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Bestuur parochie 
HH. Twaalf Apostelen
J.G.M. (Harry) Scheve, pastoor; voorzitter
P.H.M. (Paul) Seesing, vicevoorzitter
Mevr. C.A.L.S. (Ineke) Peterse-Giesen, 
secretaris
C.H.J. (Kees) Koersvelt, penningmeester
H.G.J. (Herman) Heuver, portefeuille 
gebouwen en begraafplaatsen
H.J.B. (Huub) Winkeler, portefeuille 
personeels- en vrijwilligersbeleid en portefeuille  
communicatie

Telefoonnummer voor:

Ziekenzalving, ziekenzegen 
en uitvaart        06 103 19 638

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

Contactgegevens  
parochie HH. Twaalf 
Apostelen
Pastoraal Team
J.G.M. (Harry) Scheve, pastoor, 
 tel. 06 53 21 40 17
 Kerkstraat 9, 7256 AR Keijenborg
 Email: h.scheve@12apostelen.nl

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

M.J.B. (Marga) Engelage-van Langen,  
pastoraal werker, tel.: 06 29 40 53 03
 p/a Van Heemstrastraat 4, 7204 GJ Zutphen
 Email: m.engelage@12apostelen.nl

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

Contactgegevens geloofsgemeenschappen
De contactgegevens van de geloofsgemeenschappen  
kunt u vinden op de betreffende locatiepagina 
vanaf blz. 18.

Assistentie Pastoraal Team
Diaken A.J.M. (Anton) Bos
 Tel.: 06 44902208
 Email: a.bos@12apostelen.nl

Diaken G.G.M. (Günther) Oude Groen
 Telefonisch spreekuur voor zieken en ouderen: 
 Dinsdag 18.30-19.30 uur. Tel.: 0545 272320
 Email: g.oudegroen@12apostelen.nl 

L.M.J.F. (Laura) van de Kam, 
 parochiemedewerker, tel.: 06 39639364 
 Email: l.vandekam@12apostelen.nl. 

G.J.A.M. (Gerry) Spekkink-Beunk,
 parochiemedewerker, tel.: 06 47153610
 Email: g.spekkink@12apostelen.nl

M.J. (Marian) Storteler-Wopereis,
 parochiemedewerker, tel.: 06 11178334
 Email: m.storteler@12apostelen.nl

Vertrouwenspersoon bij ongewenste 
omgangsvormen binnen de parochie
 Gerry Spekkink, tel.: 06 47153610
 Email: g.spekkink@12apostelen.nl

En wat nu..?
Velen van ons zullen dat gedacht hebben 
bij het uitbreken van het coronavirus, 
een haast ontembare vijand. Het zou een 
van de zeven plagen kunnen zijn geweest 
waarmee de Joden, onder leiding van 
Mozes op weg naar het Beloofde Land, te 
maken kregen. Zoals bekend is het getal 
zeven een belangrijk getal in de Bijbel. 
De net genoemde zeven plagen op weg 
naar het Beloofde Land zijn daarvan 
een voorbeeld. Daarnaast kennen we 
natuurlijk het Bijbelse verhaal van de 
zeven vette en de zeven magere jaren. 
Maar ook in de huidige tijd kennen de 
‘economische plagen’ een cyclus van zeven 
jaar. In een krantenartikel wordt vermeld 
dat de laatste zes presidenten van de 
Verenigde Staten in hun tweede termijn te 
maken kregen met een ‘virus’……
En wat nu….? Wat kunnen we met deze 
‘wetenschap’? Voorzichtigheid in de 
omgang wordt alom geroepen, zeker voor 
de ouderen onder ons. Aandacht voor 
elkaar, ook al is die op afstand, was altijd 
al belangrijk, maar in deze tijd nog meer. 
En die aandacht hoeft niet gebonden te 
zijn aan een cyclus van zeven jaar. Onze 
pastoor Harry Scheve en Marga Engelage 
geven hun aandacht aan ons, via internet, 
met regelmatige vieringen. Op die manier 
proberen zij de verbinding met de kerk 
levendig te houden. Wij hopen elkaar 
spoedig weer te mogen treffen in goede 
gezondheid.

Huub Winkeler
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De pastores hebben parochiemedewerker Laura van de Kam gevraagd 
een artikel te schrijven voor deze rubriek.

Ontmoeten
Met het zomernummer van Onderweg luiden we normaal de vakantie in. Een 
periode van zon, ontspannen luieren en een lege agenda. Minder geplande 
activiteiten en meer ruimte voor spontane ideeën of lekker niets doen. Een tijd 
van ‘ont’moeten. Dit jaar voelt de zomerperiode vreemd aan. Door het virus 
dat ons en de gehele samenleving al maanden in zijn ban heeft hebben we al 
tijden een lege agenda. 

Op het moment dat ik dit stuk schrijf zijn 
de basisscholen begonnen en kappers 
weer aan het werk. Als het een beetje 
meezit mogen binnenkort de terrassen 
open. Het wordt drukker op straat. 
Langzamerhand komt er weer wat 
leven in de brouwerij. In de parochie 
kijken we hoe we straks, vanaf 1 juli, de 
vieringen weer op kunnen starten. We 
willen graag weer samen vieren. Want we 
missen de liturgie, en we missen elkaar, 
enorm! Elke zondag gaat onze pastoor 
voor in een eucharistieviering. Wij 
kunnen thuis, van achter onze computer, 
meevieren. Het is fijn dat er op deze 
manier nog liturgie mogelijk is. Echter 
twee belangrijke aspecten ontbreken: 
samen vieren en elkaar ontmoeten. Het 
wekelijkse ritueel van samenkomen in de 
kerk. Samen bidden, samen zingen. Na 
afloop bijpraten onder het genot van een 
kopje koffie. Hoe vanzelfsprekend deze 
ontmoeting is merken we pas nu we dit al 
maanden moeten missen.
Velen van ons zitten alleen thuis. We 
komen de deur enkel uit voor een 
hoognodige boodschap of het bezoek aan 
een arts. Visite ontvangen we al maanden 
niet meer. Onze (klein)kinderen zien 
we alleen via beeldbellen of spreken 
we aan de telefoon. Het zijn moeilijke, 
vervreemdende en, voor velen, eenzame 
tijden. 

In het evangelie is het Jezus zelf die ons 
zegt: “Kom naar mij, jullie die vermoeid 
zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik 
jullie rust geven. Want mijn juk is zacht en 
mijn last is licht.” Dat klinkt hoopgevend. 
Jezus spreekt ons moed in: “Kom naar 
mij”. Met andere woorden: nu we in de 
buitenwereld weinig mensen ontmoeten, 
nodigt Jezus ons uit in onze binnenwereld. 
In de rust van het gebed mogen we 
onze angst, verdriet en onzekerheid met 
Hem delen. We mogen Hem om steun 
vragen, om kracht, uithoudingsvermogen 
en geduld. Jezus kan ons helpen het 
juk van de door de overheid opgelegde 
maatregelen en alle consequenties die 
daaruit voortvloeien, te dragen.

Het juk wordt 
lichter als 
we begrijpen 
dat deze 
maatregelen 
nodig zijn 
om de 
verspreiding 
van het virus 
te stoppen 
en onszelf 
en onze 
omgeving te 
beschermen 
tegen 
besmetting. 
Toch, ook als 
we hiervan 

overtuigd zijn wordt het volhouden 
moeilijker naarmate de maat-regelen 
langer duren. Wat het vooral lastig 
maakt is de onzekerheid. We weten 
niet hoelang het gaat duren. Wanneer 
we weer met onze dierbaren mogen 
samenkomen. Wanneer de koorrepetities 
of activiteiten van de KBO weer mogen 
worden opgestart. Kortom: we vragen 
ons af wanneer we elkaar weer mogen 
ontmoeten.

Jezus wil ons ook daarin nabij zijn. Hij 
stuurt mensen op ons pad die, al dan 
niet, geïnspireerd door het evangelie hun 
medemens willen helpen. Binnen onze 
parochie zijn veel mensen actief in het 
ondersteunen van hun naasten. Mede-
parochianen die de Mariakapel openen 
zodat we daar een kaarsje op kunnen 
steken. Mensen van de bezoekgroep die 
ons opbellen om te horen hoe het met 
ons is. Buren die boodschappen doen of 
een pannetje eten brengen. Kinderen die 
tekeningen maken of een kaartje sturen. 
Artiesten die optreden in de binnentuin 
van het verzorgingshuis. 
Voor wie het zien wil brengt deze crisis 
andere vormen van ‘ontmoeten’. 

In deze bijzondere situatie beginnen 
binnenkort de zomervakanties. Ook de 
zomerperiode zullen we dit jaar anders 
beleven. Geen verre reizen. Niet allemaal 
tegelijk naar het strand of bos. Geen fiets- 
en wandelvierdaagsen, grote en kleine 
evenementen of sportwedstrijden. Alles 
wat minder uitbundig en groots dan we 
wellicht gewend zijn. En juist daardoor 
misschien wel met meer aandacht voor 
de kleine, mooie en goede momenten 
van ons leven. Voor de onverwachte 
ontmoetingen met andere mensen, met 
onszelf én met Jezus, die ons uitnodigt 
bij Hem aan te kloppen als het moeilijk 
wordt. Als wij in staat zijn het ‘moeten’ 
los te laten gebeuren deze ‘ont’moetingen 
vanzelf. 

Mede namens mijn collega’s wens ik u 
uithoudingsvermogen, vertrouwen en 
geduld in deze roerige tijden. En bovenal 
een hele fijne zomer.

Laura van de Kam, Parochiemedewerker
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Koninklijke  
Onderscheidingen

Vanwege de coronacrisis werden 
de koninklijke onderscheidingen 
dit keer niet uitgereikt, maar 
ontvingen de gedecoreerden een 
telefoontje van de burgemeester. 
De uitreiking zal op een later 
tijdstip dit jaar plaatsvinden. 
Vandaar dat we geen foto’s 
van de gedecoreerden met hun 
opgespelde lintje kunnen laten 
zien.

Op 24 april kreeg Ria van 
Vleuten-Mocking uit Vorden een 
telefoontje van burgemeester 
Marianne Besselink van de 
gemeente Bronckhorst dat 
Zijne Majesteit de Koning had 

besloten haar te benoemen tot ‘Lid in de Orde van Oranje 
Nassau’. Ria zet zich onder meer in voor de Wereldwinkel, 
de Zwerfvuildag Vorden, de praatgroep milieu en onze 
parochie HH. Twaalf Apostelen. Voor de redactie een mooie 
aanleiding om Ria te vragen ‘in de spotlights’ te staan. 
Ria vertelt daarin met veel enthousiasme over al haar 
vrijwilligerstaken. Zie pagina 9.

Burgemeester drs. J.H.A. van Oostrum van de gemeente 
Berkelland belde Jan Vreman met de mededeling dat hij 
benoemd is tot ‘Lid in de Orde van Oranje Nassau’. Jan 
Vreman zet zich sinds 1985 in op veel gebieden. Hij was 
vrijwilliger bij Rijvereniging en Ponyclub De Graafschap in 
Vorden en vervulde diverse functies bij FNV Bouw. Hij is 
actief als voorganger bij de parochie HH. Twaalf Apostelen, 
is vrijwilliger bij de lokale omroep Achterhoek FM en bij het 
Heiligenbeeldenmuseum in Kranenburg en is voorzitter van 
appartementencomplex Hemminkhof in Ruurlo.

Het heeft Zijne Majesteit de Koning ook behaagd om 
mevrouw Ans Elshof-Schoot Uiterkamp te benoemen 
tot ‘Lid in de Orde van Oranje Nassau’. Zij werd gebeld 
door burgemeester Alex van Hedel van de gemeente 
Brummen. Ans is op allerlei gebied zeer actief en binnen 
de geloofsgemeenschap H. Andreas is zij een van de meest 
zichtbare gezichten, zowel achter de schermen als tijdens de 
Andreasrommelmarkt. Vanaf 2006 maakt zij deel uit van 
het bestuur en is ze steeds in de weer met het sorteren van 
de binnengekomen goederen.
Tot slot noemen we de onderscheiding ‘Lid van de Orde van 
Oranje Nassau’ van parochiaan Hans Joling uit Baak. Hij 
kreeg zijn onderscheiding voor de vele vrijwilligerstaken die 
hij vervult/vervulde in Baak. 

De redactie feliciteert alle gedecoreerden en hoopt dat zij 
spoedig een feestelijke bijeenkomst zullen hebben bij de 
ontvangst van hun decoratie. De verassing is er dan vanaf, 
maar het daadwerkelijke opspelden van het lintje is zeer 
bijzonder en zal een onuitwisbare indruk achterlaten. 
De redactie

Jubileum
De datum van het 
25-jarig priesterjubi-
leum van pastoor Harry 
Scheve was gepland: 
zondag 14 juni 2020. De 
voorbereidingen waren 
gestart. Maar helaas, het 
coronavirus gooide roet 
in het eten. Geen vie-
ring, geen feest. Pastoor 
Scheve heeft aangege-
ven zijn jubileum dit 
jaar niet te willen vieren 
vanwege alle narigheid 
die het coronavirus met 
zich meebrengt. Als mensen verdriet hebben om een overleden 
dierbare of zorgen over een ziek familielid, wil pastoor Scheve 
geen feest vieren. Hij heeft het feest uitgesteld tot volgend jaar.

Op 17 juni 1995 is pastoor Scheve tot priester gewijd. Precies 25 
jaar later op woensdag 17 juni 2020, om 10.00 uur, zal pastoor 
Scheve bij dit feit stilstaan in een besloten eucharistieviering 
in de H. Johannes de Doperkerk in Zutphen. Deze viering 
kunnen we via Kerkdienstgemist Zutphen met beeld en geluid 
meevieren. Laten we zo verbonden zijn met onze pastoor.
En natuurlijk kunnen we hem feliciteren met een kaartje, een 
mailtje of een appje: Kerkstraat 9, 7256AR Keijenborg; 
e-mail h.scheve@12apostelen.nl; telefoon 06-532 140 17

Vakantie
Mocht u er nog niet aan 
denken, dan maakt het 
voorblad van dit nummer 
‘t wel duidelijk: de 
vakantietijd staat voor de 
deur. We zijn gewend de 
vakantietijd te gebruiken 
om erop uit te trekken of 
om die bijzondere reis te 
maken waarnaar we al 
lang hebben uitgekeken. 
Maar dit jaar is alles 
anders. We leven in coronatijd, een crisistijd die ons leven op 
de kop zet. Dit jaar geen buitenlandse reizen en geen verre 
zonnige stranden. We moeten het dicht bij huis zoeken in de 
anderhalvemetersamenleving. 
Maar is het zo bezwaarlijk de vakantie thuis te moeten 
doorbrengen? De vakantietijd geeft ons – met de op 27 
maart jl. door paus Franciscus uitgesproken woorden – 
de mogelijkheid om het leven dat ons te wachten staat te 
herontdekken, om belangstellend te kijken naar hen die 
ons nodig hebben en om de genade die in ons woont te 
versterken, te erkennen en te bemoedigen. We moeten 
met Gods Geest de moed vinden om ruimtes te openen 
waar iedereen zich geroepen voelt nieuwe vormen van 
gastvrijheid, broederschap en solidariteit toe te laten.

Gerrit te Vaarwerk
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Lourdesreis 2021
Aan de titel van dit artikel kunt u al opmaken dat onze parochie 
helaas in oktober 2020 niet naar Lourdes zal gaan reizen. De 
verdere ontwikkeling rond het coronavirus maakt zo’n reis zeer 
onzeker. De Lourdes werkgroep heeft dan ook de beslissing 
genomen om een nieuwe familiebusreis in mei of begin oktober 
2021 te gaan plannen samen met de reisorganisatie Effeweg. 
In de voorbereidende fase van de voorgenomen Lourdesreis dit 
jaar, hebben wij zeer plezierig met deze reisorganisatie mogen 
samenwerken. Dat geeft ons voldoende vertrouwen om de 
ingeslagen weg ook in 2021 te vervolgen. Eind dit jaar zullen 
wij een nieuwe datum doorgeven van de eerste bijeenkomst, 
waarin wij u volledig informeren over de familiebusreis naar de 
bedevaartplaats Lourdes. 

