 trouwde. Ze woonden in 
Utrecht en De Bilt, waar hun twee oudste 
zonen werden geboren.
Als we op de Brink zijn zetten we ons 
neer op een schaduwrijk terras en vertelt 

Theo over zijn passie voor hardlopen 
en schaatsen. ‘Mijn eerste marathon 
liep ik in 1988, op de dag dat Wim 
Kieft op het EK de winnende treffer 
scoorde tegen Ierland.’ En dan, over 
zijn werk als dierenarts: ‘Ik kwam na 
mijn promotie meer en meer in het 
laboratorium terecht en wilde graag 
weer de praktijk in, werken met boeren 
en hun dieren. Daarvoor verhuisden we 
in 1997 naar de Achterhoek en gingen 
we in Vorden wonen. In 1999 kochten 
we een oude boerderij in het buurtschap 
Delden, die we verbouwden. Een aantal 
dierenartsenpraktijken kwam tot een 
fusie en dat resulteerde in de nieuwe 
praktijk de Graafschap Dierenartsen waar 
ik deel van uitmaakte. In die tijd werd 
onze jongste zoon geboren.’

Op zeker moment begon toch het 
onderzoek weer te lonken. Toen de 
Gezondheidsdienst voor Dieren in 
Deventer hem vroeg voor een functie in 
het rundveeonderzoek, ging Theo daar, na 
lang wikken en wegen op in. ‘Ik heb altijd 
met veel plezier in de praktijk gewerkt 
maar het onderzoek trok ook,’ zegt hij, 

terwijl hij in zijn cappuccino 
roert en wat over het plein 
kijkt. ’Ik mis het eigen bedrijf 
en het directe contact met de 
boeren en dieren. Zo’n koe 
opereren en het voelen van een 
kloppende ader bijvoorbeeld, 
dat is heel bijzonder.’ 

In de tijd dat de familie in 
Delden woonde ging ze in 
Vorden naar de kerk, waar 
de jongens ook misdienaar 
waren. Theo werd rond 2010, 
net na de grote parochiefusie, 
lid van het parochiebestuur. 
‘Ik had wel wat bestuurlijke 
ervaring en hierbij kon ik het 
bestuurlijke combineren met 
het spirituele, dat leek me 
een mooie uitdaging. Na het 
vertrek van Pieter Hemels 
uit het bestuur heb ik de 
portefeuille communicatie op 
me genomen.’ Nadat Theo is 
overgeschakeld op Spa Rood 
en de ober mij een derde 
koffie heeft gebracht spreken 
we nog een tijd over de kerk. 
‘Het werk voor de kerk geeft 

mij voldoening,’ zegt hij, ’het is mooi om 
te zien dat er veel gebeurt en dat er een 
enorm breed spectrum van activiteiten is, 
van Passie tot Gregoriaans Getijdenkoor. 
Ook de interviews die ik gedaan heb en 
de vele gesprekken die ik bijvoorbeeld 
met de geloofsgemeenschappen heb 
gevoerd, waren vaak heel inspirerend. 
Om een goede overdracht naar een 
nieuwe bestuursperiode mogelijk te 
maken blijf ik nog tot volgend jaar aan 
om mijn opvolger goed in te werken.’ Wat 
meer filosoferend: ‘De kerk zal ook in de 
toekomst niet verdwijnen want mensen 
hebben behoefte aan spiritualiteit. 
Mensen weten dat met ratio niet alles te 
vatten is. Tweeduizend jaar christendom 
heeft ons naast – helaas – verkeerde 
dingen, ook heel veel moois en veel 
wijsheid opgeleverd. Ik denk bijvoorbeeld 
aan Augustinus, maar ook aan Thomas 
van Aquino of heden ten dage, aan 
mensen zoals Tomas Halik, Herwi Rikhof 
of Jan Hulshof. Het gaat erover hoe je je 
tot God en het grote mysterie verhoudt. 
We hoeven niet alles zelf te bedenken, er 
is veel wijsheid die we moeten koesteren, 
waarderen en gebruiken. Net zoals dat 
geldt voor bijvoorbeeld kunst en klassieke 
muziek, zullen er altijd mensen zijn die 
onze religieuze traditie waarderen, die 
er voor zorgen dat de wijsheid wordt 
bewaard. In onze parochie moeten we 
er tegelijkertijd voor zorgen dat we 
stappen zetten voor de toekomst, juist 
om het verworvene uit het verleden te 
behouden. Die stappen moeten we zetten 
voordat het perse moet en we niet anders 
meer kunnen doen constateren dat de 
kaars uitgaat. Ik ben ervan overtuigd dat 
onze toekomst ligt in gezamenlijkheid. 
Geloofsgemeenschappen hebben 
een eigen karakter en dat moeten we 
koesteren. Desalniettemin moeten we in 
gezamenlijkheid zaken oppakken om het 
goede uit het verleden te behouden en 
ruimte te scheppen voor de toekomst.’
Om half tien stappen we op. Theo loopt 
met mij mee naar de parkeerplaats waar 
mijn auto staat. We praten nog wat over 
voetbal, want het WK is nog in volle gang. 
Even een alledaags onderwerp is ook wel 
lekker. Bij de auto nemen we afscheid met 
een handdruk. Het was een aangenaam 
en goed gesprek tussen twee katholieke 
jongens.

Hans Limbeek
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Tumultueuze tijden
Het valt niet altijd mee om katholiek te zijn. Er is schoonheid, 
waarheid en barmhartigheid te vinden in de kerk, de reden 
waarom ik er graag onderdeel van uitmaak, maar telkens ook 
weer is er die confrontatie met de duistere kant van diezelfde 
kerk. Daar kunnen we niet omheen. Ik was nog niet thuis van een 
mooie vakantie in Italië waarbij we de schitterende kathedralen 
van Genua en Florence bezochten of het beschamende 
nieuws rond het seksueel misbruik in de Katholieke Kerk van 
Pennsylvania kwam volop in het nieuws. Daar gaan we weer, 
dacht ik. En ja hoor, in mijn vriendenkring moest ik weer 
beantwoorden of ik nog lid wilde blijven van ‘die club’. Nou 
was dat antwoord niet zo moeilijk voor mij: natuurlijk wil ik lid 
blijven van de kerk, die zit immers diep in mijn vezels, diep in 
mijn DNA. En ik voerde aan dat buiten de kerk seksueel misbruik 
en doofpotten net zo goed voorkomen. Ga maar na: sportclubs, 
scholen, jeugdwerk, gezinnen. Het punt is natuurlijk dat de 
kerk zelf een hoogstaande moraal predikt maar dat binnen de 
kerk mensen – een kleine minderheid weliswaar – zich  zeer 
ernstig (heeft) misdragen. Dan wordt er logischerwijs en niet ten 
onrechte al gauw gesproken over schijnheiligheid. En dat is, denk 
ik, meteen de reden waarom de kerk meer onder vuur ligt dan 
andere instellingen waar misbruik plaats vond/vindt. 
Een tweede tragedie die zich afspeelt is dat deze 
misbruikschandalen ook nog eens worden aangegrepen door een 

conservatieve groep binnen de kerk om de paus te attaqueren. 
Deze zou niet genoeg gedaan hebben tegen het misbruik en zou 
daarom af moeten treden. Maar het lijkt eerder een ideologische 
strijd te zijn: het conservatieve versus het mildere katholicisme. 
Het is kortom een tumultueuze tijd binnen de Katholieke 
Kerk. Hoe het allemaal opgelost moet gaan worden en waar dit 
naartoe gaat is mij niet duidelijk. Goed is wel dat er in Nederland 
maatregelen zijn getroffen om seksueel misbruik tegen te gaan. 
Hier is nu een zero-tolerance beleid. Maar de kerk is zo groot 
(meer dan een miljard leden) en zo over de wereld verspreid 
dat het laatste schandaal nog lang niet boven is. Het lijkt er 
overigens ook een beetje op dat er eerst een schandaal moet 
zijn voordat men maatregelen neemt. Met andere woorden: het 
schandaal zuivert ook en is in die zin positief te noemen.

En wat kunnen wij ondertussen doen? Wij, gewone katholieken 
hier in onze parochie, die worden geconfronteerd met al die 
ellende waaraan wij part nog deel hebben gehad? Misschien 
zijn juist wij het wel die moeten laten zien hoe het Mystieke 
Lichaam van Christus, zoals de Kerk genoemd wordt, bedoeld is: 
liefdevol, barmhartig, eervol, eendrachtig en levend in de vrede 
van Christus.

Hans Limbeek 

Heilige plaatsen: Jezus Onderweg
‘Het Kind groeide op en nam toe in krachten; 
het werd vervuld van wijsheid, en de genade 
Gods rustte op Hem’ (Lucas 2: 40)

In dit artikel “Jezus Onderweg” kijken we naar de jonge jaren 
van Jezus. De apocriefe boeken trachten deze periode beeldend 
te beschrijven, het evangelie zegt er bijna niets over.
Lucas zegt: ‘Het Kind groeide op en nam toe in krachten; het 
werd vervuld van wijsheid. En de genade rustte op Hem’. De 
jaren dat Jezus opgroeide was in zekere zin een voorspel van 
wat er later ging gebeuren: zijn optreden in het openbaar 
die uiteindelijk zou leiden naar zijn dood en opstanding. 
In het Midden-Oosten heeft een kind een duidelijke plaats. 
Jozef, Maria en Jezus vormden een eenheid ook bij religieuze 
gelegenheden. Zoals in het Midden-Oosten toen gebruikelijk 
was en ook nu nog wel, maakten zij deel uit van een veel grotere 
familiegroep. We wijzen hierop de in het evangelie genoemde 
‘broeders en zusters’, die naar oosters gebruik - in een al of niet 
nauwe familierelatie staande - neven en nichten zouden kunnen 
zijn. De belangrijkste familieleden zijn Maria’s nicht Elisabeth en 
haar man Zacharias (de priester) – de ouders van Johannes de 
Doper.
Jozef was timmerman, en in het evangelie wordt het niet met 
zoveel woorden genoemd, maar we mogen ervan uit gaan dat 
Jezus bij hem leerjongen was. De Talmoed geeft aan dat de 
vader zijn zoon een vak moet leren. In onze tijd zijn geestelijke 
en wereldlijke beroepen meer gescheiden. In die tijd was 
het de plicht van de jongens om de Talmoed te bestuderen 
maar om ook een ambacht te leren. Paulus was bijvoorbeeld 
tentenmaker. Handswerklieden reisden veel rond om werk te 

vinden. Ook Jozef en Jezus zullen getracht hebben om werk 
te vinden op plaatsen waar huizen werden gebouwd. Daarmee 
heeft Jezus in de omgeving van Nazareth de inwoners leren 
kennen met hun zorgen, problemen en noden. Waar Jozef en 
zijn familie in Nazareth hebben gewoond is niet exact bekend. 
De tegenwoordige Kerk van Jozef is gebouwd boven grotten, 
waterbakken, silo’s en wijnpersen. Het geeft een aanschouwelijk 
beeld van de leefomstandigheden uit de tijd van Jozef en Jezus.
De huidige Kerk (zie foto) van Jozef is in 1914 gebouwd, mogelijk 
vlakbij de plaats waar Jozef, Maria en Jezus hebben gewoond.

Huub Winkeler
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Gaat u mee op bedevaartreis naar Lourdes?
Gezien het feit dat de belangstelling voor een bedevaart naar 
Lourdes erg groot is, beginnen wij eerder met het verstrekken 
van informatie over de komende reis in het voorjaar 2019. 
Deze  bedevaart  naar Lourdes begint op  donderdag 2 mei 
2019 per vliegtuig (6 dagen) en op dinsdag 7 mei komen wij 
weer met het vliegtuig terug. 
De kosten voor deze bedevaart zijn € 899,00 op basis van een 
2-persoonskamer, incl. vervoer en volpension. Indien u een 
1-persoonskamer wenst, dan is de toeslag hiervoor € 260,00 
(Prijzen onder voorbehoud).

Deze inspirerende bedevaart zal per bus vanaf de opstapplaats 
Zutphen vertrekken naar het vliegveld. In Lourdes verblijven 
we in een prima hotel met vol pension. Wij zullen de volgende 
Heiligdommen bezoeken: de Grot van Massabielle waar Maria 
is verschenen aan Bernadette en ook de grote Pius X Basiliek 
waar de Internationale Hoogmis gevierd zal worden met circa 

25.000 pelgrims uit vele landen. De onvergetelijke Maria 
Lichtprocessie gaat u zeker meemaken! Ook zijn er momenten 
voor de eigen groep, bijvoorbeeld het bidden van de Kruisweg 
of het maken van een stadswandeling om het geboortehuis van 
Bernadette te bezoeken. 

Mocht u interesse hebben om mee te gaan met deze 
Lourdesbedevaart, dan kunt u zich alvast opgeven bij 
onderstaande personen. In de volgende Onderweg wordt u 
ingelicht over een nog te houden informatieavond. 

Voor opgave en informatie verwijzen wij naar Paulien van 
Helvoirt, email:paulien0908@live.nl
Voor telefonische informatie: Huub Winkeler; 0653709893.

Namens het begeleidingsteam Lourdesreis, 
Huub Winkeler

Gezellig feest in Joppe ter gelegenheid 
van het 150 jarig jubileum
Zondag 9 september was de grote dag voor de viering van het 
150 jarig jubileum van de kerk en de geloofsgemeenschap van 
Joppe. De vlag en wimpel in de toren en de mast. Gouden 
zonnestalen omlijsten de processie, H. Mis en de brunch.

Processie & Viering
In een lange stoet, waarbij de Harmonie Gorssel-Eefde de 
processie muzikaal omlijstte begaven we ons naar landgoed ‘t 
Joppe. In de volle feestelijke aangeklede tent vond de pontificale 
Hoogmis plaats met kardinaal Eijk, pastoor Scheve, pastoor 
Hogenelst, pastor Verweij, pater Auping SJ en diaken Ten Bruin, 
omringd door drie acolieten en drie misdienaars. Het parochiële 
koor onder leiding van Piet Klein Rouweler luisterde de viering 
op. De lezingen van de 23ste zondag werden gelezen. De 
kardinaal hield een mooie overweging waarin hij de tekst van het 
Evangelie in een begrijpelijke context plaatste. Het was muisstil.

Brunch
Na afloop van de viering werd de tent in no-time ingericht voor 
de brunch. De kardinaal opende de brunch met een gebed. 
Het was goed merkbaar dat iedereen genoot van de heerlijke 
brunch en niet in de laatste plaats van elkaar. Tijdens de brunch 
nam Theo Lam, als voorzitter van de parochie HH. Twaalf 
Apostelen het woord. Hij memoreerde de geschiedenis van het 

ontstaan van de kerk in Joppe en benadrukte dat er veel is om 
dankbaar voor te zijn jegens voorgangers en parochianen. Hij 
complimenteerde de jubileumcommissie met dat wat er in dit 
jubileumjaar is neergezet. “Een voelbare vorm van duurzame 
energie die toekomstbestendig is…. Opdat we, ook nadat de 
tent is afgebroken, weer doorgaan op de weg die al 150 jaar is 
begaan”. Aansluitend nam Germaine Wijnands het woord om 
iedereen te bedanken en terug te blikken op de vele feestelijke 
gebeurtenissen van afgelopen jaar.

Mexico-Project Waardige woning
Aan pater John Auping (oud Joppenaar), die speciaal ter 
gelegenheid van het jubileum door de feestcommissie was 
uitgenodigd en wiens project ‘Een waardige woning’ is omarmd, 
werd een voorlopig bedrag van 6000 euro overhandigd. Dit 
bedrag zal worden besteed aan de restauratie van woningen die 
verwoest zijn door de aardbeving in 2017. 

Zie op de site www.rkkerkjoppe.nl en pagina 20 voor meer 
informatie over de feestelijkheden.



