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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
Keuzes maken blijft lastig. Na de 
prachtige pinkstervieringen gaan we op 
weg naar de (zomer)vakantie. Vaak een 
periode van even tot stilstand komen, 
bezinning, pas op de plaats. Maar is 
dit nog wel zo? Je zou de afgelopen 
jaren als onstuimig kunnen typeren. 
De coronajaren hebben ongewenst tot 
andere keuzes geleid. Je kon immers 
niet meer wat je wilde, waarvoor je 
koos. Automatische stilstand en onvrede 
waren het gevolg. Het gegeven dat iets 
of iemand anders dan jezelf, voorschreef 
wat je wel of niet mocht! Het dwong 
jezelf tot een nieuw soort innerlijke 
vrede zoeken en vaste waarden loslaten. 
Zoals onze kinderen uitvliegen en 
hun plek in de wereld gaan uitvinden. 
En wellicht gaat ook dat niet zoals je 
het zelf bedacht had. Vaak klinkt dan 
ook: je moet het oude loslaten. Dat 
is makkelijker gezegd dan gedaan. 
Loslaten betekent: berusten in de zaken 
waar je niets aan kunt doen. Of wilt 
doen. Toen ik tijdens Pinksteren mijn 
gedachten de vrije loop liet, realiseerde 
ik mij dat deze viering – specifiek op 
deze manier – misschien nooit meer 
terugkomt. Halsstarrig vasthouden 
aan wat was, kost meer energie dan het 
oplevert. Meegroeien en vormgeven aan 
een nieuw hoofdstuk is dé uitdaging 
voor de komende periode. Ook in deze 
Onderweg prachtige pinksterverhalen 
én toekomstgerichte gedachten. 
De zomer staat voor de deur. En alle 
stoplichten staan op groen. Wellicht 
gaan we naar het buitenland en maken 
een keuze tussen activiteiten en/of 
luieren.  Opladen die batterij en vol 
goede moed verder! 
De redactie wenst u veel leesplezier en 
een goede zomertijd.

Joost van Duin
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Op pad
Met dit zomernummer van Onderweg luiden we de vakantieperiode in. 
De zomer; een periode van (hopelijk) mooi weer, rustig aan doen, een lege 
agenda, luieren en er op uit trekken. De zomer is het meeste van alle seizoenen 
een tijd van ontspanning, genieten en met elkaar een fijne tijd beleven. 

Op het moment dat ik dit artikel schrijf 
heeft Jezus juist zijn Hemelvaart 
gemaakt en wachten we op de komst 
van de Heilige Geest met Pinksteren. 
De eindexamens van de middelbare 
school zijn afgelopen en de kandidaten 
wachten nagelbijtend op de uitslag. In 
de parochie wordt in en door de diverse 
geloofsgemeenschappen hard gewerkt om 
een toekomstvisie op papier te krijgen. Er 
wordt nagedacht over de vraag hoe lokaal 
geloven vorm kan krijgen als straks op 
vele plekken de kerk gesloten is. Kortom: 
op allerlei plekken wordt nog hard 
gewerkt om dingen voor de vakantie af te 
krijgen. Als de vakantie dan daar is hopen 
we op rust. Op een lege agenda. Op even 
niet werken. Op tijd hebben voor elkaar 
en tijd hebben om niets te doen. Tijd 
wellicht ook om er op uit te trekken. Dat 
kan naar een ver buitenland zijn. Maar 
ook vlakbij in de mooie Achterhoek is er 
genoeg te ontdekken. 

Aan het begin van de zomerperiode 
lezen we op de 14e zondag door het jaar 
(3 juli) het verhaal van de uitzending 
van de tweeënzeventig leerlingen. Dit 
is het evangelie zoals Lucas het heeft 
opgetekend. In de overeenkomende 
evangeliën verhalen zowel Mattheüs als 
Marcus over Jezus die twaalf leerlingen 
op pad stuurt. Bij Lucas is de groep 
dus zes keer zo groot. Dat duidt erop 
dat Jezus naast zijn apostelen veel 
meer leerlingen erop uit stuurt om 
zijn boodschap te verkondigen. Hoe 
meer leerlingen het Woord van God 
verkondigen hoe meer mensen bereikt 
worden. Wat wel in alle evangeliën 
hetzelfde is zijn de instructies die 
Jezus aan zijn leerlingen meegeeft. De 
belangrijkste instructie is dat ze niets 
anders mee mogen nemen dan een stok. 
Geen voedsel, geen reistas en geen geld. 
Ze mogen één stel kleren aan en sandalen 
dragen. Dat is alles.

Bedenk eens hoeveel bagage we zelf 
meenemen als we op reis gaan. Natuurlijk 
nemen we een en ander mee dat we 
tijdens ons verblijf elders nodig hebben. 
Maar als we goed in onze koffer kijken 
nemen we vooral veel mee voor het 
geval dát. Kleren voor heel mooi weer. 
Kleding voor een beetje mooi weer. Extra 
vesten en truien voor als het toch koud is. 

Regenkleding. Wandelkleding en …. Vult 
u zelf maar aan. 

Jezus vraagt de leerlingen om alleen een 
stok mee te nemen. Met zijn verbod om 
verder iets mee te nemen vraagt hij de 
leerlingen om vertrouwen te hebben. 
Vertrouwen dat God bij hen is en hen 
leidt op hun weg. Vertrouwen dat ze 
gastvrij onthaald worden door de mensen 
die ze onderweg ontmoeten. Dat ze van 
hen te eten krijgen en een slaapplaats. 
Dat ze wel een stok mee mogen nemen is 
om de wilde dieren van zich af te slaan. 
Verder biedt een stok hen steun en 
stevigheid. Bij het lopen, maar ook bij het 
uitdragen van het Woord van God. Want 
dat vraagt nogal wat van de leerlingen. Ze 

hebben het Jezus vaak zien doen, maar 
dat is nog wat anders dan dat ze het zelf 
kunnen. Daarom stuurt Jezus hen ook 
twee aan twee op pad. Zo hebben ze ook 
steun aan elkaar. Twee weten meer dan 
één. 

Wat de één niet kan of durft, kan of durft 
de ander wellicht wel. Bovendien weten 
we allemaal uit eigen ervaring dat het 
gezelliger is om samen te reizen. Zowel 
naar een ver oord, als door het leven. 
De leerlingen hebben elkaar en verder 
hebben ze slechts het hoogstnoodzakelijke 
bij zich. Jezus vraagt hen om voor het 
overige te vertrouwen op God. 

Laten wij eens aan deze leerlingen denken 
als we straks onze koffer inpakken. 
Wellicht kunnen we wat ballast thuislaten 
waardoor we lichter reizen en mogelijk 
ook lichter leven. En als we toch iets 
nodig hebben dat niet in onze plunjezak 
zit, mogen ook wij vertrouwen op God.

Ik wens u allen een mooie en zorgeloze 
zomer.

Laura van de Kam,
parochiemedewerker

Wij feliciteren alle 
geslaagden!
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Willibrorduskerk Ruurlo 150 jaar
Op tweede pinksterdag was het feest in de H. Willibrordkerk in Ruurlo. De 
kerk, gebouwd in de periode 1869-1871 naar een ontwerp van de bekende 
architect Pierre Cuypers, bestond vorig jaar 150 jaar. Maar door Covid-19 kon 
dit bijzondere jubileum nu pas gevierd worden. 

In de eucharistieviering gingen pastoor Harry Scheve en oud-pastoor Fred Hogenelst 
voor. Na afloop van de viering was er voor alle parochianen in een speciaal voor deze 
gelegenheid gebouwde feesttent een gezellige en sfeervolle receptie.



Van de bestuurstafel  5

Parochie HH. Twaalf Apostelen
–  1 januari 2010  -  1 juli 2022  –
Op 1 januari 2010 is de parochie HH. 
Twaalf Apostelen ontstaan na een fusie 
tussen twaalf geloofsgemeenschappen, 
te weten Baak, Borculo, Hengelo, 
Joppe, Keijenborg, Lochem, Olburgen, 
Ruurlo, Steenderen, Vierakker, Vorden 
en Zutphen. Op 1 juli 2022 is dit 
12½ jaar geleden. De nieuwe parochie 
met twaalf geloofsgemeenschappen 
werd in 2016 uitgebreid met de 
geloofsgemeenschappen van Brummen 
en Drempt.

Ter herinnering aan dit 12½-jarig 
jubileum geeft het parochiebestuur 
een kwartetspel uit bestaande uit 14 
kwartetten in een speldoos. Op de 
kaarten van een kwartet zijn foto’s 
afgebeeld van de kerk, het kerkinterieur 
of een bijzondere gebeurtenis van een 
geloofsgemeenschap. Ons redactielid 
Gerrit te Vaarwerk is al druk bezig 
hiervoor foto’s te verzamelen.

Ineke Peterse

‘wilde plannen’ komen, heeft het 
parochiebestuur een rondtoer gemaakt 
langs die te sluiten kerkgebouwen. 
Hierbij waren diverse afdelingen van 
de gemeente vertegenwoordigd, zoals 
leefomgeving, wonen, ruimtelijke 
ordening, monumenten, cultuur, 
een gebiedsfunctionaris en ook de 
Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. 
In zeven dorpen of buurschappen 
moet naar een nieuwe bestemming 
worden gezocht. Door hier samen naar 
te kijken ontstaan er frisse ideeën en 
mogelijkheden. Het is bijzonder om 
dit mee te maken en te ervaren dat dit 
voor alle betrokkenen een positieve 
meerwaarde heeft. Op dit moment 
levert dat nog geen concrete uitkomsten 
op. Initiatieven komen niet uit het 
gemeentehuis. Daarvoor zijn personen 
of organisaties nodig die iets willen en 
er ook voor willen gaan. 

En als krimpende parochie met minder 
kerkgebouwen willen wij ook ‘kerk’ 
blijven. Wij staan voor een lastige 
opgave die vooral pastoraal om een 
stevige inzet vraagt. Er zijn en blijven 
veel vrijwilligers, maar nodig zijn ook 
‘kartrekkers’ die zich willen inzetten 
voor de toekomst. Maar nu toch maar 
even rust nemen om lichaam en geest 
te ontspannen en om daarna met volle 
moed verder te gaan op een weg die 
misschien niet mooi geplaveid is. Het 
nemen van hobbels en het laveren langs 
obstakels en gevoeligheden hoort bij 
ons dagelijks bestaan.

Herman Heuver

De ontwikkelingen van de parochie 
gaan door in het patroon van alledag. 
De vakantieperiode is aangebroken 
en velen willen graag de sleur van de 
dagelijkse bezigheden even achter zich 
laten. 

De sluiting van kerkgebouwen is een 
feit, maar de teleurstelling en het 
verdriet hierover vragen aandacht en 
bemoediging. De maandelijkse agenda 
van het parochiebestuur kent veelal 
vaste agendapunten. Dat is ook het 
geval bij het punt ‘gebouwen’, mijn 
taakgebied binnen het parochiebestuur. 
Op dit moment vraagt het onderwerp 
‘kerksluitingen’ veel overleg met de 
geloofsgemeenschappen. Wat is onze 
toekomst zonder kerkgebouw? Op 
enkele locaties zijn initiatieven die er 
zeer inspirerend en realistisch uit zien. 
Het vervreemden van kerkgebouwen 

is geen sinecure: enerzijds vraagt het 
om een zakelijke benadering, maar 
anderzijds komt er ook veel emotie bij 
kijken. En dat is heel begrijpelijk. Het zou 
mooi zijn als er met de te vervreemden 
kerkgebouwen nog mogelijkheden zijn. 
Echter, zodra er een nieuwe eigenaar is, 
zal deze daar over gaan. Het vinden van 
goede uitkomsten is op meerdere locaties 
in gang gezet. In de meeste gevallen is 
daar de burgerlijke gemeente bij nodig 
en in een aantal gevallen gaat het om 
beschermd cultureel erfgoed. Wat kan, 
wat mag en wat is wenselijk? Vanuit de 
geloofsgemeenschappen komt het verzoek 
daar zo veel mogelijk rekening mee te 
houden.

Binnen de gemeente Bronckhorst gaat 
de parochie zeven kerken sluiten. Om 
te voorkomen dat bij de verkoop van 
die kerkgebouwen allerlei partijen met 

V A N  D E  B E S T U U R S T A F E L
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Oogstdankviering
Als voorzitter van de LTO Noord 
afdeling West Achterhoek ben ik, 
Marja Hartman, blij dat we de traditie 
van de Oogstdankviering kunnen 
voortzetten. De viering wordt dit jaar 
gehouden op zaterdag 20 augustus om 
19.30 uur. Ik hoop ook dit jaar weer 
de dienst te kunnen openen en sluiten. 
De viering heeft een oecumenisch 
karakter. Voorgangers zijn pastoraal 
werker Carin Timmerman (van de 
rooms-katholieke parochie HH. Twaalf 
Apostelen) en dominee Hubertien 
Oostdijk (van de protestantse kerk 
Steenderen). Het thema van de 
oogstdankviering is: ‘Genieten’.

We leven in een turbulente wereld waar 
veel op ons af komt. Het is de kunst 
om – ondanks zorgen en ellende – de 
momenten op te zoeken om te genieten. 

Wij willen er in de dienst aandacht aan 
besteden. De Oogstdankviering vindt 
plaats bij de Veldkapel tussen Baak en 
Wichmond. Deze kapel is gebouwd in 
oorlogstijd, in 1942. In die tijd werden 
er bij de kapel regelmatig vieringen in 
de openlucht gehouden. Maar ook na 
de oorlog bleef het monument een plek 
van gebed en bezinning. De kapel wordt 
prachtig onderhouden en ademt de 
liefde van de eeuwige.

U bent van harte welkom in deze 
oecumenische viering op deze 
fantastische plek midden op het mooie 
platteland. Bij slecht weer zullen we 
uitwijken naar de H. Martinuskerk in 
Baak. 

Namens de voorbereidingsgroep, 
Marja Hartman

Peter Nissen en de mildheid
Onlangs stond er een interessant interview in Trouw dat Stijn Fens had met de 
bekende Nijmeegse theoloog en kerkhistoricus Peter Nissen.  Professor Nissen 
verliet 12 jaar geleden de Katholieke Kerk uit onvrede over het uitblijven van 
vernieuwingen binnen de kerk. Met name het verbannen van de liederen van 
Huub Oosterhuis was hem een doorn in het oog.  

Nissen vond zijn nieuwe onderdak 
bij de als vrijzinnig bekendstaande 
Remonstrantse Kerk. Hij werd niet alleen 
lid van die kerk, maar tevens voorganger. 
Maar na twaalf jaar keerde hij terug 
naar het oude nest. Zijn terugkeerproces 
werd begeleid door de abt van de Sint-
Willibrordsabdij in de Slangenburg en 
later ook door bisschop De Korte van Den 
Bosch.  Op 16 april deed hij tijdens de 
Paaswake in de Nijmeegse Dominicuskerk 
de hernieuwing van zijn doopbeloften 
en was hij weer opgenomen in de 
Moederkerk. Wat deed hem besluiten om 
terug te keren naar de kerk waarmee hij 
het wat de leerstellingen betreft niet eens 
is? 
Dat was heimwee, zo vertelt hij. Peter 
Nissen had zichzelf nooit een echte 
remonstrant gevoeld, maar was in zijn 
diepste wezen altijd katholiek gebleven.  
De rituelen, de katholieke cultuur, de 
sfeer, hij was er niet van losgekomen. 
Maar waren zijn bezwaren tegen 
bepaalde leerstellingen en regels van de 
Katholieke Kerk dan ook verdwenen? 
Nee, dat niet. Maar hij had mildheid 
gevonden, zo vertelt hij. Hij had zijn 
vechtersmentaliteit terzijde geschoven en 
zich een grote mildheid eigen gemaakt. 
Mildheid die ook een gevolg was van 
zijn besef dat kerkelijke vernieuwingen 
nou eenmaal traag tot stand komen. 
Misschien ook omdat hij ouder geworden 
is, denk ik zelf dan.