Huub Winkeler

Nieuwe penningmeester
Als nieuwe penningmeester van de parochie 
wil ik me graag aan u voorstellen. Ik ben 
59 jaar en getrouwd met Anne, onze twee 
kinderen zijn bijna klaar met hun studie en 
wonen niet meer thuis. 
Wij wonen sinds september 2019 in Zutphen, 
daarvoor woonden wij in Naarden. Onze 
droom was om na ons werkzame leven weg 
te gaan uit de Randstand en de rust en de 
vriendelijkheid van mensen in het Oosten op 
te zoeken. Tot nu toe is dat ook uitgekomen.
Meer dan 30 jaar heb ik bij een bedrijf 
gewerkt dat de beleggingen beheerde van 
een grote familie. Hier deed ik de financiële administratie. 
Na mijn vervroegde pensionering zocht ik vrijwilligerswerk 
waarbij ik mijn werkervaring kon inzetten en iets te kunnen 
betekenen voor mijn nieuwe omgeving. Nadat ik benaderd werd 
voor penningmeester voor de parochie leek me dat een goede 
invulling van een deel van mijn vrije tijd. Verder ben ik graag 
buiten door te fietsen, wandelen en hardlopen in deze prachtige 
omgeving. Als deze vreemde tijd door het coronavirus voorbij is 
hoop ik met velen van u kennis te maken. Ik ben bereikbaar op 
penningmeester@12apostelen.nl

Kees Koersvelt

V A N  D E  B E S T U U R S T A F E L
Langzaam maar zeker gaat het de goede kant op met 
het aantal ziekte- en sterfgevallen als gevolg van het 
coronavirus. In de maatschappij wordt een aantal strenge 
maatregelen versoepeld. Zo gaan de kappers en lagere 
scholen weer open, en vanaf 1 juni zeer waarschijnlijk ook 
de horeca en musea, uiteraard met inachtneming van de 1,5 
meter maatschappij.
In ieder geval tot 1 juli zullen er in onze kerken nog geen 
openbaar toegankelijke eucharistievieringen worden 
gehouden. Gelukkig kunnen we op bijna iedere werkdag de 
eucharistieviering vanuit Keijenborg beluisteren en kunnen 
we op zondag de videobeelden van de eucharistieviering 
vanuit Zutphen bekijken. Achter de schermen wordt er 
hard gewerkt aan hoe wij verder gaan als in de kerken weer 
vieringen gehouden mogen worden. Problemen als: hoeveel 
personen worden er toegelaten – hoe houden we afstand – 
gebruik van desinfecterende zeep – optredens van koren. 
Zo zijn er veel regels die we voor onze veiligheid moeten 
uitzetten. Zodra er duidelijkheid is zullen wij u hierover 
berichten.

De parochiële startviering zal uitgesteld worden tot 
volgend jaar. Op zondag 5 september 2021 hopen we in de 
Christus Koningkerk te Vorden als parochie bijeen te zijn 
met als thema: Vasthouden en Vernieuwen. Er was al veel 
voorbereidingswerk verzet door het cluster Quintus, iets 
dat nu even in de ijskast wordt gezet. Corona zal hopelijk 
van het toneel verdwijnen maar de periode erna zal anders 
zijn...ook voor ons kerkelijk werk. Als kerkbestuur zijn we 
half mei weer bij elkaar gekomen om te vergaderen. Hierbij 
werden de normale aandachtspunten zoals zaken uit het 
pastorale team, vrijwilligers, communicatie, gebouwen en 
financiën besproken.

De inkomsten van de parochie staan onder druk. Het aantal 
parochianen dat financieel bijdraagt aan de parochie daalt 
gestaag terwijl de kosten van de parochie niet afnemen. Het 
is een punt van zorg voor het bestuur dat de kosten en baten 
van de parochie niet in evenwicht blijven. Daar komt nog bij 
dat de collecteopbrengsten momenteel stilliggen. Als u het 
kunt missen zou een extra kerkbijdrage dit of volgend jaar 
zeer gewaardeerd worden.
Namens het parochiebestuur wens ik u veel gezondheid toe 
en blijf naar elkaar omzien!

Kees Koersvelt

Vasthouden en vernieuwen
De parochiële startviering 2020 is uitgesteld.
In het vorige nummer van Onderweg stond een mooie 
uitnodigende poster om de startviering op zondag 6 
september 2020 in Vorden te bezoeken. Het thema 
‘Vasthouden en vernieuwen’ zou mooi gepast hebben als 
we het coronavirus dan bedwongen hadden. Maar helaas, 
het virus is nog niet beteugeld. Vieringen, zeker in een volle 
kerk, kunnen en mogen nog niet gehouden worden. Het 
cluster Quintus heeft het draaiboek tot 2021 in de ijskast 
gezet. Volgend jaar, zondag 5 september 2021, hopen wij 
elkaar te ontmoeten in de Christus Koningkerk te Vorden.
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Caritas helpt
Het is al weer zes weken geleden dat ik de vorige bijdrage voor 
Onderweg schreef. We zaten toen in de onzekere fase van al maar 
stijgende aantallen besmettingen door het coronavirus. Gelukkig is 
het aantal besmettingen gedaald en hebben de ziekenhuizen voor 
een groot deel de normale taken op de intensive care weer kunnen 
oppakken. Laten we hopen dat dit zo mag blijven en er niet een 
nieuwe golf van besmettingen ontstaat. Ook al willen we graag weer 
onze ‘normale’ dingen doen, fysiek contact hebben, elkaar troosten 
en steunen, en elkaar feliciteren en de hand schudden, de mogelijke 
verspreiding van het virus vraagt nog steeds de nodige discipline. 
Laten we elkaar daarin steunen en helpen.

De economische gevolgen van de coronacrisis zijn nog niet te 
overzien. De regering heeft de nodige maatregelen genomen om 
bedrijven in staat te stellen salarissen door te blijven betalen, maar 
dat zal niet altijd lukken. De media berichtten al dat het vakantiegeld 
dit jaar niet uitbetaald kan worden. Bedrijven hebben daarvoor 
maandelijks geld opzij kunnen leggen, maar dat geld is blijkbaar 
voor andere verplichtingen ingezet. Vakantiegeld is voor gezinnen 
aan de onderkant van de samenleving vaak nodig voor het kunnen 
doen van grotere uitgaven en om straks het school- , boeken- en 
kledinggeld van kinderen te betalen. En misschien is het geld nodig 
om een schuld af te lossen of een positief banksaldo te krijgen. 
Werkgevers moeten zich bewust zijn van de mogelijke gevolgen van 
het niet uitbetalen van het vakantiegeld. Natuurlijk is er ook begrip 
voor hun standpunt, maar willen we de economie weer wat op gang 
krijgen, dan moet de burger geld te besteden hebben.

Als Caritas hebben we alle werkgroepen een brief geschreven 
om extra alert te zijn op de noden van de mensen en zo mogelijk 
financiële hulp te bieden. In onze eerstkomende vergadering gaan we 
evalueren of er ten gevolge van het coronavirus extra aanvragen om 
hulp zijn gedaan. Ook zullen we bespreken of er andere manieren 
zijn om actief noden van mensen op te sporen en hulp te bieden. 
Door dalende beurskoersen is ons belegde vermogen afgenomen, 
maar samen met onze deskundige financiële commissie hopen we de 
schade te beperken. Ik heb daar in elk geval een goed gevoel bij. Ook 
al zullen de inkomsten in 2020 lager uitvallen dan geraamd, toch zal 
dat geen gevolg hebben voor de omvang van de hulpverlening. De 
afgelopen jaren zijn voldoende reserves opgebouwd om een ‘slecht’ 
jaar op te vangen. U hoeft zich dus geen zorgen te maken om ons 
budget: als u hulp nodig heeft, kunt u bij ons terecht. Wanneer u 
problemen heeft of krijgt met huurbetalingen, school-, boeken- of 
kledinggeld voor uw kinderen, het betalen van energienota’s, kapot 
witgoed en niet in de laatste plaats met voldoende voedsel, klop 
dan bij ons aan. Wij hebben de voedselbanken in onze regio extra 
ondersteund, ook omdat zij met een aanzienlijke stijging van de 
vraag om voedselpakketten te maken kregen. Er is dus wel degelijk 
armoede. Als gevolg van het coronavirus zijn de nodige gezinnen en 
alleenstaanden door het bestaansminimum gezakt. Wij helpen graag. 
U kunt ons altijd benaderen via onze algemene website of die van 
de geloofsgemeenschap. Uw aanvragen worden discreet door ons 
opgepakt. Daarvoor hebben we privacyregels vastgelegd. Deze zijn te 
vinden op onze website.

Ondanks alle nare gevolgen van het coronavirus wens 
ik u een gezonde zomer.

Theo Venneman,
voorzitter Parochiële Caritas Instelling  
HH. Twaalf Apostelen. 

Judas Iskariot
Twaalf apostelen, dat is het bekende aantal zoals wij 
het ook kennen. Maar eigenlijk zijn er dertien apostelen 
geweest. Na het verraad van Judas, werd zijn plaats 
ingenomen door een andere discipel. Judas Iskariot is 
de verrader van Jezus. Hij gaf Jezus een kus (Judaskus) 
in de Olijfhof voor dertig zilverlingen, zoals afgesproken 
met de hogepriesters. Daarop werd Jezus overgeleverd 
aan de Romeinen en stierf hij de kruisdood. Judas 
vluchtte, maar ging terug naar de hogepriesters; hij had 
verschrikkelijke spijt van zijn wandaad. Tegen de hoge 
priesters zei hij dat nu een onschuldige ter dood gebracht 
zou worden. De 30 zilverlingen wilden de hogepriesters 
niet aannemen. Judas gooide deze in de tempel op de 
grond en verliet snel het gebouw. Hij verhing zich. Zijn 
zilverlingen mochten niet in het offerblok terecht komen. 
Er werd een akker van gekocht, die later bekend stond 
als de ‘bloedakker’. 

Judas was ook al bepaald geen heilige, geweld en bedrog 
waren hem niet vreemd. Zijn bijnaam Iskariot zou 
mogelijk kunnen betekenen ‘afkomstig uit Keriot’. Er 
bestond een plaats die zo heette in de buurt van Hebron 
in het zuiden van Judea. Het is echter waarschijnlijker 
dat Iskariot is afgeleid van een woord dat ‘man van de 
dolk’ betekent. Net als Simon, een minder bekende 
discipel, was Judas waarschijnlijk een Zeloot: lid van 
een fanatieke groep strijders die de Romeinen met 
geweld en ten koste van alles het land uit wilden vechten. 
Misschien had Judas zich bij Jezus aangesloten in de 
hoop dat hij als een echte Messias de leiding zou nemen 
in het verzet tegen de Romeinen. 

Huub Winkeler 

  Jezus Onderweg
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‘Onze Koren’ wordt  
‘Een kaarsje bij Maria’
Op de achterpagina van deze Onderweg treft u een nieuwe 
rubriek aan: ‘Een kaarsje bij Maria’. De rubriek ‘Onze 
Koren’ hebben we in het vorige nummer afgesloten. We 
kijken met veel plezier terug op deze rubriek. Nooit gedacht 
dat er zoveel enthousiaste koren actief zijn in onze parochie. 
Maar liefst 27 koren hebben zich gepresenteerd, koren van 
heel verschillende ouderdom, stijl en omvang en elk met zijn 
eigen repertoire. 
Vanaf nu dus de rubriek ‘Een kaarsje bij Maria’. De redactie 
heeft begin dit jaar dit idee gekozen om uit te werken, toen 
niet wetend dat het nu in deze coronatijd o zo actueel en 
belangrijk is geworden. In iedere geloofsgemeenschap 
bestaat de mogelijkheid om een kaarsje bij Maria op te 
steken. Er is een beeld, icoon of afbeelding van Maria, 
elk met zijn eigen verhaal. Die verhalen willen we in deze 
rubriek optekenen. Naast het verhaal is er ruimte voor een 
afbeelding en een (eigen) Mariagebed. 
De geloofsgemeenschap H. Joseph uit Lochem doet de 
aftrap. We nodigen de geloofsgemeenschappen uit ook het 
verhaal over hun Maria te vertellen. 

De redactie

Heilige Corona, bid voor ons ... 
In de katholieke kerk is er een lange traditie om tegen allerlei 
plagen, natuurrampen, gevaren en ziekten heiligen aan te 
roepen, want tja ... tot wie moest de gewone man of vrouw 
zich vroeger anders wenden met zijn vragen om steun en 
hulp? Beschermheiligen waren het enige redmiddel. Ook 
nu, met de coronapandemie, bestaat de behoefte een beroep 
op beschermheiligen te doen. Is het dan toeval dat je bij het 
coronavirus uitkomt bij een heilige met de naam Corona? 

Wie was de heilige Corona? 
Volgens de overlevering werd Corona in 160 na Chr. in 
Syrië geboren. Op 16-jarige leeftijd was zij getuige van 
de terechtstelling van de heilige Victor van Damascus, 
een Romeinse soldaat die in Damascus diende ten tijde 
van keizer Antoninus Pius en vanwege zijn christelijk 
geloof de marteldood moest sterven. Daarbij werden zijn 
ogen uitgestoken en werd hij onthoofd. Als reactie op de 
christenvervolgingen en bij het zien van de marteldood van 
Victor bekeerde Corona, die tot dan de heidense godsdienst 
had aangehangen, zich tot Christus. Corona, die Victor tijdens 
zijn marteling bijstond, hem troostte en hem aanmoedigde om 
vol te houden, moest haar hulp aan de Romeinse soldaat ook 
met een buitgewoon gruwelijke marteldood bekopen. Haar 
marteldood in het jaar 177 bestond eruit dat ze tussen twee 
aan met touwen neergebogen palmbomen werd vastgebonden. 
Het touw, dat de palmbomen bijeenhield, werd vervolgens 
doorgesneden waardoor Corona – door de kracht van de 
terugverende bomen – uit elkaar werd gereten. 

De katholieke kerk viert Corona’s feestdag samen met die van 

de heilige Victor op 
14 mei. Nabij het 
dorp Feltre in Noord-
Italië staat de door 
kruisvaarders uit 
Feltre opgerichte kerk 
van de heilige Victor 
en Corona. Ook in 
Unterreit (Duitsland), 
Ennezat (Frankrijk) 
en Grazzano 
Badoglio (Italië) 
staan kerken die aan 
deze twee heiligen 
zijn gewijd. Corona 
wordt voornamelijk 
aanbeden in 
Oostenrijk en het 

oostelijk deel van Beieren. In deze gebieden zijn verschillende 
bedevaartsoorden rond haar cultus te vinden. 

Niet alleen door haar naam is men er ineens toe gekomen de 
heilige Corona met epidemieën te associëren. Dat we haar nu 
als beschermheilige tegen epidemieën beschouwen, gaat terug 
naar een lokale traditie onder de plattelandsbevolking van het 
Oostenrijkse bedevaartsoord Kirchberg am Wenschel. Daar 
werd in de 16e en 17e eeuw Corona aangeroepen om vee-
epidemieën af te wenden. 

Gerrit te Vaarwerk

Vrijwillige bijdrage 
Onderweg
Rond deze tijd van het jaar 
maken wij u er weer op attent 
dat er de mogelijkheid is om een 
vrijwillige bijdrage te geven aan 
het parochieblad Onderweg. 
Het blad is al acht jaar een 
gewild medium van de parochie 
HH. Twaalf Apostelen om u te 
informeren over verschillende 
onderwerpen. De afgelopen jaren 
heeft uw financiële bijdrage 
zeker bepaald dat wij deze vorm 
van communicatie, ook in de 
toekomst, in stand kunnen 
houden. Uw gift zorgt voor een 
blijvende basis voor de toekomst van Onderweg. 
In de bijgesloten flyer worden verschillende mogelijkheden 
aangegeven om een bijdrage te doen. Mogen wij weer op uw 
steun rekenen?
Namens de redactie van Onderweg,

Huub Winkeler

Antwoordnummer 202
7200 VB  Zutphen

parochie HH. Twaalf Apostelen

Met uw bijdrage blijven we samen Onderweg.
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Onderweg met de twaalf apostelen
Door de coronacrisis hebben heel wat 
activiteiten geen doorgang kunnen 
vinden, niet alleen landelijk maar 
ook binnen de parochiegrenzen. En 
voor zover activiteiten wel konden 
plaatsvinden, zoals de vieringen op 
palmzondag en in de Goede Week, 
speelden deze zich af in een lege H. 
Johannes de Doperkerk in Zutphen 
en waren deze alleen via livestream 
te volgen of achteraf terug te zien. Is 
het bijwonen van de Paaswake voor je 
computerscherm in plaats van lijfelijke 
aanwezigheid nogal teleurstellend en 
ongewenst, nog frustrerender is het dat 
de zorgvuldig voorbereide parochiële 
pelgrimstocht – zelfs bij een ruime 
uitleg van de coronaregels – helemaal 
niet kon doorgaan. Wat had de 
pelgrimstocht, die van 15 t/m 26 april op 
het programma stond, een prachtige en 
inspirerende serie wandelingen kunnen 
zijn. Elke dag was het schitterend weer 
en alle geplande onderdelen waren tot in 
de puntjes voorbereid.

Gelukkig is het programma voor 
2021 weer eenvoudig uit de la te 
halen. Daarom organiseren we de 
pelgrimstocht ‘Onderweg met de 
twaalf apostelen’ volgend jaar 
opnieuw, en wel van woensdag 14 
april t/m zondag 25 april 2021. In 
grote lijnen ziet het programma er 
dan hetzelfde uit als dit jaar: een 
eucharistieviering met pelgrimszegen in 
de H. Johannes de Doperkerk gevolgd 
door een rondwandeling in Zutphen 
op woensdag 14 april, een bezoek aan 
de Andreasmarkt in Brummen op 
zaterdag 24 april en een afsluitende 
eucharistieviering in de H. Johannes 
de Doperkerk in Zutphen op zondag 
25 april. En natuurlijk gaan we ook in 
2021 alle kerken in onze parochie en het 
Heiligenbeeldenmuseum in Kranenburg 
bezoeken. Reserveer 14 t/m 25 april 
2021 alvast in uw agenda!

Gerrit te Vaarwerk

Het gemis van wierook en kaarsen
Inmiddels zitten we al weer een dikke drie maanden in deze vreemde 
coronatijd. Voor veel mensen heeft dat nogal wat consequenties. In de eerste 
plaats natuurlijk voor de mensen die het virus niet overleefd hebben en 
voor hen die er erg ziek van zijn geworden. Ook voor de oude mensen die in 
verzorgingscentra en verpleeghuizen wonen is het een zeer lastige tijd. Ze 
zitten min of meer opgesloten achter de deuren en ramen van hun van verblijf, 
geïsoleerd van familie, vrienden en kennissen. Maar ook voor de jeugd is het 
niet makkelijk, zij kan niet naar school en elkaar nauwelijks ontmoeten. Veel 
ondernemers hebben het moeilijk omdat ze het werk gedwongen hebben 
moeten neerleggen. Ook veel anderen zitten thuis.

