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2       In dit nummer

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

Voorwoord
Met ‘een steen op mijn maag’ schrijf ik 
mijn voorwoord. Rusland is Oekraïne 
binnengevallen en in Nederland maken 
we ons op voor het komende carnaval. 
Wat een tegenstelling. Mijn gedachten 
gaan uit naar de hulpeloze slachtoffers 
en ik bid voor hen dat er spoedig vrede 
mag komen. 
Nog een tegenstelling: heel plotseling 
heeft Huub Winkeler de redactie 
verlaten en toch is de redactie alweer 
op sterkte. Huub zat in het team 
van mensen dat ons parochieblad 
‘Onderweg’ heeft vormgegeven. Vanaf 
het eerste nummer in 2012 heeft hij 
zich enthousiast ingezet. In de volgende 
‘Onderweg’ staan we uitgebreid stil bij 
zijn verdiensten voor ons parochieblad. 
Huub was in de redactie de - statutair 
bepaalde - link met het pastoraal team 
en het parochiebestuur. Deze rol is nu 
voorlopig overgenomen door pastoraal 
werker Carin Timmerman. 
Als parochiaan kreeg ik te horen dat 
tien van de dertien parochiekerken 
gaan sluiten, maar tegelijkertijd 
mogen we vanaf 25 februari zonder 
beperkingen naar de kerk. Dat voelt 
voor mij eveneens als een tegenstelling. 
Er zijn veel vragen over het proces van 
de kerksluitingen. Daarom worden we 
vanaf dit nummer in de bijlage ‘Samen 
onderweg’ door het pastoraal team en 
het parochiebestuur bijgepraat over de 
stand van zaken in dit proces. 
In de Veertigdagentijd bezinnen we ons 
op weg naar Pasen. We staan stil bij het 
lijden in de wereld en bereiden ons voor 
op het belangrijkste feest van ons geloof. 
Een tegenstelling? 
Namens de redactie wens ik iedereen 
een Zalig Pasen.

Magda van Ommen
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Luisteren naar het verhaal
In de afgelopen twee jaar, zeker in de tijd van de totale lockdown, heb ik mensen 
gebeld van wie we wisten dat ze alleen thuis waren en geen bezoek mochten 
ontvangen. Het waren intense telefoongesprekken die vaak lang waren. 
Telefoongesprekken die bijna biechtgesprekken waren. Gesprekken waarin 
mensen hun hart uitstortten, spraken over hun eenzaamheid en hun zorgen 
verwoordden. Mensen zaten net als Jezus zelf in de woestijn. Het verhaal waar 
de 40-dagentijd mee begint. 

Teruggeworpen worden op jezelf, waar 
het mooie, maar ook het verdriet van het 
leven, ons ten diepste kan raken. 
Van die momenten leren we, dat we 
stil moeten staan bij elkaar. Dat we 
net als Jezus zelf ons af en toe moeten 
afzonderen, maar ook met enkele 
apostelen even de berg op moeten lopen, 
samen aan het meer gaan zitten, samen 
eten. Dat we in ons hectische leven tijd 
vrijmaken voor de verhalen van Jezus zelf 
en de verhalen van de mensen om ons 
heen. 
Luisteren is meer dan horen. Luisteren 
is aandacht hebben, meerouwen en 
meefeesten. 
Samen zijn we op weg naar Jerusalem, 
naar Pasen, het feest van de Verrezen 
Christus. 

Maar we weten dat we elkaar nodig 
hebben onderweg, dat we die weg niet 
alleen kunnen gaan. 
Net zoals de leerlingen samen met Jezus 
de weg gingen. We weten niet wat ons 
onderweg te wachten staat. Maar we 
weten wel dat we alleen samen, door naar 
elkaar en naar Zijn verhalen te luisteren 
hoop mogen verwachten. 

Met Pasen wordt ons die hoop 
geschonken, door het verdriet en 
de tranen heen, door de angst en de 
onzekerheid van het leven heen, zelfs 
door de dood heen. 
Net als wij staan ook de leerlingen vol 
verdriet aan het kruis, ze beseffen niet 
wat er gebeurd is, ze geloven dan niet dat 
het Licht van Christus in de wereld blijft 
doorwerken. Maar ze vertellen elkaar en 

ons wel de verhalen. De verhalen van het 
Laatste Avondmaal, dat ze op weg zijn 
naar Emmaüs, dat ze de Heer wel zullen 
ontmoeten in Galilea. Het is een oproep 
aan ons vandaag om naar die verhalen te 
luisteren en daar hoop uit te putten. Maar 
het is ook een oproep aan ons om voor 
elkaar het Licht van Christus te zijn door 
naar elkaars verhalen te luisteren, elkaar 
te troosten en in vreugde elkaar tegemoet 
te treden. Alleen dan kunnen wij ons 
christenen noemen en elkaar een Zalig 
Pasen wensen. 

Carin Timmerman, pastoraal werker

Voor de vieringen in de Veertigdagentijd 
reiken de bisschoppen onderstaande 
voorbede aan.

Voor vrede en gerechtigheid in de 
Oekraïne: dat partijen de weg van 
dialoog en onderhandelingen kiezen 
in plaats van oorlog en geweld, dat 
mensenrechten steeds gerespecteerd 
worden, burgers beschermd 
worden en slachtoffers worden 
opgevangen, dat met de stuwkracht 
van de Heilige Geest onvermoeibaar 
gewerkt wordt aan verzoening en 
samenwerking in Europa.
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Vastenactie 2022
“Je land is je leven”

De wereldwijde vraag naar voedsel en grondstoffen richt vaak 
grote milieuschade aan. Meestal wegen economische belangen van 
overheden en grote bedrijven zwaarder dan de rechten van lokale 
gemeenschappen. Burgers worden niet zelden met geweld beroofd van 
hun huizen en hun land. De grootschalige exploitatie van natuurlijke 
hulpbronnen en vruchtbare grond heeft grote invloed op mensen en op 
klimaat en milieu. De biodiversiteit loopt sterk terug als een weelderig 
oerwoud wordt vervangen door een palmolieplantage. Bossen zijn 
echter essentieel in de strijd tegen klimaatverandering, omdat ze CO2 
uit de atmosfeer halen, water vasthouden en stadshitte dempen.

De Vastenactie 2022 staat in het 
teken van landrechten. Een belangrijk 
onderwerp, dat grote invloed heeft 
op mensen, natuur en milieu. Goed 
geregelde landrechten zijn heel belangrijk 
voor lokale gemeenschappen en voor 
de natuur en het milieu. Kleinschalige 
landbouw en ontginning zijn nu 
eenmaal veel minder belastend voor 
de omgeving. Bovendien geeft het 
mensen de mogelijkheid te investeren in 
verschillende soorten gewassen en goede 
materialen. Elk jaar steunen we daarom 
projecten die direct of indirect te maken 
hebben met landrechten. 

In 2022 hebben de MOV’s van onze 
parochie besloten om drie Maya 
gemeenschappen in Guatemala te 
steunen. Guatemala, een land in Midden 
Amerika, ligt tussen twee oceanen: de 
Stille Oceaan en de Atlantische Oceaan. 
Het land kent 16,8 miljoen inwoners, 
heeft een oppervlakte van 108.889 km2 
en is sinds 1821 onafhankelijk. Het land 

kent twee werkende vulkanen, 
enkele meren en groene jungles. 
Er wordt koffie, katoen, suiker, 
bananen en rijst verbouwd. 
Bananen en koffie zijn bekende 
exportproducten. Politiek gezien 
is het land zeer onrustig. Meerdere 
burgeroorlogen hebben de bevolking veel 
kwaad gedaan. Daarom proberen veel 
jonge Guatemalteken via een barre tocht 
door Mexico te vluchten van de Verenigde 
Staten. Zo’n 1000 jaar geleden leefde in 
Guatemala de Maya bevolking, een hoog 
ontwikkeld en beschaafd volk. Maar met 
de komst van de Europese kolonisten 
kwijnde de bevolking weg door nieuwe, 
hun onbekende ziekten, onderdrukking 
en uitroeiing.
De Maya’s van San Mateo in Ixtatan 
willen niet dat het energiebedrijf PDHSA 
in hun gebied drie dammen bouwt, 

waardoor het voor hen veel moeilijker 
wordt om de vruchtbare grond te 
voorzien van water. Zij staan bekend als 
dwarsliggers ook al omdat zij hun eigen 
Maya taal, het Chuj, spreken en niet het 
Spaans. 
Onze lokale partner Copae steunt de 
dorpen bij het opbouwen van duurzaam 
watermanagement, leert ze wat hun 
rechten zijn en hoe ze die kunnen 
verdedigen. Drie leiders, die vanwege 
hun verweer gevangenisstraf boven 
het hoofd hangt, krijgen juridische 
bijstand in hun strijd tegen het grote 
energiebedrijf PDHSA en de regering. 
Als het lukt om de plannen voor de bouw 
van de drie dammen te annuleren, zal de 
natuur in Ixtatan in stand blijven en de 
watervoorziening niet worden aangetast.
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V A N  D E  B E S T U U R S T A F E L
Het jaar 2022 is voor het parochiebestuur 
met vele complexe zaken begonnen. Eind 
november 2021 is het sluiten van tien 
kerkgebouwen bekend gemaakt. Dit heeft 
grote impact op de gelovigen van onze 
parochie. In de maand februari zijn de 
locatieraden en pastoraatgroepen van 
alle 14 geloofsgemeenschappen bezocht 
door een lid van het parochiebestuur, 
een lid van het pastoraal team en een 
procesbegeleider. De gespreks-ronde, 
waarin met alle veertien geloofs-
gemeenschappen over de ontstane 
situatie is gesproken en waarin veel tijd 
en energie is gestopt, is nu geëindigd. In 
de maand maart worden de verslagen 
van alle gesprekken verwerkt tot een 
compleet overzicht dat op maandagavond 
4 april in Keijenborg aan de locatieraden 
en pastoraatgroepen gepresenteerd 
wordt. Op deze avond kunnen de locaties 
kennis nemen van en inzicht krijgen 
in de toekomstverwachtingen van de 
andere locaties en zien welke kansen 
en mogelijkheden er zijn. Over de 
stand van zaken zult u in elk nummer 
van ons parochieblad Onderweg 
geïnformeerd worden. In verschillende 
geloofsgemeenschappen gaan stemmen 
op om met de eigen parochianen in 
gesprek te gaan. Ook dit kan goede en 
bruikbare ideeën opleveren.

Begin januari 2022 heeft Huub 
Winkeler, lid van het parochiebestuur 
en lid van het redactieteam Onderweg 
te kennen geven niet meer beschikbaar 
te zijn. Gezondheidsproblemen en een 
overvolle agenda hebben hem tot deze 
stap gebracht. In het parochiebestuur 
gaf Huub invulling aan de portefeuilles 
‘communicatie’ en ‘personeels- en 
vrijwilligersbeleid’. Daarnaast was 
Huub vanaf het begin betrokken bij de 
totstandkoming en het redactiewerk van 
ons parochieblad. In de redactie had hij 
een belangrijke stem, zeker toen hij in 
2018 lid werd van het parochiebestuur. 
Met enthousiasme en vol overgave heeft 
Huub, zowel als redactie- als bestuurslid, 
zijn taken vervuld. Wij betreuren zijn 
besluit, maar zijn hem zeer erkentelijk 

voor het vele werk voor onze parochie. 
In een feestelijk samenzijn zal van Huub 
afscheid worden genomen.
In de statuten van Onderweg is bepaald 
dat een lid van het parochiebestuur of 
pastoraal team zitting moet hebben 
in het redactieteam. Nu deze plaats 
vacant is, neemt pastoraal werker 
Carin Timmerman deze plaats in 
totdat de portefeuille communicatie in 
het parochiebestuur is ingevuld. Het 
parochiebestuur is volop bezig met het 
werven van nieuwe bestuurders. Twee 
personen hebben toegezegd om enkele 
maanden in de vergaderingen van het 
bestuur ‘mee te draaien’. Wij hopen 
dat we de invulling van de vacatures 
binnenkort succesvol kunnen afronden.

Eind 2020 werd pastoor Scheve door 
het coronavirus geveld en ernstig ziek. 
Hij heeft twee weken op IC-afdeling van 
het ziekenhuis in Doetinchem moeten 
liggen. De revalidatie heeft lange tijd 
in beslag genomen. Al die tijd bestond 
het pastoraal team uit één pastoraal 
werker (Marga Engelage) en een niet 
herstelde pastoor. Gelukkig werden 
zij gesteund door het breed parochieel 
team, bestaande uit twee diakens en twee 
parochiemedewerkers. Ook de pastores 
Fons Zandbelt en Joost Baneke waren een 
grote steun voor onze parochie. Voor de 
twee pastores was niets teveel. Zij gingen 
in alle locaties voor in de eucharistie, 
deden uitvaarten en zelfs huisbezoeken. 
Per 1 juli 2021 is Marga Engelage met 
vervroegd pensioen gegaan. Dit was 
een enorme aderlating, want feitelijk 
hadden we op dat moment geen pastoraal 
team meer. We kunnen ons nu gelukkig 
prijzen dat vanaf 1 januari 2022 een 
nieuwe pastoraal werker is benoemd in 
de persoon van Carin Timmerman en 
pastoor Scheve vanaf januari 2022 voor 
50% zijn taken heeft hervat. Wij zijn zeer 
dankbaar dat, zeker in deze onstuimige 
periode van onze parochie, een pastoraal 
team kan functioneren.

Ineke Peterse,
secretaris parochiebestuur

Versoepeling 
coronamaatregelen
De Rooms-Katholieke Kerk heeft 
met ingang van 25 februari 2022 de 
coronamaatregelen versoepeld. Vanaf 
die datum zijn in heel Nederland 
de anderhalve meter afstand en het 
mondkapje niet meer verplicht en de 
bisschoppen hebben besloten dat ook te 
laten gelden voor de R.-K. Kerk. Ook voor 
het uitreiken van de communie zijn de 
regels versoepeld.
“We zijn dankbaar voor verruiming 
van de mogelijkheden om samen ons 
geloof in Gods huis te kunnen vieren”, 
zeggen de bisschoppen. “We weten dat 
alle gelovigen hier naar uitkijken.” De 
bisschoppen zijn ook dankbaar voor de 
grote inzet die de afgelopen twee jaar in 
de parochies is getoond om het vieren 
ondanks beperkingen toch mogelijk te 
maken. Ze weten hoeveel dit van pastorale 
teams, parochiebesturen, vrijwilligers en 
kerkgangers heeft gevraagd. 

Met ingang van 25 februari vervallen 
de beperkende regels voor het uitreiken 
van de communie met uitzondering 
van de regel dat de priester vooraf zijn 
handen goed reinigt. Ook het ontvangen 
van de heilige communie op de tong 
is weer mogelijk. Daarbij geldt de 
dringende aanbeveling om de plaatsen 
in de kerk waar de handcommunie en de 
tongcommunie wordt uitgereikt fysiek 
van elkaar te scheiden. Op de plaats van 
de uitreiking van de tongcommunie wordt 
gevraagd een bidstoel te plaatsen zodat 
de tongcommunie geknield ontvangen 
kan worden. Verder is het gebruik 
van wijwater weer toegestaan. Samen 
koffiedrinken na de viering is ook weer 
mogelijk. De pandemie is echter nog niet 
voorbij. Gehandhaafd blijven daarom 
regels ter vermijding van handcontact: 
gelovigen geven elkaar niet de hand bij de 
vredeswens en collecteren gebeurt op een 
andere manier dan het doorgeven van de 
collecteschaal van hand tot hand.
Ten slotte benadrukken de bisschoppen 
dat het nodig is om zich nog steeds aan de 
adviezen te houden die de verspreiding 
van het virus aantoonbaar beperken. 
Zoals hygiëneregels volgen (handen 
wassen, hoesten en niezen in de elleboog), 
geen handen schudden, goed ventileren, 
niet komen met verkoudheidsklachten 
enzovoort.
“Houd rekening met elkaar, ook met 
diegenen die afstand willen houden en/
of een mondkapje dragen, bijvoorbeeld in 
verband met een kwetsbare gezondheid. 
Laten we met elkaar ervoor zorgen dat 
iedereen in de kerk de liturgie veilig mee 
kan vieren,” aldus de bisschoppen.
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Caritas | Van de bestuurstafel
In deze bijdrage voor Onderweg 
nummer 3 van de 10e jaargang 
met de vastentijd en Pasen in het 
vooruitzicht, kijken we al weer uit 
naar een periode waarin ons leven 
meer ruimte heeft gekregen. Het 
kabinet heeft besloten dat de meeste 
coronamaatregelen kunnen worden 
ingetrokken. Er zijn weliswaar nog 
veel besmettingen, maar verreweg 
de meeste mensen hebben er weinig 
tot geen hinder van. Fijn. Ik hoop dat 
iedereen van het lentezonnetje kan 
genieten. Als bestuur van de Caritas 
hebben wij de vergaderingen binnen de 
mogelijkheden voortgang laten vinden 
en zijn er de nodige digitale contacten 
geweest.

Op dit moment vraagt de verkoop van 
gronden onze volle aandacht. In Ruurlo 
hebben we overeenstemming bereikt 
met een koper en is de voorlopige 
koopovereenkomst aan het bisdom 
voorgelegd. Voordat de akte bij de 
notaris gepasseerd kan worden, hebben 
we een machtiging (goedkeuring) van 
het bisdom nodig. Omdat we een ‘nette’ 
prijs hebben weten te bedingen en 
ook aan de andere voorwaarden van 
het bisdom hebben voldaan, gaan we 
ervan uit dat de machtiging komt. De 
pachtovereenkomst voor dit perceel 
loopt 31 december 2022 af, zodat geen 
compensatie naar de pachter nodig is.
Een tweede verkoop van gronden 
betreft ca. 11 ha. landbouwgrond 
bij de snelweg A1 in Deventer. De 
gemeente Deventer wil daar een 
bedrijventerrein ontwikkelen en 
heeft ons gevraagd een gedeelte van 
het terrein voor de infrastructuur te 
verkopen, met name voor de aanleg van 
groenwallen en verkeersontsluiting. 
Ook met de gemeente Deventer hebben 
overeenstemming kunnen bereiken. 
Wanneer u dit nummer van Onderweg 
leest, heeft de gemeenteraad van 
Deventer waarschijnlijk al ingestemd 
met de aankoop en kan ook de 
verkoop voorgelegd worden aan het 
bisdom. Wij hopen eind maart het 
(positieve) antwoord van het bisdom 
te ontvangen. Bijzonder is, dat de 
betreffende gronden zijn voortgekomen 
uit een schenking uit 1887 en dat de 
opbrengsten uit deze gronden voor 
60% ten goede kwamen aan het 
parochiebestuur en voor 40% aan de 
Caritas. Wij hebben gedurende meer 

dan 130 jaar met die opbrengsten 
armoede kunnen bestrijden. Met 
het parochiebestuur hebben we 
overeenstemming bereikt over de 
verkoop en over de bestemming van de 
opbrengst. In relatie tot de bepalingen 
in het testament is onder meer besloten 
een gelijke oppervlakte aan grond 
elders aan te kopen, zodat het erfgoed 
intact blijft.

Op 14 februari jl. hebben we na 
2½ jaar weer – coronaproof – met 
de werkgroepen van de locaties 
kunnen vergaderen. Het was fijn de 
vertegenwoordigers weer te zien en met 
hen te praten over de ontwikkelingen 
en de armoede bestrijding . De 
werkgroepen hebben aangegeven 
dat zij het moeilijk vinden dat hun 
kerkgebouw, de plek waar ze een 
jarenlange binding mee 
hebben, gaat sluiten. Ze zijn 
bang dat met de kerk- 
sluitingen het cement 
binnen de geloofs-
gemeenschappen komt 
te vervallen en het nog 
moeilijker wordt armoede 
op te sporen en hulp te 
kunnen geven. Eén locatie 
heeft aangegeven de 
werkgroep niet langer te 
kunnen bemensen en stopt. 
Als bestuur van de Caritas 
zullen we ons hierop gaan 
beraden en kijken of er 
oplossingen zijn. 

