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Het is een cliché: in de Advent bereid je
je voor op Kerstmis. En oudejaarsdag laat
je het afgelopen jaar de revue passeren
om met nieuwe goede voornemens te
beginnen aan het nieuwe jaar. Maar hoe
bereid je je als redactie voor op het maken
van een Onderweg zonder de vertrouwde
hoofdredacteur? Daar zijn geen weken of
een dag voor vastgesteld. Theo Lam was
de grote drijfveer bij het tot stand komen
van de Onderweg in 2012. Zes jaar lang
was hij de bezielende kracht om bij iedere
uitgave te werken aan een mooi, attractief
en vooral informatief blad. Iedere pagina,
ieder artikel had zijn aandacht en voor
diverse onderwerpen nam hij zelf de pen
ter hand. Natuurlijk mogen al zijn ‘In de
spotlights’ hier niet onvermeld blijven.
Wij bedanken Theo voor zijn tomeloze
inzet, praktische oplossingen, sturende
woorden en humorvolle aanwijzingen.
Onder zijn leiding is een succesvol blad
ontstaan, dat staat als een huis en waarop
wij trots zijn. Deze Onderweg is het eerste
nummer van de zevende jaargang: het
Advent/Kerstnummer.
Voor het eerst onder leiding van Huub
Winkeler, ad interim hoofdredacteur.
Namens Gerrit, Hans, Huub en Joseph
wens ik iedereen een Zalig Kerstfeest en
een Gezegend 2019.
Magda van Ommen
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Ziekenzalving, ziekenzegen
en uitvaart
06 103 19 638
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Kerst: een feest met een ‘hart’
Als u het parochieblad thuis ontvangt, zijn we op weg naar het kerstfeest. De
decembermaand is alleen al daardoor een bijzondere feestmaand. Velen ervaren het
kerstfeest als een hoogtepunt van die maand. Op vele plekken in de wereld wordt
Kerst heel intensief gevierd, al dan niet met enkele accenten van romantiek.
Ja, wat is Kerst zonder romantiek? De
een is er gevoeliger voor dan de ander,
maar toch ontkomt niemand eraan. En
hoeveel zijn het er wel die elk jaar weer
verlangen naar een Witte Kerst? Maar één
ding is zeker: het is donker. Het beetje
licht van de dag valt in het niet als je de
donkere uren telt. De vele kerstverhalen
spelen zich dan ook af in de donkere uren.
Denk maar aan de nachtelijke avonturen
van Scrooge, de hoofdrolspeler uit de
beroemde kerstvertelling van Charles
Dickens.
Het kan bijvoorbeeld bijzonder sfeervol
overkomen als je het verhaal hoort
van een bevriende collega die jaren als
pastoor midden in de bergen van Beieren
heeft gewerkt. Vanuit zijn raam van de
pastorie kon hij overal in het duister de
lichtjes zien van de mensen die lopend
naar de kerk gingen voor de nachtmis.
Een oude traditie om niet met de auto te
gaan maar lopende met een lantaarn. Al
eeuwen werd het zo gedaan.
Echter de andere kant van de medaille
was dat mijn collega ook sprak over het
vele verdriet dat mensen juist hadden met
Kerstmis. Opmerkelijk waren er dan ook
veel zelfdodingen in de bergen, vertelde
hij. Mensen die juist door de geladenheid
de eenzaamheid niet meer aankonden.
Zij verdwenen in de duisternis van de
bergen.
Dit verhaal uit de bergen kan samen
komen bij één zin uit het kerstevangelie.

“Maria bewaarde al deze woorden in
haar hart en overwoog ze bij zichzelf.”
(Lucas 2, 19) Het waren eenzame herders
die op weg gingen om getuige te zijn
van de menswording van God. Het was
een groep die aan de rand stond van de
maatschappij. Eenzaam en koud zaten ze
bij het vuur en hielden de wacht. Mensen
met gewone vragen, moeilijkheden en
blijheid. Mensen die kunnen zijn zoals
u en ik. Maria was geraakt door deze
ontmoeting. De betekenis van haar
bestaan in deze heilsgeschiedenis werd
haar duidelijk in de stilte van haar hart.
Met haar kunnen ook wij geraakt worden
in ons hart. Geraakt door het vele onrecht
dat de wereld steeds maar met zich
meedraagt. Daarom is Kerst een verhaal
dat je hart raakt. Het onbevangene van
een kind raakt ons! Dat God zo mens
werd; dan word je duidelijk dat God wel
heel dichtbij wil zijn. Kerst maakt je stil
en ontvankelijk voor zijn boodschap van
vrede en liefde.
Mensen zoeken harmonie
Kerst, feest van muziek.
Het zijn de engelen
Die ons geleiden naar het mysterie,
Dat ons stil en beschouwend maakt.
Juist in die stilte klinkt het lied,

Daar waar Gods genade
Ons geleidt naar harmonie;
Eeuwigheid.
Een melodie, vaak niet meer
Brengt mij tot stille vreugde waarin
Mijn hart zich opent voor uw Woord.
Ongekende vreugde mag ons deel zijn.
God laat Uw innig zijn
Aanwezig zijn hier en nu.
Kerstmis mag ons dan aansporen om
gevoelig te worden voor de vele mensen
die juist nu eenzaam zijn, verdriet
hebben. Kerstmis wil dan ook een feest
zijn om daarmee verder te gaan, in een
zorg hebben voor elkaar. Een primaire
opdracht ligt hier telkens voor ons, niet
alleen met Kerst maar ook daarna. En
niet alleen een opdracht voor ons maar
ook voor ons als geloofsgemeenschap.
Ik wens u allen, ook namens Marga
Engelage en Jaap van Kranenburg, een
goede voorbereidingstijd op de geboorte
van Christus en een zegenrijk Kerstfeest!
Vrede en alle goeds!
Pastoor Harry Scheve

Licht in duisternis
Licht voor mensen die zoeken,

Fiat Mihi
Zie mens, het nieuwe mag beginnen.
In jouw stilte van het hart mag het gaan leven
Niet leeftijd of vroomheid geldt,
Enkel een weet dat voor God niets onmogelijk is.
Ook Maria zal het nieuwe bewaren in haar hart,
Het nieuwe aanwezig naderbij.
Het begint nu,
Waakzaamheid wordt werkelijkheid
Gods wonder ons.
Dat wij het fiat mihi waar mogen maken
Mij geschiedde naar uw Woord.
Wordt een mens van Shalom, van vrede die ongekend is.

Onderweg / Uit de parochie
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GROENE CREATIEVE VINGERS…..

Workshop ‘Schikken bij Allerzielen’
Aan het eind van de middag
viel met elkaar een rijkdom
aan prachtige werkstukken te
bewonderen.
Een ander doel van de
jaarlijkse bijeenkomst is
om elkaar te helpen aan
basismateriaal. Zo konden
belangstellenden bij
Christien inschrijven voor
een boomstronk, heeft de
bloemengroep Hengelo
meerdere muzieksleutels
beschikbaar(b.v. voor schikking
bij het Caeciliafeest) en heeft Drempt
twee grote koperkleurige vazen te geef.

“De zomer maakt plaats
voor herfst en winter,
die de lente de tijd geven
een nieuwe zomer aan te kondigen:
zo mag ik hopen op leven,
zelfs door de dood heen.
Elke mens is een bloem in onze tuin,
met een eigen kleur en een eigen geur.
De een bloeit lang, een ander kort.
Als ze verdort en sterft doet het pijn
en toch mag ik hopen op nieuwe bloei
in de tuin van Gods paradijs.”
Gekleurde en groene bladeren,
mos, schors, orchideeën, voorbeeld
schikkingen en allerhande benodigde
materialen: alles stond op vrijdagmiddag
26 oktober gereed voor de workshop in de
St. Jan. De dames van de bloemengroep
Zutphen hadden het perfect voorbereid
samen met coördinator Christien te
Stroet. Bij de ontvangst was er volop
koffie, thee en zelfgebakken lekkers en
vooral een warm weerzien. Sinds 2015
komen de vrijwilligsters van de parochiële
bloem-/versiergroepen jaarlijks op een
andere locatie en rond een ander thema
bij elkaar voor een workshop. De dames
van de bloemengroep Zutphen waren dit
jaar degenen die de organisatie spontaan
en enthousiast op zich hadden genomen.
Na een inhoudelijke inleiding
over het thema ‘Allerzielen’ door
parochiemedewerkster Gerry
Spekkink nam Christien te Stroet de
dames mee in de symboliek van de
voorbeeldschikkingen.
Geknakt riet en boomstronk als metafoor voor
het leven.

21 lichtjes symboliseren 21 overledenen
en dankbaarheid voor het licht dat ze ons
gegeven hebben

Daarna gingen de deelnemers zelf aan de
slag.
Voor ieder kerkgebouw kon een speciale
Allerzielenschikking gemaakt worden.
Begin en einde, de alfa en de omega,
werden verbeeld met mos/schors en
orchideeën.
In de kleuren van de herfst zijn vreugde
en verdriet te herkennen. Dat werd met
lichte en donkere kleuren tot uiting
gebracht in meerdere kransen, die
daarnaast gemaakt konden worden.

Verder wordt jaarlijks tussen Kerst en
Driekoningen een belangstellend bezoek
gebracht aan twee van onze kerken
om elkaar te inspireren op het gebied
van kerstversiering. Op vrijdag 28
december worden we om 13.30
uur verwacht in de H. Martinus in
Baak, waar de bloemengroep zich ervoor
wil inzetten dat de laatste Kerstmis in
hun kerk sfeervol gevierd kan worden.
Aansluitend is er gelegenheid voor
een rondleiding in de H. Willibrord in
Vierakker. Voldaan, met schitterende
werkstukken en nieuwe ideeën werd de
gezellige middag afgesloten met veel dank
aan Christien en de dames uit Zutphen.
Het enthousiasme is groot en de
belangstelling is groeiend. 		
Gerry Spekkink
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Kerstmis in onze
parochie

Van d e B e s tuur s tafel
Nu het einde van het jaar nadert,
kijken we terug op wat achter ons
ligt. Zorgelijke zaken passeerden het
parochiebestuur. In april van het
jaar werden we geconfronteerd met
de ziekte van pastoraal werker Jaap
van Kranenburg en in mei meldde
Marga Engelage zich ziek. Dat was
een grote klap daar het pastoraal
team uit slechts drie personen
bestaat. Het was al langer duidelijk
dat de werkdruk groot is en dat je ‘t
dan slechts tijdelijk kunt volhouden.
Op een gegeven moment loop je
tegen je grenzen aan. Gelukkig
hebben Marga en Jaap de stijgende
lijn weer te pakken. Door de
ziekte van Marga en Jaap stond
de pastoor er alleen voor. Dit alles
had grote consequenties voor de
vieringen in de locaties. Door de
grote steun en inzet van diakens
en parochiemedewerkers, maar
ook van lekenvoorgangers in de
locaties, konden de gaten in het
vieringenrooster worden opgevuld.
Belangrijke activiteiten zoals het
thema ‘Geloven we of geloven
we het wel’, door Marga en Jaap
opgestart en door de locaties
omarmd, kwamen stil te liggen.
Aan het begin van het jaar was
door het pastoraal team een start
gemaakt met het schrijven van het
pastoraal beleidsplan 2019 - 2022.
Ook dat liep vertraging op, maar
nu - aan het einde van het jaar kan dat samen met het bestuurlijk
beleidsplan gepresenteerd worden.
Ook de leden van het
parochiebestuur hebben dit jaar
‘een tandje erbij’ moeten zetten.
Voormalig vicevoorzitter Louis
van Dijk nam per 1 mei 2018, na
een korte periode vicevoorzitter
te zijn geweest, afscheid van

het parochiebestuur. Het was al
bekend dat Theo Lam en Gerard
Stolwijk beiden aftredend waren
en de secretaris een dubbele
portefeuille invulde. Nu ook
naar een nieuwe vicevoorzitter
gezocht moest worden, werd een
benoemingsadviescommissie
ingesteld die de locaties opzocht
en uitleg gaf over de bestuurlijke
vacatures.
Aan de locaties werd dringend
gevraagd om met kandidaten
te komen en daar werd gehoor
aan gegeven. Uiteindelijk zijn
we zeer verheugd dat we een
vicevoorzitter hebben gevonden in
de persoon van Paul Seesing, een
penningmeester in de persoon van
Ton Vos, en dat Huub Winkeler
portefeuillehouder van personeelsen vrijwilligersbeleid is geworden.
Alleen voor de portefeuille
communicatie zijn we nog op zoek
naar een kandidaat. Tot 1 september
jl. heeft Theo Lam deze functie
vervuld. Om het vicevoorzitterschap
na het vertrek van Louis van Dijk
soepel door te laten lopen heeft
Theo de functie van vicevoorzitter
op zich genomen en een
herbenoeming aangevraagd tot
1 mei 2019. Het vicevoorzitterschap
brengt op dit moment veel werk met
zich mee doordat er veel gemanaged
moet worden als gevolg van de vele
werkzaamheden die door de ziektes
van de pastoraal werkers ‘op het
bordje’ van de pastoor terecht zijn
gekomen. Toch is het werk van een
parochiebestuurder dankbaar werk.
Wat wij op parochieel niveau doen
doet de locatiebestuurder op lokaal
niveau. En zonder de harde werkers
in de geloofsgemeenschappen kan
de parochie niet bestaan.
Ineke Peterse

Ook dit jaar hebben
wij, net als andere
jaren, een beknopt
overzicht met
veel activiteiten
in onze parochie
samengevat in een
kleurrijke folder.
Bewaar deze folder
op een voor de
hand liggende
plaats, zodat u
regelmatig kunt
kijken waar b.v.
een kerstconcert,
samenzang,
kinderactiviteit
of wat anders in
deze adventsen kersttijd
plaatsvindt. Aan
de kinderen
wordt ruime
aandacht
geschonken:
op verschillende plaatsen is er een
kinderkerstviering of Kindje Wiegen. En in
Vorden is de Herdertjestocht.
In deze kerstperiode kunt u een leuk ritje maken
naar Joppe, waar levende dieren zoals een
kameel, een ezel en een aantal schapen in de
stal staan. Ook zijn er opengestelde kerken te
bezichtigen in Steenderen en Vierakker.
Daarnaast is een bezoek aan het
Heiligenbeeldenmuseum in Kranenburg zeker
de moeite waard. Hier worden kerstgroepen
tentoongesteld uit alle delen van de wereld.
Voor stilte en bezinning in deze periode is
er ook ruimte. U kunt meedoen aan een
adventsretraite of een digitale retraite. Bij deze
digitale retraite kunt u iedere dag van de Advent
een digitaal moment van bezinning in uw
mailbox verwachten als u zich hiervoor opgeeft.
In de folder is natuurlijk veel te weinig ruimte
om alle activiteiten uitgebreid te vermelden.
Daarom kunt u op onze parochiële website
www.12apostelen.nl op de homepage ‘Op weg
naar Kerst 2018’ al onze vieringen en andere
activiteiten uitgebreid nalezen.
De folder is bijgevoegd aan Onderweg, ligt
achter in de kerken en op openbare plekken. Dit
jaar is de folder ook huis-aan-huis verspreid in
het hele gebied van onze parochie. We hopen
hierdoor zoveel mogelijk mensen te bereiken.
Ja, dit jaar is er ‘voor elk wat wils’ in onze
parochie tijdens de Advent en Kerst.
Joseph Wissink
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Adventsvespers St. Janskerk
De laatste stralen van een matte
middagzon breken door de
gebrandschilderde vensters in het koor,
de lichten en kaarsen worden spaarzaam
ontstoken en de eeuwenoude klokken
nodigen u uit voor het bijwonen van de
Latijnse vespers op de vier zondagen in
de adventstijd.
Al bijna dertig jaar verzorgt het
Gregoriaans Getijdenkoor in de sfeervolle
Zutphense St. Janskerk op vele zondagen
en kerkelijke hoogfeesten dit gezongen
koorgebed als belangrijkste van de
dagelijkse getijdenvieringen. De spirituele
en mystieke antifonen en psalmen in de
vespers vormen een steeds wisselend
onderdeel van het gezongen getijdengebed, dat op zijn beurt
deelt in de wisselende seizoenen.
In deze warrige tijden van ontkerkelijking blijkt er een
alsmaar groeiende en waarderende belangstelling voor
deze vespervieringen, misschien wel een teken dat wij
als samenleving in alle eenvoud de behoefte hebben aan
verstillende momenten van spiritualiteit, verweven in
de rustgevende gregoriaanse gezangen. Er is geen betere
omschrijving van dit liturgisch avondgebed dan de volgende
regels die van eeuwen her tot ons zijn gekomen.
‘ De zon gaat dalen en wij schouwen het avondlicht,
wij zingen Vader, Zoon en Geest het heilig loflied toe.
Eer zij God!’
De Vespersvieringen (duur ca. 40 min.) zijn op de zondagen
2, 9, 16 en 23 december, telkens om 17.00 uur.
De tekstboekjes liggen bij de ingang voor u klaar.

Informatieavond
Lourdesbedevaart 2019
In de vorige Onderweg werd de bedevaartsreis naar Lourdes
in mei 2019 al aangekondigd. Op dinsdag 22 januari 2019
houden wij een informatieavond over deze bedevaart in de
parochiezaal van de Christus Koningkerk, Het Jebbink 8 te
Vorden. De informatieavond begint om 19.30 uur met een
presentatie over de bedevaart naar Lourdes, de reis, het verblijf
en de verschillende inspirerende vieringen op de Heiligdommen
met uiteraard ook een bezoek aan de Grot van Massabielle waar
Maria is verschenen aan Bernadette Soubirous.
Tijdens deze bijeenkomst wordt u ook geïnformeerd over het
verblijf in het hotel en de andere activiteiten zoals o.m. een
stadswandeling langs de verschillende plekken waar Bernadette
geleefd heeft. Ook ontvangt u informatie over de mogelijkheden
om te reizen en te verblijven als u minder goed ter been bent.
Mocht u zich willen opgeven voor de Lourdesbedevaart dan kunt
u zich al aanmelden. Voor deelname aan de bedevaart en voor
informatie verwijzen wij u naar Paulien van der Vaart, email:
paulien0908@live.nl
Voor telefonische informatie: Huub Winkeler; 0653709893
Voor de informatieavond hoeft u zich niet op te geven, u bent
van harte welkom!