Voor mij persoonlijk is er niet veel 
veranderd. Ik kan mijn werk gewoon 
blijven doen, het enige verschil met 
de tijd van voor het virus is dat ik op 
zondagochtend geen mis of andere 
viering kan bezoeken. Toch zijn er nogal 
wat alternatieven. Vanuit veel kerken 
worden vieringen live uitgezonden. 
Omdat ik normaal gesproken op elke 
zondagochtend kosterwerk verricht in 
Keijenborg was ik tot voor kort helemaal 
geen eucharistievolger via het internet of 
de televisie, maar het ‘nieuwe normaal’ 
bracht me in andere werelden. 
Een goede Vlaamse Facebookvriend 
maakte me attent op de online vieringen 
in het dekenaat Zottegem (Oost-
Vlaanderen), waar zijn broer, die deken 
is, de mis doet. Het mooie van de 
katholieke kerk is dat de mis overal ter 
wereld hetzelfde is, en dat in Vlaanderen 
ook Nederlands wordt gesproken, 
dus ik dacht: waarom niet? Zo heb ik 
verschillende keren virtueel de mis in 
Zottegem bijgewoond. En ik moet zeggen 
dat ik graag luister naar wat deken Hans 

Vandenholen daar op zondagochtend te 
zeggen heeft. 
Maar voor mij was het ook reden om 
eens te kijken in onze eigen parochie. 
Zo zag ik op 10 mei een mooie verstilde 
eucharistieviering in Zutphen, met 
pastoor Scheve, pastoraal werker Marga 
Engelage en een klein maar zeer goed 
koor. Wat mij ook opviel is dat het 
camerawerk veel gevarieerder was dan 
in Zottegem. De camera wisselde van 
perspectief en zoomde in en uit, waardoor 
de viering optisch veel levendiger werd. 
Enfin, nu kijk ik eens in Zottegem, dan 
weer eens in Zutphen. Zo brengt deze 
andere, min of meer geïsoleerde manier 
van leven dus ook weer dingen in mijn 
leven die ik anders gemist zou hebben. En 
ik zal daarin niet de enige zijn. 

Zeker, je moet roeien met de riemen 
die je hebt, en hoe goed, waardevol 
en onmisbaar de online vieringen 
ook zijn, toch verlang ik naar de tijd 
waarin ik de kerkgang weer kan maken. 
Lijfelijke aanwezigheid geeft toch meer 
een totaalervaring. Ik wil de geur van 
wierook en kaarsen snuiven, zien hoe het 
gekleurde licht door de gebrandschilderde 
ramen valt. Ik wil medegelovigen de 
hand schudden en de Vrede van Christus 
toewensen. En na afloop van een viering 
aan een koffietafel nog even bijpraten met 
mijn broeders en zusters. 
Allemaal dingen waarvan je de waarde 
pas echt beseft in een tijd waarin het niet 
meer kan. 

Hans Limbeek



Onderweg / In de spotlights 9

Ria van Vleuten: ‘Als ik bij de hemelpoort kom, 
hoop ik dat ik voldoende puntjes heb gescoord 
om naar binnen te mogen’
Op 24 april kreeg Ria van Vleuten voor haar vrijwilligerswerk een lintje en 
werd ze benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Een mooie aanleiding 
voor een gesprek met haar.  Op maandag 11 mei bel ik aan bij een mooi huis in 
het noorden van Vorden. Ria opent de deur en we stellen ons aan elkaar voor. 
Uiteraard geven we elkaar in verband met het virus geen hand. We nemen 
plaats op de bank in de ruime woonkamer. Ook de anderhalve meter wordt in 
acht genomen. ‘Koffie?’ ‘Ja, graag!’

Eigenlijk weet ik nog niks van Ria, behalve 
dan dat ze de moeder is van de beroemde 
wielrenster Annemiek van Vleuten, de 
wereldkampioene. Maar dat verandert 
snel. Ria is een makkelijke prater en 
vertelt openhartig over haar leven.
‘Ik ben in 1948 geboren in het Utrechtse 
dorp Cothen in een gezin met acht 
kinderen. Mijn vader was boer, hij had 
een gemengd bedrijf. Ik ben de oudste 
dochter. Na de lagere school heb ik 
mijn MULO-diploma gehaald op een 
internaat in Woerden. Na de MULO 
heb ik eerst drie jaar op de boerderij 
van mijn vader gewerkt en in de 
avonduren gestudeerd. In Cothen begon 
ik al met vrijwilligerswerk. Ik was er 
lid van de EHBO en secretaris van het 
dorpscentrum. Op mijn negentiende 
ben ik begonnen als boekhouder bij 
Werkspoor Utrecht, daarna heb ik vijf 
jaar gewerkt bij een autobedrijf in Beesd 
en vervolgens ging ik aan de slag bij 
Indola Electric in Utrecht. In 1975 heb 
ik Ton leren kennen. Hij was mijn leraar 
privaatrecht. Dat vak was onderdeel van 
een opleiding die ik volgde om me verder 
te scholen in het boekhouden. In 1976 
zijn we getrouwd en gingen we in Vleuten 
wonen.’
‘Dus je heette toen Van Vleuten en ging 
ook nog eens in Vleuten wonen?’ ‘Ja, 
grappig, hè!’

Ria vertelt verder: ‘In 1978 kregen we onze 
eerste dochter, Marian, en ben ik gestopt 
met mijn professionele loopbaan. Vier jaar 
later werd Annemiek geboren. In Vleuten 
werd ik lid van de kerkelijke werkgroep 
huwelijksvoorbereiding, maar ik was 
ook medewerker in de peuterspeelzaal 
en zat ook in de opvang van de lagere 
school. In 1986 kreeg Ton een nieuwe 
baan. Hij werd gemeentesecretaris hier 
in Vorden. We verhuisden dus naar het 
oosten van het land, en moesten als het 
ware helemaal opnieuw beginnen. We 
gingen hier vaak naar gezinsvieringen, 
en van het een kwam het ander. Op zeker 
moment werd ik gevraagd om zitting te 

nemen in de parochieraad. Daarna heb 
ik geholpen met het opzetten van de 
werkgroep avondwake. De toenmalige 
pastoor hier, Van Zeelst, zag al aankomen 
dat het opzetten van dat soort groepen 
bittere noodzaak was; de tijd dat elke 
geloofsgemeenschap een eigen pastoor 
had zou immers snel voorbij zijn. Ook 
maakte ik onderdeel uit van Heelheid van 
de Schepping, dat was in de jaren tachtig 
een oecumenische werkgroep, die zich 
vanuit het idee dat we de rentmeesters 
van de aarde zijn, tot doel stelde om het 
milieubewustzijn te vergroten. We gaven 
informatieavonden over onderwerpen als: 
Hoe kan men het best gifvrij tuinieren? 
Hoe kan men milieuvriendelijk wassen? 
Enz. Vanuit die werkgroep ontstond 
weer een andere groep waarvan ik nog 
steeds in het bestuur zit, de werkgroep 
Zwerfvuildag Vorden. Het is een groep 
van zo’n 130 mensen die ieder jaar 
het zwerfvuil in het buitengebied van 
Vorden opruimt. Dit jaar zouden we 
het voor de vijfentwintigste keer doen, 
maar vanwege de corona ging het dit 
jaar niet door. Daarnaast ben ik ook tien 
jaar, tot eind 2019, penningmeester van 
Vrouwen van nu Vorden geweest. Het 
is de opvolger van de Nederlandse Bond 
van Plattelandsvrouwen, die negen keer 
per jaar een speciale verenigingsavond 
organiseert en verder een tiental 
activiteiten heeft.’

‘Dus voor die drie groepen heb je je lintje 
gekregen?’ ‘Nee, ik heb ook nog 25 jaar bij 
de Wereldwinkel in Vorden gewerkt. Twee 
maal heb ik er ook in het bestuur gezeten. 
Mijn lintje rust dus op vier pijlers!’ lacht 
Ria.
En passant vertelt ze ook nog dat ze 
ook in het parochieel liturgisch beraad 
heeft gezeten. Dat ze gezongen heeft 
in koor Vokate en dat ze al sinds 1994 
op dinsdagmorgen werkzaam is op het 
parochiesecretariaat in Vorden.
Ria vertelt verder over haar leven. 
‘In 2008 is Ton overleden, hij is een 
hele tijd ziek geweest, het was een erg 
moeilijke periode voor ons. In die tijd 
heeft het vrijwilligerswerk me op de been 
gehouden, kan ik wel zeggen. Ik ben elf 
jaar alleen geweest, maar sinds afgelopen 
februari heb ik een vriend, Theo! Ik 
heb hem leren kennen bij een van mijn 
vrijwilligersactiviteiten.’ 
Ik vraag Ria wat het geloof voor haar 
betekent. ‘Ik houd niet van het instituut 
met al zijn regeltjes, maar ik geloof in 
God, en denk ook dat je het geloof samen 
moet beleven. Waar twee of meer mensen 
in mijn naam bijeen zijn ben ik in hun 
midden, heeft Jezus gezegd. Vorden heeft 
een hele fijne gemeenschap kan ik wel 
zeggen. Het voelt als een warme deken 
om je heen. Voor mij is het geweten 
bepalend, niet de wetten en regels. De 
kern waar het hele evangelie om draait is 
liefde en barmhartigheid. En als ik later 
bij de hemelpoort kom, hoop ik maar 
dat ik genoeg puntjes heb gescoord om 
naar binnen te mogen. Ik geloof ook niet 
dat de kerk ten onder zal gaan, maar er 
zullen nieuwe vormen komen. Ook in 
de toekomst zullen er mensen zijn die 
zich door Jezus van Nazareth zullen 
laten inspireren, daar ben ik vast van 
overtuigd!’ 
Ik praat nog wat na met Ria. Ze vertelt 
met blijdschap over haar dochters. Over 
hoe ze haar verrasten met het lintje, 
dat ze overigens nog niet in huis heeft 
vanwege de corona. De hele koninklijke 
onderscheiding voltrok zich digitaal! 
Ik merk ook dat ze inmiddels een hoop 
kennis over wielrennen in huis heeft. Dat 
moet natuurlijk ook wel als een van je 
dochters wereldkampioen is. 
Het was weer een fijn gesprek met een 
zeer geëngageerde vrijwilliger! 

Hans Limbeek
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Op deze pagina hebben we vier artikelen geplaatst die 
afkomstig zijn van de lokale redacties van de geloofs-
gemeenschappen H. Joseph in Lochem, H. Willibrord in 
Ruurlo, H. Willibrord in Steenderen en H. Willibrord uit 
Vierakker. 

Een bijzondere ontmoeting
Onlangs ontmoette ik in het centrum van Lochem twee 
vrienden uit Zweden. We kwamen in gesprek over Zweden en 
de coronacrisis daar. Aan het eind van het gesprek vroeg een 
van die vrienden mij of ik nog voor de voedselbank actief ben. 
Doordat het volume van ons gesprek wat luider was dan normaal 
– we stonden immers anderhalve meter uit elkaar – pikte een 
mevrouw die langs ons liep het woord voedselbank op. “Ach 
mevrouw, als u van de voedselbank bent, hoe kan ik daar dan 
geld aan geven? In deze tijd zal dat vast extra nodig zijn.” Dit 
laatste kon ik alleen maar beamen. Ze vroeg mij even te wachten, 
want ze ging naar de bank om geld te pinnen. Nog enigszins 
verbouwereerd zag ik haar terugkomen en zij drukte spontaan  
€ 50 in mijn hand. “Met dit geld kan ik weer boodschappen doen 
voor de voedselbank”, zo legde ik haar uit.
Bijzonder toch, dat er in deze onzekere tijd spontane, mooie 
dingen gebeuren! Ik werd er echt heel blij en gelukkig van. Wilt 
u ook iets doen voor de voedselbank, dan kunt u geld storten op 
bankrekeningnummer: NL97 RABO 0123 4991 94 ten name van 
Caritas Geloofsgemeenschap H. Joseph, onder vermelding van 
Voedselbank Lochem. 
Lucia Doornbos

Paaskaars 2020
De paaskaars van dit jaar van de 
H. Willibrordkerk in Steenderen 
is tijdens de paaswake in de 
H. Johannes de Doperkerk in 
Zutphen door pastoor Scheve 
gewijd. Met kerkdienstgemist was 
deze viering thuis te volgen. Het 
was een mooie viering waarin ook 
pastoraal werker Marga Engelage 
voorging. De heer Freek Verheijen 
en mevrouw Sineke Oegema 
zongen de liederen, samen met 
organist en dirigent Joop van 
Goozen. 

Het was een mooi gezicht, alle 
14 brandende paaskaarsen. De 
paaskaars van Steenderen heeft 
tot Pinksteren op het priesterkoor 
in onze kerk gestaan. Op de foto 
is te zien dat met Pasen een 
prachtig, door de bloemengroep 
gemaakt bloemstuk stond. 

150 jaar H. Willibrordkerk Ruurlo 
in 2021
Ter gelegenheid van het 150 jaar bestaan van de Willibrordkerk 
in Ruurlo wordt een jubileumboek “150-jaar Willibrorduskerk 
Ruurlo” gemaakt. Het boek vordert gestaag. Alles wordt 
gedaan om er een mooi geschiedkundig verantwoord geheel 
van te maken. Wel zijn wij nog hongerig naar meer kopij 

vanuit de parochie. Wat zou het leuk zijn als juist van de “oude 
parochiefamilies” – met name families als Geverink, Gotink, 
te Molder, Mombarg, enzovoort, waar ter wereld zij zich ook 
bevinden – voor ons interessante informatie binnenkomt. 
Stuur ons belevenissen, anekdotes en foto’s over jullie jeugd, 
doorgebracht rond de Willibrorduskerk en school in Ruurlo. 

Informatie kan gestuurd worden naar de volgende 
telefoonnummers en e-mailadressen: W.J. Huitink, 
Barchemseweg 36, 7261DD Ruurlo, telefoon 0573-451 325, 
e-mail w.huitink@hetnet.nl; Leo Besselink, telefoon 
0573-452 376, e-mail leobesselink@concepts.nl; Jos Schooltink, 
telefoon 0573-452 013, e-mail j.schooltink@gmail.com. 
Materiaal dat je niet kwijt wilt, wordt teruggestuurd.

Coronavirus gebed
De lokale redactie van Vierakker stuurde het volgende gebed 
in, een vrije vertaling van het ‘Corona Virus Prayer’ van Kerry 
Weber.

Jezus, U reisde door steden en dorpen en “genas elke kwaal 
en ziekte”.

Op Uw bevel werden de zieken genezen.
Kom ons nu te hulp, middenin de wereldwijde verspreiding 

van het coronavirus, opdat we de helende liefde van U 
mogen ervaren.

Genees degenen die ziek zijn van het virus.
Mogen ze hun kracht en gezondheid herwinnen
door kwalitatieve, goede medische zorg.
Genees ons van onze angst die de naties en landen 

verhindert samen te werken en buren verhindert 
elkaar te helpen.

Genees ons van onze trots
die ons onze eigen onkwetsbaarheid laat claimen voor een 

ziekte die geen grenzen kent.
Jezus, genezer van allen, blijf bij ons in deze tijd van 

onzekerheid en verdriet.
Wees bij de families van degenen die ziek zijn of zijn 

gestorven. 
En als ze zich zorgen maken en rouwen, bescherm hen voor 

de ziekte en de wanhoop.
Mogen ze hun vrede kennen.
Wees bij de artsen, verplegenden, onderzoekers en alle 

medische professionals die willen genezen, getroffenen 
helpen en zichzelf in een risicovolle positie plaatsen.

Mogen zij Uw bescherming en vrede kennen.
Wees bij de leiders van alle naties.
Geef hen een vooruitziende blik om naar liefde en waarheid 

te handelen voor het welzijn van alle mensen voor wie 
ze dienen te zorgen.

Geef ze de wijsheid om te investeren in langetermijn-
oplossingen, die helpen ons voor te bereiden uitbraken 
te voorkomen.

Mogen zij Uw vrede kennen, terwijl zij samenwerken om 
dit op aarde te bewerkstelligen.

Of we nu in binnen- of buitenland zijn omringd door veel 
mensen die aan deze ziekte lijden of slechts enkelen,

Jezus blijf bij ons wanneer wij verdragen en rouwen, 
volharden en voorbereiden.

In plaats van onze angst, geef ons Uw vrede.
Jezus genees ons.
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Vieren via internet
Tot juli zal pastoor Harry Scheve iedere 
zondag om 10.00 uur de eucharistie 
vieren in de H. Johannes de Doperkerk 
in Zutphen. Dit is een besloten viering 
waarbij geen parochianen aanwezig 
kunnen zijn. U kunt deze vieringen 
beluisteren én zien via het internet: www.12apostelen.nl. 
Klikken op het groene blok ‘Vieringen’. Vervolgens klikken 
op het icoontje ‘wereldbol met koptelefoon’.
U kiest daarna voor ‘Kerkdienstgemist Zutphen’. U kunt live 
mee kijken, luisteren en bidden.
Wilt u een oudere opname bekijken, dan klikt u in de 
kalender bij de gewenste datum op ‘opname’ en vervolgens 
op ‘Naar video opname’.
Er is ook een link naar ‘Kerkdienstgemist Zutphen’ 
opgenomen op de homepage van de website. Klik op ‘home’ 
bovenaan de pagina, naast het logo. In de rechterkolom 
vindt u de link.