Een initiatief uit 
Zutphen
Tijdens de vergadering 
van 14 februari kwam een 
initiatief uit Zutphen aan de orde. De 
‘Energiebank Zutphen’ en ‘Zutphen 
Energie’ hebben kun krachten 
gebundeld en hebben de schouders 
onder een project gezet waarbij 
de rijkeren onder ons de armeren 
financieel gaan ondersteunen nu 
de energieprijzen fors zijn gestegen 
en voor velen niet meer te betalen 
ondanks de € 400 die het rijk aan 
iedereen heeft toegezegd. Het idee 
achter het project is, dat de mensen 
die de € 400 of een gedeelte daarvan 
financieel niet nodig hebben, dit 
bedrag beschikbaar stellen aan de 
armen onder ons, dus aan hen die aan 
de bijdrage van het rijk niet genoeg 

hebben om de energienota te voldoen. 
In de Stentor (editie Zutphen) en het 
weekblad Contact hebben hierover 
artikelen gestaan. De Caritaswerkgroep 
Zutphen werkt mee aan het initiatief: 
zij kan vanuit haar kennis van 
armoedebestrijding in Zutphen samen 
met onder meer Schuldhulpmaatje en 
Stichting Perspectief een belangrijke 
bijdrage leveren. De mensen achter 
het initiatief willen de hulp graag 
structureel maken door praktische 
adviezen over energiebesparing te 
geven. Dit Zutphense initiatief kan 
natuurlijk ook in andere locaties 
worden opgepakt of misschien kunnen 
andere locaties aanhaken. Als mensen 
in de regio financieel in de knel komen 
door de hoge gas- en elektranota 
kunnen zij vanzelfsprekend met ons 
contact opnemen. 

Wilt u meer weten over het initiatief, 
ga dan naar website: 
www.zutphenenergie.nl.

Met deze bijdrage hoop ik u op de 
hoogte te hebben gebracht van actuele 
zaken rond het werk van de Caritas. 
Ik hoop dat er veel gebruik gemaakt 
gaat worden van het initiatief van de 
Zutphense Energiebank. Dan kunnen 
de zwakkeren onder ons er met de 
Pasen ‘warmpjes’ bij zitten.

Theo Venneman, 
voorzitter PCI parochie 
HH. Twaalf Apostelen

Wie mee wil doen aan dit mooie initiatief 
kan een bijdrage storten op rekening 

NL79 RABO 0323 4298 07  
van de Energiebank Zutphen onder 

vermelding van “energie voor iedereen”.
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De Passie 2022
“Ken je mij?”

Voor de zevende keer organiseert de parochie HH. Twaalf Apostelen 
in de Christus Koningkerk in Vorden een eigentijdse uitvoering 
van de Passie. Deze passieviering zal ook in de St. Caeciliakerk in 
Rietmolen en in de kerk van Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming 
in Beltrum (beide Paulusparochie) worden gehouden. 

De Passie, in een eigentijdse, vernieuwde 
uitvoering, brengt het lijdensverhaal 
van Jezus voor het voetlicht. Het thema 
van de Passie 2022 is “Ken je mij?”. 
Het lijdensverhaal van Jezus is niet 
alleen een historisch feitenrelaas van 
Jezus’ laatste levensdagen, maar ook 
een verhaal waarin de betekenis van het 
lijden en sterven van Jezus wordt belicht. 
Het is een verhaal over keuzes maken, 
een verhaal waarin de blik op ons eigen 
leven wordt gericht en een verhaal dat 
ons vertelt dat Zijn lijden en dood niet 
het einde is, maar het begin van nieuw 
leven. Daarmee is het aloude verhaal over 
de lijdensweg van Christus ook in onze 
wereld actueel. Waar en in wie herkennen 
wij Jezus’ handelen? En wat doet dit met 
ons? Nemen ook wij het kruis op, voelen 
wij ons medeverantwoordelijk voor wat 
er in onze samenleving gebeurt en zien 
wij de worsteling van de medemens om te 
overleven? Jezus stelt ons de vraag: “‘Ken 
je mij?” Hem kennen betekent je bewust 
zijn van wat de ander doet en voelt 
en van wederzijds begrip en respect. 

Wie zien wij als wij naar onze 
medemens kijken? Wie zien wij als we 
elkaar echt in de ogen kijken, in het 
gelaat van de ander? Herkennen wij 
in de ander een mens die een beroep 
op ons doet en die om onze aandacht 
vraagt? Wat doet eenzaamheid met 
een mens? Wat doet isolatie met de 
mens? Wat doet verraad met een 
mens? Wat doet haat met een mens? 
Wat doet armoede met een mens? Wat 
doet lijden met een mens? Wat doet 
haat en discriminatie met een mens? 
Wat doet verlies van waardigheid met 
een mens? 
Wat doet dit alles met ons, met mij? 
Als we ons dieper bewust worden van 
wat er in de ander omgaat en wat de 
ander beweegt, groeit er wederzijds 
begrip en respect. Dan zien we in 
het gelaat van de ander het gelaat 
van Christus en doorbreken we de 
polarisatie die ons in de coronatijd 
juist zo tegenover elkaar heeft 

gebracht. En zo komen 
we bij het antwoord op 
de vraag: ‘Ken je mij? 
Om het lijden, de 
passie en de worsteling 
van de medemens te 
voelen, moeten we die 
vraag steeds opnieuw 
durven stellen. Net 
als Jezus zullen wij 
het kruis op ons 
moeten nemen en ons 
medeverantwoordelijk 
moeten voelen voor 
de mensen om ons 
heen. De dood mag 
niet het laatste zijn. 
De zin van het leven 
zit in het leven zelf, 
in het opstaan tegen 
alles wat de ander het 
leven ontneemt en 
dood maakt.

Bij de Passie is er voor de gezongen 
eigentijdse liederen een parochiebreed 
projectkoor samengesteld. Naast het koor 
is er een groep solisten die samen met 
een combo het geheel vocaal en muzikaal 
ondersteunt. Het koor staat onder leiding 
van dirigent Frank Sterenborg.

De stille tocht, voorafgaand aan de 
passieviering van 15.00 uur, staat in het 
teken van de coronaslachtoffers. We 
herdenken de ontelbare slachtoffers die 
de afgelopen twee jaar wereldwijd, vaak 
naamloos, zijn gestorven ten gevolge 
van de coronapandemie. Velen van ons 
kennen dierbaren in eigen kring die 
zijn gestorven en in eenzaamheid zijn 
begraven. Tijdens de stille tocht is er bij 
de Dorpskerk in Vorden een moment van 
aandacht, een kort memorial moment, in 
de vorm van een gedicht/gebed, waarna 
we in stilte door het centrum verdergaan 
richting de Christus Koningkerk. 
Het kruis wordt door vrijwilligers 
gedragen. Wilt u één van de kruisdragers 
zijn, laat het ons weten. U kunt zich 
opgeven bij het parochiesecretariaat: 

e-mailadres secretariaat@12apostelen.nl; 
telefoon 0575 – 711 310.

De Passie 2022
 Palmzondag 10 april om 20.00 uur 

in de kerk van Onze Lieve Vrouw 
ten Hemelopneming in Beltrum.

 Dinsdag 12 april om 20.00 uur in 
de St. Caeciliakerk in Rietmolen.

 Goede Vrijdag 15 april om 
15.00 uur in de Christus 
Koningkerk, 

 Het Jebbink 8 in Vorden. 
Voorgangers zijn voormalig 
pastoraal werker W. Matti en  
Ds. R. den Hertog. 

 De passieviering wordt 
voorafgegaan door een stille tocht 
die om 14.30 uur begint op het 
plein voor de Christus Koningkerk.

 Goede Vrijdag 15 april om 
19.00 uur in de Christus 
Koningkerk, Het Jebbink 8 
in Vorden. Voorgangers zijn 
voormalig pastoraal werker  
W. Matti en pastoraal werker  
C. Timmerman. 
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1572 geboorte van Nederland
Toen ik voor het eerst hoorde van de manifestatie ‘1572, geboortejaar van 
Nederland’, was ik best wel verrast, verbaasd. Ik vond geschiedenis vroeger 
niet echt een vervelend vak, maar hier was me niets van bijgebleven. Hoe zat 
het in elkaar en wat gebeurde er toen in Zutphen?

Vóór 1572 bestaan de Nederlanden uit 
zeventien provincies, verdeeld over het 
huidige Nederland, België en kleine 
delen van Duitsland en Frankrijk. De 
Nederlander bestaat nog (lang) niet. 
Mensen voelen zich in eerste instantie 
verbonden met hun dorp of stad. 
De Nederlanden vallen sinds 1543 onder 
keizer Karel V. Willem van Oranje krijgt 
vanaf 1544 een katholieke opvoeding 
aan het hof van Karel V in Brussel. Zijn 
ouders hadden hier moeite mee, omdat 
zij meer sympathie hadden voor het 
lutheranisme. 
In 1555 wordt keizer Karel V opgevolgd 
door zijn zoon Philips ll. De eerste jaren 
blijft Philips ll in Brussel wonen, maar in 
1559 vertrekt hij naar Spanje en laat het 
bestuur van de Nederlanden over aan zijn 
zus Margaretha van Parma die in Brussel 
blijft.
Het religieus fanatisme van de katholieke 
Philips ll neemt steeds extremere vormen 
aan: aan zijn zus Margaretha schrijft hij 
dat protestanten nog strenger vervolgd 
moeten worden dan ketters. Dit is tegen 
de opvattingen van de edelen die meer 
voor geloofsvrijheid zijn. Het resultaat 
is: opstand en onrust. Dit mondt in 1568 
uit in de beeldenstorm. Als reactie hierop 
stuurt Philips ll de hertog van Alva met 
een leger naar de Nederlanden om orde 
op zaken te stellen. Willem van Oranje 
vlucht met zijn gevolg en familieleden 
naar Dillenburg, zijn geboortestad van 
waaruit hij het verzet opzet. 

Al snel organiseert Willem van Oranje een 
veldslag om de Spanjaarden te verdrijven. 
Deze veldslag staat bekend als de Slag 
bij Heiligerlee. Onder leiding van twee 
van zijn broers worden de Spanjaarden 
aangevallen. De Slag bij Heiligerlee wordt 
gezien als het begin van de Tachtigjarige 
Oorlog. Op 1 april 1572 komt alles in een 
stroomversnelling als de watergeuzen 
gemakkelijk Brielle weten te veroveren. 
Door problemen in de zuidelijke 
Nederlanden had Alva zijn legers uit het 
noordelijk deel teruggetrokken en kon 
Willem van Oranje zijn plannen voor 
een grootscheepse aanval uitvoeren. 
Willems broer Lodewijk van Nassau 
deed vanuit Frankrijk een aanval op de 
zuidelijke Nederlanden en Willem van 
Oranje zelf trok met een leger huurlingen 

vanuit Dillenburg richting Vlaanderen. 
Zijn zwager Willem van den Bergh deed 
hetzelfde maar ging richting de huidige 
Achterhoek en Veluwe. Hij veroverde 
onder andere de steden Doesburg, 
Zutphen, Bredevoort, Doetinchem, 
Harderwijk, Elburg, Goor, Oldenzaal, 
Kampen en Zwolle. Dit ging niet 
zonder slag of stoot. Omdat Gelderland 
overwegend trouw was aan de Spaanse 
koning werd het leger van Willem van den 
Bergh gezien als een stelletje rebellen. 
Bredevoort wilde zich niet overgeven 
en toen ging het, via Doetinchem en 
Doesburg, richting Zutphen. 
Op 10 juni 1572 was Willem van den 
Bergh bij Zutphen en kon hij deze stad 
eenvoudig innemen, waarschijnlijk 
doordat hij hulp vanuit de stad zelf kreeg. 
Misschien dachten de Zutphenaren op 
deze manier aan vernieling en beroving 
te ontkomen, maar het pakte anders uit. 
Het leger, dat grotendeels uit huurlingen 
bestond, hield behoorlijk huis, waarbij 
vooral de katholieke kerken en kloosters 
het moesten ontgelden. Deze werden 
beroofd en vernield.

Van onze Sint Jan zijn toen de 
gebrandschilderde ramen ingegooid en 
werd het lood gebruikt om kogels van 
te maken. Bij latere restauraties zijn 
scherven van deze ramen teruggevonden; 
ze worden bewaard in het museum van 
Zutphen. In de vitrines die momenteel 
voor de tentoonstelling achter in de kerk 
zijn opgesteld is een aantal van deze 
scherven te zien.

De aanvallen van Willem van Oranje en 
Willem van de Bergh waren aanvankelijk 
succesvol. Maar dat was van korte duur. 
Don Frederik, zoon van de hertog van 
Alva, ging met een leger naar het noorden 
om de door de rebellen ingenomen 
steden weer onder het gezag van de 

Spaanse koning te brengen. Dit ging 
gepaard met veel geweld. Op 16 november 
heeft Don Fredrik op gewelddadige 
wijze Zutphen veroverd. Zutphen is 
ongeveer 5 maanden in handen van de 
rebellen geweest. De verovering van 
Zutphen door Don Frederik en zijn 
leger was zó gewelddadig, dat deze in 
de geschiedenisboeken vermeld staat 
als het ‘Bloedbad van Zutphen’. De stad 
moest als afschrikwekkend voorbeeld 
dienen voor andere Gelderse steden. Het 
bloedbad diende ook als straf voor het van 
binnenuit helpen van het rebellenleger 
van Willem van den Bergh.
Don Frederik trok via Naarden en 
Haarlem verder naar Alkmaar, waar hij 
de belegering van deze stad in 1573 moest 
opgeven. Bij Alkmaar begon de victorie. 
Voor Zutphen was 1572 een tumultueus 
jaar: Zutphen werd twee keer veroverd en 
dat met de nodige moorden, vernielingen, 
berovingen en ten koste van heel veel 
levens. 

Tentoonstelling 
‘1572, geboorte van Nederland’

in de St. Jan in Zutphen

Van 7 april tot 7 juli 2022 staan 
bij het thema ‘1572, geboorte van 
Nederland, enkele panelen in de kerk 
tentoongesteld. In 2022 – 450 jaar 
na het voor Zutphen zo tumultueus 
verlopen jaar 1572 – wordt landelijk 
aandacht besteed aan het in de 
geschiedenisboeken beschreven 
rampjaar. Daarbij mogen de 
gemeenten zelf bepalen of zij hierop 
met plaatselijke activiteiten willen 
inspelen. Zutphen heeft gekozen 
voor een tentoonstelling die op 
verschillende historische plekken 
plaatsvindt, te beginnen in de  
St. Jan, vervolgens de Burgerzaal en 
in het najaar in de Walburgiskerk. De 
tentoonstelling is elke zaterdagmiddag 
en zondagmiddag van 13.00 uur tot 
17.00 uur gratis te bezoeken. De toren 
is dan ook te beklimmen.
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Carin Timmerman ‘Ik zie God in de 
ogen van de medemens’
Per 1 januari jl. is pastoraal werker Carin Timmerman benoemd als lid van het 
pastoraal team van onze parochie. Alle reden om haar eens te interviewen dus. 
We spreken elkaar op zondagochtend 20 februari in de vergaderzaal van de  
H. Josephkerk in Lochem na afloop van de viering waarin Carin is voorgegaan. 
De Lochemse kosters hebben voor genoeg koffie gezorgd!

Carin is een echte Twentse. ‘Ik 
ben in 1961 geboren in Hengelo, 
maar ik heb vrijwel mijn hele jeugd 
doorgebracht in Wierden. Daar ben 
ik opgegroeid in een echt katholiek 
nest. Mijn ouders waren kerkelijk 
betrokken mensen. Zo zaten ze 
in de Lourdesorganisatie. Mijn 
vader was brancardier en mijn 
moeder diëtiste in Lourdes. Als enig 
kind kon ik natuurlijk niet alleen 
achterblijven in Nederland, dus 
heb ik al op vroege leeftijd kennis 
gemaakt met het bedevaartsoord. Ik 
zat ook in het jongerenkoor en hielp 
mee met het maken van de boekjes 
voor de vieringen. Het was echt 
nog in de tijd van de beatmissen, 
de jaren zeventig. Ik deed de mavo 
en toen ik daarvan afkwam wilde 
ik eigenlijk de verpleging in. Maar 
toen ik een jaar of zeventien was 
kreeg ik een vakantiebaantje bij 
makelaarskantoor Snelder Zijlstra 
in Enschede. Dat beviel me zo 
goed dat ik dat ben blijven doen, 
van die verpleging is het nooit 
meer gekomen. Van 1980 tot 
2000 heb ik bij Snelder Zijlstra 
gewerkt. Ik werkte er op de afdeling 
bedrijfsonroerendgoed, ik deed er 
vooral administratief werk. In 2000 ben ik 
gaan werken voor woningbouwvereniging 
Beter Wonen in Almelo, ook daar deed 
ik administratief werk, maar alles wel 
met de knowhow die ik opgedaan had 
bij het makelaarskantoor en door de vele 
cursussen die ik gevolgd had.’

‘En wat deed je ondertussen in de kerk?,’ 
vraag ik. ‘In 1989 ben ik in Enschede 
gaan wonen. Pastoor Brandehof van 
mijn parochie daar, vroeg mij of ik 
niet iets met jongeren in de kerk wilde 
gaan doen. Dat leek me wel wat. Ik heb 
vanaf die tijd veel jongerenwerk vanuit 
de kerk gedaan, daarbij speelde de 
vuurwerkramp een grote rol. Voor mij 
was dat jongerenwerk ook een reden om 
pastorale kadertrainingen te gaan doen. 
Dat vond ik erg interessant. Vervolgens 
ben ik in 2004 theologie gaan studeren 
in Hengelo. Ik behaalde mijn bachelor in 

2008. In 2011 ben ik begonnen met mijn 
master Theologie en een jaar later ben 
ik als parochiemedewerker benoemd in 
parochie de Goede Herder in Hengelo met 
de restrictie dat ik binnen vijf jaar mijn 
master moest halen. Dat lukte: in 2016 
heb ik mijn master Theologie behaald en 
vanaf die tijd mag ik me pastoraal werker 
noemen. Mijn werkgebied werd overigens 
in de loop der tijd behoorlijk uitgebreid. 
Eerst kwam de parochie HH. Jacobus 
en Johannes in Borne erbij en later ook 
de Heilige Geestparochie in Delden en 
omstreken. Het waren drie parochies 
met één pastoraal team. Een iets andere 
constructie dan hier. Met mijn man Frans 
woonde ik vanaf 2010 op een boerderij 
in het buitengebied van Enschede. 
Daar woonden we bij Frans zijn ouders, 
voor wie we gezorgd hebben tot hun 
overlijden. In 2018 zijn we in Borne gaan 
wonen. Toen ik zo’n tien jaar in mijn 
vorige parochie werkte vroeg ik mij af 

of ik niet nog een keer naar een andere 
plek zou willen. Op een woensdag begin 
oktober van het afgelopen jaar liet ik mijn 
vicaris in Twente weten dat ik wel open 
stond voor iets anders. Toen ging het heel 

snel! De maandag erop was het 
al rond met vicaris Pauw! ’ Carin 
lacht om de snelheid waarmee alles 
gebeurde. 