Kerkradio 
via Internet
U kunt de vieringen beluisteren via 
het internet: www.12apostelen.nl. 
Klikken op het groene blok ‘Vierin-
gen’. Vervolgens klikken op het 
ikoontje ‘wereldbol met koptelefoon’. 
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Lezingen in de weekendvieringen
Datum Eerste Lezing Tweede Lezing Evangelie
06/07 okt. Gen. 2,18-25 Hebr. 2,9-11 Mc. 10,2-16
13/14 okt. Wijsh. 7,7-11 Hebr. 4,12-13 Mc. 10,17-30 
20/21 okt. Jes. 53,10-11 Hebr. 4,14-16 Mc. 10,35-45
27/28 okt. Jer. 31,7-9 Hebr. 5,1-6 Mc. 10,46-52
03/04 nov. Deut. 6,2-6 Hebr. 7,23-28 Mc. 12,28b-34
10/11 nov. 1 Kon. 17,10-16 Hebr. 9,24-28 Mc. 12,38-44
17/18 nov. Dan. 12,1-3 Hebr. 10,11-14.18 Mc. 13,24-32
24/25 nov. Dan. 7,13-14 Apok. 1,5-8 Joh. 18,33b-37
01/02 dec. Jer. 33,14-16 1 Tess. 3,12-4.2 Lc. 21,25-28.34-36

De Passie op de website 
Op Goede Vrijdag 19 april 2019 zullen 
er in Vorden weer een Stille Tocht en 
twee vieringen van De Passie worden 
verzorgd. Deze traditie die door heel 
veel parochianen erg gewaardeerd 
wordt willen we graag voortzetten. 
Zoals elk jaar gaan we er weer een 
bijzondere eigentijdse viering van 
maken.We hebben nu een eigen plekje 
op de website waarop u alle informatie 
omtrent De Passie en de Stille Tocht 
kunt vinden. Wie wil meezingen kan 
zich daar inschrijven om deel te nemen 
aan het Passieprojectkoor 2019.

Alle informatie voor de koorleden over 
de repetities zal daar steeds worden 
weergegeven.
We kiezen ervoor om dat via de website 
te doen en niet meer via Facebook: 
zo kan iedereen bij de info, ook als 
men niet op Facebook zit. Blijf dus 
op de hoogte via de website en vind 
daar alle info omtrent de repetitie, 
data en tijden! U kunt zich daar ook 
aanmelden als u wilt meezingen in het 
Passieprojectkoor 2019.
Het Passieteam van de parochie HH. 
Twaalf Apostelen 

https://www.12apostelen.nl/index.php/passiekoor-1/

Voor vragen, reacties en info: projectkoordepassie@gmail.com

REA op bezoek 
in Zutphen

Op woensdag 19 september jongstleden 
was de REA op bezoek in Zutphen. 
De REA is de Raad voor Economische 
Aangelegenheden van het bisdom en 
vormt een adviesorgaan met een formele 
status binnen het kerkrecht. 

De raad adviseert bij investeringen 
die een bepaald bedrag te boven gaan 
en bestaat uit mensen die specifieke 
expertise hebben om gewogen advies te 
geven. Zo heeft de REA ook ooit advies 
gegeven over de restauratieplannen voor 
kerk en toren van de H. Johannes de 
Doperkerk in Zutphen. Om contact te 
houden met de praktijk bezoekt de REA 
eens per jaar een project waar zij bij 
betrokken zijn en dit keer betrof dat onze 
kerk in Zutphen. 

De raad, inclusief voorzitter kardinaal 
Eijk, werd ontvangen in de sacristie. 
Daar werd een presentatie verzorgd 
over de restauratiebehoefte en de 
publieke toegang van toren. Met name 
werd ingegaan op de fondsverwerving 
en het educatietraject. Met enige trots 
konden wij melden dat bijna 95% 
van de benodigde geldmiddelen via 
subsidies, donaties en bijdragen van 
vele organisaties en personen bijeen is 

gebracht. Ook het educatieprogramma 
voor leerlingen van basis- en voorgezet 
onderwijs met steigerbeklimming kreeg 
de nodige aandacht. Uiteraard mocht een 
bezoek aan de gerestaureerde toren niet 
ontbreken bij dit bezoek. Veel van onze 
gasten gingen graag op deze uitnodiging 
in. Het bezoek werd afgesloten met een 

dankwoord van kardinaal Eijk, die zijn 
lof uitsprak over de getoonde inzet en het 
geleverde resultaat.
Voor meer informatie over de feestelijke 
afronding van de restauratie, zie pagina 
18. 

Herman Heuver
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Vieringen in 
verzorgingshuizen
Borculo: Andriessenhuis, 1e 
vrijdag van de maand, 9.30 uur. 
Brummen: Tolzicht, donderdag in 
de even week, 16.00 uur.
Hengelo: De Bleijke, 3e donderdag 
van de maand, 19.00 uur.
Hengelo: De Bleijke, 4e vrijdag 
van de maand, Oec.viering, 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.

Vieringen door de week
Brummen: Andreashuis, iedere 
woensdag 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.

Koorrooster (voor zover bekend)
Baak: Dames- en Herenkoor alle vieringen
Borculo: Parochiekoor 7-20-28 okt.; 3-11-17 nov.
 Stemmig 2 en 24 november
Drempt: Willibrordkoor 13-28 okt.; 2-7-11-25 nov.
Hengelo: Willibrordkoor 7-14-28 oktober; 2-4-11-18-25 nov.
Joppe: Parochieel Koor 7-14-20 okt.; 2-4-11-25 nov.; 2 dec.
 Wladimirkoor  18 november
Keijenborg: Parochieel Koor 21-28 okt.; 4-25 nov.
 Herenkoor  14 okt.; 11 nov.
 2gether  2 december
Lochem: Gemengd Koor 7-21 okt.; 2-11-18-25 nov.
 Marinata 14 okt.; 4 nov.; 2 dec.
Olburgen: Parochiekoor 7-20 okt.; 4-17 nov.; 1 dec.
Ruurlo: Gemengd Koor 7-21 okt.; 2-4-10-18 nov.
 Markant 25 november
 Gemengd Koor en 
 Parochiekoor Borculo:  14 oktober 
Steenderen: Gemengd Koor alle vieringen
Vierakker: Kerkkoor alle vieringen
 Wladimirkoor 14 oktober
Vorden: Cantemus Domino 14-21 okt.; 2-18 nov.
 Vokate 6 oktober; 1 december 
 Kinderkoor 11 november 
Zutphen: Gemengd Koor 28 okt.; 25 nov.
 Dameskoor 21 okt.; 2-18 nov.
 Capella St. Jan 14 okt.; 11 nov.
 Schola 7 okt.; 2 dec.
 Gregoriaans Getijdenkoor 7 okt. 17.00 uur; 1 nov. 19.00 uur

Rozenkrans bidden
Borculo: O.L.V. Tenhemelopneming-
kerk, iedere woensdag om 10.15 uur, 
Drempt: H. Willibrordkerk, 1e woens-
dag van de maand, in oktober elke 
woensdag om 19.00 uur.
Brummen: Andreashuis, elke maan-
dag in oktober om 18.45 uur.
Joppe: O.L.V. Tenhemelopneming-
kerk, elke dinsdag in oktober om  
19.00 uur.
Keijenborg: H. Johannes de Doper-
kerk; iedere woensdag om 19.00 uur.
Zutphen: H. Johannes de Doperkerk: 
elke dinsdag in oktober om 19.00 uur 
en zondag 7 oktober 19.00 uur en  zon-
dag 1 november, 19.30 uur.

Kindernevenviering
Vierakker: H. Willibrordkerk op  
7 en 21 oktober; 4 en 11 november om 
10.00 uur.

Doopvieringen
Dopen vindt in principe plaats in een reguliere weekendviering, maar kan bij 
meerdere dopelingen ook in een aparte doopviering op dezelfde dag plaatsvinden. De 
doopvoorbereiding is parochieel georganiseerd. Deze voorbereiding is verplicht en wordt 
gegeven door de parochiële werkgroep doopvoorbereiding. Daarnaast is er een tweede 
bijeenkomst, waarin de doopouders kennismaken met de doopheer. 
U kunt uw kind aanmelden voor het dopen uiterlijk 10 dagen voor de 
doopvoorbereidingsdatum bij het parochiesecretariaat: secretariaat@12apostelen.nl 

In de volgende Onderweg komt de planning van de doopvoorbereiding en doopvieringen in 
het voorjaar 2019.

Mariavieringen
Borculo: O.L.V. Tenhemelopneming; 
zondag 7 oktober, 19.00 uur Marialof.
Drempt: H. Willibrordkerk; woens-
dag 3 oktober, 19.00 uur Marialof.
Steenderen: H. Willibrordkerk; 
maandag 22 oktober, 19.00 uur 
Mariaviering.
Zutphen: H. Johannes de Doperkerk; 
zondag 7 oktober, 17.00 uur 
Mariavesper.

Aanvangstijd 
zondagsviering
Met ingang van 1 juli 2018 is de 
aanvangstijd van de zondagsviering 
in de meeste geloofsgemeenschappen 
om 10.00 uur. In de H. Martinuskerk 
in Baak, de H. Willibrordkerk in Hen-
gelo, de H. Willibrordkerk in Steen-
deren en de Christus Koningkerk in 
Vorden begint de zondagsviering om 
9.30 uur.
vanaf 1 december begint de zondags-
viering in de H. Willibrordkerk in 
Olburgen om 9.30 uur.

Bijlage 
Vieringenschema



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

za 06/10 Vieringen in het 
Andreashuis

18.30 uur 
Eucharistie  
H. Scheve

17.00 uur 
WCV 

T. ten Bruin
za 06/10

zo 07/10 
27e zondag 
Wereldmissie-
dag kinderen

10.00 Euch.  
H. Scheve 17.00 

Maria Vesper 19.00 
Rozenkrans bidden

wo. 10 okt. 9.30 u.  
Woord & Gebed 

werkgroep

10.00 uur 
WCV 

T. ten Bruijn

10.00 uur  
WCV 

werkgroep

19.00 uur  
Marialof  

T. ten Bruin

10.00 uur  
WCV 

werkgroep

9.30 uur  
WCV 50jr KBO  

G. Spekkink

10.00 uur  
WCV  

W. Matti

9.30 uur 
WCV 

werkgroep
geen viering

10.00 uur 
WCV 

werkgroep
geen viering

10.00 uur 
Woorddienst 

werkgroep

zo 07/10 
27e zondag 

Wereldmissie-
dag kinderen

za 13/10
17.00 uur  

Effatta viering  
werkgroep

19.00 uur
Eucharistie 
H. Scheve

za 13/10

zo 14/10  
28e zondag  
door het jaar

10.00 uur  
Eucharistie  
F. Zandbelt

wo. 17 okt. 9.30 u. 
WCV  

A. Bos

10.00 uur  
WCV 

werkgroep

10.00 uur  
WCV 

werkgroep

9.30 uur  
WCV  

werkgroep

RUURLO, 10.00 uur  
Anders Vieren  

Borculo & Ruurlo

9.30 uur Euch. 
175 jaar Kerk  

J. Leisink

10.00 uur  
WCV 

werkgroep
geen viering geen viering

9.30 uur 
WCV 

werkgroep

10.30 uur 
Byzantijnse viering

H. Scheve

zo 14/10 28e 
zondag door het 

jaar

za 20/10
19.00 uur  

WCV  
A. Bos

19.00 uur  
Eucharisie  
H. Scheve

19.00 uur 
WCV 

G. Spekkink

19.00 uur 
WCV 

G. Oude Groen
za 20/10

zo 21/10  
29e zondag 
Wereld-
missiedag

10.00 uur  
Eucharistie  

Mgr. T. Hoogenboom

wo. 24 okt. 9.30 u. 
Woord & Gebed 

werkgroep

10.00 uur  
WCV  

A. Bos

9.30 uur  
WCV  

werkgroep

10.00 uur  
WCV 

werkgroep

9.30 uur  
WCV  

werkgroep

10.00 uur 
Eucharistie  
H. Scheve

geen viering geen viering
10.00 uur 

WCV 
G. Oude Groen

zo 21/10  
29e zondag 

Wereld-
missiedag

za 27/10
19.00 uur 

Eucharistie  
H. Scheve

19.00 uur 
WCV 

M. Storteler
za 17/10

zo 28/10  
30e zondag  
door het jaar

10.00 uur  
Eucharistie 
H. Scheve

wo. 31 okt. 9.30 u. 
Eucharistie  
H. Scheve

10.00 uur 
WCV 

werkgroep

10.00 uur 
Oec.viering 
werkgroep

geen viering
10.00 uur 

WCV 
werkgroep

9.30 uur
WCV

werkgroep

10.00 uur
WCV

M. Storteler
geen viering

Hoog Keppel 10.00
Oec.viering 
werkgroep

geen viering
zo 18/10 30e 

zondag door het 
jaar

do 01/11 
Allerheiligen, 
hoogfeest

18.30 uur 
Rozenkrans bidden 
19.00 Eucharistie 
Scheve/Ten Bruin

10.00 uur 
WCV 

T. ten Bruijn

do 01/11 
Allerheiligen, 

hoogfeest

vr 02/11 
Allerzielen

19.00 uur  
Allerzielen  

W. Matti

19.00 uur  
Allerzielen 
werkgroep

19.00 uur Euch. 
Allerzielen 
F. Zandbelt

19.00 uur 
Allerzielen 
werkgroep

19.00 uur Euch. 
Allerzielen 
H. Scheve

19.00 uur 
Allerzielen 
werkgroep

19.00 uur 
Allerzielen 

M. Storteler

19.00 uur
Allerzielen

G. Spekkink

19.00 uur
Allerzielen
werkgroep

19.00 uur 
Euch. Allerzielen 

J. Leisink

19.00 uur 
Allerzielen 
T. ten Bruin

vr 01/12 
Allerzielen

za 03/11
19.00 uur 

WCV 
T. ten Bruin

19.00 uur 
Euch. Allerzielen 

H. Scheve
za 03/11

zo 04/11 
31e zondag 
Zondag voor de 
Oecumene

10.00 uur 
Eucharistie 
E. Wassink

10.00 uur 
WCV 

werkgroep

10.00 uur 
Eucharistie 
H. Scheve

geen viering
10.00 uur 

WCV 
werkgroep

9.30 uur 
WCV 

werkgroep

10.00 uur Euch. 
Allerzielen 
J. Baneke

geen viering geen viering
10.00 uur 
Allerzielen 
T. ten Bruin

10.00 uur 
WCV 

werkgroep

zo 04/11 
31e zondag 

Zondag voor de 
Oecumene

wo 07/11 
H. Willibrord, 
hoogfeest

9.30 uur 
Eucharistie
J.Baneke

9.30 uur 
WCV 

A. Bos

10.00 uur Euch. 
met Ziekenzalving 

H. Scheve

wo 07/11 
H. Willibrord, 

hoogfeest

za 10/11
17.00 uur  

Effatta viering 
werkgroep

19.00 uur 
WCV 

werkgroep

17.00 uur 
WCV 

werkgroep
za 10/11

zo 11/11  
32e zondag  
door het jaar

10.00 uur Euch. 
Afsluiting 

restauratie 
H. Scheve

wo. 14 nov. 9.30 u. 
Woord & Gebed 

werkgroep

10.00 uur 
WCV 

werkgroep

10.00 uur 
Familieviering 

werkgroep

10.00 uur 
Oec. viering 
werkgroep

10.00 uur 
WCV 

werkgroep

9.30 uur Euch. 
F. Zandbelt 

18.30 Remigiuskerk 
St. Maarten

10.00 uur 
WCV 

werkgroep
geen viering

10.00 uur 
Eucharistie 
J. Baneke

geen viering
Prot. Kerk 10.00 

Oec.viering 
werkgroep

zo 11/11 32e 
zondag door het 

jaar

za 17/11
19.00 uur 

WCV 
werkgroep

19.00 uur 
WCV 

werkgroep

19.00 uur Euch. 
Ceciliafeest 
F. Zandbelt

za 17/11

zo 18/11 
33e zondag 
Werelddag  
van de armen

10.00 uur 
Eucharistie 
J. Baneke

10.30 uur
Byzantijnse viering

H. Scheve

10.00 uur 
Taizé viering 
werkgroep

9.30 uur 
WCV 

werkgroep

10.00 uur Euch. 
Ceciliafeest 

J. Leisink

9.30 uur 
WCV 

werkgroep

10.00 uur 
WCV 

werkgroep
geen viering

9.30 uur 
WCV 

werkgroep

10.00 uur 
WCV 

A. Bos

zo 18/11 
33e zondag 

Werelddag van 
de armen

za 24/11
19.00 uur 

WCV 
M. te Morsche

19.00 uur Euch. 
Cecilifeest 

H.Scheve/A.Bos

17.00 uur Euch. 
Ceciliafeest  

Scheve/OudeGroen
za 24/11

zo 25/11 
Christus, Koning 
van het heelal

10.00 uur 
Eucharistie 
F. Zandbelt

wo. 28 nov. 9.30 u. 
Woord & Gebed 

werkgroep

10.00 uur 
WCV 

T. ten Bruijn

10.00 uur 
WCV 

M. Storteler
geen viering

10.00 uur Euch. 
40jr Markant 

H. Scheve

9.30 uur 
WCV Ceciliafeest 

W. Matti

10.00 uur 
WCV Ceciliafeest 

L van de Kam

10.00 uur 
WCV Ceciliafeest 

G. Oude Groen
geen viering

9.30 uur 
WCV 

G. Spekkink

zo 25/11 
Christus, Koning 

van het heelal 

za 01/12
19.00 uur 

Eucharistie 
H. Scheve

19.00 uur 
WCV 

L. van de Kam

19.00 uur 
WCV 

T. ten Bruin

17.00 uur
Eucharistie 
J. Baneke

za 01/12

zo 02/12  
1e zondag 
Advent

10.00 uur 
Eucharistie 
J. Baneke

10.00 uur 
WCV

A. Bos

10.00 uur 
WCV 

MOVwerkgroep

10.00 uur 
Oec. viering 

W. Matti

9.30 uur 
WCV 

werkgroep

10.00 uur 
Eucharistie 
H. Scheve

9.30 uur 
WCV 

T. ten Bruin
geen viering geen viering

10.00 uur 
Woorddienst 

werkgroep

zo 02/12
1e zondag 

Advent
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LEGENDA: Euch.:  Eucharistieviering WD:  Woorddienst EHC:  Eerste H. Communieviering 
 WCV:  Woord- en Communieviering Oec.viering:  Oecumenische viering 