Ik vond het een mooi verhaal. Zeker ook 
omdat mildheid een katholieke deugd 
bij uitstek is, veel meer dan in het veel 
meer rechtlijnige protestantse denken. 
God is mens geworden, en niet andersom. 
Het besef dat het menselijk tekort altijd 
en overal aanwezig is en dus ook in de 
kerk, maakt dat men het veroordelende 

vingertje minder makkelijk opheft. Dat 
men een zekere gelatenheid over zich 
krijgt ook. En het was bovendien Jezus 
zelf die zei: ‘Wat kijk je naar de splinter in 
het oog van een ander, terwijl je de balk 
in je eigen oog niet opmerkt?’ 

Dat juist die bij uitstek katholieke deugd 
van de mildheid Peter Nissen deed 
terugkeren naar zijn oude kerk maakt 
dat de Verloren Zoon nu helemaal op zijn 
plek is, zo lijkt me.   

Hans Limbeek
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Financieel resultaat van de parochie over 2021
In 2021 waren de kosten van de parochie 
€ 13.000 hoger dan de inkomsten. Toch 
steeg het vermogen van de parochie met 
€ 330.000 door goede resultaten op de 
beleggingen.

Het totaal van de kosten over 2021 
bedroeg € 967.000. Hiervan werd 
€ 417.000 opgebracht door parochianen 

VerbindenVerbinden

en 

VernieuwenVernieuwen

Parochiële startviering
verbinden en vernieuwen – door handen gedragen
Met als thema ‘Verbinden en 
vernieuwen’ heeft de werkgroep van 
het cluster Quintus de organisatie van 
de startviering op zondag 4 september 
2022 ter hand genomen. Bij het thema 
wordt een poster gemaakt die de 
veertien geloofsgemeenschappen in 
hun kerken kunnen ophangen.

De startviering van 2022 is voor jong 
en oud. De communicantjes van dit 
jaar zullen met hun ouders worden 
uitgenodigd en een bijdrage leveren 
aan de feestelijke viering. Ook andere 
kinderen worden van harte uitgenodigd 
om dit feest mee te vieren. Tijdens een 
nevendienst zullen handjes worden 
gemaakt die tijdens de vredeswens 
worden uitgereikt.

Het pastoraal team met pastoor 
Harry Scheve, pastoraal werker 
Carin Timmerman, de diakens 
Anton Bos en Günther Oude Groen 
en de parochiemedewerkers Gerry 
Spekkink en Laura van de Kam zullen 
in de eucharistieviering voorgaan. 
De gezangen zullen worden verzorgd 
door een samengesteld parochiekoor. 
Koorleden uit alle locaties zijn 

benaderd om mee te zingen. Al ruim 
zestig zangers/zangeressen hebben 
zich aangemeld. Het koor zal onder 
leiding staan van Joop van Goozen en 
Ron Holtslag zal het koor op het orgel 
begeleiden. Op zaterdag 3 september, 
van 10.00 uur tot 13.00 uur, vindt de 
generale repetitie plaats in de Christus 
Koningkerk te Vorden. 
En zoals  bij eerdere startvieringen 
zullen ook nu weer voedselpakketten 
voor de voedselbank worden 
ingezameld. In het kerkportaal staan 
manden, waarin u uw meegebrachte 
levensmiddelen kunt achterlaten. De 
manden met pakketten zullen bij het 
klaarmaken van de tafel als offergave 
worden aangeboden.

Na de viering worden verschillende 
activiteiten aangeboden. Nadere 
details leest u in het volgende nummer 
(nummer 6) van ons parochieblad 
Onderweg. Na de viering wordt u een 
kwartetspel (zie pagina 5) aangeboden 
voor de speciale jubileumprijs van 
€ 12,50. Het kwartetspel is een 
mooie herinnering aan de veertien 
geloofsgemeenschappen van onze 
parochie.

Exploitatiesaldo
Alle bedragen zijn in duizenden euro’s.

 2021 2020
Bijdragen parochianen
Kerkbijdragen 316 326
Collectes 39 41
Stipendia 11 11
Overige bijdragen parochianen 51 56
 417 434
Opbrengsten uit beleggingen
Opbrengsten onroerend goed 267 268
Opbrengsten uit effecten 80 91
 356 359
Opbrengsten begraafplaatsen 181 167
Totaal opbrengsten 954 960

 2021 2020
Kosten
Persoonskosten 326 417
Kosten onroerend goed 304 278
Kosten begraafplaatsen 43 45
Rentekosten en beheer effecten 23 22
Kosten eredienst 37 46
Kosten pastoraat 35 53
Bijdragen bisdom 121 97
Beheerskosten 78 90
Totaal kosten 967 1.048

 2021 2020

Exploitatiesaldo 954 960
(opbrengsten minus kosten) 967 1.048
 – 13 – 88

Vermogen 
Alle bedragen zijn in duizenden euro’s.

 2021 2020

Vermogen per 1 januari 8.141 8.332
Exploitatiesaldo 13 88
Ongerealiseerde koersresultaten  
beleggingen 248 102
Herwaardering onroerend goed 59 296
Legaten 37 91

Vermogen per 31 december 8.472 8.141

in de vorm van kerkbijdragen, collectes 
en stipendia. De begraafplaatsen leverden 
€ 181.000 op en de beleggingen in 
effecten en onroerend goed € 356.000. 
Zonder beleggingen zou de parochie niet 
kunnen bestaan. We zijn heel blij met alle 
bijdragen van parochianen, toch betalen 
zij slechts 43% van alle kosten.

In 2021 waren de kosten € 81.000 lager 
dan in 2020. Dit komt voornamelijk door 
een flinke daling van de personeelskosten 
doordat onze pastoraal werkers stopten. 
Hieronder vindt u wat meer 
gedetailleerde informatie.
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Effata
– 10 jaar –

In september 2012 werd voor het eerst 
een Effataviering gehouden. Nu, tien 
jaar later, is het een goed moment om de 
balans op te maken.

Hoe het begon
In de periode van het binnen de parochie 
ontwikkelen van ‘andersoortige vieringen’ 
werd er gezocht naar verbreding en 
verdieping van de liturgie. Met nieuwe 
vormen van vieren werd gezocht hoe de 
ervaring van God in ons leven centraal 
staat. In Zutphen begonnen we met 
een meditatieve viering op elke tweede 
zaterdag van de maand om 17.00 uur. De 
eerste viering was opgebouwd rond het 
woord “Effata”, wat betekent “Ga open”. 
Dat is de genezing van (buiten)gesloten 
zijn. We zien het als onze opdracht in 
het leven: open staan voor anderen en 
voor God. De voorbereidingswerkgroep 
vond het zo’n passende term dat ze 
ervoor koos de vieringen in het vervolg 
zo te noemen. De term “Effata” geeft 
ook aan dat de vieringen voor iedereen 
openstaan: gelovig of zoekend, twijfelaar 
of zekerweter, voor mensen die zich 
buitengesloten voelen en voor mensen die 
zich thuis weten. 

Hoe het ging
Er werd een werkgroep gevormd, 
bestaande uit leden van de Zutphense 
liturgiegroep “Om het Woord”, de 
parochiemedewerkers en pastoraal 
werker Jaap van Kranenburg. Het werd 
een waardevolle geloofsgroep, die nog 
steeds maandelijks bij elkaar komt voor 
evaluatie van de vorige en bespreking 
van de komende viering. Ook de viering 

Benefietconcert  
voor Oekraïne

Het passieteam heeft het projectkoor 
van De Passie 2022 gevraagd om mee 
te werken aan een benefietconcert voor 
Oekraïne. Dit eenmalige concert vindt 
plaats op zondag 25 september 2022 in 
de Christus Koningkerk in Vorden. 

Met dit concert willen we geld 
inzamelen voor de mensen in Oekraïne. 
We hopen dat er in september al zicht 
is op vrede en dat we met de opbrengst 
van het concert kunnen bijdragen aan 
de wederopbouw van de verwoeste 
steden, dorpen en infrastructuur. Ook 
willen we onze solidariteit tonen met 
de vele Oekraïense slachtoffers. Tijdens 
het concert zingt het projectkoor van 
De Passie 2022 liederen uit de zeven 
passievieringen van de afgelopen jaren 
en ook enkele nieuwe liederen. 

Elk jaar vragen we in de Vredesweek 
(dit jaar van 17 t/m 25 september) 
aandacht voor een speciaal thema. Het 

passieteam wil dat dit jaar doen met 
een benefietconcert voor Oekraïne. We 
hopen dat veel parochianen daarbij 
aanwezig zijn. Reserveer zondag 25 
september (16.00 uur) alvast in uw 
agenda! We zijn te gast in de Christus 
Koningkerk, Het Jebbink 8 in Vorden.
Voor meer informatie kunt u terecht 
op e-mailadres projectkoordepassie@
gmail.com.

Het passieteam

zelf wordt maandelijks gehouden met 
een relatief kleine groep van meest vaste 
bezoekers. De structuur heeft in de loop 
van de tijd een vaste vorm aangenomen. 
Er wordt uitgegaan van verdieping van 
de evangelielezing van de zondag zonder 
context van andere lezingen. Steeds staat 
de actualisering van de Bijbeltekst naar 
de dag van vandaag centraal met behulp 
van meditatie, symbolen, poëzie, actuele 
teksten, gebed en zang.

Afsluiting 
In september 2022 bestaat “Effata” 
10 jaar! Sinds de start in 2012 zijn er 
meer dan 100 Effatavieringen geweest! 
Waardevolle momentjes voor hen die 
deze meditatieve 
bezinningsvorm 
kunnen waarderen. 
Echter, geleidelijk 
aan is de werkgroep 
uitgedund en de 
belangstelling 
voor de vieringen 
verzwakt. We 
zien daarbij de 
effecten van de 
achter ons liggende 
coronaperiode. 
Vaste bezoekers 
zijn niet meer in 

staat te komen of zijn ons ontvallen, 
mensen hebben een andere invulling 
gevonden en het kost extra energie om 
vertrouwde zaken weer op te pakken. Na 
zorgvuldige afweging heeft de werkgroep 
besloten dat het 10-jarig jubileum een 
goed moment is om een punt te zetten 
achter “Effata”. Op zaterdag 17 september 
om 17.00 uur zal de laatste viering 
zijn. We nodigen belangstellenden uit 
en nadrukkelijk zij die in de afgelopen 
tien jaar betrokken waren. Dan sluiten 
we “Effata” feestelijk af met de tekst 
waarmee we zijn begonnen. 

Namens de werkgroep,
Gerry Spekkink
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Theo ten Bruin: ‘Ik ben zowel leraar 
als verkondiger van Gods Woord’
Op 21 mei jl. was het precies 12,5 jaar geleden dat Theo ten Bruin door 
aartsbisschop Willem Eijk tot diaken werd gewijd. Een dag later werd deze 
heugelijke gebeurtenis gevierd in de H. Johannes de Doper te Zutphen. In 
de eucharistieviering met pastor Zandbelt en met onder de kerkgangers 
familieleden, vrienden en kennissen keek Theo terug op zijn 12,5-jarig 
diakenschap. Een goede reden om met ‘Onderweg’ nog eens terug te kijken 
op die periode. We spreken elkaar in de sacristie van de H. Johannes de Doper 
te Keijenborg na afloop van de Pinksterviering, waarin hij samen met pastoor 
Scheve voorging.

‘Theo, ik heb een interview gelezen dat 
Theo Lam met je had in een nummer van 
Onderweg uit 2013. Daarin vertel je dat 
je, voordat je diaken werd, leraar bent 
geweest, wat deed je eigenlijk besluiten 
om deze nieuwe weg te bewandelen?’ 
‘Ja dat klopt,’ zegt Theo. ‘Ik ben vanaf 
1976 leraar geweest op de Vrije School. 
Eerst in Eindhoven, later in Zutphen. Ik 
was jarenlang klassenleraar en gaf o.a. 
Nederlands, wiskunde, handenarbeid 
en godsdienst. Later werd ik in Zutphen 
conrector van de ‘de Berkel’. Toen in 
de jaren ‘90 het godsdienstonderwijs te 
lijden had onder bezuinigingen, kreeg ik 
steeds meer behoefte aan geloofsbeleving 
buiten het onderwijs. Nadat ik er jaren 
uit was geweest begon ik weer de H. Mis 
te bezoeken. Eerst in Zutphen, later, toen 
ik naar Harfsen verhuisde, in Joppe. Ik 
ging daar op doordeweekse dagen en op 
zondagen naar de eucharistie. Daar werd 
ik vrijwilliger, eerst als schoonmaker, 
later lector en lid van het kerkbestuur. 
Bovendien raakte ik in gesprek met de 
toenmalige pastoor van Joppe, Wim 
Grondhuis. Hij heeft een belangrijke rol 
gespeeld in mijn zoektocht om van 
mijn geloof werk te maken en te gaan 
studeren. In Joppe had ik in die tijd 
een belangrijke geloofservaring. Op 
een dag ging ik onbewust een keer 
niet aan de linkerkant, maar aan de 
rechterkant in de kerkbank zitten. 
Tijdens de mis kreeg ik een diep 
gevoel van geroepen te worden door 
God. Ik merkte op dat moment dat ik 
meer moest doen met mijn geloof, ik 
was diepgeraakt door Gods roepstem 
en tot tranen toe geroerd. Zoiets van 
“Volg mij”.

Als gevolg van de gesprekken met 
de pastoor en dat moment in de 
kerk, ben ik in 2004 begonnen met 
de theologiestudie. De eerste twee 
jaren in Hengelo, daarna drie jaar 
de diakenopleiding te Utrecht. Ik 
kreeg wat vrijstellingen, omdat ik 

als godsdienstleraar ruim ervaring had 
en theologische kennis. Op 21 november 
2009 werd ik door aartsbisschop Willem 
Eijk – hij was toen nog geen kardinaal - 
tot diaken gewijd. En hoewel ik in 2018 
met emeritaat ben gegaan, en het om 
gezondheidsredenen wat rustiger aan 
moest doen, roept de Heilige Geest me net 
zo sterk als daarvoor. Ik blijf nog actief 
als geroepene, als diaken, daar waar kan, 
mogelijk en wenselijk is’.

‘Als je nou terugkijkt op dat 12,5-jarig 
diakenschap, wat zijn dan je mooiste 
ervaringen?’ ‘Nou, dat is dat je als 
geroepene door God iets kunt betekenen 
voor mensen. Zieken en stervenden 
bezoeken, de communie brengen, maar 
ook denk ik aan één van de diaconale 
projecten, bijvoorbeeld de samenwerking 
Synagoge, Kerk en Moskee in Zutphen. 
Ook denk ik aan de begeleiding van 
de bezoekersgroepen, en natuurlijk 
de (uitvaart)vieringen, zowel het zelf 
voorgaan als het assisteren. Het lezen van 
het evangelie en het preken, dat zit in mijn 
aard. Ik was leraar, maar nu verkondiger 

van Gods woord. En zo lang mijn lichaam, 
geest en thuisfront het toestaan ga ik 
door! Ik ben op dit moment op een 
lager pitje bezig in parochie HH. Twaalf 
Apostelen, maar ik assisteer wel eens bij 
pastoor De Jong in Groenlo, of soms in de 
parochie Maria-Laetitia in Doetinchem. 
Daarnaast kom ik in zorgcentrum ‘De 
Molenberg’ in Groenlo. Dus elke zondag 
ben ik wel ergens te vinden als het om 
vieren gaat.’
‘Volgens mij kun je wel zeggen dat het 
diakenschap je ultieme levensvervulling is 
geworden?’ ‘Ja, het zat er eigenlijk altijd 
al wel vroeg in. Als kleine jongen was ik 
diepgelovig en ging ik graag ter kerke. De 
roepstem om er voor God te zijn was er al 
op zevenjarige leeftijd. Later heb ik enkel 
gewerkt op scholen waar spiritualiteit 
een grote rol speelt in de pedagogie, 
het hogere of het diepere in het leven, 
dat is wat me altijd boeit en aantrekt. 
Uiteindelijk vond dat ook zijn invulling en 
vervulling in mijn diakenwijding, het is 
het antwoord dat mij later gegeven werd.
Het diaken zijn geeft me vrede, maar 
soms ook onrust. Onrust over waar we 
tekortschieten in kerk en samenleving, 
vrede op de momenten waar ik Christus 
mag dienen in de geloofsgemeenschap, 
bij mensen, in de parochie, in de Heilige 
Mis. Ik mag ervaren dat ik kind van God 
mag zijn, door de sacramenten: doop, 
vormsel en diakenwijding en daar ben ik 
heel dankbaar voor, vooral mijn ouders en 
mijn echtgenote Maria. Dat je op cruciale 
momenten in mensenlevens mag zijn, bij 
doop, huwelijk, bij zieken, bij overlijden. 
Dat is heel bijzonder en zeker eervol. Dat 
is tevens vreugdevol … dat mensen je 
toelaten op belangrijke momenten van 
hun leven.’