Ik vraag haar naar de betekenis van 
het geloof voor haar. ‘Het geloof 
is een houvast voor mij en God 
is voor mij een drijvende kracht. 
Ik ontmoet God in de ogen van 
de medemens. Zowel binnen als 
buiten de kerk. God en mens zijn 
voor mij ook niet los te koppelen. 
God is een gesprekspartner van 
mij. Bij vele, en vooral belangrijke 
beslissingen, praat ik eerst met 
God, dan met de rest! Zoals in 2011 
toen ik mijn baan opzegde bij de 
woningbouwvereniging om voluit 
voor de kerk te gaan werken, en 
ook nu weer bij mijn beslissing 
om in een andere parochie te gaan 
werken. Het is natuurlijk altijd 
spannend, maar diep van binnen 
wist ik dat ik durfde te gaan. Het is 
alsof er iemand aan de bel trekt ten 
teken van: ga, heb vertrouwen! Het 
was zelfs zo dat iemand ooit tegen 
me zei: ‘Verdorie, Carin, hoe lang 
moet God nog roepen voordat jij de 
stap naar de theologiestudie gaat 
zetten!?’ God geeft me vertrouwen 

in de stappen die ik zet in mijn leven. En 
ik moet ook zeggen dat ik een goed gevoel 
heb bij de overstap die ik nu gemaakt heb. 
Ik hoop dat we elkaar kunnen vasthouden 
in deze moeilijke tijd van kerksluitingen. 
Er is veel verdriet en pijn onder de 
gelovigen, maar dat geldt ook voor de 
mensen in het bestuur en het pastoraal 
team, die de beslissing hebben moeten 
nemen. Ook wij voelen die pijn!’
Ik vraag Carin tot slot of ze nog 
verschillen bemerkt tussen Achterhoekers 
en Twentenaren. Ze glimlacht: ‘Ik kan 
alleen maar zeggen dat ik me heel erg 
welkom voel in deze parochie. Overal! In 
het pastoraal team en het bestuur, maar 
ook op de verschillende locaties binnen de 
parochie. We verheugen ons er dan ook 
op om straks in de mooie Achterhoek te 
gaan wonen!’ 

Hans Limbeek
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Ziel
Op een zondag begin dit jaar ging pastor Joost Baneke voor in 
Keijenborg. Hij was, net als ik, een uur voor aanvang van de mis al 
aanwezig in de sacristie. En terwijl ik mijn kosterwerkzaamheden 
aan het uitvoeren was, kwamen we aan de praat met elkaar. Het ging 
over allerlei onderwerpen en op een gegeven moment kwamen we 
te spreken over zijn boek Ziel. Ik zei dat ik dat boek ook altijd nog 
een keer wilde lezen. “Wacht”, zei hij. Hij liep naar zijn tas, die iets 
verderop stond, en pakte daaruit een exemplaar van dat boek. “Die is 
voor jou!” Dat was natuurlijk een enorme verrassing, een eer zelfs. En 
ik kan zeggen dat ik het boek in één ruk heb uitgelezen!

Effata
Nu het weer is toegestaan om na 
17.00 uur samen te komen, kunnen 
de Effatavieringen worden hervat. 

Met ingang van 2022 worden de 
vieringen gehouden op de derde 
zaterdag van de maand. Verder 
blijft alles bij het oude: we bidden, 
zingen en vieren met als thema het 
evangelie van de derde zondag van 
de maand. 

Viert u mee? 
In de periode maart-juni zijn er 
op de volgende zaterdagen Effata-
vieringen.
Zaterdag 19 maart, zaterdag 23 april 
(dus niet op paaszaterdag 16 april), 
zaterdag 21 mei en zaterdag 18 juni. 
De vieringen beginnen om 17.00 uur 
in de H. Johannes de Doperkerk in 
Zutphen. Vooraf aanmelden is niet 
nodig.

Petra Hulman

Het boek Ziel bestaat uit drie door Joost 
Baneke uit het Latijn vertaalde teksten 
over de ziel van cisterciënzer monniken 
uit de twaalfde eeuw. Om precies te zijn: 
teksten van Willem van Saint-Thierry, 
Aelred van Rievaulx en Isaac van Stella. 
Pastor Baneke schreef zelf een bijna 100 
pagina’s tellende inleiding, zodat de lezer 
goed voorbereid met de middeleeuwse 
teksten aan de slag kan. Bovendien 
kent het boek een zeer uitgebreid 
notenapparaat waarin pastor Baneke veel 
uitlegt en verheldert. Het boek is hem 
natuurlijk ook op het lijf geschreven. Zijn 
twee specialiteiten komen in dit boek 
bijeen. Enerzijds zijn deskundigheid als 
psycholoog/psychoanalyticus, anderzijds 
de theologische kennis die hij als priester 
in huis heeft.

Wat het meest opvalt in die oude 
teksten is de manier van denken. Terwijl 
tegenwoordig het denken toch vooral 
op de wetenschap is gebaseerd, rustte 
het middeleeuwse denken (ook wel 
scholastiek genoemd) voornamelijk op 
oude teksten: die van de Bijbel natuurlijk, 
maar ook op autoriteiten als de Griekse 
filosofen Plato en Aristoteles en 
vroegchristelijke kerkvaders als Origenes, 
Pseudo-Dionysius de Areopagiet, 
Gregorius van Nyssa en Augustinus. 
Daarbij komt ook een heel andere kijk 
op de elementen waaruit de wereld is 
opgebouwd. Zijn dat tegenwoordig de 

ons bekende scheikundige 
elementen, vroeger ging men 
ervan uit dat de wereld was 
opgebouwd uit aarde, water, 
vuur en lucht, en dat de 
levenssappen gele en zwarte gal, 
bloed en slijm bepaalden hoe 
het met onze gezondheid was 
gesteld.

De teksten van de monniken 
zijn zoektochten naar de 
vraag hoe lichaam en ziel 
samengaan. Maar ook zetten 
ze uiteen hoe de ziel een 
afspiegeling is van de Drie-eenheid: 
zoals God één is in de Vader, Jezus en 
zijn Liefde, zo is de menselijke ziel één in 
geheugen, denken en wil. 
Wat ook opvalt is de zekerheid waarmee 
men spreekt over het bovennatuurlijke. 
Over engelen bijvoorbeeld. Of over 
straffen in het hiernamaals, over de 
betekenis van dromen en visioenen, over 
de vraag of doden met elkaar kunnen 
spreken en hoe engelen tot mensen 
kunnen spreken, over de verschijning 
van overledenen. Dat alles was natuurlijk 
mogelijk omdat de oude teksten waarop 
men zich baseerde een enorm gewicht 
en autoriteit werd toegekend. Van 
daaruit kon men via de logica verder 
komen. Want logisch denken kon men 
duizend jaar geleden net zo goed als 
tegenwoordig.

Het mag dan zo zijn dat je als modern 
mens in de eenentwintigste eeuw je 
wenkbrauwen fronst bij het lezen van 
bepaalde passages in middeleeuwse 
teksten, dat neemt niet weg dat het 
bestaan van de ziel (of het bewustzijn, of 
de menselijke geest) nog altijd een net zo 
wonderbaarlijk fenomeen is als vroeger. 
Ziel is een prachtig en diepgravend boek 
dat veel inzicht geeft in het middeleeuwse 
denken en dus ook in de leer van de 
katholieke kerk, want die is ook voor een 
groot deel op dat denken gebaseerd.

Ziel, monastieke psychologie uit de 
twaalfde eeuw  ISBN 978 94 6340 297 2

Hans Limbeek
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Gregoriaans Getijdenkoor St. Jan
We staan aan de vooravond van de 
Goede Week. De Goede Week begint op 
Palmzondag en duurt tot en met Stille 
Zaterdag. Het zijn de laatste zeven dagen 
van de vasten of Veertigdagentijd. In de 
Goede Week worden de gebeurtenissen 
herdacht die de kern van het christelijke 
geloof vormen, met name het lijden 
en sterven van Jezus Christus. Het 
Gregoriaans Getijdenkoor St. Jan zal in 
deze week een aantal vieringen verzorgen.

Vespers van Palmzondag 10 
april om 16.30 uur
Het begin van de klanken van stilte in de 
Goede Week, de week waarin christenen 
over de gehele wereld toeleven naar de 
dagen waarop ze het lijden, het sterven 
en de opstanding van Jezus uit de dood 
herdenken. Het zijn de laatste zeven 
dagen van de vasten of Veertigdagentijd. 
Op Palmzondag wordt de blijde intocht 
van Jezus Christus in Jeruzalem gevierd. 
Het Gregoriaans Getijdenkoor opent de 
vespers met de jubel van het “Hosanna” 
tijdens de palmprocessie daaraan 
voorafgaand.

Metten en Lauden van Stille 
Zaterdag 16 april om 7.30 uur
In de vroege morgenuren van 
paaszaterdag zingt het koor in de verstilde 
ruimte van de H. Johannes de Doperkerk 

te Zutphen de Metten en Lauden, twee 
gedeelten uit het kerkelijk getijdengebed, 
als voorbereiding op het hoogfeest van 
Pasen. De Metten en Lauden zijn het 
begin van het dagelijks koorgebed, maar 
krijgen op deze dag na de kruisiging 
en graflegging van Jezus een diepere 
betekenis door de indrukwekkende 
meditaties in een opeenvolging van 
psalmen, klaagzangen van Jeremia en 

prachtige responsoria. Door de eeuwen 
heen zijn de mooiste gezangen uit het 
Gregoriaans in deze vroege liturgie bijeen 
gebracht. Als ware het in droefheid en 
berusting de dodenwacht bij Zijn graf, 
maar daarnaast ook vol verwachting 
over dat wat komen gaat. Het ritueel 
met 15 kaarsen, 14 ongebleekte als rouw 
en één witte als symbool van Christus 
en Zijn opstanding op de driehoekige 
kaarsenegge, geeft een extra dimensie 
aan deze viering. De Metten beginnen op 
Stille Zaterdag om 07.30 uur en duren ca. 
anderhalf uur. Om 9.30 uur worden ze 
gevolgd door de Lauden. 
Tussen de Metten en Lauden zal er in de 
kerk een ontbijt geserveerd worden. U 
kunt zich hiervoor opgeven via e-mail: 
info@getijdenkoorstjanzutphen.nl of 
telefoon 06 – 513 364 79.

Vespers van Paaszondag 17 april 
om 16.30 uur
Op het hoogfeest van Pasen sluit het koor 
af met verstilde Gregoriaans gezangen. 
Deze zullen weerklinken tijdens het 
‘avondlijke getijde’ (kloosterkoorgebed). 
De beleving in stilte van het Salve festa 
dies, psalmen en antifonen sluit de Goede 
Week af. Mooie momenten vol wijding 
van gedragen liturgie, waar door de 
eeuwen heen de mooiste Gregoriaanse 
gezangen bijeen zijn gebracht.

Thematentoonstelling 2022
Kloosterleven en kloosterordes in de Achterhoek
Op het gebied van onderwijs, 
ouderenzorg en pastoraat nemen 
in de Achterhoek de congregaties 
en kloosterorden vanaf het midden 
van de negentiende eeuw tot in de 
tweede helft van de twintigste eeuw 
een belangrijke plaats in. In de 
thematentoonstelling 2022 schenkt 
het Heiligenbeeldenmuseum aandacht 
aan de invloed van de congregaties 
en kloosterordes op het leven in de 
Achterhoek.

Tussen kloosterordes en congregaties 
zijn kerkrechtelijke overeenkomsten 
en verschillen. Beide zijn instituten 
van Godgewijd leven. Het belangrijkste 
verschil is de gelofte. Wie lid wordt van 
een congregatie legt een eenvoudige 
gelofte af. Dit houdt minder afzondering 
in en het behoud van bezittingen, 

ook al heeft de ingetredene daar geen 
vrije beschikking over. Leden van 
een kloosterorde leggen een plechtige 
gelofte af van armoede, zuiverheid en 
gehoorzaamheid. Overeenkomstig de 
kloosterordes zijn er ook priester-, 
broeder- en zustercongregaties. 
Congregaties hebben een eigen, niet al te 
sobere kledij. Na het Tweede Vaticaans 
Concilie wordt alledaagse kleding 
toegestaan.
Kloosters zijn architectonisch meestal 
eenvoudig van opzet en vertonen 
grote overeenkomsten. Bijna overal is 
sprake van een hoofdgebouw met aan 
weerszijden, haaks daarop, twee vleugels 
voor wonen en werken. De kapel is 
bijna altijd inpandig. Architecten 
die zulke kloostercomplexen hebben 
gebouwd, zijn onder andere F. Cuypers, 
P. Stornebrink en C. Fransen.

Tegenwoordig is het werk 
van de religieuzen op het 
gebied van zorg en onderwijs 
overgenomen door 
professionele organisaties. 
De gebouwen staan er nog 
steeds, maar hebben andere 
functies gekregen.

Het Heiligenbeeldenmuseum is te 
vinden aan de Ruurloseweg 101 in 
Vorden, telefoon 0575 – 556 488 
(alleen tijdens openingstijden). De 
tentoonstelling is geopend van vrijdag 
1 april t/m zondag 30 oktober 2022, elke 
dag van 12.00 uur tot 17.00 uur, behalve 
op maandag, tweede paasdag en tweede 
pinksterdag. De toegangsprijs is € 6,00. 
Voor kinderen van 12 jaar en jonger is 
de toegang gratis. Dat geldt ook voor 
bezoekers met een museumkaart.
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De oorlog in 
Oekraïne
Direct na het uitbreken van de oorlog 
in Oekraïne hebben de Nederlandse 
bisschoppen zich aangesloten bij de 
oproep van paus Franciscus om een 
dag te vasten en te bidden voor vrede 
in Oekraïne. Op woensdag 23 februari 
deed de paus een indringende oproep om 
geweld te bestrijden met de ‘wapens’ van 
God: gebed en vasten. De paus noemde 
geweld van een ‘duivelse zinloosheid’. 
“God is een God van vrede en niet van 
oorlog,” aldus de paus en hij noemde 
oorlog “dwaasheid”.

Nog geen 24 uur na de oproep van 
paus Franciscus vielen troepen van de 
Russische Federatie Oekraïne binnen. 
Wereldwijd leidde dit tot reacties, ook van 
de bisschoppen van de Europese Unie. De 
bisschoppen delen de gevoelens van angst 
en bezorgdheid van paus Franciscus: 
“Wij doen een beroep op de Russische 
autoriteiten om zich te onthouden van 
verdere vijandige acties die nog meer 
lijden zouden veroorzaken en de principes 
van het internationaal recht negeren. 
Oorlog is een ernstige belediging van de 
menselijke waardigheid en hoort niet 
thuis op ons continent.”

De bisschoppen drukken hun 
verbondenheid en solidariteit uit met 
Oekraïne en vragen de internationale 
gemeenschap dringend “om niet te 
stoppen met het zoeken naar een 
vreedzame oplossing voor deze crisis 
door middel van diplomatieke dialoog. 
“Vluchtelingen uit Oekraïne die 
internationale bescherming zoeken, 
moeten worden verwelkomd. Het is 
onze roeping, onze verantwoordelijkheid 
en onze plicht om hen als broeders 
en zusters te verwelkomen en te 
beschermen,” aldus de bisschoppen. 

De bisschoppen onderstrepen de oproep 
tot gebed van de paus: “Samen met 
paus Franciscus bidden we tot Onze 
Lieve Vrouw, de Koningin van de Vrede, 
dat de Heer degenen die politieke 
verantwoordelijkheid dragen moge 
verlichten om hun geweten serieus te 
onderzoeken voor God, die de God is van 
vrede en niet van oorlog; die de Vader 
is van allen, niet slechts van sommigen, 
die wil dat wij broeders zijn en geen 
vijanden.”
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Vieringen in 
verzorgingshuizen
Borculo: Andriessenhuis, elke 1e 
vrijdag van de maand, 10.00 uur. 
Zutphen: IJsselflat, elke 2e dinsdag 
van de maand, 10.00 uur

Vieringen door  
de week
Baak: H. Martinuskerk, elke 3e dins-
dag van de maand, 19.00 uur.
Lochem: elke 1e donderdag van de 
maand, 10.00 uur.
Olburgen: H. Willibrordkerk, elke 1e 
vrijdag van de maand, 15.00 uur 
Zutphen: H. Johannes de Doper-
kerk, elke woensdag, 9.30 uur

Aanbidding  
H. Sacrament en 
biechtgelegenheid
Zutphen: H. Johannes de Doper-
kerk, iedere vrijdag 15.00-15.45 uur
Biechtgelegenheid op eerste vrijdag 
van de maand.

Lezingen in de weekendvieringen
Datum Eerste Lezing Tweede Lezing Evangelie
20 mrt. Ex. 3,1-8a.13-15 1 Kor. 10,1-6.10-12 Luc. 13,1-9 
27 mrt. Joz. 5,9a.10-12 2 Kor. 5,17-21 Luc. 15,1-3.11-32
3 april Jes. 43,16-21 Fil. 3,8-14 Joh. 8,1-11
10 april Luc. 19,28-40,Jes.50,4-7 Fil. 2,6-11 Luc. 22,14-23,56
14 april Ex. 12,1-8.11-14 1 Kor. 11,23-26 Joh. 13,1-15
15 april Jes. 52,13-53,12 Heb. 4,14-16;5,7-9 Joh. 18,1-19,42
16 april Gen.1,1-2,2;Ex.14, Rom. 6,3-11 Luc. 24,1-12
  15-15,1;Jes.55,1-11
17 april Hand. 10,34a.37-43 Kol. 3,1-4 Joh. 20,1-9
24 april Hand. 5,12-16 Openb. 1,9-11a.12-13.17-19 Joh. 20,19-31
1 mei Hand. 5,27b-32.40b-41 Openb. 5,m11-14 Joh. 21,1-19
8 mei Hand. 13,14.43-52 Openb. 7,9.14b-17 Joh. 10,27-30

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

Beeldopname in Zutphen 
Voor een viering met beeld en geluid, 
kiest u voor ‘kerkdienstgemist 
Zutphen’. Op zondagmorgen kunt u 
om 10.00 uur direct meekijken door 
op de >-toets in het midden van de 
cirkel in de afbeelding te drukken.  

Wilt u een oudere opname bekijken, 
dan klikt u in de kalender bij de 
gewenste datum op ‘opname’ en 
vervolgens op ‘Naar video opname’.

Rozenkrans bidden
Drempt: H. Willibrordkerk, elke 1e 
woensdag van de maand, 19.00 uur 
m.u.v. 4 mei
Joppe: O.L.V. Tenhemelopneming, 
elke dinsdag in mei, 19.00 uur 
Zutphen: H. Johannes de Doperkerk, 
elke dinsdag in mei, 19.00 uur

Doopvieringen
Vanaf januari 2022 wordt er in de 
locaties gedoopt in een reguliere 
viering of in een gemeenschappelijk 
doopviering in Zutphen.
Aanvragen worden per doop in 
behandeling genomen. U kunt 
uw kind per e-mail aanmelden 
bij het parochiesecretariaat: 
secretariaat@12apostelen.nl

Bijlage vieringenschema

Mariavieringen
Drempt: H. Willibrord, woensdag  
11 mei, 19.00 uur Marialof
Steenderen: H. Willibrord, 
maandag 9  mei, 19.00 uur 
Mariaviering
Zutphen: H. Johannes de 
Doperkerk, zondag 8 mei, 16.30 uur, 
Maria Vesper
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DAG ZUTPHEN BRUMMEN JOPPE LOCHEM VORDEN BORCULO RUURLO HENGELO KEIJENBORG BAAK DREMPT OLBURGEN STEENDEREN VIERAKKER DAG

za 19/03 
H. Jozef

9.30u. Euch. Scheve
17.00u. 