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

za 06/10 Vieringen in het 
Andreashuis

18.30 uur 
Eucharistie  
H. Scheve

17.00 uur 
WCV 

T. ten Bruin
za 06/10

zo 07/10 
27e zondag 
Wereldmissie-
dag kinderen

10.00 Euch.  
H. Scheve 17.00 

Maria Vesper 19.00 
Rozenkrans bidden

wo. 10 okt. 9.30 u.  
Woord & Gebed 

werkgroep

10.00 uur 
WCV 

T. ten Bruijn

10.00 uur  
WCV 

werkgroep

19.00 uur  
Marialof  

T. ten Bruin

10.00 uur  
WCV 

werkgroep

9.30 uur  
WCV 50jr KBO  

G. Spekkink

10.00 uur  
WCV  

W. Matti

9.30 uur 
WCV 

werkgroep
geen viering

10.00 uur 
WCV 

werkgroep
geen viering

10.00 uur 
Woorddienst 

werkgroep

zo 07/10 
27e zondag 

Wereldmissie-
dag kinderen

za 13/10
17.00 uur  

Effatta viering  
werkgroep

19.00 uur
Eucharistie 
H. Scheve

za 13/10

zo 14/10  
28e zondag  
door het jaar

10.00 uur  
Eucharistie  
F. Zandbelt

wo. 17 okt. 9.30 u. 
WCV  

A. Bos

10.00 uur  
WCV 

werkgroep

10.00 uur  
WCV 

werkgroep

9.30 uur  
WCV  

werkgroep

RUURLO, 10.00 uur  
Anders Vieren  

Borculo & Ruurlo

9.30 uur Euch. 
175 jaar Kerk  

J. Leisink

10.00 uur  
WCV 

werkgroep
geen viering geen viering

9.30 uur 
WCV 

werkgroep

10.30 uur 
Byzantijnse viering

H. Scheve

zo 14/10 28e 
zondag door het 

jaar

za 20/10
19.00 uur  

WCV  
A. Bos

19.00 uur  
Eucharisie  
H. Scheve

19.00 uur 
WCV 

G. Spekkink

19.00 uur 
WCV 

G. Oude Groen
za 20/10

zo 21/10  
29e zondag 
Wereld-
missiedag

10.00 uur  
Eucharistie  

Mgr. T. Hoogenboom

wo. 24 okt. 9.30 u. 
Woord & Gebed 

werkgroep

10.00 uur  
WCV  

A. Bos

9.30 uur  
WCV  

werkgroep

10.00 uur  
WCV 

werkgroep

9.30 uur  
WCV  

werkgroep

10.00 uur 
Eucharistie  
H. Scheve

geen viering geen viering
10.00 uur 

WCV 
G. Oude Groen

zo 21/10  
29e zondag 

Wereld-
missiedag

za 27/10
19.00 uur 

Eucharistie  
H. Scheve

19.00 uur 
WCV 

M. Storteler
za 17/10

zo 28/10  
30e zondag  
door het jaar

10.00 uur  
Eucharistie 
H. Scheve

wo. 31 okt. 9.30 u. 
Eucharistie  
H. Scheve

10.00 uur 
WCV 

werkgroep

10.00 uur 
Oec.viering 
werkgroep

geen viering
10.00 uur 

WCV 
werkgroep

9.30 uur
WCV

werkgroep

10.00 uur
WCV

M. Storteler
geen viering

Hoog Keppel 10.00
Oec.viering 
werkgroep

geen viering
zo 18/10 30e 

zondag door het 
jaar

do 01/11 
Allerheiligen, 
hoogfeest

18.30 uur 
Rozenkrans bidden 
19.00 Eucharistie 
Scheve/Ten Bruin

10.00 uur 
WCV 

T. ten Bruijn

do 01/11 
Allerheiligen, 

hoogfeest

vr 02/11 
Allerzielen

19.00 uur  
Allerzielen  

W. Matti

19.00 uur  
Allerzielen 
werkgroep

19.00 uur Euch. 
Allerzielen 
F. Zandbelt

19.00 uur 
Allerzielen 
werkgroep

19.00 uur Euch. 
Allerzielen 
H. Scheve

19.00 uur 
Allerzielen 
werkgroep

19.00 uur 
Allerzielen 

M. Storteler

19.00 uur
Allerzielen

G. Spekkink

19.00 uur
Allerzielen
werkgroep

19.00 uur 
Euch. Allerzielen 

J. Leisink

19.00 uur 
Allerzielen 
T. ten Bruin

vr 01/12 
Allerzielen

za 03/11
19.00 uur 

WCV 
T. ten Bruin

19.00 uur 
Euch. Allerzielen 

H. Scheve
za 03/11

zo 04/11 
31e zondag 
Zondag voor de 
Oecumene

10.00 uur 
Eucharistie 
E. Wassink

10.00 uur 
WCV 

werkgroep

10.00 uur 
Eucharistie 
H. Scheve

geen viering
10.00 uur 

WCV 
werkgroep

9.30 uur 
WCV 

werkgroep

10.00 uur Euch. 
Allerzielen 
J. Baneke

geen viering geen viering
10.00 uur 
Allerzielen 
T. ten Bruin

10.00 uur 
WCV 

werkgroep

zo 04/11 
31e zondag 

Zondag voor de 
Oecumene

wo 07/11 
H. Willibrord, 
hoogfeest

9.30 uur 
Eucharistie
J.Baneke

9.30 uur 
WCV 

A. Bos

10.00 uur Euch. 
met Ziekenzalving 

H. Scheve

wo 07/11 
H. Willibrord, 

hoogfeest

za 10/11
17.00 uur  

Effatta viering 
werkgroep

19.00 uur 
WCV 

werkgroep

17.00 uur 
WCV 

werkgroep
za 10/11

zo 11/11  
32e zondag  
door het jaar

10.00 uur Euch. 
Afsluiting 

restauratie 
H. Scheve

wo. 14 nov. 9.30 u. 
Woord & Gebed 

werkgroep

10.00 uur 
WCV 

werkgroep

10.00 uur 
Familieviering 

werkgroep

10.00 uur 
Oec. viering 
werkgroep

10.00 uur 
WCV 

werkgroep

9.30 uur Euch. 
F. Zandbelt 

18.30 Remigiuskerk 
St. Maarten

10.00 uur 
WCV 

werkgroep
geen viering

10.00 uur 
Eucharistie 
J. Baneke

geen viering
Prot. Kerk 10.00 

Oec.viering 
werkgroep

zo 11/11 32e 
zondag door het 

jaar

za 17/11
19.00 uur 

WCV 
werkgroep

19.00 uur 
WCV 

werkgroep

19.00 uur Euch. 
Ceciliafeest 
F. Zandbelt

za 17/11

zo 18/11 
33e zondag 
Werelddag  
van de armen

10.00 uur 
Eucharistie 
J. Baneke

10.30 uur
Byzantijnse viering

H. Scheve

10.00 uur 
Taizé viering 
werkgroep

9.30 uur 
WCV 

werkgroep

10.00 uur Euch. 
Ceciliafeest 

J. Leisink

9.30 uur 
WCV 

werkgroep

10.00 uur 
WCV 

werkgroep
geen viering

9.30 uur 
WCV 

werkgroep

10.00 uur 
WCV 

A. Bos

zo 18/11 
33e zondag 

Werelddag van 
de armen

za 24/11
19.00 uur 

WCV 
M. te Morsche

19.00 uur Euch. 
Cecilifeest 

H.Scheve/A.Bos

17.00 uur Euch. 
Ceciliafeest  

Scheve/OudeGroen
za 24/11

zo 25/11 
Christus, Koning 
van het heelal

10.00 uur 
Eucharistie 
F. Zandbelt

wo. 28 nov. 9.30 u. 
Woord & Gebed 

werkgroep

10.00 uur 
WCV 

T. ten Bruijn

10.00 uur 
WCV 

M. Storteler
geen viering

10.00 uur Euch. 
40jr Markant 

H. Scheve

9.30 uur 
WCV Ceciliafeest 

W. Matti

10.00 uur 
WCV Ceciliafeest 

L van de Kam

10.00 uur 
WCV Ceciliafeest 

G. Oude Groen
geen viering

9.30 uur 
WCV 

G. Spekkink

zo 25/11 
Christus, Koning 

van het heelal 

za 01/12
19.00 uur 

Eucharistie 
H. Scheve

19.00 uur 
WCV 

L. van de Kam

19.00 uur 
WCV 

T. ten Bruin

17.00 uur
Eucharistie 
J. Baneke

za 01/12

zo 02/12  
1e zondag 
Advent

10.00 uur 
Eucharistie 
J. Baneke

10.00 uur 
WCV

A. Bos

10.00 uur 
WCV 

MOVwerkgroep

10.00 uur 
Oec. viering 

W. Matti

9.30 uur 
WCV 

werkgroep

10.00 uur 
Eucharistie 
H. Scheve

9.30 uur 
WCV 

T. ten Bruin
geen viering geen viering

10.00 uur 
Woorddienst 

werkgroep

zo 02/12
1e zondag 

Advent
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‘Volg je hart’: 
kloosterweekend 
voor jongeren
Voor het kloosterweekend trekken de deelnemers 

dit jaar over de grens van het Aartsbisdom Utrecht 

naar de Norbertijnen. Voor hen is de leefregel van 

Sint Augustinus heel belangrijk. Augustinus was een 

bijzonder mens die in zijn zoektocht naar geluk mis-

schien wel heel dicht bij ons staat. Stap even uit je 

dagelijkse bezigheden en vind tijd voor jezelf. Leef 

mee op het ritme van het kloosterleven en ontdek met 

Augustinus wat gelukkig maakt.

Waar: Abdij van Berne, Abdijstraat 49, 5473 AD  

Heeswijk
Aankomst: vrijdag 9 november 16.00 uur

Vertrek: zondag 11 november 15.00 uur

Eigen bijdrage: 50 euro p.p.

Begeleiding: Vicaris Hans Pauw en JPU

Aanmelden vóór 25 oktober via:  

jongerenpastoraat@aartsbisdom.nl  

of de Facebookpagina van ‘Jong Aartsbisdom’

Thuisprogramma 
WJD 2019 op 
Ameland

In 2019 vinden de Wereldjongerendagen (WJD) plaats in 
Panama. Omdat dit grootste Rooms-Katholieke jonge-
renevenement ter wereld dit keer in januari wordt ge-
houden en de reis naar Panama kostbaar is, organiseert 
Jong Katholiek ook een programma voor thuisblijvers. Dit 
programma, getiteld WJD@home, vindt van 25 tot 27 
januari 2019 plaats op Ameland.

Het thema van deze WJD@home is net als voor de WJD 
in Panama: ‘Zie de dienstmaagd des Heren; mij geschiede 
naar uw woord’ (Lucas 1, 38). Paus Franciscus benadrukt 
dat Maria met haar geloof, moed en durf een voorbeeld 
is voor jongeren en de Kerk.

Jong Katholiek ziet diverse redenen waarom jongeren, 
met name in de schoolleeftijd, niet mee kunnen naar Pa-
nama, ook al hebben ze interesse. De reis is ver en duur 
en deze WJD vallen niet in een schoolvakantie. Vandaar 
dat voor de reis naar Panama vanaf het begin is gedacht 
aan jonge, werkende professionals die tijdens hun reis 
naar Panama verschillende streams of keuze programma’s 
kunnen volgen die aansluiten bij hun belevingswereld.

Voor jongeren die hier om welke reden dan ook niet bij 
kunnen aansluiten, is er dus het thuisblijfprogramma 
WJD@home. Jongeren tussen 16 en 30 jaar zijn welkom, 
de kosten bedragen € 75.

Aanmelden kan tot 20 december. Alle informatie hier-
over is te vinden op http://wjd.jongkatholiek.nl/artike-
len/beleef-de-wjd-vanaf-ameland/

Jongeren uit het Aartsbisdom Utrecht die naar de WJD 
in Panama willen, kunnen kiezen uit vier reisinitiatieven. 

Meer informatie: 
http://jongaartsbisdom.nl/index.php?id=513
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Terugkombijeenkomst�communicanten
Op vrijdagavond 31 augustus kwamen 11 van de 13 communi-canten met hun ouders naar het Kerspel in Steenderen voor de terugkombijeenkomst. We blikten terug op de Eerste Heilige Communieviering van 10 juni. Iedereen vond het een fijne en mooie viering. De kinderen hebben het wel  spannend gevonden. Marie-José las het verhaal van de  Emmausgangers voor uit het communieboekje. Daarna gingen de ouders en kinderen een weg schilderen met allemaal dingen die je in je leven tegen komt. Het leverde een prachtig kunstwerk op van enkele meters lang.

Er is weer 
Kliederkerk!

Na het succes van de eerste Kliederkerk in Keijenborg-
Hengelo in april 2018 wordt het tijd voor Kliederkerk in 
de herfst! 

Op zondagmiddag 30 september zijn kinderen van 0 tot 
12 jaar en hun ouders, opa’s, oma’s van harte welkom 
voor een spetterende interactieve viering in en rond de 
Remigiuskerk in Hengelo. Het thema is “Gaaf natuurlijk!” 
en alles draait om het verhaal van de Schepping. Hoe 
mooi is de natuur met de dieren, de bomen, de bloemen 
en ook de mensen? Om 14.30 uur gaan we van start met 
een korte welkomstviering, daarna is er ruim de tijd voor 
allerlei activiteiten naar keuze. Die kunnen kinderen en 
volwassenen samen doen. 
Houd je van figuurzagen? Ben je sportief? Vind je het 
leuk om lekkere hapjes in de kleuren van de regenboog 
klaar te maken? Of ga je er liever op uit om schatten uit 
de natuur te verzamelen? Deze en nog veel meer dingen 
kun je doen. Ook voor de allerkleinsten is er speelgele-
genheid. In de korte slotviering laten we elkaar zien wat 
we hebben gemaakt, gedaan en ontdekt. En daarna is 
iedereen welkom bij de High Tea – met natuurlijk limo-
nade, thee en lekkers. De middag eindigt om 16.30 uur. 
De toegang is gratis. Aanmelding is wenselijk in verband 
met de High Tea. 