Het interview zit erop. We praten nog 
wat na. ‘Wat niet interessant is, is dat het 
interview in ‘Onderweg’ een cv-tje van mij 
zou zijn,’ zegt Theo, ‘ik zou het veel fijner 
vinden dat mijn gelovige bevlogenheid tot 
uiting komt!’
Dan kijkt hij op zijn horloge en zegt: ‘Ik ga 
dadelijk eerst naar Dieren. Daar bezoek 
ik een oude mevrouw, zij is in de laatste 
momenten van haar leven. Daarna moet 
ik naar huis, want het is ook nog eens een 
keer Pinksteren!’
Een veel duidelijker omschrijving kan zijn 
bevlogenheid eigenlijk niet krijgen, lijkt 
me.
Hans Limbeek



Oecumenische 
dienst Steenderen
Op zondag 5 juni, eerste pinksterdag was de jaarlijkse 
oecumenische openluchtdienst, dit keer in het Plantenbos. 
Het was een heel mooie, inspirerende dienst, waarin de 
kinderen in het bos op zoek gingen naar de vlammetjes 
(van papier) en de vele aanwezige volwassenen werden 
gevoed met gebed en een inspirerende overweging. 
Een samengesteld koor uit zowel de katholieke als de 
protestantse gemeenschap zong, begeleid door Ron 
Holtslag. Na afloop was er koffie en thee. Dankzij de vele 
vrijwilligers was alles weer tot in de puntjes verzorgd.

10       Algemeen

Heiligenbeeldenmuseum zoekt vrijwilligers
Het Heiligenbeeldenmuseum op de 
Kranenburg, centraal gelegen in onze 
parochie HH. Twaalf Apostelen, bestaat 
al bijna 25 jaar. Het bestaan van dit 

museum is te danken aan een groep 
vrijwilligers die in 1999 de waardevolle, 
neogotische Antonius van Paduakerk 
hebben behoed voor de ondergang. 
Dit kerkgebouw, naar een ontwerp 
van bouwmeester Pierre Cuypers, 
moest destijds als eerste kerk in onze 
parochie de deuren sluiten. Dankzij de 
vrijwilligers werd het kerkgebouw een 
museum.

Al meer dan 150.000 bezoekers 
wisten de afgelopen jaren de weg 
naar het museum te vinden om daar 
de honderden heiligenbeelden en 
kerstgroepen te bewonderen. Het 
vrijwilligerskorps, aanvankelijk 
bestaande uit zo’n 70 personen, telt 
grotendeels oudere, zeer gemotiveerde 
vrijwilligers. Maar door overlijden of 
fysieke problemen neemt het aantal 
vrijwilligers de laatste jaren langzaam 
af. Vandaar dat we proberen de groep 

weer op peil te krijgen met parochianen 
die belangstelling hebben voor en/of  
kennis van religieus erfgoed. Nu al 
komt een kwart van onze vrijwilligers 
uit plaatsen buiten Vorden en 
Kranenburg. Alle vrijwilligers ervaren 
hun werkzaamheden als zinvol en 
zingevend! De werkzaamheden 
waarmee vrijwilligers zich bezighouden 
zijn onder andere: de ontvangst van 
bezoekers, rondleidingen, tuin- en 
gebouwonderhoud, beheer van de 
zich nog steeds uitbreidende collectie, 
restauratie van beeldjes, ICT-zaken en 
bestuurlijke aangelegenheden.

Mocht uw interesse gewekt zijn en wilt 
u een steentje bijdragen, neem dan 
contact met ons op via  
info@heiligenbeeldenmuseum.nl. 
Voor meer informatie kunt u bellen met 
Ton Rutting (06 – 179 927 58) of Bart 
Overbeek (06 – 239 175 92).

De achterpagina
In elke aflevering 
van ons 
parochieblad 
Onderweg treft 
u enkele steeds 
terugkerende 
rubrieken aan, 
zoals ‘Van de 
pastores’, ‘Van 
de bestuurstafel’, 
‘In de spotlights’ 
en de ‘Kids & 
Teens’. Ook de 
achterpagina van 
het parochieblad 
kent een vast patroon. Op deze pagina komt elke keer een voor 
een geloofsgemeenschap herkenbaar en dierbaar onderwerp 
aan de orde. In de eerste jaargangen van Onderweg was er in de 
rubriek ‘Ons erfgoed’ aandacht voor de kerkgebouwen en daarna 
aandacht voor de begraafplaatsen. Vervolgens passeerden de 
koren de revue en tenslotte stonden de Mariakapellen in de 
schijnwerpers in de rubriek ‘Een kaarsje bij Maria in …’. Nu van 
elke geloofsgemeenschap de Mariakapel voor het voetlicht is 
gebracht, zijn we toegekomen aan een nieuwe invulling van de 
achterpagina. Vanaf dit nummer schenken we in de rubriek ‘Ons 
erfgoed’ aandacht aan het tabernakel en de godslamp van de 
parochiekerken, te beginnen met de H. Martinuskerk in Baak.
Mocht u een achterpagina of een artikel nog eens willen 
nalezen, alle oude nummers van het parochieblad zijn te vinden 
op www.12apostelen.nl op de homepage onder het blokje 
Onderweg.

Gerrit te Vaarwerk
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OOPP BBEEDDEEVVAAAARRTT NNAAAARR 

LLOOUURRDDEESS 
van zaterdag 22 oktober t/m zondag 30 oktober 2022

U wordt begeleid door diaken Günther Oude Groen, geestelijk verzorger
Riekje Rijk en vrijwilligers van de parochiële Lourdeswerkgroep.

De reissom bedraagt € 750,- per persoon*. De reissom is inclusief vervoer 
per luxe touringcar heen en terug, verblijf in een hotel op basis van een 

tweepersoonskamer en op basis van halfpension, 
een excursie naar de Pyreneeën en een volledig bedevaartprogramma.

Voor informatie en/of aanmelding: Paulien v.d. Vaart (e-mail: paulien0908@live.nl)
of Huub Winkeler (telefoon 06 – 537 098 93)

* De reissom is onder voorbehoud en exclusief reis- en annuleringsverzekering.

© Gerrit te Vaarwerk
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Bestuur parochie 
HH. Twaalf Apostelen
J.G.M. (Harry) Scheve, pastoor, 
voorzitter

Mevr. C.A.L.S. (Ineke) Peterse-
Giesen, secretaris

C.H.J. (Kees) Koersvelt, 
penningmeester

H.G.J. (Herman) Heuver, 
portefeuille gebouwen en 
begraafplaatsen

Contactgegevens  
parochie HH. Twaalf 
Apostelen
Pastoraal Team

J.G.M. (Harry) Scheve, pastoor, 
Kerkstraat 9, 7256 AR Keijenborg
e-mail: h.scheve@12apostelen.nl 
tel.: 06 53214017

C.E.J.M. (Carin) Timmerman, 
pastoraal werker

p/a Van Heemstrastraat 4; 7204 GJ Zutphen
e-mail: c.timmerman@12apostelen.nl
tel.: 06 25091377

Assistentie Pastoraal Team
Diaken A.J.M. (Anton) Bos

tel.: 06 44902208
e-mail: a.bos@12apostelen.nl

Diaken G.G.M. (Günther) Oude Groen
Telefonisch spreekuur voor zieken en ouderen: 
dinsdag 18.30-19.30 uur, tel.: 0545 272320
e-mail: g.oudegroen@12apostelen.nl 

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

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

Secretariaat Parochie
Mieke Degen, Petra Hulman  
en Magda van Ommen

Van Heemstrastraat 4, 7204 GJ Zutphen; 
tel.: 0575 711310; 
dinsdag t/m vrijdag 9.00-12.00 uur
e-mail: secretariaat@12apostelen.nl.

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

Vertrouwenspersoon

Gerry Spekkink kan door 
medewerkers en vrijwilligers 
vertrouwelijk worden geraadpleegd 
bij ongewenste omgangsvormen 
binnen de parochie. 

tel.: 06 47153610

e-mail: g.spekkink@12apostelen.nl 

Colofon Aandacht voor

Expositie over 
Titus Brandsma
De Nederlandse pater karmeliet Titus 
Brandsma is op 15 mei in Rome door 
paus Franciscus heiligverklaard. Naar 
aanleiding hiervan is in de Deventer 
Broederenkerk een expositie over Titus 
ingericht. 

Voor enkele plekken in het aartsbisdom 
Utrecht heeft de nieuwe heilige een 
bijzondere betekenis. Zo bevindt zich te 
Deventer-Colmschate in de H. Lebuinus 
parochie het Titus Brandsma Huis met de 
Titus Brandsma kapel. 

Op zondag 22 mei jl. was er in de 
Broederenkerk in Deventer een 
eucharistieviering ter ere van de 
heiligverklaring, met aansluitend de 
officiële opening van de tentoonstelling 
rond Titus’ leven en werk. In de 
Broederenkerk zijn onder meer 
voorwerpen van en over Titus Brandsma 
te bekijken die in de kapel en de 
kerk van het Titus Brandsma Huis 
worden bewaard. Naast bijzondere 
kruiswegstaties is er ook een persoonlijke 
rozenkrans van de heilige Titus.

De expositie is nog tot 10 juli te bezoeken: 
op woensdag en donderdag van 13.00 uur 
tot 16.00 uur en op vrijdag en zaterdag 
van 11.00 uur tot 16.00 uur.
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ParochiePost is de digitale nieuwsbrief van de parochie HH. Twaalf Apostelen. 
In deze nieuwsbrief vindt u korte berichten die via een link op de website verder 
gelezen kunnen worden. ParochiePost verschijnt minimaal eens per twee weken of 
zoveel vaker als nodig is. 
Wilt u ook ParochiePost ontvangen? 
Stuur dan een mailbericht naar communicatie@12apostelen.nl

Vieringen in 
verzorgingshuizen
Borculo: Andriessenhuis, elke 1e 
vrijdag van de maand, 10.00 uur. 
Vorden: Wehmehof, elke vrijdag, 
19.00 uur 
Zutphen: IJsselflat, elke 2e dinsdag 
van de maand, 10.00 uur.
Niet in juli en augustus

Vieringen door  
de week
Baak: H. Martinuskerk, elke 3e dins-
dag van de maand, 19.00 uur.
Lochem: H. Josephkerk, elke 1e don-
derdag 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
03 juli  Jes. 66,10-14c Gal. 6,14-18 Luc. 10,1-12.17-20
10 juli Deut. 30,10-14 Kol. 1,15-20 Luc. 10,25-37
17 juli Gen. 18,1-10a Kol. 1,24-28 Luc. 10,38-42
24 juli Gen. 18,20-32 Kol. 2,12-14 Luc. 11,1-13
31 juli Pr. 1,2;2,21-23 Kol. 3,1-5.6-11 Luc. 12,13-21
07 aug. Wijsh. 18,6-9 Heb. 11,1-2.8-19 Luc. 12,32-48
14 aug. Jer. 38,4-4.8-10 Heb. 12,1-4 Luc. 12,49-53
15 aug. Openb. 11,19a;12,1-6a.10ab 1 Kor. 15,2-26 Luc. 1,39-56
21 aug. Jes. 66,18-21 Heb. 12,5-7.11-13 Luc. 13,22-30

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
Borculo: O.L.V. Tenhemelopneming, 
elke woensdag, 10.15 uur
Brummen: elke maandag in mei, 
19.00 uur 
Drempt: H. Willibrordkerk, elke 1e 
woensdag van de maand, 19.00 uur 
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
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DAG ZUTPHEN BRUMMEN JOPPE LOCHEM VORDEN BORCULO RUURLO HENGELO KEIJENBORG BAAK DREMPT OLBURGEN STEENDEREN VIERAKKER DAG

za 02/07
17.00 uur 

WCV 
C. Timmerman

za 02/07

zo 03/07 
14e zondag 
door het jaar

10.00 uur 
Eucharistie 
H. Scheve

wo 6 juli 9.30 uur 
WCV 

C. Timmerman

10.00 uur 
Woord&Gebed 

werkgroep

10.00 uur 
WCV 

werkgroep

9.30 uur 
Eucharistie 
F. Zandbelt

geen viering
10.00 uur 

WCV 
werkgroep

9.30 uur 
WCV 

werkgroep

10.00 uur 
Eucharistie 
J. Baneke

geen viering
vr 1 juli 

15.00 uur 
Eucharistie

9.30 uur 
WCV 

C. Timmerman

zo 03/07 
14e zondag 

door het jaar

za 09/07
19.00 uur 

Eucharistie 
J. Baneke

19.00 uur 
WCV 

T. ten Bruin

17.00 uur 
WCV 

werkgroep
za 09/07

zo 10/07 
15e zondag 
door het jaar

10.00 uur 
Eucharistie 
J. Baneke

wo 13 juli 
9.30 uur 

samenkomst

10.00 uur 
Eucharistie 
H. Scheve

geen viering geen viering geen viering
10.00 uur 

WCV 
T. ten Bruin

10.00 uur 
Eucharistie 
F. Zandbelt

geen viering geen viering
zo10/07 

15e zondag 
door het jaar

za 16/07 za 16/07

zo 17/07 
16e zondag 
door het jaar

10,00 uur 
Eucharistie 
H. Scheve

wo 20 juli 9.30 uur 
Woord&Gebed 

werkgroep

10.00 uur 
WCV 

werkgroep

Gudulakerk 
10.00 uur 

Oec.viering

9.30 uur 
Eucharistie 
E. Wassink

geen viering
10.00 uur 

WCV 
C. Timmerman

9.30 uur 
WCV 

G. Oude Groen

10.00 uur 
WCV 

werkgroep

di 19 juli 19.00 uur 
WCV 

C. Timmerman
geen viering

9.30 uur 
Eucharistie 
F. Zandbelt

geen viering
10.00 uur 

Eucharistie 
J. Baneke

zo17/07 
16e zondag 

door het jaar

za 23/07
19.00 uur 

WCV 
G. Spekkink

17.00 uur 
WCV 

werkgroep
za 23/07

zo 24/07 
17e zondag 
door het jaar

10.00 uur 
Eucharistie 
F. Zandbelt

wo 27 juli 
9.30 uur 

samenkomst
geen viering

10.00 uur 
WCV 

werkgroep
geen viering

10.00 uur 
Eucharistie 
E. Wassink

geen viering geen viering
10.00 uur 

WCV 
G. Spekkink

10.00 uur 
WCV 

werkgroep
geen viering

zo24/07 
17e zondag 

door het jaar

za 30/07
19.00 uur 

WCV 
C. Timmerman

17.00 uur 
WCV 

werkgroep
za 30/07

zo 31/07 
18e zondag 
door het jaar

10.00 uur 
Eucharistie 
J. Baneke

wo 3 aug. 9.30 uur 
Woord&Gebed 

werkgroep

10.00 uur 
WCV 

C. Timmerman
geen samenkomst geen viering geen viering

9.30 uur 
Eucharistie 
F. Zandbelt

10.00 uur 
WCV 

werkgroep
geen viering

vrijdag 5 aug. 
15.00 uur 

Eucharistie
geen viering

zo31/07 
18e zondag 

door het jaar

za 06/08
19.00 uur 

WCV 
C. Timmerman

17.00 uur 
WCV 

G. Oude Groen
za 06/08

zo 07/08 
19e zondag 
door het jaar

10.00 uur 
Eucharistie 
F. Zandbelt

Vroolijke Frans 
10.00 uur Open 

Deur Dienst A. Bos

10.00 uur 
Woord&Gebed 

werkgroep

10.00 uur 
WCV 

werkgroep

9.30 uur 
WCV 

W. Matti

10.00 uur 
WCV 

G. Oude Groen

Tentviering 
10.00 uur 

Oec.viering

9.30 uur 
WCV 

werkgroep

10.00 uur 
WCV 

werkgroep

10.00 uur 
WCV 

C. Timmerman

9.30 uur 
Eucharistie 
J. Baneke

zo07/08 
19e zondag 

door het jaar

za 13/08
17.00 uur 

WCV 
werkgroep

za 13/08

zo 14/08 
20e zondag 
door het jaar

10.00 uur 
Eucharistie 
J. Baneke

wo 17 aug.  9.30 uur 
WCV 

A. Bos

10.00 uur 
Eucharistie 
H. Scheve

10.00 uur 
WCV 

werkgroep
geen viering geen viering

10.00 uur 
WCV 

werkgroep
geen viering

10.00 uur 
Eucharistie 
F. Zandbelt

di 16 aug. 19.00 uur 
WCV 

G. Spekkink
geen viering geen viering geen viering

zo14/08 
20e zondag 

door het jaar

ma 15/08 
Maria Tenhemel-
opneming

19.00 uur 
Eucharistie 
H. Scheve

ma 15/08 
Maria Tenhemel-

opneming

za 20/08
Veldkapel 19.30 uur 

Oogstdankviering 
C. Timmerman

za 20/08

zo 21/08 
22e zondag 
door het jaar

10.00 uur 
Eucharistie 
H. Scheve

wo 24 aug.
9.30 uur 

samenkomst

10.00 uur 
WCV 

werkgroep

10.00 uur 
Eucharistie 
F. Zandbelt

9.30 uur 
WCV 

werkgroep

10.00 uur 
Eucharistie 
J. Baneke

geen viering
9.30 uur 

WCV 
T. ten Bruin

10.00 uur 
WCV 

C. Timmerman

10.00 uur 
WCV 

werkgroep

Openlucht 10.00 uur 
Oec.viering 
G. Spekkink

zo21/08 
22e zondag 

door het jaar

WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN zie www.12apostelen.nl/vieringen

