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parochie HH. Twaalf 
Apostelen
Pastoraal Team
J.G.M. (Harry) Scheve, pastoor, 
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 Kerkstraat 9, 7256 AR Keijenborg
 Email: h.scheve@12apostelen.nl

J. (Jaap) van Kranenburg, 
 pastoraal werker, tel. 06 51 23 03 05
 p/a Van Heemstrastraat 4; 7204 GJ Zutphen
 Email: j.vankranenburg@12apostelen.nl

M.J.B. (Marga) Engelage-van Langen,  
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 p/a Van Heemstrastraat 4, 7204 GJ Zutphen
 Email: m.engelage@12apostelen.nl

Secretariaat Parochie
Mieke Degen en Magda van Ommen
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Diaken A.J.M. (Anton) Bos
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 Email: a.bos@12apostelen.nl
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G.J.A.M. (Gerry) Spekkink-Beunk,
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 Gerry Spekkink, tel.: 06 47153610
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Voorwoord
Ons werkjaar 2019/2020 is gestart met 
een geslaagde parochiële startviering in 
Steenderen. Met elkaar in gesprek gaan, 
informeren hoe het met elkaar gaat, en 
natuurlijk komen er ook werkzaamheden 
ter sprake.
Wel weer even wennen na een fijne 
vakantie. Op tafel ligt nog mijn fotoboek 
van de vakantie. Af en toe sla ik het open 
om herinneringen bij de foto’s op te halen 
en dan komt het relaxte gevoel even terug. 
Deze Onderweg gaat voornamelijk over 
de activiteiten in de novembermaand, te 
beginnen met Allerheiligen en Allerzielen. 
Allerzielen is de dag waarbij wij onze 
overleden parochianen herdenken en 
dan in het bijzonder de parochianen die 
in het afgelopen jaar zijn overleden. We 
halen herinneringen aan de overledene 
op en dat geeft een droevig gevoel; dit is 
misschien zelfs erg zwak uitgedrukt. 
Als we een dierbaar familielid of 
vriend(in) hebben verloren dan ‘rouwen’ 
we niet alleen op Allerzielen maar het 
hele jaar door. We kijken naar haar/
zijn foto, halen soms een fotoboek te 
voorschijn en beleven de fijne momenten 
nog een keer. Ik wens iedereen toe dat 
er na verloop van tijd naast verdrietige 
momenten ook berusting wordt ervaren. 
Ja zelfs dat er bij het kijken naar de foto 
een geluksmoment mag ontstaan.

Magda van Ommen



Onderweg / Van de pastores    3

Weer aan het werk
Lieve mensen, na ruim een jaar van afwezigheid ben ik in juli weer gestart 
met het werk. Hartelijke dank voor al die lieve groeten en hartverwarmende 
berichten waaruit duidelijk werd dat ik wel uit het oog maar niet uit uw 
gedachten was. Graag ontmoet ik u ook weer persoonlijk.

Marga Engelage

Leven vanuit de herinneringen

Wij mensen leven met herinneringen. 
Herinneringen aan gebeurtenissen 
uit het verleden, herinneringen aan 
mensen die voor ons van betekenis zijn 
geweest, herinneringen aan dierbaren 
die we missen. Herinneringen kunnen 
belemmerend of verlammend werken 
maar ze kunnen ons ook vooruit helpen. 
November is de maand waarin ook 
gemeenschappelijk herinnerd wordt.  
1 november Allerheiligen: we herdenken 
de heiligen en onderzoeken op welke 
wijze hun leven voor ons van betekenis 
kan zijn.  
2 november Allerzielen: we herinneren en 
we staan stil bij de overledenen van het 
afgelopen jaar, we noemen hun namen. 
En ook dierbaren die we al langer missen 
komen in onze gedachten. Dierbare 
herinneringen die gedeeld worden met 
elkaar. 
Tijdens het Memorial Event op 10 
november, vertelt Manu Keirse over 
rouwen, verwerken en afscheid nemen. 
En over hoe je verder leeft met die 
herinneringen.
Herinneringen die in je opkomen, 
herinneringen die je samen kunt delen, 
verwoorden, namen weer laten klinken, 
verhalen weer vertellen, mensen weer tot 
leven brengen in je verhaal. 

Levend geloof
Onze geloofstraditie bestaat voor een 
groot deel uit verhaalde ervaringen, 
gedeeld verleden, doorgegeven door de 
getuigen van weleer. Steeds weer werd 
doorverteld hoe God in mensenlevens 
inbrak, hoe God zich openbaarde, 
verlossend werkte, hoe het ervaren 
werd dat God richting gaf, dragend was, 
beschermend, zegenend voor de enkeling 
én voor de volkeren. De geloofservaringen 
kregen nieuwe kracht doordat Jezus 
op geheel eigen wijze zichtbaar maakte 
waartoe ze opriepen en Hij leefde het voor 
en leerde anderen erover. Denk daarbij 
aan de nadruk op de mens in plaats van 
de regels en voorschriften, op nieuwe 
kansen zoals bij de overspelige vrouw. 
Hij gaf een andere kijk op het leven en 
de mens zoals bij de doofstomme, de 
melaatsen, de barmhartige Samaritaan, 
de rijke jongeling.
Verhalen, ervaringen, herinneringen die 
ons kunnen helpen bij onze kijk op het 
leven, op onze medemens, onze naaste, 
op onze samenleving. Die ook helpend 
zijn bij de zorg om de aarde, het klimaat, 
de toekomst voor onze kinderen en 
kleinkinderen en de generaties na hen 
aan wie wij deze wereld doorgeven.

Misschien voelt u iets van machteloos-
heid. Hoe kan ik het geloof ter sprake 
brengen, vanuit mijn geloof in gesprek 
gaan met anderen, met onze jeugd? 

Juist door de geloofsverhalen spreekt God 
tot ons, helpt ons anders te kijken naar 
de ander, zonder oordeel, maar vanuit 
liefde. Ze helpen om niet meegesleurd 
te worden door de massa die snel roept 
en schreeuwt vanuit eigenbelang, 
maar helpt ons er tegenin te gaan. Laat 
machteloosheid niet toeslaan en het 
uitzicht versperren, de hoop wegnemen 
en je doen verzuchten ‘het heeft toch geen 
zin’. Ik durf te vertrouwen op de genade 
en het werk van God in de wereld, in ons, 
in mij. 

Kijk, naar hoe de jeugd zich nu uitspreekt 
over het klimaat. Steeds als ik de tv 
reclame zie van vier jongeren van 11, 
13, 17 en 18 jaar die op school, in de 
winkel en op het plein oproepen tot het 
stoppen met het gebruik van plastic 
en het vernietigen van de aarde, word 
ik geraakt door hun lef en hoe ze het 
onder de aandacht brengen. Zij wijzen 
geen schuldigen aan, maar roepen op 
tot daden, tot meedoen. “Wij zijn al 
begonnen, doe je mee?”. Zij doorbreken 
de machteloosheid en laten zien dat 
door elkaar er op aan te spreken en te 
bemoedigen, iedereen wat kan doen.
Laten ook wij dat samen doen, om vanuit 
die geloofsverhalen ons eigen leven en 
handelen te bevragen. En er met elkaar 
over praten en op zoek te gaan naar wat 
Jezus mij, ons vandaag de dag wil zeggen, 
welke richting Hij geeft. 
Door ons geloof in gesprek te brengen, 
kan het een levend geloof worden dat u en 
mij persoonlijk en ons gezamenlijk verder 
helpt op die weg met God, waarbij God 
weer zin en betekenis geeft aan mijn, aan 
ons leven.

Pastoraal werker  
Marga Engelage-van Langen
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Parochiële startviering zeer goed bezocht
Zondag 1 september 2019 ontving De Vijfslag de parochianen van de HH. 
Twaalf Apostelen. De vele auto’s werden keurig door verkeersregelaars 
naar parkeerplaatsen geleid. De geel-witte vlaggen waren uitgestoken 
zodat de parochianen feestelijk de H. Willibrordkerk in Steenderen konden 
betreden. De kerk heeft een verrassend interieur. Pastoor Richter, die in 
1977 in Steenderen werd benoemd, zag de kaalslag die in vele kerken in 
de zestiger jaren werd aangebracht en zorgde meteen voor ‘oude’ nieuwe 
altaren, kruiswegstaties, barok engeltjes en verdere aankleding. Hij werd 
niet voor niets bestempeld als antiquair/verzamelaar. In het oog springt een 
reliekschrijn uit de 17e eeuw. 

Bij het binnenkomen vielen al gauw de 
prachtige creaties van zonnebloemen 
op, gemaakt door de werkgroep bloem-
versiering. De zonnebloem was speciaal 
gekozen voor deze viering Samen Geloven 
vanwege haar bijzondere betekenis:

De bloem richt zich naar de zon
De zon is een beeld van de Vader in de 

hemel,
Die als zon van gerechtigheid zijn 

licht laat schijnen  
Over slechte en goede mensen.
Kijk altijd naar de zonnebloem
Die keert zich naar het licht,
En heeft van alle bloemen  
Het zonnigste gezicht
En als het nu eens donker is  
Zo’n grijze grauwe nacht,
Kijk dan weer naar de zonnebloerm 
Die geeft je nieuwe kracht.

Zes leden van het breed parochieel team 
gingen in de Eucharistieviering voor. 

Na een ziekteperiode was pastoraal 
werker Marga Engelage ook weer onder 
ons. Door de parochianen waren veel 
levensmiddelen meegebracht.  Manden 
vol werden aangeboden aan de diaken 
en aan het eind van de viering werden de 
‘offergaven’ door P.C.I.-werkgroepleden 
verdeeld onder de Voedselbanken.

Bij het uitgaan van de kerk werden we 
muzikaal verrast door Harmonie Nieuw 
Leven. Gezellige liedjes werden ten 
gehore gebracht en in de tent wachtte 
de thee en koffie met heerlijke ’Samen 
Geloven’- petitfours. De koffie en thee 
waren afkomstig uit de provincie Chiang 
Rai in Thailand en waren gesponsord 
door Michel en Rada Roording uit 
Vierakker. Rada is afkomstig uit deze 
streek. Door de verkoop van de koffie 
en thee kunnen zij hun samenzijn 
bekostigen, zodat ze niet meer gescheiden 
hoeven te zijn van elkaar. 
Na de viering kon in de kerk de prachtige 

fotopresentatie bekeken worden van 
Gerrit te Vaarwerk. De presentatie liet 
foto’s zien uit alle locaties en parochiële 
evenementen. Ook kon je meedoen 
aan een speurtocht door de kerk, de 
boekenstands van De Vijfslag locaties 
konden worden bezocht en, niet te 
vergeten, er kon ook een lekker ijsje 
worden gegeten bij de ijscokar.
De startviering werd afgesloten in de kerk 
met een toespraak van onze vicevoorzitter 
Paul Seesing en het zingen van het 
parochielied door het breed parochieel 
team.

Cluster De Vijfslag, hartelijk dank 
voor deze mooie gezamenlijke 
parochieviering!

Namens het parochiebestuur,
Ineke Peterse
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V a n  d e  B e s t u u r s t a f e l

De startviering van onze geloofsgemeenschap op 1 september  
in Steenderen was zeer druk bezocht. De onderlinge 
verbondenheid van de geloofsgemeenschappen is groeiende 
en dat was te merken tijdens de ontmoetingen na de 
kerkdienst, in het parochiegebouw en in de voor deze 
gelegenheid opgestelde tent. Het doet goed om te zien dat 
veel parochianen de tijd nemen om elkaar op deze dag te 
ontmoeten en met elkaar over allerlei zaken van gedachten 
te wisselen.

Over de uit te werken beleidsplannen van het pastoraal team 
en het bestuur is al het nodige geschreven. Toch vermelden 
we de bijeenkomst die op 4 september plaatsvond, waarbij 
het breed parochieel team en het parochiebestuur verdere 
invulling gaven aan de werkplannen die voortkomen uit de 
beleidsplannen.

Zoals altijd is er volop werk aan onze ‘(geloofs)winkel’. 
Afwachten wat de tijd ons brengen zal is eigenlijk al lang 
voorbij. Wel is hierbij op te merken dat onze toekomst niet 
alleen bepaald kan worden door het pastoraal team en het 
parochiebestuur. Veel factoren zijn op het beleid voor de 
komende jaren van invloed. Maar alleen samen kunnen we 
er voor zorgen dat onze geloofsgemeenschappen in enigerlei 
vorm kunnen blijven voortbestaan.
Met de gezamenlijke inzet van zoveel parochianen zullen wij 
goede moed houden om de voortzetting van onze parochie 
mogelijk te maken.

Huub Winkeler 

Huub Oosterhuis komt 
naar Lochem
Huub Oosterhuis komt donderdagavond 
17 oktober naar Lochem. U bent van harte 
welkom! Componist Antoine Oomen en zijn 
dochter Heleen komen ook. 
Komt allen. Deze mooie en beslist zeer 
bijzondere avond mag u niet missen!

Heel blij zijn wij dat Huub Oosterhuis donderdagavond 17 
oktober 2019 onze gast zal zijn. Na een kennismaking zal hij 
ons vertellen wat hem na aan het hart ligt. “En toch!” en “Liefde 
doen” zijn kerngedachten van hem. Samen met het Twents 
Liturgie Koor zullen wij liederen van Huub Oosterhuis zingen.
En hier blijft het niet bij! Ook Antoine Oomen, bekend 
componist van melodieën van de liederen van Huub Oosterhuis, 
waaronder “Licht dat ons aanstoot in de morgen”, en zijn 
dochter Heleen komen ook. Samen voeren zij voor het eerst 
liederen van Huub Osterhuis uit: Antoine aan de piano en 
dochter Heleen zang. Hun debuut bij ons!
Werkelijk iedereen is welkom, jong en oud, van binnen tot vér 
buiten Lochem!.
De avond wordt gehouden in de Sint-Gudulakerk, Markt 1, 
Lochem en begint om 19.45 uur. Het is raadzaam om al om 
19.30 uur in de kerk te zijn. In de pauze is er voor iedereen 
een drankje (wijn of fris). Parkeren kan gemakkelijk op de 
parkeerterreinen aan de Julianaweg en de Prins Bernhardweg.
De toegang is gratis! Het is wel wenselijk dat u aan het einde van 
de avond naar draagkracht aan de uitgangscollecte bijdraagt. Wij 
verheugen ons samen met bezoekers uit de wijde omgeving op 
een onvergetelijke avond!
Voor meer informatie kunt u terecht bij Wim Boelens, Joppe, 
telefoon 06 – 55810715 of 
e-mail wjboelens@planet.nl. 

Graag tot donderdag 17 oktober!

Wim Boelens
contactpersoon Protestantse Gemeente Lochem

Enjoy schildert met 
muziek
Het is bijna weer zover! Het koor Enjoy uit Steenderen geeft 
een concert op zaterdag 26 oktober in de Remigiuskerk in 
Steenderen. Het koor staat onder leiding van dirigent Piet 
Piersma en wordt muzikaal ondersteund op de piano door 
Lucian Venderink.
Het thema dit keer is ‘Schilderen met Muziek’. Er zijn voor 
dit optreden mooie nummers geselecteerd. De muziek 
zal worden ondersteund met beelden van schilderkunst. 
Doeken die passen bij de muziek. De nummers worden 
aaneengeregen met teksten en gedichten. Zo ontstaat een 
eenheid van muziek, beeld en tekst. Een waar spektakel 
voor oor en oog.
Wij nodigen u van harte uit om te komen luisteren en 
kijken. De entree is gratis. Het concert begint om 20:00 uur 
en de kerk is open vanaf 19:30 uur.
Zet het in uw agenda … zaterdag 26 oktober …. 
Enjoy brengt ‘Schilderen met muziek’.
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PCI helpt  
voedselbanken

Op zondag 1 september jl. werd voor de 4e keer de Parochiële 
Startviering gehouden, dit keer in de H. Willibrordkerk in 
Steenderen. In de aankondiging van deze viering werden de 
parochianen opgeroepen om houdbare voedselproducten 
mee te brengen voor de parochiële PCI, bestemd voor onze 
minderbedeelde medemensen. Tevens werd tijdens de zeer 
druk bezochte viering een tweede collecte gehouden, speciaal 
voor de PCI. De collecte heeft het mooie bedrag van € 440 
opgebracht. Aan de oproep om voedselproducten te doneren 
werd ruimschoots gehoorgegeven: de manden en dozen 
achter in de kerk waren overvol. 

Tijdens de viering werden de gedoneerde producten 
door leden van de plaatselijke PCI-werkgroep naar voren 
gebracht en aan het eind van de viering overgedragen aan 
deze werkgroep. Al deze producten (met een waarde van 
ca. € 500) zijn de volgende dag naar de in het werkgebied 
van de parochie werkzame voedselbanken in Zutphen en 
Lichtenvoorde gebracht. Zij waren hiermee zeer verguld, 
ook omdat zij in verhouding tot versproducten vaak niet 
veel houdbare voedselproducten ontvangen. Al met al een 
voor de PCI zeer waardevolle viering. 

Namens het bestuur van onze PCI dank ik 
iedereen hartelijk die een bijdrage heeft 
geleverd. 

Namens het bestuur van de PCI, 
Fons Stapelbroek

Hoe de kerk toekomst heeft (3)       
Een visie vanuit diaconaal perspectief
In de vorige twee artikelen schetste ik een beeld van de 
geloofsontwikkeling, zoals die bij veel katholieken in Nederland 
plaatsvond. De relatie met God werd voor velen abstract: “Er 
moet wel iets zijn”. Jezus werd vooral een moreel voorbeeld. 
Leven zoals Hij, daar gaat het om: liefhebben, jezelf wegcijferen, 
samen delen, solidariteit, werken aan een betere wereld. Het 
geloof werd een christelijk humanisme. Niets mis mee, maar wel 
eenzijdig. Het geweten, het gevoel voor verantwoordelijkheid, 

werd voortdurend gevoed. Maar de ziel kwam tekort: het 
verlangen om rust en geborgenheid te vinden in Gods liefde en 
van daaruit te leven in dankbaarheid en overgave. 
Zelf ben ik met mijn 64 jaar ook een kind van mijn tijd. Ik 
heb de kerk op verschillende manieren meegemaakt: het 
gemeenschapsgevoel en de sacrale sfeer van de Latijnse hoogmis 
en het lof in mijn jeugd, de drang om te werken aan een betere 
wereld en na verloop van tijd het gevoel dat ik iets miste in de 
‘moderne’ vieringen zonder het te kunnen benoemen. Langs 
verschillende wegen heb ik echter gaandeweg de contemplatieve 
kant van geloven ontdekt zonder de actieve kant los te laten. 
Ik wil daar iets over vertellen in de hoop dat u er iets van kunt 
herkennen of uw eigen ervaringen er naast gaat leggen.
De eerste ervaring was als student in 1978 tijdens vieringen in de 
Goede Week in de kerk van de broeders van Taizé in Frankrijk. 
Na de Witte Donderdagviering werd de hele avond gewaakt bij 
de kruis-icoon die midden in de kerk op de grond was gelegd. Ik 
denk dat die wake mij geholpen heeft om alle zwaarte en verdriet 
om wat ik in mijn jeugd was tekortgekomen aan de voeten van 
het kruis te leggen en te doorleven. Aan het einde van de viering 
op Eerste Paasdag voelde ik me aangeraakt door een licht dat 
mijn ziel ruimte gaf. Alle verdriet kon naar buiten komen. Het 
huilen ging over in een woordloos bidden. Na de dienst kon ik 
niet anders dan dansen, zo vervuld van vreugde was ik. Als een 
ander mens keerde ik naar huis terug.

De tweede ervaring was ook tijdens mijn theologiestudie. 
Door te lezen over de kerk buiten Europa en door een aantal 
reizen leerde ik de wereldkerk op een nieuwe manier kennen: 
vreugdevol, geëngageerd met de armen, een sterke band met 
Christus, een liturgie die veel dichter bij het leven staat en waar 
Gods Geest voelbaar ruimte krijgt. Ik begon te beseffen dat kerk 
zijn ook heel anders kan zijn: met een veel duidelijker band 
tussen actie en contemplatie en veel meer wisselwerking tussen 
liturgie en dagelijks leven. 

Het derde type ervaring was veel later. Ik leerde steeds meer 
om te leven in een goede balans tussen actie en contemplatie. 
Zo ontdekte ik allerlei verborgen samenhangen in mijn leven. 
Allerlei gebeurtenissen waren geen toeval; ik ontmoette op 
sleutelmomenten de juiste mensen, werd gevoeliger voor 
bijzondere uitdagingen, die ik aanging vanuit het vertrouwen 
dat ik er gaandeweg in zou groeien. Ik voelde me geroepen 
en geleid. Troost en inspiratie en vruchtbare crisismomenten 
overkwamen me. Ik ging mijn leven zien als een avontuur waarin 
God verborgen aanwezig is. Hij heeft een bedoeling met mijn 
leven: als echtgenoot, als vader, als vriend, als professional, 
als gelovige. Al gaat mijn leven bepaald niet over rozen: 
dankbaarheid is de grondtoon van mijn leven geworden. Ik zie 
meer de betrekkelijkheid van mijn eigen plannen en gedachten 
en werkzaamheden. Maar ik zie ook de grootsheid van wat Gods 
Geest in anderen en ook in mijzelf tot stand brengt.