De Lourdesbedevaart in het kort
De reis naar Lourdes is per vliegtuig. Vertrek op donderdag
2 mei; terugkomst op dinsdag 7 mei. Opstapplaats is Zutphen. De
verblijfskosten zijn € 899,00 op basis van een 2-persoonskamer
(toeslag 1-persoonskamer € 180,00). Prijzen zijn onder
voorbehoud, inclusief vervoer en op basis van volpension.
Tijdens deze bedevaart verzorgt Riekje Rijk de pastorale
begeleiding. Tevens reizen er begeleiders mee, waaronder een
verpleegkundige.
Namens het begeleidingsteam Lourdesbedevaart,
Huub Winkeler

Bezinnend op weg naar Kerst

Even stilvallen om een beeld, een woord, een gedachte op je in
te laten werken kan je helpen je eigen innerlijk te verrijken, je
zoektocht in geloof te verdiepen. Het kan je ook rust geven, je
inspireren om je leven meer kleur te geven.

tekst aanreiken. Marga Engelage is pastoraal werker in de
parochie HH. Twaalf Apostelen en Eveline Struijk is predikant
van de protestantse gemeente Eibergen-Rekken.
Wilt u deze mails ontvangen? Geef u dan op bij Freek ten
Berge, e-mailadres oikomeneachterhoek@gmail.com. Wie dit
jaar al de bezinningsmails ‘Op weg naar Pasen’ heeft gekregen,
hoeft zich niet opnieuw aan te melden. Eind november krijgt u
dan vanzelf weer bericht van ons. Opgave kan ook rechtstreeks
via de website van onze parochie (https://www.12apostelen.
nl/index.php/homepagina/) en het aanklikken van ‘Op weg
naar Kerst’. Heeft u geen computer/e-mailadres? Misschien
kunt u uw zoon, dochter of vriend(in) vragen de mail te
ontvangen en voor u uit te printen. Wilt u bij aanmelding dan
zowel uw eigen naam en adres doorgeven als het e-mailadres
waarnaar we de mail zullen sturen?
Wij zien uit naar uw aanmelding!

In de advents- en kersttijd, van 2 december 2018 tot en met 6
januari 2019, willen wij - Marga Engelage en Eveline Struijk u via de mail elke dag een gedachte, beeld, lied of inspirerende

Een hartelijke en inspirerende groet van
Marga Engelage, pastoraal werker en ds.
Eveline Struijk

Engelen lopen op
kousenvoeten, je
hebt stilte nodig
om ze te kunnen
opmerken.

Een moment van bezinning schiet er in onze
hectische tijd vaak bij in.

Onderweg / Uit de parochie

7

Adventsactie 2018:

STICHTING STEUN HEILIG LAND
Dit jaar ondersteunen wij met onze parochie HH. Twaalf Apostelen het
Adventsproject van Stichting Steun Heilig Land.
De Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem Nederland heeft elk jaar
tijdens de Advent een speciaal project om de christenen in het Heilig Land
te ondersteunen. De Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem is in
1868 opgericht door Paus Pius IX en heeft als hoofddoel het steunen van
hulpbehoevende christenen in het Heilig Land (Israël, westelijke Jordaanoever,
Jordanië, Syrië en Libanon).
Stichting Steun Heilig Land is in 1986 opgericht en ANBI erkend en is
verbonden met de Ridderorde voor haar caritas activiteiten.
Een aantal jaren heeft de stichting als
Advent project de renovatie van cisternen
in Bethlehem gehad.
Nu ondersteunen ze voor het derde
jaar de renovatie van woningen van
Palestijnse christenen in Bethlehem.
Dankzij dit project proberen ze de
levensomstandigheden van de sociaal
zwakkeren in Bethlehem te verbeteren.
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: de geestelijke en
lichamelijke gezondheid van de kinderen
is door de slechte behuizing niet goed.
Met als gevolg dat deze kinderen grote
kans lopen op het voortijdig verlaten van
school en op drugs- en alcoholmisbruik.
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, materialen en ook de
vervoerders van de materialen zijn allen

blijdschap van degenen die geprofiteerd
hebben en de noden van degenen die een
verzoek hebben ingediend laten ons zien
waarom wij christen zijn, er zijn voor
je medemens in woord en gedachte, in
doen en laten. Ons inzetten voor onze
medemens in nood is toch het mooiste
wat er is!

christelijk. Op deze manier wordt uw euro
zeer goed besteed.
Controle wordt ter plaatse uitgevoerd
door de projectmanager van Pontifical
Mission for Palestine Jerusalem. De
lokale partner voor de uitvoering van de
werkzaamheden is het Franciscaanse
Pro Terra Sancta (ATS) welke tevens
zorg draagt voor een zorgvuldige
selectie van de gezinnen met de hoogste
noden. Daarnaast bezoeken leden van
de Ridderorde tijdens de jaarlijkse
Heilig Land pelgrimage dit project en
hebben leden van de caritas commissie
meermalen tijdens werkbezoek dit project
bezocht en rapportages gecontroleerd.
Tijdens zo’n bezoek troffen zij gezinnen
aan met ouders van 35-45 jaar met 4-5
kinderen die in een 3 kamer woning
leven waar de schimmel zwart op de hele
muur geplakt staat, waar de ratten en
muizen in de keuken lopen en waar het
vocht je op de longen slaat. Vader werkt
als houtbewerker voor slechts $400 per
maand. Kosten van water, elektra en
schoolgeld overstijgen het besteedbaar
inkomen. Pure armoede is troef. Families
van huizen die waren gerenoveerd,
hebben we ook gesproken: ze zijn blij met
de verbetering, vriendjes
en vriendinnen mogen
nu opeens wel mee naar
huis en men hoeft zich
niet meer te schamen hoe
men woont. Een vader
verwoordde het aldus:
“Na alle ellende die wij als
gezin hebben meegemaakt,
zijn we toch niet alleen.
God waakt over ons en
zorgt voor ons. Ons geloof
houdt ons op de been.”
Deze bezoeken zijn
confronterend maar
ook zeer inspirerend; de

Wat kunt u deze adventsperiode doen?
Als u kijkt naar uw mooi versierde
kerstboom of tijdens een kerkbezoek
een mooie stal ziet in uw kerk, denk dan
aan de christenen in Bethlehem. Heilige
plaatsen moeten geen musea worden. De
christenen die er leven en werken zijn
onze “living stones”. Geef ze de kans op
een menswaardig bestaan. Met slechts
3000-5000 euro kunnen we al één gezin
helpen met een noodzakelijke renovatie
van hun woning.
Deel uw rijkdom door uw bijdrage
te storten op IBAN-rekening
NL64INGB0005111738 van Stichting
Steun Heilig Land onder vermelding van
“Kerst 2018”.
Wij danken u hartelijk voor uw financiële
steun!
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Kardinaal Eijk op bezoek in
Keijenborg
Op 6 november (vooravond van het Hoogfeest St. Willibrord)
hebben mijn huisgenote Afke en ik kardinaal Eijk mogen
begroeten in de pastorie ‘de Keyenburg’.
Na een goed en intensief gesprek hebben we de kerk bekeken,
samen de Vespers gebeden en hebben we met elkaar heerlijk
gegeten. Het is goed om de bisschop op een andere manier te
ontmoeten. We hebben uitgesproken dat dit best wel een keer
vaker kan. Zo blijft de bisschop op de hoogte van wat er leeft
in onze parochie ‘HH. Twaalf Apostelen’, wat ook zeker de
doelstelling was van de kardinaal.
pastoor Harry Scheve

In Memoriam emeritus pastoor
Anton Kemperman
Op 11 september is overleden de
zeereerwaarde heer Antonius
Aloysius Kemperman, priester in
het Aartsbisdom Utrecht. Hij werd
geboren in Steenderen in 1922. Na
zijn priesterwijding in 1948 was
hij kapelaan in Ulft, Apeldoorn,
Vinkenveen, Doetinchem en
Arnhem. In 1964 werd hij
benoemd tot bouwpastoor van de
nieuwe parochie Christus Koning
te Velp. Na benoemingen in
Mijdrecht-Wilnis en De Hoef werd
hij in 1980 benoemd tot pastor en
deservitor van de
H. Willibrordparochie te
Steenderen en in 1981 werd hij
tevens benoemd tot pastor en
deservitor van de H. Willibrordparochie te Vierakker. In 1987
ging hij met emeritaat.
Kardinaal Eijk schrijft: ‘Anton Kemperman was een priester
die midden in de kerk én midden in de wereld stond. Een harde
werker met een standvastig, nuchter geloof. Hij onderhield
intensieve contacten met zijn parochianen en besteedde
veel zorg aan de liturgie. Daarbij hield hij van eenvoud. Zijn
preken waren kort en krachtig en werden met duidelijke stem
uitgesproken.’
De uitvaart van Anton Kemperman heeft plaatsgevonden op 19
september jl. te Vinkenveen.

Gezocht dirigent

Gezocht organist
In Vierakker staat de mooiste kerk van Gelderland: de
St. Willibrorduskerk. Deze prachtige kerk die je door zijn
harmonieuze kleuren omarmt wordt elk weekend nog
gebruikt voor de eredienst. De vieringen worden muzikaal
omlijst door het enthousiaste dames- en herenkoor dat zich
daarbij ondersteund weet door orgelspel van het Elbrinkorgel uit 1874. Ook dat is een juweel; kenners komen met
enige regelmaat dit bijna 150-jarig orgel bewonderen.
Het koor zit echter met de handen in het haar. De huidige
organist kan tot zijn grote spijt om gezondheidsredenen niet
langer aanblijven en ons koor is dan ook naarstig op zoek
naar iemand die deze taak op zich wil nemen.
Bent u geïnteresseerd en wilt u meer weten? Bel ons gerust.
U kunt ons bereiken op de volgende telefoonnummers:
0575-441485 en 0575-441743. U kunt ons natuurlijk ook
een e-mail sturen: info@demooistekerk.nl Wij vertellen u
graag meer!

Het Gemengd Koor van de room-katholieke
geloofsgemeenschap St. Joseph uit Lochem is op zoek naar
een nieuwe dirigent.
De actieve St. Joseph geloofsgemeenschap heeft de ambitie
om dat nog vele jaren te zijn. Het koor en haar dirigent
leveren met gezangen en liederen een belangrijke bijdrage
aan de inhoud van de vieringen.
Van de dirigent wordt verwacht dat hij of zij
affiniteit heeft met het christelijk geloof; een katholieke
achtergrond heeft de voorkeur
gemotiveerd is om samen met het koor bij te dragen aan
de continuïteit van onze levendige geloofsgemeenschap
gedreven is om de koorleden met plezier te laten zingen
en het koor binnen de mogelijkheden naar een hoger
niveau te brengen
bereid en in staat is om elke dinsdagavond met het koor
te repeteren en gemiddeld drie zondagen per maand het
koor te dirigeren tijdens de vieringen en eventuele rouwen trouwdiensten
meewerkt aan een goede samenwerking tussen het koor
en andere betrokkenen zoals de werkgroep voor liturgie
tijdens de vieringen de verbinding is tussen het koor, de
voorgangers en de mensen in de kerk.
Honorering wordt in overleg vastgesteld.
Nadere informatie over de functie is te verkrijgen bij de
voorzitter van de locatieraad, dhr. Anton Schilderinck,
telefoon 0573 – 251 115, e-mail a.schilderinck@planet.nl.
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Suzan Besselink: ‘Ik doe het voor de ander’
Het is al donker als ik op een warme maandagavond in oktober aanbel
bij het huis van Suzan Besselink in het buitengebied van Toldijk. Aan
de deur van de mooi verbouwde boerderij word ik even later welkom
geheten door Suzan en drie enthousiaste teckels. We nemen plaats aan
de keukentafel, Suzan schenkt koffie in. Het interview kan beginnen,
we willen immers wel eens weten wie de vrouw is die parochiebreed de
doopvoorbereiding doet.
‘Hoe ben je zo in het kerkelijk werk
verzeild geraakt,’ zo begin ik maar eens.
‘Als kind moest ik van mijn ouders naar de
kerk, het was echt een verplicht nummer.
Toen ik ouder werd ging ik een tijdje niet
meer, maar op een zeker moment ging
ik weer samen met mijn moeder. Ik was
nog maar 23 toen ik gevraagd werd of
ik lectrice wilde worden,’ vertelt Suzan.
‘Vrij snel daarna werd ik ook gevraagd
om bij de Woord & Communiegroep te
komen. En dat laatste ben ik tot op de
dag van vandaag blijven doen, al zo’n
25 jaar dus. In 2004 ontstond het idee
om in Keijenborg een werkgroep voor
de doopvoorbereiding te starten om
daarmee de toenmalige pastoor, pastoor
Jacobs, te ontlasten. Ik werd daarvoor
benaderd. Onze oudste dochter was in
dat jaar gedoopt, dus ik had ervaren wat
de doopvoorbereiding inhield. Ik kon
daarop geen ´nee´ zeggen. Aanvankelijk
waren we met zijn tweeën. In die tijd was
er nog elke maand een doopviering. Vanaf
2010 ben ik de doopvoorbereiding alleen
gaan doen. Het was overigens al snel
niet meer alleen in Keijenborg waar ik
de doopvoorbereiding deed, maar ook in
Steenderen, Vorden en Vierakker. In 2015
werd de doopvoorbereidingsgroep echter
volledig parochiebreed. Sindsdien doe ik
het samen met Mieke Degen en Marga
Engelage. We doen nu zo’n twee of drie
voorbereidingen per jaar, met vaak acht
tot tien dopelingen.’
Dan komt Gijs, haar jongste, ook even
meeluisteren aan de keukentafel. Suzan
gaat enthousiast verder: ‘Ik ben ook nog
op een andere wijze parochiebreed actief
hoor! Samen met een aantal vriendinnen
zit ik namelijk in Steyl, een koortje dat
huwelijksvieringen verzorgt. Dat koortje
is destijds gevormd voor een éénmalig
optreden. Maar omdat het zo leuk was en
we ook door anderen werden benaderd,
zijn we doorgegaan. Behalve in Keijenborg
hebben we onder andere in Vierakker
en Joppe huwelijksvieringen gezongen.
Hoewel er tegenwoordig niet meer zoveel
kerkelijke huwelijken gesloten worden zijn
we nog steeds te boeken!’
We praten verder. Nu over haar gezin
en professie. Behalve Suzan is ook haar

man Rob betrokken bij kerkelijke
activiteiten: hij zit in de locatieraad
van Keijenborg, waar hij o.a. de rol
van penningmeester vervult. Suzan
assisteert hem daarbij. Een van hun
drie kinderen, Kim, is bovendien
misdienaar.
Dan vertelt Suzan over haar werk:
‘Ik werk al bijna 25 jaar als fiscalist
bij Stolwijk Kelderman, een accountants- en fiscalistenkantoor
in Doetinchem. Nadat ik het VWO
had afgerond ging ik naar de HEAO
in Arnhem: wiskunde en economie
waren vakken die me goed lagen.
Daarna kwam ik te werken bij Stolwijk Kelderman, maar tegelijkertijd
ging ik ook fiscaal recht studeren aan
de Universiteit van Tilburg. Die opleiding heb ik in drie jaar afgerond.
Ik ben eigenlijk een generalist, maar
heb ook mijn specifieke aandachtsgebieden: pensioenen, erfbelasting, testamenten, en huwelijksvermogensrecht.’
Ik vraag haar of dat niet ontzettend zwaar
was: veertig uur werken en dan ook nog
studeren? ‘Ja, dat denk ik nu ook weleens,
40 uur werken in Doetinchem en dan ’s
avonds nog naar Tilburg, maar toentertijd heb ik dat niet zo ervaren. Je moet
weten dat het werk tevens mijn hobby is.
Toen we kinderen kregen ben ik ook 40
uur blijven werken en is Rob een tijdlang
huisman geweest. Nu heeft hij zijn eigen
timmerbedrijf.’
Suzan schenkt nog eens koffie in en
we praten verder. Nu meer over haar
drijfveren. ‘Het kerkelijk vrijwilligerswerk
doe ik voor anderen,’ zegt ze met
een glimlach. ‘Het wordt ontzettend
gewaardeerd door de mensen, en dat geeft
mij weer vreugde.’
En over het geloof en de kerk: ‘Ja, ik
geloof zeker dat er iets is. De jeugd gelooft
ook wel, maar die heeft het gebouw of
het instituut kerk daarbij niet nodig. Ik
vind het overigens wel mooi dat ouders
hun kinderen nog altijd laten dopen,
want dat is op dit moment ook lang niet
vanzelfsprekend meer. Het tegendeel is
eerder het geval: je moet het uitleggen,
verantwoorden bijna. Ik vind het