LEGENDA: Euch.:  Eucharistieviering WD:  Woorddienst EHC:  Eerste H. Communieviering 
 WCV:  Woord- en Communieviering Oec.viering:  Oecumenische viering 
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za 02/07
17.00 uur 

WCV 
C. Timmerman

za 02/07

zo 03/07 
14e zondag 
door het jaar

10.00 uur 
Eucharistie 
H. Scheve

wo 6 juli 9.30 uur 
WCV 

C. Timmerman

10.00 uur 
Woord&Gebed 

werkgroep

10.00 uur 
WCV 

werkgroep

9.30 uur 
Eucharistie 
F. Zandbelt

geen viering
10.00 uur 

WCV 
werkgroep

9.30 uur 
WCV 

werkgroep

10.00 uur 
Eucharistie 
J. Baneke

geen viering
vr 1 juli 

15.00 uur 
Eucharistie

9.30 uur 
WCV 

C. Timmerman

zo 03/07 
14e zondag 

door het jaar

za 09/07
19.00 uur 

Eucharistie 
J. Baneke

19.00 uur 
WCV 

T. ten Bruin

17.00 uur 
WCV 

werkgroep
za 09/07

zo 10/07 
15e zondag 
door het jaar

10.00 uur 
Eucharistie 
J. Baneke

wo 13 juli 
9.30 uur 

samenkomst

10.00 uur 
Eucharistie 
H. Scheve

geen viering geen viering geen viering
10.00 uur 

WCV 
T. ten Bruin

10.00 uur 
Eucharistie 
F. Zandbelt

geen viering geen viering
zo10/07 

15e zondag 
door het jaar

za 16/07 za 16/07

zo 17/07 
16e zondag 
door het jaar

10,00 uur 
Eucharistie 
H. Scheve

wo 20 juli 9.30 uur 
Woord&Gebed 

werkgroep

10.00 uur 
WCV 

werkgroep

Gudulakerk 
10.00 uur 

Oec.viering

9.30 uur 
Eucharistie 
E. Wassink

geen viering
10.00 uur 

WCV 
C. Timmerman

9.30 uur 
WCV 

G. Oude Groen

10.00 uur 
WCV 

werkgroep

di 19 juli 19.00 uur 
WCV 

C. Timmerman
geen viering

9.30 uur 
Eucharistie 
F. Zandbelt

geen viering
10.00 uur 

Eucharistie 
J. Baneke

zo17/07 
16e zondag 

door het jaar

za 23/07
19.00 uur 

WCV 
G. Spekkink

17.00 uur 
WCV 

werkgroep
za 23/07

zo 24/07 
17e zondag 
door het jaar

10.00 uur 
Eucharistie 
F. Zandbelt

wo 27 juli 
9.30 uur 

samenkomst
geen viering

10.00 uur 
WCV 

werkgroep
geen viering

10.00 uur 
Eucharistie 
E. Wassink

geen viering geen viering
10.00 uur 

WCV 
G. Spekkink

10.00 uur 
WCV 

werkgroep
geen viering

zo24/07 
17e zondag 

door het jaar

za 30/07
19.00 uur 

WCV 
C. Timmerman

17.00 uur 
WCV 

werkgroep
za 30/07

zo 31/07 
18e zondag 
door het jaar

10.00 uur 
Eucharistie 
J. Baneke

wo 3 aug. 9.30 uur 
Woord&Gebed 

werkgroep

10.00 uur 
WCV 

C. Timmerman
geen samenkomst geen viering geen viering

9.30 uur 
Eucharistie 
F. Zandbelt

10.00 uur 
WCV 

werkgroep
geen viering

vrijdag 5 aug. 
15.00 uur 

Eucharistie
geen viering

zo31/07 
18e zondag 

door het jaar

za 06/08
19.00 uur 

WCV 
C. Timmerman

17.00 uur 
WCV 

G. Oude Groen
za 06/08

zo 07/08 
19e zondag 
door het jaar

10.00 uur 
Eucharistie 
F. Zandbelt

Vroolijke Frans 
10.00 uur Open 

Deur Dienst A. Bos

10.00 uur 
Woord&Gebed 

werkgroep

10.00 uur 
WCV 

werkgroep

9.30 uur 
WCV 

W. Matti

10.00 uur 
WCV 

G. Oude Groen

Tentviering 
10.00 uur 

Oec.viering

9.30 uur 
WCV 

werkgroep

10.00 uur 
WCV 

werkgroep

10.00 uur 
WCV 

C. Timmerman

9.30 uur 
Eucharistie 
J. Baneke

zo07/08 
19e zondag 

door het jaar

za 13/08
17.00 uur 

WCV 
werkgroep

za 13/08

zo 14/08 
20e zondag 
door het jaar

10.00 uur 
Eucharistie 
J. Baneke

wo 17 aug.  9.30 uur 
WCV 

A. Bos

10.00 uur 
Eucharistie 
H. Scheve

10.00 uur 
WCV 

werkgroep
geen viering geen viering

10.00 uur 
WCV 

werkgroep
geen viering

10.00 uur 
Eucharistie 
F. Zandbelt

di 16 aug. 19.00 uur 
WCV 

G. Spekkink
geen viering geen viering geen viering

zo14/08 
20e zondag 

door het jaar

ma 15/08 
Maria Tenhemel-
opneming

19.00 uur 
Eucharistie 
H. Scheve

ma 15/08 
Maria Tenhemel-

opneming

za 20/08
Veldkapel 19.30 uur 

Oogstdankviering 
C. Timmerman

za 20/08

zo 21/08 
22e zondag 
door het jaar

10.00 uur 
Eucharistie 
H. Scheve

wo 24 aug.
9.30 uur 

samenkomst

10.00 uur 
WCV 

werkgroep

10.00 uur 
Eucharistie 
F. Zandbelt

9.30 uur 
WCV 

werkgroep

10.00 uur 
Eucharistie 
J. Baneke

geen viering
9.30 uur 

WCV 
T. ten Bruin

10.00 uur 
WCV 

C. Timmerman

10.00 uur 
WCV 

werkgroep

Openlucht 10.00 uur 
Oec.viering 
G. Spekkink

zo21/08 
22e zondag 

door het jaar

WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN zie www.12apostelen.nl/vieringen

Voor andere vieringen en het koorrooster zie bladzijde 14
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Eerste Heilig Communieviering

Zondag 15 mei was het zover! Vanuit de geloofsgemeenschap Joppe deden Pien Grijpma, Charly van Rey, 
Philou en Tavi Zantman de Eerste Heilige Communie samen met de kinderen uit de geloofsgemeenschappen 

Borculo, Lochem, Vorden en Zutphen.
Het was een heel mooie, feestelijke viering, die dit jaar in Zutphen plaatsvond. De kerk was prachtig 
versierd met de knutselwerken die de kinderen tijdens de voorbereidingen gemaakt hadden. Het was 

ontzettend leuk dat er veel kinderen uit de geloofsgemeenschap van Joppe meezongen in het kinderkoor. 
Hartelijke felicitaties voor alle communicanten en hun ouders, we hopen dat ze mooie herinneringen 

bewaren aan dit prachtige communiefeest.

Wij feliciteren
Merle Roessink en Guusje Wopereis uit de geloofsgemeenschap Borculo

Pien Grijpma, Charly van Rey, Philou en Tavi Zantman uit de geloofsgemeenschap Joppe
Maud Holtslag en Lina Tilmanns uit de geloofsgemeenschap Lochem

Samuel Huisman, Thijmen Keiholtz en Melody Schrijver uit de geloofsgemeenschap Zutphen
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Eerste Heilige Communie in Keijenborg
Zondagmorgen 22 mei deed het zonnetje zijn best. Het 
was feest in de kerk van Keijenborg. Hier ontvingen 16 
kinderen uit de geloofsgemeenschappen Steenderen, 
Hengelo Gld en Keijenborg/Zelhem deze morgen de Eerste 
Heilige Communie.
De kerk was voor deze gelegenheid feestelijk versierd met 
ballonnen, bogen en bloemen.
De communicantjes hadden goed hun best gedaan, dat 
alles was ook te merken tijdens de feestelijke viering. 
De kinderen, die voor deze gelegenheid zelf de liederen 
verzorgden onder leiding van dirigente Gemma Huttinga 

en organist Ernest Koers, zongen uit volle borst. Ze waren 
enthousiast.
De communicantjes hadden ook een goed doel uitgekozen, 
waarvoor ze geld bij elkaar hadden gebracht door allerlei 
klusjes te doen zoals autowassen, kamer opruimen, 
grasmaaien en boodschappen doen.
De viering werd voorgegaan door pastoor Scheve, samen 
met de werkgroep.
We kijken terug op een mooie, geslaagde en feestelijke 
viering.
Werkgroep Eerste Heilige Communie

Wij feliciteren
Niels Platzer en Marti Sessink uit de geloofsgemeenschap Hengelo

Sophie Buurman, Eelco van Erp, Finn Goossens, Lois Gries, Lotte Huis in ’t Veld, 
Luke Lensen, Maud Schiphorst, Jairo Stapelbroek, Kevin en Alwin Starink, 

Saar en Lotte Takkenkamp en Nena Vierberink uit de geloofsgemeenschap Keijenborg
Jonna van der Wiel uit de geloofsgemeenschap Steenderen
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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

PCI: email: caritaszutphen@gmail.com

Abdijretraite
In de schitterende omgeving van de Sint 
Willibrordsabdij in Doetinchem, gaf 
pastor Joost Baneke een weekend over 
de belangrijke plaats die schaamte in ons 
leven inneemt. Aan de hand van teksten 
uit de Bijbel, de Regel van Sint Benedictus 
en andere monastieke en psychologische 
literatuur werden onze eigen ervaringen 
daarmee besproken. 
De cursisten kwamen uit het hele land. 
Er was onder andere een kinderarts bij, 
een maatschappelijk werkster, geestelijk 
verzorgster en iemand die scheikunde 
en theologie gestudeerd had. We 
deelden onze ervaringen in openheid en 
vertrouwen. Binnen korte tijd ontstond er 
daardoor een onderlinge band. 

Als psychoanalyticus schreef Joost 
Baneke op verzoek van een collega 
een boek over schaamte. Volgens de 
uitdrukkelijke wens van de uitgever 
kreeg het de enigszins provocerende titel: 
‘Waarom vrouwen zich meer schamen 
dan mannen’.
Nuchter en eerlijk vertelt de auteur 
ons dat hij dat zelf niet gelooft. Wel 
dat vrouwen in het algemeen in eerste 
instantie gemakkelijker praten over hun 
gevoelens dan mannen. 

Schaamte wordt door psychologen 
en filosofen wel de ‘meesteremotie’ 
genoemd. Die staat voor een hele 

familie aan verwante gevoelens zoals: 
schroom, schuchterheid, verlegenheid, 
twijfel, kiesheid, kuisheid, schuldgevoel, 
bescheidenheid, blozen, et cetera. 
Al die zielenroerselen kunnen ons 
zowel hinderen als beschermen. Ze 
corresponderen met bepaalde gebieden in 
onze hersenen. 

Bijzonder is, dat de beroemde Regel 
van Benedictus, die vijftienhonderd jaar 
geleden geschreven werd, hier wonderlijk 
goed bij aansluit. Hij had een groot 
psychologisch inzicht. De inleider leest er 
fragmenten uit voor. In hoofdstuk zeven 
gaat het over de nederigheid, die verwant 
is aan de schaamte. Want wie zichzelf 
schaamteloos verheft, wordt hoogmoedig. 
Hij heeft een teveel aan eigenwaan. 
De Regel maakt een monnik socialer; leert 
hem zich niet voor te laten staan op zijn 
talenten en prestaties. Als een academicus 
bijvoorbeeld zou willen intreden, doen al 
zijn titels niet ter zake. Ook hij moet zich 
onderwerpen aan de Regel, daarvan is de 
basis de nederigheid. Het grote voorbeeld 
is natuurlijk Jezus met zijn zachtmoedige 
en nederige hart. 

In de psalmen die stammen uit het 
Oudtestamentische Jodendom, komt 
de schaamte regelmatig ter sprake. 
Bijvoorbeeld in psalm 119, de langste. 
Vers 6 ‘want dan kon ik zonder 
beschaming zien op ieder van uw 
geboden’; vers 31 ‘maak Heer, dat ik niet 

word beschaamd’; vers 46 
‘Van uw uitspraken zal ik 
getuigen zelfs voor koningen 
onbeschroomd’.  

Terwijl ik – schaamteloos 
genietend – langs de 
bloeiende rododendrons, 
dansende libellen en een 
broedende zwaan loop, 
bepeins ik hoe het met mijn 
nederigheid gesteld is. Daar 
valt nog aardig wat werk aan 

te verrichten. Gelukkig hoeft een mens 
dat niet allemaal alleen te doen. Onze 
medemensen zorgen er wel voor dat we 
daar voldoende oefening in krijgen. 
Wij als retraitanten vonden het weekend 
zeer geslaagd en hopen op een verdiepend 
vervolg. Daarnaast gaat pastor Baneke 
eind september en begin november weer 
twee retraites geven, respectievelijk over 
‘Hoop en Vertrouwen’ en over ‘Sterven 
zonder vrees’. Wij zien er naar uit!
Aanmelden kan via Broeder Geert-Jan; 
E-mail: reserveringen-abdijhoeve@
willibrordsabdij.nl
Louise Leneman

Gebedsintenties
3/7: Antonius Ferdinand Andreas 
Loderus en zoon Maarten; 10/7: 
Antonius Ferdinand Andreas Loderus en 
zoon Maarten; 17/7: Antonius Ferdinand 
Andreas Loderus en zoon Maarten; 24/7: 
Antonius Ferdinand Andreas Loderus en 
zoon Maarten; 31/7: Antonius Ferdinand 
Andreas Loderus en zoon Maarten; 7/8: 
Antonius Ferdinand Andreas Loderus 
en zoon Maarten; Hendrikus Gerardus 
Johannes Wientjes; 14/8: Antonius 
Ferdinand Andreas Loderus en zoon 
Maarten.