Effata Viering
Vieringen in het 

Andreashuis
19.00 uur 

Eucharistie 
F. Zandbelt

za 19/03 H. 
Jozef

zo 20/03 
3e zondag 
40dagentijd

10.00 uur 
Eucharistie 
H. Scheve

wo 23 mrt. 9.30 uur
Eucharistie 
H. Scheve

10.00 uur 
WCV 

werkgroep

9.30 uur 
Eucharistie 
E. Wassink

10.00 uur 
Eucharisite 
J. Baneke

10.00 uur 
WCV 

werkgroep

9.30 uur 
WCV 

T. ten Bruin

10.00 uur 
WCV 

werkgroep

10.00 uur 
Eucharistie 
F. Zandbelt

9.30 uur 
WCV 

C. Timmerman

9.30 uur 
WCV 

werkgroep

10.00 uur 
Oec. schoolviering 

A. Bos

zo 20/03 
3e zondag 

40dagentijd
vr 25/03 
Aankondiging 
v.d. Heer

19.00 uur 
Eucharistie 
H. Scheve

vr 25/03 
Aankondiging 

v.d. Heer

za 26/03
17.00 uur 

LudgerVesper 
J. Baneke

za 26/03

zo 27/03 
4e zondag 
40dagentijd

10.00 uur 
Eucharistie 
F. Zandbelt

wo 30 mrt 
9.30 uur

Samenkomst

10.00 uur Euch. 
Presentatie 

Communicanten 
H. Scheve

parochiezaal 
9.30 uur 

samenkomst
geen viering geen viering geen viering

10.00 uur 
Eucharistie 
J. Baneke

geen viering
vr 1 april 

15.00 uur 
Eucharistie

geen viering
zo 27/03 

4e zondag 
40dagentijd

za 02/04
19.00 uur 

WCV 
T. ten Bruin

17.00 uur 
WCV 

werkgroep
za 02/04

zo 03/04 
5e zondag 
40dagentijd

10.00 uur 
Eucharistie 
J. Baneke

wo 6 apr 9.30 uur
WCV 

A. Bos

10.00 uur 
Woord&gebed 

werkgroep

10.00 uur 
WCV 

werkgroep

9.30 uur 
Eucharistie 
F. Zandbelt

10.00 uur 
WCV 

T. ten Bruin

10.00 uur 
WCV 

werkgroep

9.30 uur 
WCV 

werkgroep

10.00 uur 
WCV 

werkgroep

10.00 uur 
WCV 

C. Timmerman

9.30 uur 
Woorddienst 

werkgroep

zo 03/04 
5e zondag 

40dagentijd

za 09/04
17.00 uur 

Eucharistie 
F. Zandbelt

za 09/04

zo 10/04 
Palmzondag

10.00 uur Euch. 
H. Scheve 
16.30 uur 

Vesper Gregoriaans

wo 13 apr 9.30 uur 
Samenkomst 

werkgroep

10.00 uur 
WCV 

T. ten Bruin

10.00 uur 
Familieviering 

werkgroep

Dorpskerk 10.00 uur 
Oec.viering 
werkgroep

10.00 uur 
Oec.viering 
werkgroep

10.00 uur 
WCV 

C. Timmerman

9.30 uur 
WCV 

G. Spekkink

10.00 uur Euch. 
Presentatie 

communicanten 
F. Zandbelt

geen viering geen viering geen viering zo 10/04 
Palmzondag

di 12/04
19.00 uur 

BOETEVIERING 
H. Scheve

di 12/04

do 14/04 
Witte 
Donderdag

19,00 uur Euch.  
H. Scheve  
F. Zandbelt  

G. Oude Groen

do 14/04 
Witte 

Donderdag

vr 15/04 
Goede Vrijdag

15.00 uur Kruisweg 
L. van de Kam 

19.00 uur 
Goede Vrijdag 

Liturgie 
H. Scheve
F. Zandbelt

G. Oude Groen

15.00 uur 
Kruisweg 

werkgroep 15.00 uur 
Kruisweg 

werkgroep 

15.00 uur 
Kruisweg 

werkgroep

15.00 uur 
De Passie 15.00 uur 

Kruisweg 
werkgroep

15.00 uur 
Kruisweg 

G. Spekkink

15.00 uur 
Kruisweg 

werkgroep

15.00 uur 
Kruisweg 

werkgroep
vr 15/04 

Goede Vrijdag
Oude Kerk 
20.00 uur 

Oec.viering
19.00 uur 
De Passie

za 16/04 
Stille zaterdag

7.30 uur 
Metten & Lauden 

21.00 uur 
PAASWAKE 

breed paroch. team 

19.00 uur 
Familieviering 

werkgroep

19.00 uur 
Familieviering 

werkgroep
za 16/04 

Stille zaterdag

zo 17/04 Pasen
10.00 uur Euch. 

H. Scheve 
16.30 uur 

Vesper Gregoriaans

wo 20 apr 19.30 uur 
Woord&gebed 

werkgroep

10.00 uur 
Eucharistie 
E. Wassink

10.00 uur 
WCV 

W. Matti

9.30 uur 
WCV 

G. Spekkink

10.00 uur 
WCV 

werkgroep

10.00 uur 
WCV 

A. Bos

9.30 uur 
WCV 

C. Timmerman

10.00 uur 
Eucharistie 
F. Zandbelt

di 19 apr 19.00 uur 
WCV 

G. Spekkink

10.00 uur 
WCV 

G. Oude Groen

9.30 uur 
Woorddienst 

werkgroep

9.30 uur 
WCV 

L. van de Kam

10.00 uur 
WCV 

T. ten Bruin
zo 17/04 Pasen

za 23/04 17.00 uur 
Effata Viering

19.00 uur 
Eucharistie 
F. Zandbelt

17.00 uur 
WCV 

werkgroep
za 23/04

zo 24/04 
Beloken Pasen

10.00 uur 
Eucharistie 
F. Zandbelt

10.00 uur 
Eucharistie 
J. Baneke

Parochiezaal 
9.30 uur 

samenkomst
geen viering geen viering

9.30 uur 
Eucharistie 
H. Scheve

geen viering geen viering geen viering zo 24/04 
Beloken Pasen

za 30/04
19.00 uur 

Eucharistie 
H. Scheve

17.00 uur 
WCV 

werkgroep
za 30/04

zo 01/05 
3e zondag 
van Pasen

10.00 uur 
Eucharistie 
H. Scheve

wo 4 mei 9.30 uur 
WCV 

A. Bos

10.00 uur 
Eucharistie 
J. Baneke

10.00 uur 
WCV 

Werkgroep

9.30 uur 
WCV 

T. ten Bruin

10.00 uur 
Eucharistie 
F. Zandbelt

geen viering
9.30 uur 

WCV 
werkgroep

10.00 uur 
WCV 

werkgroep

10.00 uur 
WCV 

werkgroep

vr 6 mei 
15.00 uur 

Eucharistie

zo 01/05 
3e zondag van 

Pasen

za 07/05
17.00 uur 

WCV 
G. Oude Groen

za 07/05

zo 08/05 
4e zondag 
van Pasen

10.00 uur Euch. 
J. Baneke 
16.30 uur

Maria Vesper 
Gregoriaans

wo 11 mei 
9.30 uur 

Samenkomst

10.00 uur 
WCV 

C. Timmerman

10.00 uur 
Eucharistie 
F. Zandbelt

geen viering geen viering
10.00 uur 

Eucharistie 
H. Scheve

geen viering
10.00 uur 

WCV 
G. Oude Groen

wo 11 mei 19.00 uur 
Marialof 
A. Bos

9.30 uur 
Woorddienst 

werkgroep

ma 9 mei 19.00 uur 
Mariaviering 
werkgroep

zo 08/05 
4e zondag 
van Pasen

za 14/05
19.00 uur 

WCV 
werkgroep

17.00 uur 
WCV 

werkgroep
za 14/05

zo 15/05 
5e zondag 
van Pasen

10.00 uur EHC 
voor Joppe Lochem 

Vorden Borculo 
Ruurlo Zutphen 

H. Scheve

wo 18 mei 
9.30 uur 

Woord&Gebed 
werkgroep

10.00 uur 
WCV 

werkgroep
EHC 

in Zutphen
EHC 

in Zutphen
10.00 uur 

WCV 
werkgroep

9.30 uur 
Eucharistie 
J. Baneke

10.00 uur 
WCV 

werkgroep

di 17 mei 
19.00 uur 

WCV 
C. Timmerman

10.00 uur 
Anders Vieren 
L. van de Kam

geen viering
9.30 uur 

Eucharistie 
F. Zandbelt

zo 15/05 
5e zondag 
van Pasen

WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN zie www.12apostelen.nl/vieringen



Vieringenschema  15
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za 19/03 
H. Jozef

9.30u. Euch. Scheve
17.00u. 

Effata Viering
Vieringen in het 

Andreashuis
19.00 uur 

Eucharistie 
F. Zandbelt

za 19/03 H. 
Jozef

zo 20/03 
3e zondag 
40dagentijd

10.00 uur 
Eucharistie 
H. Scheve

wo 23 mrt. 9.30 uur
Eucharistie 
H. Scheve

10.00 uur 
WCV 

werkgroep

9.30 uur 
Eucharistie 
E. Wassink

10.00 uur 
Eucharisite 
J. Baneke

10.00 uur 
WCV 

werkgroep

9.30 uur 
WCV 

T. ten Bruin

10.00 uur 
WCV 

werkgroep

10.00 uur 
Eucharistie 
F. Zandbelt

9.30 uur 
WCV 

C. Timmerman

9.30 uur 
WCV 

werkgroep

10.00 uur 
Oec. schoolviering 

A. Bos

zo 20/03 
3e zondag 

40dagentijd
vr 25/03 
Aankondiging 
v.d. Heer

19.00 uur 
Eucharistie 
H. Scheve

vr 25/03 
Aankondiging 

v.d. Heer

za 26/03
17.00 uur 

LudgerVesper 
J. Baneke

za 26/03

zo 27/03 
4e zondag 
40dagentijd

10.00 uur 
Eucharistie 
F. Zandbelt

wo 30 mrt 
9.30 uur

Samenkomst

10.00 uur Euch. 
Presentatie 

Communicanten 
H. Scheve

parochiezaal 
9.30 uur 

samenkomst
geen viering geen viering geen viering

10.00 uur 
Eucharistie 
J. Baneke

geen viering
vr 1 april 

15.00 uur 
Eucharistie

geen viering
zo 27/03 

4e zondag 
40dagentijd

za 02/04
19.00 uur 

WCV 
T. ten Bruin

17.00 uur 
WCV 

werkgroep
za 02/04

zo 03/04 
5e zondag 
40dagentijd

10.00 uur 
Eucharistie 
J. Baneke

wo 6 apr 9.30 uur
WCV 

A. Bos

10.00 uur 
Woord&gebed 

werkgroep

10.00 uur 
WCV 

werkgroep

9.30 uur 
Eucharistie 
F. Zandbelt

10.00 uur 
WCV 

T. ten Bruin

10.00 uur 
WCV 

werkgroep

9.30 uur 
WCV 

werkgroep

10.00 uur 
WCV 

werkgroep

10.00 uur 
WCV 

C. Timmerman

9.30 uur 
Woorddienst 

werkgroep

zo 03/04 
5e zondag 

40dagentijd

za 09/04
17.00 uur 

Eucharistie 
F. Zandbelt

za 09/04

zo 10/04 
Palmzondag

10.00 uur Euch. 
H. Scheve 
16.30 uur 

Vesper Gregoriaans

wo 13 apr 9.30 uur 
Samenkomst 

werkgroep

10.00 uur 
WCV 

T. ten Bruin

10.00 uur 
Familieviering 

werkgroep

Dorpskerk 10.00 uur 
Oec.viering 
werkgroep

10.00 uur 
Oec.viering 
werkgroep

10.00 uur 
WCV 

C. Timmerman

9.30 uur 
WCV 

G. Spekkink

10.00 uur Euch. 
Presentatie 

communicanten 
F. Zandbelt

geen viering geen viering geen viering zo 10/04 
Palmzondag

di 12/04
19.00 uur 

BOETEVIERING 
H. Scheve

di 12/04

do 14/04 
Witte 
Donderdag

19,00 uur Euch.  
H. Scheve  
F. Zandbelt  

G. Oude Groen

do 14/04 
Witte 

Donderdag

vr 15/04 
Goede Vrijdag

15.00 uur Kruisweg 
L. van de Kam 

19.00 uur 
Goede Vrijdag 

Liturgie 
H. Scheve
F. Zandbelt

G. Oude Groen

15.00 uur 
Kruisweg 

werkgroep 15.00 uur 
Kruisweg 

werkgroep 

15.00 uur 
Kruisweg 

werkgroep

15.00 uur 
De Passie 15.00 uur 

Kruisweg 
werkgroep

15.00 uur 
Kruisweg 

G. Spekkink

15.00 uur 
Kruisweg 

werkgroep

15.00 uur 
Kruisweg 

werkgroep
vr 15/04 

Goede Vrijdag
Oude Kerk 
20.00 uur 

Oec.viering
19.00 uur 
De Passie

za 16/04 
Stille zaterdag

7.30 uur 
Metten & Lauden 

21.00 uur 
PAASWAKE 

breed paroch. team 

19.00 uur 
Familieviering 

werkgroep

19.00 uur 
Familieviering 

werkgroep
za 16/04 

Stille zaterdag

zo 17/04 Pasen
10.00 uur Euch. 

H. Scheve 
16.30 uur 

Vesper Gregoriaans

wo 20 apr 19.30 uur 
Woord&gebed 

werkgroep

10.00 uur 
Eucharistie 
E. Wassink

10.00 uur 
WCV 

W. Matti

9.30 uur 
WCV 

G. Spekkink

10.00 uur 
WCV 

werkgroep

10.00 uur 
WCV 

A. Bos

9.30 uur 
WCV 

C. Timmerman

10.00 uur 
Eucharistie 
F. Zandbelt

di 19 apr 19.00 uur 
WCV 

G. Spekkink

10.00 uur 
WCV 

G. Oude Groen

9.30 uur 
Woorddienst 

werkgroep

9.30 uur 
WCV 

L. van de Kam

10.00 uur 
WCV 

T. ten Bruin
zo 17/04 Pasen

za 23/04 17.00 uur 
Effata Viering

19.00 uur 
Eucharistie 
F. Zandbelt

17.00 uur 
WCV 

werkgroep
za 23/04

zo 24/04 
Beloken Pasen

10.00 uur 
Eucharistie 
F. Zandbelt

10.00 uur 
Eucharistie 
J. Baneke

Parochiezaal 
9.30 uur 

samenkomst
geen viering geen viering

9.30 uur 
Eucharistie 
H. Scheve

geen viering geen viering geen viering zo 24/04 
Beloken Pasen

za 30/04
19.00 uur 

Eucharistie 
H. Scheve

17.00 uur 
WCV 

werkgroep
za 30/04

zo 01/05 
3e zondag 
van Pasen

10.00 uur 
Eucharistie 
H. Scheve

wo 4 mei 9.30 uur 
WCV 

A. Bos

10.00 uur 
Eucharistie 
J. Baneke

10.00 uur 
WCV 

Werkgroep

9.30 uur 
WCV 

T. ten Bruin

10.00 uur 
Eucharistie 
F. Zandbelt

geen viering
9.30 uur 

WCV 
werkgroep

10.00 uur 
WCV 

werkgroep

10.00 uur 
WCV 

werkgroep

vr 6 mei 
15.00 uur 

Eucharistie

zo 01/05 
3e zondag van 

Pasen

za 07/05
17.00 uur 

WCV 
G. Oude Groen

za 07/05

zo 08/05 
4e zondag 
van Pasen

10.00 uur Euch. 
J. Baneke 
16.30 uur

Maria Vesper 
Gregoriaans

wo 11 mei 
9.30 uur 

Samenkomst

10.00 uur 
WCV 

C. Timmerman

10.00 uur 
Eucharistie 
F. Zandbelt

geen viering geen viering
10.00 uur 

Eucharistie 
H. Scheve

geen viering
10.00 uur 

WCV 
G. Oude Groen

wo 11 mei 19.00 uur 
Marialof 
A. Bos

9.30 uur 
Woorddienst 

werkgroep

ma 9 mei 19.00 uur 
Mariaviering 
werkgroep

zo 08/05 
4e zondag 
van Pasen

za 14/05
19.00 uur 

WCV 
werkgroep

17.00 uur 
WCV 

werkgroep
za 14/05

zo 15/05 
5e zondag 
van Pasen

10.00 uur EHC 
voor Joppe Lochem 

Vorden Borculo 
Ruurlo Zutphen 

H. Scheve

wo 18 mei 
9.30 uur 

Woord&Gebed 
werkgroep

10.00 uur 
WCV 

werkgroep
EHC 

in Zutphen
EHC 

in Zutphen
10.00 uur 

WCV 
werkgroep

9.30 uur 
Eucharistie 
J. Baneke

10.00 uur 
WCV 

werkgroep

di 17 mei 
19.00 uur 

WCV 
C. Timmerman

10.00 uur 
Anders Vieren 
L. van de Kam

geen viering
9.30 uur 

Eucharistie 
F. Zandbelt

zo 15/05 
5e zondag 
van Pasen

WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN zie www.12apostelen.nl/vieringen
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De kliederkerk gaat weer van start!
Na twee jaar starten we voor Hengelo en omgeving weer 
met een nieuwe kliederkerk. Misschien kent u deze 
vieringen nog, misschien ook niet. De kliederkerk wordt 
georganiseerd door een werkgroep van enthousiaste 
vrijwilligers uit de protestantse kerk in Hengelo en de 
r.-k. kerken uit Hengelo en Keijenborg. Uitgangspunt 
van de vieringen is om samen op een creatieve manier 
de betekenis van Bijbelverhalen te ontdekken. De 
kliederkerk is voor het hele gezin, zelfs opa en oma, 
vriendjes en vriendinnetjes mogen mee. Ook aan 
de jongsten is gedacht: er is een peuterhoek met 
speelmateriaal aanwezig. Stilzitten is er niet (lang) bij, 
want we zijn actief bezig!

Een kliederkerkviering duurt 2 uur en bestaat uit drie 
onderdelen.
●	 Samen ontdekken: een uur lang kiezen uit creatieve 

activiteiten en spelvormen.
●	 Samen vieren: een kort moment waarin gedeeld wordt 

wat er gedaan, beleefd en gemaakt is.
●	 Samen eten: met een hapje en een drankje is het tijd 

om elkaar op een gezellige manier te ontmoeten (naar 
een high-tea idee).

De eerstvolgende kliederkerk is op zondagmiddag 13 
maart 2022 in de Remigiuskerk, Kerkstraat 42 in Hengelo 
Gld.	Het	thema	van	de	viering	is	‘David	en	Goliath’.	Om	
14.10 uur openen we de deuren om iedereen welkom te 
heten. Om 14.30 uur vertellen we het verhaal van David 
en Goliath en geven we uitleg over de verschillende 
activiteiten. Misschien ben je graag creatief bezig: 
stenen beschilderen, een ketting- of sleutelhanger 
maken, een wapenuitrusting knutselen of tekenen op 
groot formaat. Of ben je liever op een andere manier 
actief? Dan kun je een parcours lopen op basis van 
vertrouwen, een minikatapult bouwen, opmeten 
hoe groot je bent, of met reuzevoeten lopen. Dit 
zijn enkele voorbeelden van de activiteiten. 
Je kiest zelf wat en hoeveel je gaat 
ontdekken.
In de korte viering daarna delen 
we wat er is gedaan en beleefd. 
Tot slot is het tijd om na te 
praten onder het genot van 
een	kop	koffie/thee/ranja	en	
verschillende hapjes.
Dit alles onder voorbehoud van 
de op dat moment geldende 
coronamaatregelen.

Iedereen is van harte welkom! 
In verband met de inkopen 
zou	het	fijn	zijn	als	je	je	
vooraf opgeeft. Dat kan door 
een mailtje te sturen naar 
kliederkerkhengelokeijenborg@
gmail.com of via een 
Messengerbericht op Facebook: Jeugdwerk 
kerk Hengelo Gld.
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Eerste Heilige 
Communiefeest op 
zondag 15 mei 2022
10 kinderen uit Joppe, Lochem, Vorden, Borculo, Ruurlo 
en Zutphen beginnen binnenkort met hun voorbereiding 
voor het ontvangen van de Eerste Heilige Communie. 
Zondag 27 maart as. zullen ze zicht voorstellen in de 
eucharistieviering om 10.00 uur in de H. Josephkerk in 
Lochem.
Het grote feest op zondag 15 mei is dan om 10.00 uur in 
de H. Johannes de Doperkerk in Zutphen. 
In beide vieringen zal pastoor Harry Scheve voorgaan.

Eerste Heilige 
Communiefeest op 
zondag 22 mei 2022 
Kinderen uit Hengelo, Keijenborg, Baak, Drempt, 
Olburgen, Steenderen en Vierakker beginnen binnenkort 
ook aan hun voorbereiding. Deze 17 kinderen hebben hun 
presentatieviering op zondag 10 april as. om 10.00 uur in 
de H. Johannes de Doperkerk in Keijenborg. Voorganger 
is pastor Fons Zandbelt. De Eerste Heilige Communie is 
op zondag 22 mei om 10.00 uur eveneens in de  
H. Johannes de Doperkerk in Keijenborg.  
Voorganger is dan pastoor Harry Scheve. 