Hans Oldenhof

 Taizé
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Iedereen is welkom. 
De toegang is gratis. Wel is er na afloop een 

collecte waarin om een bijdrage wordt gevraagd.
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Bijzondere doopviering

Op zaterdag 31 augustus vond er in 
de H. Josephkerk in Lochem een 
bijzondere doopviering plaats. Vader 
Usama en moeder Jannette Manouk 
van de familie Abdou waren die 
dag naar de kerk gekomen om hun 
dochters Katrina en Clara te laten 
dopen. De speciaal voor deze oosters-
orthodoxe doopviering aanwezige 
priester, vader Basilios Khamis van de 
Antiocheens-Orthodoxe Kerk uit het 
Overijsselse Hengelo, doopte beiden 
in een enorme doopvont, groot genoeg 
voor een complete onderdompeling. 
In tegenstelling tot de katholieke kerk 
kent men in de orthodoxe kerk namelijk 
niet de doop met enkel besprenkeling. 
Dat er meer verschillen zijn tussen 
een katholieke en een orthodoxe 
doopviering is ook te zien aan de 
tijd die voor zo’n plechtigheid wordt 
uitgetrokken. De viering, bestaande uit 
de voorbereidingen, de doop van de 
twee kinderen en het feest na afloop 
van de viering met heel veel lekkere 
hapjes en in aanwezigheid van veel 
familieleden,  duurde van 11.00 uur tot 
17.00 uur.

Voor het verzoek van Janette Manouk 
om het Onze Vader in een viering een 

keer in het Aramees te mogen bidden, 
was in de familieviering op zondag 
8 september gelegenheid. Aramees, 
de taal van de Arameeërs (Syrische 
christenen), was ooit een wereldtaal 
en de lingua franca van het gehele 
Midden-Oosten. Aramees was de taal 
die Jezus sprak en je kunt dan ook 
aannemen dat het Aramese Onze Vader 
dichter bij het door Jezus uitgesproken 
gebed staat dan het Onze Vader zoals 
wij dat kennen. In het Aramees bad 
Janette Manouk:

“Bron van Zijn, die ik ontmoet in wat 
mij ontroert, ik geef u een naam opdat 
ik u een plaats kan geven in mijn 
leven. Bundel uw licht in mij, maak het 
nuttig.
Vestig uw rijk van eenheid nu, uw 
enige verlangen handelt dan samen 
met het onze. Schenk ons wat we 
elke dag nodig hebben aan brood en 
aan inzicht. Maak de koorden van 
fouten los die ons vastbinden aan 
het verleden, opdat wij ook anderen 
hun misstappen kunnen vergeven. 
Laat oppervlakkige dingen ons niet 
misleiden.
Uit u wordt geboren: de alwerkzame 
wil, de levende kracht om te handelen 
en het lied dat alles verfraait en zich 
van eeuw tot eeuw vernieuwt. Amen.”

Heiligenbeeldenmuseum te Kranenburg
Gregoriaans Koor en boeiende Mariapresentatie 
De laatste maand van de Mariatentoonstelling in het Heiligenbeeldenmuseum 
in Kranenburg komt eraan. Eind oktober sluit het museum weer even de 
deuren ter voorbereiding op de jaarlijkse tentoonstelling van kerstgroepen die 
op 6 december van start gaat. 

De maand oktober is vanouds een 
Mariamaand en daaraan besteedt het 
museum op twee achtereenvolgende 
zondagmiddagen aandacht. 
Op zondag 20 oktober, om 11.45 uur, 
zingt het Gregoriaans Koor uit Luttenberg 
mooie traditionele liederen. De inloop 
met koffie en/of thee is vanaf 11.30 
uur. De toegangsprijs is € 5. Met de 
Museumkaart is de toegang gratis.
Op zondag 27 oktober, om 12.00 uur, 
zullen Eric Kolen en Lily Hollanders uit 
Geldrop in een boeiende presentatie met 
beeld, muziek en zang uitdrukking geven 
aan hun passie voor Maria. Eric is al jaren 
actief in de parochie en ruim 20 jaar 
verbonden geweest aan Omroep Brabant. 
Zijn presentatie met veel anekdotes over 
Maria en de Mariaverering in en buiten 
Brabant is al vele malen vertoond en 
heeft overal enthousiaste en positieve 
reacties opgeleverd. Ook buiten de 
provinciegrenzen mag dit worden 
gehoord en gezien. Wij rekenen dan ook 
op de komst van heel veel parochianen 
en andere geïnteresseerden om deze 
eenmalige voordracht bij te wonen. De 
inloop met koffie en/of thee is vanaf 
11.30 uur. De toegangsprijs is € 5. Met de 
Museumkaart is de toegang gratis.
Het adres van het museum is 
Ruurloseweg 101, 7251 LD Vorden.

Voor meer informatie: 
zie www.heiligenbeeldenmuseum.nl.
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Ignas Pijnappel ‘Ik help graag andere mensen, 
daar haal ik veel plezier uit’
Toen we de verschillende locaties vroegen welke vrijwilligers uit hun 
geloofsgemeenschap in aanmerking konden komen voor deze rubriek, was 
Zutphen de eerste die reageerde en met het voorstel kwam om Ignas Pijnappel 
eens te interviewen, iemand die al decennia lang kerkelijk actief is in Zutphen. 
Vandaar dat ik op donderdagmiddag 5 september naar Stokebrand rijd, een 
Zutphense wijk aan de oever van de IJssel. Het is Ignas zijn thuiswerkdag, maar 
een interview tussendoor is voor hem geen probleem. We nemen plaats aan de 
keukentafel waarop zijn laptop staat.

‘Koffie?’ vraagt hij. ‘Ja, graag!’
Ignas vertelt me dat hij van oorsprong 
uit Pannerden komt. Na de lagere 
school volgde hij een aantal technische 
opleidingen, die hij afsloot met MTS-
plus elektrotechniek in Arnhem. Nadat 
hij afgestudeerd was kreeg hij een 
baan in Zutphen bij lijmfabriek Delft 
National Chemie, voorheen Strucol. In 
die tijd leerde hij in Pannerden Marijke 
kennen, en het toeval wilde dat Marijke 
uit Zutphen kwam. Toen hij met haar in 
het huwelijk trad gingen ze in Zutphen 
wonen, eerst in een flatje, later in hun huis 
op het Stokebrand. En omdat Ignas een 
overtuigd katholiek was, raakte hij al snel 
betrokken bij de Emmanuel/H. Johannes 
de Doperparochie.

‘Eind jaren tachtig, begin jaren negentig 
heb ik zo’n zes jaar in het kerkbestuur 
van de Emmanuel/H. Johannes de 
Doperparochie gezeten,’ vertelt Ignas. 
‘Omdat ik een technische achtergrond 
heb deed ik ook allerlei klussen in de 
Emmanuelkerk, onderhoudstechnische 
dingen, zeg maar. Zo heb ik de 
telefooncentrale vernieuwd, met o.a. 
een antwoordapparaat. Ook heb ik de 
verlichting in de kerk vernieuwd, een 
nieuwe cv-ketel geplaatst, en heb ik 
jarenlang het gras gemaaid bij de kerk. 
Daarnaast was ik sleutelbewaarder 
van de kerk. Ik gaf de sleutels aan de 
verschillende vrijwilligers en hield de 
administratie daarvan bij. Begin jaren 
negentig raakte ik betrokken bij de R.K. 
Begraafplaats aan de Warnsveldseweg. En 
daarmee ben ik tot op de dag van vandaag 
nog bezig. Omdat er in de jaren negentig 
nog vrijwel niks op papier stond ben ik 
begonnen met alles in kaart te brengen. 
Dat was een enorme klus. Ik heb de namen 
van alle mensen die begraven liggen op de 
RK-begraafplaats op een spreadsheet in 
de computer gezet. Het ging om ca. 1700 
namen. Daar ben ik jarenlang mee bezig 
geweest. Ook zocht ik, in samenwerking 
met Jan Derks, de erfgenamen op, de 
rechthebbenden van de oude graven. Die 
benaderden we met de vraag of het graf 

geruimd mocht worden of juist niet. Zo 
niet, dan vroegen we om een bijdrage voor 
het onderhoud. De vrijgekomen stukken 
op de begraafplaats kunnen nu opnieuw 
worden gebruikt. In 1994 is de Wet op 
Lijkbezorging herschreven en daarmee 
ook het reglement van onze parochie per 
1-1-1997 (het oude dateerde uit 1941). In 
tegenstelling tot vroeger werken we nu 
ook met grafaktes. Ik ben wekelijks toch 
altijd nog wel een uur of acht bezig met de 
begraafplaats. Ik heb daarbij veel steun 
aan Joop Jansen, hij doet de ‘praktijk’, ik 
de ‘theorie’.’

Ik merk al snel dat de begraafplaats 
helemaal Ignas zijn ding is. Je zou haast 
kunnen zeggen dat het zijn levenswerk 
is. Ignas vertelt ook wat het werk voor 
hem betekent: ‘Ik maak me graag nuttig 
voor de maatschappij. Of dat nu voor 
kerk is of iets anders. Ik heb namelijk 
ook veel vrijwilligerswerk gedaan voor 
de Zonnebloem. Met de boot de Rijn op; 
koffieschenken, hand- en spandiensten. 
Dat vrijwilligerswerk doe ik in eerste 
instantie omdat ik het leuk vind, maar 
het heeft me ook enorm verrijkt. Het 
geloof geeft gemoedsrust, maar ik 
help het liefst mensen als dat nodig 
is. Je krijgt er ook dankbaarheid voor 
terug. En sowieso: ik help graag andere 
mensen, daar haal ik veel voldoening 
uit. Als begraafplaatsbeheerder begeleid 
ik mensen bij het overlijden van hun 

dierbare. Je helpt de mensen daarbij in 
hun rouwverwerking. Je komt daarbij 
tot inzichten. Zoek contact met zieken, 
bijvoorbeeld! Maak de dood bespreekbaar! 
Het is goed dat je van te voren hebt 
aangegeven hoe je je begrafenis voor ogen 
ziet. Hoe wil je het geregeld hebben? Dat 
is beter dan dat zulke dingen op het laatste 
moment nog geregeld moeten worden.’ 
Marijke komt nu ook binnengelopen, ze 
stelt zich voor. Ignas vertelt ondertussen 
verder over zijn maatschappelijk en 
persoonlijk leven. ‘Nadat ik negen jaar bij 
Delft National Chemie had gewerkt kreeg 
ik in 1987 een baan bij de AkzoNobel in 
Deventer. Nu heet dat Nouryon en ik werk 
daar nog steeds. Ik begon er in de meet- 
en regeltechniek en deed allerlei hand- en 
spandiensten binnen de technische dienst. 
Nu ben ik Service Engineer en coördinator 
binnen de technische dienst, ‘regelneef’, 
zeg maar. Daarnaast is trouble shooting, 
probleemoplossend werken, een van 
mijn hoofdtaken. Volgend jaar ga ik met 
pensioen, lang genoeg gewerkt! Marijke 
en ik hebben drie zoons gekregen, Mark, 
Niek en Tom. En ondertussen hebben 
we ook drie kleinkinderen. Hoe ouder je 
wordt hoe dankbaarder je bent, niets is 
vanzelfsprekend, dat leer je wel in de loop 
van het leven.’

Als het gesprek ten einde loopt vraagt 
Ignas of ik zijn archief wil zien. We 
lopen naar boven. Daar laat hij me 
in zijn werkkamer schappen vol met 
ordners zien. Eén voor één vol met 
materiaal over de begraafplaats. Ook 
met historisch materiaal. Oude boeken 
met notities over eerste- tot en met 
vijfdeklas graven. Wie vroeger ‘belangrijk’ 
was, lag in een eersteklas graf vooraan 
op de begraafplaats, de ‘minsten’ lagen 
helemaal achteraan. Ook werden er 
wegens geldgebrek verschillende families 
in één graf begraven. Zo leer je nog eens 
wat. ‘Het zou een goede zaak zijn,’ zegt 
Ignas, ‘wanneer de verschillende kerkhof/
begraafplaatsbeheerders binnen onze 
parochie de kennis en ervaring zouden 
delen. Ik pleit dan ook voor bijeenkomsten 
op dit gebied.’  
We nemen afscheid. Ik denk dat ik kennis 
heb gemaakt met een bevlogen vrijwilliger 
voor wie de omgang met mensen en de 
behulpzaamheid voorop staan. Iemand 
die de christelijke boodschap vooral in de 
praktijk van alledag beoefent, een parel 
voor de geloofsgemeenschap.
Hans Limbeek
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Op 9 november . . .  samen vieren, na enige tijd...

Beste parochianen van de parochie HH. Twaalf Apostelen.
Het is alweer enkele jaren geleden dat pastoor Fred 
Hogenelst vanuit uw parochie is vertrokken
naar de twee samenwerkende parochies  H. Suitbertus en 
H. JohannesXXIII. U zult pastoor Hogenelst ongetwijfeld 
missen..... maar daar gaan we wat aan doen.

Op zaterdag 9 november organiseren wij voor onze twee 
parochies het tweejaarlijkse uitstapje. Deze dag bezoeken we 
met een groep parochianen het Heiligenbeeldenmuseum in 
Kranenburg. Tot 31 oktober is hier de thematentoonstelling 
“Maria een bijzondere Heilige”. 

Als afsluiting van ons uitje hebben wij om 15.30 uur een 
viering in de H. Willibrordkerk in Vierakker.
Het pastoraal team van de parochie H. Suitbertus en 
H. JohannesXXIII zal voorgaan in een Woord- en 
Communieviering waarin u, als parochianen van de 
parochie HH. Twaalf Apostelen van harte bent uitgenodigd.

Wij hopen u op 9 november te mogen ontmoeten.

Namens de werkgroep en het pastoraal team van de 
parochie H. Suitbertus en de parochie H. JohannesXXIII,
diaken V. van der Helm

Allerzielen
Op 2 november wordt Allerzielen, het feest van alle zielen, gevierd 
in onze kerk. Dan gedenken we alle gestorvenen. Heden ten dage 
vieren we het met een mis of andere viering waarin de namen van 
alle gestorvenen van het afgelopen jaar worden genoemd. Er zijn 
gebeden en rituelen zoals het opsteken van kaarsen en de gang 
naar het kerkhof waar de graven met bloemen zijn opgesierd.
Maar laten we eens kijken wat de geschiedenis, achtergrond 
en geloofsleer van dit feest is. Allerzielen wordt al sinds de 
veertiende eeuw officieel op 2 november gevierd, één dag na 
Allerheiligen. Daarmee wordt benadrukt dat Gods volk, zowel 
zij die reeds in Zijn aangezicht leven als zij die onderweg zijn 
naar de eeuwige zaligheid, één gemeenschap vormt. Toch lag 
het begin van Allerzielen niet in de veertiende eeuw. Eerder was 
er namelijk al een voorloper van het officiële feest. Het was abt 
Odilo van Cluny die in tiende eeuw de 2e november aanwees 
als gedenkdag voor alle gestorven kloosterbroeders. Maar ook 
abt Odilo was niet de eerste die bad voor overledenen. Al in de 
tweede eeuw voor Christus werd er namelijk al gebeden voor de 
ziel van gestorvenen. Men geloofde dat deze daardoor van zonde 
zouden worden vrijgesproken. En ook nu is Allerzielen nog altijd 
de dag waarop er gebeden wordt voor hen die nog niet voor altijd 
bij de Heer zijn. Tijdens het Concilie van Trente (1545-1563) 

Samen gedenken, 
namen levend houden
Zondag 27 oktober organiseert de Stichting Levende Namen 
voor de negende keer de jaarlijkse gedachtenisbijeenkomst 
op de Nieuwe Begraafplaats te Lochem. Nabestaanden 
kunnen tussen 17.00 uur en 20.00 uur over een door vele 
fakkels verlichte route op de mooie begraafplaats van 
Lochem lopen om hun overleden dierbaren te herdenken 
en herinneren door middel van diverse kunstvormen en 
rouwrituelen. De Stichting Levende Namen wil iedereen die 
een of meerdere dierbaren heeft verloren de gelegenheid 
bieden de namen van hun geliefde overledene(n) levend te 
houden, met respect voor ieders achtergrond en overtuiging. 
Diverse koren, de gedichtenlaan, het planten van bolletjes, 
namen schrijven in het warme zand, speciale aandacht 
voor de kindgraven en de oorlogsgraven met de scouts zijn 
ook dit jaar vaste onderdelen van de wandeling. Ook zijn 
er verschillende nieuwe kunstvormen en rituelen en is er 
ruimte voor ontmoeting, maar ook voor verstilling. 
Omdat bij de gedachtenisbijeenkomst voor een zondag 
gekozen is, hopen we dat veel ouders en hun kinderen 
gezamenlijk de bijzondere rondgang maken. Dat geldt 
ook voor de mensen die van ver komen en graag met hun 
familieleden en vrienden in Lochem deze speciale en 
indrukwekkende bijeenkomst willen meemaken. De route is 
ca. 1 km lang en de wandeling duurt ongeveer een uur. 
Wij kijken uit naar een mooie, betekenisvolle bijeenkomst 
en hopen ook dit jaar weer veel bezoekers welkom te mogen 
heten.

Gedachtenisbijeenkomst Levende Namen
Wanneer? zondag 27 oktober van 17.00 uur tot 20.00 uur
Waar? Nieuwe Begraafplaats, Zutphenseweg 104,  

7241 SE Lochem
Voor meer informatie: www.levendenamen.nl

werd namelijk in de geloofleer vastgelegd dat er een vagevuur 
is, en dat overleden gelovigen daar, omdat ze allen immers in 
meerdere of mindere mate hebben gezondigd, wachten op hun 
loutering om voor God te kunnen verschijnen en in de hemel te 
worden opgenomen. Daarbij bepaalde men dat de overledenen 
door de gelovigen op aarde kunnen worden geholpen. En dat de 
levenden met die gebeden ook aflaten kunnen verwerven voor 
hun eigen zonden. In de protestantse kerk worden Allerzielen 
en Allerheiligen niet gevierd omdat deze kerk de leer van het 
vagevuur ontkent en heiligenverering afwijst. In de Katholieke 
Kerk wordt met Allerheiligen en Allerzielen vooral ook gewezen 
op thema’s als sterfelijkheid, dood en het Laatste Oordeel.
Ook nog aardig om te vertellen is dat er in de loop der tijd allerlei 
volksrituelen rond Allerzielen ontstonden. Een daarvan was 
het eten van zielenbroodjes door nabestaanden en het uitdelen 
daarvan aan armen. Elk gegeten broodje betekende verlossing 
van een zieltje. Deze brooduitdeling was een belangrijke vorm van 
kerkelijke armenzorg. Ook ontstonden er verteltradities. Verhalen 
over de tijdelijke terugkeer van doden, lichtjes die daarbij de weg 
moesten wijzen, klokluiden en gekruiste bosjes stro op graven als 
afweer tegen het kwade.
Hans Limbeek
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Zomerpakketten voor 
gezinnen met kinderen
De Stichting Hulpverlening Lochemse 
Geloofsgemeenschappen (SHLG) heeft dit jaar een al 
bestaand initiatief verder uitgebreid. We hebben gemerkt 
dat veel kinderen uit de gezinnen die weinig te besteden 
hebben, en daardoor niet met vakantie kunnen, geen 
verhaal hebben over wat zij in de zomervakantie hebben 
meegemaakt. En dat kan pijnlijk zijn. We gunnen ook die 
kinderen een beleving waarover ze kunnen vertellen als 
zij op school terugkomen na de zomervakantie. Daarom 
hebben de gezamenlijke geloofsgemeenschappen van 
Lochem dit jaar een aantal activiteiten geselecteerd waarop 
men kon inschrijven:

Avonturenpark Hellendoorn
Openluchtmuseum
Burgers Zoo

In eerste instantie hebben we deze drie mogelijkheden 
aangeboden aan de gezinnen die aangewezen zijn op de 
Voedselbank van Lochem en Omstreken. Het initiatief werd 
met veel enthousiasme onthaald. Alle gezinnen doen mee. 
Zij konden op individuele basis op elke activiteit inschrijven 
en hebben dat gedaan. Daarna hebben we besloten om dit 
initiatief uit te breiden naar de gezinnen die een kerstpakket 
kregen in 2018. Meer dan 30 gezinnen reageerden 
enthousiast. In totaal zijn er 42 gezinnen die meedoen met 
daarin 93 kinderen.
Met behoud van privacy en op basis van individuele 
deelname is het gelukt om de armere kant van Lochem 
en omstreken te bereiken. We zijn daar heel blij mee. De 
reacties van de gezinnen waren hartverwarmend. 
Ons werk wordt gesteund door de Lochemse 
Geloofsgemeenschappen en door giftengevers. We hopen 
deze vorm jaarlijks te herhalen.