Iedere woensdag en vrijdag om 10.00 uur zal 
pastoor Harry Scheve de eucharistie vieren in de H. 
Johannes de Doperkerk in Keijenborg. Deze vieringen 
zijn eveneens besloten en worden tot 1 juli gehouden. Via 
‘Kerkdienstgemist Keijenborg’ zijn deze vieringen live te 
volgen met geluid. Ook hiervoor is er een extra link op de 
Homepage van onze website. Klik op ‘home’ bovenaan de 
pagina, naast het logo. In de rechterkolom vindt u de link. 

Gebedsintenties
Het pastoraal team en parochiebestuur hebben besloten om in 
juni nog geen vieringen met parochianen te houden. Pastoor 
Harry Scheve zal iedere zondag om 10.00 uur de eucharistie 
vieren in de H. Johannes de Doperkerk in Zutphen. Deze viering 
is in beeld en met geluid te volgen via Kerkdienstgemist. Zie 
hiervoor het artikel ‘Vieren via internet’ op deze pagina. 
In deze zondagsviering worden de opgegeven intenties van alle 
geloofsgemeenschappen gelezen. Wilt u voor deze periode een 
intentie opgegeven, dan kunt u dat doen op de gebruikelijke 
wijze bij het secretariaat van uw eigen geloofsgemeenschap.

We steken een kaarsje aan
Door het coronavirus komen we al 
ruim twee maanden niet meer in onze 
parochiekerken. Hierdoor kan het 
gebeuren dat we – zonder het te weten 
– afscheid hebben moeten nemen 
van medeparochianen die in deze 
coronatijd zijn overleden en in stilte zijn 
begraven of gecremeerd. Onze overleden 

medeparochianen kunnen immers niet worden afgeroepen, in 
de voorbeden genoemd of herdacht door het opsteken van een 
kaarsje. Maar dankzij de ParochiePost kunnen we toch op de 
hoogte blijven welke parochianen ons zijn ontvallen. Ook u kunt 
de ParochiePost ontvangen. Voor deze digitale nieuwsbrief, 
die minstens één keer per twee weken verschijnt, kunt u zich 
aanmelden bij communicatie@12apostelen.nl.

Nog geen vieringen met 
parochianen
Het pastoraal team en parochiebestuur parochie HH. Twaalf 
Apostelen hebben besloten om in juni nog geen vieringen 
met parochianen te houden. De overheid schrijft tot 1 juli 
een maximum voor van 30 personen. Er zou sprake moeten 
zijn van reserveren en ook dient er een gezondheidscheck 
gedaan te worden. Pastoraal team en parochiebestuur 
vinden het niet wenselijk om dit alles voor een maand op te 
tuigen.
Op 1 juli 2020 mogen we met maximaal 100 personen 
samenkomen met inachtneming van de 1,5 meter afstand 
en hygiëne. Het pastoraal team en parochiebestuur zullen 
op basis van de richtlijnen van het RIVM, het protocol 
van het Bisdom en de input van de locaties z.s.m. met 
een uitwerking komen hoe de vieringen vanaf 1 juli 
georganiseerd kunnen worden. 

Via de website www.12apostelen.nl en de digitale nieuws-
brief ParochiePost houden we u op de hoogte. 
Wilt u de ParochiePost ontvangen dan kunt u zich  
inschrijven via de homepage van de website of door uw  
naam en emailadres te mailen naar 
communicatie@12apostelen.nl. 

Geen Oogstdankviering
De LTO (Land- en Tuinbouworganisatie) heeft besloten om 
in 2020 geen oogstdankviering bij de veldkapel in Baak te 
organiseren. Het is bijna onmogelijk om dit te realiseren 
binnen de regelgeving van de coronapandemie. Het 
handhaven van de onderlinge afstand van 1,5 meter is op 
die locatie moeilijk. Daarnaast dient men met aanmeldingen 
te werken, want er mogen immers maar maximaal 100 
personen komen. De laatste jaren waren er meer dan 
100 aanwezigen. Bovendien zijn vele bezoekers van de 
oogstdankviering op leeftijd. We willen deze risicogroep niet 
onnodig in gevaar brengen.

Lezingen in de weekendvieringen
Datum Eerste Lezing Tweede Lezing Evangelie
07 juni Ex. 24,4b-6.8-9 2 Kor. 13,11-13 Joh. 3,16-18
14 juni Deut. 8,2-3.14b-16a  1 Kor. 10,16-17  Joh. 6,51-58
21 juni Jer. 20,10-13  Rom. 5,12-15  Mt. 10,26-33
28 juni 2 Kon. 4,8-11.14-16a  Rom. 6,3-4.8-11  Mt. 10,37-42 
05 juli  Zach. 9,9-10  Rom. 8,9.11-13  Mt. 11,25-30
12 juli  Jes. 55,10-11  Rom. 8,18-23  Mt. 13,1-23 
19 juli  Wijsh. 12,13.16-19  Rom. 8,26-27  Mt. 13,24-43 
26 juli  1 Kon. 3,5.7-12  Rom. 8,28-30  Mt. 13,44-52
02 aug.  Jes. 55,1-3  Rom. 8,35.37-39  Mt. 14,13-21
09 aug.  1 Kon. 19,9a.11-13a  Rom. 9,1-5  Mt. 14,22-33
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Wat valt er te 
ontdekken in 
je eigen tuin en 
buurt?
Welk huis hoort bij welk dier?

Vogel  Web

Bever Stal

Bij Holletje

Muis Huis

Haas Horst

Spin  Til

Paard  Ren

Kippen Cocon

Duiven Korf

Slak Burcht

Poes Ketel

Waakhond Heuvel

Rups Nest

Beer Hok

Roofvogel Mand

Wild zwijn Leger

Termieten Hol

Stuur je antwoorden vóór 1 juli op naar 
secretariaat@12apostelen.nl met vermelding van je naam 
en adres. Onder de goede inzendingen verloten we een 
leuke prijs.

Thuis van ons 
samen
Fragment uit gedicht 
van Jana Beranová

Ik wens je een tafel
om brieven te schrijven
ik wens je een thuis
om blij hier te blijven

Ik wens je een theepot
een tas vol geheimen
een kachel en warmte
om nooit te verdwijnen

Ik wens je een raam
om naar buiten te turen
ik wens je veel vrienden
en ook goede buren

Ik wens je de zon
en ik wens je de maan
en dat je kunt kiezen
waar te gaan en te staan

Ik wens je een boek
voor donkere dagen
en dat je nooit, nooit meer
je lijf hoeft te wagen

Ik wens je een sleutel
een hand in jouw hand
een fiets en een bal
en veel liefs in dit land

Vergeet de kinderen niet die geen eigen huis/thuis 
hebben.

“De aarde is ons gemeenschappelijk huis”, zegt paus 
Franciscus. Het gebod ‘Gij zult niet stelen’ wordt door 
Karel Eykman in de kinderbijbel woord voor woord 
uitgelegd als ‘je mag niet voor jezelf inpikken wat van 
iedereen is’.
Zoveel mensen op de vlucht of op zoek naar een beter 
leven. Zoveel mensen zonder thuis, mensen die verlangen 
naar een thuis.

Maak een mooie tekening of kaart en stuur die naar 
kinderen in het asielzoekerscentrum. 
Asielzoekerscentrum (AZC) Zutphen,  
Voorsterallee 25, 7203 DN Zutphen.
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Onder, boven,  
voor en achter
In dit vrolijke liedje - in vakantiesfeer - hoor je dat God 
zich niet laat inperken.
Tekst: Ellen Laninga - van der Veer
Muziek: Joost Laninga

Refrein:

Al vlieg ik met een vliegtuig naar een heel ver land
of vaar ik naar een eiland met een prachtig strand
al loop ik naar de buurvrouw aan de overkant
ik ben nooit in mijn eentje, want ...

Al ga ik naar mijn oma met de trein en bus
of speel ik op het schoolplein met mijn broer en zus
al loop ik voor mijn moeder naar de brievenbus
God gaat altijd met me mee, dus...

Hinkelen op de 
stoep
Teken je eigen hinkelbaan. Bij een hinkelbaan moet je er 
voor zorgen precies in de vakken te springen. Spring je 
naast een vak, dan ben je af. 
Wie haalt de baan in één keer?

Beschilder een steen en geef hem cadeau 
aan iemand die alleen thuis zit.

Onder boven 

voor en achter

God is altijd bij je,

onder boven

voor en achter

God is om je heen
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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

De locatie als 
geloofsgemeenschap
In deze tijden van het coronavirus 
wordt naar manieren gezocht om 
als geloofsgemeenschap met elkaar 
verbonden te blijven en elkaar in gebed 
te ondersteunen. Persoonlijk contact 
is ingeperkt, vergaderen en overleg 
gaan nu vooral op afstand met video-
vergaderen en telefonisch overleg. Ieder 
van ons ondervindt de gevolgen van 
sociale inperking, en vooral ouderen en 
chronisch zieken zijn kwetsbaar zolang 
nog geen beschermende vaccinatie 
beschikbaar is.
De kerk is stil en leeg en staat symbool 
voor onze kwetsbare samenleving 
en onze eigen kwetsbaarheid. De 
geloofsgemeenschap probeert andere 
wegen te vinden om elkaar nabij te zijn. 
Belangrijk is dat de liturgievieringen 
te volgen zijn in woord en beeld met 
uitzendingen van kerkdienstgemist. 
En daarnaast is persoonlijk pastoraal 
contact mogelijk door de telefonische 
bereikbaarheid van het pastoraal team.
Wij hopen zo samen deze periode door te 
komen en denken in gebed aan degenen 
die getroffen zijn door ziekte en overlijden 
in hun nabije omgeving. Wij hopen en 
vertrouwen dat het op termijn mogelijk is 
om elkaar persoonlijk te verwelkomen in 
de kerk, om daadwerkelijk de vieringen 
en sacramenten weer samen te beleven, 
elkaar weer te spreken bij de koffie en ons 
te inspireren en te verbinden met God en 
met elkaar.
Bert Luttmer

KBO Zutphen en 
Omgeving
Beste leden van de KBO,
Helaas hebben wij nog geen goed bericht 
voor u. Wij hadden gehoopt dat er toch 
enige activiteiten konden plaatsvinden in 
de maanden juli en augustus. 
Maar van Bert Luttmer, GGD-arts, 

ontving ik het advies om nog geen 
activiteiten te plannen. De risico’s zijn te 
groot. 
Wij hopen dat wij begin september 
weer mogen starten, maar ook dat is 
afwachten.
Wij wensen u vooral gezonde en rustige, 
maar ook gezellige zomermaanden toe. U 
kunt altijd contact met ons opnemen voor 
vragen of gewoon een gesprekje.
Namens bestuur KBO,
Hanneke Geurtsen

Openingstijden 
Mariakapel
De Mariakapel, ingang via de tuin aan 
de Lievevrouwestraat, is iedere dag 
geopend van 10.00 tot 17.00 uur. Men 
kan een kaarsje branden en eventueel 
een bloemetje meenemen. Men heeft 
vanuit deze ruimte een mooi zicht op het 
interieur met het fraaie Maria-altaar en 
de bloemengroep zorgt altijd voor een 
verse versiering.

Edith Stein
In deze tijden van het coronavirus 
ondervindt ieder van ons de gevolgen van 

sociale inperking en velen voelen zich 
kwetsbaar en bedreigd.
Edith Stein (1891 – 1942), leefde als Jodin 
tijdens het nationaalsocialistisch regime 
in Duitsland onder toenemende sociale 
beperking en bedreiging. Als karmelietes 
en fenomenologisch filosoof schreef zij 
diepzinnige wetenschappelijke studies, 
maar ook eenvoudige prachtige teksten:

„Man ist auf der Welt um zu leben, 
und soll das Schöne, was es gibt, 
dankbar hinnehmen. Man soll nur nicht 
verzweifeln, wenn es anders geht, als man 
sich´s gedacht hat. Man soll dann an das 
denken, was einem noch bleibt, und auch 
daran, daß man hier doch schließlich bloß 
zu Besuch ist und daß alles, was einem 
jetzt so schrecklich bedrückt, am Ende 
gar nicht so wichtig ist oder doch eine 
ganz andere Bedeutung hat, als man jetzt 
erkennen kann.“ (ESGA 2,33) Edith Stein

Je bent in de wereld om te leven en het 
mooie wat er is dankbaar te aanvaarden. 
Wanhoop niet als het anders gaat dan 
je dacht. Denk dan aan wat er voor 
je overblijft, en ook dat je hier enkel 
op bezoek bent en dat alles wat je nu 
deprimeert aan het eind niet zo belangrijk 
is, of een heel andere betekenis heeft dan 
je nu kunt zien.
Lees vooral de tekst van Edith zelf, in 
haar eigen klare en heldere bewoording.
Bert Luttmer

Misintenties
5/7: Arnolda Hendrina van Haaren; 
26/7: pastoor Wim Jongerius;  
2/8: Arnolda Hendrina van Haaren; 
Hendrikus Gerardus Johannes Wientjes.

Overleden
21/2: Carolus Cornelis Judocus 
Willemse, 85 jaar
8/4: Cornelis Alexander de Jong,  
96 jaar

Effataviering
Door de coronacrisis zijn tot nader order 
alle Effatavieringen in de St. Jan afgelast. 
Zodra er weer vieringen zijn zullen we u 
dit berichten.

Middagpauzediensten
iedere donderdag, 12.00 uur - 12.30 uur.
(Luthersekerk, Beukerstraat 10 in Zutphen)

18/6: ds. J. van Houwelingen; 25/6: ds. 
S.A. Meijer; 2/7: ds. W. de Bruin; 9/7: 
mw. R. Bekkers; 16/7: ds. W. Stolte; 
23/7: ds. J. Boer (Ermelo); 30/7: ds. C. 
Bochanen; 6/8: ds. mw. I. Builtjes-Faber. 
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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

In memoriam
Zondag 5 april is Wynand Masselink 
overleden, op de leeftijd van 44 jaar. 
Wynand is de zoon van Harry en Netty 
Masselink. Donderdag 9 april is Wynand 
begraven op ons kerkhof.
Maandag 13 april, tweede paasdag, is 
onze medeparochiaan Piet Schwegler 
overleden. Op donderdag 16 april is hij 
begraven bij zijn vrouw op ons kerkhof.
Donderdag 16 april is Annie Peters-van 
der Heijden overleden. Op 21 april is zij 
begraven bij haar Appie op ons kerkhof.

Onderweg
Heeft u ook zo genoten van het mooie 
artikel in Onderweg van Herman Blom. 
‘Wij’ wisten natuurlijk allang dat Herman 
een wandelende regionale Wikipedia is. 
Als je met vragen over de geschiedenis 
van Brummen zit, dan weet Herman vaak 
het antwoord. Een mooi naslagwerk (wat 
niet in Onderweg stond) geschreven 
door Arie van Bodegom en Herman is het 
‘Veld- en boerderijnamen inventarisatie 
in de gemeente Brummen’. Aanrader 
als u geïnteresseerd bent in uw mooie 
woonplaats met zijn vele boerderijen!

Kerkhof berichten
Coronatijd: Begrafenissen in zeer 
kleine kring en deze moeten ook nog 
zonder aanrakingen plaatsvinden. En dat 
bij een gebeurtenis waar mensen extra 
behoefte hebben aan aandacht, warmte 
en aanraking. Juist in deze moeilijke 
periode is het belangrijk nabestaanden 
die aandacht en warmte te geven, maar 
dan op een andere manier. 
De afgelopen twee uitvaarten vonden 
volledig plaats op het kerkhof, ook de 
dienst waarbij diaken Anton Bos beide 
keren voorging. Indrukwekkend, in 
zo’n kleine intieme setting. Maximaal 
30 personen, zich houdend aan de 
anderhalve meter richtlijn, en ondanks 

deze fysieke afstand, was er een grote 
onderlinge verbondenheid. Met muziek 
en ook de vogels op de achtergrond. 
Beide keren in een stralende aprilzon. Zo 
liefdevol en warm, heel bijzonder.

Klusochtend: Een kerkhof is een 
plaats van verbinding, een plek in het 
hart van mensen, en bovenal een plek 
van liefde. Want op een kerkhof is het 
duidelijk dat bijna iedereen van iemand 
gehouden heeft, dat vrijwel iedereen wel 
door iemand gemist wordt. Zaterdag 9 
mei waren er, ondanks de coronacrisis, 
maar liefst 14 vrijwilligers om het kerkhof 
zomerklaar te maken. Er werd ruim 
afstand gehouden van elkaar tijdens 
het werk en ook tijdens de koffie stond 
iedereen op gepaste afstand gezellig met 
elkaar te praten. Ook deze ochtend klonk 
het een aantal keer; ‘het gaat niet alleen 
om het werken, maar juist het sociale 
aspect is net zo belangrijk’. En dat is 
het ook. Natuurlijk, het resultaat na een 
ochtend schoffelen, vegen, harken is 
voor het kerkhof ontzettend belangrijk. 
Maar de onderlinge verbondenheid en 
gezelligheid is voor de vaste club van 
vrijwilligers misschien wel een veel 
grotere drijfveer.