Overleden
9/5: Antonius Ferdinand Andreas 
Loderus, 89 jaar

Getrouwd
7/5: Meri Pereira en Marco Wullink
8/5: Sean Treacy en Yamir Garcia

Effataviering
In juli en augustus worden er geen Ef-
fatavieringen gehouden in verband met 
de zomerstop. Op zaterdag 17 september 
vindt er wel een Effataviering plaats, om 
17.00 uur in de St. Jan. Na 10 jaar samen 
bidden, zingen en bezinnen zal dit de laat-
ste Effataviering zijn die er georganiseerd 
wordt. Elders in deze Onderweg vindt u 
hierover een uitgebreider artikel. U bent 
van harte welkom aan te sluiten tijdens de 
viering in september.

Middagpauzediensten: 
iedere donderdag, 12.00 uur-12.30 uur 
(Luthersekerk, Beukerstraat 10 in Zutphen)
7/7: onbekend; 14/7: ds. R.W. Heins; 
21/7: dhr. A. Verburg; 28/7: ds. mevr. D. 
van Alphen-Ubbens; 4/8: onbekend; 11/8: 
ds. W. Stolte; 18/8: ds. C. Bochanen. 

Inleverdatum kopij
Inleverdatum kopij eerstvolgende 
Onderweg: 14 juli 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
Laurens Mul, penningmeester, 775404
Johan Waanders, gebouwen, 562615
Mariet Winckels, algemeen lid, 562833

PCI: email: brummen@pci12apostelen.nl

Andreashuis
U bent 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 elke woensdag 
van 9.00 uur tot 12.00 uur open en 
telefonisch bereikbaar. 
Altijd bereikbaar via de mail: 
rkandreasparochie1900@kpnmail.nl

Vieringen
Woensdag 6 juli: 
Woensdagmorgenviering
9.30 uur: Woord- en communieviering
Voorganger: Pastoraal werker 
 Timmerman

Woensdag 13 juli: 
Woensdagmorgen samenkomst
9.30 uur: Gebed en lezingen

Woensdag 20 juli: 
Woensdagmorgenviering
9.30 uur: Woord- en gebedsviering
Voorganger: Werkgroep liturgie

Woensdag 27 juli: 
Woensdagmorgen samenkomst
9.30 uur: Gebed en lezingen

Woensdag 3 augustus: 
Woensdagmorgenviering
9.30 uur: Woord- en gebedsviering
Voorganger: Werkgroep liturgie

Woensdag 10 augustus: 
Woensdagmorgen samenkomst 
9.30 uur: Gebed en lezingen

Woensdag 17 augustus: 
Woensdagmorgenviering
9.30 uur: Woord- en communieviering
Voorganger: Diaken Bos

Zie voor de weekendvieringen het 
vieringenrooster elders in dit blad. 

De weekendvieringen en de vieringen van 
de feestdagen 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.
 

Gebedsintenties 
06-07: Overleden ouders Span-Gudden, 
Jozef Uiterweerd, Overleden familie 
Uiterweerd-Vettelschors, Lukas Janmaat, 
Dinie v.d. Berg-Valk, Marietje Smeenk-
Besselink, Wilma de Nijs, Gerda Elshof-
Nijhof.
20-07: Henk Peters, Thea Willemsens, 
Ria Groeneveld-Reesink, Jos de Brouwer, 
Eef Aarsen, Jo van den Beld, Hikmet 
Mansour, Eef Leeflang.
03-08: Thea Willemsens, Lukas 
Janmaat, Dinie v.d. Berg-Valk, Marietje 
Smeenk-Besselink, Wilma de Nijs.
17-08: Henk Peters, Overleden 
ouders Span-Gudden, Overleden ouders 
Wilbrink-Peters, Eef Aarsen, Jo van den 
Beld, Hikmet Mansour. 

De RK Geloofsgemeenschap H. Andreas 
Brummen, onderdeel van de parochie 

HH. Twaalf Apostelen in Zutphen, heeft 
onlangs de jaarlijkse Kerkbalans actie 
gehouden. Het resultaat is € 9.389,- aan 
toegezegde ondersteuning. 
Dit bedrag is iets lager (- 6%) dan het 
bedrag van verleden jaar. Gegeven alle 
omstandigheden denk ik geen slechte 
uitkomst.
Hartelijk dank aan alle gulle gevers!
Laurens Mul, 
penningmeester H. Andreas Brummen

Andreasrommelmarkt 
Brummen
Op zaterdag 23 april 2022 heeft de 
Stichting Sint Andreas in Brummen 
voor de 27ste keer een rommelmarkt 
kunnen organiseren. De afgelopen 
twee jaar mocht door de pandemie de 
markt niet doorgaan. De leden van de 
commissie en de ruim 80 vrijwilligers 
waren dan ook heel blij dat ze eindelijk 
weer een markt mochten organiseren. 
Onder perfecte weersomstandigheden 
was er een gezellige en drukke markt. 
De opbrengst gaf dan ook veel genoegen 
bij de organisatie en de vrijwilligers: 
€ 11.000,00.

De Stichting St. Andreas zet zich in de 
ruimste zin van het woord in voor de 
katholieke gemeenschap in Brummen. 
Dat dit in de ruimste zin van het woord 
gebeurt bewijzen de donaties die de 
voorzitter José Bosman namens de 
stichting mocht doen aan de stichting 
Dierenpark ’t Goor en de stichting Actie 
Hongerpot Brummen. Beide stichtingen 
kregen van José een cheque ter waarde 
van € 500,00 overhandigd. Zij waren 
beiden blij verrast met de donatie.
Organisatie Stichting Sint Andreas
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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:
In de Heer overleden Gerardus 
Anthonius Marie Kerstjens, 
echtgenoot van mevrouw Kerstjens, op de 
leeftijd van 90 jaar.
Han van Mourik Broekman echtgenoot 
van Astrid Maria van Mourik Broekman-
Kleiss, op de leeftijd van 86 jaar.

De toekomst van de R.K. 
Geloofsgemeenschap 
Onze Lieve Vrouw 
Tenhemelopneming
Op 18 mei organiseerden de locatieraad 
en de pastoraatgroep van onze 
geloofsgemeenschap in onze kerk in 
Joppe een drukbezochte bijeenkomst 
naar aanleiding van het besluit van het 
parochiebestuur over de sluiting van 
een aantal kerken. Het was erg druk met 
ongeveer 85 deelnemers, en de sfeer 
was geanimeerd en betrokken. Er is veel 
energie in de geloofsgemeenschap Joppe 
en dat is mooi om te zien!
Tijdens de avond is informatie gegeven 
over de aanleiding en achtergronden 
van de kerksluiting en veel vragen zijn 
beantwoord. Zo is inmiddels duidelijk dat 
onze kerk in elk geval nog tot en met 2024 
openblijft. Ook is gezamenlijk nagedacht 
over onze toekomst en dat leverde een 
aantal ideeën, hoofdlijnen en scenario’s 
op. De organisatoren bekijken nu wat 
mogelijk is met de ‘opbrengst’ en gaan in 

gesprek met het parochiebestuur om af te 
stemmen over de koers en aanpak van het 
plan voor onze toekomst.
Over enkele maanden vindt een nieuwe 
bijeenkomst plaats om iedereen te 
informeren over de status en richting 
van de toekomstplannen en om mee te 
kunnen denken. Mocht u een idee hebben 
dat u graag wilt meegeven, dan kunt u 
contact opnemen met de pastoraatgroep 
of locatieraad.
Peter Wolbert

Eerste Heilige Communie 
te Zutphen
Zie hiervoor de Kids & Teenspagina.

Het is nooit te laat om 
elkaar alle goeds te 
wensen!
Toen hoorde ik een machtige stem die 
riep van de troon: “Zie hier Gods woning 
onder de mensen! Hij zal bij hen wonen. 
Zij zullen zijn volk zijn, en Hij, God-
met-hen, zal hun God zijn. En Hij zal 
alle tranen van hun ogen afwissen, en de 
dood zal niet meer zijn; geen rouw, geen 
geween, geen smart zal er zijn, want al het 
oude is voorbij.” En Hij die op de troon 
is gezeten, sprak: “Zie, Ik maak alles 
nieuw.” Uit de lezing Apok. 21, 3-5, 
Vijfde Zondag van Pasen, 15 mei 2022
Na een mooie gezongen viering waarin 
Willem Achtereekst stil staat bij de 
heiligverklaring van Titus Brandsma 
gingen we in het zonnetje naar ’t 
Bosrestaurant waar we hartelijk werden 
ontvangen. Onder het genot van een kopje 
koffie en thee heet Germaine Wijnands 
iedereen van harte welkom en refereert 
ze aan bovenstaande tekst uit de tweede 
lezing Apokalyps ‘Uit de Openbaring van 
de heilige apostel Johannes’ die we deze 
morgen lazen. Door de sluiting  van de 
kerk zullen we andere en nieuwe wegen 
gaan onderzoeken en dat willen we samen 

als geloofsgemeenschap gaan doen. We 
hebben elkaar daarbij nodig vanuit Gods 
Liefde die ons verbindt.

Koffie-ochtend in de 
pastorie
Woensdag 13 juli

Na een erg rustige en stille periode 
vanwege de pandemie, kunnen we weer 
gezellig bij elkaar komen met een lekkere 
kop koffie. 
We hebben voor deze eerste ochtend 
niemand als gastspreker uitgenodigd, 
want we willen jullie zelf aan het woord 
laten en naar ideeën luisteren, hoe we in 
de toekomst deze koffieochtenden kunnen 
invullen. Dus deze keer gewoon een 
gezellige koffie-ochtend, waarbij iedereen 
die wil aan het woord kan komen.
U bent allen van harte welkom 
woensdagochtend 13 juli a.s. om 10.00 
uur in de pastorie.
Het is wel fijn als we weten op hoeveel 
mensen we kunnen rekenen en ook 
als u opgehaald wilt worden graag een 
telefoontje naar:
Puck Vork: 0575 – 490500 of Janny 
Engelsman: 0575-490434

Brunch 
Rondom het Patroonsfeest van onze 
Geloofsgemeenschap zal wederom de 
brunch worden georganiseerd. De exacte 
datum wordt nog bekend gemaakt.

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.
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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

Het Antoniusbeeld in de 
St. Josephkerk
In katholieke kerken zijn meestal 
heiligenbeelden te vinden. Zo is er in onze 
St. Josephkerk het uiterst sobere beeld 
van de H. Antonius te vinden.
Heiligenverering is de verering - niet 
te verwarren met aanbidding - van 
mensen die tijdens hun leven op 
bijzondere wijze hebben getuigd van 
hun geloof. Zij worden door gelovigen 
gezien als voorbeeld en aangeroepen 
als voorsprekers bij God. Gelovigen 
kunnen aan heiligen eer betuigen, 
zonder daarmee afbreuk te doen 
aan de aanbidding van God. Voor 
sommige katholieken, en zeker voor 
buitenstaanders, is dit moeilijk te 
bevatten. In de bijbel staat immers dat 
we niemand en niets anders dan God 

mogen aanbidden. Er is hier echter 
sprake van een subtiel, maar uiterst 
belangrijk onderscheid tussen aanbidding 
en verering. De eer die aan God gebracht 
wordt is aanbidding en dit mag niet 
verward worden met de verering van 
heiligen. 
Heiligen die vereerd worden, hebben 
tijdens hun leven op een bijzondere wijze 
getuigenis van hun geloof afgelegd. Ze 
hebben vaak met zichzelf geworsteld, 
vooraleer zij zich geheel aan hun 
getuigenis overgaven. Een groot aantal 
van hen heeft dat als martelaar met de 
dood moeten bekopen. Heiligen, zo leert 
de Kerk, weten daarom uit ervaring hoe 
moeilijk gewone mensen het in hun 
worsteling op weg naar rechtvaardiging 
kunnen hebben. Juist dit maakt heiligen 
tot voorsprekers bij God. En zo kan 
iedere gelovige een heilige aanroepen 
en om hulp smeken, in de hoop dat hij 
op voorspraak van die heilige gaven 
van God verkrijgt. De traditie wil dat 
sommige heiligen voor een speciaal doel 
worden aangeroepen. Wie iets kwijt is, 
kan bijvoorbeeld een beroep doen op de 
H. Antonius van Padua. Ouderen onder 
ons kennen vast nog het rijmpje ‘Heilige 
Antonius, beste vrind, maak dat ik mijn … 
terugvind’.

Wanneer we spreken over Antonius, dan 
hebben we met twee heiligen te maken. 
Allereerst Antonius abt, woestijnmonnik, 
geboren rond 250 in Egypte uit rijke 
ouders. Hij kiest voor de armen en wordt 
in de kerk vereerd als de vader van het 
christelijke monnikendom. Hij wordt 
beschouwd als de eerste abt. Hij gaf zijn 
bezittingen aan de armen en trok zich 
in volkomen eenzaamheid terug aan de 
rand van de woestijn. Daar verbleef hij in 
gebed, vasten en boetedoening en vocht 
hij tegen de verleidingen van het kwade. 
De andere, meer bekende Antonius, is 
Antonius van Padua. Hij is een van de 
bekendste volgelingen van Franciscus 
van Assisi, de stichter van de Orde der 

Minderbroeders. Hij was prediker en 
kerkleraar, en een van de populairste 
heiligen in de westerse kerk. De heilige 
wordt vaak – net als het Antoniusbeeld 
in onze kerk – afgebeeld in de bruine pij 
van de minderbroeders en blootsvoets als 
teken van armoede. Hij is omgord met 
een rozenkrans. Hij heeft een aureool om 
zijn hoofd als teken van heiligheid. 
Hij houdt in de ene hand een witte 
lelie vast als teken van zuiverheid en in 
de andere hand het kind Jezus of een 
(evangelie)boek. 

Officieel houdt de R.-K. Kerk het jaar 
1195 aan als geboortejaar van Antonius 
van Padua. Wetenschappelijk onderzoek 
in 1981 heeft echter aangetoond, dat 
Antonius 39 jaar en 9 maanden oud was 
toen hij stierf. Dat betekent dat hij in 1191 
geboren moet zijn, want zijn sterfdatum, 
13 juni 1231, staat vast. Antonius werd 
acht dagen na zijn geboorte gedoopt, 
en ontving daarbij de naam ‘Fernando 
de Bouillon’. In 1210 trad Fernando toe 
tot de Orde van de Augustijnen. In 1220 
werden de stoffelijke resten van de eerste 
vijf franciscaanse martelaren, Berardo en 
zijn gezellen, begraven in de kruisgang 
van het Santa Cruz klooster in Coimbra. 
Fernando was diep onder de indruk van 
het martelaarschap van deze broeders 
en besloot om de Orde der Augustijnen 
te verlaten en minderbroeder te worden. 
Het kerkje van de minderbroeders in 
Coimbra was gewijd aan Antonius abt, en 
daarom nam hij toen de naam Antonius 
aan.
Hij verlangde hevig naar het 
martelaarschap, en wilde zo graag voor 
zijn Heer zijn leven geven, dat hij nog in 
1220 vertrok naar Noord-Afrika om onder 
de Saracenen het geloof te verkondigen. 
Bij aankomst werd hij ziek en wel zo erg 
dat hij in het voorjaar van 1221 terug 
moest naar Portugal. Het schip kwam 
echter in een zware storm terecht en 
dreef af naar Sicilië, waar Antonius aan 
land ging en vervolgens met de aldaar 
wonende minderbroeders meeging naar 
de grote Pinkstervergadering in Assisi 
op 31 mei 1221. Daar ontmoette hij de 
stichter van zijn orde, Franciscus van 
Assisi. Zijn leven zou een andere richting 
ingaan dan dat hij zelf gepland had. In 
plaats van de marteldood te sterven in 
Noord-Afrika werd hij uiteindelijk de 
grote apostel van Italië en Zuid-Frankrijk.
Anton Schilderinck
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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 

Inmiddels ligt de oecumenische 
Pinksterviering op zondag 5 juni achter 
ons. Met 160 kerkgangers was onze 
kerkzaal goed gevuld. Door de combinatie 
van een inspirerende viering, een zeer 
toepasselijke symbolische schikking van 
bloemen en schilderij en mooie koorzang 
kunnen we met een goed gevoel de 
komende zomer in. Daaraan voorafgaand 
waren nog enkele andere goedbezochte 
bijeenkomsten.