Technische problemen met de website 
Opgave Eerste H. Communie of H. Vormsel mogelijk niet ontvangen.
Als gevolg van technische problemen werkte de contact-
button op onze website niet. 
We hebben geconstateerd dat formulieren verzonden 
via het contactformulier niet bij ons zijn binnengekomen, 
ondanks dat u wel een automatische melding heeft 
ontvangen dat het formulier succesvol verzonden is.

Mocht u uw kind voor de Eerste H. Communie of het  
H. Vormsel opgegeven hebben en u heeft geen informatie 
ontvangen van de werkgroep Communievoorbereiding 
of werkgroep Vormselvoorbereiding, neem dan z.s.m. 
contact op met het parochiesecretariaat: e-mail 
secretariaat@12apostelen.nl

We wensen alle kin
deren en hun

 ouders 

een fijne voorbere
iding en alvas

t een 

mooie Eerste H
. Communieviering to

e.
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Emmanuel / H. Johannes de Doper  
Zutphen
Van Heemstrastraat 4, 7204 GJ 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

Pastoraatgroep Marcel Wermers, voorzitter, 0640596344; 
Marjet Lueks, secretaris;  Marijke Wermers

PCI: email: caritaszutphen@gmail.com

Maria Lichtmis
Twee februari tweeduizend-tweeëntwintig. 
Een gouden dageraad boven de rivier. De 
zon! Eindelijk! Dagenlang was het grijs, 
deprimerend. En dan ook nog het afstand 
houden, de mondkapjes, het testen, 
vaccineren. We waren al niet in de wolken 
en zeker niet toen ze zo zwaar boven ons 
hingen. Maar nu: verrassing! Is het toeval 
die zon? Op Maria Licht-mis? De Hemel 
heeft zo zijn geheimen.
De Sint-Jan de Doper kerk in Zutphen 
wordt aangenaam verlicht door het 
invallende licht op die woensdagmorgen. 
Die door-de-week-se-dag trekt overigens 
steeds meer mensen. Het is een zogeheten 
‘stille mis’. Eenvoudig en rustgevend.
De priester leest het evangelie voor. 
Lucas 2, 22-41. De opdracht in de tempel. 
Volgens de Joodse wet wordt Jezus acht 
dagen na zijn geboorte aan God toegewijd. 
Jozef en Maria ontmoeten daar een oude 
vrome man die een godsspraak van de 
Heilige Geest had ontvangen. Hij zou niet 
sterven voordat hij de Gezalfde des Heren 
zou hebben aanschouwd. Geestdriftig 
verkondigt hij Gods lof. Ook een profetes, 
Hanna, een weduwe van vierentachtig, 
sprak over het kind tot allen die de 
bevrijding van Jerusalem verwachtte.
Na de mis komen we met onze 
gebedsgroep bijeen om lofprijzings-
liederen te zingen. Dat doen we iedere 
week. Sommigen van ons herinneren zich 
dat er op twee februari kaarsen werden 
gewijd en dat er daarna een lichtprocessie 
werd gehouden. Op de dag erna werd er 
dan de zogeheten Blasiuszegen gegeven. 
Deze heilige martelaar genas een kind 
ogenblikkelijk dat dreigde te stikken in 
een visgraat door zijn zegen.
We vragen de aanwezige priester of 
hij de kaarsen wil zegenen en ons 
aansluitend de Blasiuszegen tegen keel- en 
longaandoeningen wil geven. Kruiselings 
worden er daarbij twee kaarsen voor 
de keel gehouden. Deze zegen zal ons 
bovendien vast wel een extra boost 

tegen corona geven. Heerlijke Roomse 
blijdschap! Het wordt een lichte, vrolijke 
ochtend. Iemand is nog jarig ook en 
trakteert op een zelfgebakken tulband. Ze 
wordt net als Hanna vierentachtig jaar 
(toeval bestaat niet?)
Tijdens de lofprijzing zingen we dankbaar 
een paar Marialiedjes. Zij was toch de 
moeder van het Licht van de wereld. 
Over toeval gesproken; hoe zei de Franse 
schrijver Théophile Gautier het ook weer? 
‘Toeval is wellicht het pseudoniem van 
God incognito’.
Louise Leneman

Tentoonstelling ‘1572, 
geboorte van Nederland’
Van 7 april tot 7 juli staan een aantal 
panelen in de kerk tentoongesteld met het 
thema: 1572, Geboorte van Nederland. 
In het jaar 2022, 450 jaar later, wordt 
hier landelijk aandacht aan besteed. 
Zutphen heeft o.a. een tentoonstelling 
die op verschillende historische plekken 
opgesteld wordt, te beginnen in de 
Sint Jan, daarna de Burgerzaal en in 
het najaar in de Walburgiskerk. De 
tentoonstelling is elke zaterdagmiddag 
en zondagmiddag gratis te bezoeken van 
13.00 uur tot 17.00 uur. De toren is dan 
ook te beklimmen. Op pagina acht leest u 
er nog veel meer over!

Inzameling spullen dak- 
en thuislozen
Hierbij wil ik op u een beroep doen en 
u vragen of u kleding/dekens/tassen/
schoenen over heeft, bestemd voor 
de dak- en thuislozen van Arnhem. Ik 
breng de ingezamelde goederen naar 
het Kruispunt in Arnhem. Dit is een 
Christelijke organisatie die eten, drinken, 
kleren en onderdak verschaft voor de dak- 
en thuislozen. Ook brengen zij het Woord 
van Onze Heer.
Wat is bruikbaar: herenbroeken, korte 
broeken, truien, T-shirts, blouses, 

trainingsbroeken/pakken, ondergoed, 
mutsen, sjaals, handschoenen, 
sportschoenen en normale schoenen, 
tassen en rugzakken, dekens en 
slaapzakken, slaapmatjes.
Graag nette spullen. U kunt wellicht 
begrijpen dat kapotte kleren, schoenen 
etc. niet bruikbaar zijn. Niet bruikbaar: 
dameskleding, simpelweg omdat er bijna 
geen vrouwelijke dak- of thuislozen zijn. 
Daar zijn bij Het Kruispunt genoeg kleren 
en andere dingen voor. Alvast vriendelijk 
bedankt voor uw gave. Gods Zegen.
Marco Wullink 0648081753

Diaconie
In dit blad ziet u wel eens de term 
diaconie. Binnen de kerk gebruiken we dat 
woord best vaak. De meeste mensen weten 
wel wat er mee wordt bedoeld, maar ik was 
benieuwd wat ik zou vinden als ik de term 
zou ‘googelen. Ik las het volgende:
“Diaconie is dienst aan mensen, door 
christenen verricht uit liefde tot God.”
Nou ja, geen wonder dus dat we er vaak 
over horen. We zijn allemaal christenen, 
en we houden allemaal van God. Anders 
zouden we dit blad niet openslaan, toch? 
Gelukkig doet u dat dus wel, Ik weet dat 
er heel veel parochianen zijn die zich 
inzetten voor anderen. Niet alleen bij onze 
geweldige vrijwilligersgroepen, maar ook 
op kleine momentjes die niemand (op 
Onze-Lieve-Heer na dan) ziet. Wat fijn om 
een onderdeeltje te zijn van zo’n liefdevolle 
gemeenschap. Laten we er samen wat van 
maken, met God in ons midden.
Een parochiaan

Gebedsintenties
20/3: Rien Legebeke

Gedoopt
9/1: Mandy Maria Sleebos; dochter 
van Charles Francis Sleebos en Erica 
Frederika Piepers, zus van Samiera, Suus 
en Nina. 16/1: Leyla Jannie Verhaegh; 
dochter van Jannie Verhaegh

Overleden
4/1: Theodorus Johannes Imhoff, 85 jaar
14/2: Antonius Carolus Heintges, 93 jaar

Effataviering
Op zaterdag 19 maart en zaterdag 23 april 
om 17.00 uur is er weer een Effataviering 
in de St. Jan. U bent van harte welkom! 

Inleverdatum kopij
Inleverdatum kopij eerstvolgende 
Onderweg: 15 april 2022
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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: liaschafer@hetnet.nl 

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

PCI: email: brummen@pci12apostelen.nl

Andreashuis 
Gelukkig kunnen we elkaar nog steeds 
blijven ontmoeten in het Andreashuis. 
U bent weer van harte welkom bij 
de vieringen en ontmoetingen op 
woensdagmorgen vanaf 9.30 uur. 
Twee keer per maand is er een viering en 
op de woensdagochtenden dat er geen 
viering is, laten we aan het koffie drinken 
een gebed en de lezingen van die dag 
voorafgaan. Ook is het secretariaat weer 
elke woensdag van 9.00 uur tot 12.00 
uur telefonisch bereikbaar en altijd via de 
mail: rkandreasparochie1900@kpnmail.nl

Versoepeling 
coronamaatregelen 
Nu de coronamaartregelen steeds meer 
versoepelen, is het niet mogelijk hier 
de juiste berichtgeving te plaatsen over 
kerkbezoek. Het is daarom verstandig 
regelmatig de website te raadplegen: 
www.12apostelen.nl. 

Vieringen
Woensdag 23 maart:
Woensdagmorgenviering
9.30 uur:  Eucharistieviering
Voorganger:  Pastoor Scheve
Woensdag 6 april:
Woensdagmorgenviering
9.30 uur: Woord- en communieviering
Voorganger: Diaken Bos
Woensdag 13 april: 
Woensdagmorgen samenkomst
9.30 uur: Gebed en lezingen
Vrijdag 15 april: Goede Vrijdag
15.00 uur Kruiswegviering Andreashuis
20.00 uur Oecumenische viering Grote 

Kerk 
Zaterdag 16 april: Paaszaterdag
17.00 uur Oecumenische familieviering
 (Groot)ouders met kinderen 

graag aanmelden.
Woensdag 20 april:
Woensdagmorgenviering

9.30 uur:  Woord- en gebedsviering
Voorganger:  Werkgroep liturgie
Woensdag 27 april: 
Woensdagmorgen samenkomst
9.30 uur:  Gebed en lezingen
Woensdag 4 mei:
Woensdagmorgenviering
9.30 uur: Woord- en communieviering
Voorganger: Diaken Bos
Woensdag 11 mei: Woensdagmorgen 

samenkomst
9.30 uur: Gebed en lezingen
Weekendvieringen zie het 
vieringenrooster.

De weekendvieringen zijn steeds te volgen 
via internet: www.12apostelen.nl 
Klikken op het groene blok: “Vieringen” 
en vervolgens op het icoontje “wereldbol 
met koptelefoon”. Kies voor “Kerkdienst 
gemist Zutphen”. Op zondagmorgen 
10.00 uur kunt u direct meekijken door 
op de > toets in het midden van de cirkel 
in de afbeelding te drukken. Voor het 
bekijken van oudere opnames, klikt u in 
de kalender bij de gewenste datum.
 

Foto’s uit het verleden 

Foto uit de Stentor, december 1992. (Ab 
Hakkeboom)

Het Brummens mannenkoor, het 
rouw- en trouwkoor en het Andreaskoor 
oefenen gezamenlijk in de RK kerk. Maar 
waarvoor werd er geoefend? 
Weet u het? Laat het weten via 
onderweg-brummen@outlook.com
Jolanda Jansen

Agenda
Zaterdag 2 april Inleveren opbrengst 
Hongerpot Andreashuis
Dinsdag 12 april 20.00 uur 
Vergadering Stichting Andreas 
Andreashuis
Vrijdag 22 april Opbouwen Andreas 
Rommelmarkt
Zaterdag 23 april 09.00 uur 
Andreas Rommelmarkt

BBO Lentemarkt 
Wij gaan weer aan het werk voor de Lente 
markt. We maken kransen, paasstokken en 
andere leuke paasstukjes om te verkopen 
op de lentemarkt op zaterdag 2 april .  
Dit jaar zijn de workshops van dinsdag  
29 maart t/m donderdag 31 maart.
Voor inlichtingen belt u: Jannie Hietbrink: 
564657 of Sienke Steen: 06-54262470

Andreasmarkt
Als alles meezit, is er 23 April weer een 
Andreasmarkt rondom het Andreashuis 
aan de Tuinstraat in Brummen. Ca. 50 
kramen met meer dan genoeg koopjes en 
mooie spullen. Zeker onze Oma-kraam, 
schilderijen en natuurlijk onze bloemen 
en vaste planten zijn een bezoekje waard

Gebedsintenties
23-03: Lukas Janmaat, Henk Peters, 
Willemien Willemsen, Marietje Smeenk-
Besselink, Jo van den Beld 06-04: Jan 
Uiterweerd, Dinie v.d. Berg-Valk, Thea 
Willemsens, Ria Groeneveld-Reesink, 
Lukas Jamaat, Overleden ouders Span-
Gudden, Marietje Smeenk-Besselink, Jo 
van den Beld, Overleden ouders Wilbrink-
Peters, Jozef Uiterweerd, Overleden ouders 
Uiterweerd-Vettelschors. 20-04: Willemien 
Willemsen, Henk Peters, Jos de Brouwer, 
Eef Aarsen. 04-05: Willemien Willemsen, 
Thea Willemsens, Jan Uiterweerd, Lukas 
Janmaat, Eef Aarsen, Marietje Smeenk-
Besselink.

Een kaarsje bij Maria
Op de achterkant van de vorige Onderweg 
stond een mooi stuk over ‘een kaarsje 
bij Maria’. In het artikel wordt de Piëta 
ook genoemd, bij deze een foto van de 
Piëta uit onze Andreaskerk met een 
gedachteniskruisje.
Jolanda Jansen
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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;  
Marijke Heeren, secr. 0570-542000; 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: Cornelia Margaretha Emma 
de Maes Janssens-van der Hoeven, 
echtgenote van Christiaan de Maes 
Janssens op de leeftijd van 67 jaar.

Zalig Pasen!
Twee jaar werden we geconfronteerd 
met de coronapandemie, een tijd 
waarin parochianen misschien een 
dierbare hebben verloren, besmet 
waren met het virus en onder de 
gevolgen daarvan hebben geleden of in 
sociaal isolement zijn geraakt… In onze 
geloofsgemeenschap hebben we dankzij 
veel creativiteit en de geweldige inzet van 
vrijwilligers kunnen vieren en zo nu en 
dan ook koffiedrinken na afloop van de 
viering in de pastorietuin. We hebben ons 
aangepast aan een nieuw ‘normaal’. Eind 
februari zal de samenleving ook voor ons 
weer open gaan. We hopen u dan weer 
te mogen verwelkomen in onze kerk. Wij 
hebben u gemist!
Laten we uitzien naar Pasen, feest van 
de Verrijzenis van Christus, feest van het 
Licht. Wij wensen u allen een Zalig Pasen.
Locatieraad en pastoraatgroep

Pasen 
Op Paaszaterdagavond 
is er in onze kerk een 
familiegebedsviering 
met als thema ‘Samen 
op weg naar het licht’. 
In deze viering bent 
u allen van harte 
uitgenodigd om mee te 
vieren, te bidden en te 
zingen. In het bijzonder 
willen we ook onze 

jongste gelovigen uitnodigen om samen 
op weg te gaan naar het licht van Pasen. 
Willem Achtereekte zal voorgaan in deze 
gebedsviering, die is voorbereid door de 
werkgroep Familieviering.

Proeverij rozenkrans 
bidden 
Maria neemt in het leven van vele van 
ons een vooraanstaande plaats in, 
dat zich uit in kleine gebaren als een 
kaarsje opsteken, een bloemetje en 
een weesgegroetje bij Maria. Door het 
jaar heen kent de Kerk maar liefst 7 
feestdagen ter ere van Moeder Gods. 
Daarnaast zijn er de maanden mei en 
oktober respectievelijk de Mariamaand en 
Rozenkransmaand en is het niet de paus, 
die ons meerdere malen heeft opgeroepen 
om de rozenkrans te bidden? 
De maand mei, waarin onze bijzondere 
aandacht uitgaat naar Maria bidden we 
op dinsdagavond het rozenhoedje en 
staan we stil bij één van de geheimen; 
de blijde geheimen, geheimen van het 
licht, droevige geheimen en glorievolle 
geheimen. Ze geven een inkijkje in 
bijzondere gebeurtenissen in het leven 
van Jezus en Maria. 
Heb je de rozenkrans nog nooit 
meegebeden of wil je het rozenkransgebed 
weer een kans geven kom gerust eens 
naar de proeverij rozenkrans bidden.Elke 
dinsdag in mei om 19.00 uur verzamelen 
ons rondom Maria en bidden we samen 
het rozenhoedje. Gelukkig mogen we ook 
weer samen zingen en sluiten af met een 
mooi Marialied. Het viering is ook online 

te volgen. In de kerk is immers plek voor 
iedereen, dus voel je vrij om eens mee te 
doen. 

Kopie John Auping SJ
Als wij in Joppe een heilige Mis hebben 
dan deelt pater Auping zijn commentaar 
gewijd aan de lezingen van de betreffende 
zondag met ons. Wij zijn pater Auping 
zeer erkentelijk voor zijn inspirerende 
woorden en wensen u veel devotie bij het 
lezen. Kopie staat op de site en ligt in de 
kerk.

Uitgestelde 
Nieuwjaarsbijeenkomst
Zoals wij in januari, na de geannuleerde 
nieuwjaarsbijeenkomst, hebben beloofd: 
na Pasen gaan we nieuwe datum plannen 
waarop we elkaar kunnen ontmoeten. 
Immers … voor goede wensen is het nooit 
te laat!

Het ontvouwen van uw woorden geeft licht. 
Psalm 119:130

Koffie na de viering op 
zondag 
We mogen weer samen koffie drinken in 
de pastorie.
Vanaf zondag 13 maart bent u weer van 
harte welkom voor een heerlijk kopje 
koffie. Bij mooi weer in de pastorietuin 
of mocht het regenen, dan kan het nu 
ook weer binnen. Heeft u ook zo de 
gezelligheid ervan gemist. Vorig jaar 
zomer konden we wel een tijdje buiten 
in de pastorietuin en op gepaste afstand, 
bij elkaar komen, maar een nieuwe 
coronagolf gooide ook toen weer roet in 
het eten. Fijn, dat we elkaar nu weer na 
elke viering op zondag bij een kopje koffie 
kunnen ontmoeten. 
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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: rkkerklochem@hetnet.nl 

Locatieraad Anton Schilderinck, vz., 0573-251115; Paul 
Wuts, pm., 0573-460149; Ben Hemmer, secr., 0573-257791.

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

PCI: email: lochem@pci12apostelen.nl

Veertigdagentijd en 
Goede Week
Op Aswoensdag, de eerste dag van de 
Veertigdagentijd, wordt het askruisje 
uitgedeeld als teken dat we de periode 
van bezinning, bekering en boete ingaan 
op weg naar Pasen. Op Aswoensdag 2007 
zei paus Benedictus XVI in de basiliek van 
Sint Sabina op de Aventijn, één van de 
zeven heuvels van Rome, dat Aswoensdag 
beschouwd moet worden als de ‘poort’ 
naar de Veertigdagentijd. De as nodigt 
uit tot bekering, hetgeen tot uitdrukking 
komt in de woorden ‘Bekeert u en gelooft 
in het Evangelie’ en ‘Bedenk dat je stof 
bent en tot stof zult wederkeren’. De 
kerk wijst ons hiermee op de liturgische 
en spirituele weg van deze periode en 
wijst ons ook op ascetische en praktische 
daden, nodig om deze tijd met ‘goed 
gevolg’ te doorlopen.
Van de vijfde zondag van de 
Veertigdagentijd tot het begin van de 
Paaswake worden kruisen met een paars 
doek bedekt, omdat Jezus zijn godheid 
verborgen hield tijdens zijn lijden. 
Het bedekken van het kruis vindt zijn 
oorsprong in de Middeleeuwen toen met 
een hongergordijn het gebeuren rond 
het altaar aan het zicht werd onttrokken. 
Je kunt dit opvatten als vasten met de 
ogen en het afstand scheppen tussen God 
en de zondige mens. Tot inkeer komen 
moet telkens weer worden beleefd en 
nagestreefd. De gelovige mens moet 
steeds opnieuw boete doen voor zijn 
misstappen om zo tot een betere omgang 

te komen met het geheim dat we God 
noemen. 