Namens de SHLG, J. Doornbos

Adventsactie 2019
Slechte economische omstandigheden, oorlogen en 
klimaatverandering veroorzaken problemen die vaak 
vooral vrouwen en kinderen treffen. Daarom steunen de 
MOV-groepen in onze parochie dit jaar projecten die zich 
richten op de hulp aan deze kwetsbare groepen.

Dit jaar draagt de Adventsactie bij aan projecten voor 
(aanstaande) moeders en jonge kinderen in vier verschillende 
landen: El Salvador, Somalië, Peru en Niger. Veel inwoners 
van deze landen hebben te maken met werkloosheid, 
bestaansonzekerheid, armoede en gebrek aan gezond voedsel. 
Vaak ontbreken goede gezondheids- en geboortezorg. Dit 
leidt onder meer tot moeder- en babysterfte. Ook lijden 
veel jonge kinderen aan ondervoeding, waardoor ze een 
ontwikkelingsachterstand oplopen.

Dit jaar 
hebben de 
gezamenlijke 
MOV-
groepen in 
onze parochie 
besloten 
om de 
adventsactie 
2019 in 
te zetten 
voor een 
project in El 
Salvador. In 
dit Midden-

Amerikaanse land willen we met de Adventsactie helpen een 
gezondheidskliniek uit te breiden met een opvanghuis voor 
zwangere vrouwen. Hier zullen (aanstaande) moeders en 
vaders voorlichting krijgen over borstvoeding en advies hoe 
ondervoeding en babysterfte te voorkomen is. Daarnaast wil de 
kliniek gezinnen begeleiden bij het opzetten van moestuinen voor 
het verbouwen van gezond voedsel.

El Salvador, een klein tropisch land met ongeveer 6,3 miljoen 
inwoners, grenst aan de Stille Oceaan en aan de landen 
Honduras en Guatemala. Het land kent 20 vulkanen en de 
grond is daardoor zeer vruchtbaar. Maar het dichtbevolkte land 
met 303 inwoners per km2 wordt regelmatig getroffen door 
aardbevingen. De bevolking leeft hoofdzakelijk van de landbouw. 
Dat was lange tijd het verbouwen van koffieplanten, maar de 
laatste jaren zijn daar andere gewassen bij gekomen. El Salvador 
werd in 1821 onafhankelijk van Spanje. Maar de invloed van de 
Verenigde Staten was toen en is nog steeds groot en dat heeft 
niet altijd goed uitgepakt voor de inwoners. In oktober 1979 
brak in El Salvador een burgeroorlog uit die tot 1992 zou duren. 
De burgeroorlog kostte aan tienduizenden burgers het leven, 
waarbij de moord op aartsbisschop Oscar Romero, tijdens het 
lezen van de mis, wellicht het meest bekend is. Al met al heeft 
deze burgeroorlog het land ontwricht en vrijwel aan de afgrond 
gebracht. 

Het verpauperde land kent een zwakke centrale overheid: grote 
delen van het land worden geregeerd door bendes die zich 
bezighouden met het smokkelen van cocaïne uit Columbia. Grote 
delen van de bevolking worden door deze bendes afgeperst en 
vooral jonge mensen willen het land daarom verlaten. Onder de 
vluchtelingen aan de Amerikaans-Mexicaanse grens zitten veel 
jonge mensen uit El Salvador.

Wilt u bijdragen aan het project? Maak dan uw bijdrage aan de 
Adventsactie over op IBAN: NL04 RABO 0322 3951 00  t.n.v. 
parochie HH. Twaalf Apostelen onder vermelding van MOV 
Adventsactie 2019. 

Namens de gezamenlijke MOV-groepen  
dank voor uw bijdrage!
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Lezingen in de weekendvieringen
Datum Eerste Lezing Tweede Lezing Evangelie
12/13 okt. 2 Kon. 5,14-17 2 Tim. 2,8-13 Lc. 17,11-19
19/20 okt. Ex. 17,8-13 2 Tim. 3,14-4,2 Lc. 18,1-8
26/27 okt. Sir. 35,12-14+16-18 2 Tim. 4,6-8+16-18 Lc. 18,9-14
01 nov.  Apok. 7,2-4+9-14 1 Joh. 3,1-3 Mt. 5,1-12a
Allerheiligen
02 nov. Jes. 25,6a+7-9 Apok. 21,1-5a+6b-7 Lc. 23,44-46+
Allerzielen   50+53+24,1-6a
03 nov. Wijsh. 11,23-12,2 2 Tess. 1,11-2,2 Lc. 19, 1-10
07 nov Jes. 52,7-10 Heb. 13,7-9a+15-17a Mc.16,15-20
H. Willibrord
09/10 nov. 2 Makk. 7,1-2+9-14 2 Tess. 2,16-3,5 Lc. 20,27-38
16/17 nov. Mal. 3,19-20a 2 Tes. 3,7-12 Lc. 21,5-19
23/24 nov. 2 Sam. 5,1-3 Kol. 1,12-20 Lc. 23,35-43

De eer van nominatie
In het vorig nummer van Onderweg is 
aandacht besteed aan de nominatie van 
ons kerkgebouw voor de Paltsprijs. Een 
tweejaarlijkse prijs, op initiatief van 
het Wijnhuisfonds, met aandacht voor 
recent verbouwde of gerestaureerde 
panden in de gemeente Zutphen. De 
bekendmaking valt samen met de Open 
Monumentendagen, welke dit jaar 
waren op 14 en 15 september. Dagen 
die inmiddels achter ons liggen, maar 
waarvan heel veel mensen hebben 
genoten. 

Zo is ook onze kerk druk bezocht en kon 
de toren beklommen worden. Voor de 
Paltsprijs waren 7 panden genomineerd, 
naast de door een jury toegekende 
prijs kon ook een publieksprijs worden 
gewonnen. Bij de publieksprijs gaat 
het om het aantal stemmen dat via 
internet verkregen kon worden. De 
jury heeft de prijs toegekend aan het 
pand Deventerweg 73. Dit pand is weer 
functioneel en zorgvuldig verbouwd naar 
zijn oorspronkelijke functie als woning. 
Het gezin dat dit pand intussen bewoont 
was dan ook zeer verguld met deze prijs. 
De publieksprijs ging naar het pand 
Sprongstraat 16. 

Ons kerkgebouw H. Johannes de Doper 
in Zutphen heeft voor de eer meegedaan 
en is hierdoor toch weer in de aandacht 
geweest. Het statige monument dat voor 
de geloofsgemeenschap en parochie de 
functie heeft om te vieren en ons geloof 
te beleven en mogelijk om anderen te 
inspireren en te motiveren. Maar in dit 
geval toch ere wie ere toekomt en dat zijn 
vooral de winnaars; niet alleen de panden 
maar ook haar gebruikers en bewoners. 

Proficiat. 

Herman Heuver, 
bestuurslid gebouwenbeheer

Willibrordzondag

De jaarlijkse Willibrordzondag 
werd in 1949 ingesteld ter 
ondersteuning van het werk voor 
oecumene en evangelisatie van de 
Willibrordvereniging, een voorloper 
van de Katholieke Vereniging voor 
Oecumene. De heilige Willibrord 
is de patroon van de christenen 
in Nederland, katholieken en 
protestanten. Willibrordzondag 
wordt gevierd op de zondag het 
dichtst bij zijn dag, 7 november. Dit 
jaar op zondag 10 november. Het 
thema is “Uit Liefde voor God”. In 
de vieringen in het weekend van 9 en 
10 november wordt er gecollecteerd 
voor het werk van de Katholieke 
Vereniging voor Oecumene.

Klokken kijken en 
luisteren
Klokkenkenner Niels van der Giessen 
uit Nunspeet heeft opnamen gemaakt 
van de klokken van de H. Johannes 
de Doper in Zutphen. Hierbij een link 
van de film op YouTube:
https://www.youtube.com/
watch?v=fTskeqe_4pA

Werelddag van de 
Armen
Paus Franciscus heeft de 33e zondag 
door het jaar – dit jaar op zondag 
17 november – uitgeroepen tot 
‘Werelddag van de Armen’, als een 
voorzetting van en een herinnering 
aan het Heilig Jaar van de 
Barmhartigheid. 

Heilige Gerardus 
Majella
Op zondag 20 oktober 2019 vindt 
voor de 107de keer de Heilige 
Gerardus Majella Bedevaart plaats 
in Overdinkel. Om 10.30 vertrekt de 
sacramentsprocessie van de kerk naar 
het park. Aansluitend om 11.00 uur 
de Plechtige Eucharistieviering in het 
park. Om 15.00 uur is het Sluitingslof 
in de Gerardus Majellakerk.  
Voor info: 
gerardusbedevaartoverdinkel@live.nl 

Ariëns-Herdenking 
De jaarlijkse Ariëns-gedachtenis-
viering vindt plaats op zondag  
17 november a.s. om 11.00 uur in de 
St. Jacobuskerk aan de Oude Markt 
in Enschede. 
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Vieringen in 
verzorgingshuizen
Borculo: Andriessenhuis, 1e vrij-
dag van de maand, 10.00 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.
Ruurlo: De Bundeling, 1e vrijdag 
van de maand, 10.30 uur.
Vorden: Het Wehmehof, vrijdag, 
Oec. weeksluiting, 19.00 uur.
Zutphen: IJsselflat, 2e dinsdag van 
de maand, 10.00 uur.

Vieringen door de week
Baak: H. Martinuskerk, iedere 3e 
dinsdag van de maand, 19.00 uur 
Brummen: Andreashuis, iedere 
woensdag 9.30 uur.
Lochem: H. Josephkerk, 1e donder-
dag 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.

Rozenkrans bidden
Borculo: O.L.V. Tenhemelopneming-
kerk, iedere woensdag om 10.15 uur, 
Brummen: Andreashuis, elke maan-
dag in okt. 18.45 uur. 
Drempt: elke woensdag in de maand 
oktober, 19.00 uur.
Joppe: OLV Tenhemelopneming, elke 
dinsdag in okt. 19.00 uur. 
Keijenborg: H. Johannes de Doper-
kerk; iedere woensdag om 19.00 uur.
Zutphen: H. Johannes de Doper-
kerk, elke dinsdag in okt. 19.00 uur.

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

In de volgende Onderweg komt de planning van de doopvoorbereiding en doopvieringen in 
het voorjaar 2019.
In de geloofsgemeenschappen in ‘De Vijfslag’ – Baak, Drempt, Olburgen, Steenderen, 
Vierakker – worden de doopvieringen gepland na aanvraag.

Aanbidding   
H. Sacrament
Zutphen: H. Johannes de Doper-
kerk, iedere vrijdag 15.00 – 15.45 
uur. Op de 1e vrijdag van de maand is 
er tevens Biechtgelegenheid, niet op  
1 november. 

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

Beeldopname in Zutphen 
Voor een viering met beeld en geluid, 
kiest u voor ‘kerk Radio Zutphen’. Op 
zondagmorgen 10.00 uur kunt u di-
rect meekijken. Dit door op de de ‘>’ 
toets in het midden van de cirkel in 
de afbeelding te drukken. Wilt u een 
oudere opname bekijken, dan klikt u 
in de kalender bij de gewenste datum 
op ‘opname’ en vervolgens op ‘Naar 
video opname’.

Koorrooster (voor zover bekend)

Borculo: Parochiekoor 20 okt,; 2-9-16-23 nov.
 Stemmig 26 okt.; 30 nov.
 Parochiekoren Borculo en Ruurlo 13 okt.
 Gastkoor Primavera 9 nov.  
Drempt: Willibrordkoor 20 okt.; 2-7-10-24 nov.
 Feeling 13 okt. 
Hengelo: Willibrordkoor 13-20-27 okt.; 2-24 nov,; 1 dec.
Joppe:  Parochieel Koor 19-27 okt.; 2-10-16 nov.
 Kinderkoor 13 okt.
Keijenborg: Parochiekoor 3-10-24 nov.
 Herenkoor 13 okt.; 17 nov.
 2Gether 20 okt.
Lochem: Gemengd Koor 13 okt.; 2-17-24 nov.;
 Marinata  20 okt.; 10 nov.; 1 dec.
Olburgen: Parochiekoor 20-27 okt.; 3-16 nov.; 1 dec.
Ruurlo: Gemengd Koor 19-27 okt.; 2-10-17 nov.; 1 dec.
Steenderen: Gemengd Koor alle vieringen m.u.v. 9 nov.
 2Gether 9 nov.
Vorden: Cantemus Domino 2 nov.; 1 dec
 Vokate 17 nov.
 Gregoriaans Koor 20 okt.
Zutphen: Capella St. Jan 27 nov.
 Gemengd koor 13 okt.; 17 nov.
 Dameskoor 2 nov.
 Schola  10 nov.
 Vocal Chords 3 nov.
 Wladimirkoor 20 nov.
 Gregoriaans Getijdenkoor (17.00 uur)
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za 12/10 17.00 uur 
Effata Viering

Vieringen in het 
Andreashuis

17.00 uur 
WCV  

werkgroep
za 12/10

zo 13/10 
28e zondag 
door het jaar

10.00 uur 
Eucharistie 
H. Scheve

wo 16 okt. 9.30 uur
WCV 

A. Bos

10.00 uur 
Familieviering 

werkgroep

10.00 uur 
Familieviering 

werkgroep

9.30 uur 
WCV 

M. Engelage

Gez. met Ruurlo 
10.00 uur 

Anders Vieren

9.30 uur 
WCV 

werkgroep

10.00 uur 
Eucharistie 
J. Baneke

di 15 okt. 
WCV 

T. ten Bruin

10.00 uur 
Anders Vieren geen viering

9.30 uur 
Eucharistie 
F. Zandbelt

zo 13/10 
28e zondag 

door het jaar

za 19/10
19.00 uur 

Eucharistie 
J. Baneke

19.00 uur 
WCV 

T. ten Bruin

17.00 uur  
Eucharistie  

H. Scheve A. Bos
za 19/10

zo 20/10 
29e zo Wereld-
missiedag

10.00 uur 
Byzantijnse viering

H. Scheve

wo 23 okt. 9.30 uur 
Taizéviering
werkgroep

10.00 uur 
Eucharistie 
F. Zandbelt

9.30 uur 
Eucharistie 
E. Wassink

10.00 uur 
Eucharistie 
J. Baneke

9.30 uur 
WCV 

werkgroep

10.00 uur 
WCV 

T. ten Bruin

10.00 uur 
Oec. viering 

A. Bos

9.30 uur 
WCV 

werkgroep

9.30 uur 
Oec. viering 
G. Spekkink

zo 20/10 
29e zo Wereld-

missiedag

vr 25/10 
verjaardag 
wijding kerken

9.30 uur 
Eucharistie 
H. Scheve

vr 25/10 
verjaardag 

wijding kerken

za 26/10
19.00 uur 

WCV 
M. te Morsche

za 26/10

zo 27/10 
30e zondag 
door het jaar

10.00 uur 
Eucharistie 
F. Zandbelt

woensdag 30 okt. 
9.30 uur 

Anders Vieren

10.00 uur 
WCV 

W. Matti

10.00 uur 
Oec. viering 
werkgroep

9.30 uur 
Samenkomst 
parochiezaal

10.00 uur 
WCV 

M. te Morsche

9.30 uur 
WCV 

L. van de Kam

10.00 uur 
WCV 

werkgroep

Clusterviering De 
Vijflslag 9.30 uur 

Euch. met gez. 
Ziekenzalving  

H. Scheve

zo 27/10 
30e zondag 

door het jaar

vr 01/11 
Allerheiligen

19.00 uur 
Eucharistie 
H. Scheve

15.00 uur 
Eucharistie 

Dorothea Visser

vr 01/11 
Allerheiligen

za 02/11 
Allerzielen

19.00 uur 
Allerzielen 

L. van de Kam

18.00 uur Allerzielen 
zaal Concordia 

A. Bos

19.00 uur 
Allerzielen 
T. ten Bruin

19.00 uur 
Allerzielen 
werkgroep

19.00 uur 
Allerzielen 

W. Matti

19.00 uur 
Allerzielen 
H. Scheve

19.00 uur 
Allerzielen 
werkgroep

19.00 uur 
Allerzielen 

G. Spekkink

19.00 uur  
Allerzielen  
J. Baneke

19.00 uur  
Allerzielen  

M. Engelage

17.00 uur  
Allerzielen  
F. Zandbelt

za 02/11 
Allerzielen

zo 03/11 
31e zondag 
door het jaar

10.00 uur 
Eucharistie 
J. Baneke

wo 6 nov. 9.30 uur 
Woord & Gebed 

werkgroep

10.00 uur 
Allerzielen 
H. Scheve

9.30 uur  
Allerzielen  
werkgroep

9.30 uur  
Allerzielen  

A. Bos

zo 03/11 
31e zondag door 

het jaar

do 07/11 
H. Willibrord

19.00 uur 
Eucharistie 
J. Baneke

10.00 uur 
WCV 

T. ten Bruin

10.00 uur 
Eucharistie  
H. Scheve

do 07/11 
H. Willibrord

za 09/11 17.00 uur 
Effata Viering

19.00 uur 
WCV 

G. Spekkink

19.00 uur 
Eucharistie  
H. Scheve

15.30 uur  
WCV  

V. van der Helm
za 09/11

zo 10/11 
32e zo Zondag v. 
de Oecumene

10.00 uur 
Eucharistie  
F. Zandbelt

wo 13 nov. 9.30 uur 
WCV 

A. Bos

10.00 uur Euch. 
40 jaar Koor 

H. Scheve

10.00 uur 
WCV 

werkgroep

Dorpskerk 10.00 
Oec.viering 
werkgroep

10.00 uur 
Eucharistie 
J. Baneke

Gez. met Hengelo 
10.00 uur WCV 

G. Spekkink

10.00 uur  
WCV  

werkgroep
geen viering

zo 10/11 
32e zo Zondag 

v. de Oecumene

ma 11/11 
St. Maarten

18.30 uur 
St. Maarten 
werkgroep

Remigius 18.30 uur 
St. Maarten 
werkgroep

ma 11/11 
St. Maarten

za 16/11
19.00 uur 

WCV 
L. van de Kam

19.00 uur 
WCV 

werkgroep

19.00 uur  
WCV  

G. Oude Groen
za 16/11

zo 17/11 
33e zo Wereld-
dag van de armen

10.00 uur 
Eucharistie  
J. Baneke

wo 20 nov. 9.30 uur 
Eucharistie  
H. Scheve

10.00 uur 
WCV 

M. Engelage

9.30 uur 
WCV 

werkgroep

10.00 uur WCV 
Ceciliafeest 

G. Oude Groen

9.30 uur 
WCV 

werkgroep

10.00 uur 
WCV 

werkgroep

di 19 nov.19.00 uur  
Eucharistie  
H. Scheve

geen viering
9.30 uur  

WCV  
werkgroep

10.00 uur  
WCV  

werkgroep

zo 17/11 
33e zo Wereld-

dag van de armen

za 23/11
19.00 uur 

WCV 
A. Bos

17.00 uur 
Eucharistie  
H. Scheve

za 23/11

zo 24/11 
Christus, Koning 
van het heelal

10.00 uur 
Eucharistie 
E. Wassink

wo 27 nov. 9.30 u. 
Woord & Gebed 

werkgroep

10.00 uur 
WCV 

werkgroep

9.30 uur 
Samenkomst 
parochiezaal

geen viering
9.30 uur Euch. 