Kliederkerk staat voor samen ontdekken, samen delen 
en samen vieren; op een creatieve en ontspannen manier 
de betekenis van Bijbelverhalen ontdekken. In Hengelo 
en Keijenborg wordt Kliederkerk georganiseerd door 
de Protestantse Kerk en de RK Geloofsgemeenschappen 
van Hengelo en Keijenborg. Contactpersonen: ds. Aleida 
Blanken dominee@pknhengelogld.nl, tel. 0575461224 en 
Ans Geurtsen, ansjeg@hotmail.com , tel. 0575462945 
Websites: www.protestantsegemeentehengelogld.nl ; 
www.willibrordhengelo.nl ; www.12apostelen.nl ;  
www.kliederkerk.nl
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Emmanuel / H. Johannes de Doper  
Zutphen
Tengnagelshoek 10a, 7201 NE Zutphen, 0575-527080, 
info@stjan-emmanuel.com
Secretariaat: dinsdag 9.00-11.00 uur.
Rekeningnr.: NL76INGB0000887463
t.n.v. RK GG St. Jan Emmanuel
Redactie: scpellemans@hotmail.com

Locatieraad voorzitter: vacant; Ben van de Krabben, 
secretaris , 529137; Herman Veldscholten, penningmeester,  
06 49683822; gebouwen: vacant, Colin Franken, 0653674689; 
Jordy Vicente, 0575571527.

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

Restauratie St. Jan 
Zutphen afgerond
Na een intensieve periode is de 

restauratie van kerk en toren 
van de H. Johannes de Doper 
afgerond. Jarenlang hebben 
vele mensen op verschillende 
manieren geholpen om dit 
project tot een goed einde te 
brengen en we zijn er trots op  
te kunnen melden dat het 
gelukt is! 
Op 11 november aanstaande 
zal hier tijdens de 
Eucharistieviering om 
10.00 uur nadrukkelijk 
bij worden stilgestaan. Na 
afloop van de viering zal een 
bijeenkomst in feestelijke 
sfeer plaatsvinden waarbij 
herinneringen aan de 
verbouwing opgehaald 
kunnen worden. 

Iedereen wordt van harte uitgenodigd 
hierbij aanwezig te zijn!
Namens het parochiebestuur en de 
locatieraad Zutphen
Herman Heuver

Allerzielen 2018
Ook dit jaar zal er weer een lichtjesavond 
georganiseerd worden op de oude R.K. 
Begraafplaats aan de Warnsveldseweg te 
Zutphen. Het begint een mooie traditie 

te worden om deze avond voor onze 
dierbaren weer te organiseren. Een avond 
waarbij wij al onze overledenen nog 
eens een keer extra in het licht zetten. 
Daarom zullen op vrijdag 2 november 
vanaf 18.00 uur de graven en paden door 
middel van vele tuinfakkels verlicht zijn. 
Na de dienst in de St. Jan, om ongeveer 
20.15 uur, zal er op de begraafplaats 
ook een klein moment van overweging 
zijn met een gedicht en een kort gebed. 
Samen zullen wij zo even extra stil staan 
bij onze dierbaren die hier, maar vooral 
ook elders, begraven zijn. Ook is er voor 
iedereen die dat wil, of daar behoefte 
aan heeft, de gelegenheid om even na te 
praten. Daarna, om ongeveer 20.30 uur 
sluiten wij de avond af. Wij hopen op een 
grote opkomst en vooral dat het weer ons 
gunstig gezind zal zijn, om vooral hen die 
ons dierbaar zijn niet te vergeten.
Namens de vrijwilligers van de RK 
Begraafplaats, Joop Jansen

Misintenties 
7/10: Hendrikus Gerardus Johannes 
Wientjes; 14/10: Familie van Enk-
Thomson; 21/10: Gerhardus Wilhelmus 
Jansen; Maria Jansen-Snelder; Gerard 
Jansen; 28/10: overleden familie 
Leisink-Veenhuis; uit dankbaarheid 
bij een 60-jarig huwelijksfeest; 2/11: 
ouders De Wijs en dochters Willie, 
Tonnie, Magda en Lies; 4/11: Hendrikus 
Gerardus Johannes Wientjes; Adriaan 
Petrus Johannes Marie van Agtmaal.

Overleden
23/8: Euphemia Maria Mathilda Kok- 
Scholtenlinde, 82 jaar.
30/8: Cornelis Bernardus van der Mark, 
86 jaar.

Overleden vanaf 13 september 2017
Mw. Antonia Aleida Marie 
Willemsen-Peters, 02/08/1925 
-13/09/2017, 92 jaar

Gerardus Johannes Bartels, 
26/05/1922 – 21/11/2017, 95 jaar
Hendrika Wilhelmina Carolina 
ter Maat-Bongaards, 26/07/1931 – 
13/12/2017, 86 jaar
Hr. Theodorus Maria Everts, 
09/03/1947 – 11/02/2018, 70 jaar
Mw. Margaretha Antonetta Maria 
Cornelia Graafmans-Heeren, 
15/11/1932 – 27/11/2018, 85 jaar
Petronella Christina Beuger-Janssen, 
25/11/1918 – 07/03/2018, 99 jaar 
Theresia Berendina Beatrix 
Bleumink-Timmer, 12/05/1938 – 
05/04/2018, 79 jaar
Jacobus Gerardus Alphonsus Maria 
Roording, 08/05/1948 – 09/04/2018, 
69 jaar 
Alfonsus Maria Lansman, 05/12/1929 
– 16/04/2018, 88 jaar
Jacoba Helena van Keulen-Snelder, 
15/04/1922 – 18/04/2018, 96 jaar
Henrikus van Zutphen, 20/06/1935 – 
29/04/2018, 82 jaar
Johan Marinus Gerrit van Ooster-
wijk, 24/08/1942 – 08/05/2018, 75 jaar
Johannes Arnoldus Antonius 
Steenbrink, 14/11/1929 – 18/05/2018, 
88 jaar
Coenrada Woutera Willemina Bax-
Buitenhuis, 02/06/1938 – 19/06/2018, 
80 jaar
Gerhardus ter Doest, 13/04/1933 – 
27/06/2018, 85 jaar
Gerhard Herman Roos, 26/01/1928 – 
06/07/2018, 90 jaar
Euphemia Maria Mathilda Kok 
Scholtenlinde, 08/05/1936 – 
23/08/2018, 82 jaar
Cornelis Bernardus van der Mark, 
19/09/1931 – 30/08/2018, 86 jaar

Effataviering
Op zaterdag 13 oktober en zaterdag 
10 november om 17.00 uur is er weer 
een Effataviering in de St. Jan.  
U bent van harte welkom!

Kerkdiensten Vredeskapel-GGNet
(10.30 uur)
7/10: T. van Driel; 14/10: M. van de 
Velde; 21/10: L. van de Kam; 28/10: 
J. Ras (bezinningsbijeenkomst); 4/11: 
M. van de Meer; 11/11: R. Rijk; 18/11: 
R. Baauw (Viering van Verbondenheid); 
25/11: J. Ras (bezinningsbijeenkomst); 
2/12: L. van de Kam.

Middagpauzediensten: 
iedere donderdag, 12.15 uur - 12.30uur.
(Luthersekerk, Beukerstraat 10, Zutphen)
11/10: Leger des Heils; 18/10: ds. S. Sluis; 
25/10: ds. G.W. van de Brug; 1/11: ds. 
J. van Houwelingen; 8/11: pastor mw. 
G. Pols; 15/11: ds. C. Bochanen; 22/11: 
ds. W. de Bruin; 29/11: ds. W. Stolte.
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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

Scheppen is scheiden
Geraakt door het boek ‘De moed om 
te beslissen’ van Anselm Grün (Ten 
Have, 2012), deel ik graag enkele mooie 
observaties en overwegingen van hem 
met u. 

God schiep de wereld. God is onze 
schepper. Wat zeggen we daarmee? 
Scheppen is scheiden. Scheiden wat eerst 
één was, of door elkaar liep. God scheidt 
het licht en de duisternis. De orde van de 
chaos. De wateren onder het uitspansel 
van de wateren boven het uitspansel.
Kenmerk van de mens is dat hij ook het 
vermogen heeft tot scheppen. Wij nemen 
deel aan het scheppend handelen van 
God. En daartoe behoort het scheiden en 
het beslissen (‘scheiden’ en ‘entscheiden’ 
in het Duits). Door beslissingen te nemen, 
scheiden ook wij mensen het gevormde 
van het ongevormde, het bewuste van het 
onbewuste, het licht van het donker. Door 
de keuzes die we maken, geven we vorm 
aan onze persoon, wie we zijn en worden 
en wat niet. 

Wezenlijk voor de mens is dat hij keuze 
heeft. Wij maken niet allen keuzes. Keuzes 
zijn de kern van ons bestaan. Door te 
kiezen, geven wij vorm aan ons bestaan. 
Wij vormen onszelf door onze beslissingen 
en wij zijn vrij om voor of tegen God te 
kiezen. Een belangrijke manier om keuzes 
te maken, is het geloof. Het geloof is een 
grondkeuze van de mens met het oog op 
God. De grondkeuze voor God stempelt 
alle individuele beslissingen die wij maken 
in de loop van ons leven. We mogen een 
leven lang oefenen in het kiezen, zodat 
we ook in de dood voor het leven kunnen 
kiezen. Jezus leefde ons dat voor. We 
kiezen ervoor hoe we in het leven staan, 
hoe we de ander zien en wat we doen om 
Gods wil op aarde te laten geschieden. 

Door het maken van keuzes geven we ons 
leven vorm. We draaien het in de richting 
die we willen. Een richting die past bij ons 
wezen. We worden medescheppers naast 
God. God maakte ons naar Zijn beeld en 
gelijkenis. In onze keuzes is het aan ons 
het oorspronkelijke beeld van God steeds 
meer te scheiden van vertroebelingen die 
dat beeld aantastten - door projecties die 
anderen ons opdrongen, illusies die we 
zelf creëerden. Geloven is steeds voor het 
leven en de liefde kiezen, keuzes maken 
die ons leven richting geven en tot bloei 
brengen. Een leven dat overeenstemt 
met ons innerlijk wezen en dat ons en de 
mensen om ons heen tot zegen is.
U kunt het boek bestellen in de handel of 
lenen in de bibliotheek. 
Sjoerd van Geffen

In Memoriam
Maandag 20 augustus is overleden Henk 
(Hendrikus Cornelis) Peters.  
Vrijdag 24 augustus was de dankdienst in 
de Oude of Pancratiuskerk, aansluitend 
hebben wij Henk begeleid naar zijn 
laatste rustplaats op het RK kerkhof. 
Heer geef Henk de eeuwige rust, en het 
eeuwige licht verlichte hem.

Vanuit het Andreaskoor
Het Andreaskoor heeft meegezongen 
met het projectkoor in de parochiële 
startviering te Keijenborg. 
Tijdens de Oecumenische viering op  
23 september zingt het koor samen met 
de Cantorij.
In de woensdagmorgenviering op 3 
oktober zal het koor weer een Taizé 
viering verzorgen in het Andreashuis.
Op 2 november tijdens de 
Allerzielenviering in Concordia zal het 
koor zingen met pianist Jos Mijland.

Klusochtend kerkhof
Op zaterdag 27 oktober is op het R.K. 
kerkhof de halfjaarlijkse klusochtend. 
U bent vanaf 9.00 uur welkom om het 
kerkhof winterklaar te maken. Vele 
handen maken licht werk!

Bedevaart Kevelaer 
Zaterdag 1 september hebben wij weer 
de jaarlijkse bedevaart naar Kevelaer 
gemaakt. 
Voor de tweede maal werd er 
samengewerkt door de broederschappen 
van Zutphen-Apeldoorn e.o., Raalte 
en Lichtenvoorde. Het gevolg was dat 
wij om 9.00 uur konden starten met 
een plechtige Eucharistieviering in een 
overvolle Antonius Kirche. Waarna 
de drie offerkaarsen in processie naar 
de Gnadenkapelle gebracht werden 
om daar aangeboden te worden. De 
totale pelgrimsgroep werd daar warm 
welkom geheten. Vervolgens was een 
ieder vrij om zijn of haar tijd in te delen 
tot de gezamenlijke kruisweg. Er werd 
koffie gedronken, met de gebruikelijke 
‘Kuchen’, gewinkeld, uiteraard zocht 
men een rustige plek om te bidden en 
of een kaarsje te offeren en er was de 
mogelijkheid om te biechten. De kruisweg 
werd gelopen in de Basiliek of in het 
park. Om dat het deze dag prachtig weer 
was werd de kruisweg door velen in het 
park gelopen. In zes groepen hebben wij 
met veel devotie het lijden en sterven 
van Jezus herdacht. ‘s Middags om half 
vijf verzamelde een ieder zich weer in de 
Basiliek voor het plechtig Lof. Een mooie 
indrukwekkende viering waarin Mrg. 
Hogeboom voor ging. Zoals gebruikelijk 
werden tijdens dit lof de gekochte 
devotionalia (door Mrg. Hogeboom) 
gezegend. Met deze prachtige viering 
werd de bedevaart afgesloten en werd 
in processie Kevelaer weer verlaten. 
Wij kunnen terug kijken op een zeer 
geslaagde bedevaart, hopelijk kunnen we 
volgend jaar op 7 september weer vele 
bedevaartgangers verwelkomen.
Diaken Anton Bos
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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. 491212.

Pastoraatgroep Bertus Haarman, 0573-432407; Clemens 
Tenholter, 492392; Germaine Wijnands, 06-53227452, Anne 
Wijffels, 490752; Lenneke Groenevelt, 846657.

PCI: email: joppe@pci12apostelen.nl

Gezellig feest in Joppe 
t.g.v. 150 jarig jubileum
Zondag 9 september was de grote dag 
voor de viering van het 150 jarig jubileum 
van de kerk en de geloofsgemeenschap 
van Joppe. De vlag en wimpel in de 
toren en de mast. Gouden zonnestalen 
omlijsten de processie, H. Mis en de 
brunch. Op pagina 11 van deze Onderweg 
leest u er meer over.

De monniken

Tijdens het feest 150 jaar Joppe waagden 
zich een viertal ‘broeders uit Egmond aan 
Zee’ zich aan een prachtig lied op de me-
lodie van ‘Ons Dorp’ van Wim Sonneveld 
over het rijke Roomse leven. Het enthou-
siaste publiek zong het refrein uit volle 
borst mee! Het was een daverend succes. 

Alle hens aan dek … 
Om de feestelijke dag van 9 september 
mogelijk te maken zijn er veel 
werkzaamheden verricht. 
Velen die op welke wijze dan ook hebben 
bijgedragen worden heel hartelijk 
bedankt. 
Een foto impressie vindt u op de site. 

Heg geknipt 
Ondanks de droge zomer groeit een heg 
en deze is in augustus door de tuinploeg 
weer geknipt. 
Het ziet er weer strak uit. Dank jullie wel.

Ontmoet beeldend 
kunstenaar Pieter Snijders

‘Toen ik bezig was ervoer ik enorm veel 
plezier, vond het heel fijn en leuk het weer 
op te pakken.’
Ter ere van het jubileum 150 jaar 
Joppekerk heeft Pieter het mooie 
bronsplastiek Maria Tenhemelopneming, 
de patrones van de kerk ontworpen en 
gemaakt. Pastoor Harry Scheve heeft het 
ontwerp 15 augustus voor de Heilige Mis 
gezegend. Op de site leest u het interview 
en over de viering van 15 augustus.

Boek 150 jaar kerk in 
Joppe
Ter gelegenheid van het 150 jarig bestaan 
van de kerk en geloofsgemeenschap heeft 
de Stichting Vrienden van Joppekerk 
het initiatief genomen voor de uitgifte 
van een boek over de geschiedenis van 
Joppe. De auteur is Froukje Holtrop en 
15 augustus is na de viering haar boek 
aan de hand van een interview met Paul 
Wijnands (voorzitter van de stichting) 
gepresenteerd. Het is een prettig leesbaar 
boek en mooi geïllustreerd. Voor meer 
informatie over de presentatie en de 
verkooppunten zie de site.