Onkruid: Op de vraag voor een 
onkruidvrijwilliger in de Wegwijzer 
hebben drie mensen positief gereageerd. 
Heel veel dank alvast aan deze 
schoffelaars om het onkruid de baas te 
worden.
Jolanda Jansen-Peters
beheerder en administrateur RK kerkhof

Sint Pancratiusschool 
terug op het nest
Het is waar dat de geschiedenis zich soms 
herhaalt. Want vanaf 11 mei 2020, om 
klokslag half negen, melden zich weer 
leerlingen voor de deur van de oude Sint 
Pancratiusschool. In de rij staand worden 
ze door de meester binnengelaten. Als 
in de dagen van weleer. Wij kennen de 
school beter als ons Andreashuis.
Wat is er aan de hand? Wij mogen 
niet samenkomen. Dat is nu niet 
verantwoord. Dus staat het Andreashuis 
leeg. En basisscholen mogen vanaf 11 
mei weer open. Dat moeten ze doen op 
een veilige manier. In onze anderhalve 
meter maatschappij vraagt dat om 
afstand. En om afstand te creëren is 
weer ruimte nodig. Daar heeft de Sint 
Pancratiusschool niet genoeg van. Hoe 
daar een mouw aan te passen? Eén en één 
is ook in dit geval twee.
We schoten desgevraagd de Sint 
Pancratiusschool te hulp door onze 
ruimte beschikbaar te stellen. Groep 
8 start na de meivakantie in ons 
Andreashuis, tevens de oude Sint 
Pancratiusschool. 
Een knipoog van Onze Lieve Heer.

Schoolreisje uit 1953

Redacteur en distributeur 
gezocht
Met veel plezier schrijf ik de stukjes voor 
de bladen Onderweg en de Wegwijzer. 
Maar na 15 jaar wordt het tijd om het 
stokje over te dragen, en op zoek te 
gaan naar iemand met een frisse blik 
en pen. We zoeken iemand die het een 
uitdaging vindt om het wel en wee van 
de geloofsgemeenschap te vertalen naar 
artikelen voor de bladen en de website.
Ook zoeken we iemand die mijn 
distributiewerk van Onderweg op zich wil 
nemen. 

Mocht u interesse hebben of meer willen 
weten, neem dan contact op met
Jolanda Jansen-Peters
onderweg-brummen@outlook.com
0575-564814
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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
Overleden:
Op 29 maart Hermanus Johannes 
Sluis, echtgenote van Maria Sluis-
Roelofs op de leeftijd van 73 jaar. 
Op 31 maart Maria Theodora 
Theresia Kletter-van Dillen weduwe 
van Theodorus Jacobus Kletter op de 
leeftijd van 87 jaar. 
Op 14 april Marinus Johannes 
Nicasie, echtgenote van Neeltje Maria 
Nicasie-Gude op de leeftijd van 81 jaar. 
Op 19 mei Maria Catharina Dres, 
weduwe van de heer Visser op de leeftijd 
van 94 jaar.

Alles is verbonden
In de week dat de kopij voor Onderweg 
wordt aangeleverd, staat de encycliek 
Laudato si, 5 jaar na de afkondiging, 
weer extra in de belangstelling. Paus 
Franciscus roept ons, ‘alle mensen van 
goede wil’ om met respect en eerbied om 
te gaan met de aarde en de armen. In 
deze tijd van de coronacrisis wordt er een 
beroep op ons gedaan om verbonden te 
blijven met elkaar.

In Joppe is hier ongemerkt aan gewerkt! 
Vanaf 13 maart is de kerk ‘gesloten’, 
vinden er helaas geen openbare vieringen 
plaats en kunnen we elkaar niet 
ontmoeten, een hand of een omhelzing 
geven. 
Maar het zal u niet zijn ontgaan dat ‘het 
kerkzijn’ in afgeslankte vorm wel werd 
vorm gegeven. De uitvaarten werden 
verzorgd, de bloemen ververst, de klokken 
geluid, op het secretariaat gewerkt, 
de gebedsintenties bijgehouden, de 
achterwacht paraat, actuele kopieën lagen 
in het kerkportaal, Onderweg bezorgd, 
de tuin en het kerkhof onderhouden, 
de kerkdeuren elke dag geopend en 
gesloten, de kaarsen vervangen, één 
keer per maand was er een besloten 
viering, verzorgd door enkele leden 
van de werkgroep ‘Samen in Woord en 
Gebed’ en op dinsdagavond werd het 
Rozenkransgebed gebeden, te volgen via 
kerkdienstgemist Joppe. Hoe verbonden 
zijn en waren we met elkaar, niet fysiek 
maar wel virtueel ! Met dank aan de vele 
‘stille krachten’. 

De heren van de werkgroep Tuin- en 
Kerkhofbeheer

Planning vieringen Samen 
in Woord en Gebed
In april en mei zijn er mooie vieringen 
online verzorgd door de werkgroep 
‘Samen in Woord en Gebed’ met de 
thema’s resp. Engelen en Maria. Op 
zaterdag 6 juni om 19:00 uur kunt 
u meebidden en luisteren naar de 
besloten viering met het thema ‘Licht’ 
en voor de 4 juli staat de viering met 
het thema ‘De martelaren van Gorkum’ 
gepland. Alle vieringen zijn te volgen via 
kerkdienstgemist Joppe. Ook in juni is er 
gelegenheid de Rozenkrans mee te bidden 
op iedere dinsdagavond om 19.00 uur via 
kerkdienstgemist  Joppe. 

Geloofsgemeenschap van 
verlangen naar….
Vanaf 13 maart zijn we niet meer samen-
gekomen voor de vieringen in de kerk.  
We missen de vieringen met of zonder 
koor. Misschien bespeurt u ook een ge-
voel van heimwee naar wat zo vertrouwd 
is. Herkent u dat gevoel? Het gemis even 
met iemand te kunnen spreken en het 
heerlijke kopje koffie na de heilige mis of 
viering. We verlangen u, elkaar, weer te 
zien en om samen te kunnen zingen en 
bidden in Joppe. Als alles voorspoedig 
verloopt hopen we elkaar vanaf 1 juli weer 
te ontmoeten! U wordt geïnformeerd 
middels de nieuwsbrief hoe e.e.a. gaat 
verlopen. 

Zomer 

De zomer is in aantocht en het gevaar van 
het coronavirus is helaas nog niet voorbij. 
Let daarom goed op elkaar en op u zelf. 
Blijf vooral gezond, want we hopen u deze 
zomer in een van onze vieringen graag te 
ontmoeten. We wensen u een mooie zon-
nige zomertijd in ons fraaie Gelderland 
of elders….toe!  Om naar uit te kijken 
en alvast in de agenda te noteren: Op 16 
augustus a.s. vieren we het feest van Onze 
Lieve Vrouw Tenhemelopneming, feest 
van onze patrones. Wij beraden ons over 
een brunch in de 1.5 meter maatschappij. 
De film ‘De trots van Joppe’ over de 
geschiedenis van onze kerk is klaar! We 
hopen iedereen daar spoedig deelgenoot 
van te kunnen maken! 
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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

Een bijzondere 
ontmoeting
Onlangs had Lucia Doornbos in het 
centrum van Lochem een ontmoeting met 
twee vrienden uit Zweden. Op pagina 10 
leest u haar verslag hierover. 

Opening Mariakapel

Vanwege de coronacrisis en de daarop 
gevolgde maatregelen vinden er in 
onze kerk al twee maanden geen 
zondagse vieringen, uitvaarten en 
andere kerkdiensten plaats. Om u toch 
de gelegenheid te geven onze kerk 
te bezoeken, is de Mariakapel sinds 
half maart behalve op dinsdag- en 
donderdagmorgen ook in het weekend 
geopend, en wel op zaterdag en zondag 
van 10.00 uur tot 16.00 uur. 
Van de mogelijkheid de Mariakapel te 
bezoeken en een kaarsje op te steken, 
wordt goed gebruikgemaakt. Het aantal 
bezoekers varieert van zo’n vijf tot 
dertig parochianen per dag. Ook de 
overwegingen, die de bezoekers mee naar 
huis kunnen nemen, liggen er duidelijk 

niet voor niets. Dit in tegenstelling tot het 
winkelwagentje voor de voedselbank. Dat 
dit wagentje niet zo goed gevuld wordt, 
komt waarschijnlijk doordat de bezoekers 
de voedselbank op een andere wijze van 
etenswaren en geld (zoals hierboven) 
voorzien. De extra openingstijd van 
de Mariakapel in het weekend blijft 
gehandhaafd tot de vieringen weer op de 
‘normale’ tijden kunnen plaatsvinden en 
de coronaregels dat toelaten. 

Restauratie toren  
St. Josephkerk
Sinds november 2017 is er gewag van 
gemaakt dat van onze St. Josephkerk de 
klok, het uurwerk, de verlichting van de 
toren en de toren zelf in een deplorabele 
staat verkeren. Oorzaak is het roesten van 
de ijzeren ophanging van de klok in de 
muren van het open gedeelte van de toren. 
Met het parochiebestuur is overleg geweest 
en zijn er offertes aangevraagd om een en 
ander te herstellen. 
De effectuering ervan laat nog op zich 
wachten doordat medio 2019 het project 
‘Zon op de Lochemse St. Josephkerk’ 
er tussen kwam. Nu de zonnepanelen 
geplaatst zijn, behoren we tot de ‘Groene 
Kerken’ in Nederland indachtig de 
milieuencycliek Laudato Si (2015) van paus 
Franciscus. Het bijbehorende schildje ‘We 
zijn een Groene Kerk’ moet nog worden 
bevestigd op de buitenmuur van de kerk. 

Intussen is de restauratie van de toren 
weer opgepakt. Het parochiebestuur 
heeft ons daarop gevraagd om acties 
op touw te zetten om externe gelden te 
verwerven. Langs drie wegen proberen 

we dat te realiseren, namelijk via onze 
eigen parochianen, via de wijk Berkeloord 
(die zeer gehecht is aan de St. Josephkerk 
en die de klok zo missen) en door lokale 
bedrijven inclusief externe fondsen aan 
te schrijven. Om serieus aan te kunnen 
kloppen bij derden moet je natuurlijk een 
serieus verhaal hebben. Welnu, de St. 
Josephkerk is een nieuw monument van de 
architectuur uit de wederopbouwperiode. 
De gemeente Lochem heeft het 
parochiebestuur laten weten dat ze de 
St. Josephkerk met de pastorie op de 
gemeentelijke monumentenlijst wil zetten, 
maar het parochiebestuur houdt de boot 
om haar moverende redenen af. In 2012 
al is door het Gelders Genootschap in 
Arnhem een redengevende beschrijving 
gemaakt waarom onze kerk met pastorie 
tot de nieuwe monumenten behoort.
Om aandacht te vragen voor de 
restauratie – ook via regionale bladen 
en weekbladen – heeft de locatieraad 
het Cuypersgenootschap gevraagd om 
een architectuurhistorisch onderzoek 
te doen naar de St. Josephkerk en de 
pastorie. Dit gebeurt momenteel onder 
verantwoordelijkheid van dr. Herman 
Wesselink, gespecialiseerd in kerkelijke 
bouwkunst uit de 19e en 20e eeuw en 
verbonden aan de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed in Amersfoort. Met 
deze onderbouwde gegevens kunnen we 
duidelijk maken dat de St. Josephkerk een 
waardevol monument is, waar de gemeente 
Lochem in het algemeen en de rooms-
katholieke geloofsgemeenschap St. Joseph 
in het bijzonder trots op mag zijn.

Regelmatig wordt door parochianen de 
vraag opgeworpen: “Gebeurt er nog wat 
met die toren?” In deze vraag klinkt de 
ondertoon: “Waar blijft mijn geld?” Bij de 
Actie Kerkbalans 2018, op de inlegvellen 
en op de Lochemse locatiepagina’s in het 
parochieblad Onderweg is al enkele keren 
aandacht gevraagd voor een financiële 
bijdrage aan de restauratie van de 
kerktoren. En niet voor niets! Inmiddels 
is door de parochianen van Lochem 
al een aardig bedrag bijeengebracht, 
waarvoor onze dank. Ook heeft onze 
geloofsgemeenschap door de jaren heen 
flink gespaard, dat wil zeggen dat er voor 
groot onderhoud gereserveerd is. Dat 
betekent dat de restauratie voor een groot 
deel uit de reserveringen kan worden 
betaald. 
De locatieraad
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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 

Voorwoord
Het vullen van een locatiepagina valt in 
deze periode niet mee. In navolging van 
onze minister-president lijkt het erop dat 
we met 50% van de kennis 100% van de 
beslissingen moeten nemen. Een ander 
bekend gezegde luidt: één ding is zeker, 
niets is zeker!
Bij het schrijven van dit voorwoord – 
medio mei – zitten we zeker kerkelijk 
gezien – tot einde juni nog in allerlei 
beperkingen. Het is nog heel onzeker of 
we na 1 juli de teugels weer wat kunnen 
laten vieren en dat vieren op een andere 
manier liturgisch kunnen gaan invullen. 
In de afgelopen twee maanden hebben 
de locatieraad en de pastoraatgroep 
alle creatieve mogelijkheden benut 
om het kerkelijk leven in onze 
geloofsgemeenschap toch nog enige glans 
te geven. Naast de digitale vieringen en 
andere activiteiten van het pastoraal team 
proberen we toch een lokale aanvulling 
te bieden. De beperkte openstelling 
van onze kerk op de zondagmorgen en 
woensdagavond wordt door verschillende 
parochianen gebruikt om een kaarsje op 
te steken (zie foto), een korte gedachte in 
het intentieboek te schrijven, te bidden of 
familieleden of bekenden die overleden 
zijn te gedenken. De bezoekersgroep 
houdt voortdurend voeling met een aantal 
oudere en kwetsbare parochianen en 
dat wordt naar wij horen, zeker op prijs 
gesteld. Bij de gesprekken – op gepaste 
afstand - tijdens de opening van de kerk 
horen wij ook dat de vieringen, gekoppeld 
aan de koorzang en het koffiedrinken na 
afloop erg worden gemist. 
Het afstand houden is zeker nu alle 
beperkingen wat langer duren, moeilijk 
vol te houden maar mag er ook niet toe 
leiden dat vooral eenzame mensen op nog 
grotere afstand komen. Ook worden de 
gevolgen van de coronacrisis steeds meer 
zichtbaar bij mensen die door het kwijt 
raken van hun baan(tje) en maar weinig 
reserves hebben, in grote moeilijkheden 

raken. Laten wij vooral proberen ook voor 
die mensen oog te hebben en waar nodig 
bij te springen!
Hoewel onze regio zeker niet tot de 
zwaarst getroffenen behoort valt het 
toch vrij plotseling overlijden van een 
aantal parochianen op leeftijd zeker op. 
Het afscheid nemen – noodgedwongen 
in besloten kring en op een aangepaste 
wijze – verloopt anders dan gedacht 
en om die reden willen wij zodra de 
omstandigheden die weer toelaten 
een speciale herdenkingsdienst voor 
onze eigen geloofsgemeenschap 
organiseren. Wij zullen de daarbij 
betrokken contactpersonen hierover tijdig 
informeren. 
In de afgelopen week zijn allerlei opties 
voor het liturgisch rooster voor het 2e 
halfjaar van 2020 bekeken en waar 
mogelijk ingepland. In ieder geval is zeker 
dat de Startviering van onze parochie, 
die op zondag 6 september in onze 
kerk zou plaatsvinden, vanwege de te 
verwachten grote opkomst, een heel jaar 
zal opschuiven en ook het doorgaan van 
de oecumenische startviering – 1 week 
later – is hoogst onzeker. Wel bestaan 
er creatieve ideeën om de te plannen 
samenkomsten op de laatste zondagen 
van de maand vanuit de thema’s: leren, 
vieren en dienen, een mooie en gepaste 
invulling te gaan geven. 
Wellicht heeft u ook vernomen dat de 
dirigent en de pianiste van ons koor 
Vokate met hun werkzaamheden gaan 
stoppen en het bestuur van Vokate 
maar ook wij zijn dringend op zoek naar 
geschikte opvolging. Heeft u een goede 
tip laat het één van ons dan zo spoedig 
mogelijk weten!
Helaas kan er op dit moment weinig 
ander nieuws worden gemeld. Volg de 
tussentijdse wijzigingen en nieuwtjes 
via de ParochiePost, Vordens Contact 
en andere nieuwsdragers en blijf vooral 
gezond!
Namens de locatieraad en pastoraatgroep,
Ton Rutting

Overleden
Op 16 april overleed mevrouw Anna 
Overbeek-te Molder op de leeftijd van 
96 jaar. Na een afscheidsviering in kleine 
kring is zij op 21 april begraven op de R.K. 
Begraafplaats in Kranenburg. Moge zij 
rusten in vrede.
Op 3 mei overleed de heer Edward 
Victor Gatrace op de leeftijd van 92 
jaar. Hij is in besloten kring begraven op 
de Wiersse. Moge hij rusten in vrede.
Op 6 mei overleed de heer Gerrit ten 
Have op de leeftijd van 90 jaar. Op 14 
mei vond na een besloten gebedsviering 
in de Christus Koningkerk de crematie 
plaats in Zutphen. Moge hij rusten in 
vrede.
Wij wensen alle families sterkte bij 
het verwerken van het verlies van hun 
dierbaren.