Ceciliafeest 
F. Zandbelt

10.00 uur Euch. 
50 jaar Koor 
H. Scheve

10.00 uur WCV  
Ceciliafeest  

A. Bos

11.00 uur Euch.  
150 jaar kerk  

J. Baneke

9.30 uur  
WCV  

W. Matti

zo 24/11 
Christus, Koning 

van het heelal

za 30/11
19.00 uur 

WCV 
M. te Morsche

17.00 uur  
Eucharistie  
F. Zandbelt

za 30/11

In dit weekend in alle vieringen aandacht voor de Adventsactie In dit weekend in alle vieringen aandacht voor de Adventsactie

zo 01/12 
1e zondag van 
de Advent

10.00 uur Euch.  
H. Scheve  

17.00 Vespers

wo 4 dec. 9.30 uur 
Woord & Gebed 

werkgroep
geen viering

10.00 uur 
Familieviering 

MOVwerkgroep

9.30 uur WCV 
Ceciliafeest 
werkgroep

10.00 uur 
Oec.viering 
werkgroep

9.30 uur 
WCV 

G. Oude Groen

10.00 uur 
WCV 

MOVwerkgroep
geen viering

9.30 uur  
WCV  

T. ten Bruin
geen viering

zo 01/12 
1e zondag van 

de Advent
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LEGENDA: Euch.:  Eucharistieviering WD:  Woorddienst EHC:  Eerste H. Communieviering 
 WCV:  Woord- en Communieviering Oec.viering:  Oecumenische viering 
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za 12/10 17.00 uur 
Effata Viering

Vieringen in het 
Andreashuis

17.00 uur 
WCV  

werkgroep
za 12/10

zo 13/10 
28e zondag 
door het jaar

10.00 uur 
Eucharistie 
H. Scheve

wo 16 okt. 9.30 uur
WCV 

A. Bos

10.00 uur 
Familieviering 

werkgroep

10.00 uur 
Familieviering 

werkgroep

9.30 uur 
WCV 

M. Engelage

Gez. met Ruurlo 
10.00 uur 

Anders Vieren

9.30 uur 
WCV 

werkgroep

10.00 uur 
Eucharistie 
J. Baneke

di 15 okt. 
WCV 

T. ten Bruin

10.00 uur 
Anders Vieren geen viering

9.30 uur 
Eucharistie 
F. Zandbelt

zo 13/10 
28e zondag 

door het jaar

za 19/10
19.00 uur 

Eucharistie 
J. Baneke

19.00 uur 
WCV 

T. ten Bruin

17.00 uur  
Eucharistie  

H. Scheve A. Bos
za 19/10

zo 20/10 
29e zo Wereld-
missiedag

10.00 uur 
Byzantijnse viering

H. Scheve

wo 23 okt. 9.30 uur 
Taizéviering
werkgroep

10.00 uur 
Eucharistie 
F. Zandbelt

9.30 uur 
Eucharistie 
E. Wassink

10.00 uur 
Eucharistie 
J. Baneke

9.30 uur 
WCV 

werkgroep

10.00 uur 
WCV 

T. ten Bruin

10.00 uur 
Oec. viering 

A. Bos

9.30 uur 
WCV 

werkgroep

9.30 uur 
Oec. viering 
G. Spekkink

zo 20/10 
29e zo Wereld-

missiedag

vr 25/10 
verjaardag 
wijding kerken

9.30 uur 
Eucharistie 
H. Scheve

vr 25/10 
verjaardag 

wijding kerken

za 26/10
19.00 uur 

WCV 
M. te Morsche

za 26/10

zo 27/10 
30e zondag 
door het jaar

10.00 uur 
Eucharistie 
F. Zandbelt

woensdag 30 okt. 
9.30 uur 

Anders Vieren

10.00 uur 
WCV 

W. Matti

10.00 uur 
Oec. viering 
werkgroep

9.30 uur 
Samenkomst 
parochiezaal

10.00 uur 
WCV 

M. te Morsche

9.30 uur 
WCV 

L. van de Kam

10.00 uur 
WCV 

werkgroep

Clusterviering De 
Vijflslag 9.30 uur 

Euch. met gez. 
Ziekenzalving  

H. Scheve

zo 27/10 
30e zondag 

door het jaar

vr 01/11 
Allerheiligen

19.00 uur 
Eucharistie 
H. Scheve

15.00 uur 
Eucharistie 

Dorothea Visser

vr 01/11 
Allerheiligen

za 02/11 
Allerzielen

19.00 uur 
Allerzielen 

L. van de Kam

18.00 uur Allerzielen 
zaal Concordia 

A. Bos

19.00 uur 
Allerzielen 
T. ten Bruin

19.00 uur 
Allerzielen 
werkgroep

19.00 uur 
Allerzielen 

W. Matti

19.00 uur 
Allerzielen 
H. Scheve

19.00 uur 
Allerzielen 
werkgroep

19.00 uur 
Allerzielen 

G. Spekkink

19.00 uur  
Allerzielen  
J. Baneke

19.00 uur  
Allerzielen  

M. Engelage

17.00 uur  
Allerzielen  
F. Zandbelt

za 02/11 
Allerzielen

zo 03/11 
31e zondag 
door het jaar

10.00 uur 
Eucharistie 
J. Baneke

wo 6 nov. 9.30 uur 
Woord & Gebed 

werkgroep

10.00 uur 
Allerzielen 
H. Scheve

9.30 uur  
Allerzielen  
werkgroep

9.30 uur  
Allerzielen  

A. Bos

zo 03/11 
31e zondag door 

het jaar

do 07/11 
H. Willibrord

19.00 uur 
Eucharistie 
J. Baneke

10.00 uur 
WCV 

T. ten Bruin

10.00 uur 
Eucharistie  
H. Scheve

do 07/11 
H. Willibrord

za 09/11 17.00 uur 
Effata Viering

19.00 uur 
WCV 

G. Spekkink

19.00 uur 
Eucharistie  
H. Scheve

15.30 uur  
WCV  

V. van der Helm
za 09/11

zo 10/11 
32e zo Zondag v. 
de Oecumene

10.00 uur 
Eucharistie  
F. Zandbelt

wo 13 nov. 9.30 uur 
WCV 

A. Bos

10.00 uur Euch. 
40 jaar Koor 

H. Scheve

10.00 uur 
WCV 

werkgroep

Dorpskerk 10.00 
Oec.viering 
werkgroep

10.00 uur 
Eucharistie 
J. Baneke

Gez. met Hengelo 
10.00 uur WCV 

G. Spekkink

10.00 uur  
WCV  

werkgroep
geen viering

zo 10/11 
32e zo Zondag 

v. de Oecumene

ma 11/11 
St. Maarten

18.30 uur 
St. Maarten 
werkgroep

Remigius 18.30 uur 
St. Maarten 
werkgroep

ma 11/11 
St. Maarten

za 16/11
19.00 uur 

WCV 
L. van de Kam

19.00 uur 
WCV 

werkgroep

19.00 uur  
WCV  

G. Oude Groen
za 16/11

zo 17/11 
33e zo Wereld-
dag van de armen

10.00 uur 
Eucharistie  
J. Baneke

wo 20 nov. 9.30 uur 
Eucharistie  
H. Scheve

10.00 uur 
WCV 

M. Engelage

9.30 uur 
WCV 

werkgroep

10.00 uur WCV 
Ceciliafeest 

G. Oude Groen

9.30 uur 
WCV 

werkgroep

10.00 uur 
WCV 

werkgroep

di 19 nov.19.00 uur  
Eucharistie  
H. Scheve

geen viering
9.30 uur  

WCV  
werkgroep

10.00 uur  
WCV  

werkgroep

zo 17/11 
33e zo Wereld-

dag van de armen

za 23/11
19.00 uur 

WCV 
A. Bos

17.00 uur 
Eucharistie  
H. Scheve

za 23/11

zo 24/11 
Christus, Koning 
van het heelal

10.00 uur 
Eucharistie 
E. Wassink

wo 27 nov. 9.30 u. 
Woord & Gebed 

werkgroep

10.00 uur 
WCV 

werkgroep

9.30 uur 
Samenkomst 
parochiezaal

geen viering
9.30 uur Euch. 

Ceciliafeest 
F. Zandbelt

10.00 uur Euch. 
50 jaar Koor 
H. Scheve

10.00 uur WCV  
Ceciliafeest  

A. Bos

11.00 uur Euch.  
150 jaar kerk  

J. Baneke

9.30 uur  
WCV  

W. Matti

zo 24/11 
Christus, Koning 

van het heelal

za 30/11
19.00 uur 

WCV 
M. te Morsche

17.00 uur  
Eucharistie  
F. Zandbelt

za 30/11

In dit weekend in alle vieringen aandacht voor de Adventsactie In dit weekend in alle vieringen aandacht voor de Adventsactie

zo 01/12 
1e zondag van 
de Advent

10.00 uur Euch.  
H. Scheve  

17.00 Vespers

wo 4 dec. 9.30 uur 
Woord & Gebed 

werkgroep
geen viering

10.00 uur 
Familieviering 

MOVwerkgroep

9.30 uur WCV 
Ceciliafeest 
werkgroep

10.00 uur 
Oec.viering 
werkgroep

9.30 uur 
WCV 

G. Oude Groen

10.00 uur 
WCV 

MOVwerkgroep
geen viering

9.30 uur  
WCV  

T. ten Bruin
geen viering

zo 01/12 
1e zondag van 

de Advent

Onderweg / Vieringenschema            WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN zie www.12apostelen.nl/vieringen 15

Voor andere vieringen en het koorrooster zie bladzijde 13
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Doopterugkomvieringen
Op zondag 15 september kwamen in de kerk van O.L.V. Tenhemelopneming in Joppe 
13 dopelingen uit Joppe en Zutphen met hun ouders, opa’s en oma’s, broertjes en 
zusjes naar de doopterugkomviering. De feestelijke viering werd geopend met het 
aansteken van alle doopkaarsen. Daarna werden deze door de kinderen met hun 
ouders op een standaard voor in de kerk gezet. Al die brandende kaarsen vormden 
een prachtig plaatje. Er werd gezongen en gebeden. Vervolgens werden alle namen 
van de kinderen voorgelezen en kreeg iedereen zijn eigen doopschelp terug. Na 
de zegen werden de doopkaarsen gedoofd. We zongen voor en met alle kinderen 
heel hard ‘Lang zullen ze leven’. 
Met de eigen doopkaars én 
de doopschelp in de hand ging 
iedereen blij naar huis. 

Op zondag 25 augustus was er in 
de H. Willibrordkerk in Hengelo 
een doopterugkomviering. De 
11 dopelingen met hun familie 
kwamen uit Hengelo, Keijenborg, 
Lochem, Ruurlo en Vorden. 
Bijgaande foto’s geven een 
impressie van deze feestelijke 
viering.

Sint Maarten
Op maandag 11 november 2019 vindt er een Sint 
Maartenviering plaats in de H. Willibrordkerk in Ruurlo 
met aansluitend een kleine optocht. De kerk is open 
vanaf 18.15 uur en de viering zelf begint om 18.30 uur. 
Er worden Sint Maartenliedjes gezongen en het verhaal 
van Sint Maarten verteld. Om 19.00 maken we een kleine 
rondgang met de lampionnen en komen we ook bij de H. 
Willibrordkerk weer terug. Na afloop is er voor iedereen 
een beker limonade of warme chocolademelk met een 
koekje. Er zijn geen kosten aan verbonden en je hoeft 
je niet van tevoren aan te melden. Iedereen is van harte 
welkom!
Graag zien we je op maandag 11 november 2019 en neem 
natuurlijk je zelfgemaakte lampion mee! Voor informatie 
kunt u contact opnemen met Grietje Weenk, telefoon 
0573-454768 / 06-83333994 of stuur een mail naar: 
zaaivat@concepts.nl
Ook in de Remigiuskerk in Hengelo wordt er in 
samenwerking met de geloofsgemeenschap H. Willibrord 
een St. Maartenviering gehouden op maandag 11 
november om 18.30 uur.
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Kliederkerk 
Hengelo-Keijenborg
Beste mensen, 
Hierbij willen we 
jullie uitnodigen 
voor de volgende 
Kliederkerk 
Hengelo-
Keijenborg 
op zondag 20 
oktober a.s.
Dit keer hebben 
we de verhalen van 
Mozes om samen 
te vieren, te ontdekken en te ontmoeten.
De locatie is de Remigiuskerk in Hengelo Gld (Grote 
Kerk).We starten met een korte startviering om 14.30 
uur. Daarna kun je in en om de kerk met verschillende 
activiteiten die een link hebben met het verhaal van 
Mozes gaan ontdekken. Na een uur hebben we de 
eindviering om daarna samen te genieten van een hapje 
en een drankje. Eindtijd daarvan is 16.30 uur.
 
We zouden het heel fijn vinden als je er weer bij kunt 
zijn met je gezin, (klein)kinderen, ouders, vriendjes, 
vriendinnetjes en/of andere belangstellenden. 
Opgave is heel fijn. Dat mag via dit e-mail 
adres: kliederkerkhengelokeijenborg@gmail.com
 
Graag tot ziens! 
 
De organisatie van de Kliederkerk Hengelo - Keijenborg.
Aleida, Ans, Jenny, Jenny, José

Wat is Kliederkerk
Kliederkerk is 
een vorm van 
kerk zijn waarin 
jong én ouder 
samen op een 
creatieve manier 
de betekenis van 
Bijbelverhalen 
ontdekt. Dus 
speciaal voor 
kinderen van 2 tot 
12 jaar en allen 
die bij hen horen. 

Ouders, opa’s en oma’s maar ook jongeren die het leuk 
vinden om bijvoorbeeld kleine kinderen te begeleiden. 
Dus voor het hele gezin en vriendjes en vriendinnetjes 
mogen ook komen en meedoen.
Kliederkerk helpt kinderen en de mensen om hen heen 
elkaar te leren kennen, samen een gemeenschap te 
vormen en te ontdekken wat geloven in God en volgen van 
Jezus Christus kan betekenen in het dagelijks leven.
Kliederkerk is een oecumenisch initiatief.

Kindernevenviering
Waarom een kindernevenviering?
Kinderen zijn van nature nieuwsgierig. Vragen ze u ook 
wel eens de oren van het hoofd? Vragen zoals: “Is Jezus 
echt geboren? Waar is Hij nu? Wat gebeurt er in de 
kerk?“.  Tijdens de kindernevenviering praten we hier 
samen over op een manier die bij de leeftijd past.

Wat doen we?
We steken de kaars aan en bidden samen een gebed 
met afsluitend het “Onze Vader”. Daarna wordt het 
evangelieverhaal of een bijpassend ander verhaal 
voorgelezen. Samen wordt hierover nagepraat en kunnen 
kinderen hun eigen ervaringen kwijt. Daarna wordt er 
gekleurd of geknutseld over het thema van die zondag.

Waar en wanneer?
De kindernevenviering wordt gehouden in de Heilige 
Willibrordkerk in Vierakker op zondag 17 november om 
10.00 uur tijdens de Woord- en Communieviering.
De kinderen worden aan het begin van de viering 
uitgenodigd om mee te gaan naar de nieuwe sacristie. Zij 
komen na de collecte weer terug in de kerk.

1e keer Kliederkerk 
in Ruurlo
Zet maar vast in je agenda, op zondag 26 januari 2020 
zal er om 13.30 uur samen met de Protestantse Kerk de 
eerste keer de zogenaamde Kliederkerk georganiseerd 
worden in onze Willibrordkerk! Dit is een oecumenische 
manier van kerk vieren voor jonge gezinnen, maar ook 
grootouders met hun kleinkinderen zijn van harte 
welkom! Samen een Bijbelverhaal spelenderwijs 
ontdekken, vieren én lekker eten, dat is gewoon een 
feest! De intentie is dat we dit voortaan twee keer per 
jaar gaan doen in afwisselend de H. Willibrordkerk en de 
Dorpskerk. 
Voor meer informatie: kijk op www.kliederkerk.nl. 
Rondom het thema ‘Bouwen’ gaan we een verhaal lezen 
uit de kinderbijbel en daarna heerlijk aan de slag in de 
gehele kerk met letterlijk bouwen, maar ook plakken, 
verven en knippen. In alle hoeken en gaten van de kerk 
zal er iets te doen zijn voor kinderen tot ongeveer 
12 jaar en hun begeleiders. Meer details volgen later. 
Margriet te Morsche zal voorgaan in deze bijzondere 
viering en diverse mensen uit de parochie hebben al hun 
medewerking toegezegd. Kortom, zet allen in uw agenda: 
zondag 26 januari 2020 om 13.30 uur Kliederkerk 
Ruurlo!!!
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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 Bert Luttmer, vz; Herman Veldscholten, pm,  
06-49683822; Jordy Vicente, 0575-571527; Nico Kok, 528009.

Pastoraatgroep Laura van de Kam; 06-39639364;  
Marjet Lueks, Marijke Wermers, Marcel Wermers.

PCI: email: caritaszutphen@gmail.com

Locatieraad
De locatieraad, bestaande uit Herman 
Veldschoten en Jordi Vicente, is medio 
juli uitgebreid met twee nieuwe leden. 
Nico Kok hoorde in november 2018 een 
oproep van pastoor Scheve waarin hij 
vroeg om assistentie bij het werk van de 
locatieraad St. Jan. Hij heeft zich toen 
aangemeld. De locatieraad houdt zich 
bezig met de financiën en het beheer 
van gebouwen. Hij heeft daar ervaring 
mee als lid van het bestuur van een 
VvE (Vereniging van Eigenaren van een 
appartementsgebouw met garage). 
Bert Luttmer, buurman van Nico, werkt 
al meer dan veertig jaar in de 
gezondheidszorg. Bert is geassocieerd lid 
van de kloosterorde van de karmelieten.

Paltsprijsverkiezing 2019
Op pagina 12 kunt u lezen wie de 
prijswinnaars zijn geworden. 

In Memoriam Jan Besten
Nog maar een jaar 
na zijn 50-jarig 
jubileum als (ere)
lid van het Gemengd 
Koor Emmanuel, 
hebben we afscheid 
moeten nemen van 
Jan Besten. Jan 
was een gelovig 
mens, betrokken 
bij de kerk en zeer 
begaan met het 
Gemengd Koor waar 

hij zo lang actief lid van was. Behalve 
als zanger van de baspartij was hij ook 
langdurig als bestuurslid bij het koor 
in functie. Daarbij springt vooral zijn 
taak als penningmeester in het oog. Met 
simpele middelen en op eenvoudige maar 
zeer degelijke wijze zorgde hij ervoor 
dat de kas telkens weer klopte. Want 
zo was Jan: secuur, zeer betrouwbaar 

en plichtsbewust. Daarnaast was Jan 
sociaal, een man met een groot hart. Het 
koor heeft niet alleen een goede zanger 
maar ook een trouwe collega en vriend 
verloren. We leven mee met zijn vrouw 
Tonnie en zijn kinderen en kleinkinderen 
en wensen hen veel sterkte. Jan zal in 
onze herinnering levend blijven.

Allerzielen 2019
Ook dit jaar zal er weer een lichtjesavond 
worden georganiseerd op de oude R.K. 
Begraafplaats aan de Warnsveldseweg te 
Zutphen. Het begint een mooie traditie 
in Zutphen te worden om deze avond 
weer voor onze dierbare overledenen te 
organiseren. Een avond waarbij wij al 
onze dierbare overledenen nog eens een 
keer extra in het licht zetten. Op zaterdag 
2 november zullen vanaf 18.00 uur, door 
middel van vele tuinfakkels, de graven 
en paden verlicht zijn. Om 20.15 uur 
zal er een kort moment van overweging 
zijn. Er zullen enkele gedichten worden 
voorgelezen en zal er een kort gebed zijn. 
Samen zullen wij zo even extra stil staan 
bij onze dierbaren die hier, maar vooral 
ook elders, begraven zijn. Ook is er voor 
iedereen die dat wil, of daar behoefte 
aan heeft, de gelegenheid om even na te 
praten. Daarna, om ongeveer 20.30 uur 
sluiten wij de avond af. Wij hopen op een 
grote opkomst en vooral dat het weer ons 
gunstig gezind zal zijn, om vooral hen die 
ons dierbaar zijn niet te vergeten. U bent 
allen van harte welkom.

Misintenties
13/10: Adriaan Petrus Johannes Marie 
van Agtmaal; Antoon Zieverink; 20/10: 
Gerardus Wilhelmus Jansen en Maria 
Jansen Snelder; Gerard Jansen; Marie 
Oede Nas-Wijffels; 27/10: overleden 
familie Leisink-Veenhuis; 3/11: Arnolda 
Hendrina van Haaren; Petrus Johannes 
Franciscus Nas; 10/11: Adriaan Petrus 
Johannes Marie van Agtmaal; Petrus 

Johannes Franciscus Nas; 24/11: Marie 
Oede Nas-Wijffels; 1/12: Hendrikus 
Gerardus Johannes Wientjes; Arnolda 
Hendrina van Haaren; 

Gedoopt
25/8: Jan Julius Haverhoek, zoon van 
Johan Haverhoek en Bolla Hoeree
15/9: Johannes Gijsbertus Hofman 
en opgenomen in de RK kerk: Yasmilla 
Aleida Hofman (Victoria), dochter van 
Jos Hofman en Yasmilla Hofman- Liske

Effataviering
Op zaterdag 12 okt. en zaterdag 9 nov. om 
17.00 uur is er weer een Effataviering in 
de St. Jan. In deze meditatieve vieringen 
wordt afwisselend gebruik gemaakt 
van symbolen, zang, overweging, gebed 
en andere vormen van verdiepen en 
bezinning. U bent van harte welkom!