Palmzondag is de laatste zondag van de 
Veertigdagentijd en de eerste dag van de 
Goede Week. Op Palmzondag gedenken 
we Jezus’ triomfantelijke’ intocht in 
Jeruzalem. In het passieverhaal horen 
we hoe Jezus op het hoogtepunt van zijn 
populariteit het begin van zijn lijdensweg 
ingaat.
Witte Donderdag is vernoemd naar 
zijn liturgische kleur. Wit staat voor 
‘goed’, ‘vreugdevol’ en ‘heilig’. Het is de 
dag waarop Jezus aan zijn volgelingen 
de sacramenten van de eucharistie en 
het priesterschap heeft geschonken. 
Tijdens zijn Laatste Avondmaal brak 
Jezus het brood en gaf het aan zijn 
leerlingen met de woorden “Neem en 
eet, dit is mijn lichaam”. Ook gaf hij hun 
de wijnbeker met de woorden “Drink 

er allen uit, want dit is mijn 
bloed van het verbond, 
voor velen uitgegoten tot 
vergeving van zonden.” Op 
Witte Donderdag wordt aan 
het eind van de viering het 
altaar ontbloot en de hosties 

uit het tabernakel gehaald. Dit omdat de 
kerk in de eucharistieviering van Witte 
Donderdag het heilig sacrament van de 
eucharistie wil ontvangen als was het 
zojuist ingesteld. 

Op Goede Vrijdag herdenkt de Kerk 
Jezus’ lijden en sterven aan het kruis. 
Door zijn kruisdood – zo leert de kerk – 
heeft Jezus de mens verlost.
Met Pasen herdenken we Christus’ 
verrijzenis uit de dood, voor gelovigen 
de toegang tot een nieuw en eeuwig 
leven. Het paasfeest bestaat uit twee 
onderdelen: de paaswake in de duisternis 
van de paasnacht en de dagmis op 
paaszondag. De Paaswake, waarin de hele 

dramatiek van de Goede Week uitloopt in 
een lichtend en hoopvol einde, betekent 
een nieuw begin. We vieren dit gebeuren 
daarom vanuit het donker naar het licht. 
De Paaskaars – symbool van de gestorven 
Christus die door God tot leven is gewekt 
– begeleidt ons door de viering en we 
steken onze kaarsen aan dit licht aan en 
leven ervan. Het doopwater wordt gewijd 
en wij worden ermee besprenkeld als 
verfrissende hernieuwing van het nieuwe 
leven. 
Paaszondag staat volledig in het teken 
van de verrijzenis, de hoogste waarheid 
van het christelijk geloof. De apostelen 
verwoorden het als volgt: En wij brengen 
u de goede boodschap dat God de belofte 
aan de vaderen voor ons, hun kinderen, in 
vervulling heeft laten gaan door Jezus te 
laten opstaan (Hand. 13, 32-33).

Pasen nodigt ons uit antwoord te vinden 
op de vraag waar we in het hele gebeuren 
hoop en moed kunnen vinden, wat ons 
in het leven uitzicht biedt en hoe we 
vertrouwen kunnen krijgen. Want dat 
wil de Goede Week ons bieden: een 
hoopvol perspectief. Als we dat opnieuw 
ontdekken en verder uitdiepen, wordt 
het in de waarste zin van het woord een 
‘goede week’. Zo moge het zijn.

Anton Schilderinck

Het nieuwe hongerdoek dat 
in de St. Josephkerk in de 
Veertigdagentijd wordt toegelicht.

Het laatste avondmaal
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Christus Koning / H. Antonius  
van Padua - Vorden
Het Jebbink 8, 7251 BL Vorden; 0575-551735, 
ggchristuskoningvorden@gmail.com
Secretariaat: dinsdag 9.30-12.00; donderdag 9.30-11.00.
Rekeningnr.: NL68RABO0366463667 (kerkbijdrage); 
NL71RABO0155100904 (algemeen en intenties)
Redactie: cjklijn1970@kpnmail.nl

Locatieraad Herman Peters, secr., 520452; Ton Rutting, 
553527; Ab Hartelman, pm., 06-31371011

Pastoraatgroep Jaap Harmsen, vz., 06 54906763;  
Ans Heuveling, secr., 552267; Carin Fransen, 552322;  
Gerard Eijkelkamp, 552914.

PCI: email: vorden@pci12apostelen.nl 

Korte terugblik 
Te midden van zware winterstormen 
met najaar temperaturen wordt deze 
locatiepagina geschreven, maar we 
kijken eerst nog even terug. U had nog 
een foto tegoed van Ton ten Have die 
op het voorplein van onze kerk via de 
midwinterhoorn aandacht vroeg voor 
het kaarsje opsteken op zondagmorgen. 
Hij heeft hem nu weer opgeborgen tot 
komende december. Met zowel de dienst 
van de Eenheid als de school/kerkviering 
hebben we samen met onze protestantse 
geloofsgenoten weer twee geslaagde 
oecumenische vieringen meegemaakt. 
Ook was onze kerk in januari één week 
lang de locatie van waaruit Radio NPO1 
in het programma 5 dagen aandacht 
besteedde aan de ontkerkelijking en 
kerksluitingen in de Achterhoek. Niet 
alleen onze pastoor kwam aan het woord 
maar ook onze eigen Louis Overmars en 
dochter Patricia gaven hun visie op het 
hedendaags geloof.

Activiteiten in de 
vastenperiode
Nu de coronamaatregelen worden 

afgeschaald willen wij onze periodieke 
samenkomsten op de laatste zondag 
van de maand in de parochiezaal weer 
opstarten en hopen dat vanaf zondag 27 
maart weer te realiseren. U bent van harte 
welkom!

Inmiddels zitten we al midden in de 
Vastentijd en die laten we ook niet 
ongemerkt voorbijgaan. Zo geeft de 
bekende schrijver/theoloog Alain 
Verheij een lezing over relevante 
Bijbelverhalen en worden aansluitend 
nog 2 bezinningsbijeenkomsten in onze 
kerk gehouden, die door Will Matti en 
Margriet te Morsche worden begeleid. 
Bij het verschijnen van deze Onderweg 
zijn deze bijeenkomsten net achter de rug 
met hopelijk een goede belangstelling en 
dito resultaat. Ook vinden in onze kerk 
alweer de repetities plaats voor de Passie 
die op vrijdag 15 april met een eigentijds 
Passieverhaal, een uitgebreid projectkoor 
en solisten zal worden opgevoerd. Dit 
mag u na coronatijd niet missen! 
Op zondag 10 april (Palmzondag) is 
er om 10.00 uur een oecumenische 
Palmpasenviering in de Dorpskerk, dus 
leuk om hier met de (klein)-kinderen naar 
toe te gaan.

Vastenwandeling MOV
Wat u ook niet mag missen is de 
vastenwandeling op zondag 27 maart, die 
onze MOV-werkgroep in het kader van de 
vastenactie organiseert. U kunt die dag 
vanaf 12.30 uur bij onze kerk starten met 
een wandeling van 5 of 8 kilometer. We 
ontvangen u met een kop koffie of thee 
en bij terugkomst staat er een heerlijke 
kop soep voor u klaar. De vastenactie 
ondersteunt verschillende projecten 
onder de noemer: je land is je leven 
(recht op een stukje land om in je eigen 
onderhoud te voorzien). Meer informatie 
over dit project staat elders in  . Met een 
vrijwillige bijdrage kunt u dit project 
ondersteunen, We hopen op een grote 
opkomst want de mooie omgeving van 
Vorden is altijd een wandeling waard en u 
helpt er een goed doel mee!

Enquête over de 
kerksluiting
Naast mondelinge en telefonische 
reacties van diverse parochianen 
hebben wij meer dan 60 schriftelijke 
reacties ontvangen op de bij de vorige 
Onderweg ingesloten enquête over de 
voorgenomen kerksluiting. Via een aparte 
bijeenkomst, een uitgebreid bericht op 
de website van de parochie HH. Twaalf 
Apostelen en de volgende nieuwsbrief 
zullen we u uitvoeriger informeren over 
de uitkomsten. De uitkomsten zijn ook 
gebruikt bij het eerste gesprek met het 
parochiebestuur onder leiding van een 
externe gespreksleider dat op 15 februari 
in een goede sfeer heeft plaatsgevonden.  
Omdat al veel parochies in ons land ons in 
dit pijnlijke proces zijn voorgegaan waren 
de uitkomsten niet echt verrassend. 
De belangrijkste conclusies: Meer dan 
70% gaf aan dat uw bestuur er alles aan 
moet doen om onze geloofsgemeenschap 
overeind te houden en de meesten vinden 
een alternatieve locatie na sluiting van de 
kerk erg belangrijk. 
Opvallend is ook dat de bouw van een 
nieuw parochiecentrum in Zutphen bijna 
unaniem wordt afgewezen en zich ook 
niet mag verheugen op bezoek uit onze 
geloofsgemeenschap. De bereidheid 
om elders (in Zutphen of Lochem) als 
vrijwilliger hulp en bijstand te verlenen is 
ook zeer gering. 
Op 4 april zullen in een platformbijeen-
komst voor alle geloofsgemeenschappen 
de uitkomsten van alle gesprekken 
worden gepresenteerd en zullen mogelijk 
de eerste conclusies worden getrokken. 
Wij houden u uiteraard op de hoogte.

Namens de locatieraad en 
pastoraatsgroep
Ton Rutting

Ton ten Have op het voorplein van onze kerk
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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; 

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

PCI: email: borculo@pci12apostelen.nl

Enquête
Nu het besef gekomen is dat de 
kerkdeuren toch echt gaan sluiten komen 
er vragen. Kunnen we nu nog gewoon 
naar een viering? Wat gaat er met de 
kerk gebeuren? Komen er appartementen 
in? Of kunnen er tentoonstellingen en 
concerten georganiseerd worden? En 
blijft het KJ-gebouw behouden om samen 
te komen? Moeten we naar een andere 
plaats? Op heel veel vragen is nog geen 
antwoord te geven. Voorlopig kan er nog 
gewoon gevierd worden. Er gaat nog 
een heel proces aan vooraf voordat het 
werkelijk zover is. Het kerkgebouw zelf 
is in bezit van de parochie (dus niet van 
onze geloofsgemeenschap). Daar hebben 
we geen zeggenschap over. We mogen er 
natuurlijk wel over meedenken. Tijdens 
een informatieavond op 25 maart hoort u 
daar meer over.
Het allerbelangrijkst echter, is om onze 
geloofsgemeenschap bij elkaar te houden. 
Er is jarenlang zoveel geïnvesteerd door 
talloze vrijwilligers. De een door middel 
van tijd en expertise, de ander door een 
financiële of materiele bijdrage. Het 
zou ongelooflijk jammer zijn dat die 
investering, door enkel het niet gebruik 
kunnen maken van een gebouw, voor 
niets zou zijn geweest. Maar willen we 
samen de geloofsgemeenschap overeind 
houden, dan zullen we aan de bak 
moeten. Eerst gaan we in kaart brengen 
wat er mogelijk is, wat er leeft onder alle 
parochianen en vooral hoeveel draagvlak 
er is. En daar hebben we uw hulp bij 
nodig!
Samen met deze Onderweg hebt u een 
envelop met enquête ontvangen. Hierin 
staan vragen over uw betrokkenheid bij 
onze geloofsgemeenschap. Wilt u deze 
zo eerlijk mogelijk invullen (dit kan 
anoniem) en uiterlijk 22 maart inleveren 
bij het secretariaat. Dat kan in dezelfde 
envelop. De brievenbus vindt u naast de 
deur van het KJ-gebouw. Aan de hand 
van de antwoorden kunnen we een koers 

bepalen en hopelijk manieren vinden 
om elkaar niet uit het oog te verliezen 
en te blijven ontmoeten. Alvast hartelijk 
bedankt voor het invullen van de enquête.
Uitnodiging informatieavond
Om u over de mogelijkheden m.b.t. 
gebruik van het kerkgebouw te 
informeren en de uitslag van de 
enquête te bespreken organiseren we 
op vrijdagavond 25 maart om 19.30 uur 
een informatieavond in de kerk. U bent 
hiervoor van harte uitgenodigd!

Palmpasen
Zondag 10 april is het Palmpasen. Op de 
zondag voor Pasen wordt de intocht van 
Jezus in Jeruzalem herdacht, waarbij 
mensen takken van de palmbomen 
trokken om op zijn weg te strooien. 
Vandaar de naam Palmzondag. 
Zaterdagmiddag 9 april van 14.30 uur 
tot 15.30 uur kunnen de kinderen samen 
hun palmstok versieren. Dit gebeurt in 
de Schephuve (Dorpsstraat 9 Geesteren). 
Voor materiaal wordt gezorgd. I.v.m. 
de inkoop van de materialen graag 
even opgeven of je komt. Dat kan t/m 
woensdag 6 april bij het secretariaat of bij 

Diana Sterenborg. Tel: 06-49944200 of 
email: dianasterenborg@live.nl
Zondag 10 april om 10.00 uur is er een 
oecumenische viering in onze kerk. Alle 
kinderen zijn dan van harte welkom 
met hun palmstok. Na de viering zal De 
Volharding de kinderen buiten opwachten 
om samen een klein rondje door Borculo 
te lopen. Kinderen die niet naar de kerk 
komen kunnen vanaf 10.45 uur buiten 
verzamelen en dan aansluiten bij de 
optocht.

Paastriduüm
Het Triduüm sacrum, de heilige 
driedaagse, is het belangrijkste moment 
van de Heilige Week, bestaande uit 
Witte Donderdag, Goede Vrijdag en 
de Paaswake. Het omvat het lijden, 
sterven en verrijzen van Christus. Witte 
Donderdag: Donderdag 14 april om 19.00 
uur is er een eucharistieviering in de St. 
Jan in Zutphen, voorgegaan door pastoor 
Scheve, pastor Zandbelt en diaken Oude 
Groen. Kruisweg: Goede Vrijdag 15 april 
om 15.00 uur wordt in onze eigen kerk 
de Kruisweg gebeden, voorgegaan door 
de werkgroep. Paaswake: Zaterdag 16 
april om 21.00 uur is de Paaswake. Dit is 
een parochie-brede viering in de St. Jan 
in Zutphen, voorgegaan door het Breed 
Parochieel Team. Wilt u deze viering 
bijwonen, maar hebt u geen vervoer, 
laat het ons dan weten. U kunt altijd 
met iemand meerijden. Paaszondag: 
Om 10.00 uur is er een Woord- en 
Communieviering in onze eigen kerk, 
voorgegaan door de werkgroep. U bent 
van harte welkom!

Gebedsintenties
20 maart: Fam. Geerligs en Ottenschot, 
Jan Geerligs Jaargedachtenis, Theo en 
Riek Verheijen, Theo Blom, Wim l’Amie. 
3 april: Fam. Pelgrum, Theo Blom 
jaargedachtenis, Hugo en Martin. 
10 april: Theo Blom 17 april Pasen: 
Fam. Geerligs en Ottenschot, Theo en 
Riek Verheijen, Overleden ouders Elschot 
Spekschoor, Theo Blom, Overleden 
ouders Nieuwveld-v.d. Wurp, Wim 
l’Amie. 1 mei: Fam. Pelgrum, Theo Blom, 
Wilhelmien Krabbenborg-Klein Nijenhuis 
jaargedachtenis. 14 mei: Overleden 
ouders Elschot Spekschoor, Theo Blom, 
Wim l’Amie

In de vitrinekast
Tot half april staat er nog van alles 
over de Eerste Heilige Communie in de 
vitrinekast. Deze is echt de moeite waard 
om te bekijken! Mei is de Mariamaand, 
dus dan kunt u allerlei Mariabeelden 
bewonderen.
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H. Willibrord - Ruurlo
Groenloseweg 3; 7261 AM Ruurlo; 0573-451456; 
info@willibrordkerkruurlo.nl 
Rekeningnr.: NL67RABO0356750396 of 
NL86INGB0002465958 (kerkbijdrage).
Redactie: w.bremer01@gmail.com 
Opgave gebedsintenties bij Anny Strijker; 452652;  
anny@strijkerweb.nl

Locatieraad/pastoraatgroep
Willy Bremer, secr. 06 15297947; Theo te Brake, pm., 453511; 
Harry Kasteel, 452492; Anny Strijker, 452652;  
Jos Rouwhorst, 453251, Jan Vreman, 06 22571139.

PCI: email: ruurlo@pci12apostelen.nl 

Familieberichten
Op 19 december 2021 is Josephus 
Johannes Antonius ten Barge overleden. 
Hij is 83 jaar geworden. Op 23 december 
2021 is hij na de uitvaartdienst op R.K. 
begraafplaats te Ruurlo begraven. 

Op 22 januari 2022 is Anna Maria 
Kasteel-Sprenkelder overleden. Zij is 77 
jaar geworden. De crematieplechtigheid 
heeft op 29 januari in Haarlo plaats 
gevonden.

Zoekt en gij zult vinden
Afgelopen maanden, eigenlijk jaren, is 
het voor menig bedrijf niet gemakkelijk 
geweest. Veel bedrijven hebben een stapje 
terug moeten doen. Zeker voor bedrijven 
met een aantal filialen werd het niet 
makkelijk. Ondanks de vaak tijdelijke 
steun vanuit de overheid moesten veel 
bedrijven de poorten van een aantal 
filialen toch sluiten. Naast een sociaal plan 
moesten de directies manieren bedenken 
om er voor te zorgen dat de klanten wel 
naar de overgebleven vestigingen bleven 
komen. Want, eenvoudig een aantal 
filialen sluiten en hopen dat de klanten 
wel naar de overgebleven vestigingen 
zullen komen, is en blijft natuurlijk een 
illusie. Met dit in ons achterhoofd hopen 
wij dat het bestuur een goede invulling 

gaat vinden voor het sociaal plan van 
onze parochie en een goede invulling gaat 
vinden voor de klantenbinding als er een 
aantal kerken afgestoten zullen worden. 
Vanzelfsprekend zullen wij als locatieraad 
en pastoraatgroep ons best doen om het 
bestuur op deze zoektocht van ideeën te 
voorzien. 

Ook u kunt meedenken 
over het voortbestaan 
van de Willibrorduskerk.
Afgelopen tijd hebben we al menige 
reactie gehad met betrekking tot het 
sluiten, “het onttrekken van de kerk aan 
de eredienst”, van onze Willibrordus 
kerk. De ontvangen reacties geven al een 
klein beetje een beeld van de voorkeuren. 
Omdat we zoveel mogelijk parochianen 
de mogelijkheid willen geven om mee te 
denken, kunt u uw voorkeur alsnog via de 
mail doorgeven.  
info@willibrordkerkruurlo.nl
U mag meerdere mogelijkheden aangeven 
of aanvullen.

Enkele ideeën ziet u hieronder staan.
1. De kerk behouden voor gebeds- en/of 

communievieringen
2. De kerk verkopen en een andere 

ruimte inrichten voor gebeds- en/of 
communievieringen

3. De kerk multifunctioneel inrichten 
zodat naast gebeds- en/of communie-
vieringen er ook tentoonstellingen of 
andere bijeenkomsten georganiseerd 
kunnen worden.

4. Anders, namelijk:

Medio 2022 zullen wij een bijeenkomst 
organiseren waarin wij de uitkomsten van 
uw en onze ideeën met betrekking tot de 
toekomst van onze kerk zullen toelichten. 
In deze bijeenkomst zal er natuurlijk 
volop gelegenheid tot het stellen van 
vragen zijn. Hierbij zullen wij niet alleen 
luisteren, maar met name de aangedragen 
argumenten vervolgens delen met het 
bestuur. Wij houden u op de hoogte.

Wij wensen het bestuur bij het invullen 
van deze “zoekt en gij zult vinden 
activiteit” veel wijsheid.