Rollover Bronckhorst
Op zaterdag 21 mei was ons kerkgebouw 
gastheer/vrouw voor de rolstoeltocht 
Rollover Bronckhorst.  Er waren 250 
deelnemers(rolstoelers en begeleiders), 
mooi weer en een goede sfeer zoals 
bijgaande foto laat zien. Van de 
mogelijkheid om in de kerk een kaarsje op 
te steken werd druk gebruik gemaakt.

Parochieavond 24 mei
Op dinsdagavond 24 mei waren 
ruim 50 parochianen opgekomen om 
geïnformeerd te worden over de meest 
recente ontwikkelingen rond de komende 
kerksluiting en ideeën aan te leveren 
voor de toekomstige stappen in onze 
geloofsgemeenschap. Er was veel steun en 
sympathie voor de inzet en inspanningen 
van locatieraad en pastoraatgroep. De 
waardering voor de opzet en uitkomsten 
van de platformavonden was duidelijk 
minder. De stap om samenwerking te 

zoeken met de PKN Vorden werd door 
alle aanwezigen onderschreven en wordt 
nader uitgewerkt.

Verhuur voormalige 
pastoorswoning
Na overleg met het parochiebestuur 
en de PCI is besloten om de woning 
naast de kerk voor de periode van 
1 jaar ter beschikking te stellen van 
vluchtelingen uit de Oekraïne. De 
gemeente Bronckhorst zal de coördinatie, 
financiering en begeleiding voor haar 
rekening moeten nemen. Naast andere 
activiteiten is dit een bescheiden stap om 
deze door de oorlogssituatie zo getroffen 
mensen van passende opvang en hulp te 
voorzien.

Schatgraven tijdens 
samenkomst op 29 mei
Zeer recent is uit een bergruimte een oude 
beurs met inhoud te voorschijn gekomen, 
die oud-pastoor Jo van Zeelst aan onze 
geloofsgemeenschap had nagelaten. 
Omdat de veelal oude munten in die 
beurs door oxidatie waren aangetast 
is na afloop van de gebedsstonde een 
gezamenlijke poetsbeurt ingelast waarbij 
is vastgesteld dat de oudste munten 
waren uitgegeven onder de beeltenis van 
Keizer Napoleon III met het jaartal 1854. 
Hoewel de inhoud naar verwachting niet 
leidt tot een verhoging van ons kerkelijk 
vermogen was de inzet van de aanwezigen 
er niet minder om.

Benefietconcert voor 
Oekraïne op 25 september
Na een eerder succesvol benefietconcert 
op 3 april hebben Wil Matti en Margriet 
te Morsche het initiatief genomen om met 
het projectkoor van De Passie voor dit 
doel eveneens een concert te organiseren, 
waaraan onze geloofsgemeenschap graag 
haar medewerking verleent. Noteert u het 
vast!

Aanpak kerkhof 
Kranenburg
Door de coronaperiode en drukte bij 
hoveniers heeft het allemaal iets langer 
moeten duren maar zeer binnenkort 
krijgt ons kerkhof op de Kranenburg een 
flinke opknapbeurt en nieuwe beplanting. 
Na de restauratie van de toegangspoort 
en een ingrijpende snoeibeurt van de 
omheining krijgt nu de begraafplaats zelf, 
met inbegrip van het grafmonument voor 
de daar begraven Franciscanen van het 
voormalige klooster, de nodige aandacht.
Namens de locatieraad en 
pastoraatgroep Ton Rutting

Overleden
Op 20 april overleed Riet Oudsen op de 
leeftijd van 87 jaar. Riet was gedurende 
veel jaren, samen met Ria van Vleuten 
het gezicht van het parochiesecretariaat, 
vooral op de dinsdag. Ook al bleef zij weg 
bij de computer, er waren nog vele andere 
taken die tot haar domein behoorden. En 
ze zorgde voor de koffie, ook als de tuinclub 
aan het werk was. Bovendien fungeerde 
ze als het geheugen van het secretariaat, 
omdat ze heel veel mensen kende. We 
zullen haar missen! De afscheidsviering 
vond plaats op maandag 25 april in De 
Omarming in Zutphen. Moge zij rusten in 
vrede. Wij wensen de nabestaanden veel 
sterkte in de komende tijd.
Op 22 april overleed, een jaar na zijn 
echtgenote, Harrie Waenink op de 
leeftijd van 81 jaar. De crematie vond 
plaats in besloten kring. Wij wensen zijn 
kinderen en  kleinkinderen veel kracht om 
dit verlies te verwerken. Moge hij rusten in 
vrede.
Op 22 mei overleed Jan Janssen op de 
leeftijd van 85 jaar. Het afscheid vond 
plaats in besloten kring. Moge hij rusten 
in vrede. Wij wensen zijn echtgenote, 
zoon en schoondochter veel sterkte bij het 
verwerken van dit verlies.
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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

Kerksluiting op 1 januari 
2023?
Het stond toch echt in de krant. De kerk 
van Borculo sluit op 1 januari 2023. Zoals 
altijd ligt het wat genuanceerder. Dus hoe 
zit het dan wel? Vanaf 1 januari gaat het 
pastoraal team of een emeritus niet meer 
voor in onze kerk. Er zullen dan geen 
eucharistievieringen meer zijn in onze 
kerk. Maar het is dan nog wel mogelijk 
om met de eigen werkgroep een woord- 
en ommunieviering of een gebedsdienst 
te houden. Deze situatie kan nog best een 
tijdje voortduren. 

Pas op het moment dat de kerk 
verkocht is, wordt deze aan de eredienst 
onttrokken. Dat gebeurt in een speciale 
eucharistieviering waarbij aan het 
einde van de viering het tabernakel 
ontkleed wordt, onze Heer de kerk uit 
wordt gedragen en de Godslamp wordt 
gedoofd. De kerk is dan geen heilige 
ruimte meer maar een profaan gebouw.
Vanaf dat moment mag er geen Heilige 
Communie meer uitgereikt worden in de 
kerk!

Ook wanneer bijvoorbeeld de PKN de 
kerk koopt en de kerk een kerk blijft, 
is het niet toegestaan de communie 
uit te reiken. Er kan eventueel wel 
Oecumenisch gevierd worden – zolang 
het maar een gebedsviering is.
Door de week kan een eigen viering 
worden gehouden in bijvoorbeeld het 
KJ-gebouw. Het pastoraal team is 
bereid om één keer per maand in deze 
viering voor te gaan. Dat zal dan een 
eucharistieviering zijn of een woord- 
en communieviering. Op dit moment 
wordt er onderzocht of er een werkgroep 
opgericht kan worden die ook zo nu en 
dan een bijeenkomst wil organiseren. 
Mocht u hieraan mee willen werken, laat 
het ons dan alstublieft weten. Hoe meer 
mensen bereid zijn zich hiervoor in te 
zetten, hoe makkelijker het wordt en hoe 

minder voorbereiding het vergt. Het hoeft 
niet altijd een viering te zijn. Het kan 
ook zijn dat er samen gebeden wordt, of 
een tekst gelezen en besproken, samen 
te zingen of samen te komen om koffie te 
drinken en bij te kletsen. Op deze manier 
blijven we elkaar ontmoeten en houden 
we de geloofsgemeenschap in stand. Wat 
dat betreft is het nu of nooit. Is niemand 
bereid zich hiervoor in te zetten dan 
houdt echt alles op zodra de kerk haar 
deuren sluit. 

In elke Onderweg vindt u een 
nieuwsbrief. Daarin staat alles over de 
kerksluiting, de procedures en de huidige 
stand van zaken. 

Onderweg 
680 exemplaren van de Onderweg 
worden er elke keer bezorgd. Aangezien 
er gemiddeld 30 mensen in de kerk 
zitten en 68 mensen de moeite hebben 
genomen de onlangs bijgevoegde enquête 
in te vullen, is het reëel te veronderstellen 
dat een groot deel daarvan ongelezen in 
de papierbak belandt. Bij een volgende 
bezorging zal de bezorger bij u aanbellen 
en u vragen of u de Onderweg nog 

wenst te ontvangen. U kunt het ook 
aangeven bij één van de leden van de 
locatieraad en pastoraatgroep of bij 
het secretariaat. De gegevens staan 
hierboven. Overigens betekent het niet 
ontvangen van de Onderweg niet dat u 
geen lid meer bent van onze kerk. 

Kerkbijdrage
Zo nu en dan 
horen we kreten 
dat de kerk geen 
cent meer krijgt. 
Of dat men niet 
van plan is voor 
een andere kerk 
te gaan betalen. 
Na kerksluiting 
wordt het 
geld van de 
kerkbijdrage 
besteed aan het 
pastoraal team, 
het in stand 
houden van de 
geloofsgemeen-
schap (voor 
benodigdheden om te vieren, om elkaar 
te blijven ontmoeten), voor onderhoud 
en voor evt. huur van bijvoorbeeld 
het KJ-gebouw. Uw geld wordt dus 
nog steeds gebruikt voor de eigen 
geloofsgemeenschap. Wilt u hieraan 
niet meer bijdragen en hebt u in het 
verleden een machtiging afgegeven tot 
automatische afschrijving, dan dient u 
deze zelf stop te zetten. Dat kunnen wij 
niet voor u doen.

In de vitrinekast
In de vitrinekast vindt u dit keer alles 
wat nodig is om thuis het Heilig Oliesel 
te ontvangen. Vroeger kwam het vaker 
voor, maar ook tegenwoordig wordt de 
ziekenzegen nog thuis gegeven.

Gebedsintenties
9 juli: Theo Blom, Fam. Geerligs en 
Ottenschot. 
24 juli: overleden fam. Belterman-
Bluemink, Theo en Riek Verheijen, Fam. 
Pelgrum, Theo Blom. 
7 augustus: fam. Geerligs en Ottenschot, 
Theo Blom, Fam.Pelgrum. 
21 augustus: Theo en Riek Verheijen. 
Overleden fam. Belterman-Bluemink.

Kopij
Sluitingsdata inleveren kopij voor 
Onderweg.
Jaargang 10:
Nummer 6: 14 juli 2022
Nummer 7: 5 september 2022
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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 

Zingen: om vrede, om 
heel wording in Oekraïne
Onlangs vond er een speciale, 
druk bezochte bijeenkomst in de 
Willibrordkerk plaats, waarin met 
liederen en verhalen uit Oekraïne onze 
nabijheid en betrokkenheid met de 
mensen aldaar werden getoond. Vrede 
is nog ver…. Terwijl iedereen wil dat 
er Vrede komt. Dat er een einde komt 
aan het geweld en de vernietiging van 
een land en een volk.  Naast  zingen, 
kaarsen aansteken en luisteren naar de 
verhalen van de vele ontheemden en werd 
stilgestaan bij de vele slachtoffers, gedood 
om ……  de wens van een agressor van de 
macht. 
Ineens is daar die oorlog. Zo ver weg, 
maar ook weer zo dichtbij. We kunnen het 
ons haast niet voorstellen, dat we 77 jaar 
na de WOII weer in een oorlog terecht 
zijn gekomen die ons op enerlei wijze toch 
raakt. 
John Lennon schreef een prachtige lied 
“Imagine”: met hier onder een deel van 
de tekst:
Stel je eens voor dat er geen landen waren
– zo moeilijk is dat niet – 
Niets om voor te doden of te sterven en 
geen religies ook
En stel dat alle mensen in vrede zouden 
leven …

Je mag me een dromer noemen, maar ik 
ben de enige niet
Ik hoop dat jij je eens bij ons zult voegen, 
dan wordt de wereld één.

Stel je dat er geen bezit bestond 
- ik vraag me af of je dat kunt – 
geen hebzucht meer of honger en alle 
mensen broeders
Stel dat allen samen alles op aarde 
zouden delen. 
Je mag me een dromer noemen, maar ik 
ben de enige niet.
Ik hoop dat jij je eens bij ons zult voegen,  
dan wordt de wereld één

Oecumenische kerkdienst 
op boerenerf ‘De Klooster’

De oecumenische kerkdienst op He-
melvaartsdag op het erf van boerderij 
‘De Klooster’ te Ruurlo is inmiddels een 
mooie traditie geworden. 
Om 9.00 uur werd begonnen met een 
wandeling van een klein uurtje vanaf het 
boerenerf. De wandeling gaf de rust om je 
voor te bereiden op de kerkdienst, maar 
het was natuurlijk ook gewoon gezellig 
om samen te wandelen en te praten over 
wat Hemelvaart voor ieder betekent. 
Voorafgaande aan de dienst was er voor 
iedereen koffie of thee met cake. In deze 
dienst werd voorgegaan door dominee 
Helma van Loon en Jan Vreman. Muziek-
vereniging Crescendo uit Hengelo (G.) 
zorgde voor de muzikale begeleiding. De 
Raad van Kerken Ruurlo – Barchem was 
blij met de grote opkomst en de fijne sfeer 
om samen stil te staan bij Hemelvaart.

gers en natuurlijk heel veel vrijwilligers 
hebben genoten van deze viering. Op het 
kerkplein was een flinke tent opgezet. 
Deze bood voor iedereen de mogelijkheid 
om onder het genot van een hapje en een 
drankje herinneringen op te halen en 
nieuwe contacten aan te gaan. Al met al 
een hele mooie afsluiting van het 150 jaar 
bestaan van de Willibrordkerk. En als de 
fundering goed is, staat deze kerk er over 
150 jaar nog. En….als de fundering van 
onze geloofsgemeenschap goed is en goed 
onderhouden wordt, dan zou ook deze 
over 150 jaar nog kunnen bestaan. Ik ben 
benieuwd.   

Bezoekgroep
Als corona geen roet in het eten gooit, 
zijn we van plan op 24 augustus een 
middag voor senioren van 75 jaar en 
ouder te houden. Houd deze datum dus 
vast vrij. U krijgt nog een uitnodiging van 
uw contactpersoon. Een mooie zomer en 
hopelijk tot 24 augustus.

Snoeien doet bloeien
Houdt u van een leuke gezellige activiteit 
in de buitenlucht en heeft u op vrijdag 
15 juli een paar uurtjes tijd, dan is dat 
een mooie gelegenheid om samen met 
een aantal vrijwilligers de handen uit de 
mouwen te steken. Want….de heg bij de 
kerk mag weer gesnoeid worden. Het 
snoeien en harken vindt plaats tussen 
9:00 uur en 12:00 uur en ’s middags van 
13:30 uur tot 16:00 uur. Gereedschap 
meenemen mag, maar hoeft niet. Tot de 
15e!

Kopij
Sluitingsdata inleveren kopij voor 
Onderweg.
Jaargang 10:
Nummer 6: 14 juli 2022
Nummer 7: 5 september 2022

Viering Willibrordkerk 150 jaar
Op tweede pinksterdag 
vond de uitgestelde 
viering van het 150 jaar 
bestaan van onze Wil-
librordkerk plaats. Een 
inspirerende viering die 
goed bezocht werd. De 
viering werd opgeluis-
terd door een samen-
gesteld koor uit zowel 
Borculo en Ruurlo. Ook 
vele vertegenwoordigers 
uit de diverse geloofs-
gemeenschappen, 
voormalige voorgan-



Uit de geloofsgemeenschappen  25

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

Thema: ‘Hou het geloof 
dichtbij’
Theoloog Henk de Roest houdt zich bezig 
met de gevolgen van kerksluiting. Een 
actueel thema binnen de parochie HH. 
Twaalf Apostelen en in het bijzonder 
onze Willibrord Geloofsgemeenschap. De 
kerk is meer dan hout en steen. Hierbij 
spelen dezelfde emoties steeds een rol. 
Te weten onzekerheid en boosheid bij de 
gelovigen, angst om als gemeenschap uit 
elkaar te vallen. Als we het verdriet van 
betrokkenen geen plek weten te geven, 
wordt de onvrede alleen maar versterkt 
en wordt het steeds moeilijker om je blik 
naar de toekomst te richten. Opmerkelijk 
is de volgende uitspraak:  
“Voor een supermarkt ga je 
eventueel naar een dorp verder 
op, maar voor een kerk doe je 
dat niet.”
We willen proberen de komende tijd 
aandacht te vragen en steun te bieden om 
een visie uit te werken en naar een ideaal 
toe te werken waarin onze geloofsgenoten 
binnen onze gemeenschap ook in de 
nabije toekomst zich geborgen voelen.
Omzien naar elkaar.