Middagpauzediensten: 
iedere donderdag, 12.00 uur - 12.30 uur.
(Luthersekerk, Beukerstraat 10 in Zutphen)
Een nieuw Kerkelijk Jaar
Onder bovenstaande noemer geeft 
voortaan de Werkgroep Middagpauze-
diensten Zutphen/Warnsveld de laatste 
donderdag van november een bijzonder 
karakter. Het accent valt niet meer op 
onze Middagpauzedienst-verjaardag, 
maar op het begin van de Adventstijd. 
Op donderdag 28 november 2019 zal ds 
W. Stolte het thema “de Vreugdebode” 
(naar Jesaja 40) bespreken. De solisten 
Aly Boiten-Oosterhoff en Menno Slagter 
zingen Adventsliederen. Organist is Jan 
de Ruiter. U bent van harte welkom in de 
Evang. Lutherse Kerk (Beukerstraat 10, 
Zutphen), aanvangstijd als voren 12.15 
uur. 
17/10: ds. mevr. I. Builtjes-Faber; 24/10: 
ds. mevr. M. Terwel-Hamster; 31/10: 
maj. J. Kopmels (LdH); 7/11: ds. J. Boer; 
14/11: pastor mevr. G. Pols; 21/11: ds. 
mevr. I. Pijpers-Hoogendoorn; 28/11: ds. 
W. Stolte.

Overleden
1/8: Theodora Johanna Maria 
Tuenter-Wissink, 76 jaar
8/8: Johannes Bernardus Maria 
Besten, 79 jaar

Overleden vanaf 13 sept. 2018
Antonius Marinus Oosterhuis, 19/11/1929 – 
19/09/2018, 88 jaar, Agnes Duchateau-Buitink, 
18/10/1933 – 25/10/2018, 85 jaar, Hendrikus 
Gerhard Bekker, 28/08/1927 – 29/10/2018, 91 
jaar, Antonius Henricus Zieverink, 17/03/1930 

Vervolg van Zutphen zie pag 20
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H. Andreas - Brummen
Andreashuis 
Tuinstraat 63 A, 6971 BH  Brummen, tel. 0575-561403
rkandreasparochie1900@kpnmail.nl
Secretariaat: woensdag: 09.00 - 12.00 uur
Rekeningnr.: NL40RABO0311000541
Redactie: onderweg-brummen@outlook.com

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

PCI: email: brummen@pci12apostelen.nl

Ons doopvont heeft een 
nieuw onderdak 
Door wat via via contacten kwam ons 
ter ore dat de Stichting tot Behoud van 
den Doornenburg, eigenaar van kasteel 
Doornenburg, op zoek was naar een 
doopvont voor de kapel van het kasteel. 
De locatieraad vond dit een goed idee en 
dé manier om ons doopvont een goed 
onderdak te geven. Er is dan ook besloten 
om het doopvont aan de stichting cadeau 
te doen. Van het één kwam het ander en 
zo gebeurde het dat op vrijdag 2 augustus 
2019, een aantal vrijwilligers van het 
kasteel naar Brummen kwamen om het 
doopvont op te halen. 
Het was een hele klus (Zie foto). Het 
hardstenen bovendeel weegt circa 
400 kilo. Maar de moeite waard. 
Ons doopvont heeft nu een prachtige 
plek gekregen. Het is zeker de moeite 
waard om eens een bezoek aan Kasteel 
Doornenburg te brengen, en de 
rondleiding te volgen. 
Doornenburg is ook het kasteel waar een 
groot deel van de opnames van de TV 
serie Floris hebben plaats gevonden. 
De doopvont staat dus nu in de kapel van 
het kasteel de Doornenburg en vormt een 
prachtige aanvulling op de inrichting. 
Het heeft er, nu als onderdeel van het 

Rijksmonument kasteel de Doornenburg, 
een goed en veilig ‘thuis’ gevonden. Het 
staat er alsof het er altijd al hoorde. 
Hoewel het nu in een heel ander deel 
van Gelderland staat, blijken er bij nader 
onderzoek toch historisch bindende 
factoren met Doornenburg te bestaan. 
Zo is onze Waterstaatskerk, waaruit het 
doopvont stamt, gebouwd met behulp 
van een testamentaire schenking van 
een stuk grond en 6000,- gulden, van 
Reinira Maria Antonia van der Heijden 
woonachtig op Groot Engelenburg 
(geboren 11 juni 1748, overleden 2 juni 
1827). Het blijkt dat zij de jongste zuster 
van Johannes Everardus Caniusius van 
der Heijden is, de eerste eigenaar van 
kasteel Doornenburg... Ook bijzonder 
is, dat onze waterstaatskerk op 17 
oktober 1838 werd ingewijd door de toen 
aartspriester van Gelderland, Mathias 
Terwindt. Hij is de op 11 september 
1784 te Pannerden gedoopte zoon van 
Theodorus (Derck) Terwindt en Joanna 
Leenders, die in de omgeving eigenaren 
waren van diverse steenfabrieken. 
Zijn broer Jan Terwindt woonde lange 
tijd in het huis de ‘Nieuwenburgh’ te 
Doornenburg.
Anton Bos

Agenda van het 
Andreaskoor
16 oktober 19.00 uur repetitie in het 

Andreashuis
23 oktober 9.30 uur (woensdag) Taizé 

viering in het Andreashuis
30 oktober 19.00 uur repetitie in het 

Andreashuis
2 november zaterdag Allerzielenviering
6 november 19.00 uur repetitie in het 

Andreashuis
13 november 19.00 uur repetitie in het 

Andreashuis
20 november 9.30 uur (woensdag) 

Eucharistieviering in het Andreashuis
27 november 19.00 uur repetitie in het 

Andreashuis

11 december 19.00 uur repetitie in het 
Andreashuis

18 december 19.00 uur repetitie in het 
Andreashuis

26 december 10.00 uur Kerstviering in 
het Andreashuis

Cisca van Middelkoop
 
De ouderen van Brummen 
op stap
Donderdag 12 september was er een 
gezellige middag voor de oudere 
parochianen van Brummen. Rond 13.30 
uur kwam men opgetogen aan, want er 
was een uitstapje georganiseerd. Het weer 
was mooi, zonnig en niet te warm, wat wil 
een mens nog meer.
Het uitje ging naar het Veluwe 
Transferium Posbank, het 
bezoekerscentrum Veluwezoom, de 
educatieve tuin van het IVN en de ernaast 
liggende bijenstal in Rheden. 
Alle aanwezigen waren het erover eens; 
het was een gezellig leerzaam uitstapje!
Cisca van Middelkoop

Allerzielen
De geloofsgemeenschap H. Andreas 
komt samen om te gedenken, dat we 
onze dierbare overledenen niet vergeten. 
De viering is dit jaar op zaterdag 2 
november in ‘de Ruumte’, de kegelzaal 
van voormalig café restaurant Concordia. 
Ingang via de zijdeur aan de rechterzijde 
op de parkeerplaats van Concordia. 
Aanvang 18.00 uur.
In deze viering noemen we de namen 
van de overledenen van het afgelopen 
jaar. Na de viering wordt u uitgenodigd 
mee te gaan naar het dan sfeervol 
verlichte kerkhof, waar de graven worden 
gezegend. Na afloop is er gelegenheid 
om samen na te praten met een kopje 
koffie / thee. Als u niet meegaat naar het 
kerkhof kunt u meteen na de viering in 
‘de Ruumte’ koffie drinken. 

Klusochtend kerkhof
Op zaterdag 2 november bent u van 
harte welkom om samen het kerkhof 
winterklaar te maken. We starten om 
9.00 uur en rond 11.30 uur is het kerkhof 
weer spik en span. 
Al vele jaren helpen ruim 10 vrijwilligers 
elk voor- en najaar op het kerkhof. Niet 
alleen het werk wordt als prettig ervaren, 
maar juist de saamhorigheid om samen, 
ieder met zijn eigen gevoel en inbreng 
het kerkhof weer op orde te brengen. 
Tussendoor ontstaan mooie gesprekken, 
en tijdens de koffie is er een gezellige 
sfeer. 
Jolanda Jansen-Peters
Beheerder en administrateur RK kerkhof
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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

Familieberichten
Gehuwd: Op vrijdag 30 augustus 2018 
zijn in het huwelijk getreden de heer Ivan 
Viazcan Gutiérrez en mevrouw Bianca 
Groot Jebbink. 
Overleden: In de Heer overleden op 
dinsdag 20 juli 2019 Gerrit Johannes 
– Gerrit – Westervoorde, weduwnaar 
van E.T.A. Westervoorde-Spiekker op de 
leeftijd van 94 jaar.

Rozenkrans 
‘De rozenkrans is als een ”geestelijk 
medicijn” voor het hart’ aldus Paus 
Franciscus. In de maand oktober wordt u 
uitgenodigd op vier dinsdagavonden om 
19.00 uur om het rozenhoedjes te bidden. 
Een waardevolle ervaring.

De brunch 
De jaarlijkse brunch voor parochianen en 
vrijwilligers is gehouden op 18 augustus 
jl. Na de mooi gezongen Eucharistievering 
met pastoor Scheve spoedden velen zich 
onder de paraplu naar de tent waar de 
koffie, thee en heerlijke broodjes klaar 
stonden. Na toespraken van Germaine, 
Elsje, Jan en Jo werd de paaskaars 
overhandigd aan de vrijwilligster van 
het jaar, Puck Vork. Een bezige bij, die 
met Janny de koffie-ochtenden voor 
ouderen organiseert, regelmatig hulp 
biedt bij koffieschenken na een viering en 
de werkzaamheden op het secretariaat 
ondersteunt. Puck, we zijn reuze blij met 
je bijdrage en wensen je het licht van de 
paaskaars van harte toe. 
Zie voor het volledige verslag op de site.

Koffie-ochtend 
Met een boeiende lezing over de Islam 
door mevrouw drs. Anne-May Wachters 
is het nieuwe seizoen op woensdag 11 
september weer van start gegaan. Meer 
hierover vindt u op de site. 
De volgende bijeenkomst is op woensdag 
13 november a.s. om 10.00 uur. Houd 
u de informatie op de site in de gaten? 
Graag tot ziens, Puck Vork.

Doopterugkomviering
Op zondag 15 december vond in Joppe 
de terugkomviering voor de kinderen 
die in 2017 en 2018 gedoopt zijn in 
Zutphen en Joppe en voor hun ouders. 
De meegebrachte doopkaarsen werden 
aangestoken met het licht van de 
Paaskaars en tijdens dit ritueel werd 
het lied ‘Zo vriendelijk als het Licht’ 
gezongen. Tijdens de uitreiking van de 
15 doopschelpen aan de ouders klonk 
het ‘Geef mij je hand, geef mij ze allebei’. 
Samen werd het ‘Onze Vader’ gebeden en 
met een ‘Lang zullen ze leven’ werd deze 
warme terugkomviering afgesloten. Met 
grote dank aan Laura, Marian en Hein. 

Toekomst van onze 
geloofsgemeenschap
Op donderdag 26 september heeft de 
pastoraatsgroep alle leden van onze 
geloofsgemeenschap en geïnteresseerden 
uitgenodigd voor een evaluatie van 
de lezing van Herman Agterhoek. 
De pastoraatsgroep hoopt op een 
gezamenlijk overleg en een voorstel van 
aanpak hoe we, wanneer er weinig of geen 
voorgangers zijn, samen kunnen vieren 
en ons geloof levend houden. Een verslag 
van deze avond vindt u op de site.

Overweging pater Auping 
Na zijn bezoek aan Joppe in september 
2018, liet pater John Auping ons een 

bijzonder cadeau na in de vorm van zijn 
meditaties over het Evangelie. 
Eens in de drie weken stuurt pater Auping 
een overweging naar aanleiding van de 
Evangelietekst van de desbetreffende 
zondag. Een kopie van de tekst ligt achter 
in de kerk en staat op onze site. Wij 
bevelen u het lezen van deze meditaties 
van harte aan. 

Allerzielen 2 november 
Een dag na Allerheiligen staan we stil bij 
de overledenen en in het bijzonder, bij 
hen die het afgelopen jaar zijn overleden. 
Hun namen zullen worden genoemd en 
de nabestaanden ontvangen het kruisje 
dat achterin de kerk is opgehangen 
ter nagedachtenis. Na de viering zal 
in processie naar het kerkhof worden 
gelopen, waar de graven zullen worden 
gezegend.

40 jarig jubileum 
Gemengd Koor
Tijdens de viering van 10 november 
viert het koor haar 40 jarig jubileum. 
In de feestelijke Eucharistievering zal 
het koor de driestemmige mis van Luigi 
Botazzo zingen. Deze Mis was destijds 
ingestudeerd ter gelegenheid van het 
40-jarig priesterjubileum van pastoor 
Sloot in 1979. Naar aanleiding van dit 
feest ontstond, met ondersteuning van 
pastoor Sloot en Annie Gerritsen, het 
huidige mooie dames- en herenkoor. Het 
volledige verhaal over het ontstaan van 
het gemengde koor leest u op de site.

– 19/12/2018, 88 jaar, Joseph Maria Rübsamen, 
19/10/1934 – 13/01/2019, 84 jaar, Grada 
Petronella Berendina Winkelman-Geurts, 
20/02/1929 – 14/01/2019, 89 jaar, Leonardus 
Carel Böhmer, 02/05/1929 – 25/01/2019, 
89 jaar, Antonia Maria Aleida Suijkerbuijk-
Joosten, 07/01/1930 – 29/01/2019, 89 jaar, Marie 
Oede Nas-Wijffels, 29/11/1926 – 22/02/2019, 
92 jaar, Aleida Maria Hendrika Siemes-Oonk, 
16/07/1932 – 08/03/2019, 86 jaar, Arnolda 
Hendrina van Haaren, 12/04/1927 – 10/03/2019, 
91 jaar, Bertha Geertruida de Goei-Arpink, 
03/03/1929 – 13/03/2019, 90 jaar, Marinus 
Bernardus Antonius Legebeke, 26/05/1932 
– 15/03/2019, 86 jaar, Hermanus Adriaan 
Funnekotter, 30/05/1931 – 05/06/2019, 88 jaar, 
Dick Frentz, 09/11/1933 – 20/06/2019, 85 jaar, 
Gerardus Johannes Antonius Kemperink, 
26/09/1932 – 15/07/2019, 86 jaar, Denise 
Gerardine Marie Rammers-Riemersma, 
13/12/1927 – 29/07/2019, 91 jaar, Theodora 
Johanna Maria Tuenter-Wissink, 28/02/1943 – 
01/08/2019, 76 jaar, Johannes Bernardus Maria 
Besten, 01/0/1939 – 08/08/2019, 79 jaar.

Vervolg Zutphen
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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

Zon op de Lochemse  
St. Josephkerk
Eind augustus zijn de zonnepanelen 
voor het project ‘Zon op de Lochemse 
St. Josephkerk’ geplaatst. De firma 
Schulte Installatietechniek uit Denekamp, 
een gespecialiseerd bedrijf voor de 
verzorging van zonenergie, heeft de 
werkzaamheden in ruim een week 
afgerond. Aan het begin van de week 
was het extreem warm, waardoor er 
‘s middags niet gewerkt kon worden. Door 
de hitte werd de dakbedekking te zacht 
om er nog overheen te kunnen lopen. 
Waarschijnlijk hebben de bewoners 
in de buurt van de kerk enig ongemak 
ondervonden toen besloten werd om 
’s ochtends al om 6.00 uur met het werk 
te beginnen.

De werkzaamheden zijn volgens plan 
verlopen. Alleen de aansluiting op 
het stroomnet in de kerktoren moet 
nog worden uitgevoerd. Netbeheerder 
Liander, die daarvoor verantwoordelijk is, 
heeft de datum waarop die klus geklaard 
zou worden al een paar keer verschoven. 
Intussen is het aansluiten voor week 39 
toegezegd en bevestigd. Kort daarna zal 
de installatie in bedrijf worden genomen 

en is het project technisch gezien 
afgerond. Met het realiseren van dit 
project hebben we een mooie stap gezet in 
de energietransitie op lokaal niveau.

Orgel
Het voornemen van de locatieraad om 
het Leijser-orgel uit de voormalige 
St. Andreaskerk in Brummen naar 
Lochem te halen heeft zijn beslag 
gekregen. De locatieraad heeft haar wens 
aan het parochiebestuur kenbaar gemaakt 
en daarbij aangegeven hoe de kosten 
van de verplaatsing zo laag mogelijk 
gehouden kunnen worden.

Het Leijser-orgel (1894) in de St. Andreaskerk 
Brummen

Op dit moment zijn er in onze 
St. Josephkerk twee orgels: het oude, 
defecte pneumatische Vermeulen-
orgel (1957) en het nog functionerende 
elektronische Van der Poel-orgel (2004). 
Dit laatste orgel vertoont steeds meer 
storingen, defecten die vaak moeilijker te 
verhelpen zijn. De beschikbaarheid van 
het kwalitatief hoogstaande mechanische 
Leijser-orgel uit Brummen kwam dan ook 

als een geschenk uit de hemel. 
De geloofsgemeenschap St. Andreas 
treurde om het verlies van haar geliefde 
kerk én orgel. Er is nu een uitgelezen kans 
om dit prachtige orgel van Brummen 
voor de parochie te behouden en het een 
waardige plaats te geven. Piet Starmans, 
de architect van onze in 1957 gebouwde 
kerk, is namelijk ook de architect van 
de in 1961 gebouwde St. Andreaskerk in 
Brummen.

Nationale Ziekendag
Zondag 8 september was het Nationale 
Ziekendag. Traditioneel steekt de 
bezoekersgroep die dag alle zieken van 
onze geloofsgemeenschap een hart onder 
de riem in de vorm van een bloemengroet 
met de opbeurende woorden: 

Lieve ontvanger van deze bloemengroet,
Soms heb je zo’n moment dat je je niet 
happy voelt, dat het allemaal even te 
veel is. Daarom deze groet om je op te 
fleuren. Met deze bloemengroet vanuit 
de geloofsgemeenschap St. Joseph willen 
we u laten weten dat we aan u denken 
en dat u in ons midden bent. Bij Maria 
hebben wij een kaars voor u opgestoken. 
Mag zij met u meegaan en u kracht 
geven.

Er was die zondag ook een deurcollecte 
voor de Zonnebloem. De Zonnebloem zet 
zich in voor mensen met een lichamelijke 
beperking als gevolg van ziekte of leeftijd 
en voor mensen voor wie persoonlijk 
contact niet vanzelfsprekend is. 
De vrijwilligers van de Zonnebloem 
maken zich sterk om de kwaliteit van 
leven voor deze mensen te verbeteren. 
Daartoe biedt de Zonnebloem bijna 
maandelijks een activiteit aan. Verder 
bezoeken de vrijwilligers minimaal één 
keer per drie weken iemand thuis. Vaak 
hebben derden daartoe een verzoek 
gedaan. Het bezoek is gericht op 
ontmoeting en ontspanning. 
De deurcollecte bracht € 121,60 op.
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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 Herman Peters, secr., 520452; Ton Rutting, 
553527; Ab Hartelman, pm., 553032.

Pastoraatgroep Jaap Harmsen, vz., 553050; Ans 
Heuveling, secr., 552267; Carin Fransen, 552322; Gerard 
Eijkelkamp, 552914.

PCI: email: vorden@pci12apostelen.nl 

Op het moment dat u deze bijdrage in 
Onderweg leest is het najaar alweer 
ingetreden. We hebben een zonnige 
zomer achter de rug. Hopelijk hebt u 
ervan kunnen genieten en hebt u nieuwe 
energie opgedaan. Energie die ook hard 
nodig is om onze geloofsgemeenschap, 
om onze parochie levendig, vitaal en 
energiek te houden. We hebben als 
geloofsgemeenschap immers het één en 
ander én achter de rug én voor de boeg.

Oecumenische 
startzondag
Behalve de parochiële startviering (op 
1 september) kennen we in Vorden/
Kranenburg ook onze lokale Vordense 
oecumenisch startzondag. Samen met 
de Protestantse Kerk luiden we dan 
het nieuwe oecumenische seizoen 
in. Dit jaar vond de startviering op 
15 september plaats in onze Christus 
Koningkerk. Met als aansprekend 
(what’s in a name…) thema “een goed 
verhaal”. Behalve woorden te horen 
waren er ook beelden te zien. Figuurlijk 
in de zin van foto’s en letterlijk in de 
zin van enkele heiligenbeelden uit 
het Heiligenbeeldenmuseum op de 
Kranenburg. Een mooie viering in een 
volle kerk.

Gregoriaans koor
Op 20 oktober wordt de viering 
opgeluisterd met mooie gezangen door 
het Gregoriaans koor uit Luttenberg. 
Pastor Ed Wassink gaat dan voor. Dus 
het belooft een zeer inspirerende viering 
te worden. U mag natuurlijk geen viering 
missen … maar deze al helemaal niet!