Koninklijke onderscheiding 
voor Ria van Vleuten
Op 24 april kreeg Ria van Vleuten voor 
haar vrijwilligerswerk een lintje en werd 
ze benoemd tot Lid in de Orde van Oranje 
Nassau. Ze kreeg deze onderscheiding 
omdat ze in verschillende functies van 
grote waarde was voor de Wereldwinkel, 
Zwerfvuildag Vorden, praatgroep 
Milieu (coördinator) en voor onze 
geloofsgemeenschap Christus Koning. Ria 
heeft ruim 25 jaar op de dinsdagmorgen 
secretariaatswerkzaamheden verricht 
en daarvoor ook in allerlei andere 
werkgroepen gezeten.
Toeval of niet, de redactie van Onderweg 
heeft haar enkele maanden geleden 
gevraagd om een interview voor onze 
rubriek “in de Spotlights”. Op pagina 
9 kunt u hier uitgebreid lezen over 
belangrijke dingen in haar leven.
Ria, nog van harte gefeliciteerd 
met je onderscheiding, bedankt 
voor de jarenlange inzet voor onze 
geloofsgemeenschap en we hopen nog 
lang gebruik te kunnen maken van je 
diensten.
Joseph Wissink 
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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: annette.morgenster26@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

kerk open doen. Elke woensdagavond de 
kerkklokken luiden. Zorgen dat de vlag 
op de toren wappert. Zorgen dat alles 
onderhouden wordt, schoongemaakt 
wordt of dat het kerkhof geschoffeld 
wordt. Dit zijn duidelijke tekenen van een 
levende geloofsgemeenschap. 

Voor de een is dit een periode van 
kleine aanpassingen, maar ach, dan 
valt het verder allemaal wel mee. 
Voor een ander is dit een periode van 
totale ontregeling, angst, zorgen en 
misschien wel een confrontatie met 
ziek zijn of zelfs overlijden. Ook in onze 
geloofsgemeenschap zijn mensen de 
afgelopen tijd ziek geworden en er zijn 
parochianen overleden. Patiënten hebben 
naast hun ziek zijn ook te maken gehad 
met het feit dat er geen bezoek mocht 
komen. En het afscheid nemen in het 
geval van overlijden kon maar op heel 
beperkte schaal. Dat maakt een moeilijke 
periode extra zwaar. 

Het pastoraal team is van mening dat, 
wanneer er weer publieke vieringen 
mogen plaatsvinden, één van de eerste 
vieringen in het teken moet staan van 
de overleden parochianen. Niet met 
een parochiële viering, maar in iedere 
geloofsgemeenschap apart. In zo’n viering 
wordt dan uitgebreid stilgestaan, samen 
met de nabestaanden, bij het overlijden 
van de parochianen. Zodra bekend is 
wanneer en hoe we dit gaan vorm geven, 
zullen we u hierover informeren.

Om weer terug te komen op de eerste 
zin op deze pagina: de vakantieperiode 
komt er al weer aan. Misschien had u al 
iets geboekt en weet u niet of u nu wel 
op vakantie kunt. Misschien wordt de 
vakantie geannuleerd, of wordt er op een 
geheel andere manier vakantie gevierd 
dan gedacht. Eigenlijk maakt het allemaal 
niet zo veel uit. De vakantie is bedoeld 
om even los te komen van de dagelijkse 
beslommeringen. En hoewel menigeen 
dat associeert met ver reizen, hoeft dat 
natuurlijk helemaal niet. U kunt ook 
vakantie vieren in de eigen omgeving. 
Er hoeft even helemaal niets. We wonen 
in een prachtige omgeving en kunnen 
lekker de natuur in, een stukje fietsen 
of wandelen. We kunnen heerlijk in de 
achtertuin of op het balkon zitten en 
alleen maar om ons heen kijken. Dan zijn 
er opeens zoveel dingen te zien (of we 
sluiten de ogen en dommelen even weg). 
Of we kunnen de tijd benutten om eens 
iets nieuws te ondernemen. Wat u ook 
gaat doen, hoe u de vakantie ook invult, we 
wensen u een mooie tijd toe. En vanaf juli 
hopen we u weer in de kerk te ontmoeten. 
Het is nog niet mogelijk om na de viering 
met z’n allen koffie te drinken in het KJ 
gebouw. Dan zitten we te dicht op elkaar. 
Maar heeft u na de viering behoefte aan 
een kop koffie en een praatje, loopt u dan 
gerust even binnen. De koffie staat sowieso 
klaar en er zijn altijd een aantal mensen 
aanwezig. U bent welkom!

Gebedsintenties
20 juni: Jan ten Thije, jaargedachtenis. 
Willemien Groot Kormelink- Hoytink. 
overl. ouders Elschot-Spekschoor. 
Fam. Pelgrum. Theo en Riek Verheijen. 
Gerrit en Fien Stegeman. Anna Dute 
Geessinck. Ben Lubbers. Frans Jansen. 
Jan Schneider. overl. fam. Geerligs 
en Ottenschot. overl. fam. Belterman. 
overl. ouders Heutinck-Wieggers. 5 juli, 
Rudie Assen jaargedachtenis. 19 juli: 
fam. Pelgrum. 27 juni: Willemien Groot 
Kormelink-Hoytink. Om kracht bij een 
ernstige ziekte. Theo en Riek Verheijen. 
overl. fam Geerligs en Ottenschot. Ben 
Lubbers. 9 augustus: Willemien Groot 
Kormelink-Hoytink. Fam. Pelgrum.

Vakantieperiode
De vakantieperiode komt er alweer aan. 
En dat voelt voor heel veel mensen een 
beetje raar. We zitten nog volop in de 
coronacrisis en hoewel het de goede 
kant op gaat en de regels al minder strikt 
zijn, is er nog heel veel dat niet kan en 
heel veel waar we rekening mee moeten 
houden. De hygiënevoorschriften zullen 
nog lang van kracht blijven, evenals 
het 1,5 meter afstand houden. Daar 
krijgen we als kerk ook mee te maken. 
Waarschijnlijk mogen de kerken vanaf 
1 juli weer open en kan er weer in eigen 
kerk gevierd worden. Ook daar zullen we 
dan met aanpassingen te maken krijgen. 
Hoe dat gestalte gaat krijgen, zullen we 
in de volgende Onderweg over berichten. 
Het is in ieder geval fijn om weer naar de 
kerk te kunnen. Al moet er ook gezegd 
dat het heel fijn was dat pastoor Scheve 
elke dag in Keijenborg en elke zondag in 
Zutphen een viering heeft verzorgd die 
online te volgen was. Daardoor hebben 
we in een heel turbulente tijd toch 
kunnen vieren en pastorale nabijheid 
mogen ervaren. Vanaf deze plaats heel 
hartelijk dank daarvoor! Ook de mensen 
die zich extra ingezet hebben om de 
boel draaiende te houden willen we heel 
hartelijk danken. Elke zondagochtend de 
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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 

150 jaar Willibrorduskerk-
Ruurlo in 2021
Het laatste nieuws over het jubileumboek 
“150-jaar Willibrorduskerk” leest u op 
pagina 10.
Helpt u mee om er een mooi boek van te 
maken?

Corona snoert de monden 
van ons koor
Tijdens de repetitie van 12 maart jl. 
heeft het gemengd koor besloten om te 
stoppen met de repetities in verband met 
de alarmerende berichten over Covid-19. 
Kort daarna kwam er bericht van het 
bisdom dat alle vieringen werden afgelast, 
dus ook geen koren en koorrepetities 
meer. De teleurstelling bij het koor was 
en is nog steeds groot. Koorleden kijken 
wekelijks uit naar de repetitieavond. 
Tijdens een viering lijkt het vanzelf 
te gaan, maar er wordt hard en 
intensief gewerkt en geoefend om dit te 
bewerkstelligen. We waren met het koor 
druk bezig om ons voor te bereiden op 
de viering van Eerste Paasdag. Helaas…. 
Het liep anders dan gedacht. De oproep 
was: “Blijf thuis en beperk je contacten. 

Houd afstand!” En toen werd het heel 
stil. Ik vond dat ik als dirigent iets moest 
doen en ben elke dag twee koorleden 
gaan bellen. Even horen hoe het gaat. 
Door deze persoonlijke gesprekken met 
iedereen merkte ik hoe belangrijk de 
wekelijkse repetitie voor de leden is. Na 
iedereen gesproken te hebben, vroeg ik 
me af wat ik nog meer kon doen. Met 
mijn partituren en de GvL-bundel ben 
ik naar de Willibrorduskerk in Ruurlo 
gegaan. Dankzij de inzet van vrijwilligers 
is de kerk dagelijks open van 10.00-12.00 
uur. Daar trof ik Ineke Peterse, zij was 
bereid me te begeleiden op het orgel 
en ik heb een paar liederen en psalmen 
gezongen. Daarna heb ik contact gezocht 
met Wil Kok, onze vaste organist en 
ook zij wilde graag meewerken aan dit 
initiatief. Sindsdien zingen en spelen 
we twee keer in de week. “Ave Maria”, 
“Panis Angelicus”, de Psalmen, maar ook 
de liederen van Huub Oosterhuis. Sterke 
teksten die in deze roerige tijd krachtig 
binnenkomen. Wat zou het prachtig zijn 
om deze liederen weer samen te kunnen 
zingen met het koor. Voorlopig kan ik 
alleen tegen u zeggen: hou vol en blijf 
gezond. 
Frans Oesterholt, dirigent gemengd koor

Jan Vreman krijgt een 
lintje
Burgemeester Joost van Oostrum had op 
vrijdagmorgen 24 april een bijzonder leuk 
telefonisch contact met Jan Vreman. Hij 
vertelde dat het Zijne Majesteit de Koning 
heeft behaagd hem te benoemen tot Lid 
in de Orde van Oranje-Nassau. Wat een 
verrassing. Hij werd er emotioneel van. 
Hij kon het bijna niet geloven dat hij 
een lintje kreeg. Felicitaties, kaarten, 
bloemen en telefoontjes. De burgemeester 
bracht hem zelf een boeket bloemen. 
Het is een onvergetelijke dag voor Jan 
en Mariëtte geworden. De uitreiking van 
de versierselen is op een later moment 

dit jaar. Door corona kon de traditionele 
‘Lintjesregen’ dit jaar niet doorgaan.

Grietje Weenk, bedankt!

Met pijn in ons hart hebben we, vanwege 
de coronalockdown tot nu toe met stille 
trom, afscheid genomen van Grietje. 
Drie jaar lang gaf Grietje met hart en 
ziel leiding aan de Catechesegroep van 
onze kerk. D.w.z. dat zij de coördinatie 
deed van onze drie voornaamste 
jeugdactiviteiten zoals Sint Maarten, 
Kindeke Wiegen en Palmpasen. Voor 
Kerstmis hebben we een andere, zeer 
bevlogen groep vrijwilligers en sinds 
kort is er een aparte werkgroep voor 
de Kliederkerk waar Grietje ook nog 
aan deel heeft genomen. Echter Grietje 
is weer gaan studeren, heeft succesvol 
haar opleiding tot onderwijsassistente 
niveau-4 afgerond en zij is nu aan 
het solliciteren in het basisonderwijs. 
Daarnaast heeft zij een leuk gezin met 
twee jonge meiden die ook aandacht 
willen. Grietje, we gaan je nog een 
keer écht bedanken, maar voor nu via 
deze weg: heel erg bedankt voor jouw 
inzet, voor dat je de afgelopen drie jaar, 
ondanks je soms haperende gezondheid 
en je intensieve studie, zoveel energie in 
onze catechesegroep hebt gestoken! Je 
hebt alles zo mooi georganiseerd dat een 
opvolger in een gespreid bedje stapt van 
kratten met spullen en draaiboeken! Blijf 
zo sprankelend en enthousiast als je altijd 
bent, dan gaan de schoolkinderen een 
droomjuf krijgen! Wie het leuk vindt om 
deze drie activiteiten voortaan te regelen 
voor ons aan de hand van de draaiboeken, 
kan zich aanmelden bij Anny Strijker, 
0573-452652 of anny@strijkerweb.nl 

Herinnering 
Heggen knippen op 17 en 18 juli.
Even doorgeven aan Johan Gotink indien 
u wilt komen. (0573-453281).
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H. Willibrord - Hengelo
Spalstraat 38; 7255 AD Hengelo (Gld.); 0575-461275; 
info@willibrordhengelo.nl; www.willibrordhengelo.nl
secretariaat: woensdag 14.30 – 15.00 uur.
Rekeningnr.: NL85RABO0121392570; 
NL82RABO0119538857 (kerkbijdragen); 
Redactie: louise50@live.nl, henk@roes-po-advies.nl 

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

PCI: email: hengelo@pci12apostelen.nl

St. Willibrordkerk in 
Hengelo Gld
Op twee panelen is de geschiedenis 
vastgelegd in woord en afbeeldingen:

Wie was Willibrordus?
Geboren in 658 in Northumbrië 
(Engeland) en overleden in 739 in 
Echternach (Luxemburg).
Willibrord is een christelijke heilige en 
staat bekend als de apostel der Friezen, 
soms ook apostel van de Lage Landen 
genoemd.
Willibrord was ook oprichter en bouwer 
van een groot aantal kerken en kloosters. 
Willibrord stierf op 81 jarige leeftijd en 
werd begraven in Echternach. Zijn graf 
ligt in de crypte van de basiliek van de 
abdij van Echternach.

St. Willibrorduskerk in 
Hengelo  
(rijksmonument 514915)
De kerk werd in 1842 gebouwd als 
pseudobasiliek met aangrenzende 

pastorie naar een ontwerp van architect 
H. Bauer.

De kerk bestaat uit een voorportaal met 
centrale klokkentoren, een driebeukig 
middenschip en een koor, geflankeerd 
door een sacristie en een zijkapel.
In 1924 werd de kerk en haar interieur 
geheel vernieuwd naar ontwerp van 
de Rotterdamse architect H.C.M. van 
Beers. Deze verbouwing werd uitgevoerd 
door de Fa. Neijenhuis uit Beek. De 
ijzeren ramen werden vervangen door 
10 ramen in glas-in-lood. In acht ramen 
is St. Willibrord uitgebeeld als belijder, 
kerkbouwer, wonderdoener, apostel, 
aartsbisschop, Benedictijn, missionaris en 
kloosterstichter. De andere twee ramen 
zijn gewijd aan Maria en Jozef.

Religies in Europa
Europa kent een grote verscheidenheid 
aan religies. Het christendom is 
het grootste geloof in Europa. Het 
christelijk geloof is verdeeld in meerdere 
groeperingen. In een overzicht is te zien 
hoe de religies over Europa zijn verdeeld.

Op het tweede paneel wordt aandacht 
besteed aan de glas-in-lood ramen in onze 
kerk.
Er zijn tien glas-in-lood ramen. Aan elke 
kant vijf. Op acht van deze ramen is Sint 
Willibrordus te zien. Sint Willibrordus is 
de patroonheilige van de kerk.
Het zijn gotische ramen: Ze doen denken 
aan in gebed gevouwen handen. Het glas 
is in loden strips gevat en het geheel in 
hardstenen kozijnen. Alleen de gezichten 
en kleding zijn gebrandschilderd en ook 
het zogenaamd ‘alziend oog van God’.
Op de twee andere ramen is de Heilige 
Maagd Maria en Sint Jozef te zien.
In 1994, zijn alle kerkramen 
gerestaureerd door glazenier v.d. Wal 
uit Vorden. Dit was hard nodig, het 
glas rammelde in de loden strips. De 
kosten werden door de parochianen 
bijeen gebracht en mede door de inbreng 
van vrijwilligers kon veel geld worden 
bespaard.

Interieur van de kerk
Op dit paneel staan ook een zestal foto’s 
van het interieur. Op dit moment staan 
de panelen achter in de kerk bij de 
Mariakapel. 
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H. Johannes de Doper - Keijenborg
Kerkstraat 7, 7256 AR Keijenborg; 0575-461314, 
Secretariaat: donderdag 10.30-11.00 uur
Rekeningnr.: NL85RABO0125501102 (algemeen)
NL25RABO0125502958 (gezinsbijdrage Keijenborg)
NL97RABO0374716390 (gezinsbijdrage Zelhem)
Redactie: hannieankersmit@hotmail.com
Gezinsbijdrage/kerkbalans: C. Gerritsen 06-10065324

Locatieraad/pastoraatgroep
Rob Besselink, 462882; Hans Limbeek, 0314-641546,  
Dini Compas-Nijenhuis, 06-40594236;  
Annie Stapelbroek, 0314-641477

PCI: email: keijenborg@pci12apostelen.nl 

Bereikbaarheid Sint Jan de Doper 
Het parochiesecretariaat is geopend op 
donderdagmorgen van 10.30 – 11.00 
uur. Telefoon 0575-461314. Voor 
spoedgevallen bij een overlijden of 
spoedbediening belt u de parochiewacht. 
Telefoon 06 10 31 96 38. Contactpersoon 
voor Zelhem: De heer J. Waalderbos, 
Zonnebloemstraat 43, 7021 ZA Zelhem, 
tel. 0314-623809.

Stichting R.K. Begraafplaats 
Keijenborg 
Contactpersoon: Mevr. J. Lamers 
tel. 0575 – 464162, email : 
begraafplaatskeijenborg@hotmail.com; 
website www.begraafplaatskeijenborg.nl
Nieuwe tarieven 2020: deze kunt u 
vinden op de website van de HH. Twaalf 
Apostelen, locatie Keijenborg!