overigens ook wel mooi dat mijn dochter
nu misdienaar is hoor!’ Gaandeweg het
interview wordt me ook steeds duidelijker
dat Suzan heel positief in het leven staat.
Iets doen voor een ander zonder daarbij
te denken aan eigen gewin is waar ze
vreugde en energie uithaalt. Suzan: ‘Je
merkt wel dat de huidige samenleving
volkomen is geïndividualiseerd. Mensen
hebben niet veel meer voor elkaar over.
Kom laat men niet zo moeilijk doen! Het
werken voor de gemeenschap geeft je
vreugde. Het is juist mijn grote drijfveer!’
Op het eind van ons gesprek zegt ze het
nog eens onomwonden: ‘Ik heb niks te
klagen: ik ben gelukkig getrouwd en heb
een fijn gezin en goede vrienden. Ik ben
weliswaar een workaholic, maar mijn
werk is tevens mijn hobby. We genieten
volop van het leven! En als ik eens even
niks te doen heb maak ik een sudoku
puzzel!’
Na anderhalf uur met Suzan aan de
keukentafel te hebben gezeten neem
ik afscheid. Als ik met de auto over de
duistere binnenwegen huiswaarts rij
moet ik glimlachen om zoveel positiviteit.
Waren er maar meer mensen zo!
Hans Limbeek
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De geschiedenis geeft
inzicht
Afgelopen maand publiceerde
het CBS een onderzoek waaruit
bleek dat de meerderheid van de
Nederlandse bevolking zich niet
meer tot een religieuze groepering
rekent. Zoals wel vaker gebeurt
verdraaide de pers weer eens de
conclusie van een onderzoek: ‘De
meerderheid van de Nederlanders
gelooft niet meer in God,’ kopte
het Algemeen Dagblad. Alsof
buitenkerkelijkheid automatisch
betekent dat je niet meer in God
gelooft.
Toch is de trend dat steeds meer
mensen buitenkerkelijk raken
ook zonder wetenschappelijk
onderzoek wel vast te stellen.
In onze contreien zien we
onmiskenbaar vergrijzing en een
kleiner wordende Kerk. Maar het
rijke Westen is maar een klein deel
van de wereld. Elders in de wereld
groeit de Kerk, ook dat konden
we de afgelopen maand lezen
in de kranten. In Azië, Amerika
en Afrika bijvoorbeeld. We hoeven echt niet te vrezen dat de Kerk
verdwijnt, al lijkt het er wel op dat Europa een missioneringsgebied aan
het worden is.
Onlangs verscheen er een heel interessant boek: Het katholicisme
in Europa*. Het is o.a. geschreven door de Tilburgse hoogleraar
kerkgeschiedenis, Paul van Geest. Het boek beschrijft de Kerk
vanaf haar ontstaan in de eerste eeuw tot nu toe. Tweeduizend jaar
kerkgeschiedenis dus. Als je het leest wordt vooral een ding echt heel
duidelijk: al vanaf het begin heeft de Kerk te maken gehad met allerlei
strubbelingen en crises. Als het geen interne twisten waren, waren het
wel gevaren van buitenaf. In het lijvige werk wordt geschreven over de
onenigheid in de jonge Kerk over de vraag of een christen nu wel of niet
moest worden besneden. Er waren eeuwenlange theologische debatten
en ruzies over de natuur van Jezus: was hij mens of God? Of allebei?
Er waren vervolgingen en christenen die als martelaar stierven in de
Romeinse arena’s. Er waren gedwongen bekeringen in de Middeleeuwen,
er waren kruistochten waarbij moslims, Joden en medechristenen
werden gedood. In de 11e eeuw was er het betreurenswaardige Oosters
Schisma. In de Late Middeleeuwen waren er allerlei misstanden in de
Kerk, er waren op een zeker moment zelfs drie pausen. We hebben de
reformatie gehad en alle gevolgen van dien. Kortom: van begin af aan
al zijn er turbulente tijden geweest waarin de Kerk schade opliep. Maar
steeds ook weer stonden hervormers op om haar te zuiveren. Franciscus
van Assisi is een van de bekendste voorbeelden, en in ons land de
Moderne Devotie met Thomas a Kempis en Geert Grote.
De Kerk, zo dacht ik bij het lezen van het boek, is een schip dat op
woelige wateren vaart en de stuurlui zijn het vaak ook nog oneens met
elkaar. Maar het wonderlijke is dat het schip al tweeduizend jaar vaart
en ook zal blijven voortvaren. De geschiedenis leert ons dat er voor
wanhoop geen reden is: herstel is een terugkerend fenomeen.
*Het katholicisme in Europa, Karim Schelkens, Paul van Geest en Joep van
Gennip (2018)

Hans Limbeek

Kerst
in het
Heiligenbeeldenmuseum
Na de succesvolle zomerexpositie met de
thematentoonstelling ‘Heiligen en hun patronaten’
en de expositie van de 14 kruiswegstaties uit de
afgebroken kerk van de HH. Nicolaas en Barbara
uit Amsterdam opent het Heiligenbeeldenmuseum
op 7 december haar deuren voor de jaarlijkse
tentoonstelling van kerstgroepen.
Jan van Hulst uit Krimpen aan den IJssel exposeert
dit jaar honderden zeer fraaie kerstgroepen uit alle
delen van de wereld. In onze in kerstsfeer gebrachte
Antonius van Paduakerk in Kranenburg zijn
bovendien diverse groepen uit onze eigen collectie
opgesteld zoals de Cuypersgroep met zijn imposante
rotspartij.
Op zondagmorgen 9 december van 11.30 tot
12.30 uur verzorgt het Interparochieel kerkkoor
Etten een kerstconcert. Ze brengen een mix van
advents- en kerstliederen. Deze dag is op de
Kranenburg ook de Kerstfair.
De tentoonstelling ‘Kerst op de Kranenburg’ is
geopend van vrijdag 7 december 2018 t/m zondag
6 januari 2019, elke dag van 12.00 tot 17.00 uur.
Op Eerste Kerstdag en Nieuwjaarsdag is het
museum gesloten. De toegangsprijs voor de
kersttentoonstelling is € 5,- per persoon. Kinderen
t/m 12 jaar onder begeleiding van een volwassene
hebben gratis toegang. Ook personen met een
museumjaarkaart hebben gratis toegang.
Het adres van het Heiligenbeeldenmuseum
is Ruurloseweg 101, 7251 LD Kranenburg/
Vorden. Telefoon 0575 – 55 64 88 (alleen tijdens
openingstijden).
Meer informatie is te vinden op de website
www.heiligenbeeldenmuseum.nl.
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Pelgrimeren in Limburg
Na de succesvolle en inspirerende pelgrimsreis naar Santiago de Compostela in
de maand mei is er ook voor 2019 een parochiële pelgrimstocht georganiseerd.
Mensen gaan op weg om over het leven na te denken, om tot bezinning te
komen of om afstand te nemen van het drukke dagelijkse leven. Duidelijk
is dat bij pelgrimages het onderweg zijn belangrijker is dan de bestemming.
Daarom hebben we ’t dit keer dichter bij huis gezocht.
Gekozen is voor het Zuid-Limburgse
landschap, waar - naast levensbeschouwelijke motieven - ook ruimte is
voor ontspanning, genieten en kennismaken met het cultuur-historisch
erfgoed. Met een ander landschap voor
ogen krijgt de ziel de kans om anders
te ademen. Zo is ook dichtbij huis
een buitenland te ontdekken waar je
binnenwereld van opengaat. Wandelend
in het glooiende landschap van ZuidLimburg is het genieten van de mooie
natuur en de bijzondere dorpjes. Kerken
en kapellen markeren plekken die al
jaren als bijzonder en als heilig worden
gezien. Rijkdom is ook te vinden in de
Bourgondische keuken, de wijngaarden
en de bierbrouwerijen.

De nadruk ligt bij deze reis op het
wandelen. De wandelingen beginnen met
een kort meditatief moment en worden
deels in stilte afgelegd. De afstanden
zijn verschillend, maar nooit meer dan
ca. 15 km. Er blijft genoeg tijd over voor
jezelf, tijd ook om te genieten van elkaars
gezelschap. Regelmatig wordt er een
excursie of bezoek aangeboden. De reis
wordt begeleid door Mirjam Dirkx
(www.delevensboom.net) en
georganiseerd door reisorganisatie
Drietour (www.drietour.nl).
Voor de wandelingen over geaccidenteerd
terrein is een goede conditie vereist en
om goed getraind aan de start te komen,
bestaat de mogelijkheid om vanaf begin
maart 2019 wekelijks te oefenen door
met de deelnemers op zondagmiddag
over wandelpaden binnen de grenzen
van onze parochie HH. Twaalf Apostelen
afstanden van 10 à 18 km af te leggen.

Deze uiteraard vrijblijvende wandelingen
vormen een mooie gelegenheid elkaar
beter te leren kennen.
Gerrit te Vaarwerk

Programma
Zaterdag 1 juni: Met bus of eigen vervoer
naar het 3-sterren hotel ‘Op De Beek’ in
Schin op Geul. s ‘Middags wandeling naar
kapel ‘De Kluis’. (7 km)
Zondag 2 juni: Eucharistieviering in
het klooster van Wittem. Na de koffie in
het café naast de kerk wandeling naar
Mechelen. (8 km)
Maandag 3 juni: Bezoek aan
erebegraafplaats in Margraten. Daarna
wandeling naar Gulpen. (14 km). In
Gulpen bezoek aan de plaatselijke
bierbrouwerij.
Dinsdag 4 juni: Met de trein naar
Maastricht. Met de zonnetrein de
highlights van Maastricht bekijken. Naar
het Vrijthof en de Sint Servaaskathedraal.
De middag is vrij.
Woensdag 5 juni: Met de bus naar
Lemiers. De wandeling vanuit Lemiers
komt uit in Museum Vaals, waar een
unieke verzameling heiligenbeelden te
bewonderen is. (15 km)
Donderdag 6 juni: Wandeling van
Klimmen naar de basiliek van Meerssen
(15 km).
Vrijdag 7 juni: Wandeling vanuit het
hotel naar Houthem Sint Gerlach (7 km).
Bezoek aan de St. Gerlachuskerk en
de tuinen rond Château St. Gerlach.
’s Middags rondwandeling (5 km) met
bezoek aan wijnproeverij.
Zaterdag 8 juni: Wandeling van

Wahlwiller naar de Sint Benedictusberg
voor middagviering. (ca. 7 km). Na de
lunch een wandeling langs de DuitsNederlandse grens naar Vaals (9 km).
Bezoek aan glasblazerij.
Zondag 9 juni: Pinksterviering in de
Sint-Mauritiuskerk in Schin op Geul.
Na de viering terugkijken op de met
elkaar doorgebrachte week. Na de lunch
terugreis naar huis.

Reisinformatie
Reissom: € 875,- p.p.; toeslag
1-persoonskamer € 109,-.
Inclusief: 8 overnachtingen op basis
van een tweepersoonskamer; alle
maaltijden m.u.v. de lunches op dag
4 en 7; entrees en fooien; instructieen informatiemiddag tijdens een
oefenwandeling in mei 2019; reisleiding.
Exclusief: openbaar vervoer ter plaatse
(ca. € 40,-); giften (kerken, kluis); lunches
op dag 4 en 7; drankjes; persoonlijke
uitgaven; reis- en annuleringsverzekering;
Calamiteitenfonds € 2,50 per factuur.
Bij voldoende belangstelling wordt er
voor vervoer per bus van Lochem naar
Schin op Geul op 1 juni en terug op 9 juni
gezorgd. Afhankelijk van het aantal
personen dat hiervan gebruikmaakt,
zijn de kosten € 65,- (24 deelnemers)
tot € 155 (10 deelnemers). Op eigen
gelegenheid naar Schin op Geul rijden,
kan ook.
De reis boeken kan op www.drietour.
nl/nederland-twaalf-apostelen2019.
Dat kan tot 31 december a.s. alleen
voor parochianen van de HH. Twaalf
Apostelen. Daarna wordt de reis - als er
nog plaatsen vrij zijn - ook aangeboden
aan niet-parochianen.
De reis heeft een gegarandeerd vertrek
bij minimaal 15 deelnemers. Maximaal
kunnen 24 personen mee.
Meer informatie over deze bijzondere
parochiële pelgrimstocht staat in de
folder die u achter in de kerk kunt vinden.

Onderweg / Uit de parochie
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Het orgel van de St. Jan in
Zutphen is jarig: 200 jaar
Op de tweede Adventszondag van 1818 - 6 december - is het
orgel plechtig in gebruik genomen. Jan Willem Timpe heeft
het instrument overgeplaatst van de Doopsgezinde Kerk
aan de Oude Boteringestraat te Groningen naar de Rooms
Katholieke Kerk aan de Nieuwstad te Zutphen. Nu zult U
denken: wat is 200 jaren? Maar vergeet niet dat het orgel
daarvoor al vele jaren dienst heeft gedaan in Groningen. Er
is zelfs pijpwerk in aangetroffen dat nog anderhalve eeuw
ouder is. In 2004 is het orgel gerestaureerd en uitgebreid
met een vrij pedaal. Toen heeft het zijn oude luister terug
gekregen. Iedereen roemt de kwaliteit van het instrument.
Het verjaardagspartijtje vindt plaats op zondag 16 december
a.s., om 15:00 uur. Daarvoor heb ik enkele collega’s
uitgenodigd die het orgel ongetwijfeld op uiteenlopende
wijze zullen bespelen.
Jean van Cleef, organist Nieuwstadskerk Zutphen.

Bijeenkomsten Adventsretraite
Met als thema ‘Zie, ik maak alle dingen nieuw’ kunt u
elke dag van de advent een (gratis) mail krijgen met
gebedsmateriaal om thuis te gebruiken. Aanmelden kan op
www.ignatiaansbidden.org
Op maandagavond 3, 10 en 17 en donderdagavond 27
december komt in Zutphen een groep
samen om ervaringen met deze
retraite te delen.
De bijeenkomsten staan open voor
iedereen en zijn een gezamenlijk
initiatief van de Protestantse
Gemeente Zutphen en onze
Datum
parochie.
Opgave via rrijk@sutfene.nl
01/02 dec.
08/09 dec.
15/16 dec.
22/23 dec.
24 dec.
25 dec.
29/30 dec.
05/06 jan.
12/13 jan.
19/20 jan.

Workshop
Actie Kerkbalans
Op maandagavond 1 oktober is er op het secretariaat in
Zutphen de workshop Actie Kerkbalans gehouden. De
vergaderzaal was haast te klein om alle aanwezigen uit de
geloofsgemeenschappen te ontvangen. Tijdens deze bijeenkomst
werd door penningmeester Gerard Stolwijk de heer Nic
Rijnbende geïntroduceerd. Hij informeerde ons deze avond over
vele punten om een goede Actie Kerkbalans 2019 te organiseren.
Voorgaande jaren werd deze avond geleid door Baukje Stam, zij
was door ziekte helaas verhinderd.
Nic Rijnbende was in de gelegenheid geweest om het materiaal,
voor de wervingsacties van de geloofsgemeenschappen, door te
nemen. Op basis daarvan heeft hij de vrijwilligers, die zich bezig
houden met de Actie Kerkbalans, door het vele materiaal geleid.
Van belang is om goed te weten wat onze doelen zijn voor
2019 en hoe wij deze denken te bereiken. Met een dalend
aantal parochianen wordt het steeds moeilijker om de
begroting sluitend te krijgen. Toch liet Nic Rijbende ons
zien hoeveel mogelijkheden er nog zijn om onze aanpak per
geloofsgemeenschap te verbeteren. Als voorbeeld kan genoemd
worden dat het meesturen van een informatiefolder over de
Actie Kerkbalans, sommige geloofsgemeenschappen deden
dat al, andere voor het eerst in 2018, leidde tot een verhoging
met 8% van de financiële bijdragen. Door het stappenplan
door te nemen werden de aanwezigen geattendeerd op de
wijze van analyseren van de resultaten van de vorige Actie
Kerkbalans, maar ook hoe de resultaten zijn te verbeteren door
de opzet van de begeleidende brief te verbeteren. Met een goed
communicatieplan zijn we nog meer in staat om de belangrijke
Actie Kerkbalans beter onder de aandacht te brengen middels de
website, Onderweg en Facebook.
Gewapend met goede voorbeelden en tips van de verschillende
aanwezigen ging een ieder gemotiveerd huiswaarts. De op
te stellen concepten kunnen aangeboden worden aan Nic
Rijnbende zodat hij de activiteit op bepaalde punten kan
verbeteren.
Onze parochie heeft de laatste jaren een eigen motto op de
posters staan. Ook dit jaar is er gezamenlijk nagedacht over een
motto. Uit de verschillende voorstellen is gekozen: ”Onze kerk,
meer dan stenen“
Huub Winkeler

Lezingen in de weekendvieringen
Eerste Lezing

Tweede Lezing

Evangelie

Jer. 33,14-16
Bar. 5,1-9
Sef. 3,14-18a
Mich. 5,1-4a
Jes. 9,1-3+5-6
Jes. 52,7-10
Sir. 3,2-6+12-14
Jes. 60,1-6
Jes. 42,1-4+6-7
Jes. 62,1-5

1 Tess. 3,12-4,2
Fil. 1,3-6+8-11
Fil. 4,4-7
Heb. 10,5-10
Tit. 2,11-14
Heb. 1,1-6
Kol. 3,12-21
Ef. 3,2-3a+5-6
Hand. 10,34-38
1 Kor. 12,4-11

Lc. 21,25-28+34-36
Lc. 3,1-6
Lc. 3,10-18
Lc. 1,39-45
Lc. 2,1-14
Joh. 1,1-18
Lc. 2,41-52
Mt. 2,1-12
Lc. 3,15-16+21-22
Joh. 2,1-12

Onderweg / Bijlage Vieringenschema

Bijlage
Vieringenschema
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.

Kindernevenviering
Vierakker: H. Willibrordkerk op 16
december en 20 januari 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
Doopdatum
za. 16 febr. 2019
zo. 17 febr. 2019
zo. 24 febr. 2019
zo. 24 febr. 2019
zo. 3 mrt. 2019
zo. 10 mrt. 2019

Doopvoorbereiding
di. 29 jan. 2019
di. 29 jan. 2019
di. 29 jan. 2019
di. 29 jan. 2019
di. 29 jan. 2019
di. 29 jan. 2019

Plaats
Ruurlo
Steenderen
Keijenborg
Borculo
Zutphen
Hengelo

Kerk
H. Willibrord
H. Willibrord
H. Johannes de Doper
O.L.V. Tenhemelopneming
H. Johannes de Doper
H. Willibrord

Rozenkrans bidden
Borculo: O.L.V. Tenhemelopnemingkerk, iedere woensdag om 10.15 uur,
Drempt: H. Willibrordkerk, 1e woensdag van de maand om 19.00 uur.
Brummen: Andreashuis, elke maandag in oktober om 18.45 uur.
Keijenborg: H. Johannes de Doperkerk; iedere woensdag om 19.00 uur.
Zutphen: H. Johannes de Doperkerk:
op zaterdag 8 december om 18.30 uur.