Dag lieve Annie
Aan het begin van de week hoorden wij 
dat de ziekte jou heel erg in zijn greep 
had. Een week later hoorden wij, dat je 
was overleden. Zo snel, zonder afscheid; 
ineens weg.
We zijn er allemaal erg van geschrokken. 
Wij, de redactie van het parochieblad, 
hebben een geweldige tijd met jou 
meegemaakt. We vormden zo’n kleine 20 
jaar een hechte groep die in de tijd van 
het “oude groene boekje” maandelijks bij 
elkaar kwam. We verzorgden in die tijd de 
invulling van het parochieblad.
De redactievergaderingen verliepen altijd 
heel gemoedelijk. Elke maand bij iemand 
anders thuis aan de keuken- of eettafel. 
Gezellig met koffie/thee en iets lekkers 
erbij. De gesprekken varieerden nogal. 
Soms raakten we zo verwikkeld in een 
onderwerp, dat we nog snel het laatste half 
uurtje alle teksten moesten doornemen. 
Sinds het samenwerkingsverband en 
het gezamenlijke parochieblad is er voor 
ons als redactie niet veel meer te doen. 
Veel wordt vanuit Zutphen geregeld en 
aangestuurd. Wij hebben nog één pagina 
tot onze beschikking met een vastgesteld 
aantal woorden. Vooral in deze periode 
kwam het vooral op jou neer Annie. Jij 
zorgde er voor dat alle teksten verzameld 
waren en wij lazen ze door en jij zorgde 
er voor dat alles mooi in onze Ruurlose 
bladzijde kwam. 
Wij danken je voor de geweldig mooie 
en gezellige tijd, die we samen hebben 
meegemaakt. We wensen jouw Frans 
en jullie kinderen en kleinkinderen veel 
sterkte bij het gemis dat zij ervaren nu jij 
niet meer onder hen bent.
Rust zacht lieve Annie
Redactie Onderweg (Frans Helmink, 
Wilma Besseling, Ton Verheul en Désiree 
Langelaar)
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H. Willibrord - Hengelo
Spalstraat 38; 7255 AD Hengelo (Gld.); 0575-461275; 
info@willibrordhengelo.nl; www.willibrordhengelo.nl
secretariaat: vrijdag 11.00 - 12.00 uur.
Rekeningnr.: NL12RABO0121301346 
NL82RABO0119538857 (kerkbijdragen); 
Redactie: 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

Kerkzijn ontdekken
(nu diverse kerken zullen sluiten) 
De locatieraad is met dit gegeven aan het 
brainstormen gegaan. Wat denken we 
bij het woord ‘Kerk’? Bij ‘kerk’ denken 
veel mensen aan een gebouw met een 
toren. En aan zondagse kerkdiensten. 
Toch houdt een kerk niet op te bestaan 
als het gebouw gesloten wordt. Ook niet 
als de pastoor vertrekt. De kerk is niet 
afhankelijk van een orgel, van stoelen 
of een bepaalde hoeveelheid mensen. In 
andere landen komen mensen samen in 
de open lucht. Of bij iemand thuis. En 
een kerk is niet pas kerk als er meer dan 
vijftig mensen zijn. 

Jezus zegt: 
Wat is een kerk? Jezus heeft gezegd: 
‘Waar twee of drie in Mijn naam bij elkaar 
zijn, ben ik in hun midden.’ Twee of drie 
zijn kennelijk al genoeg voor een kerk. 
Beslissend is dat Jezus in hun midden 
is. Hij maakt dat het om een kerk gaat 
en niet zomaar om een vereniging van 
gelijkgezinden. In plaats van twee of drie 
kunnen het er ook twintig of dertig zijn, 
tweehonderd of driehonderd. Hoe meer 
zielen, hoe meer vreugd. Wezenlijk blijft 
dat de Heer in hun midden is. Hij kan 
dat overal zijn. Hij is dat ook overal: in 
kerkdiensten, op straat, op internetsites, 
in kamers, op de meest onverwachte 
plaatsen. 

De bijbel kent veel beelden over de kerk: 
een kudde, het volk van God, het lichaam 
van Christus, licht, zout, een huis van 
levende stenen. Deze beelden laten zien 
dat de kerk zichtbaar is in de wereld. 
Het is geen onzichtbare entiteit, niet een 
puur geestelijk iets. Als Paulus spreekt 
over het lichaam van Christus, dan 
gaat het over de concrete gemeente van 
Korinthe, met nogal wat lek en gebrek. 
En toch, in die gemeenschap wordt – 
naast allerlei ellende – ook Christus 
zichtbaar. 

Het begint met loslaten
We hebben allemaal een plaatje in ons 
hoofd over hoe een kerk hoort te zijn. 
Dat plaatje kan veel invloed hebben 
op ons denken over het begrip ‘Kerk’. 
Moet er per sé gezongen worden? Of 
moet er stilte zijn? Of een gebouw met 
een toren? Enzovoort. Om het begrip 
‘Kerkzijn’ in volle betekenis te kunnen/
willen begrijpen, is het daarom nodig 
ons individuele beeld van kerkzijn los te 
laten, welwillend open te staan en op onze 
handen te leggen. 
Alleen zo kunnen we ontdekken wat 
kerkzijn betekent in onze omgeving, 
samen met de mensen die mee gaan 
doen hierover na te denken nu het 
vaste gegeven ons ‘Kerkzijn’ in een 
ander daglicht komt te staan. De 
vanzelfsprekendheid voorbij.

Kerkzijn in vier relaties 
Hoe kijken we naar kerkzijn? Wat is de 
essentie ervan? Want als we alles zouden 
loslaten, dan verlies je elke identiteit. We 
brengen daarom kerkzijn in essentie terug 
tot vier relaties.

• Een relatie met God
• Een relatie met de context 
• Een relatie met elkaar 
• Een relatie met de kerk als groter 

geheel 

Kerkzijn draait dus om relaties, niet om 

vormen of activiteiten. Er is dus sprake 
van een kerk als een groep mensen in 
verbinding staat met elkaar, met God, met 
de context en de kerk als groter geheel.

Verbinding
Verbinding met God. De kerk is niet 
ons idee, het begint bij God die mensen 
samenroept. Kerkzijn gebeurt overal 
waar mensen samenkomen rond Jezus 
Christus, zo lazen we eerder al. Hoe werkt 
dat in de praktijk? Bij de verbinding met 
God kun je denken aan de Bijbel, aan 
gebed, een gesprek over geloof, een lied, 
doop en eucharistie. Dat zijn zichtbare 
tekenen van Gods heil, die ons ook aan 
elkaar verbinden. 

Verbinding met elkaar. We lezen in het 
nieuwe testament dat volgelingen van 
Jezus geen éénpitters zijn, maar dat ze 
elkaar opzoeken. Ze delen bezittingen, 
ze zien elkaar regelmatig, ze eten samen, 
bidden samen en richten zich op het 
onderwijs van de apostelen. Kerkzijn is 
niet alleen een geestelijke zaak, het raakt 
aan het hele leven, en het werkt door in 
de zorg voor elkaar.

Verbinding met de context. De kerk is niet 
in zichzelf opgesloten. Ze is uitnodigend 
naar anderen en legt relaties met mensen 
in de buurt. De kerk is gezonden in de 
wereld en geroepen tot de bediening van 
de verzoening, dat de kerk van het heil in 
Jezus Christus getuigt in verkondiging en 
dienst aan alle mensen en aan alle volken’ 
in de plaatselijke gemeenschap. 

Verbinding met de kerk als groter geheel. 
De kerk is niet bij ons begonnen. We 
maken deel uit van een wereldwijde 
beweging, van een lange traditie en van 
een enorm netwerk van kerken. Daardoor 
kun je je gesteund voelen: ik ben deel 
van iets groters! Je kunt er soms ook last 
van hebben.. Echter hoe kleiner je bent 
als groep, hoe belangrijker het is om de 
verbinding met anderen te zoeken!

Kerkzijn Hengelo
Deze vier relaties kunnen op veel 
manieren vorm krijgen. Daar gaan we de 
komende tijd onze energie op richten. De 
‘Kerk in al zijn mogelijke relaties weer als 
middelpunt in ons dorp te laten worden. 
Met alles erop en eraan. Hoe dat ‘kerkzijn’ 
vorm krijgt, dat verschilt: een gesprek 
over een Bijbelverhaal na een maaltijd, 
een stilteviering met ruimte voor gebed, 
of samen kaarsjes aansteken om te bidden 
voor mensen in de buurt, òf gesprekken 
in een Facebookgroep. Er is veel mogelijk. 
De tijd zal het leren!
Bron: www.pionieren.nl/kernthemas/
kerkzijn-ontdekken
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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 uur 
tot 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
Contactpersoon: Mevr. J. Lamers 
tel. 0575-464162 email : 
begraafplaatskeijenborg@hotmail.com; 
website www.begraafplaatskeijenborg.nl
De tarieven 2021 kunt u vinden op de 
website van de HH. Twaalf Apostelen, 
locatie Keijenborg!

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

Kerkdienst 
gemist
Alle vieringen, ook 
vanuit Zutphen, zijn 
te beluisteren via 
Kerkdienstgemist 
(v/h kerkradio): www12apostelen.nl/ 
locatie Keijenborg
 

Dopen
Aanmeldingen voor het dopen graag 
via het secretariaat van de HH. Twaalf 
Apostelen.
Email: secretariaat@12apostelen.nl . 

Oproep Raad van Kerken, 
Halle, Keijenborg, Zelhem
Tweemaal per jaar is er een oecumenische 
viering afwisselend in de kerken van 
Halle, Zelhem en Keijenborg. Voor de 
werkgroep van Keijenborg is er dringend 
behoefte aan hulp.

Het zou fijn zijn als ook jongere mensen 
hieraan zouden willen meewerken. 
Aanmelden kan bij Ans Steentjes 
06-12678512 of mail anssteentjes@live.nl.

Thema Vastenactie 2022 
“Landrechten”

In Guatemala (centraal Amerika) worden 
waterkrachtcentrales gebouwd in de 
voor de gemeenschappen belangrijke 
rivier. Dat betekent dat de toegang 
tot water wordt beperkt en kostbare 
landbouwgrond verdwijnt.
Onze lokale partner steunt de dorpen 
(180 gezinnen) bij het opbouwen van 
duurzaam watermanagement en leert ze 
wat hun rechten zijn en hoe ze die kunnen 
verdedigen.
Meer informatie over het project kunt u 
vinden op pagina 4.
Bij deze Onderweg heeft u het 
vastenzakje ontvangen. Als we voldoende 
lopers hebben wordt het bij u aan huis 
opgehaald. Mocht u niet thuis zijn, tot 
Pasen staat er een bus achter in de kerk. 
Kan ook via een machtigingskaart. Zit aan 
het vastenzakje. U kunt uw bijdrage ook 
overmaken op rekeningnummer: 
Iban: NL04RABO0322395100 t.n.v.
parochie HH. Twaalf Apostelen onder 
vermelding van MOV Vastenactie 2022.
Hartelijk dank voor uw bijdrage.
Werkgroep MOV

In memoriam Riet Kleve
Op 25 september jl. is Riet Kleve 
overleden. Riet was decennialang één 
van de drijvende krachten binnen onze 
geloofsgemeenschap. Al sinds 1969, toen 
het dameskoor werd opgericht, was ze 
erbij. Toen in 1979 organist Lurvink van 
het dameskoor overleed nam Riet het 
dirigentschap over en bespeelde haar 

man Jan het orgel. Later, in 1995, toen 
Jan overleed, nam ze het dirigentschap 
van het herenkoor ook op zich. In 2010 
kwamen er vijf heren bij het dameskoor. 
Vanaf die tijd ging men verder onder de 
naam ‘parochiekoor’. 
Riet zou dirigent blijven van het 
parochiekoor tot de zomer van 2021. Ze 
deed dat alles met een tomeloze passie 
en inzet. Dat ze al ver in de tachtig was 
had haast niemand in de gaten: tot op 
het laatst was ze één brok energie. Naast 
haar werk als dirigent was ze ook actief 
in verschillende werkgroepen. Zo zat ze 
jarenlang in het liturgisch beraad en was 
ze ook heel lang actief in de parochieraad 
en later in de pastoraatgroep. Nooit 
sloeg ze een vergadering over. Voor 
het vele werk dat ze voor onze 
geloofsgemeenschap verrichtte kreeg zij 
in 2013 een pauselijke onderscheiding 
toegekend: Pro Ecclesia et Pontifice. En 
die eervolle onderscheiding was meer dan 
verdiend.
Riet, dank voor je inzet. Rust in vrede.
Pastoraatgroep/locatieraad

Overledenen: 
Op 13 februari 2022 is overleden Diny de 
Vrught-Driessen, 88 jaar. 

Kerkbalans- bedankje 
Wij willen alle parochianen die positief 
op de actie kerkbalans hebben gereageerd 
bedanken voor hun toezegging en 
bijdrage.
Mooi om te horen dat veel enveloppen 
gereed waren, zodra de lopers deze 
kwamen ophalen.
Ook willen wij onze lopers bedanken, 
die deze kerkbalans – voor het 2e jaar 
te maken kregen met de beperkingen 
en aanpassingen door het coronavirus. 
Om nog maar niet te spreken over 
de weersomstandigheden! Nogmaals 
hartelijk dank! 
Werkgroep Kerkbalans
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H. Martinus - Baak
Wichmondseweg 17, 7223 LH Baak;  
pastoriebaak@outlook.com
Opgave gebedsintenties: per mail: pastoriebaak@outlook.com  
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

Vieringen in Baak
Op dinsdag 15 maart staat er om 19.00 
uur een woord- en communieviering 
gepland met pastoraal werker Carin 
Timmerman als voorganger. Op 
dinsdag 19 april is er om 19.00 uur 
een woord- en communieviering met 
parochiemedewerker Gerry Spekkink als 
voorganger. Op dinsdag 17 mei zal er om 
19.00 uur een viering zijn met pastoraal 
werker Carin Timmerman als voorganger.

Koffiedrinken
Het land gaat weer open, eindelijk, we 
mogen na de vieringen weer met elkaar 
koffie en theedrinken aan de tafels. Wij 
nodigen u hiervoor van harte uit. We 
hebben de afgelopen periode gezien dat 
er wel degelijk behoefte is om even met 
elkaar na te praten. Ook al was dat op de 
zitplaatsen.

Jaarlijkse Pleinmarkt
Binnenkort is het weer zover: de jaarlijkse 
pleinmarkt.
Op zondag 1 mei gaan om 10.00 uur de 
poorten rondom de St. Martinuskerk 
open. Voor een klein bedrag kan de 
bezoeker de nieuwe eigenaar worden 
van onder andere serviesgoed, glazen, 
keukengerei, bloempotten en vazen, 
hobbymaterialen, tuingereedschap, 
speelgoed, puzzels, boeken, klein 
gereedschap, knutselspullen, planten, 
curiosa en sieraden.
Van 14.00 uur tot 15.00 uur is het weer 
“happy hour”, dan is voor € 2.00 een 
uitgereikt tasje te vullen met alles wat er 
dan nog is.

Aan de inwoners van Baak wordt 
gevraagd om bruikbare spullen op 
zaterdag 30 april te komen brengen naar 
het kerkplein of om 9:00 uur aan de 
weg te zetten. Mochten daar sieraden bij 
zijn, deze dan graag in een apart zakje 
aanleveren, zodat het niet tussen de 
grotere spullen verdwaald raakt.
Met nadruk wil de Pleinmarktcommissie 
erop wijzen dat er geen witgoed, meubels 
en beeldschermen worden aangenomen. 
Hierbij doen wij weer een beroep op alle 
vrijwilligers zoals voorgaande jaren. De 
opbrengst is voor het Martinushuus Baak 
en de locatieraad. De entree bedraagt 
€ 2,00 euro en kinderen gratis, de 
organisatie is in handen van de Stichting 
Martinushuus. Informatie: Trees Schut 
0627406074, Thijske Bartels 0627377943 
Gonny Reijmers 0623465773.

Hoe verder?
Op 7 februari is er een gesprek geweest 
tussen de locatiebestuurders, een 
afgevaardigde van het parochiebestuur en 
mevrouw Carin Timmerma, onze nieuwe 
pastoraal werker. Dit gesprek stond 
onder leiding van een gespreksleider, 
diaken/ opbouwwerker Cor Peters uit 
een buurtparochie. Bovendien werd dit 
gesprek officieel genotuleerd door Petra 
Hulman.
We hebben met elkaar gesproken 
over hetgeen er nu in Baak nog is, hoe 
gaan we hier in de toekomst mee om. 
Wat willen we? Wat is er mogelijk? 
Vele vragen komen op ons af. Het is 
duidelijk dat we op enig moment geen 
eucharistievieringen meer in Baak zullen 
hebben. Omdat nu duidelijk is dat de kerk 
in Keijenborg openblijft kunnen we daar 
ook op vooruit lopen door bij voorbeeld 
tijdens het hoogfeest van Pasen samen 
daar naar de kerk te gaan. 
Hoe staat u er tegenover om samen 
met mede kerkgangers in de auto naar 
Keijenborg te gaan om daar de eucharistie 
te vieren? Bent u een vitale kerkganger 

die zelf nog auto kan rijden, zou u dan 
bereid zijn om iemand mee te nemen? Of 
bent u juist iemand die niet meer in de 
gelegenheid is om zelf te rijden, zou u het 
fijn vinden om samen naar Keijenborg te 
gaan om daar te vieren? Vele vragen waar 
we als bestuurders zo geen antwoord 
op hebben omdat wij niet weten wat uw 
wensen zijn. We willen tijdens de koffie 
na de vieringen in de vasten met u over 
deze vragen spreken zodat ons duidelijk 
is waar de wensen en de mogelijkheden 
liggen. 

Vastenactie
Samen met deze Onderweg heeft u het 
vastenzakje ontvangen.
In 2022 hebben de MOV’s van onze 
parochie besloten om drie Maya 
gemeenschappen te steunen in 
Guatemala. Goed geregelde landrechten 
zijn heel belangrijk voor de lokale 
gemeenschappen en voor de natuur en 
het milieu. Kleinschalige landbouw en 
ontginning zijn nu eenmaal veel minder 
belastend voor de omgeving. Bovendien 
geeft het mensen de mogelijkheid te 
investeren in verschillende soorten 
gewassen en goede materialen. Lees 
elders in deze Onderweg de totale uitleg 
over het project. Hoe kunt u bijdragen 
aan dit project:
Door uw bijdrage (in het Vastenzakje) te 
deponeren in de Vastenactie bus achter 
in de kerk. Of door uw bijdrage over te 
maken: IBAN: NL04 RABO 0322 3951 00 
t.n.v. Parochie HH. Twaalf Apostelen - 
onder vermelding MOV Vastenactie 2022

Gebedsintenties
Di.15/3: Doortje Alofs, Everdien Schut, 
Fam. Hendriks-Hermsen, Ouders Jan 
en Will Schutte-Bosman, Teun en Marie 
Eliesen-Hendriks, Ouders Hebben-Smit, 
Jos en Bets Hermsen-Goris. 
Di 19/4: Doortje Alofs, Everdien Schut, 
Herman Hendriks, Ouders Jan en Will 
Schutte-Bosman, Teun en Marie Eliesen-
Hendriks, Ouders Hebben-Smit, Jos en 
Bets Hermsen-Goris.
Di.17/5: Herman Hendriks, Ouders van 
Leussen-Wolbrink, Ouders Mentink-
Jansen en fam. Antoon en Johan Janssen, 
Ouders Dashorst-Brink, Everdien Schut, 
Ouders Hebben-Smit, Jos en Bets 
Hermsen-Goris.
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H. Willibrord - Drempt
Zomerweg 19, 6996 DD Drempt. 
Secretariaat: Hoefkensestraat 12, 6996 DS Drempt
locatieraaddrempt@gmail.com, 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 

Kerksluitingen
Op donderdag 17 februari heeft er overleg 
plaatsgevonden tussen een afvaardiging 
van het parochiebestuur, pastoraalteam 
en de locatieraad in het zaaltje achter de 
pastorie. Dit overleg, na de bekendmaking 
van de kerksluitingen in onze parochie 
november vorig jaar, wordt in alle locaties 
gevoerd. De bevindingen van deze 
gesprekken zullen besproken worden op 
de platformavond van het bestuur met de 
locatieraden en pastoraatgroepen welke 
gepland staat voor 4 april aanstaande. 
Het blijft moeilijk voor te stellen wat en 
op welke manier we verder moeten nadat 
de kerk gesloten zal zijn in Drempt. Dit 
ondanks het feit dat we een dergelijk
proces nu voor een tweede maal 
meemaken. Na de platformavond willen 
we een parochiebijeenkomst plannen in 
Drempt zodat we onderling van gedachte 
kunnen wisselen over hoe we verder 
kunnen, wat we willen behouden en wat 
daarvoor nodig is. Ideeën en suggesties 
zijn welkom.
De locatieraad Drempt

Vastenactie 2022
Het thema dit jaar is “Je land is je 
leven”. We hebben er allemaal mee te 
maken: klimaatverandering en extreme 
weeromstandigheden. De gevolgen zijn 
verschrikkelijk voor velen. De Maya-
gemeenschappen in Guatemala leven 
op een traditionele manier met respect 

voor de natuur. Ze worden bedreigt door 
grootgrondbezitters die op hun land uit 
zijn. Daarnaast wordt er ook nog een 
waterkrachtcentrale gebouwd waardoor 
toegang tot water problematisch wordt. 
Hierdoor komt hun levensonderhoud 
ernstig in gevaar. Grote bedrijven negeren 
de wet en ontbossing gaat door zonder 
dat de lokale overheid ingrijpt. Daarom 
wil de Vastenactie advocaat Hugo da 
Paz en zijn collega’s van Copae steunen 
om het bestaansrecht van de Maya’s te 
verdedigen tegen dit onrecht. Op zondag 
8 maart is er een speciale collecte voor dit 
doel t/m Pasen staat tevens de melkbus 
voor dit doel achterin de kerk. Bij 
voorbaat dank voor uw steun.
De MOV werkgroep Drempt

PS. Meer informatie is te vinden op 
pagina 4 in deze Onderweg.