Allerzielen 
Vrijdag 2 november gedenken wij 
onze dierbare overledenen. Tijdens de 
viering worden de gedachteniskruisjes 

van de overledenen, die het afgelopen 
jaar zijn overleden, uitgereikt aan de 
nabestaanden. Na de viering van 19.00 
uur zal de processie naar het kerkhof 
plaatsvinden waarna de graven gewijd 
zullen worden door pastor F. Zandbelt. 

Twee banken te koop
Er zijn twee kerkbanken te koop en de 
opbrengst is voor het Mexico-project. 
Heeft u belangstelling dan kunt u dat 
melden bij leden van de locatieraad. 

Rozenkransgebed 
In de oktobermaand vindt op de eerste 
4 dinsdagavonden om 19.00 uur het 
rozenkransgebed plaats. U bent van harte 
welkom. 

Koffieochtend 
Woensdag 14 november is de 
eerstvolgende koffieochtend in de 
pastorie. Deze keer gaan we naar een 
verborgen verleden kijken. Net zoals in de 
TV serie gaan we het verborgen verleden 
van één van de vroegere pastoors in 
Joppe ontrafelen. Ook blijft er nog genoeg 
tijd over voor de koffie en een gesprek. 
U bent allen van harte welkom op deze 
ochtend om 10.00 uur. Puck Vork 0575 
– 490500 of Janny Engelsman 0575-
490434.

Viering met pater 
John Auping 
Op verzoek van de jubileumcommissie 
150 jaar Joppe ging zondag 16 september 
pater John Auping SJ ons voor in de 
Heilige Mis. We hadden een volle kerk 
en ook enkele oud klasgenoten van pater 
Auping waren er. Na afloop was het een 
gezellig samenzijn in de pastorie waar 
pater Auping het boek – 150 jaar Kerk 
in Joppe – met de Joppekaars kreeg 
overhandigd door Germaine Wijnands. 
Ook werd de laatste stand van de 
opbrengsten voor het Mexico-project 
doorgegeven dat al ruim 7000 euro is. 
Alle gulle gevers worden heel hartelijk 
bedankt. 
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H. Joseph - Lochem
Nieuweweg 18, 7241 ET Lochem; 0573-251457, 
rkkerklochem@hetnet.nl
Secretariaat: dinsdag en donderdag 8.45-11.45 uur. 
Rekeningnr.: NL94RABO0336626193 (algemeen en 
intenties). 
Rekeningnr.: NL72 RABO 0180 7992 90 (kerkbalans).
Redactie: gjvaarwerk@kpnmail.nl 

Locatieraad Anton Schilderinck, vz., 251115;  
Paul Wuts, pm., 460149; Hanneke Vos, secr. 0651755417.

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

PCI: email: lochem@pci12apostelen.nl

Durf te vragen / durf aan 
te bieden
Op 2 september jl. was ik samen met 
een heleboel parochianen, waaronder 
zo’n dertig uit de Lochemse geloofs-
gemeenschap, bij de startviering in 
Keijenborg. Een mooi begin van een 
‘nieuw jaar’. Elders in deze Onderweg 
leest en ziet u hier meer over. 
Er zullen ongetwijfeld mensen zijn die 
er ook graag bij hadden willen zijn, maar 
verhinderd waren, vergeten waren dat 
er in Lochem geen viering was of … niet 
in de gelegenheid waren om op eigen 
gelegenheid naar Keijenborg te gaan. En 
om die laatste groep gaat het. In de nabije 
toekomst zal het vaker voorkomen dat we  
– vanwege bijzondere vieringen elders – 
in onze eigen geloofsgemeenschap geen 
viering hebben en uit moeten wijken naar 
andere locaties. 
Om mensen die geen eigen vervoer 
hebben toch de mogelijkheid te geven bij 
deze vieringen aanwezig te zijn, heb ik het 
voorstel ‘Vragen en bieden’. Hoe werkt 
dit? 

Is er een bijeenkomst buiten Lochem 
waaraan u deel wilt nemen (bijvoorbeeld 
een parochieavond of een viering in de 
Goede Week) en heeft u geen vervoer, 
of gaat u naar zo’n bijeenkomst en heeft 
u één of meer plekken in uw auto over, 
meld dat en we kunnen proberen of 
we vraag en aanbod bij elkaar kunnen 
brengen. Ik bied aan dit op te pakken en 
te coördineren. Heeft u vragen, bel mij op 
nummer 06-185 501 86.
Petra Hulman

Medewerker gezocht
De voedselbank Lochem is op zoek naar 
een enthousiaste medewerker om op de 
vrijdagochtend 2 à 3 keer per maand 
voedselpakketten uit te delen aan mensen 
die van de voedselbank gebruikmaken.
En voor de tuin ‘Het beloofde land’ 

aan de Boekhorstlaan in Lochem waar 
groenten voor de voedselbank worden 
verbouwd zoekt men iemand die op 
donderdagmiddag of donderdagavond 
wil helpen met het snijden van groenten. 
Voor inlichtingen kunt u mevrouw Wil 
Zuiderveld bellen, telefoon 0573-797221.
Lucia Doornbos

Zonnepanelen op 
St. Josephkerk
Met de informatieavond op maandag 
3 september 2018, die door een kleine 
dertig belangstellenden is bijgewoond, 
is het project ‘Zon op de Lochemse 
St. Josephkerk’ van start gegaan. Na 
ontvangst met een kopje koffie of thee, 
heette de voorzitter van de locatieraad, de 
heer Anton Schilderinck, de aanwezigen 
hartelijk welkom. Anton: “Als katholieke 
geloofsgemeenschap willen we midden 
in de samenleving staan, speciaal in die 
van Lochem en omstreken. Dit heeft 
geleid tot het beschikbaar stellen van het 
dak van onze kerk voor zonnepanelen 
om zo een bijdrage te leveren aan de 
transitie van energie en verduurzaming 
van die samenleving. Ons initiatief is 
opgepakt door het parochiebestuur van 
de HH. Twaalf Apostelen en kan nu onder 
hun verantwoordelijkheid van start gaan.” 

Door projectleider Guus Köster werd 
het project toegelicht en kregen de 
aanwezigen volop de gelegenheid vragen 
te stellen. Als laatste sprak Paul Stasse 
van ‘Lochem Energie’, de coöperatieve 
vereniging U.A. (met inmiddels ruim 
600 leden en zo’n 350 klanten) die wil 
dat onze energie in 2030 in onze eigen 
gemeente geproduceerd wordt. 

Een belangrijk aspect voor het doorgaan 
van het project en om subsidiegelden 
te ontvangen is de voorwaarde dat 
er minimaal 50 deelnemers zijn. Tot 
de deelnemers behoren niet alleen 
de toekomstige coöperatieleden die 
certificaten (panelen) kopen voor € 325 
per paneel, maar ook de mensen die 
als donateur van het project eenmalig 
€ 50 betalen. Dus als u geen lid wordt 
van de coöperatie maar eenmalig € 50 
doneert, steunt u het milieu en vooral 
ook onze kerk, want de St. Josephkerk 
ontvangt van de coöperatie een bedrag 
van € 10.000 als vergoeding voor het 
gebruik van het dak van de kerk. Kortom, 
met een donatie van € 50 kunt u er voor 
zorgen - zonder een paneel te kopen - dat 
het project doorgang vindt en onze kerk 
€ 10.000 ontvangt.
Nu maar hopen dat de mensen (vóór 30 
september) aangeven certificaten te willen 
kopen en/of eenmalig € 50 te willen 
doneren. Meer informatie over het project 
vindt u op de website www.12apostelen.nl 
van onze parochie. 

Kom over de drempel

Dankzij twee parochianen van onze 
geloofsgemeenschap die niet met naam 
genoemd willen worden, hebben we 
voor de ingang van de kerkdeur een 
dorpel kunnen aanbrengen waardoor 
ook rolstoelhouders en mensen met een 
rollator eenvoudig kunnen binnenkomen. 
Kortom, een bezoek aan onze kerk is 
laagdrempelig en nog steeds zeer de 
moeite waard.

Guus Köster       
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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 en 
pastoraatgroep
De meesten van ons zullen hun vakantie 
inmiddels genoten hebben en kijken 
misschien met een beetje weemoed terug 
op deze mooie, zonnige en vooral warme 
tijd. De scholen zijn weer begonnen en 
ook in onze geloofsgemeenschap komen 
de activiteiten weer op gang

Kijken we even terug dan zijn er toch 
wel dingen gebeurd om er even stil bij 
te staan. Na ruim 43 jaar hebben wij 
geen school meer tegenover onze kerk, 
het gebouw staat er nog, maar de stilte 
spreekt voor zich. Zoals u inmiddels 
weet gaat Huub Winkeler de locatieraad 
verlaten, ook na een redelijk lange 
periode en is er een besluit gevallen hoe 
we met de laatste zondag van de maand 
om willen gaan en ook blijkt dat we al 
weer aardig gevorderd zijn in de tijd van 
het jaar.
De ‘Parochiële Startviering’ in de Keijen-
borg, op 2 september is fantastisch ver-
lopen. Vanuit onze geloofsgemeenschap 
was er een vertegenwoordiging vanuit 
de locatieraad en pastoraatgroep, maar 
ook andere mensen uit onze geloofsge-
meenschap waren aanwezig. We kunnen 
terugkijken op een hele mooie start voor 
het aankomende jaar. 
De herstel- en restauratiewerken aan 
de poort van de begraafplaats op de 
Kranenburg komt ook dichterbij. Zou 
mooi zijn dat dit oude stukje vakwerk en 
het ‘gezicht’ van de begraafplaats weer 
staat te stralen en er weer vele jaren tegen 
kan.

Kijken we vooruit dan zien we een aantal 
zaken naar ons toe komen, zoals de 
openvallende laatste zondagen van de 
maand waarin geen reguliere kerkdienst 
meer is, de ‘betoverende’ Parochieavond 
op 30 oktober, de Schoenendoosactie 
in onze kerk, en niet te vergeten de 
kerstdagen. 

Er zijn intussen overleggen geweest 
met de KKG’s ofwel, de Kleine Kerk 
Gemeenschappen, over de inhoud en hoe 
zij de laatste zondag van de maand (28 
oktober en 25 november) gaan invullen. 
We hebben twee groepen parochianen 
uit onze geloofsgemeenschap bereid 
gevonden om mede invulling te geven aan 
de ‘openvallende’ laatste zondagen van de 
maand. Daar zijn we als pastoraatgroep 
uiteraard heel erg blij mee. De invulling 
van deze zondagen zal “Samenkomst” 
genoemd gaan worden. Uiteraard willen 
we ook juist op deze Samenkomsten 
uw aandacht vestigen. De toekomst 
verandert, en daarmee ook de invullingen 
van onze zondagsdiensten. Het gaat 
er straks allemaal heel anders uitzien 
dan dat u en ik gewend zijn. Tijdens de 
“Parochiële Startviering” viel het mij juist 
op dat men het erg prettig vond samen te 
zijn, elkaar te kunnen ontmoeten. Volgens 
mij is dat ook een van de pijlers van de 
Katholieke Kerk. Jezus zei immers: “Waar 
twee mensen bij elkaar zijn, ben ik in hun 
midden”. Zie deze samenkomsten, wat de 
inhoud ervan ook moge zijn, ook als een 
ontmoeting met andere mensen.

Voor wat de verdere toekomst betreft 
staat “Toekomst geloofsgemeenschap” 
tegenwoordig als vast onderwerp op 
de agenda tijdens de maandelijkse 
vergaderingen van de locatieraad en 
pastoraatgroep. In dit agendapunt 
proberen we de toekomst te doorgronden 
hoe we bepaalde zaken aan moeten 
vliegen. Ons doel daarbij is om onze 
geloofsgemeenschap levend te houden, 
zodat basale dingen door kunnen blijven 
gaan. Denk daarbij van hulp aan mensen, 
begrafenissen, zinvolle invulling van de 
zondagsdienst, gewoon elkaar te kunnen 
ontmoeten, etc. Geen makkelijke klus, 
maar wel een hele interessante. 
We staan dan ook open voor suggesties en 
ideeën van iedereen.
Namens de locatieraad en pastoraatgroep
Gerard Eijkelkamp 

Schoenendoosactie 2018 
Doe mee en maak een kind blij met een 
mooi gevulde schoenendoos.
We gaan weer aan de slag met deze mooie 
actie. Iedereen kan meedoen, jong en oud, 
leeftijd maakt niet uit. Ons doel zoveel 
mogelijk schoenendozen versieren en 
vullen met schoolspullen, toiletartikelen, 
speelgoed en een knuffel.
De schoenendozen gaan naar kinderen 
in sloppenwijken, voormalige 
oorlogsgebieden, vluchtelingenkampen, 
weeshuizen, enz. Naar kinderen, die vaak 
nog nooit een cadeautje hebben gehad. En 
wat is er mooier, dan door het vullen van 
een doos te laten zien dat er iemand, ver 
weg, aan hen heeft gedacht.
Eind oktober worden de actiefolders in 
de beide kerken [Actie4kids, stichting 
De Samaritaan] en op de scholen De 
Kraanvogel en De Hoge Voorde [Edukans 
Schoenmaatjes] uitgedeeld.
De viering, waarin we de actie afsluiten 
is op 11 november in de Christus 
Koningkerk (aanvang 10 uur). Ds. Freek 
Brandenburg zal de voorganger zijn. Er 
is dan oppas voor de allerkleinsten. Na 
afloop is er koffie, thee en limonade en 
iedereen is van harte welkom!

Vraagje: Zijn er mensen, die het leuk 
vinden om mee te denken en mee te 
helpen in het organiseren van deze actie? 
Ouders van de schoolkinderen b.v.? Maar 
ook jij, u, die denkt dat lijkt me wel wat, 
kan en mag reageren op onderstaand 
mailadres:
hebbinkwilma@gmail.com of 
tel. 0575-552820 (Wilma Hebbink)
geran1954@gmail.com of 
tel. 0575-552914 (Gerard Eijkelkamp)
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Onze Lieve Vrouw  
Tenhemelopneming - Borculo
Steenstraat 26, 7271 BP Borculo; 0545-271383;
info@parochie-borculo.nl; 
Secretariaat: woensdag 10.00-11.30 uur.
Rekeningnr.: NL35RABO0309119510 (algemeen); 
NL03RABO0309105439 (kerkbijdragen); 
Redactie: frank.elschot@gmail.com

Locatieraad Jan Verwoolde, geb., 271761; Harry Essink, secr. 
074 3492549; Ubald Wendels, pm., 273827.

Pastoraatgroep Annette Franck, 473360;  
Riky ten Thije, 272361; 

PCI: email: borculo@pci12apostelen.nl

Allerzielen

Op vrijdag 2 november is het Allerzielen. 
Met een gedachtenisviering gedenkt 
de katholieke kerk haar overledenen 
en in het bijzonder de overledenen van 
afgelopen jaar.
Dan worden de namen genoemd van alle 
parochianen die ons in het afgelopen jaar 
ontvallen zijn en er wordt voor hen een 
gedachteniskaars ontstoken. Ook branden 
we een kaars voor alle overledenen die 
ditmaal niet met naam worden genoemd 
maar ons nog steeds dierbaar zijn. Aan 
het eind van de viering gaan we naar het 
kerkhof om lichtjes te brengen bij de 
graven. Iedereen is van harte welkom om 
deze viering bij te wonen. Na de viering is 
er gelegenheid voor een kop koffie of thee 
in het KJ gebouw.

Kerkbalans
Ieder jaar vindt er in de maand januari 
de actie Kerkbalans plaats. Hier wordt 

een oproep gedaan aan alle leden van de 
geloofsgemeenschap om een kerkbijdrage 
te doen. Sommigen van u verdelen de 
kerkbijdrage over het jaar, anderen 
betalen dit in één keer.
Mocht u om welke reden dan ook de 
kerkbijdrage nog niet hebben voldaan, 
kunt u alsnog uw bijdrage storten op 
rekening: NL03RABO0309105439.