Koorrooster (voor zover bekend)
Baak:
Borculo:

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.
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Drempt:
Hengelo:
Joppe:
Keijenborg:
Lochem:
Olburgen:
Ruurlo:
Steenderen:

Kerkradio
via Internet

Vierakker:
Vorden:

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

Zutphen:

Dames- en Herenkoor
Parochiekoor
Kinderkoor
Stemmig
Willibrordkoor
Willibrordkoor
Parochieel Koor
Parochieel Koor
Herenkoor
2Gether
Gemengd Koor
Marinata
Parochiekoor
Gemengd Koor
Sing a Song
Markant
Gemengd Koor
2Gether
Kerkkoor
Cantemus Domino
Vokate
Interparochieel koor Etten
Gemengd Koor
Dameskoor
Cappella St. Jan
Schola
Greg. Getijdenkoor

alle vieringen
alle vieringen m.u.v. 24 dec.
24 dec. 17.00 uur
24 dec. 20.00 uur
9-22-24-31 dec.; 6-20 jan.
9-16-24-25-30-31 dec.; 6-20 jan.
2-9-15-24-25-29-31 dec.
16-24-30 dec.; 6 jan.
9-25 dec.; 20 jan.
2-23 dec.
9-16-24-30 dec; 6-20 jan.
2-25 dec.; 13 jan.
1-16-24 dec.
2-8-19-23-25 dec.
24 dec. 17.00 uur
24 dec. 20.00 uur
alle vieringen, m.u.v. 24 dec.
24 dec.
alle vieringen
16-24 dec.
1-25 dec.
9 dec.
25 dec.
16 dec.
24 dec.
2-30 dec.
2-9-16-23 dec. 17.00 uur
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DAG

ZUTPHEN

za 08/12
Onb. Ontv.
H. Maagd Maria
zo 09/12
2e zondag
Advent
wo 12/12

10.00 Euch.
J. Baneke
17.00 Vespers
17.00 uur Effata
Viering 19.00 uur
Eucharistie
J. Baneke
10.00 uur
Eucharistie
F. Zandbelt
19.00 uur
Boetevieirng
H. Scheve

wo 5 dec.
9.30 uur
Anders Vieren

LOCHEM

10.00 uur
WCV
A. Bos

VORDEN

BORCULO

18.30 uur
Eucharistie
H. Scheve

19.00 uur
WCV
L. van de Kam

10.00 uur
WCV
MOV werkgroep

19.00 uur
Eucharistie
H. Scheve
10.00 uur
WCV
werkgroep

9.30 uur
Eucharistie
E. Wassink

10.00 uur
WCV
werkgroep

9.30 uur
Woord & Gebed
werkgroep
19.00 uur
Eucharistie
H. Scheve

10.00 Euch.
H. Scheve
17.00 u Vespers

RUURLO

10.00 uur
Oec. viering
W. Matti

19.00 uur
Eucharistie
F. Zandbelt

za 15/12
zo 16/12
3e zondag
Advent

JOPPE

Vieringen in het
Andreashuis

za 01/12
zo 02/12
1e zondag
Advent

BRUMMEN

Onderweg / Vieringenschema

wo 19 dec. 9.30 uur
WCV
A. Bos

19.00 uur
Eucharistie
F. Zandbelt
10.00 uur
WCV
M. Storteler

9.30 uur
WCV
werkgroep

geen viering

geen viering

geen viering

18.00 uur
Familieviering
werkgroep
22.00 uur WCV
G. Oude Groen
10.00 uur Euch.
J. Leisink
15.00 uur
Kindje Wiegen

19.00 uur
Familieviering
werkgroep
22.00 uur Euch.
H. Scheve

10.00 uur
WCV
werkgroep

za 22/12
zo 23/12
4e zondag
Advent
ma 24/12
Kerstavond

di 25/12
Kerstmis

10.00 Euch.
J. Baneke
17.00 Vespers
17.00 uur
Familieviering
L. van de Kam
22.00 uur Euch.
E. Wassink
10.00 uur
Eucharistie
H. Scheve

wo 26/12
Tweede
Kerstdag

za 12/01
za 13/01
Doop
van de Heer

10.00 uur
Eucharistie
E. Wassink

10.00 uur
WCV
werkgroep

LEGENDA:

geen viering

10.00 uur
WCV
A. Bos

geen viering

19.00 uur
Eucharistie
F. Zandbelt
10.00 uur
Eucharistie
H. Scheve

wo 2 jan. 9.30 uur
Woord&Gebed
werkgroep
18.30 uur
Eucharistie
H. Scheve

10.00 uur
Eucharistie
H.Scheve

wo 9 jan.
9.30 uur
Taizéviering

10.00 uur
WCV
werkgroep

10.00 uur
WCV
werkgroep

10.00 uur
Eucharistie
F. Zandbelt

wo 16 jan. 9.30
WCV
A. Bos

10.00 uur
Eucharistie
H. Scheve
19.00 uur
Eucharistie
F. Zandbelt

10.00 uur
WCV
werkgroep

9.30 uur
WCV
werkgroep

10.00 uur Euch.
J. Baneke
19.30 Oec.viering
E. Wassink

Grote Kerk
10.00 uur Oec.
viering
A. Bos

10.00 uur
Eucharistie
H. Scheve

Dorpskerk
10.00 uur
Oec.viering
T. ten Bruin

10.00 uur
WCV
W. Matti
19.00 uur
Eucharistie
H. Scheve

17.00 uur
Effata viering

za 19/01
zo 20/01
2e zondag
door het jaar

11.00 uur
Eucharistie
F. Zandbelt
11.00 uur
Kindje Wiegen

za 05/01
zo 06/01
Openbaring
des Heren

9.30 uur
Eucharistie
E. Wassink

10.00 uur
Eucharistie
F. Zandbelt
17.00 uur
Familieviering
werkgroep
20.00 uur WCV
T. ten Bruin
9.30 uur WCV
A. Bos
15.00 uur
Kindje Wiegen

19.00 uur
Eucharistie
H. Scheve

ma 31/12
oudjaar
di 01/01
Maria,
Moeder van God

17.00 uur
Familieviering
M. te Morsche
20.00 uur WCV
werkgroep

10,00 uur
Eucharistie
H. Scheve

za 29/12
zo 30/12
H. Familie

10.00 uur
WCV
werkgroep

geen viering

Euch.:

Eucharistieviering

WD:

Woorddienst

WCV:

Woord- en Communieviering

Oec.viering:

Oecumenische viering

EHC:

Dorpskerk 10.00
Oec.viering
M. Storteler

10.00 uur
WCV
werkgroep
19.00 uur
Eucharistie
H. Scheve
10.00 uur
WCV
werkgroep
Eerste H. Communieviering

Onderweg / Vieringenschema

HENGELO

KEIJENBORG

BAAK

WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN zie www.12apostelen.nl/vieringen

DREMPT

OLBURGEN

STEENDEREN

19.00 uur
WCV
T. ten Bruin
9.30 uur
WCV
werkgroep

10.00 uur
Eucharistie
H. Scheve

9.30 uur
WCV
T. ten Bruin

geen viering

VIERAKKER
17,00 uur
Eucharistie
J. Baneke
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DAG
za 01/12
zo 02/12
1e zondag
Advent

geen viering

za 08/12
Onb. Ontv.
H. Maagd Maria
9.30 uur
Eucharistie
H. Scheve

10.00 uur
WCV
werkgroep

geen viering

10.00 uur
WCV
werkgroep

geen viering

9.30 uur
Eucharistie
J. Baneke

10.00 uur
WCV
werkgroep

zo 09/12
2e zondag
Advent
wo 12/12

19.00 uur
WCV
A. Bos
9.30 uur
WCV
G. Spekkink

10.00 uur
WCV
A. Bos

za 15/12
geen viering

9.30 uur
Eucharistie
J. Leisink

19.00 uur
Eucharistie
H. Scheve
De Bleijke 15.00 u
Oec.viering
T. ten Bruin
18.00 uur Oec.
Herdertjesviering
werkgroep
22.00 uur WCV
G. Spekkink
9.30 uur
WCV
T. ten Bruin

geen viering
19.00 uur
WCV
L. van de Kam

10.00 uur
Eucharistie
J. Baneke
17.00 uur
Eucharistie
F. Zandbelt

za 22/12
zo 23/12
4e zondag
Advent

10.00 uur
Eucharistie
H. Scheve

geen viering

22.00 uur
WCV
W. Matti

20.00 uur
WCV
werkgroep

20.00 uur
Eucharistie
J. Leisink

20.00 uur
WCV
A. Bos

19.30 uur
Eucharistie
J. Baneke

22.00 uur
Eucharistie
F. Zandbelt

10.00 uur Euch.
J. Baneke
15.00 uur
Kindje Wiegen

geen viering

geen viering

geen viering

9.30 uur
WCV
werkgroep

10.00 uur
WCV
G. Oude Groen

geen viering

ma 24/12
Kerstavond

di 25/12
Kerstmis
wo 26/12
Tweede
Kerstdag

De Bleijke 9.30 uur
WCV
werkgroep
19.00 uur
Eucharistie
F. Zandbelt
9.30 uur
Eucharistie
J. Baneke
19.00 uur
WCV
G. Spekkink

zo 16/12
3e zondag
Advent

10.00 uur
WCV
M. Storteler

9.30 uur
Eucharistie
H. Scheve

geen viering

17.00 uur
Eucharistie
J. Baneke

za 29/12
zo 30/12
H. Familie

geen viering

18.00 uur
Eucharistie
H. Scheve

ma 31/12
oudjaar
di 01/01
Maria,
Moeder van God
17.00 uur
Eucharistie
F. Zandbelt

9.30 uur
WCV
A. Bos

10.00 uur
WCV
werkgroep

10.00 uur
WCV
werkgroep

geen viering

zo 06/01
Openbaring
des Heren

9.30 uur
WCV
T. ten Bruin
17.00 uur
WCV
werkgroep

9.30 uur
WCV
werkgroep

10.00 uur
WCV
werkgroep

di 15 jan. 19.00
Eucharistie
H. Scheve

geen viering

9.30 uur
WCV
werkgroep

za 05/01

za 12/01
zo 13/01
Doop
van de Heer

9.30 uur
WCV
werkgroep

za 19/01
10.00 uur
Oec.viering
G. Spekkink

10.00 uur
Oec.viering
L. van de Kam

10.00 uur
Oec.viering
G. Oude Groen

geen viering

geen viering

10.00 uur
WCV
werkgroep

zo 20/01
2e zondag
door het jaar

Voor andere vieringen en het koorrooster zie bladzijde 13
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Familievieringen
♫♪♫♫♪ ZINGEN MET
KERSTMIS ♫♪♫♫♪
in BORCULO
Op 24 december is er om 17.00 uur een familieviering in
de O.L.V. Tenhemelopnemingkerk in Borculo. Ook dit jaar
willen we graag weer een mooie kerstviering van maken
met een kinderkoor. Hiervoor beginnen we na het
Sinterklaasfeest met het oefenen van de kerstliederen.
We doen dit ongeveer vier keer, op de Sint Jorisschool,
aan het begin van de schooldag van 08.30 uur tot 09.00
uur. Kinderen die het leuk vinden om mee te zingen kunnen worden opgegeven bij Diana Sterenborg; graag ook
even doorgeven in welke groep uw kind zit.
E-mail: dianasterenborg@live.nl Telefoon:06-49944200.

Kerstfamilieviering in Joppe
Maandag 24 december is er om 18.00 uur een Kerstfamilieviering in de O.L.V. Tenhemelopnemingkerk te Joppe.
We komen samen om de geboorte van Jezus te vieren. De
voorbereidingen zijn al in volle gang. Tijdens de viering
zullen kinderen voorlezen en zal het kinderkoor mooie
kerstliedjes zingen. Kinderen vanaf groep 3, die het leuk
vinden om mee te zingen in het kinderkoor kunnen zich
om 17.30 uur melden vóór in de kerk om de kerstliedjes
te oefenen. Het beloofd weer een prachtige, sfeervolle
Kerstviering te worden. U bent allemaal van harte welkom!

Overige familievieringen op
Kerstavond
In onze parochie zijn er ook de volgende familievieringen
op maandag 24 december:
Om 17.00 uur in de H. Johannes de Doperkerk in
Zutphen. Zie pagina 18.
Om 17.00 uur in de H. Willibrordkerk in Ruurlo.
Om 18.00 uur in de H. Willibrordkerk in Hengelo.
Om 18.00 uur in de H. Josephkerk in Lochem.

Kindje Wiegen
Kindje Wiegen in Joppe
Dit jaar gaan we traditiegetrouw op Eerste Kerstdag
om 15.00 uur ‘Kindje Wiegen’ in de O.L.V. Tenhemelopnemingkerk in Joppe. Deze korte viering van ongeveer
een half uur is speciaal voor peuters en kleuters. In deze
viering kijken en luisteren we naar het kerstverhaal. We
zingen kerstliedjes en we maken een mooie kerst-knutsel.
Reden genoeg om er even tussen uit te gaan op Eerste
Kerstdag. Vorig jaar was het aantal bezoekers overweldigend. Ook dit jaar hopen we weer op een grote opkomst.
U bent allen van harte welkom!!

Kindje Wiegen in Borculo
Dit jaar is er op Tweede Kerstdag wederom om 11.00 uur
‘Kindje Wiegen’ voor de allerjongste parochianen in de
O.L.V. Tenhemelopnemingkerk in Borculo. Er wordt met
behulp van een groot televisiescherm een mooi verhaal
verteld, er wordt samen gezongen en de kinderen mogen
op muziekinstrumenten mee (t)rommelen. Hebt u dit zelf
nog nooit meegemaakt? Of gaan u en uw kinderen anders
ook nooit naar de kerk? Geen punt. Loop gewoon maar
eens binnen. Het duurt maar een half uurtje en het is
reuzegezellig.

Nog meer ‘Kindje Wiegen’
Op Eerste Kerstdag is er om 15.00 uur ‘Kindje Wiegen’
in de H. Johannes de Doperkerk in Keijenborg (zie
pagina 26) en in de H. Willibrordkerk in Ruurlo
(zie pagina 24).
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Eerste Heilige
Communie
Opgave voor 1 januari 2019
Na het Doopsel is de Eerste Heilige Communie de
volgende grote stap in het geloofsleven van het kind.
Dit vindt plaats wanneer een kind in groep 4 of 5 zit.
Een bijzonder moment: voor het eerst mag een kind dan
deelnemen aan de communie en het Lichaam van Christus
ontvangen.
De voorbereidingen voor de Eerste Heilige Communie
2019 starten in de clusters bij voldoende opgave begin 2019. De aanmelding zien we graag vóór 1 januari
2019 tegemoet. Een aanmeldingsformulier vindt u op de
website www.12apostelen.nl onder het blok Wat te doen
bij? - Eerste Heilige Communie of kunt u opvragen bij het
parochiesecretariaat: secretariaat@12apostelen.nl

Heilig Vormsel

Zie ook de informatie op de pagina van de eigen geloofsgemeenschap in deze Onderweg.

Opgave nu mogelijk

De Eerste Heilige
Communievieringen

Voor de kinderen uit alle geloofsgemeenschappen is er
jaarlijks één parochieel voorbereidingstraject en één
vormselviering voor de toediening van het H. Vormsel.
De parochiële werkgroep Vormselvoorbereiding is
gestart met de voorbereidingen. Kinderen uit groep 8,
die in 2019 het Heilig Vormsel willen ontvangen, worden
hierbij uitgenodigd om zich op te geven.

In Quintus – voor de kinderen uit de geloofsgemeenschappen in Brummen, Joppe, Lochem, Vorden en
Zutphen:
zondag 25 mei 2019; plaats en tijd worden later
bepaald.
In Quattor – zijn 2 vieringen:
1e voor de kinderen uit de geloofsgemeenschappen
in Borculo en Ruurlo:
zondag 12 mei 2019 om 10.00 uur in de O.L.V.
Tenhemelopneming in Borculo.
2e voor de kinderen uit de geloofsgemeenschappen in Hengelo en Keijenborg:
zondag 19 mei 2019 om 9.30 uur in de
H. Willibrord in Hengelo.
Zie ook het artikel op pagina 25.
In De Vijfslag - voor de kinderen uit de geloofsgemeenschappen in Baak, Drempt, Olburgen,
Steenderen en Vierakker is de eerstvolgende
Eerste H. Communieviering in 2020.

De
•
•
•

voorbereiding bestaat uit:
een informatieavond voor ouders en vormelingen;
een voorbereidingsweekend mét een overnachting;
de kennismaking met de vormheer, mgr. T. Hoogenboom, hulpbisschop.

Op dit moment zijn de data van deze bijeenkomsten nog
niet bekend.
De vormselviering is op zaterdag 1 juni 2019 om 19.00 uur
in één van de kerken in onze parochie. Dat wordt later
vastgesteld.
Heb je nog vragen, dan kun je contact opnemen met
Marian Storteler, parochiemedewerker,
email: m.storteler@12apostelen
Graag ziet de werkgroep jullie opgave vóór 1 januari 2019
tegemoet.
Het aanmeldingsformulier vindt je op de website
www.12apostelen.nl onder het blok Wat te doen bij?
Heilig Vormsel, of kun je opvragen bij het parochiesecretariaat: secretariaat@12apostelen.nl

Nadat u uw kind heeft opgegeven, zal de betreffende
werkgroep communievoorbereiding contact met u opnemen over de voorbereiding.
Voor vragen kunt u terecht bij het parochiesecretariaat.

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

Locatieraad voorzitter: vacant; Ben van de Krabben,

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

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

Een prachtige avond……
Afgelopen Allerzielen hebben wij op
de oude RK Begraafplaats weer een
prachtige herdenkingsavond gehouden
om onze dierbaren nog eens extra te
gedenken. Het was een zeer sfeervolle en
druk bezochte avond. De hele dag was het
een komen en gaan van mensen die een
kaarsje en/of bloemen op het graf van
hun dierbaren plaatsten. De begraafplaats
werd zeer mooi verlicht door de vele
tuinfakkels en ook de vuurkorf zorgde
voor extra sfeer en warmte. Rond kwart
over acht s ’avonds was er een moment
van overweging en zijn er enkele mooie
gedichten voorgedragen. Met een gebed
en een prachtig stuk toepasselijk muziek
werd de avond afgesloten. Dankzij de
inzet van de vrijwilligers is het ook dit
jaar weer een zeer bijzondere en mooie
avond geworden.

een gemeenschap zijn, ontmoeten en
bemoedigen. Na het welkomstlied
is door pastoor Scheve de kerk en de
torentoegang gezegend.
Het kerkgebouw met toren is
gerestaureerd, de toren is nu toegankelijk
voor publiek. De waardering voor de
vakmensen en de vrijwilligers werd
nadrukkelijk genoemd. Veel aanwezigen
maakten gebruik van de mogelijkheid
om de toren te beklimmen. De eerste blik
is een lage toegangsdeur en vervolgens
begint een smalle stenen spiltrap.
Wie deze beklimming in gedwongen
nederigheid is gestart komt vervolgens in
een oase van dit historische vele eeuwen
oude gebouw boven de gewelven om
vervolgens verder te gaan in de imposante
toren met zijn klokken, houtconstructie en
uitzicht via de opengezette galmborden.
Herman Heuver

Kinderkerstviering

Afsluiting torenrestauratie St. Jan
Zondag 11 november 2018 is in de H.
Johannes de Doperkerk - ook wel St.
Jan of Nieuwstadskerk genoemd - de
restauratie afgesloten. Het openingslied
“Zomaar een dak boven wat hoofden”
was dan ook een weloverwogen keuze
voor deze viering. Een gebouw heeft
een waterdicht dak nodig maar als kerk
kunnen wij onder het dak samenkomen,

Op Kerstavond, maandag 24 december, is
er om 17.00 uur in de St. Jan te Zutphen
een Kinderkerstviering. Daarin lezen we
het kerstverhaal, we bidden samen en
natuurlijk zingen we kerstliedjes. Dus
neem je broertje, zusje, papa, mama, opa,
oma, vriendje en buurmeisje mee en kom
gezellig samen naar deze viering.
Voor deze viering zijn we op zoek naar
een paar kinderen die teksten willen
voorlezen. Wil jij dat doen? Stuur
dan vóór 15 december een mail naar
l.vandekam@12apostelen.nl.