Parochiële Caritas Instelling
Secretariaat: Fons Lamers, Kroezerijweg 
8, 7256 KR Keijenborg. 
 

Mariakapel open
De Mariakapel is open van ongeveer 
11.00 uur tot 17.00 uur. (na de viering 
van 10.00 uur, die pastoor Scheve bij 
ons in de kerk doet en te horen is via de 
computer/kerkdienstgemist). 

In het grote portaal staat een tafeltje met 
boekjes en stencils om mee te nemen, met 
informatie dat anders achter in de kerk 
ligt. Ook enkele mooie gedichten. 
En er is de mogelijkheid om kaarsen op te 
steken.

Jaargedachtenis
De jaargedachtenisvieringen van mei 
zullen worden uitgesteld tot latere datum. 
De families krijgen daar tijdig bericht van. 

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

Gebedsintenties 
Deze zullen voorlopig worden gelezen 
in de zondagsviering om 10.00 uur in 
Zutphen.
Deze viering is met geluid en beeld te 
volgen via kerkdienst gemist: https://
www.12apostelen.nl/index.php/
kerkdienstgemist-zutphen/

Uit Parochienieuws
Het pastoraal team en het 
parochiebestuur hebben besloten 
om in juni nog geen vieringen met 
parochianen te houden. Vanaf 1 juli 2020 
mogen we met maximaal 100 personen 
samenkomen met in achtneming van 
de 1,5 meter afstand en hygiëne. Het 
pastoraal team en het parochiebestuur 
zullen op basis van de richtlijnen van 

het RIVM, het advies van het bisdom en 
de input van de locaties z.s.m. met een 
uitwerking komen hoe de vieringen vanaf 
1 juli georganiseerd worden. 

Restauratie uurwerken
Nu de succesvolle Actie Kerkklok achter 
de rug is, liggen de vier uurwerken bij 
de reparateur. De bedoeling is dat de 
verlichting op alle uurwerken op uniforme 
wijze wordt aangebracht. Wanneer de 
uurwerken weer aan de kerkmuur zullen 
worden gemonteerd is op dit moment 
nog niet precies te zeggen, maar er 
wordt aan gewerkt! In de nasleep van 
de Actie Kerkklok zijn er ook nog zeven 
kerkbanken verkocht voor het goede doel. 
Er zijn nu nog twee kerkbanken te koop. 
Heeft u belangstelling voor zo’n bank? 
Neem dan contact op met Ciska Gerritsen 
06-10065324 of Rob Besselink 462882.

Afvoer regenwater
De afvoer van het regenwater dat van 
het kerkdak af komt is losgekoppeld 
van het riool. Kleine verhogingen in het 
pad tussen de pastorie en de kerk en 
om de kerktuin zorgen er nu voor dat 
het water in een soort bassin loopt en 
weg kan zakken in de grond. Voor dit 
nieuwe afwateringssysteem kon een mooi 
subsidiebedrag worden binnengehaald. 

Door-de-weekse-
vieringen via internet
Iedere woensdag en vrijdag om 10.00 uur 
viert pastoor Harry Scheve de eucharistie 
in onze kerk in Keijenborg. Hierbij 
kunnen geen parochianen aanwezig zijn, 
maar de vieringen zijn live te beluisteren 
via ‘kerkdienstgemist Keijenborg’, 
op de website www.12apostelen.nl. 
Klikken op het groene blok ‘Vieringen’. 
Vervolgens klikken op het icoontje 
‘wereldbol met koptelefoon’ en klikken op 
‘kerkdienstgemist Keijenborg’. 
Woensdag 17 juni viert pastoor Scheve 
niet in Keijenborg, maar in Zutphen. 
Ook deze viering is zonder parochianen. 
Deze viering kunt u dus meevieren via 
‘kerkdienstgemist Zutphen’. 
Deze dag viert pastoor Scheve zijn 
25-jarig priesterjubileum. Zie ook het 
artikel op pagina 11.
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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: pastoriebaak@outlook.com

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

PCI: email: baak@pci12apostelen.nl

Koffiedrinken
We zullen als gevolg van de maatregelen 
tegen de coronapandemie waarschijnlijk 
in juli wel samenkomen, maar nog geen 
koffie drinken. 

Nog geen vieringen met 
parochianen in juni 2020
Het pastoraal team en parochiebestuur 
parochie HH. Twaalf Apostelen hebben 
besloten om in juni nog geen vieringen 
met parochianen te houden. De overheid 
schrijft tot 1 juli een maximum voor 
van 30 personen. Er zou sprake moeten 
zijn van reserveren en ook dient er een 
gezondheidscheck gedaan te worden. 
Pastoraal team en parochiebestuur 
vinden het niet wenselijk om dit alles voor 
een maand op te tuigen. Op 1 juli 2020 
mogen we met maximaal 100 personen 
samenkomen met inachtneming van 
de 1,5 meter afstand en hygiëne. Het 
pastoraal team en parochiebestuur zal op 
basis van de richtlijnen van het RIVM, 
het advies van het bisdom en de input 
van de locaties z.s.m. met een uitwerking 
komen hoe de vieringen vanaf 1 juli 
georganiseerd kunnen worden.

Viering op 21 juli
Zoals het er nu uit ziet zal de eerste 
normale viering gehouden kunnen 
worden op dinsdag 21 juli om 19.00 uur. 
Pastoraal werker Marga Engelage zal 
voorgaan, we zullen ons aan de richtlijnen 
houden. 

Geen oogstdankviering
LTO heeft besloten om in 2020 geen 
oogstdankviering te organiseren. 
Het is bijna onmogelijk om dit te 
realiseren binnen de regelgeving van de 
coronapandemie. Het handhaven van 
de 1,5 meter onderlinge afstand is op 
die locatie moeilijk. Daarnaast dien je 

met aanmeldingen te werken, er mogen 
immers maximaal 100 personen komen. 
De laatste jaren waren er meer dan 100 
personen aanwezig. Bovendien zijn vele 
bezoekers van de oogstdankviering op 
leeftijd, de risicogroep willen we niet 
onnodig in gevaar brengen.

Tentoonstelling 
Deze zomer zal er een beperkte expositie 
plaatsvinden in het profane deel van 
de kerk. Een tentoonstelling met een 
film en wat historische afbeeldingen, 
onder andere van de kermis. Het 
dorpshuis in wording zal hiervoor 
gebruikt worden van 1 juni t/m 27 
september, dagelijks van 9.00 uur tot 
17.00 uur. Langs de buitenmuren kunnen 
Baakse kunsttalenten hun schilderijen 
opstellen. Blijkbaar hebben we in Baak 
best veel talent, het is mooi dat zij in de 
gelegenheid worden gesteld om dat talent 
te tonen. Er zal helaas geen opening met 
festiviteiten plaatsvinden.

Klokken luiden
Het zal u ongetwijfeld niet ontgaan zijn. 
De klokken van de kerk hebben in maart 
en april veelvuldig geklonken. Het waren 
klokken voor troost en bemoediging. 
Mogelijk hoort u verschil in het geluid 
als de klokken luiden. Als er iemand 
overleden is, en na afloop van de uitvaart 
als we naar het kerkhof gaan wordt klok 

1 geluid. Voor aanvang van de viering 
worden klok 2 en 3 geluid. Klok 1, 2 en 3 
worden geluid bij doop, huwelijk, en voor 
aanvang van de kermis. Met dank aan 
onze koster Diny Schiphorst, heeft u in 
de coronatijd klok 1,2 en 3 gehoord voor 
troost en hoop. Veelal op woensdagavond 
van 19.00 uur tot 19.15 uur.

Gebedsintenties
Zo. 14/6 Herman Hendriks, Ouders van 
Leussen-Wolbrink, Ouders Dashorst-
Brink, . Gerard Spijkers, Ouders 
Spijkers-Betting, Ouders Cornelissen-
Brink, Ouders Dashorst-Brink, Tonny 
Schooltink, Paula Eugelink-Lahn, mevr. 
Buiting-Buser, Teun en Marie Eliesen-
Hendriks, Fam. Veenhuis-Zents, Ouders 
Hebben-Smit, Ouders Schoenaker-
Janssen, Jan en Gretha Janssen-Bosman, 
Jos en Bets Hermsen-Goris, Ouders van 
Leussen-Schooltink-Bosman. Di.21/7 
Herman Hendriks, Jgt. Bets Hermsen-
Goris, Jgt Theodora Johanna Driever-
Masselink, Tonny Schooltink, Paula 
Eugelink-Lahn, mevr. Buiting-Buser, 
Ouders Jan en Will Schutte-Bosman, 
Ouders Dashorst-Brink, Gerard Spijkers, 
Ouders Spijkers Betting, Ouders 
Cornelissen-Brink, Teun en Marie 
Eliesen-Hendriks, Fam. Veenhuis-Zents, 
Ouders Hebben-Smit, Jan en Gretha 
Janssen-Bosman, Jos Hermsen, Ouders 
van Leussen-Schooltink-Bosman. 

Paaskaars
De paaskaars van 2019 hebben we dit jaar 
aan mevrouw van Dulmen geschonken. 
Zij staat symbool voor alle ouderen 
die normaliter trouw onze vieringen 
bezoeken. Helaas is dat tijdens de 
lockdown in de coronatijd niet mogelijk. 
Om haar te bemoedigen hebben we haar 
de paaskaars gegeven. De paaskaars is een 
grote kaars. Deze is versierd met het kruis 
en de Griekse letters alfa en omega en het 
jaartal. De paaskaars heeft vijf ingeboorde 
gaten in kruisvorm waarin wierookkorrels 
worden gestoken. Deze wierookkorrels 
worden ook wel 
paasnagels genoemd. 
Deze vijf gaten staan 
symbool voor de vijf 
wonden van Christus aan 
het kruis. Na Pinksteren 
brandt de paaskaars 
in doopvieringen en 
bij uitvaarten. Bij 
een huwelijksviering 
brengt het licht van de 
paaskaars symbolisch 
het geluk en als kinderen 
gedoopt worden wordt 
de doopkaars aan de 
paaskaars ontstoken.
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H. Willibrord - Drempt
Zomerweg 19, 6996 DD Drempt. 
Secretariaat: Hoefkensestraat 12, 6996 DS Drempt
locatieraaddrempt@gmail.com, 0313 479294
Opgave gebedsintenties: 
rk.drempt.gebedsintentie@gmail.com
Rekeningnr.: NL25RABO0304500259
Redactie: redactie.willibrord.drempt@gmail.com

Locatieraad /pastoraatgroep
Ingrid Stortelder-Spigt, 0313 479294
Henrie Bremer, secretaris
Fons Janssen, penningmeester
Peter Hammink

PCI: email: drempt@pci12apostelen.nl 

Van de locatieraad
Een nieuwe tijd
We zitten nu twee maanden “intelligent 
op slot” zowel maatschappelijk als 
kerkelijk. De eerste maatregelen tot 
versoepeling zijn in zicht maar het 
wordt waarschijnlijk een zaak van 
een lange adem. Het coronavirus 
zal grote gevolgen hebben hetgeen 
zich nu sociaal en economisch begint 
af te tekenen. De eenzaamheid en 
onzekerheid is een grote last voor velen 
en ook de bestuurders hebben een bijna 
onmogelijke taak. De zwakheden van 
de globale wereldeconomie komen nu 
aan het licht. Neem als grote voorbeeld 
het tekort aan mondkapjes die net zoals 
zoveel producten en medicijnen in China 
geproduceerd worden. Gelukkig begint 
de productie in eigen land op gang te 
komen zodat zorgmedewerkers veilig 
hun werk kunnen doen. Ook zien we 
dat veel goede initiatieven ontstaan bij 
mensen om elkaar te helpen en wonen 
we in een Nederland waar we naar elkaar 
omzien. Wellicht kunnen we ons nu beter 
verplaatsen in mensen die in nood en 
onzekerheid verkeren waar we zo dikwijls 
voor collecteren. 

Op 4 mei hebben we de slachtoffers 
van de Tweede Wereldoorlog en andere 
conflicten herdacht. Onze koning 
heeft een indrukwekkende toespraak 
gehouden op een bijna geheel lege Dam 
in Amsterdam. De tekortkoming van 
zijn grootmoeder Wilhelmina en van 
ons volk richting de Joodse landgenoten 
blijft iets om over na te denken. Eigen 
belangen en behoeftes en het collectieve 
belang zijn immers nu ook een actuele 
zaak van levensbelang. Helaas kon 
de 75-jarige bevrijding op 5 mei niet 
gevierd worden zoals gepland. Hier 
was door velen veel energie in gestoken 
aangezien dit jubileum voor de laatste 
keer gevierd kon worden met de laatste 
hoogbejaarde veteranen die ons bevrijd 

hebben. De documentaires en verhalen 
over de Tweede Wereldoorlog blijven 
indrukwekkend en bijna niet te bevatten. 
De inzet, moed en doorzettingskracht 
van velen blijft onvoorstelbaar ondanks 
de wanhoop en uitzichtloosheid. De 
kracht die toen getoond is moet ons 
nu ook de moed en vertrouwen geven 
dat we hier weer bovenop komen. Dit 
neemt niet weg dat veranderingen die 
al gaande zijn nu mogelijk versneld 
worden. Wat het zal betekenen voor onze 
kerkgemeenschappen is nog ongewis. 

De digitalisering, “de mis op afstand” 
is nu de enigste mogelijkheid om een 
dienst mee te maken. Het vergt echter, 
gelijk aan het verplicht thuis werken, een 
bepaalde discipline en het blijft niet de 
samenkomst die we als gemeenschap en 
mens nodig hebben. De andere kerkelijke 
activiteiten die samenkomst behoeven, 
en dat zijn de meeste, liggen stil. We 
hopen dat we gezond blijven en dat we 
binnenkort weer iets meer kerk kunnen 
zijn op de gangbare manier. Laten we 
vooral met elkaar in contact blijven 
middels de middelen die we tegenwoordig 
hebben. De kerk is op donderdagochtend 
geopend voor het opsteken van een 
kaarsje. Ook liggen er diverse folders in 
de kerk.

Opbrengst  

Voor het jaar 2020 hebben er 156 
gezinnen een bedrag toegezegd aan de 
H. Willibrordkerk in Achter-Drempt. Het 
totaal van de toegezegde bijdragen komt 

dit jaar uit op € 15.417,-. In de definitieve 
cijfers over 2019 kwam het bedrag aan 
kerkbijdragen uit op € 15.048,-. In de 
eind 2019 opgestelde begroting voor 2020 
werd de opbrengst aan kerkbijdragen 
van onze parochianen door ons begroot 
op € 19.430,-. De toegezegde bijdragen 
lopen dus nogal achter op wat we begroot 
hebben. Aan de ene kant vallen er mensen 
weg, aan de andere kant zijn er gelukkig 
ook parochianen die inzien dat bij tijd 
en wijle een verhoging van de jaarlijkse 
bijdrage noodzakelijk is om te kunnen 
voortbestaan. Het financiële gebeuren 
blijft ons zorgen baren. Echter we hebben 
nog een kleine reserve achter de hand, 
dit geeft in ieder geval de nodige rust in 
onze financiële verplichtingen. Eenieder 
zal begrijpen dat we dus interen, het 
is voor ons als locatieraad in spanning 
afwachten wat de toekomst brengen zal. 
De locatieraad bedankt iedereen voor zijn 
of haar bijdrage en een bijzondere dank 
gaat uit naar de verspreiders van de actie 
kerkbalans. 
Namens de locatieraad,
Fons Janssen, penningmeester  
H. Willibrordkerk Achter-Drempt

Familieberichten
Overleden:
24 april is op 93 jarige leeftijd overleden 
Jan Kraaijvanger.
In de afscheidsviering, in het 
crematorium, is op 29 april afscheid van 
hem genomen.
Gezien zijn sociale betrokkenheid bij 
de mensen om zich heen hadden ze het 
afscheid graag met ons willen delen. 
Helaas was dat door coronamaatregelen 
niet mogelijk.
Via de live uitzending hebben velen 
toch deel kunnen nemen aan dit mooie 
afscheid.
Dat hij mag rusten in vrede.

Kopij
Sluitingsdatum kopij: 10 juli 
redactie.willibrord.drempt@gmail.com
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H. Willibrord - Olburgen
Olburgseweg 4; 7225 NB Olburgen, 0575-451279, 
bgg 0575-451454.
Rekeningnr.: NL42RABO0148900313
Redactie:  jansenmts@gmail.com

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

PCI: email: olburgen@pci12apostelen.nl

Activiteiten voor 
vrouwen
Voorlopig gaan alle activiteiten niet door. 
Maar als het een beetje meezit dan gaan 
we in september weer van start met een 
dagje uit naar Garderen en brengen 
daar o.a. een bezoek aan ’t Veluws 
Zandsculpturenfestijn.

Alle informatie over (het wel of niet 
doorgaan van) de activiteiten staan op de 
site www.olburgen-rha.nl

Boekenuitleen Olburgen
Ook de boekenuitleen is al een paar 
maanden dicht, maar we hebben wel een 
bezorgservice. Kijk voor meer informatie 
op: https://www.olburgen-rha.nl/nieuws
 
En ondanks dat de boekenuitleen is ge-
sloten, krijgen we wel nieuwe aanwinsten 
binnen. 