Parochieavond Vorden: 
Katholiek Kuier’n 
Het nieuwe seizoen is begonnen. Daarin 
hebben we het een en ander voor de boeg.
Zoals onze “eigen” parochieavond op 22 

oktober. Een avond voor iedereen die bij 
onze geloofsgemeenschap is betrokken. 
Zoals bijvoorbeeld vrijwilligers en 
kerkgangers. Ook dit jaar belooft het een 
bijzondere avond te worden. De avond 
wordt opgeluisterd door de bekende 
Harry Jansen. Harry neemt ons met 
behulp van foto’s mee langs (katholieke) 
wegen en paden van het Medler naar de 
Kranenburg. En wie Harry kent, weet 
dat zijn presentatie gepaard gaat met de 
nodige humor en in het Vordens dialect. 
En veur wie dat neet versteet hebt 
wiele een tolk uuteneudigd! Na afloop 
is er “een borrel en hapje”. Iedereen is 
van harte welkom om 19.30 uur.

Samenkomst 27 oktober: 
liturgisch bloemschikken
Inmiddels raakt de Samenkomst al aardig 
ingeburgerd in onze geloofsgemeenschap. 
De laatste zondag van de maand is er dan 
geen eucharistische viering en ook geen 
woord- en communiedienst. De reden: 
we kunnen en willen onze voorgangers en 
vrijwilligers niet al te zwaar belasten. De 
oplossing: een Samenkomst.
We komen samen in de parochiezaal. 
En praten, zingen, discussiëren, 
prakkezeren, etc. over ons geloof. Met 
iedere keer een andere persoon of groep 
als inleider. Het is goed om te zien dat 
deze Samenkomsten gewaardeerd en 
goed bezocht worden. Zo houden we 
onze geloofsgemeenschap levendig 
en vitaal. Op 27 oktober is er weer 
een samenkomst. Deze keer wordt die 
verzorgd door Christien te Stroet. Het 
onderwerp is liturgisch bloemschikken. 
Dit i.v.m. Allerzielen. U gaat concrete 
voorbeelden zien. Van harte aanbevolen!

Geen (RK) stuurlui aan wal
Al met al hebben we dus heel wat voor 
de boeg. En woelige (RK) wateren vergen 
de nodige (RK) stuurmanskunst. Maar 
samen zullen we dat redden. Samen 

houden we onze geloofsgemeenschap 
levendig en vitaal. Want bij ons in 
Vorden/Kranenburg staan de beste 
stuurlui niet aan wal. Nee hoor, iedereen 
vaart, doet en werkt mee!
Namens de locatieraad en 
pastoraatgroep, Jaap Harmsen

Vacature:  
schoonmakers gezocht
Er moet ook nog van alles en nog wat 
geregeld worden om onze geloofs-
gemeenschap draaiende te houden. 
We hebben vacatures openstaan. Maar 
gelukkig worden er ook vacatures 
ingevuld. Zo zitten we dringend verlegen 
om de invulling van de vacature 
schoonmakers. Daar staat een (hele) 
kleine vergoeding tegenover. Het is 
handig om de werkzaamheden als 2-tal te 
doen. Maar dat is niet persé noodzakelijk. 
Het is ook een optie dat meerdere 
2-tallen bij toerbeurt het stokje van 
elkaar overnemen. Meer weten? Vraag 
er dan naar bij Herman Peters van de 
locatieraad.

Onderhoudsvrijwilligers 
begraafplaats Kranenburg 
gevonden
Onze begraafplaats op de Kranenburg 
is jarenlang keurig onderhouden door 
Bennie en Miep Rondeel. Maar na vele 
jaren moeten Bennie en Miep helaas het 
stokje overgeven. 
Ook voor Bennie en Miep alle lof en dank 
voor hun jarenlange inzet. En heel blij 
zijn we ermee dat Leo Bleumink en Jan 
Overbeek dit stokje gaan overnemen. Zo 
zie je maar weer: als de nood het hoogst 
is, is de redding nabij!

Overleden
Op 1 augustus 2019 overleed Henri 
Helmink op de leeftijd van 68 jaar. 
De uitvaartviering vond plaats op 7 
augustus in de Christus Koningkerk, 
waarna hij werd begraven op de 
parochiebegraafplaats in Kranenburg.
Wij wensen zijn echtgenote, kinderen en 
kleinkinderen veel kracht om dit verlies te 
dragen. Moge hij rusten in vrede.

Rouwverwerkingsgroep: 
Verder na Verlies
De gezamenlijke kerken uit 
Vorden, Vierakker en Wichmond 
organiseren enkele bijeenkomsten 
over rouwverwerking. Op pagina 31 
(geloofsgemeenschap Vierakker) kunt 
u uitgebreide informatie lezen over dit 
thema.
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Onze Lieve Vrouw  
Tenhemelopneming - Borculo
Steenstraat 26, 7271 BP Borculo; 0545-271383;
info@parochie-borculo.nl; 
Secretariaat: woensdag 10.00-11.30 uur.
Rekeningnr.: NL35RABO0309119510 (algemeen); 
NL03RABO0309105439 (kerkbijdragen); 
Redactie: frank.elschot@gmail.com

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

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

PCI: email: borculo@pci12apostelen.nl

13 oktober: Als buren 
”Anders Vieren” 
Op de kop af twee jaar geleden hebben 
we in onze kerk een ‘Anders Vieren’ 
viering gehad met Ruurlo, onder de 
noemer “Oude buren – Nieuwe buren”. 
Oude buren omdat Borculo en Ruurlo 
buurgemeenten zijn en we elkaar al 
redelijk goed kennen. Nieuwe buren 
omdat we in de toekomst meer en meer 
gaan samenwerken in en om de kerk en 
we elkaar in dat opzicht op een andere 
manier moeten leren kennen. In oktober 
2017 hebben we ons opnieuw aan elkaar 
voorgesteld. Welke werkvelden zijn er, 
welke talenten hebben we in huis en 
hoe kunnen we deze zo goed mogelijk 
benutten. We zijn nu twee jaar verder 
en komen opnieuw bij elkaar om samen 
“Anders te vieren”. Dit keer om te 
ontdekken of we inmiddels al vruchten 
kunnen plukken van de samenwerking. In 
de natuur draagt in deze tijd immers ook 
alles vrucht en kan er geoogst worden. 
Misschien kunnen wij inmiddels al 
oogsten van de “vruchten van de geest”. 
Eén van die vruchten is dat de koren uit 
Ruurlo en Borculo in een aantal vieringen 
samen hebben gezongen. En ook deze 
viering zullen de koren samen zingen. U 
bent van harte uitgenodigd om de viering 
bij te wonen. Zondag 13 oktober om 10.00 
uur in de OLV Tenhemelopneming in 
Borculo. Na de viering is er gelegenheid 
om als goede buren samen koffie te 
drinken in het KJ gebouw. 

Koffie drinken
Na de viering van zondag 13 oktober en 
zaterdag 2 november is er gelegenheid 
koffie te drinken in het KJ gebouw. U bent 
allen hiervoor van harte uitgenodigd.

2 november: Allerzielen
Met een gedachtenisviering gedenkt de 
katholieke kerk in haar viering bijzonder 
de overledenen van het voorbije jaar. 
Dan worden de namen genoemd van 
alle parochianen die ons het voorbije 
jaar ontvallen zijn en er wordt voor 
hen een kaars ontstoken. Ook branden 
we een kaars voor alle overledenen die 
ditmaal niet met name worden genoemd, 
maar die ons nog steeds dierbaar zijn. 
Wij willen u laten weten dat we als 
geloofsgemeenschap, juist deze dagen, 
meeleven met allen die iemand moeten 
missen. Na de viering lopen we in stilte 
naar het kerkhof en is er gelegenheid om 
een kaars op het graf van een dierbare te 
zetten. Of u kunt een kaars plaatsen bij 
de urnenmuur of bij het kruisbeeld van 
Christus.

U bent van harte uitgenodigd voor de 
gedachtenisviering van Allerzielen op 
zaterdagavond 2 november om 19.00 uur.

9 november: Gastkoor 
Primavera 
Zo nu en dan nodigen we een gastkoor uit 
om bij een van de vieringen in onze kerk 
te komen zingen. Dit keer is de beurt aan 
dameskoor Primavera. Het koor bestaat 
uit 14 dames afkomstig uit de regio en 
is ooit als gelegenheidskoor begonnen. 
Dat beviel zo goed dat de dames sinds 
oktober 2011 als zelfstandig koor 
verder zijn gegaan. Primavera repeteert 
maandelijks in het Stieltjen in Haarlo 
onder leiding van Ina Sprick-de Wilde. 
Het inmiddels opgebouwde repertoire is 
veelzijdig. Van licht en modern klassiek, 
via wereldmuziek tot jazz en blues. Het 
plezier van het zingen staat voorop. In de 
viering van zaterdagavond 9 november zal 
Primavera in onze kerk zingen. Het koor 
vraagt hier geen vergoeding voor. Om de 
kosten te kunnen dekken wordt een vrije 
gift aan het eind van de viering op prijs 
gesteld. 

Gebedsintenties
13 okt: Ellie Venderbosch-Bonnes,  
20 okt. Hetty van Aken-Beerten, Gerrit 
en Fien Stegeman, Fam. Geerligs en 
Ottenschot, Theo en Riek Verheijen, 
Overl fam. Belterman, Harrie en John 
Hendricksen, Anna Dute-Geessinck, 
Frans te Bogt, Ellie Venderbosch-Bonnes, 
Overl. Fam. Beerten-Domhof, Uit 
dankbaarheid bij een 90ste verjaardag, 
26 okt: Fam. Pelgrum, Miep en Wijnand 
Wevers, Fam. ter Woorst-Kerkemeijer, 
Ellie Venderbosch-Bonnes, 2 nov: Overl. 
ouders Nieuwveld-v.d. Wurp, Gerrit en 
Fien Stegeman, Harrie en Ronald Leferink 
op Reinink, Theo en Riek Verheijen, 
Ben Lubbers, Frans Jansen, Harrie en 
John Hendricksen, Ellie Venderbosch-
Bonnes,Hetty van Aken-Beerten, 9 nov: 
Miep en Wijnand Wevers, Fam. ter 
Woorst-Kerkemeijer, Ellie Venderbosch-
Bonnes, 16 nov: Gerrit en Fien Stegeman, 
Overl. fam. Belterman, Gerard Wiegerinck, 
Anna Dute Gessinck, Ellie Venderbosch-
Bonnes, 23 nov: Fam. Geerligs en 
Ottenschot, Ellie Venderbosch-Bonnes, 
Overl. ouders Elschot-Spekschoor. 30 
nov: Fam. Pelgrum, Gerrit en Fien 
Stegeman, Ellie Venderbosch-Bonnes. 
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H. Willibrord-Ruurlo
Groenloseweg 3; 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 

Allerzielen
Allerzielen is de dag waarop wij 
onze doden herdenken. Dit jaar valt 
2 november op zaterdag. Aan de 
parochianen die ons het afgelopen jaar 
ontvielen, wordt speciale aandacht 
besteed. De nabestaanden worden 
persoonlijk uitgenodigd voor de viering. 
Zij kunnen na afloop van de viering, als 
ze terug komen van de begraafplaats, een 
kaars in ontvangst nemen. Na de viering, 
die begint om 19.00 uur, gaan we met 
zijn allen naar het kerkhof. Er worden 
lichtjes uitgedeeld om bij het graf van uw 
dierbare te plaatsen. Sinds kort hebben 
wij ook een strooiveld waar u volgens 
afspraak de as van uw dierbare kunt 
uitstrooien. Het strooiveld is pas geopend. 
Het monumentje van het knokengraf is 
ook klaar. Een houten boek met een roos. 
De tekst luidt: “God kent al hun namen”.

Familiebericht
Op 14 september 2019 
overleed Johanna Maria 
Besseling-Levers in de 
leeftijd van 110 jaar. De 
kerkelijke uitvaartviering 
was op vrijdag 20 september 
2019 en aansluitend de 
crematie in de Omarming te 
Zutphen. Dat zij mag rusten in vrede.

Cecilia-feest
Op zondag 17 november a.s. viert het koor 
het jaarlijks Cecilia-feest. In de viering 
van 10.00 uur zullen drie koorleden 
worden gehuldigd. Maria Antonia 
Venneker- Bleumink (40 jaar koorlid), 
Wilhelmina Oldenkotte- te Woerd (25 
jaar) en André Huitema (25 jaar lid). 
Door de voorganger diaken Oude Groen 
zullen de onderscheidingen worden 
uitgereikt. Na afloop is er gelegenheid de 
jubilarissen te feliciteren. 
Met vriendelijke groet, André.

Als buren ”Anders 
Vieren”
Op de kop af twee jaar geleden hebben 
we in onze kerk een “Anders Vieren” 
viering gehad met Borculo, onder de 
noemer “Oude buren – Nieuwe buren”. 
Oude buren omdat Borculo en Ruurlo 
buurgemeenten zijn en we elkaar al 
redelijk goed kennen. Nieuwe buren 
omdat we in de toekomst meer en meer 
gaan samenwerken in en om de kerk en 
we elkaar in dat opzicht op een andere 
manier moeten leren kennen. In oktober 
2017 hebben we ons opnieuw aan elkaar 
voorgesteld. Welke werkvelden zijn er, 
welke talenten hebben we in huis en 
hoe kunnen we deze zo goed mogelijk 
benutten? We zijn nu twee jaar verder 
en komen opnieuw bij elkaar om samen 
“Anders te vieren”. Dit keer om te 
ontdekken of we inmiddels al vruchten 
kunnen plukken van de samenwerking. In 
de natuur draagt in deze tijd immers ook 
alles vrucht en kan er geoogst worden. 
Misschien kunnen wij inmiddels al 
oogsten van de “vruchten van de geest”. 
Eén van die vruchten is dat de koren uit 
Borculo en Ruurlo in een aantal vieringen 
samen hebben gezongen. En ook deze 
viering zullen de koren samen zingen. U 
bent van harte uitgenodigd om de viering 
bij te wonen. Zondag 13 oktober om 10.00 
uur in de OLV Tenhemelopneming in 
Borculo. Na de viering is er gelegenheid 
om als goede buren samen koffie te 
drinken in het KJ gebouw. 

Sint Maarten

Op maandag 11 november 2019 vindt 
er weer een Sint Maarten viering plaats 
in de Willibrorduskerk in Ruurlo met 
aansluitend een kleine optocht. De kerk 
is open vanaf 18.15 uur en de viering zelf 
begint om 18.30 uur. Er worden Sint 
Maarten liedjes gezongen en het verhaal 
van Sint Maarten verteld. Om 19.00 uur 
maken we een kleine rondgang met de 
lampionnen en komen we ook bij de 
Willibrorduskerk weer terug. Na afloop 
is er voor iedereen een beker limonade 
of warme chocolademelk met een koekje. 
Er zijn geen kosten aan verbonden en je 
hoeft je niet van tevoren aan te melden. 
Iedereen is van harte welkom! 
Graag zien we je op maandag 11 november 
2019 en neem natuurlijk je zelfgemaakte 
lampion mee! Voor informatie kunt u 
contact opnemen met Grietje Weenk, 
telefoon 0573-454768 / 06-83333994 of 
stuur een mail naar: zaaivat@concepts.nl 

1e keer Kliederkerk in 
Ruurlo

Zet maar vast in uw agenda, op 
zondag 26 januari 2020 zal er om 13.30 
uur samen met de Protestantse Kerk de 
eerste keer de zogenaamde Kliederkerk 
georganiseerd worden in onze 
Willibrordkerk! Dit is een oecumenische 
manier van kerk vieren voor jonge 
gezinnen, maar ook grootouders met hun 
kleinkinderen zijn van harte welkom! 
Samen een Bijbelverhaal spelenderwijs 
ontdekken, vieren én lekker eten, dat is 
gewoon een feest! De intentie is dat we 
dit voortaan twee keer per jaar gaan doen 
in afwisselend de Willibrordkerk en de 
Dorpskerk. (voor meer informatie kijk op 
www.kliederkerk.nl) Rondom het thema 
‘Bouwen’ gaan we een verhaal lezen uit 
de kinderbijbel en daarnaast heerlijk aan 
de slag in de gehele kerk met letterlijk 
bouwen, maar ook plakken, verven en 
knippen. In alle hoeken en gaten van de 
kerk zal er iets te doen zijn voor kinderen 
tot ongeveer 12 jaar en hun begeleiders. 
Meer details volgen later. Margriet te 
Morsche zal voorgaan in deze bijzondere 
viering, en diverse mensen uit de parochie 
hebben al hun medewerking toegezegd. 
Kortom, zet allen in uw agenda: 
zondag 26 januari 2020 om 13.30 uur 
Kliederkerk Ruurlo!!!
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H. Willibrord - Hengelo
Spalstraat 38; 7255 AD Hengelo (Gld.); 0575-461275; 
info@willibrordhengelo.nl; www.willibrordhengelo.nl
secretariaat: woensdag 14.30 – 15.00 uur.
Rekeningnr.: NL85RABO0121392570; 
NL82RABO0119538857 (kerkbijdragen); 
Redactie: louise50@live.nl, henk@roes-po-advies.nl 

Locatieraad/pastoraatgroep
Henk Roes, secr. 461061; Theo Keurentjes, 464247;  
Ans Schabbink, 462570; Gerald Veldscholten, 463482.

PCI: email: hengelo@pci12apostelen.nl

Vrijwilligersmiddag 
Willibrord Geloofs-
gemeenschap 2019
Ook dit jaar hebben we voor onze 
vrijwilligers op zaterdagmiddag 28 
september a.s. om 13.00 uur
een fietsmiddag georganiseerd, dat zowel 
ontspannend als ook interessant is.
Algemeen bekend is dat heel veel werk 
wordt uitgevoerd onder de noemer 
vrijwilligerswerk, maar wel degelijk 
een grote verantwoordelijkheid met 
zich meebrengt. Ieder deskundig op 
zijn/haar gebied geeft trouw zijn/haar 
medewerking. Iedere week/maand van de 
partij. Van besturend tot uitvoerend, van 
groot tot klein. Een verantwoordelijkheid 
die ook door deze mensen als niet 
vrijblijvend wordt beschouwd.
Dit jaar hebben we de klompenmakers-
route verkend. ‘Langs Keijenborgse 
klompenmakers’ 
Een klein dorpje in ’t Hengelse Gooi 
waar veel klompenmakers dicht bij 
elkaar woonden en werkten was het 
centrum van deze industrie. Hoewel deze 
klompenmakersindustrie inmiddels is 
verdwenen zijn hier en daar nog sporen 
van de klompenmakers te zien.
Met deze route hebben we gefietst in het 
(wagen)spoor van de boomhouwers, de 
houtsjouwers en de klompenmakers in en 
rondom Keijenborg. Je waant je 75 jaar 
terug in de tijd.

Onderweg hebben we ook een aantal 
demonstraties kunnen volgen. De 
middag hebben we op een passende wijze 
afgesloten bij Coen pannenkoekhuus.

Overweging bij de 
locatieraadbijeenkomst 
op 21 september 2019
Kerken is een werkwoord,
een dynamisch gebeuren van en tussen 

mensen
die in de geschiedenis getuige willen zijn 
van de Christus, en in zijn spoor willen 

werken 
aan de realisatie van het Rijk Gods. 

Wij ‘kerken’... 
Het gaat om een kerk van herders, 
waarin iedereen herder is voor anderen. 
In het verhaal van de Goede Herder 
gaat het niet om de tegenstelling 
tussen herder en schapen, 
maar tussen herder en huurling. 
De huurling is degene die zich engageert 
zolang het hem past. 
Eens de goesting over is, 
of dat de inzet hem iets vraagt, haakt hij 

af. 
De herder is betrokken. 
Hij engageert zich aan zijn volk 
omdat hij ze kent, 
omdat hij van ze houdt 
en er veel voor over heeft. 

Kerken is samen herder - pastor - zijn. 
Samen zorg dragen 
voor het leven van elkaar en van 

anderen, 
en vooral van hen die verloren gaan. 

Mensen die samen ‘kerken’, 
dat betekent in de eerste plaats 
dat zij gemeenschap vormen. 
Zij komen geregeld samen, 
zij dragen elkaar, 
zij raken verbonden aan elkaar. 

En zij vormen zo gemeenschap 
dat iedereen op zijn of haar manier 
mee verantwoordelijk is 
om het leven goed te maken. 

Elk draagt zijn steentje bij: 
ieder doet zijn inbreng. 
Dat is de zin van doop en vormsel: 
je bent mee gemeenschap-stichter, 
kerk-bouwer. 