NACHTMIS met KERST
in de St. Jan de Doper, Zutphen

De Cappella St. Jan zingt de Messe de
Minuit van Marc Antoine Charpentier,
een Frans componist die we allemaal
kennen van de bekende Eurovisiemarch.
Hij leefde van 1643 tot 1704. Hij schreef
vooral veel muziek voor de kerk. Een van
de bekendere composities is zijn Messe

de Minuit (Mis voor de Kerstnacht).
Opvallend is dat Charpentier kerstliedjes
gebruikt als muzikaal materiaal. Deze
kerstliedjes werden in Frankrijk gezongen
op het eind van de zeventiende eeuw. Dat
zorgt voor speelse muziek. Voor deze mis
is een uitgebreid instrumentaal orkest
nodig: uiteraard een koor en verder
fluiten, violen, altviool, cello, contrabas,
fagot en orgel continuo. De Cappella
heeft een keur aan
musici gevonden voor
de instrumentale
begeleiding. Onder
meer Rémy Baudet,
violist en Inja Botden,
celliste die beiden hun
sporen verdiend hebben in de authentieke
uitvoeringspraktijk.
De nachtmis begint om 22:00 uur en
voorganger is pastor Ed Wassink.

Misintenties
2/12: Hendrikus Gerardus Johannes
Wientjes; 25/12: Adriaan Petrus
Johannes Maria van Agtmaal; pastoor
Wim Jongerius; Oscar te Loo; Antonius
Marinus Oosterhuis.

Overleden
19/9: Antonius Marinus Oosterhuis, 88 jaar
25/10: Agnes Duchateau-Buitink, 85 jaar
29/10: Hendrikus Gerhard Bekker, 91 jaar

Gedoopt op 28 oktober
Jesiah Bosworth, zoon van Geoffrey Lee
en Doréna Theodora Johanna Bosworth
Dina Marie Oost, dochter van Rinze
Johan Oost en Linda Christina Wilhelmina
Oost-Helming en zusje van Roan

Effataviering
Op zaterdag 8 december en zaterdag
12 januari om 17.00 uur is er weer een
effataviering in de St. Jan. U bent van
harte welkom!

Kerkdiensten Vredeskapel-GGNet
(10.30 uur)

2/12: L. van de Kam; 9/12: T. van Driel;
16/12: M. van der Meer; 23/12: R. Rijk;
24/12: R. Baauw (Kerstviering); 30/12:
J. Ras (bezinningsbijeenkomst).
Rooster 2019 nog niet bekend.

Middagpauzediensten:
iedere donderdag, 12.15 uur - 12.30uur.

(Luthersekerk, Beukerstraat 10 in Zutphen)
6/12: mw. Ds. M. Terwel-Hamster;
13/12: ds. J. Bruin; 20/12: ds. mv. D. van
Alphen-Ubbens; 27/12: ds. S.A. Meijer.
Rooster 2019 nog niet bekend.

Onderweg / Uit de geloofsgemeenschappen
H. Andreas - Brummen
Andreashuis
Tuinstraat 63 A, 6971 BH Brummen, tel. 0575-561403
rkandreasparochie1900@kpnmail.nl
Secretariaat: woensdag: 09.00 - 12.00 uur
Rekeningnr.: NL40RABO0311000541
Redactie: onderweg-brummen@outlook.com

Locatieraad
Sjoerd van Geffen, secretariat, 566533
Laurens Mul, penningmeester, 775404
Johan Waanders, gebouwen, 562615
Mariet Winckels, algemeen lid, 562833

PCI: email: brummen@pci12apostelen.nl

Nieuws vanuit de ouderen
Brummen
Op donderdag 13 september hadden de
ouderen een uitstapje naar de tropische
vlindertuin ‘de Kas’ in Zutphen.
Op deze zonnige middag vertrokken we
met 16 personen naar Zutphen.
We kregen informatie over de opzet van
de tropische vlindertuin.
Daarna konden we genieten van een
wandeling door de geweldig mooie
natuurtuin.
Rond 16.00 uur vertrokken we weer
naar Brummen en genoten nog van een
drankje en hapje in het Andreashuis.
Een geslaagde maar vooral ook leerzame
middag.
Donderdag 11 oktober was er een
gezellige bingo- en spelletjes middag in
het Andreashuis. Ruim 20 leden waren
aanwezig. In de pauze werd een ieder
voorzien van een lekker hapje en drankje
en werden de foto’s vertoond die waren
gemaakt in de vlindertuin.
Cisca van Middelkoop

Andreasmarkt reünie
geweldig geslaagd
Op zaterdag 29 september jongsleden
straalde niet alleen de zon uitbundig,
maar straalden ook zo’n 120 gasten, die
waren uitgenodigd op de Andreasmarkt
reünie. Deze bijeenkomst werd door

de Stichting St. Andreas georganiseerd
naar aanleiding van het feit dat in het
afgelopen voorjaar de Andreasmarkt
voor de 25e keer werd gehouden ten
bate van de katholieke gemeenschap
in Brummen. Wat was het leuk dat de
huidige vrijwilligers hun collega’s van
het eerste uur weer eens tegen kwamen.
Vele herinneringen werden opgehaald.
Er werd gelachen en af en toe werd er
’n traantje weg gepinkt. Na nog menig
drankje en een heerlijk buffet, togen
de aanwezigen in de loop van de avond
huiswaarts. Het was een zeer geslaagde
happening.
Martin Elshof
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Heijden-Jansen, Johanna Theresia
Gerritsen-Klieverik, Johanna
Wilhelmina Dorgelo-Scheers, Anna
Agatha Mijland-Vreeling, Gijsberta
Alida Johanna Maria Wissels-Bos,
Maria Paulina Johanna Brugginkvan Vught, Johanna Jacoba Maria
Biezeman-Reesink, Jozef Gerardus
Uiterweerd, Hendrikus Cornelis
Peters

Nieuwe bank RK kerkhof

geschonken door Andreascommissie
Zaterdag 27 oktober waren om 9.00 uur
11 vrijwilligers aanwezig om het kerkhof
helemaal winterklaar te maken. Wat
werd er fijn gewerkt en wederom viel
het op dat de onderlinge saamhorigheid
zo ontzettend groot is. Het was niet
alleen het samen inspannen voor een
mooi kerkhof maar het was ook gewoon
gezellig. Tijdens de koffie, waarbij de
familie Span wederom had gezorgd
voor heerlijke koeken, konden de harde
werkers uitrusten op de mooie nieuwe
houten bank.

Allerzielen viering
De dagen korten, de bladeren vallen, de
natuur sterft af, het is herfst geworden.
Wanneer je het sterven van dichtbij
hebt meegemaakt komt de kilte van
de herfst vaak heel dicht bij. De
geloofsgemeenschap H. Andreas kwam
samen om te gedenken, dat we onze lieve
doden niet vergeten.
Op vrijdag 2 november was de
drukbezochte Allerzielenviering in
Concordia. In de mooie en bewogen
viering zijn de namen genoemd van de
overledenen van het afgelopen jaar.
Maria Sanders-de Boer, Ina
van Leeuwen-Nusink, Elisabeth
Berendina Johanna van der

Tijdens de voorjaarsklusochtend was
het idee geopperd om een bank bij het
columbarium neer te zetten. Zo kunnen
bezoekers van het kerkhof gaan zitten,
mijmeren, gedachten laten gaan. Of
even genieten van de ochtendzon,
even bijkomen van de dagelijkse
beslommeringen. En uiteraard voor de
vrijwilligers tijdens de klusochtenden een
bank om koffie te drinken.
Al snel kwam destijds het idee om de
Stichting St. Andreascommissie te vragen
om de bank te schenken. Op het plan
werd door de stichting direct positief
gereageerd. Vandaar dat er nu achter op
het kerkhof rechts naast het columbarium
een bank is geplaatst op een tegelterras
zodat mensen die slecht ter been zijn ook
plaats kunnen nemen.
Een koperen plaatje siert de bank:
“geschonken door de Stichting St.
Andreas commissie”.
Namens alle vrijwilligers en bezoekers
hartelijk dank voor deze mooie schenking.

Onderweg / Uit de geloofsgemeenschappen
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Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming
Joppe
Joppelaan 71 a, 7215 AD Joppe; 0575-494221;
rkkerkjoppe@hetnet.nl; www.rkkerkjoppe.nl
Secretariaat: maandag en donderdag 9.30-11.30 uur.
Rekeningnr.: NL82RABO0322303001;
Redactie: willie.lenselink@planet.nl

Locatieraad Elsje August de Meijer, vz. 0575-431401;

Will Krieger, secr. 0573-431973; Jan Roes, pm. 0575-490711;
Ton Demmers, geb. 0575-491212.

Pastoraatgroep Bertus Haarman, 0573-432407; Clemens
Tenholter, 0575-492392; Germaine Wijnands, 06-53227452,
Anne Wijffels, 0575-490752; Lenneke Groenevelt, 0575-846657.
PCI: email: joppe@pci12apostelen.nl

Overleden
Marc Lodewijk Joan Joost van den
Biesen, 61 jaar.
Johanna Wilhelmina Elisabeth
Beulink-ten Broek, 89 jaar.

Dankbaar

kerkhof waar de graven door pastor
Zandbelt werden gezegend. Met zorg
was het kerkhof en de kerk prachtig
aangekleed door de vele vrijwilligers.
Hein Klunder (koster) coördineerde
de werkzaamheden. Hein: “Iedereen is
altijd beschikbaar als ik ze vraag”. Een
hele geruststelling. Fijn, zo’n ploeg die
dit allemaal klaar maken ter ere van de
overledenen.

Kerstfamilieviering
Maandag 24 december is er om 18.00 uur
een Kerstfamilieviering in onze kerk. Lees
meer hierover op pagina 16.

Kindje Wiegen
De jubileumcommissie is dankbaar voor
het vertrouwen dat zij hebben genoten
om de viering van de 150ste verjaardag
van onze kerk vorm te geven. Dankbaar
zijn zij voor alle geboden hulp in welke
vorm dan ook! Het resultaat was een
bijzonder feestelijk jaar met 9 september
als onvergetelijk hoogtepunt.

Allerzielen
Onze dierbare overledenen - van het
afgelopen jaar in het bijzonder - zijn in de
viering op 2 november herdacht. Aan de
nabestaanden zijn de gedachteniskruisjes
van de overledenen overhandigd. Onder
de heldere sterrenhemel was er de
processie naar het sfeervol aangeklede

Ook dit jaar gaan we traditiegetrouw op
Eerste Kerstdag om 15.00 uur Kindje
Wiegen. Lees meer hierover op pagina 16.

Kerst- en Nieuwjaarswens
Als deze uitgave van Onderweg bij u
op tafel ligt, is de Advent begonnen en
bereiden wij ons voor op het feest van
de geboorte van Christus. De locatieraad
en de pastoraatgroep wensen u een
Zalig Kerstfeest en een Gezond en
Gelukkig Nieuwjaar. Op 13 januari
hopen wij onze nieuwjaarswensen
persoonlijk aan elkaar over te brengen.
U wordt van harte uitgenodigd voor de
nieuwjaarsreceptie in het Bosrestaurant,
aansluitend aan de Eucharistieviering.

Koffieochtend
9 januari 2019 komen Roos en Egbert
Arkema ons vertellen over hun reis
naar Santiago. De heer Matti heeft
ook al eens gesproken over zijn reis
daar naar toe, maar deze ochtend zal
weer totaal anders zijn. De reis van dit
echtpaar is begonnen met een stempel
van onze kerk en vervolgens zijn zij hier
vanuit Joppe helemaal gefietst naar

Santiago. Ze kunnen schitterend over
hun belevenissen onderweg vertellen.
“Samen onderweg naar Santiago” is het
onderwerp. We verwachten dus weer een
mooie en gezellige ochtend op deze eerste
keer in het nieuwe jaar. U bent allen van
harte welkom.
Op woensdag 9 januari om 10.00 uur
staat de koffie klaar. U hoeft zich niet
aan te melden, maar het is wel fijn als
we weten op hoeveel mensen we kunnen
rekenen en ook als u opgehaald wilt
worden graag een telefoontje naar: Puck
0575-490500 of Janny 0575-490434.

Voor de 45ste keer ‘Buitenkerststal’ in Joppe
De “buitenkerststal” bij de kerk mag na
45 jaar welhaast een monument worden
genoemd. Voor veel inwoners van Joppe
en omgeving is de “buitenkerststal” niet
meer weg te denken en een vast onderdeel
geworden van de kerstviering.
Vier zaterdagen voor de kerst wordt er
door 10 tot 15 vrijwilligers gebouwd.
Aan de stal wordt een palenconstructie
gemaakt van afvalhout (schaaldelen)
van een houtzagerij, riet en blad vormen
het dak en het geheel word aangekleed
met o.a. rietpollen, mos, zwerfkeien,
kerstbomen en vele andere natuurlijke
materialen. Een omheining van twee
meter hoog gaas maakt het tijdelijke
verblijf van de dieren tot één geheel.
Ook dit jaar hopen de bouwers weer een
mooi onderkomen voor de beeldengroep
van Jozef, Maria, het kindje Jezus en de
herders te maken. Een ezel, een aantal
schapen en een kameel houden hen
gezelschap. Achtergrondmuziek en een
sfeervolle verlichting zorgen vooral in
de avonduren voor een sprookjesachtig
tafereel. Op maandag 24 december
kan iedereen vanaf 12.00 uur de
“buitenkerststal” in volle glorie komen
bezichtigen. De werkgroep verzoekt de
bezoekers aan de stal om de dieren niet
te voeren, dit verzorgen zij zelf twee keer
per dag. De “buitenkerststal” in deze
bosrijke omgeving zal tot 30 december
te bezichtigen zijn. De kerststalbouwers
wensen u veel kijkplezier.
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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., 0573-251115;
Paul Wuts, pm., 0573-460149.

Pastoraatgroep Lucia Doornbos, 0573-280330; Thea van
Huijstee, 0573-258442; Ben Hemmer, 0573-257791.

PCI: email: lochem@pci12apostelen.nl

Vrijwilligersdag
Ruim twee maanden geleden, op
zondag 16 september om precies te zijn,
werd in onze geloofsgemeenschap de
vrijwilligersdag gehouden. Aan het eind
van een prachtige familieviering reikte
Anton Schilderinck, de voorzitter van
de locatieraad, de Paaskaars van 2017
uit aan Petra Hulman. Anton: “Petra, de
dirigent van het koor Marinata, doet met
haar man Gerrit te Vaarwerk achter de
schermen veel werk voor onze katholieke
geloofsgemeenschap. Samen zetten zij
zich hiervoor bijna dag en nacht in.”

Na de viering en de feestelijke uitreiking
van de Paaskaars gingen de festiviteiten
buiten de kerk verder in de speciaal voor
deze gelegenheid opgezette feesttent
in de tuin naast de kerk, waarbij de
voorzitter opmerkte dat dit deel van

de vrijwilligersdag zeker zo belangrijk
is als de viering in de kerk. Anton: “De
vrijwilligers vervullen een heel belangrijke
rol in de Lochemse geloofsgemeenschap
St. Joseph en verdienen het om af en toe
in het zonnetje te worden gezet. Daarom
is er om het jaar een vrijwilligersdag die
begint met een (familie)viering in de
kerk aan de Nieuweweg. In vrijwilliger
zitten de woorden ‘vrijheid’ en ‘willen’
opgesloten, woorden die tegenwoordig
te pas en te onpas worden gebruikt.
Daarbij wordt vaak onvoldoende rekening
gehouden met het feit dat deze woorden
niet zozeer betrekking hebben op het
individu, maar alles te maken hebben
met de ander. De kerk heeft de taak
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uitnodigen om een viering bij te wonen
en na afloop spreken over de viering
en het geloof. Mgr. Hans van den
Hende, bisschoppelijke referent voor
de oecumene, zei daar onlangs, bij het
afscheid van de secretaris van de Raad
van Kerken in Nederland, het volgende
over. “‘Het woord moet vlees worden,
ofwel het Woord Gods moet gepraktiseerd
worden.” Anton Schilderinck: “Juist
daar wil katholiek Lochem zich sterk
voor maken met vrijwilligers die zich uit
vrije wil inzetten in een breed spectrum
van activiteiten en zo de katholieke
geloofsgemeenschap St. Joseph levend
houden. Geen geringe opgave in een tijd
waarin veel mensen om uiteenlopende
redenen het geloof de rug toe keren.
Samen proberen die vrijwilligers
elementen in te brengen die ons
verbinden. Eén daarvan is het stimuleren
van sociale contacten die het cement
vormen van de samenleving. Bovendien
maakt de geloofsgemeenschap zich
sterk voor een duurzame samenleving,
onder andere door het dak van de kerk
beschikbaar te stellen voor het plaatsen
van zonnepanelen.”

het besef uit te dragen dat we er voor
elkaar zijn door de samenleving met
een open vizier tegemoet te treden en
door haar maatschappelijke engagement
te tonen. In dit bewustzijn zetten de
vrijwilligers zich met hart en ziel in
voor de geloofsgemeenschap om zo een
steentje bij te dragen aan een betere
samenleving.”
In de feesttent vonden onder het
genot van koffie met wat lekkers een
‘Kerkproeverij’ en een aantal andere
festiviteiten plaats. In alle kerken van
Nederland werd deze dag de actie
Kerkproeverij gehouden, een actie die
zijn oorsprong heeft in de Anglicaanse
Kerk ‘Back to Church Sunday’. Dankzij
deze actie is ongeveer 15% van de nietkerkgangers weer kerkganger geworden.
Doel van de actie Kerkproeverij is dan
ook dat kerkgangers niet-kerkgangers

Na een drankje en een hapje en een
puzzeltocht door Lochem werd de mooie
dag afgesloten met een heerlijk kopje
soep en lekkere broodjes. Met deze
onvergetelijke dag zetten we koers naar
buiten: daar, midden in de samenleving,
ligt de toekomst van de katholieke kerk.
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Christus Koning / H. Antonius
van Padua - Vorden
Het Jebbink 8, 7251 BL Vorden; 0575-551735,
ggchristuskoningvorden@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.; Herman Peters, secr.,

520452; Paul Zents, pm., 556723; Ton Rutting, 553527;
Ab Hartelman, 553032.