Kindje Wiegen
Traditiegetrouw 
houden wij 
Tweede 
Kerstdag, 
speciaal voor 
de jongere 
kinderen onder 
ons, een korte 
viering onder de naam “Kindje Wiegen”. 
Deze vieringen worden ieder jaar 
voorbereid door ouders van kinderen van 
de basisschool. Omdat het afgelopen jaar 
geen ouders waren om dit te organiseren 
hebben een aantal opa´s en oma´s dit 
opgepakt. Zij hebben er een nieuwe opzet 
voor gemaakt waardoor deze viering met 
ondersteuning van beeld en geluid heel 
eigentijds is geworden. 
Ouders die dit jaar willen helpen bij de 
voorbereiding van deze viering kunnen 
zich opgeven bij het secretariaat van onze 
geloofsgemeenschap. Dit kan d.m.v. een 
bezoekje op de woensdagochtend of per 
telefoon 0545 271383 of per mail info@
parochie-borculo.nl

Misdienaars
Borculo is een van de weinige 
geloofsgemeenschappen met een 
aantal misdienaars. Daar prijzen we 
ons heel gelukkig mee. Maar op een 
gegeven moment vliegen ook bij ons 
de misdienaars uit. Meestal als gevolg 
van een studie elders. Daarom gaan we 
op zoek naar jongens en meisjes die de 
club willen versterken. Wie wil zo nu 

en dan in een viering meehelpen aan 
het altaar? Als je niet precies weet wat 
je dan moet doen kun je eerst met een 
ervaren misdienaar meelopen. Of je 
komt eerst eens een keertje kijken. Voor 
informatie of aanmelden kun je bellen 
met het secretariaat of met een van 
de mensen van de pastoraatgroep. De 
telefoonnummers staan bovenaan deze 
pagina. Gewoon binnenlopen mag ook 
altijd!

Anders Vieren
Op zondag 14 oktober om 10.00 uur is 
er een gezamenlijke viering van Borculo 
en Ruurlo in de kerk van Ruurlo. Beide 
koren zullen dan zingen. Deze viering valt 
onder de noemer “Anders Vieren” en staat 
helemaal in het teken van Maria. 
Voor veel katholieken heeft Maria een 
speciaal plaatsje in het hart. We steken 
een kaarsje op bij Maria, vragen om haar 
bijstand en als mens is zij in ons geloof 
een veel beter te begrijpen persoon.
In deze speciale viering horen we over het 
leven van en met Maria. U bent hiervoor 
allen van harte uitgenodigd! Mocht u 
geen vervoer hebben, geeft u dat dan even 
aan. Er gaan genoeg mensen naar toe, 
zodat er altijd wel iemand is met wie u 
mee kunt rijden.

Misintenties
20 oktober: Miep en Wijnand Wevers, 
fam. ter Woorst-Kerkemeijer, Jan en 
Marietje Niesink, overl. fam. Geerligs en 
Ottenschot, fam. Pelgrum, Jan en Paul 
Belterman, Hetty van Aken-Beerten. 
WilhelmienWopereis-Dute.  
2 november: Marietje en Jan Niesink, 
Truus Dibbelink-Wegdam, overl. ouders 
Nieuwveld-van de Wurp, overl. ouders 
Broekhof-Brokers. 3 november: Theo 
Jansen, Wilhelmien Wopereis-Dute.  
11 november: Truus Dibbelink-
Wegdam, Miep en Wijnand Wevers, 
fam. ter Woorst-Kerkemeijer, Harrie 
Leferink op Reinink, overl. fam. Geerligs 
en Ottenschot, fam. Pelgrum, Jan en Paul 
Belterman, Wilhelmien Wopereis-Dute. 
1 december: Overl. ouders Elschot-
Spekschoor, Wilhelmien Wopereis-Dute.

Familieberichten
Op 20 augustus is overleden 
Ans Wissink-Hendriksen. 
De crematie was op  
25 augustus.

Op 27 augustus is overleden 
Wilhelmien Wopereis-
Dute. De uitvaartviering en 
begrafenis was op  
1 september.
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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 

Stichting behoud 
Willibrordkerk
De evenementencommissie kan terug zien 
op een zeer geslaagd concert op zondag 12 
augustus 2018. Van sprankelende zang en 
muziek door Ernst Daniël Smid, dochter 
Coosje en pianist Rob Hemmen genoten 
de ruim 120 aanwezigen zichtbaar. Er was 
een leuke interactie met het publiek en 
Ernst Daniël kreeg de lachers duidelijk op 
z’n hand. De pauze was ook een genot met 
een drankje buiten op een zon overgoten 
kerkplein dat gezellig aangekleed was 
voor deze aangelegenheid. Wij danken 
dan ook de vrijwilligers en sponsoren 
die hiertoe een belangrijk steentje aan 
hebben bijgedragen. De netto opbrengst 
uit verkoop van toegangskaartjes en 

vrije giften bedroeg 1650 
Euro. De publiciteit aan 
dit evenement heeft ons 
ook “geen windeieren” 
gelegd. Uit verschillende 
hoeken kregen wij een 
extra gift uit een collecte 
en toezeggingen om ons 
financieel verder te helpen. 
Een tweede activiteit staat 
voor de deur. Op zondag 

14 oktober 2018 wordt er een bijzondere 
diensten- en goederen veiling gehouden 
in onze Willibrordkerk te Ruurlo. 
Aanvang: 14.30 uur. Vanaf 14.00 uur is de 
kerk open.

Zeer interessante stukken worden 
aangeboden van kunst tot een 
overnachting. Enkele topstukken 
zoals een maquette restauratie Huis 
Ruurlo, glasmonster brug kasteel en 
een zestal foto’s van schilderijen uit 
de collectie van Museum More Huis 
Ruurlo waaronder een foto van Mathilde, 
levensgroot. Ook kerkmeubels zoals 
bidstoelen en een huwelijksbankje 
worden geveild. En dat alles voor het 
hele goede doel, Groot Onderhoud 
Willibrord Kerk. Veilingmeester is onze 

bekende parochiaan Harry Kasteel. 
Door zijn enthousiasme en het mooie 
aanbod van veilingstukken moet u 
toch doen besluiten om deze veiling 
te bezoeken. U kunt alvast een kijkje 
nemen op de website van de Stichting 
Behoud Willibrorduskerk Ruurlo: www.
behoudwillibrordkerkruurlo.nl De 
kavellijst zal steeds aangevuld worden, 
dus hou het in de gaten. Wij rekenen op 
veel bezoekers tijdens de veiling en dat 
alle kavels van de hand gaan tegen een 
mooi bedrag.
Ineke Peterse, voorzitter Stichting 
Behoud Willibrorduskerk Ruurlo

Familieberichten
Overleden
Op 5 augustus overleed Bernarda 
Catharina Antonia Buiting-
Hendriksen in de leeftijd van 79 jaar. 
De crematieplechtigheid vond plaats 
op zaterdag 11 augustus 2018 in het 
crematorium de Omarming te Zutphen.
Op 13 augustus overleed Hermanus 
Henricus Geverink in de leeftijd van 
85 jaar. De uitvaartviering was zaterdag 
18-08-2018 in de R.K. Willibrorduskerk 
te Ruurlo. De crematieplechtigheid vond 
plaats in het crematorium te Haarlo.

Anders Vieren
Op zondag 14 oktober om 10.00 uur is 
er een gezamenlijke viering van Borculo 
en Ruurlo in onze Willibrorduskerk van 
Ruurlo. Beide koren zullen dan zingen. 
Deze viering valt onder de noemer 
“Anders Vieren” en staat helemaal in het 
teken van Maria. Voor veel katholieken 
heeft Maria een speciaal plaatsje in het 
hart. We steken een kaarsje op bij Maria, 
vragen om haar bijstand en als mens is zij 
in ons geloof een veel beter te begrijpen 
persoon. 
In deze speciale viering horen we over het 
leven van en met Maria. U bent hiervoor 
allen van harte uitgenodigd!

Taizéviering
Op 1 december 2018 is er om 19.00 uur 
een Taizéviering in de Dorpskerk te 
Ruurlo. Voorafgaand aan de viering is er 
gelegenheid om de mantra’s te oefenen. U 
kunt daarvoor vanaf 18.30 uur terecht in 
de Dorpskerk.

Afscheid van Stolk
Diederik Stolk stopt als vrijwilliger 
begraafplaats administratie. Op 30 
augustus jl. hebben Theo te Brake en 
Lilian Beeks van de locatieraad Ruurlo 
afscheid genomen van Diederik Stolk als 
administrateur van de RK begraafplaats 
Ruurlo. Diederik heeft dit ruim 15 jaar 
met veel zorg en aandacht gedaan. 
Minutieus zijn alle grafaktes op jaartal 
geordend, werden de facturen gemaakt 
en de juiste aktes opgesteld. Wegens 
een op handen zijnde verhuizing heeft 
Diederik zijn taken overgedragen. Theo 
gaat de facturatie verzorgen en Lilian 
zal voortaan de aktes van een nieuw 
graf, maar ook voor verlenging van een 
bestaand graf opstellen. Diederik heel erg 
bedankt voor je jarenlange inzet voor de 
administratie van de begraafplaats van 
onze geloofsgemeenschap! 

Einde van een tijdperk
Per 1 oktober verlaten Fried en Marian 
Storteler ons na 17 jaar gewoond te 
hebben op de pastorie, verhuizen naar 
een eigen huis in Ruurlo. Wat je noemt 
einde van een tijdperk. Voor ons als 
locatie Ruurlo zijn Fried en Marian 
onlosmakelijk verbonden met de kerk. 
Altijd staan ze klaar, openen even voor 
iemand de deur, checken op het laatst nog 
iets, halen de brievenbus leeg, luiden de 
klok, verzorgen de tuin, hijsen de vlag, 
wisselen een lamp…… Allemaal wellicht o 
zo makkelijk indien je toch naast de kerk 
woont, maar ze deden het toch maar! 
Fried blijft hoofdkoster en Marian blijft 
voorganger in de kerk, maar het zal toch 
heel anders worden, voor hen, maar zeker 
ook voor ons! We wensen jullie heel veel 
geluk in jullie nieuwe woning en danken 
jullie voor al de keren dat jullie klaar 
stonden voor de geloofsgemeenschap 
Ruurlo!
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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

Een terugblik op het 
50 jarig jubileum 
van het Willibrordus 
Parochiekoor
De dag begon een beetje frisjes maar de 
vooruitzichten waren zonnig.
Op tijd aanwezig om nog even de laatste 
puntjes op de I te zetten en dan kon ons 
jubileumfeest beginnen.
De entree voelde als een warm welkom 
voor iedereen. Een mooi versierde kerk in 
de feestelijke kleuren, zachtgeel met wit, 
straalde iets moois uit.
In vol ornaat staan wij allen klaar om er 
een mooie viering van te maken. 

Een beetje gespannen maar met heel 
veel zin zijn we begonnen en wat was het 
mooi.
Een prachtige viering met mooie 
uitgezochte liederen hebben wij ten 
gehore gebracht. Het “Sancta Maria”, 
gezongen door onze twee heren tenoren, 
klonk fantastisch en het was dan ook 
muisstil in de kerk. Wat kunnen we hier 
trots op zijn. 
Tijdens de communie-uitreiking, kwam 
ons koor naar beneden en zongen daar 
nog tot slot, onze laatste liederen. De 
mensen genoten en wij zeker nog meer. 
Een mooie toespraak van de heer Henk 
Roes en extra aandacht voor ons koorlid, 
An de Geus, die dit jaar ook 50 jaar lid 
is van ons koor. Met een prachtig boeket 
bloemen, werd zij daarvoor beloond 
en dat werd zeer gewaardeerd. Nog 
een laatste toegift van het koor en als 
verrassing voor iedereen hadden we 
Muziekvereniging “Crescendo” gevraagd 

om ons een muzikale serenade te brengen 
ter gelegenheid van ons jubileum. Het 
was geweldig en het klonk ook prachtig.
Vele handen zijn geschud en wat hebben 
we een complimenten mogen ontvangen 
van de mensen die voor ons gekomen 
zijn. We mogen trots zijn op ons koor en 
dat zijn we ook. Na afloop is er onder het 
genot van een heerlijk kopje koffie met 
een taartje, een glaasje met een hapje, 
nog fijn nagepraat en konden we genieten 
van de fotopresentatie met foto’s van 
“50 jaar koor”. Kortom, een fantastische 
zondagochtend om op terug te kijken 
en wij als “feestcommissie” zijn blij dat 
het allemaal prima is verlopen en terug 
hebben gekregen, dat, waar we best wel 
veel tijd en werk aan hebben besteed. Het 
was meer dan de moeite waard.
Alle mensen, bedankt voor de 
komst, de felicitaties, giften, kaarten 
en belangstelling en natuurlijk de 
bloemengroep, wij kijken er geweldig 
mooi op terug.
DANK U WEL, namens de feestcommissie 
van het Willibrordus Parochiekoor.

Er is weer Kliederkerk! 
Na het succes van de eerste Kliederkerk in 
Keijenborg- Hengelo in april 2018 wordt 
het tijd voor Kliederkerk in de herfst! 
Op zondagmiddag 30 september zijn 
kinderen van 0 tot 12 jaar en hun ouders, 
opa’s, oma’s van harte welkom voor een 
spetterende interactieve viering in en 
rond de Remigiuskerk in Hengelo. 
Aanvang 14.30 uur!
Op de pagina ‘Kids & Teens’ in deze 
Onderweg kunt u hierover meer lezen.

175 jarig bestaan van onze 
Kerk!
Op 14 oktober a.s. vieren we het 175 jarig 
bestaan van onze kerk. Een liturgiegroep 
gaat zich buigen over een passende 
viering en weer anderen zijn bezig een 
aantal andere activiteiten op te zetten, 
die te maken hebben met het 175-jarig 
bestaan. 
Wij houden u op de hoogte!

Een van de activiteiten 
zal zijn een film te 
maken over onze kerk 
en alle activiteiten 
daarom heen.
De film zal tijdens 
de receptie voor het 
eerst worden getoond. 
Parochianen kunnen 
deze film op CD ook 
naderhand bestellen 
tegen een gereduceerde 
prijs van € 10,00.

Programma:
Feestelijke viering in onze kerk 14 oktober 
om 9.30 uur
Receptie: Na afloop van de viering in Ons 
Huis
Tijdens de receptie aanbieding 
parochiecadeau: Een film over onze 
parochie door de jaren heen!

Bij het begin van een 
nieuw werkjaar  
Als er elke dag van dit nieuwe werkjaar
maar iets gebeurt waarmee ons hart is 
gemoeid.
Iets o God waarmee wij beantwoorden 
aan onze bestemming,
aan de opdracht van onze beweging,
iets van blijvende waarde. 
Zoveel eist ons op,
gewenning en verveling
dreigen ons hart aan te tasten.
Dat wij eerst en vooral onze eigen 
innerlijke vernieuwing behartigen,
een heel werkjaar lang staat dat te 
gebeuren.
O God als er elke dag, ook deze eerste 
dagen van het nieuwe werkjaar,
iets mag gebeuren
aan vriendschap en tederheid,
iets aan liefde, gerechtigheid en vrede.
Iets waarmee wij tonen dat wij er zijn 
voor elkaar.
Dat wij onze inzet voor anderen niet 
gewoon geraken, o God
een heel werkjaar lang niet.
Dat we niet gewoon geraken aan onze 
vrijwilligers, aan de collega’s.
O God dat we iedere dag weer opnieuw
ontvankelijk en nabij mogen zijn.
Amen.
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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. 

Overleden
Op 3 augustus 2018 is Antoon van 
Aken overleden in de leeftijd van 86 jaar. 