Zo zijn er veel gemeenschappen 
die bezig zijn te kerken. 
Elk op zijn eigen manier. 
Zoals ook onze eigen gemeenschap van 

Willibrordus 
die anders is dan onze 

buurtgeloofsgemeenschappen. 
Ieder heeft zijn eigen achtergrond 
en zijn eigen geschiedenis. 
En toch zijn ze met hetzelfde bezig. 
Wij dus ook: wij kerken.

Vrij vertaald visietekst van: Carlos-
Desoete

Oecumenische 
startzondag 
15 september jl. in de Remigiuskerk

We vierden de oecumenische Startzondag 
in de Remigiuskerk in Hengelo. 
Als gezamenlijke kerken van Hengelo 
vierden we onze verbondenheid in onze 
Bron en Missie, waarvoor we ons laten 
leiden door dezelfde Bijbel. De Bijbel staat 
vol met prachtige verhalen waarin we 
ons als mensen kunnen herkennen; niets 
menselijks is de Bijbel vreemd! En in al 
dat menselijke is de Eeuwige aanwezig, 
meer of minder “uitgesproken”…. 
Op deze Startzondag vierden we de 
gave van deze Bijbel onder het motto: 
“Een goed verhaal”. We hoorden 
over Abraham, Ruth en een mens die 
terugvindt wat zij verloren had (in een 
gelijkenisverhaal van Jezus). Het bleef 
niet bij luisteren alleen in deze dienst; 
we lieten ons verrassen! Samen hebben 
we met veel mensen heerlijk gezongen. 
En dit jaar hadden we met de muziek een 
primeur: het Herenkoor uit Keijenborg 
verleende zijn medewerking met 
ondersteuning van de samenzang én eigen 
repertoire, omdat ons Willibrordkoor 
verhinderd was en in Zutphen moest 
zingen. Ondanks de afwezigheid van ons 
koor, wisten vele parochianen vanuit 
de Willibrord geloofsgemeenschap de 
Remigiuskerk te vinden. De geplande 
activiteiten waren goed bezet. Het is altijd 
de vraag of dit de mensen aanspreekt. Na 
afloop van de dienst bleven veel mensen 
met een goed gevoel nog even napraten 
onder het genot van een kopje koffie. 
Namens de Raad van Kerken: AB



26 Onderweg / Uit de geloofsgemeenschappen

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 Keijen-
borg:  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. 

Jaargedachtenis
Zondag 24 november: Wim Besselink, 69 j.  
overleden op 16-11-2018, Fien Niesink-
Vos, 86 j. overleden op 18-11-2018 en Jan 
Schutten, 78 j. overleden op 27-11-2018.

Dopen
Op 15 september zijn Chiel Reuling en 
Janouk Vieberink gedoopt.
Aanmeldingen voor het dopen 
graag via het secretariaat van de 
HH. Twaalf Apostelen. Email: 
secretariaat@12apostelen.nl De doopdata 
kunt u vinden op pagina 13.

Gerarduskalenders 2020
De Gerarduskalenders 2020 zijn er weer. 
De kalenders kunnen afgehaald worden 
op vrijdag 11 oktober van 8.30 – 19.00 
uur, zaterdag 12 oktober van 8.30 – 17.00 
uur, alsmede vrijdag 8 november van 
8.30 uur - 19.00 uur en op zaterdag 9 
november van 8.30 uur – 17.00 uur bij 
Maria Wanders-Eijkelkamp, Kerkstraat 
46 (nieuw adres), 7256 AT Keijenborg.

Tel. 0575-463274. Noteer a.u.b. de data; 
de kalenders kunnen niet allemaal gratis 
bezorgd worden. Ook kunnen nog nieuwe 
bestellingen gedaan worden!

50 jarig jubileum 
Parochiekoor
In november a.s. viert het Parochiekoor 
van Geloofsgemeenschap St. Jan de Doper 
in Keijenborg, haar 50 jarig bestaan.
Dit willen we niet ongemerkt voorbij 
laten gaan. Tijdens de Ceacilia-viering 
op zondag 24 november om 10.00 uur, 
zal hier extra aandacht aan worden 
geschonken.
Parochianen en belangstellenden, krijgen 
de gelegenheid het jubilerend koor te 
feliciteren, na deze viering in de kerk.

Geschiedenis van het 
Parochiekoor Keijenborg 
1969-2019
In de zomer van 1969 nemen Pastoor 
Dijkers en de ons allen bekende Jan Kleve 
het initiatief een dameskoor voor rouw- en 
trouwmissen in het leven te roepen. Jan 
Kleve was dirigent van het Herenkoor 
en wist zodoende vrij gemakkelijk, goed 
zingende dames bij elkaar te brengen. Bij 
Jan thuis werd er, de hele zomer, wekelijks 
geoefend. We begonnen met 16 dames. 
Toen het koor te groot werd voor in de 
huiskamer bij de familie Kleve hebben 
we jarenlang in de St. Bernardus-school 
gerepeteerd en vandaar zijn we naar de 
Horst gegaan. In oktober 1969 hebben we 
onze eerste trouwmis gezongen. Het koor 
groeide door en met het 25 jarig jubileum 
waren we al met 24 zangeressen. Dit 
jubileum is feestelijk gevierd. We waren 
toen allang niet meer alleen voor de rouw- 
en trouwmissen. We omlijstten met onze 
zang ook veel weekendvieringen. Ook in de 
avondwakes in onze geloofsgemeenschap 
zorgden wij voor de zang. Met 
hoogfeestdagen zongen we samen met het 

Herenkoor mooie vierstemmige missen. 
Vanaf 1994 dirigeerde Riet ons koor en 
was Jan achter het orgel te vinden. Dit in 
verband met het overlijden van de heer 
Lurvink die tot dan toe organist was voor 
zowel het Heren- als Dameskoor. In 1996 
overleed Jan Kleve veel te vroeg. Vanaf 
die tijd werd Riet ook dirigent van het 
Herenkoor. Een hele klus. Ze werd dan 
ook op haar tachtigste verjaardag Pauselijk 
onderscheiden met de Pro Ecclesia et 
Pontifice. Hierin werd ook haar man Jan 
postuum geëerd voor het vele werk door 
hem gedaan in onze parochie. Gerard 
van de Woerd en Ernest Koers waren 
vervolgens onze organisten. Toen we in 
2009 ons veertig jarig bestaan vierden, 
was ons koor gehalveerd. Per 1 januari 
2010 zijn we een Parochiekoor geworden, 
samen met vijf heren die overdag ook 
beschikbaar waren. We repeteren één 
keer per week op de maandagavond in 
de sacristie, met gezamenlijke koffie na! 
Ook gaan we twee keer per jaar naar het 
Slingeland ziekenhuis in Doetinchem om 
een viering met onze zang te omlijsten. 
Naar Den Ooyman gaan we jaarlijks om de 
ziekenzalving met zang te ondersteunen. 
Ook het zingen bij de viering van de eerste 
vrijdagmiddag van de maand in Olburgen 
is voor ons een vast onderdeel geworden. 
Het koor bestaat momenteel nog uit 
12 zangers. Onze dirigent is nog steeds 
mevrouw Riet Kleve en onze organist is 
sinds jaar en dag de heer Ernest Koers. 
Ook willen we hierbij graag vermelden, 
dat mevrouw Riet Kleve en mevrouw Eva 
Klooken hun 50 jarig jubileum vieren.

Actie kerkklok
Even weer een bericht over de Actie 
kerkklok. U weet het: tijd, weer en wind 
hebben hun uitwerking gehad op de 
wijzerplaten, de wijzers 
en de uur-nummers. 
De klok is hoognodig 
aan renovatie toe. Wie 
in Keijenborg is er nou 
niet gehecht aan dat 
bepalende dorpsbeeld, 
die robuuste kerktoren 
met zijn klokken, die 
tevens het middelpunt 
van ons mooie dorp is? 
Dat is toch een bijdrage 
waard! Niet alleen van 
parochianen maar van 
iedereen die betrokken 
is bij Keijenborg, want 
wat is ons dorp nou zonder dat markante 
gebouw? Met de kermis zijn we daarom 
gestart met de Actie Kerkklok. En deze 
actie loopt net zo lang door tot we ons 
doel bereikt hebben. De bedoeling is 

vervolg op pagina 28



Onderweg / Uit de geloofsgemeenschappen 27

H. Martinus - Baak
Wichmondseweg 17, 7223 LH Baak; 0575-441291; 
martinusbaak@kpnmail.nl
Opgave gebedsintenties: per mail: martinusbaak@kpnmail.nl  
of bij Bennie Stapelbroek: tel. 0575 491060;  
mail bennie.stapelbroek@gmail.com. Voor overige zaken: Ans 
Berendsen: tel. 0575 441920; mail ans-arthur@hotmail.com 
Rekeningnr.: NL96RABO0304501697
Redactie: antoonmentink@outlook.com

Locatieraad/pastoraatgroep Berna Lamers, 441244; 
berna.lamers@gmail.com; Arnold Wolbrink, 441206;  
Petra Weel, 06 12536049

PCI: email: baak@pci12apostelen.nl

Koffiedrinken
Na alle vieringen op dinsdagavond is er 
koffie en thee. In deze periode zijn de 
dinsdagavondvieringen op 15 oktober en 
19 november om 19.00 uur.
Daarnaast is er na de Allerzielenviering 
op zondag 3 november welke begint om 
9.30 uur ook koffie en thee.

Allerzielen
Allerzielen is een hoogtijdag en wordt 
normaliter gevierd op 2 november, de 
dag na Allerheiligen. Met Allerzielen 
worden de overledenen herdacht. In 
Baak is het gebruikelijk, dat als er een 
parochiaan is overleden er een kruisje 
wordt opgehangen met daarop de naam 
van de overledene. Op de eerstvolgende 
viering met Allerzielen komt de familie 
van de overledene naar de viering in 
de kerk om het kruisje in ontvangst te 
nemen. Ook dit jaar wil de werkgroep 
Avondwake samen met u Allerzielen 
vieren. Dit jaar vieren we Allerzielen 
op zondag 3 november door in de kerk 
de kruisjes aan familie uit te reiken en 
de dierbare overledenen te herdenken. 
Aansluitend aan de viering zal er 
gezamenlijk naar het kerkhof worden 
gelopen. Daar zal een korte plechtigheid 
plaatsvinden en kunt u de graven van 
dierbaren bezoeken. Indien u wenst is 
er na afloop in de kerk koffie of thee. De 
werkgroep Avondwake nodigt u van harte 
uit op 3 november om 9.30 uur. 

Parochieavond in 
clusterverband
Er wordt een parochieavond in 
clusterverband gehouden in januari 2020 
met als onderwerp beleidsplan/werkplan 
Onderweg Groeiend in Geloof.

Sint Maarten
In het verleden werd er met Sint 
Maarten een viering gehouden in de 
kerk. Kinderen kwamen met eigen 
gemaakte lampionnen naar de kerk en 
zongen liederen. Na afloop was er een 
lampionnen optocht door het dorp met 
Nieuw Leven, en een echt paard voorop.
Op het moment dat ik dit schrijf is de 
organisatie nog niet rond, maar de 
Vrienden van de Parel van Baak hebben 
wel plannen om dit jaar weer een Sint 
Maarten viering te organiseren! Houdt de 
media in de gaten.

Voortgang Martinushuus 
als dorpscentrum
Van de gemeente Bronckhorst is er 
een “verklaring van geen bewaar 
ontvangen” omtrent de aanpassing van 
het profane deel van de Martinuskerk 
voor dorpshuisactiviteiten. Deze 
verklaring maakt het mogelijk definitieve 
subsidieaanvragen in te dienen 
bij gemeente en provincie. Bij die 
aanvragen dienen dan geactualiseerde 
investeringsbegrotingen te worden 
toegevoegd. Dit betekent dat er nu 
keuzes moeten worden gemaakt omtrent 
materialen, duurzaamheids maatregelen 
m.b.t. energie, toegankelijkheid etc. Een 
projectgroep met ondersteuning van 
deskundigen is inmiddels begonnen 
de nodige inventarisaties te maken. De 
stichting Vrienden van de parel van 
Baak hoopt begin 4e kwartaal 2019 
de aanvraag de deur uit te kunnen 
doen. Met de werkzaamheden mag 
niet worden begonnen alvorens de 

subsidiebeschikkingen binnen zijn. Wij 
verwachten en hopen begin 2020 de 
uitvoering ter hand te kunnen nemen. 
Voorbereidende werkzaamheden mogen 
al wel gedaan worden. Wij hopen dat de 
inwoners van Baak bereid zijn tot een 
helpende hand als daar om gevraagd 
wordt. Uiteindelijk moet het ons 
Martinushuus worden.
Tegelijkertijd met het vorenstaande zullen 
de gesprekken met het parochiebestuur 
worden voortgezet over de toekomstige 
eigendomssituatie.

Gebedsintenties
Di. 15-10: Theodora Johanna Driever-
Masselink, Ouders Jan en Will Schutte-
Bosman, Antoon en Johan Janssen, 
Gerard Spijkers, Ouders Spijkers-
Betting, Ouders Cornelissen-Brink, 
Ouders Mentink-Jansen en fam. Tonny 
Schooltink, Toos Schooltink-Mentink, 
Ouders Hebben-Smit, Teun en Marie 
Eliesen-Hendriks, Ouders van Leussen-
Schooltink-Bosman, Fam. Veenhuis-
Zents, Fam. Heijtink, Jos en Bets 
Hermsen-Goris, Ouders Schoenaker-
Janssen. Zo. 3/11: Ouders van Leussen-
Wolbrink, Ouders Jan en Will Schutte-
Bosman, Herman Hendriks, Jos en Bets 
Hermsen-Goris, Ouders Dashorst-Brink, 
Gerard Spijkers, Ouders Spijkers-Bettink, 
Ouders Cornelissen-Brink, Wim Driever, 
Jan Roordink, Wim Teunissen, Tonny 
Schooltink, Toos Schooltink-Mentink. 
Di. 19/11: Ouders van Leussen-
Wolbrink, Ouders Roordink-Borgonjen 
, Antoon en Johan Janssen, Herman 
Hendriks, Jgt. Mevr. Mentink-Jansen, 
Tonny Schooltink, Toos Schooltink-
Mentink, Ouders Hebben–Smit, Teun 
en Marie Eliesen-Hendriks, Ouders 
van Leussen-Schooltink-Bosman, Fam. 
Veenhuis-Zents, Fam. Heijtink, Jos en 
Bets Hermsen-Goris, Ouders Schoenaker-
Janssen.

Dr. Alphons Ariëns. Bij één van die 
gelegenheden, zo is mij (Johan) verteld, 
herstelde zuster Nepomucena een 
defect aan de rozenkrans van meneer 
pastoor. Na het overlijden van haar 
zus ontving mijn moeder een grote 
rozenkrans. Deze werd door de nonnen 
rondom het kloosterkleed gedragen. 
Deze rozenkrans wil ik graag schenken 
aan de geloofsgemeenschap van de 
Willibrordparochie in Steenderen.’ Aldus 
de heer Johan van der Haar. 

Vervolg van Steenderen
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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 

Themaviering: Vertrouwen
Anders Vieren 13 oktober
Zondag 13 oktober om 10.00 uur is er 
weer een Anders Vieren viering in onze 
kerk. In deze viering zal het dit keer gaan 
over vertrouwen in God, je naaste en in 
jezelf. Muzikale ondersteuning wordt 
verleend door het koor Feeling. Na afloop 
is er gelegenheid om na te praten onder 
het genot van een kopje koffie of thee. 
Iedereen is van harte welkom!

Allerzielen 2019
In de viering van Allerzielen, op zaterdag 
2 november om 19.00 uur, gedenken 
we alle dierbare overledenen. In het 
bijzonder steken we een kaars aan voor 
hen die het afgelopen jaar zijn overleden 
en geven we het herinneringskruisje 
terug:
Herman Pelgrom ╬  15-05-2019
Jan van Hagen ╬  01-09-2019
Ben Beuwer ╬  15-09-2019
Ook zal het herinneringskruisje van  
Joke Evers-Hakvoort ╬  06-06-2018 
worden teruggegeven.

Pastor Baneke gaat voor in deze viering 
met zang van het Willibrordkoor.
Tijdens de viering kunt u een lichtje 
aansteken voor jouw dierbaren en/of een 

groot kerkhoflicht meenemen naar het 
sfeervol verlichte kerkhof die we samen 
gaan bezoeken.
De pastor zal de graven zegenen.
Wij nodigen u uit voor deze viering en 
voor een kop koffie of thee na afloop.
Kerkhoflichten staan achter in de kerk. 
Kosten € 1,-

Willibrorddag
Op donderdag 7 november wordt de 
jaarlijkse Willibrorddag gehouden.
Deze feestelijke ontmoetingsdag voor 
parochianen vanaf 75 jaar, (chronische) 
zieken en zij die een dierbare hebben 
verloren in het afgelopen jaar, wordt 
geopend met een 
H. Eucharistieviering waarbij iedereen 
welkom is, ook als u zich niet heeft 
opgegeven.
De genoemde doelgroep wordt 
persoonlijk uitgenodigd door de 
werkgroep Diaconie/Caritas.

Programma:
09.45 uur  Welkom in de kerk
10.00 uur  Eucharistieviering, 

voorgegaan door pastoor 
H. Scheve met zang van het 
Willibrordkoor. 

11.00 uur Feestelijke koffie/thee in het 
Hessenhuus

12.00 uur Gezellig samenzijn onder het 
genot van een glaasje

13.00 uur Boerenkoolmaaltijd
14.00 uur Afsluiting

De Ziekenzalving wordt dit jaar voor het 
eerst in samenwerking met de andere 
vier locaties van de Vijfslag gehouden op 
zondag 27 oktober om 9.30 uur in de kerk 
te Olburgen.

Oecumenische viering
“Vrede verbindt over grenzen”
Op zondag 20 oktober is er een 
oecumenische viering, deze vindt plaats 

in onze kerk in Achter-Drempt. De 
viering begint om 10.00 uur. Voorgangers 
zijn Diaken Anton Bos en Marjan van 
Zadelhoff. In gunstige zin zijn grenzen er 
om mensen te beschermen en vijanden 
buiten te sluiten. Maar grenzen kunnen 
een samenleving ook in negatieve 
zin scheiden, bijvoorbeeld als we ons 
laten leiden door vooroordelen en 
discriminatie. Vrede sluit je immers 
niet met je vrienden, maar juist met je 
vijanden. Het is goed om ons bewust 
te zijn van die onzichtbare grenzen en 
kritisch na te denken in welke situatie 
grenzen wenselijk zijn of niet. Soms 
moeten we over grenzen gaan om 
verbinding te zoeken met elkaar.

Familieberichten
Overleden: 
- 1 september is op 86-jarige leeftijd 
overleden dhr. Jan van Hagen.
In de afscheidsviering, op 6 september, 
hebben we afscheid van hem genomen.
Jan was ruim 40 jaar lid van het 
Wilibrordkoor te Drempt.
- 15 september is op 72-jarige leeftijd 
overleden dhr. Ben Beuwer.
De afscheidsviering is gehouden op 20 
september in onze kerk met aansluitend 
de crematieplechtigheid te Dieren. 
Ben heeft zich vele jaren ingezet als 
penningmeester in het bestuur van onze 
H. Willibrordkerk.

Dat ze mogen rusten in vrede.

Kopij
Sluitingsdatum kopij: 1 november 2019 
redactie.willibrord.drempt@gmail.com

dat Keijenborg 7500 euro bij elkaar 
brengt. Dit is een kwart van de totale 
kosten die de renovatie van de klok met 
zich meebrengt. Half juli stond de teller 
op 700 euro. We zijn inmiddels een 
stukje verder in de tijd, daarom even 
een update: Op 7 september stond de 
teller op 1700,-- euro. We gaan dus in 
de goede richting! Ook nu weer geldt de 
leus: we zijn er nog niet, maar we hebben 
nu nog de tijd! Mocht u zelf creatieve 
ideeën hebben over hoe we het geld bij 
elkaar krijgen, dan horen we dat graag! 
Hebt u nog niet gestort? Uw bijdrage 
kunt u overmaken op de bankrekening 
van de HH. Twaalf Apostelen, locatie 
Keijenborg NL85RABO0125501102 onder 
vermelding van ‘donatie kerkklok’. Doe 
mee, mensen!
Locatieraad en pastoraatgroep

Vervolg Keijenborg
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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

U komt toch ook? 