Pastoraatgroep Jaap Harmsen, vz., 553050; Ans

Heuveling, secr., 552267; Carin Fransen, 552322; Gerard
Eijkelkamp, 552914.

website www.12apostelen.nl vindt u
verdere informatie, ook over andere
Kerstactiviteiten in onze parochie.
De pastoraatgroep en locatieraad wensen u
een gezegende en mooi Kersttijd toe!
Huub Winkeler

Adventsactie 2018
De adventsactie van dit jaar is t.b.v.
hulpbehoevende christenen in Bethlehem.
Voor uitgebreide informatie zie pagina 7
en de folder achter inde kerk.

PCI: email: vorden@pci12apostelen.nl

Van de locatieraad en
pastoraatgroep
Inmiddels heeft u al weer nr. 1 van de
zevende jaargang van Onderweg voor u
liggen. En ook deze keer valt er veel te
vertellen over onze geloofsgemeenschap
maar zijn er ook vele andere
lezenswaardige artikelen in ons blad
geplaatst. Zondag 28 oktober was er de
tweede “samenkomst” in het kader van
de laatste zondag van de maand. Deze
“samenkomst”-viering was voorbereid
door een van de KKG-gespreksgroepen.
“Bijeen in zijn naam” stond er op het
boekje met de lezingen en liederen. De
parochiezaal was zo goed als geheel
bezet. Het was een bijzondere viering met
ruimte voor gebed en verdieping door de
met zorg gekozen lezingen. Op zondag 25
november zal de andere KKG werkgroep
een samenkomst verzorgen. Ook in
2019 zullen voor de laatste zondagen in
de maand goede invullingen gevonden
worden.
Op dinsdag 30 oktober was er de jaarlijkse
parochieavond die zeer goed werd
bezocht, ruim 70 parochianen mochten
we begroeten. In tegenstelling tot andere
jaren was er deze keer veel tijd voor
“vermaak”. Onder het motto “Hokus
Pokus” werden de aanwezigen vermaakt
door een zeer vaardige tafelgoochelaar.

Met veel verve heeft de voorzitter van de
pastoraatgroep Jaap Harmsen iedereen
voorbereid op het bijzondere karakter
van deze parochie-avond. Het was een
bijzonder geslaagde avond waarbij er ook
veel gelegenheid was om eens goed bij te
praten.
Huub Winkeler, tot eind van het jaar nog
voorzitter van de locatieraad, beperkte
zijn betoog tot enkele belangrijke zaken.
Eind november is er een “platformavond”
voor alle pastoraatgroepen en locatieraden
waar het parochiebestuur het Pastoraal
beleidsplan en Bestuurlijk beleidsplan
2019-2022 zal gaan toelichten. Dit
plan is mede door de “input” van de
geloofsgemeenschappen tot stand
gekomen. Begin volgend jaar zullen
genoemde beleidsplannen ook, in
clusterverband, aan de parochianen
gepresenteerd gaan worden. Ook werd
er van de gelegenheid gebruik gemaakt
om Ab Hartelman voor te stellen als
nieuwe penningmeester en opvolger
van Paul Zents die ruim negen jaar
deze functie vervuld heeft. Paul Zents,
hartelijk dank voor je inzet! Paul blijft
wel de zorg houden voor de begraafplaats
in Kranenburg. Ook wensen wij Ab
Hartelman en Ton Rutting veel succes in
hun nieuwe functie. Ton Rutting neemt de
voorzittershamer over van Huub Winkeler,
die per 1 juni j.l. bestuurslid is geworden
van het parochiebestuur.
Vrijdag 2 november Allerzielen was er
een Eucharistieviering met pastoor Harry
Scheve. Tijdens deze druk bezochte viering
werden de kruisjes van de overledenen,
die achter in de kerk hangen, aan de
aanwezige familieleden overhandigd.
Zondag 9 december zal de viering
opgeluisterd worden door het IPK
(Interparochieel Koor) uit Etten.
Op zaterdag 22 december is er weer
de haast inmiddels traditionele
Herdertjestocht. Deze begint dit jaar
weer in de Christus Koningkerk maar
zal daar ook nu eindigen. In bijgaande
speciale Kerstfolder en op onze

Allerzielenviering
Op 2 november werden onze overleden
medegelovigen herdacht. Dit gebeurde
tijdens de Eucharistieviering waarin
pastoor Harrie Scheve voorging. Tijdens
deze viering werden er een aantal kruisjes
uitgedeeld aan nabestaanden van wie een
dierbare was overleden.
De zang werd verzorgd door Cantemus
Domino. De Eucharistieviering werd goed
bezocht.

“Op vleugels gedragen”
Op 28 oktober hebben we inmiddels
al weer de tweede Samenkomstzondag
gehad. Deze laatste zondagen
van de maand proberen we als
geloofsgemeenschap zelf, zonder
tussenkomst of hulp van de parochie, in
te vullen.
Nu heeft onze geloofsgemeenschap
het geluk dat ze twee KKG’s rijk is,
ofwel Kleine Kerk Gemeenschappen.
Eén van deze twee heeft afgelopen
zondag 28 oktober de samenkomst
verzorgd. Het thema was: ‘Op eeuwige
vleugels gedragen’. Net als bij de eerste
samenkomstzondag mochten we nu ook
weer op een dertigtal medegelovigen
rekenen. Er waren lezingen, er werd van
gedachten gewisseld over de gelezen
tekst en er werd samen gezongen. De
lezingen waren onder anderen uit “De
Kleine Prins” van Antoine de Saint
Exupery (1900-1944) genomen, voor wie
de teksten nog eens na wil lezen. Na de
Samenkomst was er het gebruikelijke
koffiedrinken in de parochiezaal.
De volgende Samenkomst is op 25
november. Komt u ook?

Onderweg / Uit de geloofsgemeenschappen
Onze Lieve Vrouw
Tenhemelopneming - Borculo
Steenstraat 26, 7271 BP Borculo; 0545-271383;
info@parochie-borculo.nl;
Secretariaat: woensdag 10.00-11.30 uur.
Rekeningnr.: NL35RABO0309119510 (algemeen);
NL03RABO0309105439 (kerkbijdragen);
Redactie: frank.elschot@gmail.com

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

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

Tastbaar
Het is de mooiste wandeling die ik op
zondag kan maken. En die duurt nog
geen minuut van mijn voordeur naar
de plek van mijn bestemming. Die kan
ik inmiddels blind vinden, ook door de
klokken die me uitnodigen. Naarmate
ik dichterbij kom ga ik sneller lopen.
Want ik wil niets missen van de zondagse
viering. De wandeling brengt me op
zondag vaak bij mijn eigen dorpskerk.
Daar zijn de mensen die me dierbaar zijn.
We zijn een geloofsgemeenschap van
boeren, burgers en buitenlui, 400 in getal.
En meestal komen er zo´n 80 tot 100 van
hen naar de kerk. Ik vraag me in deze tijd
van vreselijke verhalen over de katholieke
kerk vaak af waarom ik met evenveel
plezier naar de H. Mis, een Woord- en
Communieviering of een oecumenische
dienst ga. Omdat ik daar geheeld word
in mijn teleurstellingen, omdat ik daar
hardop mag zeggen en zingen dat ik leef
van de genade van God, omdat ik zie dat
mensen opstaan in het leven en door
alles heen hoop en vertrouwen uitstralen,
omdat ik tranen in mijn ogen krijg als het
kerkkoor Ave Maria zingt.
En omdat ik mag meemaken dat gewone
katholieken leven van een persoonlijke
relatie met Christus en zich het geloof niet
laten afpakken door alle geruzie rondom
de paus. Sterker nog, ik zie in mijn kerk
van Sint Maarten meer van Christus dan
in alle verhalen over paus en curie. Het
meest ontroerende gebeurde in de laatste
weken. De dirigent van ons kerkkoor is
te ziek om nog zelf te kunnen dirigeren.
Dat kwam hij zelf vertellen, na bijna 20
jaar vrijwilligerswerk, met tranen in zijn
ogen. Maar hij vroeg wel of hij nog op
het orgel de samenzang mag begeleiden,
als hij zich ook maar even goed voelt.
Hij krijgt daarvoor alle ruimte, ook
omdat de dirigent van het kinderkoor
permanent beschikbaar is om in te vallen.
Laatst zaten ze samen bij het orgel, twee
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Luttikholt-Garstenveld. Henk de Vries.
Wilhelmien Krabbenborg-klein Nijenhuis.
Tonny Spekschoor. Harrie en John
Hendricksen. Gerrit Stegeman. fam. te
Morsche-Bluemink. Truus, Gerard en
Bernard Sasse. Agnes Versteegen-Giesen.
Theo Liebrand. Wim Mulder en overl.
familie. Anton Rasing. 30 december:
Henk Harfterkamp. 6 januari: Henk
Harfterkamp. 12 januari: overl.ouders
Luttikholt-Garstenveld, jaargedachtenis.
Bernard Sasse, jaargedachtenis. Theo
Liebrand

Zorgzaammaatje zoekt
vrijwilligers

vrijwilligers die er zijn voor elkaar op het
moeilijkste moment in een mensenleven
en in die dienst voor de ander de liefde
van Christus laten zien. Daar is geloof
tastbaar, daarom ga ik naar de kerk.
(Uit: KRO magazine)

♫♪♫♫♪ ZINGEN MET
KERSTMIS ♫♪♫♫♪
Op 24 december, 17.00 uur, is er een
familieviering. Lees meer op pagina 16.

Kindje Wiegen
Op Tweede Kerstdag, 11.00 uur, is er
Kindje Wiegen. Lees meer op pagina 16.

Nieuwjaarsreceptie
Op zondag 6 januari is de eerste viering
van 2019. Na afloop van deze viering is er
in het KJ gebouw gelegenheid elkaar een
goed nieuwjaar te wensen. De koffie en
thee staan klaar en de nieuwjaarrolletjes
zijn gebakken. U bent hiervoor allen van
harte uitgenodigd.

Intenties
1 december: Overleden ouders ElschotSpekschoor. Wilhelmien WopereisDute. Elly Venderbosch-Bonnes. Henk
Harfterkamp. 9 december: Bram
Nieuwveld jaargedachtenis. Wilhelmien
Wopereis-Dute. Henk Harfterkamp. Wim
L’Amie. 15 december: Miep en wijnand
Wevers. Fam. ter Woorst-Kerkemeijer.
Fam. Pelgrum. Hetty van Aken-Beerten.
Elly Venderbosch-Bonnes. Harrie en
John Hendricksen. Henk Harfterkamp.
25 december: Harrie Leferink op
Reinink. Jan en Marietje Niesink. overl
Fam. Geerligs en Ottenschot. Jan en
Paul Belterman. Ben Lubbers. Hugo
en Martin. Frans Jansen. overl. ouders
Broekhof-Brokers. Marietje ten Broeketen Bras. Voor een overleden Vriend.
Elly Venderbosch-Bonnes. overl. ouders

Het is al weer meer dan twee jaar geleden
dat het zorgzaammaatjes project is
gestart in Borculo, Geesteren, Gelselaar
en Haarlo. Sinds die tijd is er al vaak een
beroep gedaan op een zorgzaammaatje.
Het project van de gezamenlijke kerken
uit Borculo e.o. blijkt duidelijk in een
behoefte te voorzien.
De hulpvragen zijn zeer divers, bv.
helpen bij het doen van boodschappen,
ondersteuning bij de maaltijd, vervoer
bij ziekenhuis bezoek of zomaar wat
gezelligheid bieden bij eenzame mensen.
Ook kan de vraag gesteld worden om
de mantelzorger te ondersteunen, zodat
zij of hij er even uit kan. Soms zijn de
hulpvragen van korte duur, anderen
worden ingezet voor vaste taken.
Door de toenemende vraag om hulp zijn
we dringend op zoek naar mensen die
een paar uurtjes per week of twee of drie
weken over hebben om zich in te zetten
als maatje.
Lijkt het u/jou wat om op deze manier
de medemens te ondersteunen neem dan
contact op met één van de coördinatoren
Toos Schuijl; tel. 0545-273241 of Ida
Straver; tel. 06-12928284.
Mailen kan ook:
zorgzaammaatje@pgdewijngaard.nl

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

Locatieraad/pastoraatgroep
Lilian Beeks, secr. 452845; Theo te Brake, pm., 453511;
Tonnie Arink, 452823; Harry Kasteel, 452492; Anny Strijker,
452652; Jos Rouwhorst, 453251; Grietje Weenk, 454768.

PCI: email: ruurlo@pci12apostelen.nl

Seniorendag
Dinsdag 2 oktober hebben wij seniorendag gevierd. Wij begonnen met een
Eucharistieviering, waarin pastoor Scheve
voorging. Vervolgens zijn wij naar ‘De
Tapperij’ gegaan, voor koffie en wat lekkers erbij. Na het eten van een heerlijke
maaltijd hebben we genoten van een
optreden van de “Sotte Sussen”, die ons
op verrassende wijze wisten te vermaken
met gekke liedjes en schetsjes en zelfs
enkele personen van ons gezelschap op
het podium wisten te krijgen. Wij kijken
terug op een zeer geslaagde dag.
De bezoekersgroep

Oecumenische
Adventsviering
Zondag 2 december, de eerste
Adventzondag, is er om 10.00 uur in de
Dorpskerk in Ruurlo een Oecumenische
Adventsviering. Voorgangers in deze
dienst zijn Christine Scholten en
Marian Storteler. De eerste collecte
in deze viering is voor Stichting
Vluchtelingenwerk Oost Achterhoek.
De tweede collecte is voor de Raad van
Kerken. Na afloop van de viering is er
koffie en thee.
Namens De Raad van Kerken, Harry
Kasteel

Kerst-seniorenviering.

Op 19 december om 10.00 uur is er een
seniorenviering die in het teken staat van
Kerst. Ook niet senioren zijn natuurlijk
van harte welkom. We denken dan vooral
aan uw kinderen en kleinkinderen.
Wellicht vinden zij en u het fijn om
samen deze viering bij te wonen. Na
afloop drinken we weer gezellig koffie.
Wilt u graag deze viering bijwonen, maar
hebt u geen vervoer bel dan met uw
contactpersoon of met Anny Strijker. Tel:
0573-452652.
De bezoekgroep

Oecumenische
Nieuwjaarsviering
Op zondag 6 januari 2019 is er om 10.00
uur een Oecumenische Nieuwjaarsviering
in de Dorpskerk in Ruurlo. In deze dienst
gaan voor Christine Scholten en Marian
Storteler. Het is een goede traditie om
elkaar aan het begin van het nieuwe jaar
te ontmoeten in een gezamenlijke viering.
Tijdens de viering zal gecollecteerd
worden voor Stichting Vluchtelingen
werk Oost Achterhoek en de tweede
collecte is voor de Raad van Kerken. Na
afloop van de viering is er koffie drinken
in de Dorpskerk waar we elkaar onder
genot van een kop koffie of thee en met
een nieuwjaars rolletje erbij elkaar een
gezond, gelukkig en Zalig Nieuwjaar
kunnen wensen.
Namens De Raad van Kerken, Harry
Kasteel

Familiebericht
Op 29 oktober overleed in de
leeftijd van 84 jaar Alphonius
Theodorus Ernst. De
avondviering was op donderdag
1 november om 19.00 uur in de
St. Willibrorduskerk te Ruurlo.
De crematieplechtigheid vond
plaatst op zaterdag 3 november in het
crematorium te Haarlo. Dat hij moge
rusten in vrede.

Kindje Wiegen
Op Eerste Kerstdag vindt het kindje
wiegen plaats in de Willibrorduskerk.
Vanaf 14.45 uur is de kerk geopend
en is iedereen van harte welkom. Om
15.00 uur wordt het kerstverhaal verteld
voor de allerkleinsten, uit het prachtige
‘Nijntje boek’. Wat deze bijeenkomst echt
bijzonder maakt zijn de figuranten in
het kerstverhaal. Want het kerstverhaal
wordt niet alleen voorgelezen uit het
Nijntje boek maar ook uitgebeeld door
jongens en meisjes die elk zo hun rol
vervullen. Josef en Maria, de wijzen uit
het Oosten, de engel en niet te vergeten
Kindeke Jezus. Na afloop is er een
collecte, de opbrengst gaat naar een goed
doel, vorig jaar was dit de Clini Clowns.

Kerkbalans
Bijna aan het eind van 2018 kunnen
we ook de balans opmaken qua
kerkbijdragen. Dit jaar is het allemaal
goed verlopen, u heeft ons allemaal
goed geholpen. Hartelijk dank voor al
uw inspanningen, dank zowel voor de
gevers alsook voor alle helpers. Ook in
2019 zal de actie Kerkbalans weer worden
gehouden. In grote lijnen zal de actie
hetzelfde verlopen als in dit jaar. De
meeste activiteiten zullen plaatsvinden in
de maand januari 2019. U hoort nog van
ons.
Jan van Dijk, coördinator Aktie
Kerkbalans Ruurlo

Verhuizing secretariaat
naar sacristie
Tjonge wat is er hard
gewerkt door een
groep vrijwilligers!
Vanwege het vertrek
van Marian en Fried
Storteler uit de
pastorie naar een
eigen huis in
Ruurlo, komt de
pastorie voor
het eerst in
jaren weer op de
huurdersmarkt.
De ruimtes die
we zo heerlijk
al die jaren konden gebruiken voor
vergaderingen, ontvangst parochianen,
bloemschikken, koffie en theepauzes etc.
zijn helemaal uitgemest, leeggehaald en
de spullen overgebracht naar de sacristie.
Het wachten is nu nog op de aanleg van
een nieuw keukentje met koud water en
een goede afvoer. Het zal even wennen
worden, alles is veel krapper qua ruimte,
maar met elkaar gaan we ook daar vast
weer een werkbare plek creëren!