Oecumenische motortoer 
op Tweede Pinksterdag
De afgelopen twee jaar kon het vanwege 

coronabeperkingen niet doorgaan! 
Nu is op tweede pinksterdag weer een 
oecumenische motortoer georganiseerd 
door de gezamenlijke kerken van 
Hengelo. Deze traditie vanuit de Raad van 
Kerken stamt al uit 2009. Het concept: 
lekker toeren met passende bestemming, 
oecumenische ontmoetingen en bijdragen 
aan een goed doel om ook anderen 
in het plezier te laten delen. De start 
was 6 juni om half tien ’s ochtends bij 
de Willibrorduskerk, Spalstraat 38. 
Vanaf negen uur was er eerst koffie. De 
route voerde door het rivierengebied 
naar de Utrechtse Heuvelrug, waar in 
Driebergen de Petrusbandenkerk werd 
bezocht voor een rondleiding. Dit is een 
Rijksmonument en is een van de kerken 
waar kunstenaars exposeren in het kader 
van Feest van de Geest. Feest van de 
Geest is een ontmoeting tussen beeldende 
kunst, Pinksteren en architectuur van 
kerkgebouwen. De Petrusbandenkerk 
is een van de kerken van de parochie 
Sint Maarten, waar Johan Rutgers, 

oud-Hengeloër, priester is. 
Er was een inspirerende 
ontmoeting met hem. Het 
tweede deel van de route 
voerde over de Veluwe terug 
naar Hengelo. Een mooie 
en gevarieerde toer door 
prachtige natuur.
De meeropbrengst komt 
ten goede aan “Puur 
Natuur” van de Stichting 
Philadelphia. Zo genieten 
ook anderen mee!  

De Muldersfluite
Donderdag 26 mei, Hemelvaartsdag, was 
er weer de traditionele broodlevering en 
broodweging bij de Muldersfluite. De 
Muldersfluite ligt aan de weg van Hengelo 
naar Zelhem. In verband met corona kon 
dit culturele evenement de afgelopen twee 
jaar niet plaats vinden.
Vanaf het middaguur konden de 
toeschouwers terecht bij een aantal 
kramen met onder meer oude ambachten 
en tweede handsboeken. Ook kon 
men daar terecht voor een hapje en 
een drankje. Tevens was er een ijskar 
aanwezig.
Rond 13.00 uur vertrokken de 
muzikanten van blaaskapel de Bloasköppe 
van muziekvereniging Crescendo en 
de dansgroep Wi’j eren ’t Olde naar 
Erve Massink om het roggebrood op te 
halen. Om ongeveer 13.30 uur begon 
de broodlevering en –weging bij de 
Muldersfluite.
Het grootste brood was 44 pond. Totaal 
was er 639 pond. De vier grootste broden 
werden bij opbod verkocht.
Er werd geboden door afgevaardigden 
van caritas en diaconie van de vroegere 
gemeentes Zelhem en Hengelo en door 
wethouder Blauw namens de gemeente 
Bronckhorst. Het overige brood werd 
daarna aan de man gebracht. Al het brood 
is verkocht en de opbrengst is bestemd 
voor Stichting Zwembad Het Elderink. 
Dit doel was aangebracht door de Caritas 
werkgroep Keijenborg.
Al met al een heel geslaagde middag. 
Na twee jaar afwezigheid bleek hoe 
waardevol het is om een traditie in 
stand te houden. Met dank aan de 
organisatoren en deelnemers en 
natuurlijk het toegestroomde publiek.

Kopij
Sluitingsdata inleveren kopij voor 
Onderweg.
Jaargang 10:
Nummer 6: 14 juli 2022
Nummer 7:  5 september 2022
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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): 
www.12apostelen.nl/locatie Keijenborg.
 

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

Overledenen 
Op 9 mei 2022 is Lia Miltenburg-
Schoonderwoerd overleden in de 
leeftijd van 97 jaar. 

Op 28 mei 2022 overleed Dinie 
Bosman-Haas in de leeftijd van 95 jaar.

Willy Niesink en Truus 
Hermans gehuldigd voor 
40 jaar kerkkoorzang
Omdat het in coronatijd niet mogelijk 
was, viel dit zondag 15 mei ten deel 
aan Willy Niesink en Truus Hermans. 
Beiden hebben 40 jaar gezongen, eerst 
bij het dameskoor en vanaf 2010 in het 
Parochiekoor van Keijenborg. 
Tijdens deze feestelijke viering werd aan 
hen de zilveren Gregoriusspeld en een 
oorkonde uitgereikt. Door één van de 
koorleden werden de jubilarissen en hun 
familie toegesproken. Beiden werden van 
harte gefeliciteerd en bedankt voor hun 
trouw aan het koor. 
Maar beide dames hebben nog veel 
meer gedaan voor de kerk. Truus heeft 
altijd samen met Riet Kleve de gezangen 
uitgezocht voor de vieringen en ze is ook 
nog bibliothecaris! Dat ze met dit alles 
gewoon doorgaat is echt een dankwoord 
waard. 
En ook Willy, zij is al vanaf 2010, toen 
Reina is overleden, koster. En dat 
houdt heel veel in! Iedereen heeft altijd 
bewondering gehad voor haar, voor het 
vele werk en gegeven tijd en zeker ook 
voor Harrie, haar man. Een huldiging is 
hier helemaal op zijn plaats. Jubilarissen, 
familie, koor, organist en voorgangers 
werden uitgenodigd dit met een gezellig 
samenzijn te besluiten in Dorpshuis De 
Horst. 

Eerst Heilige Communie 
in Keijenborg 
Zondagmorgen 22 mei deed het 
zonnetje zijn best. Het was feest in de 
kerk van Keijenborg. Hier ontvingen 16 
kinderen uit de geloofsgemeenschappen 
Steenderen, Hengelo Gld en Keijenborg/
Zelhem deze morgen hun Eerste 
Heilige Communie. Dit alles na een 
noodgedwongen uitstel van twee jaar 
als gevolg van de coronapandemie. De 
kinderen hadden zichzelf voorgesteld 
aan de geloofsgemeenschap in de viering 
van 10 april 2022 en hun foto’s waren 
opgehangen aan een poort waar ze 
doorheen liepen.

De werkgroep Eerste Heilige Communie 
– Sylvia Jaaltink en Carmen Wullink 
- kreeg medewerking van de school, 
zodat de voorbereidingen op de 
basisschool konden worden gedaan. De 
communicantjes hadden goed hun best 
gedaan, dat alles was ook te merken 
tijdens de feestelijke viering. De kinderen, 
die voor deze gelegenheid zelf de liederen 
verzorgden onder leiding van dirigente 
Gemma Huttinga en organist Ernest 
Koers, zongen uit volle borst. Ze waren 
enthousiast.
De communicantjes hadden ook een 
goed doel uitgekozen, waarvoor ze geld 
bij elkaar hadden gebracht door allerlei 
klusjes te doen zoals o.a. autowassen, 
kamer opruimen, grasmaaien en 
boodschappen doen.
De kerk was voor deze gelegenheid dan 
ook feestelijk versierd met ballonnen, 
bogen en bloemen.
Ook de ouders waren hierbij 
ingeschakeld.

De kerk was geheel gevuld met familie 
en gelovigen, iets wat eenieder een goed 
gevoel gaf.
De viering werd voorgegaan door pastoor 
Scheve, samen met de werkgroep.
Na de viering bedankten de ouders  de 
werkgroep hartelijk voor zijn inzet en 
voorbereiding op de Eerste Heilige 
Communie. De werkgroep bedankte 
op zijn beurt pastoor Scheve, Gemma 
Huttinga, organist Ernest Koers en 
fotograaf René Lovink.
Al met al kan er teruggekeken worden 
op een mooie, geslaagde en feestelijke 
viering.
Werkgroep Eerste Heilige Communie
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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 19 juli staat er om 19.00 uur 
een woord- en communieviering gepland 
met pastoraal werker Carin Timmerman 
als voorganger. Op dinsdag 16 augustus 
is er om 19.00 uur een woord- en 
communieviering, Gerrie Spekkink zal de 
voorganger zijn. Op zaterdag 20 augustus 
is de Oecumenische Oogstdankviering 
gepland om 19.30 uur bij de veldkapel. 
Zie toelichting hieronder.

Koffiedrinken
Na de vieringen zullen we weer aan de 
tafels koffie en theedrinken met iets 
lekkers erbij. Wij nodigen u van harte uit 
om dan nog even na te praten.

Terugblik Mariaviering  
17 mei
Op dinsdagavond 17 mei is Carin 
Timmerman voorgegaan in een bijzonder 
mooie Mariaviering, met bekende 
Marialiederen. Ze heeft gevraagd om een 
Mariabeeld op het altaar te plaatsen. Daar 
heeft ze kleurrijke bloemen bij gezet. Aan 
de hand van de kleuren heeft ze in de 
voorbeden de eigenschappen van Maria 
benoemd, onder andere: dankbaarheid, 
liefde en trouw. Deze viering is op 
initiatief van Carin op het laatste moment 
tot stand gekomen. Het is jammer dat we 
niet vooraf in de Onderweg deze viering 
hebben kunnen aankondigen, daarom 
bij deze achteraf een vermelding in de 
Onderweg. Met de complimenten voor 
Carin.
Tentoonstelling “bouw van de kerk”
Inmiddels is de tentoonstelling over 
800 jaar Baakse kerken in de Sint 
Martinuskerk te Baak te bewonderen. 
De tentoonstelling is vooral interessant 
omdat er aandacht wordt geschonken aan 
de eerdere gebouwen bij de Hof, waar de 
toren nog staat, Concordia, maar vooral 
aan de bouw van de Sint Martinus. Er 

zijn panelen die verhalen over de hoofd-
begunstiger waardoor de bouw van 
dit enorme monument mogelijk werd. 
Prachtig zijn de bouwtekeningen, tot in 
detail uitgewerkt. Ook zijn de diverse 
kazuifels te bewonderen en natuurlijk is 
de hele kerk te bezichtigen.

Lezen
Leest u graag en dan bij voorkeur 
Nederlandse literatuur?  Het idee is om 
thuis te lezen en dan maandelijks de 
gekozen titel met elkaar te bespreken. 
Meld u dan aan bij Ilonka de Beij,  
tel. 06-28234141.

Oogstdankviering 
We zetten onze traditie voort.
De Oogstdankviering wordt gehouden 
op zaterdag 20 augustus 2022, om 19.30 
uur, in de open lucht, bij de veldkapel 
aan de Vordenseweg, tussen Baak en 
Wichmond. Als voorzitter van de LTO 
Noord afdeling West Achterhoek ben ik, 
Marja Hartman, blij dat we de traditie 
voort kunnen zetten en hoop ook dit 
jaar weer de dienst te kunnen openen en 
sluiten. De viering heeft een oecumenisch 
karakter. Voorgangers zijn dit keer 
pastoraal werker Carin Timmerman, van 
de Rooms-Katholieke parochie HH. 
Twaalf Apostelen, en Dominee Hubertien 
Oostdijk, van de protestantse kerk 
Steenderen. 

Het thema van deze oogstdank-
viering 2022 is: Genieten.

We leven in een turbulente wereld 
waar veel op ons af komt; dan is het de 
kunst om ondanks zorgen en ellende de 
momenten op te zoeken om te genieten.
Wij willen er in onze dienst aandacht aan 
besteden.
De veldkapel is gebouwd in oorlogstijd, 
in 1942. In die tijd werden er bij de 
kapel regelmatig vieringen in de open 

lucht gehouden. Maar ook na de oorlog 
bleef dit monument een plek van gebed 
en bezinning. Het wordt prachtig 
onderhouden en het ademt de liefde van 
de eeuwige. 
U bent van harte welkom bij deze 
oecumenische viering op deze prachtige 
plek te midden van het mooie platteland.
Bij slecht weer zullen we uitwijken naar 
de St. Martinuskerk in Baak
Nogmaals: u bent van harte welkom! 
Namens de voorbereidingsgroep, 
Marja Hartman, 
Voorzitter LTO Noord afdeling West 
Achterhoek

Gebedsintenties
Di. 19-7: Everdien Schut, Herman 
Hendriks, Ouders Jan en Will Schutte-
Bosman, jgt. Bets Hermsen-Goris, 
Jos Hermsen, Teun en Marie Eliesen-
Hendriks, Ouders Hebben-Smit,
Di. 16-8: Everdien Schut, Ouders 
Hebben-Smit

Kopij
Sluitingsdata inleveren kopij voor 
Onderweg.
Jaargang 10:
Nummer 6: 14 juli 2022
Nummer 7:  5 september 2022
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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 

Locatiebijeenkomst
Op maandag 11 juli wordt een 
locatiebijeenkomst gehouden in de kerk 
om 20:00 uur. Inloop vanaf 19:30 uur. 
Deze bijeenkomst is mede in verband 
met het voorgenomen besluit van het 
parochiebestuur om per 1 januari 2025 
te stoppen met weekendvieringen in 
onze kerk. Naar aanleiding hiervan is 
ons gevraagd een plan te maken. Dit 
aansluitend op een tweetal bijeenkomsten 
van de locatieraden in Keijenborg. 
Concreet gezegd: hoe gaan we als locatie 
invulling geven aan lokaal geloven als 
de kerk gesloten wordt? Oftewel: wat 
willen en vooral kunnen we behouden 
in Drempt? Vanuit de parochie HH. 
Twaalf Apostelen zal er die avond een 
afvaardiging zijn van het pastoraal 
team en van het parochiebestuur. De 
vrijwilligers en werkgroepen worden 
met e-mail nog nader geïnformeerd. Wij 
hopen u maandagavond 11 juli te mogen 
ontmoeten.
De locatieraad Drempt

Willibrorddag 2022
Op vrijdag 4 november 2022 is dit jaar 
de Willibrorddag. Mensen van 75 jaar 
en ouder kunnen hieraan mee doen. In 
september komen wij bij u langs met 
het programma en kunt u zich opgeven. 
Noteer deze datum alvast op de kalender.
Namens de werkgroep Diaconie en 
Caritas Drempt
Gezonde groeten van Bennie Peters en 
Marjan Helmink

Resultaat  
Vastenactie 2022
De vastenactie was dit jaar bestemd 
voor juridische bijstand voor inheemse 
volkeren. Indianen die veelal generaties 
lang al leven op de grond van hun 
voorouders. Ze worden hardhandig 
verdreven waarbij ze alles verliezen 

inclusief hun bijzondere levenswijze. 
Daarom heeft de Bisschoppelijke 
Vastenactie geld beschikbaar gesteld voor 
financiële ondersteuning voor juridische 
bijstand. De totale opbrengst van de actie 
is € 287,60. Hiervan is € 190,- afkomstig 
van de vastenmaaltijd en het overige van 
de collecte en de melkbus in de kerk. 
De collecte tijdens het Paasconcert van 
Feeling heeft € 270,- opgebracht. Hiervan 
is de helft gebruikt door de diaconie 
voor boodschappen voor een gevulde 
koelkast en proviand als warm welkom 
voor de Oekraïense vluchtelingen die 
zijn ondergebracht in de woning aan de 
Zomerweg 20. Alle gevers, ook diegene 
die via de bank hebben bijgedragen, heel 
hartelijke dank. 
M.O.V. Werkgroep 

Oekraïense vluchtelingen 
Achter-Drempt
De woning aan de Zomerweg 20 van 
de parochie is de afgelopen twee jaar 
verhuurd geweest. Tijdelijke verhuur 
voor twee jaar was begin dit jaar 

ook weer het plan. Door de oorlog in 
Oekraïne heeft het parochiebestuur de 
woning ter beschikking gesteld aan de 
gemeente Bronckhorst voor opvang 
van vluchtelingen. Op 28 april hebben 
Roksolana en haar zoontje Miron (8) 
en Irina met haar zoontjes David (10) 
en Samvel (7) hun intrek genomen. 
Roksolana komt uit Mirgorod. Deze stad 
is gelegen in het oosten, halverwege Kiev 
en Charkov. Irina komt uit de havenstad 
Odessa aan de Zwarte Zee. Voor die tijd 
is er veel werk verricht in en rond de 
woning. Dit door vrijwilligers van de kerk, 
buren en bewoners uit Achter-Drempt 
maar ook door Caritas Zutphen die onder 
andere voor de inboedel gezorgd hebben 
en diverse technische zaken aangepakt 
hebben. De gemeente was zeer positief 
over het resultaat. De jongens gaan 
inmiddels in Voor-Drempt naar school. 
We hopen dat ze hier een goede tijd 
mogen hebben ondanks de zeer zorgelijke 
situatie in hun moederland. Degene die 
hebben geholpen (en nog helpen):  heel 
hartelijk dank!
Henrie Bremer

Orgelopnames Drempt
Eind april heeft de heer Bert Webbink 
in onze kerk foto’s en orgelopnames 
gemaakt. Hij ging diezelfde dag ook 
opnames maken in de St. Joriskerk en in 
een kerk in Doesburg, maar er was er hem 
veel aan gelegen om, nu de mogelijkheid 
zich voordeed, een echt Gradussen-orgel 
te bespelen.