Paasconcert Feeling
Hoera hoera, we mogen weer en we zijn 
er nog! Na twee jaar stilte en geen zang. 
We zijn al een poosje aan het oefenen op 
1,5 meter en met de QR-code, beneden in 
de kerk. Maar dat hoeft vanaf nu gelukkig 
niet meer, we mogen gewoon weer met 
passie en plezier zingen.
Daarom gaan we op 16 april, Paaszaterdag 
om 20.00 uur ons Paasconcert geven. 
We hopen dat u allemaal komt en met 
ons meedoet, tijdens het concert en 
erna, met een heerlijk kopje koffie of 
thee en natuurlijk is er ook iets voor de 

kinderen. Groetjes en hopelijk tot ziens op 
Paaszaterdag!

Paasconcert Feeling
Datum: 16 april (Paaszaterdag)
Aanvangstijd: 20.00 uur 
Locatie: H. Willibrordkerk Achter-Drempt 

Meimaand Mariamaand
We beginnen de Mariamaand dit 
jaar niet met een plechtig Lof omdat 
de eerste woensdag valt op 4 mei 
(Dodenherdenking). Het plechtig lof is 
daarom dit jaar op woensdag 11 mei om 
19.00 uur, diaken Anton Bos zal hierin 
voorgaan en de zang wordt verzorgd door 
het Willibrordkoor. Na afloop drinken we 
een kopje koffie of thee achter in de kerk. 
Komt U ook?

Kopij
Sluitingsdatum kopij: 15 april 2022
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
Op donderdag 17 maart 2022 hebben 
we eindelijk weer een activiteit. We gaan 
lekker de buitenlucht in om het zwerfafval 
op te ruimen rondom Olburgen en Rha.
In kleine groepjes gaan we op pad. We 
verzamelen om 13.00 uur bij ’t Lokaal en 
zijn hier rond 15.00 uur weer terug voor 
een afsluitend babbeltje onder het genot 
van een kopje koffie/thee én een koekje. 
Voor meer informatie:
kijk op de website van Olburgen/Rha: 
https://www.olburgen-rha.nl 
 

Boekenuitleen Olburgen
Het lenen van een boek is gratis. Je 
hebt een jaar de tijd om het boek weer 
terug te brengen. Ook hebben we een 
voorraad boeken voor de verkoop. Deze 
boeken hoeven niet meer retour, met 
de opbrengst kunnen nieuwe boeken 
aangeschaft worden.

De boeken uitleen is open op:
dinsdagavond van 18.30 uur tot 19.30 uur
vrijdagmorgen van 10.30 uur tot 11.30 uur

Nieuwe aanwinsten vanaf januari 2022:
Gerda Blees Wij zijn licht
Martin Bril Heimwee naar 

Nederland
Leo Vroman Misschien tot 

morgen
Eline Crone Het puberende 

brein
Stephan Enter Compassie
 Grip
Richard Osman De moordclub
Henning Mankell Midzomermoord
Sjeng Scheijen Sergej Diaghilev
Nicci French Huis vol leugens
Arielle Veerman De langste adem
Arthur Japin De droom van de 

leeuw
Ian McEwan Zaterdag
Diana Gabaldon De verre kust

Kerkdienst
gemist 
via Internet
U kunt de viering 
rechtstreeks 
beluisteren via het 
internet, kijk op: 
https://www.12apostelen.nl/index.php/
vieringen/. Dit geldt voor de reguliere 
vieringen en ook voor huwelijksvieringen, 
avondwakes, uitvaartdiensten en ander 
vieringen. 
De opnames beginnen enkele minuten 
voor aanvang van de viering en blijven 
enkele weken na de datum nog te 
beluisteren en te downloaden.

Rooster
Weekendviering op:
20 maart: woord- en communieviering
3 april: woorddienst
17 april: woorddienst (1e paasdag)
23 april: eucharistieviering
8 mei: woorddienst

Misdienaar: 
23 april

Collectanten
20 maart:  Joost Langenhof
3 april:      Theo Damen
17 april:    Erna Bosch
23 april:    Jan Baars
8 mei:       Joost Langenhof

Lectoren
20 maart :  Cilia Langenhof
23 april :  Anke Pasman

Kosters
20 maart:  Joost Langenhof
1 april:      Theo Damen
3 april:      Cilia Langenhof
17 april:    Betsie Verhoeven
23 april:   Jan Baars
6 mei:       Theo Damen
8 mei:      Joost Langenhof

Bloemversiering
12 mrt – 25 mrt:  Yvonne en Til
26 mrt– 8 apr:     Betsie en Nicole
9 apr– 22 apr:     Diny en Leonie
23 apr – 6 mei:   Thea en Gerda
7 mei – 20 mei:   Yvonne en Til

Dames- en herenkoor
Repetities: 15 maart, 22 maart, 29 
maart, 12 april, 19 april, 26 april, 3 mei, 
10 mei, 17 mei. Gezongen vieringen:  
17 april, 23 april, 8 mei

Intenties
20-3: Fien Fontein-Freriks, Jan Egging 
en Marietje Egging-Houtman, Overleden 
ouders Harry en Grada Gerritsen-Reulink
3-4: Rie Gosselink-Harms en Ton 
Gosselink, Annie Gosselink-Pasman en 
Albert Gosselink. 17-4: Overleden ouders 
Harry en Grada Gerritsen-Reulink, 
Willemien Horstink-Groot Koerkamp en 
Jan Horstink, Mientje Schotman, Anna 
Franken, Fien Fontein-Freriks, Gradus 
en Dinie Baars, Hendrikus Baars, Jan 
Wigman en Willy Wigman-Reijers
23-4: Herman en Bep Pasman, Anny 
Gieling, Jan Egging en Marietje Egging-
Houtman. 8-5: Herman en Bep Pasman, 
Geert – vader en moeder Pelgrom, 
Willemien Horstink-Groot Koerkamp en 
Jan Horstink

Kopij
Heb jij een artikel waarvan je denkt: dat 
is leuk voor het blad Onderweg of de 
website, geef dit dan digitaal door naar: 
jansenmts@gmail.com  

Sluitingsdata inleveren kopij voor 
Olburgen/Rha: (uiterlijk 20.00 uur):
Jaargang 10:
Nummer 4: 11 april 2022
Nummer 5: 30 mei 2022
Nummer 6: 18 juli 2022
Nummer 7:  5 september 2022

E-mailadres: jansenmts@gmail.com

Stichting Vrienden van 
Dora Visser
Op 1 april en 6 mei, om 15.00 uur, 
is er in de kerk van Olburgen een 
eucharistieviering.



30       Uit de geloofsgemeenschappen

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 

Nieuwjaar, geen receptie, 
wel oliebollen
We zijn alweer enige tijd onderweg in 
het nieuwe jaar. Jammer genoeg kon 
de nieuwjaarsreceptie vanwege de 
maatregelen niet doorgaan. Maar de 
oliebollen waren er wel! Trudi van der 
Weijden en Maria Schut stonden na 
de kerkdienst van 9 januari achterin 
de kerk met dienbladen vol zakjes met 
warme, vers gebakken oliebollen met 
een nieuwjaarswens. Alle kerkgangers 
mochten een zakje mee naar huis nemen 
om thuis bij de koffie op te eten. De geste 
werd zeer gewaardeerd. Dank aan beide 
dames voor het bakken en de verdere 
verzorging.

Afscheid acolieten
In de viering op zondag 9 januari hebben 
we afscheid genomen van twee trouwe 
acolieten. Eline Veenhuis en Milou 
Westerink hebben vanaf hun eerste 
heilige communie in 2010 eerst als 
misdienaar en later als acoliet gediend 
tijdens de vieringen. Eline diende 
voor het laatst en kreeg namens de 
geloofsgemeenschap een bioscoopbon 
voor haar trouwe inzet al die jaren. 
Milou kreeg deze thuisbezorgd, zij was 
verhinderd. Dames: Bedankt voor jullie 
inzet al die jaren! 

Kerkbalans 2022
Dank aan alle vrijwilligers die zich 

ook dit jaar hebben ingezet voor de 
actie Kerkbalans! De enveloppen zijn 
inmiddels binnen en de toegezegde 
bedragen geteld. Jammer genoeg is het 
bedrag minder dan vorig jaar. Ook al 
gaat onze kerk sluiten, er blijft geld nodig 
om de geloofsgemeenschap draaiende 
te houden. Dank aan alle parochianen 
die weer een bijdrage hebben toegezegd. 
Op de foto de penningmeester en twee 
actieve vrijwilligers voor de Kerkbalans. 

De zondag doorzagen
Op zondag 27 maart gaan we eindelijk de 
start maken voor het breken van de saaie 
zondagmiddagen. Nu de coronaregels 
versoepeld zijn durven we het aan. Graag 
verwelkomen wij u op zondagmiddag 
27 maart om 15.00 uur in het Kerspel 
voor een gezellig samenzijn. We drinken 
dan koffie of thee met iets lekkers en 
schenken een glaasje met een hapje erbij. 
Het gaat vooral om de gezelligheid en 
de ontmoeting en eventueel een serieus 
onderwerp naar behoefte. Het duurt 
ongeveer tot 17.00/17.30 uur. Om te 
weten op hoeveel mensen we kunnen 
rekenen kunt u zich aanmelden bij Maria 
Schotman 451618 tot woensdag 24 maart. 
U bent van harte welkom!

Vastenmaaltijd
De afgelopen twee jaar kon er geen 
Vastenmaaltijd gehouden worden. Nu 
mag het weer. Op Goede Vrijdag 15 
april kunt u weer aanschuiven voor een 
gezellige en voedzame maaltijd. Meer 
informatie vindt u bij de Vastenactiebrief 
en op het inlegvel bij deze Onderweg.

Palmzondag en Pasen 
oecumenisch
Op Palmzondag 10 april wordt er, net als 
in 2019, een stille tocht georganiseerd 
vanuit onze kerk naar de Remigiuskerk. 
Beide kerken werken hierin samen. Op 

eerste paasdag, 17 april, organiseert 
de protestantse gemeente weer een 
paasontbijt. Meer informatie over beide 
activiteiten vindt u op het inlegvel en in 
het Contact. 

Tieners
De Tienerclub is op 6 februari weer bij 
elkaar geweest. Het thema was: Wat doe 
jij met je geld? Een cadeau voor oma en 
geld voor mensen in arme landen bleken 
voor hen belangrijker dan een nieuwe 
brommer of uit eten.

Overleden:
Op 24 januari is Joseph Gerhardus 
Melgers op de leeftijd van 84 jaar. 
De crematie van Joep vond plaats op 
zaterdag 29 januari in Doetinchem.
Op 13 februari overleed Rudolf Jozef 
Zwartkruis op de leeftijd van 78 jaar. 
De crematie van Rudie vond in besloten 
kring plaats.

Koffiedrinken:
Het koffie drinken na de viering is ook 
weer opgestart. U bent welkom op zondag 
17 april (eerste paasdag) en zondag 15 
mei.

Welkom aan Carin 
Timmerman
Op 23 januari ging onze nieuwe 
pastoraal werker Carin Timmerman 
voor het eerst voor in onze kerk. Ze werd 
aan het begin van de viering welkom 
geheten door Maria Schotman en kreeg 
aan het eind een schoofje tulpen als 
welkomstgeschenk. Van de parochianen 
een warm welkomstapplaus. Wij 
wensen Carin een fijne periode toe in 
onze parochie en hopen op een prettige 
samenwerking. 
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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; Valentijn van Waalwijk,  
06 83124367.

Pastoraatgroep Michel Roording, 0630727690.

PCI: email: vierakker@pci12apostelen.nl 

Familiebrichten
Op 22 december is Hendrina Maria 
Boerkamp-Teunissen op 94 jarige 
leeftijd overleden in Vierakker. Maria was 
eerder gehuwd geweest met Wilhelmus 
Johannes Arends (vanaf 1954 tot 1970). 
Die overleed in 1970. Daarna is zij 
gehuwd met Johan Boerkamp van 1977 
tot heden.
Maria werd geboren in Rinden (Kleve) 
op 11 maart 1927, Rinden was toen Duits 
grondgebied. Ze ging in Wijler naar 
school, tot de oorlog begon. Na de oorlog 
werd door grenscorrectie dit deel van 
Duitsland gemeente Berg en Dal.
Op het overlijdensbericht stond “na een 
kort ziekbed is op een leeftijd van bijna 
95 jaar overleden, mijn lieve vrouw, 
onze moeder, schoonmoeder, oma en 
overgrootmoeder”. 
Als je bij haar aanbelde begon eerst 
Meintje, de hond, te blaffen en dan 
deed meestal Johan de deur open en 
werd je hartelijk ontvangen, Je kon 
dan naar hartenlust buurten en vooral 
over vroeger en haar zeven kinderen, 
achttien kleinkinderen en negen 
achterkleinkinderen. Haar dochter 
Dorothé overleed vorig jaar op 16 
november. Dit liet een grote leegte bij 
haar achter. 
Maria was een zeer gelovig mens, die 
ook regelmatig op bedevaart ging naar 
Kevelaer en Wittem.
Dat zij ruste in vrede.

Ludgervesperdienst 
26 maart valt dit 
jaar op een zaterdag. 
In plaats van een 
eucharistieviering 
of woord- en 
communiedienst, 
hetgeen normaal is op 
een zaterdag, is er dit 
jaar dus een vesperdienst 
ter gelegenheid van de 

sterfdag van de heilige Ludger. Dat is dit 
jaar 1270 jaar geleden. In de dienst is 
pastor Baneke de voorganger. Iedereen 
wordt van harte uitgenodigd voor deze 
viering. Na afloop van de viering is er 
koffie/thee voor de aanwezigen.

Koffiedrinken Witmundi
Vanaf dinsdag 1 maart is er de 
gelegenheid om koffie te komen drinken 
vanaf 10.00 uur in de morgen in 
Witmundi. Het koffiedrinken is voor 
iedereen die dat wil. Dus niet alleen 
voor mensen die kerkelijk betrokken 
zijn. Daarom staat ook Dorpsbelang hier 
helemaal achter. Als iemand zin heeft om 
wat bij te kletsen of te praten met elkaar 
dan is voortaan elke eerste en derde 
dinsdagochtend daarvoor de gelegenheid.
Foto Vierakker1

Toekomstige 
ontwikkelingen
Zoals u vast al wel gelezen en gehoord 
heeft, is het parochiebestuur van plan tien 
van zijn dertien kerken te sluiten. Ook 
onze eigen St. Willibrord staat op dat 
lijstje.
De locatieraad heeft daarover op 
maandag, 21 februari jl. een 

gesprek gevoerd met leden van het 
parochiebestuur waarin wij onze 
bezwaren daartegen duidelijk hebben 
uitgesproken. Onze St. Willibrord 
is een Rijks-monumentale kerk en 
heeft het meest bijzondere en best 
bewaarde interieur van de Nederlandse 
kerken maar, veel belangrijker, onze 
kerk vormt een belangrijke verbindende 
schakel voor de mensen in Vierakker en 
Wichmond. Er zijn elke week vieringen 
en de kerk wordt ook gebruikt voor 
huwelijken, begrafenissen en concerten. 
Een definitief besluit is nog niet genomen 
maar dat er wat zal veranderen aan bijv. 
het aantal vieringen, aan de pastorale 
activiteiten in onze gemeenschap staat 
wel vast. Het parochiebestuur bezoekt op 
dit moment alle geloofsgemeenschappen 
om te praten met bestuursleden. Als alle 
geloofsgemeenschappen in de parochie 
dat gesprek achter de rug hebben, volgt er 
een platformavond op 4 april a.s. waarin 
het parochiebestuur daar verslag van 
doet. Wij houden u op de hoogte.

Concerten
Na de versoepelingen van de 
coronamaatregelen zijn veel 
koren en orkesten weer aan het re                     
peteren gegaan. En dan wil je ook hetgeen 
je gerepeteerd hebt een keer voor publiek 
uitvoeren. We kunnen u laten weten dat 
het volgend concert is gepland:
Zaterdag 21 mei een optreden van Schola 
Gregoriana Isala.
Noteert u deze datum alvast. Nadere 
informatie volgt nog.
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Moeder van God

Wees gegroet, Maria, 
Vol van genade. 

De Heer is met u 
Gij zijt de gezegende onder de 

vrouwen. 
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

Een kaarsje bij Maria in Ruurlo
Zoals we allemaal weten zijn verschillen in opvattingen met betrekking tot diverse 
geloven vaak een reden tot onenigheid. Ze leiden zelfs tot oorlogen. Maar binnen menig 
geloof zijn er ook verbindende factoren. Een heel belangrijke daarvan is Maria. Wist u 
bijvoorbeeld dat Maria ook in de Koran een belangrijke plaats inneemt?

Maria neemt in onze kerk zonder meer een aantal speciale plaatsen in. Rechts vooraan 
is het Maria-altaar met een bijna levensgroot beeld van de moeder van Jezus. Naast 
enkele andere afbeeldingen van Maria is de meest bezochte plek links achterin de kerk 
te vinden.

Hier is een prachtige afbeelding van Maria in een handgesmede lijst met daaronder een 
gebed tot de Moeder van Altijddurende Bijstand. Menigeen steekt hier een kaarsje aan. 
Een echt rustpunt om even te denken aan een overledene of een speciaal moment van 
bezinning te ervaren. Inmiddels is er een vergevorderd plan om dit geheel, voorzien van 
een wederom handgesmeed hekwerk, in het voorportaal van de kerk te plaatsen. De 
bedoeling is dat dit dagelijks toegankelijk gaat worden. Niet alleen parochianen, maar 
ook menig toerist krijgt dan de mogelijkheid om een kaarsje aan te steken, de kerk te 
bewonderen en een moment van rust en bezinning te ervaren.

Daarnaast is er rond de kersttijd natuurlijk nog een prachtige plek om aan Maria de 
nodige aandacht te geven. Dat is de kerststal. De plek waar Maria de moeder van Jezus 
geworden is. In mijn ogen de plek waar de verering van Maria, die inmiddels tot grote 
hoogte gestegen is, echt begonnen is.