Onderweg / Uit de geloofsgemeenschappen
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
Henk Roes, secr. 461061; Theo Keurentjes, 464247;
Ans Schabbink, 462570; Gerald Veldscholten, 463482.

PCI: email: hengelo@pci12apostelen.nl

Honderdvijfenzeventig
jaar Kerk…
Alleen een hoop ‘oude’ stenen of
toch meer….?
Dit was het thema van de viering van het
honderdvijfenzeventig jaar bestaan van
onze Willibrordkerk. Een dag na deze
viering kijken we terug op deze viering en
op de activiteiten die daaraan gekoppeld
waren. In de viering zelf werd stilgestaan
bij de betekenis van onze Willibrordkerk.
De kerk in deze roerige tijd waarin
het lijkt dat men de kerk de rug heeft
toegekeerd. In de begeleidende teksten
werd het belang echter onderstreept.
De kerk als een rustpunt, maar ook als
markeringspunt anno 2018. Met een
eigentijdse lezing met als titel ‘Als ik
over kerk spreek, waaraan denk ik
dan? Als ik over kerk spreek, wat
denk ik dan? Denk ik aan de grote
massa of aan een kleine kudde,
denk ik aan een gebouw of aan een
gebeuren. In deze viering hebben we het
ook gehad over ons kerkgebouw in onze
Willibrordus geloofsgemeenschap. Een
gebouw waar we komen om te geven, deel
te nemen, iets te betekenen voor anderen!
We hopen als levende bouwsteen
zowel voor de kerk als ook voor onze
gemeenschap te zijn.
Het slotlied was het Willibrordlied:
Van steen en ijzer, lei en hout werd ooit
de Willibrord gebouwd. Alle vrijwilligers
van tuinman tot het koor zingen het
hoogste lied. Onze Willibrord is heel erg
oud, waar gerouwd en getrouwd wordt.

Waar we samen vieren en heel veel
werk verzetten in het Gelderse Hengelo.
Willibrord de beschermheilige voor onze
geloofsgemeenschap.
Een hoogtepunt in deze viering was
de huldiging van een vrijwilliger, die
afscheid heeft genomen als voorzitter van
de locatieraad. Aan Frans Geurtsen werd
de Willibrordplaquette uitgereikt.
Deze plaquette wordt uitgereikt aan
personen die veel hebben betekend voor
de plaatselijke gemeenschap. Frans
Geurtsen heeft binnen de kerkorganisatie
allerlei functies bekleed van lector tot
bestuurder van parochievergadering tot
voorzitter van de locatieraad. In deze
viering mocht hij de aankondiging doen
dat ons parochiecentrum voortaan door
het leven mag gaan als ´Willibrordhuus´.
Een plek waar veel mensen samenkomen.
Een plek waar zij met elkaar in gesprek
mogen gaan. Een plek waar veel
informatie te krijgen is en een plek waar
aandacht is voor de medemens.
Na de viering is door pastor Johan
Rutgers de naam onthuld door het
wegtrekken van de grijze lap stof. Er was
een grote groep mensen getuige van deze
onthulling. De receptie was deze keer in
Ons Huis, al waar ook de videofilm met
prachtige beelden werd vertoond. Het is
een mooi document geworden met tal van
mooie momenten uit het verleden maar
ook met een blik naar de toekomst.
Hoe de kerk functioneerde voor de
parochianen en de gelovigen; hoe zij
de parochie beleefden in de loop van
tientallen jaren.
De video, waar een aantal parochianen
aan hebben meegewerkt, bestond uit
een aantal thema´s die vervolgens door
de geïnterviewde personen werden
benoemd.
De thema’s waren: De eerste
kennismaking met de kerk. De beleving
van verschillende gebeurtenissen.
De pastoors die in de loop van de tijd
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in Hengelo hun domicilie hadden.
Ook de beleving van het kerkgebouw
kwam uitvoerig aan bod. Het St.
Willibrordusgilde, een vereniging van
jongeren speelde daarin een grote
rol. Mooie herinneringen zijn hier
opgetekend. Maar ook de stap naar
de moderne tijd kwam aan bod. Veel
documenten, o.a. het parochienieuws,
de Nieuwsbrief en het hebben van een
eigen website speelt daarin een rol. Veel
vrijwilligers zetten zich in om dit blijvend
te realiseren.
Op dit moment zullen de leden van onze
geloofsgemeenschap veel taken op zich
moeten nemen. Door het gebrek aan
pastores zullen onze lekenvoorgangers
steeds belangrijker worden. De eigen
verantwoordelijkheid neemt steeds meer
toe.
Tijdens de receptie waren ook
vertegenwoordigers van andere kerken.
Vanuit onze eigen parochie werden we
toegesproken door de vicevoorzitter Theo
Lam. Hij benadrukte dat juist in deze tijd
van negativiteit de lichtpuntjes belangrijk
zijn. Dat mensen elkaar weten te vinden
en elkaar mogen ondersteunen in hun
opdracht binnen de kerk.
We hebben veel gelukwensen van
de buurtparochie mogen ontvangen.
Tijdens de receptie bij Ons Huis was ook
aandacht voor de scheidende voorzitter.
Henk Roes heeft hem toegesproken als
een man met visie. Deze visie is mede
ingegeven door wijlen pastoor Reckers.
Hij is deze dag meermalen genoemd
en geroemd. Hij gaf toen al aan dat zijn
missie was, zichzelf overbodig maken.
Dat de mensen zelf het initiatief moeten
nemen. Frans Geurtsen is zo´n persoon
met oog voor de oecumene en oog voor de
realiteit van alle dag.
Wij als locatieraad hebben ook vele
felicitaties in ontvangst mogen nemen
voor de geslaagde viering en vooral voor
de videofilm die op een integere manier is
gemaakt door Rudie Kreunen.
Belangstellenden kunnen bij Rudie een
kopie bestellen. De kosten bedragen
€ 10,00. Het is een tijdsdocument,
dat door de jaren heen aan historische
waarde zal toenemen.
Een beeld van het verleden naar nu en
naar de toekomst. Wij, als locatieraad,
hebben van deze dag genoten en we
zetten er onze schouders onder om dit
in lengte van dagen door te geven aan de
generatie die komen gaat. Een generatie
die ook oog heeft voor de ´heelheid´ van
de mens.
Henk Roes, locatieraad
Informatie over de Eerste Heilige
Communie kunt u lezen op pagina 17.
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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 28 september 2018 is Maria
Johanna Heijltjes-Wassink overleden
in de leeftijd van 79 jaar.

Gedoopt:
Emma Seesing

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

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

Oecumenische viering
WEEK van het GEBED met het thema:
Zet het recht voor Ogen
Op zondag 20 januari 2019 is er in de
kerk van Keijenborg een Oecumenische
viering. De voorganger hierbij is
parochiemedewerker Laura van de Kam.
“Recht voor ogen” is het thema voor de
week van het Gebed voor de Eenheid
van de Christenen. Het thema haakt aan
op de oproep om “recht te zoeken” in
bijbelboek Deuteronomium en is gekozen
door de kerken in Indonesië. De kerken
in Indonesië vinden het belangrijk het
recht voor ogen te houden als basis voor
eenheid. In hun land hebben zij ervaren
hoe onrecht zorgt voor verdeeldheid en
exclusiviteit. Dit terwijl de samenleving
voorheen juist gekenmerkt werd door
samenwerking en solidariteit. Deze
thematiek sluit prachtig aan bij de Week
van het Gebed voor de Eenheid.
De werkgroep vraagt daarom iedereen die
in de viering komt iets mee te brengen
voor de Voedselbank in Zelhem. Dit zou
b.v. groente, fruit en soep in blik kunnen
zijn. In ieder geval houdbare etenswaren.
U bent allen VAN HARTE WELKOM om
10.00 uur. Na afloop is er gezellig koffie
en thee drinken!
De voorbereidingsgroep Oecumenische
vieringen

Kindje Wiegen
Op Eerste Kerstdag is er om 15.00 weer
Kindje Wiegen voor de kleintjes in de
St. Jan de Doperkerk. Uiteraard zal het
kerstverhaal worden verteld, zullen er

liedjes worden gezongen. Ook zal er weer
een traktatie zijn……..!
Behalve op de kinderen rekenen we ook
op de komst van vaders, moeders, opa’s,
oma’s, andere familieleden en iedereen
die maar komen wil!
Werkgroep Kindje Wiegen

Nieuwjaarsreceptie
Op zondag 6 januari is er na afloop van
de viering een Nieuwjaarsreceptie achter
in de kerk. Een gezellig en informeel
samenzijn onder het genot van een hapje
en een drankje. U bent allen van harte
welkom!

Marietje Rondeel legt
taken neer
Marietje Rondeel heeft een aantal
taken die ze als vrijwilliger verrichtte
neergelegd. Vanaf de jaren zeventig heeft
Marietje het koper in onze kerk gepoetst.
Ook heeft ze jarenlang geholpen met het
schenken van koffie tijdens uitvaarten.
Daarnaast heeft ze jaren geholpen bij de
verspreiding van de St. Jansbode en later
Onderweg. Met deze werkzaamheden
is ze nu gestopt. Ze blijft echter wel
beschikbaar voor hand- en spandiensten
en ze zal ook bij het parochiekoor blijven.
We willen Marietje zeer hartelijk danken
voor haar grote inzet en het vele werk
dat ze verricht heeft voor onze kerk.
Vrijwilligers als Marietje zijn de dragers
van onze geloofsgemeenschap.
Pastoraatgroep/locatieraad

Eerste Communie 2019
Beste Ouders/Verzorgers.
Uw kind zit dit jaar in groep 4 van de
Basisschool.
Dat wil zeggen dat uw kind dit jaar de
gelegenheid heeft om de Eerste Heilige
Communie te doen. Dit gaan we doen op
zondag 19 mei 2019.
Aan de eigenlijke dag van de Eerste
Heilige Communie gaat een gezamenlijke
voorbereiding vooraf. Voor de ouders
organiseren wij één ouderavond, voor de
kinderen zijn er zes les bijeenkomsten en
nog één of twee oefen bijeenkomsten. Met
behulp van het Eerste Heilige Communie
project kunt u er thuis zelf samen naar toe
leven.
Na aanmelding van uw kind ontvangt
u z.s.m. alle informatie over de
bijeenkomsten. Aanmelden kan tot 15
januari 2019.
Wilt u uw kind aanmelden, dan kan dat
via werkgroep Eerste Heilige Communie
Keijenborg/Hengelo t.a.v. Sylvia Wolsing,
Molenstraat 1, 7256 AD Keijenborg.
tonnysylvia@hotmail.com, mobiel 0625254775.

Onderweg / Uit de geloofsgemeenschappen
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

Koffie en thee drinken
Op zondag 2 december zal er na de
viering koffie en thee zijn. Op dinsdag
15 januari wordt de eerste viering in 2019
om 19.00 uur afgesloten met koffie en
thee na de viering.

Serious Request Baak
3 FM Serious Request is een activiteit
met veel muziek van diverse bands op
verschillende podia, zaterdag 17 december
van 15.30 - 00.30 uur, aan de vooravond
van de landelijke actie in het glazen huis
te Breda.
De organisatie is in handen van de
Drop It Coverband Steenderen en is
in het Martinushuus. De opbrengst is
volledig voor een goed doel, dit jaar “De
Stille Ramp”, longontsteking, de meest
dodelijke ziekte voor kinderen van vijf
jaar en jonger in de derde wereldlanden.

Kerstmarkt
De kerstmarkt wordt weer georganiseerd
door de Stichting Vrienden van de Parel
van Baak. Op deze kerstmarkt op zondag
11 december van 11.00 - 16.00 uur is
van alles te beleven en te koop, lekkere
oliebollen, Glühwein etc. voor elk wat
wils, in een verwarmde omgeving. DOG
geeft een demonstratie. Er is muziek en
zang door het koor Feeling uit Drempt.
Buiten is er een levende kerststal. Tijdens
de kerstmarkt is ook de beeldentuin/
beeldhouwatelier Baak open. De
opbrengst is voor het Martinushuus
waar zoals bekend mogelijk een
dorpshuisfunctie in komt.

Familieactiviteiten
rond Kerst
Op 23 december om 19.00 uur wordt
een kerstmusical opgevoerd door
kinderen uit de voormalige gemeente
Steenderen in de Hervormde Kerk in
Steenderen. Informatie bij Els Veraart
tel. 0575-442445. Belangstellenden zijn
uitgenodigd.
Voor overige activiteiten in onze parochie,
zie pagina 16.

Baakse pagina op de
nieuwe website
We zijn nog op zoek naar een vrijwilliger
die het nieuws op de Baakse pagina gaat
bijhouden. Wil jij wel wat van huis uit
doen en kun je met de computer overweg,
dan is dit misschien een taak voor jou.
Je wordt aan huis ingewerkt, het is niet
moeilijk, je krijgt alle info aangeleverd, je
plaatst het op de nieuwe Website. Voor
info: mail: berna.lamers@gmail.com
tel. 06 - 387 587 64.

Nieuwjaarsreceptie
Baaks Belang en Baakse
verenigingen
Tijdens deze receptie kunnen de inwoners
van Baak elkaar het beste wensen voor
2019. De nieuwjaarsreceptie zal dit
jaar gehouden worden op zaterdag
7 januari vanaf 16.00 uur. Onze
geloofsgemeenschap is ook betrokken bij
deze receptie. U bent allen uitgenodigd in
het Wapen van Baak.

Parochieavond op 20
februari 2019
Op maandag 20 februari 2019 zal de
“parochieavond” worden gehouden. Op
deze avond zullen wij u informeren over
de gebeurtenissen in het afgelopen jaar en
de ontwikkelingen in het komende jaar.
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Na de pauze zullen medewerkers van
het Sociale Team West van de gemeente
Bronckhorst u laten kennismaken
met de mogelijkheden van het sociale
team. Wij nodigen u graag uit voor de
“parochieavond” op maandag 20 februari
2019 om 20.00 uur in zaal Herfkens.

Eerste H. Communie
en H. Vormsel
Zit uw kind in groep 4 of 5 van de
basisschool, dan wordt hij of zij in de
gelegenheid gesteld om deel te nemen
aan het feest van de Eerste Heilige
Communie. Zit uw kind in groep 8 dan
is hij of zij in de gelegenheid om het
Vormsel te ontvangen. De Vormselviering
wordt gehouden op 1 juni 2019.
Wilt u uw kind laten meedoen – of twijfelt
u hierover – neem dan gerust contact op
met Berna Lamers, berna.lamers@gmail.
com of 06- 387 587 64.
Graag voor 1 december.
Zie ook de informatie op pagina 17.

Gebedsintenties
Zo. 4/12: Ouders Schooltink-Kroesen,
Theo en Ben, Antoon v.d. Bos. Zo. 18/12:
Gradus Lichtenberg, Jan Roordink,
Ouders Jan en Will Schutte-Bosman. Za.
24/12: Ouders Harmsen-Ovink, Ouders
Helmink-Boerkamp, Zuster Bernadino
Helmink, Voor leden en overleden
leden KBO IJsselsenioren, Fam. BernsWissink, Ouders van Leussen-Fielt,
Ouders van Langen-Steenbergen, Jan
van Langen, Fam. Hendriks-Hermsen,
Fam. Koekkoek, Fam. Veenhuis-Zents,
Fam. te Stroet, Fam. v.d. Bos, Jgt. G.J.
Mentink, Ouders Schotman-Bekken en
fam., Wim Driever, Wim Teunissen,
Ouders Cornelissen-Brink, Ouders
Spijkers-Betting, Marijke Hebben,
Ouders Lichtenberg-Beekman en Gradus,
Ouders Dashorst-Brink, Jan Snelder en
Fam. Snelder-Wissink, Jan Roordink en
Hans, Ben te Stroet. Zo. 15/1: Ouders
Cornelissen-Brink, Ouders SpijkersBetting, Joop en Geert v.d. Bos
Gebedsintenties voor elke viering:
Antoon Janssen, Riek te Stroet-v.d. Bos,
Riek Jansen-Mentink, Mevr. v.d.Pavert-v.
Leussen.
Gebedsintenties voor eenmaal per
maand: Mevr. Hebben–Smit, Teun en
Marie Eliesen–Hendriks, Ouders van
Leussen-Schooltink-Bosman, Dicky
Herfkens, Fam. van den Bos–Sesink,
Fam. Heijtink, Jos Hermsen, Fam.
Veenhuis-Zents, Ouders SchoenakerJanssen, Fam. Teunissen-Schooltink,
Gradus Lichtenberg, Jan en Gretha
Janssen-Bosman.

Onderweg / Uit de geloofsgemeenschappen
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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
Het jaar loopt ten einde en we bereiden
ons voor op het feest van Kerstmis.
Wij, de locatieraad bedanken
iedereen voor hun inzet voor de
geloofsgemeenschap van Drempt in het
afgelopen jaar. Wij wensen u een Zalig
Kerstfeest en een Gelukkig en Gezegend
2019.
Op zondag 6 januari is er na afloop van
de viering een nieuwjaarsreceptie achter
in de kerk. Een gezellig en informeel
samenzijn onder het genot van een hapje
en een drankje. U bent allen van harte
welkom!

Adventsactie
De tijd voor Kerstmis is al weer
aangebroken. In een ver verleden zei
pastoor Van Bergen dan: “De beruchte
kist staat weer achter in de kerk”, maar
omdat die kist een keer is gekraakt, toen
de kerk nog dagelijks open was is de kist
in de schuur beland nu staat de melkbus
symbool voor het goede doel.
Dit jaar is de Adventsactie in onze
parochie bestemd voor de Christenen
in het Heilige Land, onze pastoor Harry
Scheve heeft er een mooi en duidelijk
stuk over geschreven in het vorige
parochieblad op pagina 5. Als U het
artikel leest is het helemaal duidelijk
hoe moeilijk de situatie is en waarom
de financiële bijdrage van harte wordt
aanbevolen.