Nadien bedankte hij ons hartelijk voor 
onze gastvrijheid en gaf aan te hebben 
genoten van ons mooie kerkorgel. Hij 
belooft dat deze binnenkort op zijn 
website worden gezet: bert.webbink.eu
Ingrid Stortelder-Spigt

Kopij
Sluitingsdatum kopij: 14 juli 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

Bieb Olburgen
In onze bibliotheek hebben we een ruim 
aanbod aan boeken in alle categorieën. 
Boeken in goede staat kunnen bij ons 
worden afgegeven. Ieder kwartaal 
schaffen we een nieuw boek aan uit het 
actuele boekenaanbod.
Verouderde of dubbele boeken komen in 
de verkoopkast. 

Het lenen van een boek is gratis. Per keer 
kan een onbeperkt aantal boeken worden 
geleend. Als je een boek uit hebt zien we 
het graag retour, zodat ook anderen het 
kunnen lezen.

De boeken uitleen is open op:
dinsdagavond van 18.30 uur tot 19.30 uur
vrijdagmorgen van 10.30 uur tot 11.30 
uur
Kom eens langs. Al is het maar voor een 
praatje en een kop koffie.

Verkoopkast: Deze boeken kun je 
meenemen voor minimaal 50 cent of voor 
wat het je waard is. Van de opbrengst 
kopen we nieuwe boeken voor de 
bibliotheek.

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

Weekendvieringen
26 juni:  woorddienst
17 juli:  eucharistieviering
6 augustus:  woord- en 
  communieviering
28 augustus:  eucharistieviering

Diensten in de omgeving
20 augustus:  Oogstdankviering
  Veldkapel in Baak

Misdienaar
17 juli
28 augustus

Lectoren
17 juli:  Cilia Langenhof
6 augustus: Thea Lebbink
28 augustus: Cilia Langenhof

Kosters
26 juni: Jan Baars
1 juli:  Theo Damen
17 juli:  Joost Langenhof
5 augustus: Theo Damen
6 augustus:  Cilia Langenhof
28 augustus:  Betsie Verhoeven

Bloemversiering
18 juni-1 juli: Thea en Gerda
2 juli 15 juli:  Yvonne en Til
16 juli-29 juli: Betsie en Nicole
30 juli-12 aug.: Diny en Leonie
13 aug.-26 aug.: Thea en Gerda

Collectanten
26 juni: Jan Baars
17 juli: Joost Langenhof
6 augustus: Jan den Hartog
28 augustus: Theo Damen

Dames- en herenkoor
Repetities: 28 juni, daarna is er 
vakantie. Op 18 september begint de 
repetitie weer
Gezongen vieringen: 26 juni

Gebedsintenties
26 juni: Fien Fontein-Freriks, Jan 
Egging en Marietje Egging-Houtman, 
Anny Gieling
17 juli: Meintje Beijer-Koster, Anny 
Gieling, Bart Godschalk en Corrie 
Godschalk-Franken, Willemien Horstink-
Groot Koerkamp en Jan Horstink, 
Mientje Schotman, Harry en Grada 
Gerritsen-Reulink, Rie Gosselink-Harms 
en Ton Gosselink, Jan Egging en Marietje 
Egging-Houtman
6 augustus: Geert, vader en moeder 
Pelgrom, Robert Vallen, Gradus en Dinie 
Baars, Annie Gosselink-Pasman en Albert 
Gosselink, Antoon Gosselink en Truus 
Gosselink-Steverink
28 augustus: Jan Egging en Marietje 
Egging-Houtman, Harry en Grada 
Gerritsen-Reulink, Anna Franken, 
Anny Gieling, Rie Gosselink-Harms en 
Ton Gosselink, Meintje Beijer-Koster, 
Willemien Horstink-Groot Koerkamp en 
Jan Horstink

Kopij
Sluitingsdata inleveren kopij voor 
Olburgen/Rha: (uiterlijk 20.00 uur):
Jaargang 10:
Nummer 6: 14 juli 2022
Nummer 7:  5 september 2022
E-mailadres: jansenmts@gmail.com

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  

Stichting 
Vrienden van 
Dora Visser
Maandelijks is 
er in de kerk van 
Olburgen op de 
eerste vrijdag van 
de maand – 1 juli 
en 5 augustus – een 
eucharistieviering. 
De viering begint om 
15.00 uur.
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H. Willibrord - Steenderen
Bronkhorsterweg 2F, 7221 AC Steenderen
Secretariaat: Azaleastraat 14, 7221 AZ Steenderen
Tel.: 0575 452101; b.g.g. 06 16066571
email: mariaschut@kpnmail.nl
Rekeningnr.: NL28RABO0148991939
Redactie: mariaschotman@gmail.com 

Locatieraad Trudi van der Weijden, vz.; Trees Huis in ’t Veld, 
pm.; Nel Verheul, secr., 470596, familie.verheul@kpnmail.nl;  
Willie Geurts, geb.

Pastoraatgroep Marijke Steemers, Maria Schut, secr. 452101, 
mariaschut@kpnmail.nl; Annie Willemsen, Maria Schotman, vz.

PCI: email: steenderen@pci12apostelen.nl 

Gemengd koor

Zeven koorjubilarissen en 
afscheid organist
Op zaterdagavond 30 april werden er 
na de eucharistieviering vijf koorleden 
gehuldigd van het gemengd koor. 
Vanwege corona kon dit niet eerder 
plaatsvinden. Drie dames werden 
onderscheiden met de eremedaille St. 
Gregorius in goud voor hun 40-jarig 
lidmaatschap. Het zijn de dames Antoinet 
Masselink-Peters, Riek Veenhuis-
Tankink en Ada Rutjes Steentjes. De 
heren Jan Godschalk en Willie Geurts 
kregen een gouden speld voor hun 
50-jarig lidmaatschap. Omdat hier geen 
medaille voor bestaat is het een klein 
speldje met het getal 50 erop dat je op je 
eerder gekregen medaille kunt spelden. 
Alle jubilarissen kregen de bijbehorende 
oorkonde en een bos bloemen. Natuurlijk 
werd het: Lang zullen ze leven gezongen 
en kregen zij een welverdiend applaus. 
Applaus was er ook voor Gerard van de 
Woerdt die na heel veel jaren afscheid 
nam als organist. Hij kreeg als dank 
een beeldje van twee mensen die elkaar 
de hand geven. Ook kreeg hij een 
bos bloemen. Op zondag 1 mei heeft 
het koor het Caeciliafeest gevierd, de 
patroonheilige van de kerkkoren. 

2Gether
Ook bij het samengestelde koor van 
zangers uit Keijenborg en Steenderen 
waren twee jubilarissen. Op zondag 
15 mei zong het koor in Steenderen 
en werden aan het eind van de 
eucharistieviering twee zangers naar 
voren geroepen. Wat waren zij verrast. 
Wilma Vrielink-Roording en Maurice 
Geurts zijn beiden 40 jaar lid van het 
koor. Het begon als jongerenkoor, 
later werd het Vocal Motion, omdat de 
jongeren van toen steeds ouder werden 
en lid bleven van het koor. Sinds een 
aantal jaren zijn het koor van Keijenborg 
en Steenderen samengevoegd en zingen 
beurtelings in beide kerken.
Wilma en Maurice kregen de eremedaille 
St. Gregorius in goud opgespeld en de 
oorkonde en bloemen. Na afloop van de 
viering werden ze gefeliciteerd door de 
aanwezigen en was er wat extra lekkers 
bij de koffie in het Kerspel. 

Eerste Heilige Communie
Op zondag 22 mei deed Jonna van der 
Wiel haar Eerste Heilige Communie in 
Keijenborg. Het was een mooie viering. 
Na afloop kreeg ze een Speurbijbel 
van onze geloofsgemeenschap en de 
felicitaties. Jonna schreef een stukje voor 

de Onderweg: 
Mijn eerste heilige 
communie
Zondag 22 mei deed 
ik mijn eerste heilige 
communie. We 
hebben gezongen en 
voorgelezen en we 
hebben een hostie 
gehad. Samen met 15 
andere kinderen hebben 
we elke maandag 
geoefend. Twee keer in 
de kerk in Keijenborg 
en de andere keren op 
school in Keijenborg. 

En de eerste keer hebben we geknutseld. 
Een soort van krans met een foto van 
ons erin. De krans hebben we van hartjes 
gemaakt in allerlei kleuren. Groetjes 
Jonna. 

De Tienerclub
Haar zus Lenthe heeft deelgenomen 
aan de tienerclub vanuit de protestantse 
gemeente. Ze schrijft het volgende 
hierover: Afgelopen maanden hebben we 
met de Tienerclub verschillende spellen 
en activiteiten gedaan bij het Anker. 
We hebben bijvoorbeeld een stukje van 
een film van Jezus gekeken, speciaal 
ganzenbord gespeeld met dingen over 
Jezus en gezellig gekletst. Als afsluiter 
was er zondag 22 mei een barbecue. Het 
was heel gezellig met elkaar. Lenthe.

Overleden
Op 31 mei is Hermina Johanna 
Masselink-Peters overleden op de 
leeftijd van 89 jaar. De uitvaart van 
Mientje heeft op 7 juni plaatsgevonden, 
waarna ze bij haar man is begraven.

Koffiedrinken  
We drinken na de vieringen van zondag 
drie juli en zondag zeven augustus koffie.

Vrijwilligersdag 
We organiseren weer een 
vrijwilligersbijeenkomst en wel op zondag 
23 oktober om 9.30 uur. Zet u het vast in 
de agenda?

Kopij
Sluitingsdata inleveren kopij voor 
Onderweg, 
Jaargang 10:
Nummer 6: 14 juli 2022
Nummer 7:  5 september 2022
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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 

Uitnodiging 
parochiebijeenkomst  
27 juni 19.30 uur
Graag vragen wij iedereen die onze kerk 
én onze geloofsgemeenschap een warm 
hart toedraagt om die avond samen een 
vervolg te geven aan de avond van 29 
maart. Ook als u er die eerste avond niet 
bent geweest, bent u van harte welkom.  
We spreken over de toekomst van onze 
gemeenschap, over wat ons bindt, hoe 
we ons geloof beleven, met elkaar, voor 
elkaar. De aangekondigde sluiting van 
onze kerk maakt dat we hierover willen 
nadenken en spreken. We hopen op uw 
komst!
Aanmelden graag via info@
demooistekerk.nl  of per telefoon 0575-
441743. 

Frans-Engels concert
3 juli aanstaande geeft muziekvereniging 
Jubal een Frans-Engels concert in de tuin 
van de RK kerk te Vierakker.
Het concert is van 14.00 uur – 16.00 
uur en bevat bekende Franse en Engelse 
muziekstukken.
Toegang tot het concert is vrij, en in 
samenwerking met het Ludgerusgebouw 
is er zo iets als coffee to go dan wel a 
drink to go.
Wij hopen op grote belangstelling uit de 
gemeenschap Vierakker en Wichmond

Familieberichten
Op 9 mei is Reinirus Johannes, 
Reinier, Bongaarts overleden op  
75 jarige leeftijd. Reinier werd geboren in 
Zutphen op 22 november 1946.
“Na een leven van hartelijkheid en trouw, 
vol aandacht voor allen die hem dierbaar 
waren, heb ik afscheid moeten nemen van 
mijn lieve maatje”. 
Dit zegt zijn partner Riet Lamers in de 
advertentie in het Contact. Zijn erf en tuin 

zagen er altijd super verzorgd uit en rond 
de kerstdagen zag je er altijd een verlichte 
kerstman en een arrenslee.
Hij was een betrokken parochiaan van 
onze St. Willibrorduskerk.
De crematie heeft in besloten kring 
plaatsgevonden.
Dat hij ruste in vrede.

Op 26 mei 2022 is Grada Christina 
Looman, Gerda, overleden op 89 jarige 
leeftijd in Hengelo Gld.
Gerda werd geboren op 31 augustus 1932 
in Steenderen.
“Na een zorgzaam en krachtig leven heeft 
onze ma, oma en overgrootmoeder op 89 

jarige leeftijd haar rust gevonden. Ze was 
weduwe van Bernard Looman”.
Zo stond het o.a. in De Stentor.
Het ergste wat een moeder kan 
overkomen is haar overkomen. Het 
overlijden van haar dochter Wilma. In de 
bloei van haar leven. Daarbij kwam ook 
nog het overlijden van haar man en de 
partner van haar dochter Lidy.
Wilma stond ooit nog met een foto in de 
krant toen ze in een musical op de St. 
Willibrordusschool in Vierakker een van 
de hoofdrollen vertolkte. Het is allemaal 
moeilijk te bergrijpen, maar ze kon niet 
anders dan dit allemaal maar incasseren.
We herinneren ons haar toen ze jarig 
was tijdens een Zonnebloemvakantie en 
drie dochters haar ter plekke ‘s avonds 
kwamen feliciteren. De verrassing was 
groot voor haar. Zo speelde verdriet en 
vreugde allebei een rol in haar leven.
Tot voor enkele weken terug nog werd ze 
bezocht door de Caritas van onze locatie.
Gerda werd begraven op ons kerkhof in 
Vierakker.
Dat zij ruste in vrede.

Kopij
Sluitingsdata inleveren kopij voor 
Onderweg.
Jaargang 10:
Nummer 6: 14 juli 2022
Nummer 7: 5 september 2022
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Tabernakel en godslamp
in Baak

De godslamp, met ribben en ranken en drie gekanteelde rondingen, afgezet met kabelranden en de opengewerkte tekst “DEUS , LUX 
EST ET TENEBRAE IN EO NON SUNT ILLAE”, heeft gekanteelde houders om druipend kaarsenvet in op te vangen, ook vetvangers 
genoemd. De arm heeft de vorm van een open bladrank, bevestigd aan een in gotische bladvormen gezaagd houten blokje. Atelier J. 
Brom uit Utrecht heeft deze koperen godslamp in neogotische stijl in 1899 vervaardigd. De lamp was destijds een geschenk van de 
familie G. Bruens uit Wehl en van zuster Margaretha (Cato Helmich) ter gelegenheid van haar professiefeest.

Het tabernakel is onderdeel van het altaar. Het altaar heeft de vorm van een tombe met links een zittende vrouw, deels in dierehuid 
gekleed en waarschijnlijk Maria van Egypte voorstellend, met in het midden Maria als een zetelende gesluierde en gekroonde vrouw 
met een boek op haar linkerknie en scepter, en met rechts een knielende Maria Magdalena als een gesluierde vrouw en de handen 
gespreid. Op de tabernakeldeur is een kruis afgebeeld. Het tabernakel staat op een met Mariamonogrammen gevulde predella. Op 
de deels beschilderde retabel zien we links een afbeelding van de opdracht van Christus in de tempel, rechts een afbeelding van de 
bruiloft van Kana en in het midden een Mariabeeld. 
Het in de jaren dertig in Roermond vervaardigde altaar kostte destijds ƒ 1855, waarvan ƒ 1000 door Wed. H. Jansen Hummelink 
werd geschonken.