Dopen
Aanmeldingen voor het dopen graag 
via het secretariaat van de 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 op 
geven 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

Ontmoeting en Inspiratie 
najaar en winter 2018
Onder 
goedkeuring 
van de Raad 
van Kerken 
Halle-
Keijenborg-
Zelhem 
ontwerpt de 
commissie 
Ontmoeting 
en Inspiratie (voorheen Vorming & 
Toerusting) al vele jaren een programma 
van heel verschillende activiteiten, die 
met God en bijbel, met kerk en geloof, 
met onze tijd en maatschappij- met 
ons leven dus- te maken hebben. Dit 
programma wordt uitgedacht met het 
oog op de parochianen van de R.K. St. 
Jan de Doperkerk in Keijenborg en de 
gemeenteleden van de Protestantse 
Gemeente van Halle en die van Zelhem, 
de Lamberti-gemeente. Maar ook van 
daarbuiten hopen we dat mensen komen 
en willen instappen. U bent welkom. 
De flyer ligt achter in de kerk en u kunt 
daarvan een exemplaar meenemen om 
deze rustig thuis te kunnen bekijken.

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

Allerzielen op zondag 4 november a.s. om 
10.00 uur. 
Dan worden de namen genoemd van alle 
parochianen die ons in het voorbije jaar 
zijn ontvallen en er wordt voor hen een 
kaars aangestoken. Pastoor Baneke zal 
voorgaan in de Eucharistieviering en het 
koor staat onder leiding van mevrouw 
Riet Kleve.
Wilt u ook graag zelf een lichtje opsteken 
voor uw dierbare overledene(n) en/of 
voor andere intenties? Kom dan s.v.p. wat 
eerder naar de kerk, dan is daar vóór de 
viering begint een passende gelegenheid 
voor. De kaarsjes liggen voor in de kerk.
Na de viering gaan wij samen in stille 
processie naar het kerkhof. En we 
zegenen de graven van onze dierbaren. 
Velen nemen ‘n bloemetje mee voor het 
graf…
Natuurlijk staan we ook stil bij 
overledenen die op het crematorium hun 
laatste rustplaats vonden. 
De families van de overledenen van het 
afgelopen jaar krijgen een uitnodiging 
thuis gestuurd voor het bijwonen van 
deze viering.

Continuïteit in vieringen
Zoals bekend is het Pastoraal Team door 
ziekte van de pastoraal werkers Jaap 
van Kranenburg en Marga Engelage 
op dit moment sterk onderbezet. 
In Keijenborg hebben onze twee 
Woord&Communiegroepen de krachten 
gebundeld en ervoor gezorgd dat alle 
opengevallen plekken in het rooster van 
het tweede halfjaar worden opgevangen 
met extra Woord&Communievieringen. 
Door deze bijzondere inzet van beide 
groepen is het toch mogelijk om elke 
zondag een viering in onze kerk te 
houden. De continuïteit in vieringen 
achten we belangrijk. We spreken dan 
ook veel dank uit naar beide werkgroepen 
voor hun extra inzet!
Locatieraad/pastoraatgroep

Miny Sloot stopt
Na jarenlang actief te zijn geweest voor 
onze geloofsgemeenschap legt Miny 
Sloot haar werk voor de pastoraatgroep 
neer. Toen ze nog in Keijenborg woonde 
begon Miny haar vrijwilligerswerk voor 
de kerk als lectrice. Later, toen ze in 
Zelhem ging wonen, heeft ze jarenlang 
een verbindende rol gespeeld tussen 
Zelhem en Keijenborg. Samen met Jan 
Waalderbos hielp ze o.a. kerstvieringen 
voorbereiden. Door pastoor Jacobs 
werd ze gevraagd voor de Raad van 
Kerken, waardoor ze ook twee maal per 
jaar de oecumenische vieringen in de 

Vervolg zie pagina 29
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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; Arnold Wolbrink, 441206;  
Petra Weel, 06 12536049

PCI: email: baak@pci12apostelen.nl

Koffiedrinken
Na de viering op 7 oktober, is er koffie 
en thee drinken. Op 2 november, na 
Allerzielen is er koffie en thee. Na de 
viering van 24 november is er ook koffie 
en thee drinken, de jubilarissen kunnen 
dan gefeliciteerd worden.

Doordeweekse vieringen
In de vorige Onderweg heeft u kunnen 
lezen dat we vanaf 1 januari stoppen 
met de weekendvieringen. Dat wil niet 
zeggen dat we dan overal mee stoppen. 
Integendeel, we gaan vanaf januari 
samen komen op dinsdagavond om 
19.00 uur. Waarschijnlijk één keer 
per maand een viering, dit kan een 
Eucharistieviering in de kerk zijn. We 
zullen binnen de uren en agenda van de 
pastoor zoeken naar de mogelijkheden. 
Daarnaast blijven huwelijken en een 
uitvaart tot de mogelijkheden behoren. 
Buiten de vieringen om blijven we als 
geloofsgemeenschap naar elkaar omzien. 
De bezoekersgroep zal de zieken blijven 
bezoeken.
We zullen de precieze invulling samen 
ontdekken. Daarvoor vragen we de 
medewerking van u allen.

Allerzielen
Allerzielen is een hoogtijdag en wordt 
gevierd op 2 november, de dag na 
Allerheiligen. Met Allerzielen worden de 
overledenen herdacht. De nabestaanden 
gaan naar het graf van hun dierbare 
overledenen en plaatsen een graflicht. 
In Baak is het gebruikelijk, dat als er een 

parochiaan is overleden er een kruisje 
wordt opgehangen met daarop de naam 
van de overledene. Op de eerstvolgende 
viering met Allerzielen komt de familie van 
de overledene naar de viering in de kerk 
om het kruisje in ontvangst te nemen. 

Ook dit jaar wil de werkgroep Avondwake 
samen met u Allerzielen vieren op vrijdag 
2 november door in de kerk de kruisjes 
aan familie uit te reiken en de dierbare 
overledenen te herdenken. Aansluitend 
aan de viering zal er gezamenlijk naar het 
kerkhof worden gelopen. Daar zal een 
korte plechtigheid plaatsvinden en kunt u 
de graven van dierbaren bezoeken. Indien 
u wenst is er na afloop in de kerk koffie of 
thee. De werkgroep Avondwake nodigt u 
van harte uit op 2 november om 19.00 uur. 

Ceciliafeest
De Heilige Cecilia is patroonheilige van de 
muziek, zangers en dichters. Op de derde 
zaterdag van november wordt traditie 
getrouw het Ceciliafeest gevierd. Dit jaar 
vieren we het Ceciliafeest op de vierde 
zaterdag, zaterdag 24 november om 19.00 
uur.
Tijdens deze viering zullen we uitgebreid 
stil staan bij de verdiensten van het koor. 
Helaas hebben zij aangegeven om per 1 
januari 2019 te stoppen met het zingen. 

Stichting Vrienden van de 
Parel van Baak
1.: Koffieochtenden
In oktober wordt weer begonnen met de 
koffieochtenden.
De koffieochtenden, twee maal per 
week werden in het afgelopen seizoen 
niet zo goed bezocht. Met een activiteit, 
bijvoorbeeld de film over de Baakse 
kermis 1983, werd wel goed bezocht.
Tijdens de evaluatie is besloten de 
koffieochtenden te beperken tot één keer 
per maand, en dan wel steeds met een 
activiteit.

De eerstvolgende koffieochtend staat nu 
op de agenda voor woensdag 3 oktober 
a.s. om 10.00 uur waarbij de film 800 jaar 
Baak zal worden vertoond;
woensdag 7 november volgt een ochtend 
waarbij je je kennis kunt vergroten wat 
betreft Whatsappen, e-mailen en skypen. 
Vergeet niet je smartphone, tablet of 
laptop mee te nemen;
woensdag 28 november wordt een 
spelletjesochtend.
Noteer voor 2019 alvast de volgende data: 
9 januari, 6 februari, 6 maart, 3 april, 1 
mei en 5 juni. De invulling volgt later. 

2.: Gospelkoor A Sign of Friendship

Op zaterdag 10 november om 20.00 uur 
komt het gospelkoor A Sign of Friendship 
uit Didam met een spetterend optreden in 
het liturgisch deel van de St. Martinus.
In 2015 was het optreden van dit 
prachtige 60- tot 80-koppige koor een 
groot succes. Het koor staat onder leiding 
van hun zeer gedreven dirigent de heer 
Stinissen.
Kaarten zijn vanaf 1 oktober te koop à  
€ 5.00 bij Herfkens en het Wapen van 
Baak.

3.:Kerstmarkt
Zondag 9 december staat vanaf 10.00 
uur weer de jaarlijkse kerstmarkt op het 
programma. Nadere informatie volgt in 
de media.

Gebedsintenties
Zo. 7/10: Za. Herman Hendriks, Jgt. 
Mevr. Mentink-Jansen, ouders Harmsen-
Ovink, Ouders Helmink-Boerkamp, 
Zuster Bernadino Helmink, Ouders van 
Leussen-Wolbrink. Za. 24/11: Overleden 
leden en leden van het kerkkoor, Ouders 
Mentink-Jansen en fam., 1 of 2/12: 
Ouders Schooltink-Kroesen, Theo en Ben.
Gebedsintenties voor elke viering: 
Dhr. Hebben, Mevr. Geurts-ter Horst, 
Mevr. Berns-Schutte, Henk Mokkink, 
Gerard Spijkers.
Gebedsintenties voor eenmaal per 
maand: Mevr. Hebben–Smit, Teun 
en Marie Eliesen–Hendriks, Ouders 
van Leussen-Schooltink-Bosman, Fam. 
Heijtink, Fam. Veenhuis-Zents, Ouders 
Schoenaker-Janssen, Fam. Teunissen-
Schooltink, Jos en Bets Hermsen-Goris.
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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
“Een nieuwe start”
Op zondag 2 september is de parochiële 
startviering gehouden in de mooie kerk 
van Keijenborg. Er waren veel mensen 
uit de parochie aanwezig want de kerk 
was bijna vol en ook het schuttersgilde 
St. Jan ontbrak niet. Na afloop van de 
dienst waren er activiteiten en koffie met 
gebak. Een fotoserie van “de Keijenborg” 
van oudere tijden hing in de kerk als 
onderdeel van de ontdekkingstocht 
door de kerk. De bestaande kerk is 
gebouwd in 1930 tussen de voormalige 
“Waterstaatskerk” en de pastorie. Deze 
oude kerk van 1843 heeft nog jaren dienst 
gedaan als “bewaarschool” (de voorloper 
van de kleuterschool) waarna het in 1968 
is afgebroken. Zo heeft elk dorp zijn eigen 
historie die de moeite waard is. Nu de 
zomer weer voorbij is, is het ook voor veel 
mensen weer opstarten. Dit geldt ook 
zeker voor leerlingen die naar een nieuw 
school gaan. Wij wensen hen veel succes 
in deze nieuwe en belangrijke fase in hun 
jonge leven. De natuur is ook bezig weer 
wat op te leven na de extreme zomer die 
we gehad hebben. Uitzien naar regen 
heeft nu ook in Nederland meer betekenis 
gekregen. De pastorie heeft deze zomer 
nieuwe bewoners gekregen. Wellicht 
hebt u dat al vernomen of hebt u al 
kennis gemaakt. Wij hopen dat de nieuwe 
huurders met plezier zullen wonen in 
Drempt.

Allerzielen 2018
In de viering van Allerzielen, op vrijdag 
2 november om 19.00 uur, gedenken 
we alle dierbare overledenen. In het 
bijzonder steken we een kaars aan voor 
hen die het afgelopen jaar zijn overleden 
en geven we het herinneringskruisje 
terug:
Grada Snelder-Kemperman 09-12-2017
Albert Snelder 22-02-2018

Ton Seegers 05-05-2018
Joke Evers-Hakvoort 06-06-2018

Pastor Jan Leisink gaat voor in deze 
viering met zang van het Willibrordkoor.
Ook zal het herinneringskruisje van Ria-
Bouwmeister-Bleumink † 25-10-2017 
worden terug gegeven.
Tijdens de viering kunt u een lichtje 
aansteken voor jouw dierbaren en/of een 
groot kerkhoflicht meenemen naar het 
sfeervol verlichte kerkhof die we samen 
gaan bezoeken De pastor zal de graven 
zegenen.
Wij nodigen u uit voor deze viering en 
voor een kop koffie of thee na afloop.
Kerkhoflichten staan achter in de kerk. 
Kosten € 1,-.

Oktober Mariamaand
In oktober is er op woensdag 3 oktober 
om 19.00 uur een plechtig Lof. 
Op woensdag 10, 17, 24 en 31 oktober 
is er om 19.00 uur rozenkransbidden 
in de Mariakapel. Na het Lof en het 
rozenkransbidden is er een gezellig 
samenzijn met koffie of thee. U bent allen 
van harte welkom .

Oecumenische viering 
“Generaties voor vrede”
Zondag 28 oktober is er weer een 
oecumenische viering. De viering vindt 
plaats in de kerk van Hoog-Keppel en 
begint om 10.00 uur.
Door de generaties heen, in wat voor 
situatie dan ook, 
staan steeds weer 
mensen op voor 
vrede. 
Oudere 
generaties delen 
hun verhalen 
met jongeren, 
zodat die van hun 
ervaring kunnen 
leren. Jongere 
generaties halen 
inspiratie uit 
rolmodellen, binnen 
hun familie of in 
de wereldgeschiedenis. In Amerika 
staan dit jaar jongeren massaal op tegen 
wapengeweld. En het waren jongeren die 
een nieuwe zwengel gaven aan de strijd 
om kernwapens de wereld uit te krijgen. 
Een wens die hun ouders vaak al hadden. 
Wat hieruit blijkt? Vrede kun je leren, 
van elkaar. Het is ook een keuze: niet 
terugslaan, maar samen verdergaan.

Willibrorddag
Op woensdag 7 november wordt de 
jaarlijkse Willibrorddag gehouden.
Deze feestelijke ontmoetingsdag voor 
parochianen vanaf 75 jaar, (chronische) 
zieken en zij die een dierbare hebben 
verloren in het afgelopen jaar wordt 
begonnen met een Eucharistieviering 
waar iedereen welkom is ook als u zich 
niet heeft opgegeven.
De genoemde doelgroep is persoonlijk 
uitgenodigd door de werkgroep Diaconie/
Caritas.
Programma:
09.45 uur  Welkom in de kerk
10.00 uur  Eucharistieviering met de 

mogelijkheid tot ontvangen 
van het sacrament der 
Zieken, voorgegaan door 
pastoor H. Scheve 

11.00 uur Feestelijke koffie/thee in 
het Hessenhuus

12.00 uur Gezellig samenzijn onder 
het genot van een glaasje

13.00 uur Boerenkoolmaaltijd
14.00 uur Afsluiting

Kopij
Sluitingsdatum kopij: 2 november 
redactie.willibrord.drempt@gmail.com
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H. Willibrord - Olburgen
Olburgseweg 4; 7225 NB Olburgen, 0575-451279, 
bgg 0575-451454.
Rekeningnr.: NL42RABO0148900313
Redactie: jansenmts@planet.nl

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

PCI: email: olburgen@pci12apostelen.nl

Activiteiten voor 
vrouwen
De eerstvolgende activiteit is de 
informatieavond over parfum/
make-up en schoonmaakartikelen op 
maandagavond 15 oktober 2018. Deze 
activiteit vindt op locatie plaats: n.l. bij 
Antoinette thuis. Meer info in de digitale 
nieuwsbrief.
Ook in de nieuwsbrief de informatie over 
de filmavond op donderdag 15 november 
2018. Deze activiteit is onze eerste 
activiteit in het Dorpshuis.

Boekenuitleen Olburgen
De boekenuitleen wordt gerund door een 
aantal vrijwilligers. Elke dinsdagavond 
van 18.30 uur tot 19.30 uur ben je 
welkom in het dorpshuis 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.
Loop gerust even de boekenuitleen 
binnen en kijk wat we allemaal hebben.