Om dit project financieel te steunen
vragen wij u om een ruime bijdrage
aan deze adventsactie. Op zondag 9
december is de tweede collecte voor
dit doel bestemt, op Eerste Kerstdag
bij het concert van Feeling wordt ook

gecollecteerd voor deze actie. Uw bijdrage
kunt u ook in de melkbus achter in de
kerk doen tot en met Kerstmis.
Bij voorbaat hartelijk dank.
Voor een uitgebreid artikel zie pagina 7.
De werkgroep M.O.V. Drempt

gebracht. De entree is gratis, alsmede de
koffie en thee na afloop.

Viering Kerstmis
Rond Kerst zoekt men elkaar op in
de kerk en merk je verbondenheid
door samen te vieren. In Drempt is
er op kerstavond om 20.00 uur een
Eucharistieviering waarin pastor Leisink
voorgaat. Het Willibrordkoor zal de
viering muzikaal omlijsten.
Er zijn op Eerste Kerstdag
meerdere vieringen in de overige
geloofsgemeenschappen van onze
parochie, zie voor het totale aanbod het
schema op pagina 14 en 15 van deze
Onderweg.
U bent van harte welkom!

Kerstsamenzang
Zondag 16 december wordt de jaarlijkse
kerstsamenzang georganiseerd in de St.
Joris kerk in Voor-Drempt. De koren
Zanglust, Feeling, Ama Zing, Voix-Lá en
het Hummelo’s Gemengd Koor bieden u,
samen met muziekvereniging Hummelo
en Keppel, een gevarieerd programma
van diverse kerstliederen uit binnen- en
buitenland. Tevens is er gelegenheid om
zelf mee te zingen met de traditionele
kerstliederen. De avond begint om 20.00
uur. De kerk is open vanaf 19.30 uur.
De toegang is gratis. Na afloop van de
samenzang is er gelegenheid om onder
het genot van een bekertje Glühwein
of warme chocolademelk nog wat na te
praten.

Kerstconcert Feeling
Op Eerste Kerstdag om 10.00 uur geeft
Feeling traditiegetrouw een kerstconcert
in onze kerk. Tijdens het concert
zullen eigentijdse kerstliederen in het
Nederlands en Engels ten gehore worden

Oudjaarsavond
Op Oudjaarsavond is er om 18.00 uur
een Eucharistieviering in onze kerk.
Oudjaarsavond is traditiegetrouw
een moment om stil te staan bij de
gebeurtenissen van afgelopen jaar.
Voorganger is pastoor Scheve.

Kopij
Sluitingsdatum kopij: 8 december
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
Maandagavond 17 december hebben we
een avondactiviteit in het Dorpshuis.
Thema is: creatief voor kerst. De avond
wordt georganiseerd door Tonnie
Reulink. Houd de nieuwsbrief in de gaten
want daarin worden de details vermeld.
Wat al wel zeker is: heb jij een lijmpistool,
breng deze dan mee.

16 december

Collectanten
Erna Bosch
Theo Damen
Jan den Hartog

Lectoren
1 december:
24 december:

Roland Jansen
Cilia Langenhof

Kosters
1 december:
7 december:
16 december:
24 december:

Cilia Langenhof
Theo Damen
Betsie Verhoeven
Jan Baars

Bloemversiering
24 november – 7 december:
Diny en Leonie
8 december – 21 december:
Yvonne en Til
22 december – 4 januari:
Thea en Gerda

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.
En wil jij tijdens de komende
winteravonden heerlijk wegduiken op
de bank met een boek, loop gerust even
de boekenuitleen binnen en kijk wat we
allemaal hebben.

Rooster
Er is een weekendviering op:
1 december
16 december
24 december

Egging-Houtman, Robert Vallen
16 december: Willemien HorstinkGroot Koerkamp en Jan Horstink,
Herman en Bep Pasman
24 december: Rie Gosselink-Harms en
Ton Gosselink, Harry en Grada GerritsenReulink, Henk van Halen, Gradus en Riek
Bremer, Theo Bremer, Antoon Gosselink
en Truus Gosselink-Steverink, Herman
en Bep Pasman, Theo van Aalst, Gradus
en Dinie Baars, Hendrikus Baars, pastor
Gerold, Trees Damen-Giesen, Ouders
Langenhof-Schotman, Jan Langenhof,
Ouders Peelen-Heveling, Tonny FolkersPeelen

Website:
www.12apostelen.nl

Misdienaar:

1 december:
16 december:
24 december:
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Dames- en herenkoor
Repetities: 4 december, 11 december, 18
december
Gezongen vieringen: 1 december, 16
december, 24 december

Rooster 2019
De gegevens van 1-1-2019 t/m 20-012019 kunt u vinden op de pagina van
Olburgen van onze website.

Adventsactie 2018
De adventsactie van dit jaar is t.b.v.
hulpbehoevende christenen in Bethlehem.
Voor uitgebreide informatie zie pagina 7
en de folder achter inde kerk.

Intenties
1 december: Hendrikus Baars, Herman
en Bep Pasman, Jan Egging en Marietje

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 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
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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

Ouderenmiddag in het
Anker 27 oktober
Ieder werd ontvangen met een kopje
koffie of thee met zelf gebakken cake of
koek onder de klanken van de accordeon
van Wilfred van der Weijden. Als iedereen
een plekje heeft gevonden opent Toos
Zeevalkink de middag en heet zo´n 80
gasten welkom. Een speciaal welkom voor
Johan Eppink, Wilfred van der Weijden
en Ds. Fini van Zoelen. Er wordt een
kaars aangestoken ter nagedachtenis,
daarna las Annie Willemsen een mooi
gedicht voor. Toen gaf ze het woord aan
Johan. Hij had weer hele leuke verhalen
en gedichten met veel afwisseling voor
een lach en een traan. Toos had voor de
pauze ook nog een paar leuke gedichtjes
en een verhaaltje. In de pauze werd er een
drankje geschonken en Wilfred speelde
op zijn accordeon. Na de pauze werden
er dia´s getoond van eerdere HVDmiddagen. Johan vertelde nog een paar
mooie verhalen en we zongen gezamenlijk
enkele bekende liedjes ondersteund door
Johan en Toos. Hierna bedankte Joke
Wesselink Johan, Wilfred en Toos met
een kleine attentie. De middag werd
afgesloten met een broodmaaltijd met
een lekker kopje soep vooraf en fruit toe.
Voor de maaltijd las Fini een gedicht voor
en na het gebed kon iedereen van al het
lekkers gaan genieten. Toos bedankte een
ieder voor de komst en wenste iedereen
wel thuis. Het was weer een fantastische
middag. Alle lof voor de dames van de
organisatie.
Diny Wolsink

Overlijden pastoor
Kemperman
Op 11 september is onze oud-pastoor A. A.
Kemperman overleden. Hij werd geboren
in Steenderen (Lamstraat) in 1922. Op 14
juni 1981 werd hij pastoor in Steenderen
en in 1981 ook van Vierakker. Dit vond
hij altijd een zware taak. Het liefst wilde

hij zoveel mogelijk persoonlijk contact
met zijn parochianen, maar door het
pastoor zijn van twee parochies kwam hij
hier niet voldoende aan toe. Omdat hij
twee parochies moest bedienen vormde
hij de Woord- en Communiedienstgroep.
Toen hij 65 werd in 1987 ging hij met
emeritaat. Tot zijn overlijden woonde hij
in Mijdrecht. Op pagina 8 kunt u een In
Memoriam lezen.

Nieuwe koster
Theo IJsseldijk
Misschien heeft u het al gezien. We
hebben een nieuwe koster. Theo
IJsseldijk versterkt sinds kort het team
van kosters. Wij zijn heel blij met de
toezegging van Theo om koster te worden.
We wensen hem toe dat hij het werk met
veel plezier mag doen.

Terugblik op Allerzielen
Op zaterdagavond 3 november werden
de overledenen van het afgelopen jaar
tijdens de Eucharistieviering herdacht
door hun namen te noemen en voor ieder
een kaars te ontsteken. De overledenen
zijn: 13 februari 2018 Wil GodschalkJagtenberg (78) en Theo Wichgers (86);
24 juli Ricky Borgonjen-Besten (66); 30
juli Ad Jacobs (71) en op 9 augustus Jan
Rutjes (92).
Na afloop van de viering trokken
de aanwezigen naar het voor deze
gelegenheid in het licht gezette kerkhof
en zetten een kaars op het graf van hun

dierbare(n). Pastoor Scheve ging voor
in gebed en zegende de graven met
wijwater terwijl het koor toepasselijke
liederen zong. Ieder jaar is het weer een
indrukwekkend gebeuren.

Opknap Kerspel
Half november is men begonnen met het
opknappen van het Kerspel. Er wordt
geschilderd, er komt een andere vloer en
ook de stoffering wordt vernieuwd. Vele
vrijwilligers steken hun handen uit de
mouwen om er een gezellige ruimte van
te maken.

Openstelling kerk
met Kerst
Eerste en Tweede Kerstdag is de kerk
open vanaf 13.30 uur tot 16.00 uur om
de kerststal en kerstversieringen te
bewonderen.

Nieuwjaarsreceptie
zondag 6 januari 2019
Alweer een jaar voorbij. Op zondag
6 januari kunnen we elkaar weer het
allerbeste wensen voor 2019. Er is koffie
met oliebollen en een drankje. Kunnen we
onze goede voornemens met elkaar delen,
of gewoon gezellig kletsen.

Kloosterweekend
De Essenburgh

22-24 februari 2019
Ook in 2019 is er weer een
kloosterweekend, georganiseerd door
dominee Fini van Zoelen. Afgelopen
jaar was dit naar de Abdij van Berne in
Heeswijk-Dinther. De bedoeling van het
kloosterbezoek is om de gebedstijden en
vieringen mee te maken en tot stilte te
komen
Er is een afspraak gemaakt met priorij
‘de Essenburgh’ in Hierden (Veluwe),
behorend bij de Norbertijnen (gesticht
in 1950). Het bijzondere van deze
priorij is dat ze een broeder- en een
zusterhuis herbergt. In 1992 is er op het
terrein een tweede klooster gesticht:
‘Mariëngaard’, een gemeenschap van
Vrouwen-Norbertijnen. In 1994 betrok
deze gemeenschap een eigen huis. Op
de website staat te lezen: Wij, de leden
van beide kloostergemeenschappen,
willen leven als volgelingen van Norbert
van Gennep. De regel van Augustinus
hebben wij als basis, en de kern daarvan
is: – eensgezind samenwonen – één
van hart en één van ziel – samen op
weg naar God’. Het weekend loopt van
Lees verder op pagina 31
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vrijdagmiddag tot zondagmiddag na de
warme maaltijd: van 22-24 februari 2019.
Wilt u mee, neem dan contact op met ds.
Fini van Zoelen (tel. 0575-844328) of met
Maria Schotman (tel. 0575-451618).

3e Festival of lessons and
carols in Steenderen
Voor de derde keer zal er in de
Remigiuskerk in Steenderen in aanloop
naar Kerstmis het Festival of lessons and
carols plaatsvinden. Deze, uit Engeland
overgewaaide traditie, mag zich ook
hier in een toenemende populariteit
verheugen.
In het Festival heeft de muziek het
hoogste woord. Het vormt de omlijsting
van Bijbelteksten en Kerst gerelateerde
verhalen. Het spreekt voor zich dat een

goed koor een voorwaarde is voor het
welslagen van zo’n Festival. De cantorij
van de Remigiuskerk aangevuld met
gastzangers uit de regio staat garant
voor een bijzondere muzikale ervaring.
Naast solistische bijdragen zal het koor
ook de samenzang van kerstliederen
ondersteunen, vaak met een typische
Engelse bovenstem van de sopranen.
Vorig jaar zat de kerk helemaal vol. Alle
reden voor een derde aflevering van een
mooie traditie in Steenderen.
Het Festival of lessons and carols
vindt plaats op zondag 23 december,
’s middags, 16.30 uur. Het geheel staat
onder leiding van ds. Fini van Zoelen
en dirigent Joop van Goozen. Wilbert
Berendsen zal ook dit keer het orgel
bespelen en de samenzang begeleiden.

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
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Koffiedrinken
Op zondag 9 december drinken we
voor de laatste keer dit jaar koffie na de
viering.

Wereldlichtjesdag
Elk jaar worden wereldwijd op de 2e
zondag in december lichtjes aangestoken
om de overleden kinderen te gedenken.
In de gemeente Bronckhorst vindt dat op
zondag 9 december van 16.30 tot 17.00
uur plaats op de Algemene Begraafplaats
te Hengelo Gld. Bij slecht weer vindt de
viering plaats in Ons Huis. Voor opgave
van de namen die we mogen noemen en
verdere informatie: mariaschotman@
gmail.com; tel. 06 44338522.

in de doopkapel. Deze paus was tot 1985
de enige paus die Nederland bezocht. Hij
was paus van 1049 tot 1054.
Jan Marijnissen

Locatieraad Charlotte Bonga, vz., pm., 441261;
Jan Marijnissen, 441276; Frans Koekkoek, 452535.
Pastoraatgroep Michel Roording, 0630727690.
PCI: email: vierakker@pci12apostelen.nl

Akkerbloemetje
Bloeiend (on-)kruid
Op zondag 21 oktober j.l. is tijdens een
Woord- en Communieviering, waarin
diaken G. Oude Groen voorging, gedoopt:
Fiene Jette Maria, dochter van Thomas
en Ilse Ros en zusje van Fabian, wonend
in Apeldoorn. Fiene is geboren op 26
augustus 2017. Wij vragen God dat Fiene
alle geluk en vrede mag vinden en in
een goede gezondheid mag opgroeien.
Wij feliciteren de trotse ouders en
grootouders van harte met hun dochter
en kleindochter.

Evaluatie Pleinmarkt.
Op maandagavond 22 oktober 2018
werd de Pleinmarkt van afgelopen
september geëvalueerd. De aanwezigen
waren unaniem van mening dat het
niet meer zinvol is om op deze manier
nog een markt als deze te organiseren.
De opbrengst is, na aftrek van kosten,
nog maar ongeveer € 1450. Als je
daar de entreegelden af doet is de

verkoopopbrengst maar dik € 1100.
Daarom willen we een andere manier
zoeken om geld binnen te krijgen. In de
maand januari 2019 gaan we hierover
praten.
Mocht een van de lezers van dit stukje
hierover ideeën hebben, deel dat dan aan
de restauratiecommissie mee.

Wist u dit al
Paus bezocht Nederland
al in het jaar 1049
Zondag 28 oktober waren we in het Zuid
Limburgse Voerendaal in verband met het
doopsel van onze kleindochter. Tot onze
verwondering zagen we dat deze kerk
gedeeltelijk uit de elfde eeuw stamde en
van een soort mergelsteen was gebouwd.
Het gebouw is zowel een Rijksmonument
als ook een Provinciaal monument.
Waarom zo’n belangrijk monument?
Dat vertelde de pastoor ons voor hij ging
dopen. De kerk werd op 10 augustus in
het jaar 1049 ingewijd door paus Leo IX.
Een groot schilderij van deze paus hing

Paus Johannes Paulus II was de tweede
paus die ons land bezocht. Het pastoraal
bezoek van paus Johannes Paulus
II aan Nederland vond plaats van 11
tot en met 14 mei 1985. Het bezoek
in Nederland werd gekenmerkt door
grote veiligheidsmaatregelen en de kille
ontvangst die de paus van de Nederlandse
bevolking ten deel viel. (bron: wikipedia).

Kindernevendiensten
De komende periode zijn er
kindernevendiensten op:
Zondag 16 december (derde
Adventszondag) 10.00 uur
Eucharistieviering
Zondag 20 januari 10.00 uur Woord- en
Communieviering.
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Cappella en Schola St. Jan (Zutphen)
Liturgie is het geheel van gebeden, ceremoniën, symbolen, kerkgebruiken
en voorgeschreven plechtige handelingen en gewaden van enige eredienst.
Liturgie is dus een verzamelwoord voor uiteenlopende onderwerpen. Ze
beleven hun hoogtepunt en onderlinge samenhang in de Eucharistieviering:
wierook, orgel, kaarsen, koor, bloemen.
Toen de mens ontdekte dat het gesproken
woord in gebed en lezingen aan kracht
en overtuiging wint door te zingen,
ontstonden de koren die antwoord
gaven aan de celebrant. Weer later in
de geschiedenis werd muziek gemaakt
en geschreven ter ondersteuning van
het samen bidden en vieren. Kortom:
heel veel componisten hebben naast
het bestaande gregoriaans, hun best
gedaan om de liturgie op te luisteren in
vreugde en tegenspoed, ter stimulering
en bezinning. De oorsprong van het
gregoriaans ligt in de Joodse synagoge:
het reciteren van Bijbelse teksten.
Sinds 2014 zingt de Schola gemiddeld
één keer per maand een gregoriaanse
Eucharistieviering.
Uitbundiger wordt de liturgie ondersteund door de Cappella St. Jan (vlg. middeleeuwse Italiaanse schrijfwijze). Het
koor vertolkt meerstemmige muziek uit
de rijke vocale traditie van de christelijke
liturgische muziek. Soms is dat ingetogen,
soms spannend, complex of uitbundig.
De Cappella St. Jan is opgericht op
20-05-1980. Het koor treedt ook op
buiten de liturgie in concerten in binnen- en buitenland. Solistische medewerking en instrumentale ondersteuning
zijn vaak noodzakelijk om de concertstukken ten uitvoer te brengen.
Beide koren staan onder leiding van
Jean van Cleef (0575-517834). Na zijn
eindexamen in 1977 aan het toenmalige
conservatorium te Arnhem werd hij door
pastoor Noordman aangezocht voor de
functie van cantor organist.
De Cappella St. Jan oefent op
donderdagavond; de Schola, die voor het
overgrote deel bestaat uit leden van de
Cappella St. Jan, repeteert voorafgaand
aan de viering. Uiteraard zijn nieuwe
leden die een bijdrage kunnen leveren
aan de maandelijkse liturgie welkom.