De H. Willibrordkerk Olburgen-Rha 
bestaat 150 jaar. Daarom is er op 24 
november 2019 om 11.00 uur een viering. 
Voorganger is pastor Joost Baneke. Na 
de Eucharistieviering, waaraan ook het 
kerkkoor haar medewerking zal verlenen, 
is er een feestelijk samenzijn in dorpshuis 
’t Lokaal. 
De huidige kerk is gebouwd in 1869 en 
ontworpen door F.W. Mengelberg en 
uitvoerend architect was Wolter ter Riele. 
De pastorie is ontworpen door Alfred 
Tepe. Bekende namen in die tijd bij de 
stroom van nieuwe kerken die gebouwd 
werden. Het geld is door de kleine 
gemeenschap bijeengebracht. 
De kerk is een kleine neogotische pseudo-
basiliek met drie beuken, een hoog 
middenschip en lagere zijbeuken waarin 
de ramen zijn aangebracht. 
24 november a.s. is dus een mooie 
gelegenheid om in deze bijzondere kerk 
een speciale viering bij te wonen. Na 
de viering is er gelegenheid om in de 
oude school, tegenwoordig in gebruik 
als dorpshuis, herinneringen op te 
halen. U komt toch ook? Opgeven (vóór 
10 november) kan bij de leden van de 
locatieraad. Jan den Hartog tel. 0575 
452815; Alex Gerritsen tel. 0575 450950; 
Anke Pasman tel. 0575 451261. Of een 
email naar t.lebbink@planet.nl.

Activiteiten voor vrouwen
De volgende activiteiten staan op de 
planning: Filmavond op 28 oktober in ’t 
Lokaal en op 14 november de workshop 
koken bij Droomparken. Alle informatie 
over deze activiteiten wordt via de 
nieuwsbrief verspreidt.

Boekenuitleen Olburgen
De boekenuitleen bestaat al weer vijf jaar. 
We zijn op dinsdagavond van 18.30 tot 
19.30 uur en op vrijdagmorgen van 10.30 
tot 11.30 uur open. 
Regelmatig krijgen we nieuwe recente 
exemplaren binnen. Een boek lenen 
is gratis en de uitleentermijn vrijwel 
onbeperkt. Kom dus gerust even binnen 
in ’t Lokaal in Olburgen. Ook hebben 
we inmiddels een behoorlijke voorraad 
boeken in de verkoop, waarbij een aantal 
Engelse titels. Deze boeken hoeven niet 
meer retour, met de opbrengst kunnen 
nieuwe boeken aangeschaft worden.

Rooster
Er is een weekendviering op 6, 20, 
27 oktober, 3, 16, 24 november en  
1 december

Speciale vieringen in 
Olburgen
27 oktober: Eucharistieviering met 
gezamenlijke ziekenzalving (cluster De 
Vijfslag) om 9.30 uur
24 november: Eucharistieviering  
150 jaar bestaan kerk om 11.00 uur

Misdienaar
27 oktober, 24 november

Collectanten
6 oktober: Jan Baars, 20 oktober: Joost 
Langenhof, 27 oktober: Theo Damen,  
3 november: Jan den Hartog, 16 novem-
ber: Jan Baars, 24 november: Joost 
Langenhof, 1 december: Jan den Hartog

Kosters
6 oktober: Jan Baars, 20 oktober: Joost 
Langenhof, 27 oktober: Cilia Langenhof
1 november: Theo Damen, 3 november: 
Betsie Verhoeven, 16 november: Jan 
Baars, 24 november: Joost Langenhof
1 december: Cilia Langenhof

Lectoren
6 oktober: Anke Pasman, 27 oktober: 
Anny Steentjes, 3 november: Thea 
Lebbink, 16 november: Roland Jansen,  
24 november: Thea Lebbink,  
1 december: Cilia Langenhof

Bloemversiering
27 september - 10 oktober: Yvonne en Til
11 oktober - 24 oktober: Betsie en Nicole
25 oktober - 7 november: Diny en Leonie
8 november - 21 november: Yvonne en Til
22 november - 5 december: Thea en Gerda

Dames- en herenkoor
Repetities: 8 oktober, 15 oktober, 22 
oktober, 5 november, 12 november, 19 
november, 3 december
Gezongen vieringen: 6 oktober,  
20 oktober, 27 oktober, 3 november,  
16 november, 24 november, 1 december

Intenties
6 oktober: Harry en Grada Gerritsen-
Reulink, Rie Gosselink-Harms en Ton 
Gosselink, Herman en Bep Pasman
20 oktober: Bart Godschalk en Corrie 
Godschalk-Franken, Jan Schotman en Dora 
Schotman-van Hal, Willemien Horstink-
Groot Koerkamp en Jan Horstink, Herman 
en Bep Pasman. 27 oktober: Theo van 
Aalst, Gradus en Dinie Baars, Jan Egging 
en Marietje Egging-Houtman, Mientje 
Schotman. 3 november: Antoon Gosselink 
en Truus Gosselink-Steverink, Geert - 
vader en moeder Pelgrom, Herman en 
Bep Pasman, Rie Gosselink-Harms en Ton 
Gosselink. 16 november: Jan Egging en 
Marietje Egging-Houtman, Gradus en Dinie 
Baars, Herman en Bep Pasman, Willemien 
Horstink-Groot Koerkamp en Jan Horstink, 
Robert Vallen, Annie Gosselink-Pasman en 
Albert Gosselink. 24 november: Harry en 
Grada Gerritsen-Reulink, Gradus en Riek 
Bremer, Theo Bremer, Bernard Beijer
1 december: Robert Vallen, Herman en Bep 
Pasman, Theo van Aalst, Hendrikus Baars

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

Sluitingsdata inleveren kopij 
voor Olburgen/Rha: (uiterlijk 20.00 uur):
Jaargang 8:
Nummer 1: 28 oktober 2019

E-mailadres: jansenmts@planet.nl
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H. Willibrord - Steenderen
Bronkhorsterweg 2F, 7221 AC Steenderen
Secretariaat: Azaleastraat 14, 7221 AZ Steenderen
Tel.: 0575 452101; b.g.g. 06 16066571
email: mariaschut@kpnmail.nl
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 Marijke Steemers, Maria Schut, secr. 452101, 
mariaschut@kpnmail.nl; Annie Willemsen, Maria Schotman, vz.

PCI: email: steenderen@pci12apostelen.nl 

Kerkbalans 2019
voor parochianen die zelf de 
bijdrage overmaken
Sommige parochianen, die een 
bijdrage hebben toegezegd aan de 
Actie Kerkbalans 2019, hebben deze 
bijdrage nog niet overgemaakt. Wilt 
U zo vriendelijk zijn om dat alsnog te 
doen? Het bankrekeningnummer is 
NL28RABO0148991939 RK GG H. 
Willibrord Steenderen. Als u vergeten 
bent, hoeveel u hebt toegezegd, dan kunt 
u mij altijd bellen (0575-452376) dan kijk 
ik het voor u na. 
Trees Huis in ’t Veld, penningmeester

Oecumenische dienst  
20 oktober
Vruchten van de Geest
Op 20 oktober om 9.30 uur wordt in onze 
kerk een oecumenische dienst gehouden.
Het thema is: Vruchten van de Geest. 
De laatste jaren is de oecumene in 
Steenderen weer gegroeid. Op veel 
gebieden wordt er samengewerkt 
en nieuwe initiatieven ontplooid. 
Met Pinksteren hebben we een hele 
inspirerende openluchtdienst gehad 
bij boerderijwinkel Horstink. De adem 
van de Geest was voelbaar en werkt 
nog steeds door. In de dienst op 20 
oktober leggen we een verbinding met 
de openluchtdienst en bespreken we de 
vruchten van de Geest: Vriendelijkheid, 
Vreugde, Liefde, Vrede, Goedheid, 
Geduld, Geloof, Zelfbeheersing en 
Zachtmoedigheid. In ons dagelijks 
leven werken we aan deze vruchten, 
of aan de gaven, zoals we deze ook 
wel noemen. De Geest begeleidt ons 
hierin. Deze vruchten groeien ook in 
onze geloofsgemeenschappen. Door de 
oecumene komen we nader tot elkaar 
en werken we aan wederzijds begrip. 
We geloven immers in dezelfde God. De 
dienst wordt voorbereid door Adrie van 

Ieperen van de Protestantse Gemeente, 
pastor Rien Baauw (voorganger), 
Gerry Spekkink (voorganger) en Maria 
Schotman van onze geloofsgemeenschap. 
Het gemengd koor verzorgt de zang. Wij 
hopen dat u wederom in grote getale 
aanwezig zult zijn op 20 oktober. Let op: 
de aanvangstijd is 9.30 uur. Na afloop is 
er gelegenheid om elkaar te ontmoeten bij 
een kopje koffie of thee. 

HVD middag
Op zaterdag 12 oktober is weer de 
jaarlijkse HVD middag in het Anker. In de 
kerk ligt meer informatie hierover. U kunt 
zich aanmelden bij Annie Willemsen tel. 
451853.

Startzondag
We kunnen terugkijken op een zeer 
geslaagde startviering op 1 september in 
onze kerk. Een prachtig versierde kerk 
helemaal vol met parochianen uit de HH. 
Twaalf Apostelen. Een koor met zangers 
uit de hele Vijfslag, acolieten van de 
verschillende locaties en uitnodigende 
pauselijke vlaggen buiten. Op pagina 4 in 
deze Onderweg een uitgebreid verslag. Op 
deze plek willen we iedereen bedanken 
die zich op meer of mindere wijze heeft 
ingezet om deze dag te laten slagen. 

Steenderense kermis
Traditiegetrouw kwam de kleine 
schutterij op vrijdag 13 september de 
pastoor hulde brengen. Begeleid door 

tromgeroffel velden de bielemannen de 
versierde paal, onder het toeziend oog 
van pastoor Scheve en vele kinderen en 
ouders. Nadat er lekkers uitgedeeld was 
trok de stoet weer verder. 

Veranderde samenstelling 
van de plaatselijke PCI
U leest er niet zo vaak over, maar dat 
komt omdat de PCI (Parochiële Caritas 
Instelling) in stilte werkt. Zij helpen 
mensen die in (geld)nood zitten en dat 
wordt niet aan de grote klok gehangen. 
Op pagina 6 vindt u wel vaak een stukje 
van de overkoepelende PCI van de HH. 
Twaalf Apostelen. In onze plaatselijke PCI 
geeft Jos Lohuis het stokje over aan Theo 
IJsseldijk. Wij zijn Jos dankbaar voor 
het vele werk dat hij voor de PCI heeft 
verzet. Blij zijn we dat er een opvolger is 
gevonden in de persoon van Theo. Wij 
wensen hem veel succes en voldoening in 
deze functie.

Folders Inspiratie en 
Ontmoeting
Van de gezamenlijke kerken in Hengelo 
hebben we folders ontvangen met 
het programma rond inspiratie en 
ontmoeting voor het seizoen 2019-2020. 
Het aanbod is heel divers, voor elk wat 
wils. U kunt een folder meenemen achter 
uit het kerkportaal.

Koffie drinken na de 
viering 
13 oktober, 20 oktober en 17 november.

Een rozenkrans met 
ontelbare rozenhoedjes
Sinds enige tijd ligt er op het Maria altaar 
achter in de kerk een grote rozenkrans. 
De trouwe kaarsjesopstekers hebben 
dit vast gezien. Deze rozenkrans heeft 
toebehoord aan zuster Nepomucena. Zij 
is de tante van onze mede-parochiaan 
Johan van der Haar. Johan schrijft het 
volgende over zijn tante: ‘Als jong meisje 
trad Annie Fanger, de oudere zus van 
mijn moeder, als postulante in bij de 
Zusters van O.L. Vrouw te Amersfoort. 
Bij haar professie koos Annie als 
kloosternaam Nepomucena, afgeleid van 
de naam van een Boheemse priester, 
de heilige Nepomuk, bekend door het 
biechtgeheim. Pas drie weken oud werd ik 
(Johan) als baby al gepresenteerd aan de 
nonnengemeenschap in Maarssen (april 
1934). Een regelmatig gerespecteerde 
bezoeker aan de nonnen in Maarssen 
was tot 1928 meneer pastoor Mgr. 

Vervolg op pagina 27
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H. Willibrord - Vierakker
Vierakkersestraatweg 31, 7233 SE Vierakker, 0575-441286, 
info@demooistekerk.nl; www.demooistekerk.nl 
Secretariaat: donderdag 10.00 – 10.30 uur
Rekeningnr.: NL40RABO0366417029 
Rekeningnr.: NL86RABO0327465948 (restauratie)
Redactie: redactie@demooistekerk.nl 

Locatieraad Charlotte Bonga, vz., pm., 441261;  
Jan Marijnissen, 441276; Frans Koekkoek, secretaris,  
06-46097080.

Pastoraatgroep Michel Roording, 0630727690.

PCI: email: vierakker@pci12apostelen.nl 

Akkerbloemetje Bloeiend 
(on-)kruid
In de morgenuren van donderdag 13 
juni is na een periode van afnemende 
gezondheid, na voorzien te zijn van de 
ziekenzalving, overleden in het bijzijn van 
zijn dochter: Bernardus Wilhelmus 
(Ben) Helmink, weduwnaar van Betsie 
Helmink-Rouwenhorst in de gezegende 
leeftijd van 91 jaar.
Wij herinneren ons Ben als de 
timmerman. Heel zijn leven timmerman 
geweest, zowel in dienst van zijn vader als 
van zijn broer. Ook na zijn pensionering 
bleef Ben als timmerman bezig in 
het voormalig diepvrieshuisje aan de 
Dorpsstraat.
Daarnaast was hij thuis te vinden in de 
tuin en op het kerkhof bij het graf van 
zijn vrouw Betsie en zoon Jan. Alles 
onderhield hij perfect; een ongelooflijk 
precies mannetje.
Op dinsdag 18 juni hebben wij tijdens 
een kerkelijke uitvaartdienst afscheid van 
hem genomen en hem mogen begeleiden 
naar zijn laatste rustplaats op het naast 
de kerk gelegen kerkhof bij zijn vrouw en 
zijn zoon Jan.
Moge hij rusten in vrede en mogen zij die 
achterblijven kracht en steun ontvangen 
om dit verlies te kunnen dragen.

Gastkoor
Zaterdag 19 oktober tijdens de 
Eucharistieviering om 17.00 uur zal het 
parochiekoor Bernulphus uit Oosterbeek 
de gezangen verzorgen.

Bijzondere viering
Zaterdag 9 november hebben 
parochianen van de Suitbertusparochie 
uit Culemborg een uitje in onze regio. 
Uit gewoonte willen zij het uitje afsluiten 
met een viering. Hun pastoor (pastoor 
Hogenelst) heeft daarvoor onze kerk 
uitgekozen. Helaas kan pastoor Hogenelst 

die dag niet zelf voorgaan, maar zal hun 
diaken V. van der Helm voorgaan in een 
woord- en communieviering. Deze viering 
is om 15.30 uur. De normale viering 
op zaterdag om 17.00 uur komt dan te 
vervallen.

Kindernevendienst
Deze periode is er een kindernevendienst 
op zondag 17 november om 10.00 uur 
tijdens de woord- en communieviering.

Rouwverwerkingsgroep: 
Verder na Verlies
De PKN Gemeentes van Vorden 
en Wichmond organiseren 
opnieuw vier bijeenkomsten 
rondom rouwverwerking 
in een groep. Samen met 
anderen willen we op deze 
bijeenkomsten praten over 
rouw en de verwerking ervan. 
De bijeenkomsten zijn  
’s morgens gepland en wel  
op 22 januari, 12 februari,  
26 februari en 11 maart 2020.
Een groep kan bestaan uit 
zes á acht deelnemers. Personen van 
andere gezindten zijn van harte welkom. 
Voorafgaand aan de groepsbijeenkomsten 
zal een leider van de gespreksgroep 
individueel met de deelnemers een 
kennismakingsgesprek voeren. Richtlijn 
is deelname na verlies van ongeveer een 
jaar of langer.
Hier kan van worden afgeweken.

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

verdriet delen
• Omgaan met reacties uit je omgeving

• Troost
• Hoe verder? Steun aan o.a. liederen en 

gedichten en verbondenheid
• Afsluiting met een gezamenlijke maal-

tijd
N.a.v. deze thema’s gaan we met elkaar 
in gesprek of op een andere [creatieve] 
manier aan de slag.
De bijeenkomsten zijn laagdrempelig. 
De thema’s kunnen nog wisselen, 
afhankelijk van wat u zelf in het 
kennismakingsgesprek aandraagt. 
Vanzelfsprekend is er tijdens de 
bijeenkomsten ruimschoots tijd voor 
vragen en ervaringen. 
Zwennie Langwerden en Gerda 
Brummelman leiden deze bijeenkomsten. 
Mocht U meer informatie willen hebben 
over deze bijeenkomsten, of wilt u zich 
ervoor opgeven, belt of mailt u dan naar 
Gerda Brummelman, tel: 0575 - 551962 
gerdabrummelman@kickxl.nl
Zwennie Langwerden, tel: 06 308 33 990 
zwennie@autolangwerden.nl

Suske en Wiske en de 
Zeven Werken van 
Barmhartigheid
Omdat ik i.v.m. de orkaan die over de 
Bahama’s raasde en hierover opzocht 
of over orkanen iets had gestaan in een 
Suske en Wiske stuitte ik op nummer 
79: De harp met zeven snaren. Dit 
stripboek gaat over de zeven werken 
van barmhartigheid (Mattheus 25), iets 
wat je niet bij een Suske en Wiske zou 
verwachten. Het verhaal gaat over een 
dorp dat is getroffen door een tornado.
Zolang een bepaalde harp daar niet 
speelt worden de Zeven Werken van 
Barmhartigheid niet uitgevoerd op de 
wereld. De harp is verstopt en moet 
dus weer tevoorschijn komen, zodat de 
mensen op aarde de werken weer gaan 
uitvoeren. De “goede” daden van Lambik 
pakken niet goed uit. Hij geeft bv. een 
dronken man in een café een borrel (de 
dorstigen laven). Ook geeft hij een jas 
en een bolhoed aan “Het meisje met het 
geitje”, een standbeeld van een naakt 
meisje op een plein in Antwerpen (de 
naakten kleden). Verder koopt hij een 
vis in een viswinkel en gaat die begraven 
(de doden begraven). Natuurlijk wordt 
de harp uiteindelijk ontdekt en kan de 
mensheid de werken van barmhartigheid 
weer gaan toepassen. 
Nu zal ik dan ook meteen de andere 
werken van barmhartigheid noemen. Het 
zijn: de hongerigen spijzen, de zieken 
bezoeken, de vreemdelingen herbergen en 
de gevangenen bezoeken.
Zo zie je maar hoe je soms op iets 
onverwachts stuit.
Jan Marijnissen



32 Onderweg / Onze koren

Koor Markant
Ruim 40 jaar en nog lang niet uitgezongen 
Ruim 40 jaar geleden ontstond het jongerenkoor van de Ruurlose 
Willibrorduskerk. Onder leiding van Ton Verheul werd het koor steeds 
veelzijdiger, met gastoptredens en de beroemde jubileumvoorstelling, 
die elke vijf jaar op volle zalen kan rekenen. 

‘Jubileumvoorstelling’ is eigenlijk te weinig eer voor de uitgebreide 
avondvullende revue met prachtige liederen, typetjes en hilarische muzikale 
sketches. Afgelopen november 2018 was het wederom de hoogste tijd voor een 
jubileum. De aanpak onder leiding van de nieuwe dirigente en oudkoorlid Yvon 
Taken werd aangepast aan de dag van nu. ‘Markant draait door’, een terugblik 
aan tafel op 40 jaar Markant. Interviews met gasten uit heden en verleden, vol 
passie, humor en ernst verbonden door Tanja Abbas. Natuurlijk afgewisseld met 
liederen van over de hele wereld, uitgevoerd door koor en solisten. De talentvolle 
nieuwe generatie kwam ook aan bod. 
Na zo’n jubileum gaan we weer over tot de orde van de dag. Elke dinsdag gezellig 
oefenen, onder (bege)leiding van Yvon en het combo, bijpraten, lief en leed delen 
en overleggen over de voorgestelde optredens. Kerst en het bevrijdingsconcert 
kunnen rekenen op een muzikale bijdrage en incidenteel een benefietconcert. 
Op zondag 29 september 2019 om 10.00 uur, verzorgt Markant in de 
Willibrorduskerk de muzikale bijdrage aan de meditatieve viering ‘Als het leven 
soms pijn doet’. Troost bieden aan elkaar in een viering vol licht, liefdevolle 
gedachten, meditatieve en troostende liederen. 

Uitgezongen raken we nooit, individuele leden zingen ook mee in projectkoren, 
maar een paar extra zingende mannen (tenoren en bassen) kunnen we prima 
gebruiken, dus heb je zingende buren, vrienden, familieleden of zelf zin in 
een muzikaal verzetje op de dinsdagavond? Meld je even bij onze secretaris 
Adèle (secretaris.markant@gmail.com) en kom een keer gezellig mee-oefenen. 
Het is handig als je noten kunt lezen, maar (onder ons) de meeste koorleden 
vertrouwen bij het instuderen vooral op hun gehoor. Graag tot ziens! 
 

Koor Markant in de muziekkoepel van Ruurlo (foto Willem Dane)