Rooster
Er is een weekendviering op:
7 oktober 20 oktober
4 november 17 november
1 december

Misdienaar: 
17 november

Collectanten
7 oktober: Jan den Hartog
20 oktober: Theo Damen
4 november: Jan Baars
17 november: Joost Langenhof
1 december: Erna Bosch

Lectoren
20 oktober: Anny Steentjes
4 november: Thea Lebbink
17 november: Anke Pasman

1 december: Roland Jansen

Kosters
5 oktober: Theo Damen
7 oktober: Cilia Langenhof
20 oktober: Betsie Verhoeven
2 november: Theo Damen
4 november: Jan Baars
17 november: Joost Langenhof
1 december: Cilia Langenhof

Bloemversiering
29 september - 12 oktober: 
 Diny en Leonie
13 oktober - 26 oktober: 
 Thea en Gerda
27 oktober - 9 november: 
 Yvonne en Til
10 november - 23 november: 
 Betsie en Nicole
24 november - 7 december: 
 Diny en Leonie

Dames- en herenkoor
Repetities: 2 oktober, 9 oktober, 16 
oktober, 23 oktober, 6 november, 13 
november, 20 november, 4 december
Gezongen vieringen: 7 oktober,  
20 oktober, 4 november, 17 november,  
1 december

Intenties
7 oktober: Herman en Bep Pasman, 
Harry en Grada Gerritsen-Reulink, 
Willemien Horstink-Groot Koerkamp en 
Jan Horstink
20 oktober: Theo van Aalst, Herman 
en Bep Pasman, Jan Egging en Marietje 
Egging-Houtman, Gradus en Riek 
Bremer, Theo Bremer, Gradus en Dinie 
Baars
4 november: Geert – vader en moeder 
Pelgrom, Gradus en Dinie Baars, Herman 
en Bep Pasman, Antoon Gosselink en 
Truus Gosselink-Steverink, Henk van 
Halen
17 november: Harry en Grada 
Gerritsen-Reulink, Rie Gosselink-Harms 

en Ton Gosselink, Annie Gosselink-
Pasman en Albert Gosselink, Robert 
Vallen, Herman en Bep Pasman, Gradus 
en Riek Bremer, Theo Bremer, Theo van 
Aalst, Jan Egging en Marietje Egging-
Houtman, Willemien Horstink-Groot 
Koerkamp en Jan Horstink
1 december: Hendrikus Baars, Herman 
en Bep Pasman, Jan Egging en Marietje 
Egging-Houtman, Robert Vallen

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 7:
Nummer 1: 29 oktober 2018
Nummer 2: 17 december 2018
Nummer 3: 4 februari 2019
Nummer 4: 1 april 2019
Nummer 5: 27 mei 2019
Nummer 6: 8 juli 2019
Nummer 7: 9 september 2019

E-mailadres: jansenmts@planet.nl

driehoek Halle/Zelhem/Keijenborg hielp 
organiseren. Via de Raad van Kerken 
raakte Miny ook betrokken bij Vorming 
en Toerusting. Verder zat Miny ook in 
de Achterwacht en heeft ze jaren geleden 
al zitting genomen in de parochieraad. 
Later, rond 2010, toen er een nieuwe 
parochiestructuur kwam, veranderde 
de parochieraad in de pastoraatgroep. 
Ook daarvan heeft Miny al die tijd 
deel uitgemaakt. Miny blijft overigens 
wel de Kerkbalans en Onderweg in 
Zelhem bezorgen. Wij willen Miny heel 
hartelijk danken voor al haar inzet, haar 
meedenken en haar creatieve ideeën 
waarvan onze geloofsgemeenschap veel 
heeft mogen profiteren! 
Het blijft belangrijk dat de personele 
bezetting van onze locatieraad/
pastoraatgroep op peil blijft. Graag zien 
we nieuwe mensen in deze bestuursgroep. 
Mocht u ervoor voelen zitting te nemen in 
pastoraatgroep/locatieraad, neem dan  
contact op met Dini Compas 06-40594236  
of Hans Limbeek 0314–641546.
Locatieraad/pastoraatgroep

Vervolg Keijenborg
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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 

Kerkbalans
Inmiddels heeft eind mei de jaarincasso 
van de actie kerkbalans 2018 plaats 
gevonden. Ook het eerste, tweede en 
derde kwartaalincasso van de actie 
kerkbalans 2018 hebben respectievelijk 
eind februari, eind mei en eind augustus 
2018 plaats gevonden. Indien er rond 
die periode geen bedrag van uw rekening 
is afgeschreven, dan heeft u te kennen 
gegeven om het toegezegde bedrag zelf 
over te maken. Velen van u hebben 
het toegezegde bedrag al overgemaakt, 
maar sommige parochianen nog niet. 
Wilt u zo vriendelijk zijn om dat alsnog 
te doen? Als u vergeten bent, hoeveel u 
heeft toegezegd, dan kunt u mij bellen 
(0575-452376) dan kijk ik het voor u na. 
Penningmeester Trees Huis in ’t Veld

Welkom bij de Eat & 
Meet club!
Gezelligheid en een goed gesprek met 
leeftijdgenoten. Dit is de Eat & Meet club.
Met een groep van 11-16 jarigen ’s avonds 
lekker eten en een thema uitdiepen: spel, 
gesprek, filmpjes en andere creatieve 
werkvormen. De thema’s hebben te 
maken met jouw belevingswereld, jouw 
kijk op het leven, geloven, omgaan met 
anderen, etc.
Waar? Bij Henk en Marion Knol, 
Kastanjelaan 37 in Steenderen
Wanneer? 1 of 2 keer per maand 
Maar eerst... de aftrap op zondag 23 
september. We maken kennis met elkaar 
en ontdekken wat Eat & Meet inhoudt 
(eten, gezelligheid en meer).
Hoe laat? Van 17.30 – 19.00 uur. 
Iedereen is welkom, neem gerust iemand 
mee.Dus… kom op zondagmiddag 23 
september naar de Kastanjelaan 37.
Groetjes van Marieke de Witte, Henk en 
Marion Knol. 
Voor meer info bel, app of mail.
M. 06-15226413 (Marion) Email: 
henkenmarionknol@gmail.com

Ariënsherdenking in 
Maarssen
Met drie parochianen zijn we op 26 
augustus naar Maarssen geweest voor de 
Ariënsherdenking. Eerst naar het graf, 
waar kardinaal Eijk het graf zegende. 
Daarna naar de Heilig Hartkerk voor 
de Eucharistieviering. Een mis met 
‘alles erop en eraan’. Muziek door de 
Koninklijke Leo harmonie en zang van 
het koor. Er was een tentoonstelling 
ingericht in de kerk, waaronder de 
meubels van Ariëns uit zijn kantoor. Het 
was een mooie dag. U kunt nog intekenen 
voor het boekje ‘Herder zonder bokken’ 
dat bij voldoende belangstelling opnieuw 
wordt uitgegeven. Tel. 451618 of email: 
mariaschotman@gmail.com

Afscheid van een trouwe 
acoliet
Na ruim 15 jaar stopt Rob Lohuis als 
acoliet. Al die jaren heeft hij met veel 
inzet deze taak verricht. Als buschauffeur 
kwam hij vaak ver na middernacht in 
bed en was dan toch op zondagmorgen 
present om te dienen. Veelvuldig viel hij 
in als er iemand niet kon. Als bestuurslid 
van de groep maakte hij de roosters. 
Rob wil altijd al graag machinist op de 
trein worden en deze droom wordt nu 
werkelijkheid. Wij zijn Rob dankbaar 

voor al die jaren dat hij zich voor onze 
geloofsgemeenschap heeft ingezet. Veel 
succes Rob in je loopbaan!

Ontspanningsmiddag 
H.V.D. 27 oktober
De jaarlijkse ontspanningsmiddag, 
georganiseerd door de protestantse HVD 
en katholieke bezoekgroep vindt dit jaar 
plaats op zaterdagmiddag 27 oktober om 
14.00 uur in het Anker. Opgeven (voor 
23 oktober) kan bij Annie Willemsen (tel. 
451853) Er liggen uitnodigingen achter in 
de kerk. 

Concert 2Gether
Op 10 november is het concert van 
2Gether en Com Cobre in onze kerk. Meer 
hierover op pagina 7 van deze Onderweg.

Communiebijeenkomst
De communicanten hebben een 
terugkombijeenkomst gehad. U vindt het 
verslag op de Kids en Teens pagina.

Oecumenische  
jeugdband B2B
Jeugd en muziek: een niet weg te 
denken combinatie. En muziek máken 
is leuk! Onder leiding van Lisanne Knol 
en Herman Haan oefent en speelt de 
band B2B (Back to Basic). Jongeren uit 
de protestantse en katholieke kerk die 
moderne gospels en eigentijdse muziek 
ten gehore brengen! Met verschillende 
instrumenten zoals piano, gitaar, 
basgitaar, djembé en dwarsfluit. B2B 
begeleidt jeugddiensten en zingt ook 
solo’s. Als er meer muzikale jongeren mee 
willen doen, dan zijn ze natuurlijk van 
harte welkom. Voor informatie: Herman 
Haan, tel. 06 532225681.

Familieberichten
Op 24 juli is op 66 jarige leeftijd 
overleden Ricky (Henrica Maria Antonia) 
Borgonjen-Besten. Ricky heeft jarenlang 
gezorgd dat er op zondagmorgen na de 
kerk een lekker kopje koffie of thee klaar 
stond.
Op 30 juli is op 71 jarige leeftijd overleden 
Ad (Adrianus Dirk) Jacobs.
Op 9 augustus is op 92 jarige leeftijd 
overleden Jan (Johannes Bernardus) 
Rutjes.
Jan was een hele trouwe kerkganger.
Wij wensen de families veel sterkte toe. 

Koffiedrinken 
Zondag 14 oktober en zondag 18 
november.
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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 

14 oktober: Byzantijnse 
viering om 10.30 uur
Op zondag 14 oktober is er in onze kerk 
een kerkdienst volgens de Byzantijnse 
rites. 
Dit in het kader van de jaarlijkse 
ontmoeting van alle Katholieke-
Byzantijnse gemeenschappen in 
Nederland. In deze viering gaat pastoor 
H. Scheve voor.
Op pagina 7 leest u hier meer over.

Allerzielen
In de viering van 2 november a.s. 
gedenken wij in het bijzonder diegenen 
die sinds 1 november vorig jaar zijn 
overleden:
Hendrikus Wenneker, 71 jaar
Johannes Albertus Leisink, 83 jaar
Henricus Theodorus Hermsen,  
76 jaar
Jacobus Gerardus Alphonsus Maria 
Roording, 69 jaar
Om 19.00 uur is er een speciale 
Allerzielenviering waarin we stil staan bij 

onze dierbare overledenen. Op bijzondere 
wijze zullen we aandacht besteden aan 
hen die het laatste jaar zijn heengegaan. 
De nabestaanden van hen worden dan 
ook speciaal uitgenodigd om te midden 
van medeparochianen deze plechtigheid 
bij te wonen. 
Daarbij hoort ook een bezoek aan het 
kerkhof, een traditie die tot op de dag van 
vandaag wordt voortgezet.
Een bloemetje op het graf, aangevuld 
met een lichtje, draagt er toe bij de 
herinnering aan de overledene levendig te 
houden.

Mededeling
“Groot is de leegte en het verdriet, mooi 
zijn de herinneringen”

In verband met de reünie van de St. 
Willibrordusschool op 17 november 
willen we alle overleden oud-leerlingen 
in de Woord-/Communieviering van 18 
november herdenken. Deze viering begint 
om 10.00 uur.

Rouwverwerkingsgroep: 
Verder na Verlies
De PKN Gemeentes van Vorden en 
Wichmond organiseren opnieuw vier 
bijeenkomsten rondom rouwverwerking 
in een groep. Samen met anderen willen 
we op deze bijeenkomsten praten over 
rouw en de verwerking ervan. 

De bijeenkomsten zijn ’s morgens gepland 
en wel op 23 januari, 13 februari, 27 
februari en 13 maart 2019.
Een groep kan bestaan uit 6 á 8 leden. 
Personen van andere gezindten zijn 
van harte welkom. Voorafgaand aan de 
groepsbijeenkomsten zal een leider van 
de gespreksgroep individueel met de 
deelnemers een kennismakingsgesprek 
voeren. Richtlijn is deelname na verlies 
van ongeveer een jaar of langer.
Hier kan van worden afgeweken.

Thema’s
Onder het genot van een kop koffie of 
thee beginnen we met een korte opening 
en inleiding over het thema van de 
bijeenkomst. Dat thema wordt in overleg 
met de deelnemers vastgesteld. Mogelijke 
thema’s zijn:
• Kennismaking en het verhaal van je 

verdriet delen.
• Omgaan met reacties uit je omgeving.
• Troost 
• Hoe verder? Steun aan o.a. liederen en 

gedichten en verbondenheid.
• Afsluiting met een gezamenlijke maal-

tijd.
Naar aanleiding van deze thema’s gaan 
we met elkaar in gesprek of op een andere 
[creatieve] manier aan de slag.
De bijeenkomsten zijn laagdrempelig. 
De thema’s kunnen nog wisselen, 
afhankelijk van wat u zelf in het 
kennismakingsgesprek aandraagt. 
Vanzelfsprekend is er tijdens de 
bijeenkomsten ruimschoots tijd voor 
vragen en ervaringen. 
Zwennie Langwerden, Gerda 
Brummelman en Riek Klein Bramel 
leiden deze bijeenkomsten. 

Mocht U meer informatie willen hebben 
over deze bijeenkomsten, of wilt u zich 
ervoor opgeven, belt of mailt u dan gerust 
naar 
Gerda Brummelman, tel: 0575 – 551962 
gerdabrummelman@kickxl.nl
Zwennie Langwerden, tel: 0575 – 470430 
zwennie@autolamgwerden.nl

Wel graag voor 16 december 2018.

Kindernevendiensten
In oktober starten we weer met de 
kindernevendiensten.
Er zijn kindernevendiensten op:
Zondag 7 okt. Woorddienst
Zondag 21 okt. Woord-/ 
 Communieviering
Zondag 4 nov. Woord-/ 
 Communieviering
Zondag 18 nov. Woord-/ 
 Communieviering
Alle vieringen beginnen om 10.00 uur.
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Het projectkoor van de 
HH. Twaalf Apostelen
Dit keer op de korenpagina van Onderweg geen koor met een lange historie, 
maar juist een steeds veranderend koor! We hebben dirigent Cisca van 
Middelkoop gevraagd haar ervaringen eens op schrift te stellen.  
En dat heeft ze met verve gedaan:
In 2015 ging ik als Brummense meezingen in het Gemengd Koor Emmanuel 
in de H. Johannes de Doperkerk in Zutphen. Ik hoorde dat het de gewoonte 
was dat bij bijzondere vieringen in de parochie soms een projectkoor gevormd 
werd. Dat projectkoor wordt meestal gevormd door het basiskoor van de 
betreffende geloofsgemeenschap en wordt aangevuld met koorleden uit andere 
geloofsgemeenschappen. Zo zong ik voor het eerst mee in het projectkoor 
dat gevormd werd bij het afscheid van pastoor Fred Hogenelst en later in het 
projectkoor dat gevormd werd voor de eerste parochiële startviering in 2016 in 
Zutphen.
De eerste keer dat ik het projectkoor mocht dirigeren was in december 2016 bij 
het 12,5 jaar priesterjubileum van pastor Ed Wassink. Heel bijzonder, mede door 
de keuze van pastor Wassink voor oude liederen. 
Toen ik gevraagd werd voor het projectkoor bij het huwelijk van Marga en Dirk 
Engelage in de Christus Koningkerk, ben ik eerst maar eens naar Vorden gefietst 
om de kerk te bekijken. Het koor bestond uit koorleden uit Vorden, Brummen 
en Zutphen. Het werd een succes, mede dankzij de fijne samenwerking met de 
organist uit Vorden. Bij de parochiële startviering in 2017 in de H. Josephkerk 
vormden de koorleden uit Lochem het basiskoor. Ook hier was weer sprake 
van goed en prettig overleg met de koorleden en de organist. Dit jaar vond de 
startviering plaats in de H. Johannes de Doperkerk in Keijenborg. Er werd een 
groot koor gevormd en met twee extra repetities zaten de liederen er goed in en 
klonken de liederen heel overtuigend. 
Na enkele jaren ervaring met het projectkoor is het fijn om te concluderen 
dat het goed werkt. Het is leuk om met enthousiaste koorleden en toegewijde 
organisten te werken en Ik hoop dan ook dat ik het koor nog lang kan blijven 
dirigeren.

Cisca van Middelkoop, dirigent