Charles den Tex Angstval
Jessica Shattuck De vrouwen van 

Lingenfels
Elizabeth Gilbert Het hart van alle 

dingen
Franca Treur Dorsvloer vol confetti
Hendrik Groen Pogingen iets van het 

leven te maken
François Depenoux Opa Skype
Courtney Miller Onder de olijfboom
    Santo
Michel v. Egmond Gijp
Hugo Borst Kappen
Erik Valeur Het zevende kind
Tatiana de Rosnay Kwetsbaar
Denis Avey De man, die naar 

Auschwitz wilde
Randy Susan Papieren kind
    Meijers
Lulu Wang Heldere maan
 Wilde rozen
Patricia Snel De intrigant
Gillian Slovo Zwarte orchideeën
Kay Stockham Niet te temmen

Linda van Rijn Zeezicht
Carry Slee Mam, je wordt oma
Murat Isik Mijn moeders strijd
Peter de Zwaan De voeder
 Het alibibureau
Jac. Toes De kleine leugen
Elena Ferante De geniale vriendin
Marlies Brenters Overzee
Aristide von De zus, die Anna 
     Bienefeldt  Magnani niet was
Jan Siebelink De buurjongen
Martha Hall Kelly Russische rozen
Karin Slaughter Laatste weduwe

Rooster
Het is mogelijk dat door de corona-
maatregelen onderstaande gegevens nog 
niet van toepassing zijn. Kijk voor actuele 
informatie op de site: 
https://www.12apostelen.nl/index.php/
geloofsgemeenschap-olburgen/ 
 
Weekendvieringen
12 juli  25 juli

Collectanten
12 juli:  Jan den Hartog
25 juli:  Jan Baars

Lectoren
25 juli:  Anke Pasman

Kosters
3 juli:  Theo Damen
12 juli:  Betsie Verhoeven
25 juli:  Jan Baars
7 augustus: Theo Damen

Bloemversiering
20 juni – 3 juli: Thea en Gerda
4 juli – 17 juli: Yvonne en Til
18 juli – 31 juli: Betsie en Nicole
1 aug. – 14 aug.: Diny en Leonie

Dames- en herenkoor
Op dit moment is er nog geen enkele 
zekerheid te geven wanneer het dames- 
en herenkoor in de maanden juni, juli en 
augustus in actie komt.

Intenties
12 juli: (deze intenties waren in 1e 
instantie ingepland voor 8 maart): 
Herman en Bep Pasman, Jan Egging 
en Marietje Egging-Houtman, Harry 
en Grada Gerritsen-Reulink, Gradus en 
Dinie Baars, Annie Gosselink-Pasman en 
Albert Gosselink
25 juli: (deze intenties waren in 1e 
instantie ingepland voor 21 maart): 
Willemien Horstink-Groot Koerkamp en 
Jan Horstink, Rie Gosselink-Harms en 
Ton Gosselink, Herman en Bep Pasman, 
Harry en Grada Gerritsen-Reulink

Website: 
www.12apostelen.nl 
Onder de tegel: Geloofsgemeenschappen 
heeft iedere parochiegemeenschap haar 
eigen pagina. Kijk op de site voor de 
meest actuele gegevens.

Kopij
Sluitingsdata inleveren kopij voor 
Olburgen/Rha: (uiterlijk 20.00 uur):
Jaargang 8:
Nummer 6:   6 juli 2020
Nummer 7:   31 augustus 2020
E-mailadres: jansenmts@gmail.com
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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 

Komt het eind in zicht?
Dit schrijf ik op zondag 17 mei. 
De regels zijn wat versoepeld, de 
basisschoolkinderen mogen weer naar 
school en de kappers werken gelukkig ook 
weer. Al duurt het wel even voor je aan de 
beurt bent. Als u dit leest, begin juni, dan 
kunt u nog steeds niet naar de kerk. Dat 
wordt pas begin juli. En dan ook nog met 
aangepaste regels.

Kerkgang vanaf juli
Hoe gaat dit gebeuren? In ieder geval 
met 1 ½ meter afstand, een maximum 
aan het aantal bezoekers en geen 
communie uitreiken. De locatieraad en 
pastoraatgroep is al aan het nadenken hoe 
we alles in goede banen kunnen leiden. 
Als het aantal bezoekers opgeschroefd 
wordt tot 100 dan past iedereen er 
makkelijk in, al is het afstand houden wat 
moeilijker. Als u op 5 juli naar de kerk 
komt dan wordt u door iemand van de 
pastoraatgroep of locatieraad ontvangen 
en wordt u een plaats gewezen. 
Op 5 juli is er een woord- en gebedsdienst 
door de eigen werkgroep. We willen hier 
een speciaal tintje aan geven omdat het 
fijn is dat we weer bij elkaar mogen zijn 
en samen vieren. Waarschijnlijk is er ook 
koffie drinken na afloop.

50 jaar getrouwd en 80 
jaar geworden
We willen in deze Onderweg aandacht 
besteden aan twee heel actieve 
vrijwilligers die wat te vieren hadden 
eind april en begin mei. Al kwam er 
van dat vieren niet veel terecht door de 
coronacrisis. Het zijn Henk en Gerda 
Langenhof. Op 29 april waren zij 50 
jaar getrouwd en op 1 mei werd Henk 
80 jaar. Gerda is jaren actief geweest als 
bezoekster van parochianen namens de 
bezoekgroep. Henk zie je vrijwel dagelijks 
in en om de kerk. Hij is koster, bestelt de 

kaarsen, controleert nauwgezet of alles 
in orde is in en om de kerk en stuurt 
de onderhoudsgroep aan. Onmisbare 
mensen voor onze geloofsgemeenschap. 
Henk en Gerda, van harte gefeliciteerd! 
Bedankt voor het vele werk dat jullie voor 
de geloofsgemeenschap verrichten en 
hebben verricht. Wij wensen jullie nog 
vele jaren samen in goede gezondheid en 
hopen dat Henk nog lang vrijwilliger mag 
zijn. 

Paaskaars 2019
Op 3 mei zouden we de verloting voor de 
paaskaars van 2019 houden, maar dat 
ging niet door. In de vergadering van de 
locatieraad en pastoraatgroep hebben 
we het opgavebriefje van mevrouw Lucy 
Petrie getrokken. Zij heeft de paaskaars 
in dank aanvaard. Lucy is al vele jaren 
een gewaardeerd en toegewijd lid van 
de woord- en communiedienstgroep en 
vervult ook de taak van lector. 

Een foto van onze paaskaars van dit jaar, 
die tot Pinksteren op het priesterkoor in 
onze kerk heeft gestaan, vindt u op pagina 
10. 

Opbrengst vastenactie
De vastenactie heeft dit jaar minder 
opgebracht dan andere jaren. 
Totaal € 215,–. Dank voor uw bijdrage.

Kaartje voor alle 80+ers
Alle ouderen van 80 jaar en ouder hebben 
een kaartje ontvangen van de deelnemers 
aan de oecumenische eat en meat groep 
en de kinderkerk om deze mensen een 
hart onder de riem te steken in deze 
lastige tijd. Een prachtig initiatief van de 
werkgroep.

Ontspanningsmiddag
Op zaterdag 10 oktober wordt weer 
de jaarlijkse ontspanningsmiddag 
gehouden in het Anker, georganiseerd 
door de bezoekgroep en de HVD van de 
Protestantse Gemeente. Noteer alvast deze 
datum in uw agenda. Als het door kan 
gaan hoort u er te zijner tijd meer over. 

Schoonmaak Ariënsvitrine
Enige tijd geleden trof ik een aantal heren 
in de kerk met trap, emmer, sop en een 
poetsdoek. Zij waren de rozenkransvitrine 
van Ariëns van binnen aan het 
schoonmaken. Dat was erg nodig want de 
spinnenwebben en het stof hadden bezit 
van de kast genomen. Toen de heren klaar 
waren blonk alles weer als vanouds.

Familieberichten
Op 23 april is mevrouw Grada Maria 
Roording-Lamers overleden op de leeftijd 
van 84 jaar. Graadje is gecremeerd.
Op 24 april is de heer Johannes 
Hendrikus Scharenborg overleden op de 
leeftijd van 90 jaar. Van Henk is in kleine 
kring op 30 april afscheid genomen in een 
woorddienst en hij is begraven naast zijn 
vrouw Toos op de begraafplaats achter de 
kerk.
Op 11 mei werd Lucas Johan Henricus 
Horstink 50 jaar. Enkele dagen later 
overleed hij plotseling. De crematie van 
Lucas-Jan heeft op 22 mei in besloten 
kring plaats gevonden.

Koffiedrinken
Onder voorbehoud drinken we op 5 juli 
na de woorddienst koffie Dit zal dan 
buiten plaatsvinden. Laten we hopen 
dat het door kan gaan en we elkaar weer 
mogen ontmoeten na zo’n lange tijd.
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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: j-m.holtslag@tele2.nl

Locatieraad Charlotte Bonga, vz., pm., 441261;  
Jan Marijnissen, 441276; Frans Koekkoek, secretaris,  
06-46097080, Valentijn van Waalwijk, 06 83124367.

Pastoraatgroep Michel Roording, 0630727690.

PCI: email: vierakker@pci12apostelen.nl 

We gaan door
Ondanks de coronasluiting van de kerken 
gaan op de achtergrond nog heel wat 
activiteiten rond de kerk gewoon door. 
Zo komen op het kerkhof gewoon iedere 
dinsdag de “Hermannen” werken. Dat 
zijn Herman Roording en Herman 
Haggeman. Ze schoffelen het onkruid 
tussen de grafstenen weg. En op het 
nieuwe gedeelte van het kerkhof hebben 
ze een paar veldjes die nog niet voor 
graven gebruikt worden gefreesd en 
ingezaaid met allerhande bloemzaden. 
Vorig jaar is dat ook al gebeurd en toen 
hebben de wilde bloemen, waarvoor we 
toen het zaad gekregen hebben van Ids 
ten Dijke, ontzettend lang doorgebloeid. 
De Hermannen hebben de oude bloemen 
gemaaid en de zaden die er van af 
kwamen laten liggen. Daar bovenop 
hebben we zaad van de Action en de Aldi 
gehaald en dat is gestrooid tussen de 
zaden van het vorig jaar. Het is helaas 
vanaf maart erg droog geweest, maar met 
een paar slangen is water gesproeid en 
verder wachten we de regen af die toch 
een keer moet komen. Het zal weer een 
bonte bloemenpracht worden.
De nieuwe rododendrons in de 
Ludgertuin en de Ludgerboom die een 
paar maanden geleden geplant zijn 
hebben ook een forse lading water 
gekregen anders zouden ze door de 
droogte het niet redden. 
In het hofje tussen de pastorie en de kerk 
heeft Frans Hilge een boom heel grondig 
gesnoeid. 

Het afvoeren van de takken was een reuze 
karwei. Frans heeft in de pastorietuin 
ook de graskanten afgestoken en maait, 
samen met Jan Tijssen regelmatig het 
gazon.  Ria Tijssen doet iedere dag weer 
de kerkdeur open zodat de fietsers die 
langs komen een kijkje in de kerk kunnen 
nemen. 
Jammer genoeg mogen er geen 
rondleidingen meer gegeven worden, 
net zo min als er kerkdiensten gehouden 
mogen worden. De laatste rondleiding 
was heel speciaal: De familie van 
Roosmalen wilde graag de deurtjes van 
het tabernakel fotograferen voor een 
boek over hun familiegeschiedenis. Het 
blijkt dat hun grootvader die deurtjes 
gemaakt heeft en op het linker deurtje 
staat inderdaad met hele kleine lettertjes 
de naam Van Roosmalen. Natuurlijk 
waren ze ook geïnteresseerd in de rest van 
de kerk, maar dat was van minder belang 
voor hen. 
Bijgevoegd ziet u een foto vanuit de 
toren genomen van het baarhuisje op het 
kerkhof. Het is altijd verrassend hoe klein 
zoiets dan lijkt. 
Hopelijk mag binnen niet al te lange 
tijd de kerk weer open en kunt u weer 
deelnemen aan de kerkdiensten. 
Tot het zover is: Blijf voorzichtig en blijf 
gezond!

Coronavirus gebed 
(naar Corona Virus Prayer van Kerry Weber).

Jezus, U reisde door steden en dorpen en 
“genas elke kwaal en ziekte”

Op Uw bevel werden de zieken genezen.
Kom ons nu te hulp, middenin de 

wereldwijde verspreiding van het 
coronavirus, opdat we de helende 
liefde van U mogen ervaren.

Genees degenen die ziek zijn van het 
virus.

Mogen ze hun kracht en gezondheid 
herwinnen door kwalitatieve, goede 
medische zorg.

Genees ons van onze angst die de naties 
en landen verhindert samen te 
werken

en buren verhindert elkaar te helpen.
Genees ons van onze trots
die ons onze eigen onkwetsbaarheid laat 

claimen voor een ziekte die geen 
grenzen kent.

Jezus, genezer van allen, blijf bij ons in 
die tijd van onzekerheid en verdriet.

Wees bij de families van degenen die ziek 
zijn of zijn gestorven. 

En als ze zich zorgen maken en rouwen, 
bescherm hen voor de ziekte en de 
wanhoop.

Mogen ze hun vrede kennen.
………….
Lees het hele gebed op pagina 10.

Geen ‘Van Eigen Akker’
Ook deze keer is er geen ‘Van Eigen 
Akker’. In ieder geval tot 1 juli zijn er 
geen vieringen in onze kerk. Volg de 
actuele informatie op de website om te 
zien wanneer de vieringen weer kunnen 
plaatsvinden.

Intenties
14 juni: Overl. ouders Berentsen-
Hummelink, Dick van Brink en overl. 
fam. Van Brink-Dijkhuis, Ben en Betsie 
Helmink en Jan, vader en moeder 
Roording-Hagen en Co. 21 juni: Jonkheer 
en Jonkvrouwe van Nispen tot Sevenaer-
Ruys de Beerenbrouck, Jonkheer Rutger 
Tulleken, Joop en Tinie Bouwmeister, 
Dick van Brink en overl. fam. Van 
Brink-Dijkhuis, Joop en Thea Holtslag-
Lucassen, Ciska Peters-Nijenhuis, vader 
en moeder Roelofs. 27 juni: Jan en 
Fien Eulink, Dick van Brink en overl. 
fam. Van Brink-Dijkhuis, Gert en Marie 
Holtslag-Schoenaker, Theo Hulshof en 
Henk Schotman, Jan Leisink, Jan en 
Gerda Megens en Thessa, Joep en Gerda 
Rouwen-Manders, Bennie Wolbrink. 4 
juli: Dina Taken, Dick van Brink en overl. 
fam. Van Brink-Dijkhuis, Gert en Marie 
Holtslag-Schoenaker, Jeus en Johnny 
Kok, vader en moeder Roording-Hagen 
en Co.11 juli: Overl. ouders Berentsen-
Hummelink, Dick van Brink en overl. fam. 
Van Brink-Dijkhuis, overl. ouders Duenk-
Menting, Joop en Tinie Bouwmeister, 
Joop en Thea Holtslag-Lucassen, Theo 
Hulshof en Henk Schotman. 25 juli: 
Jonkheer en Jonkvrouwe van Nispen tot 
Sevenaer-Ruys de Beerenbrouck, Jonkheer 
Rutger Tulleken, Bennie Wolbrink, Anna 
en Gradus Wolbrink, Dick van Brink en 
overl. fam. Van Brink-Dijkhuis, overl. 
ouders Duenk-Menting, Ben en Betsie 
Helmink en Jan, Gert en Marie Holtslag-
Schoenaker, Jan Leisink, Joep en Gerda 
Rouwen-Manders.
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Architect Starmans van de H. Josephkerk heeft zich bij het ontwerpen van de kerk 
laten inspireren door de oudchristelijke bouwkunst in Italië. In die kerken is vaak een 
atrium of voorhof aanwezig, waarin het doopbekken was geplaatst. In de H. Josephkerk 
is dat terug te vinden in de doopkapel met aparte ingang. Vrij snel na de inwijding op 
26 augustus 1958 door Mgr. B.J. Alferink, destijds aartsbisschop van Utrecht, nam de 
toenmalige pastoor M. Jorna O.F.M. het initiatief om in de doopkapel een Mariakapel 
in te richten. 
In de achtermuur van de Mariakapel is een mozaïek van een ‘tronende Maria met 
Kind’ te bewonderen, in de linker en rechter zijwand geflankeerd door twee kleinere 
mozaïeken. Links zijn een A en een V te zien als begin van het Weesgegroet en rechts 
een engelfiguur die Maria prijst. 
De mozaïeken zijn ontworpen en uitgevoerd door medeparochiaan Henk Carlier. 
Verder zijn in deze ruimte in totaal acht ramen met gekleurd glas te vinden met 
symbolische afbeeldingen die allemaal betrekking hebben op het doopritueel. Ook 
deze zijn ontworpen en uitgevoerd door Henk Carlier. Door de grote hoeveelheid, 
in harmonie gezette kleuren wordt met het antieke, geblazen handwerkglas een 
onvoorstelbaar gamma bereikt.

Een kaarsje bij Maria in Lochem

Wees gegroet, Maria,
Vol van genade,

De Heer is met u,
Gij zijt de gezegende

onder de vrouwen,
En gezegend is Jezus, 

de vrucht van uw schoot.
Heilige Maria, 

moeder van God, 
bid voor ons,

zondaars, 
nu en in het uur 
van onze dood.

Amen.

parochie HH. Twaalf Apostelen


