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Voorwoord
In de evangelielezing op paasmorgen 
horen we dat Maria Magdalena als 
eerste getuige is van Jezus’ verrijzenis. 
De steen is weggerold en het graf is leeg. 
Het graf is het symbool van de dood. 
We zeggen wel eens dat iemand dood 
en begraven is, dit om aan te geven 
dat die persoon echt helemaal dood is. 
Maar het lege graf dat Maria Magdalena 
aantreft, zegt haar dat Jezus niet echt 
dood is. Hij leeft verder. En na Maria 
Magdalena komen ook Simon Petrus 
en de andere leerlingen langzaamaan 
tot het paasgeloof. De paaservaring zet 
de leerlingen in beweging. Zij verrijzen 
uit het graf waarin ze op Goede Vrijdag 
terecht zijn gekomen. Het graf van 
bittere en verlammende teleurstelling 
en van de bodem ingeslagen 
verwachtingen.

Misschien zijn ook wij als gelovige 
mensen een beetje dood en zitten we 
opgesloten in een graf van onmacht, 
van wel willen maar niet kunnen en van 
berusting te leven in een wereld van 
dood, geweld en haat. Om uit dat graf 
te komen, moeten ook wij een steen 
wegrollen, de steen voor ons hart die 
vele namen kan dragen: de steen van 
gewenning aan het oorlogsgeweld in 
Oekraïne, de steen van machteloosheid 
bij de aardbevingsramp in Turkije 
en Syrië, de steen van verdriet om 
de kerksluitingen en van andere 
teleurstellingen in de kerk van Jezus, 
zoals de afschaffing van de woord- en 
communievieringen. Alleen als we die 
steen kunnen wegrollen, wordt het echt 
Pasen en leeft onze Heer Jezus Christus 
verder in ons en door ons. Dan wordt 
Pasen het feest van bevrijding en een 
nieuw begin.

Gerrit te Vaarwerk
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Als geloofsgemeenschap  
samen op weg naar Pasen
De sprong van het afgelopen kerstfeest en de jaarwisseling naar de komende 
veertigdagentijd, de Goede Week met als afsluiting het hoogfeest van Pasen, is 
op papier snel gemaakt. De huiselijke gezelligheid rondom het kerstfeest en de 
uitbundigheid van de jaarwisseling hebben we achter ons gelaten en we mogen, als 
geloofsgemeenschap binnen onze traditie, ons gaan richten op de kerkelijke periode 
die voor ons ligt, we gaan samen op weg naar Pasen. 

Nu ik dit zo schrijf realiseer ik mij wel, 
dat we nog enkele weken te gaan hebben 
voordat we, als opmaat naar Pasen, 
daadwerkelijk aan die veertigdagentijd, 
de vastentijd, beginnen.
Maar voorafgaand aan deze 
veertigdagentijd gaan bij een heleboel 
mensen, meestal in het zuiden van ons 
land, toch nog even alle remmen los en 
vieren ze weer, zonder de beperkingen 
van de afgelopen jaren, carnaval. 
Voor veel mensen een periode van 
uitbundigheid en gekheid. Zelf ben ik in 
dit hele gebeuren een nuchtere Tukker die 

alles een beetje van 
de “zijlijn” bekijkt.
Maar ook aan deze 
periode van vier 
dagen van lekker 
gek doen komt 
een eind, we laten 
het feestgedruis 
van carnaval op 
Aswoensdag achter 
ons, om ons als 
christen te richten 
op een tijd van 
bezinning, van 
inkeer, van verstilling 
en misschien ook 
wel een beetje van 
ommekeer. Je 
op deze dag, op 
Aswoensdag, je laten 
tekenen met het 
askruisje mag daar 
dan ook een teken 
van zijn.

Ja, 40 dagen mogen 
we ons voorbereiden 
op dat grote feest 
van Pasen en ieder 
van ons zal daar 
misschien op zijn 
of haar manier 
gestalte aan geven. 
Lag vroeger in 
onze traditie het 
zwaartepunt van 
de vastentijd in het 
misschien minderen 
van eten, van sterke 

drank of de ander geneugten van het 
leven, nu komen we in deze tijd, als mens, 
veel meer tot besef dat ook het menselijk 
bewustzijn in die voorbereidingstijd op 
Pasen een kans kan of moet krijgen om 
met een andere blik, een andere visie, 
verder door het leven te gaan. We komen 
in deze tijd dan ook steeds meer tot het 
besef dat het leven van alledag niet alleen 
maar “hosanna momenten” kent, maar 
dat er ook momenten in ons leven zijn die 
het leven kwetsbaar kunnen maken. 
Dit besef komt voor mijzelf, en misschien 
ook wel bij u, zeker tot uitdrukking in 

de beleving van de Goede Week. Zeker 
in deze week realiseer ik mij terdege dat 
het “hosanna moment van Palmzondag” 
zo maar een andere wending in het leven 
kan krijgen door een “verraderlijke kus”.
Ja, met het krijgen van een verraderlijke 
kus werd Jezus in de tuin van Getsemane 
op Goede Vrijdag aan zijn belagers 
overgeleverd en begon Hij, voor ons 
mensen, aan zijn lijdensweg met de 
kruisdood eropvolgend. Zeker in de 
laatste drie dagen van zijn aardse leven 
mogen we Hem met onze gedachten 
en gevoelens nabij zijn, wij mogen de 
laatste drie dagen van zijn leven met Hem 
optrekken en Hem gedenken. Dat kunnen 
en mogen wij doen in het vieren van de 
Heilige Eucharistie op Witte Donderdag. 
Telkens mogen wij, zeker op deze dag, 
gedenken hoe Hij met zijn leerlingen 
zijn laatste avondmaal gebruikte als 
herinnering aan Hem en hoe Hij ons nu 
oproept om onze handen en ons hart voor 
Hem te openen in het ontvangen van het 
geheiligd brood. 

Op Goede Vrijdag mogen wij in de viering 
van de kruisweg Hem in zijn lijden en 
sterven nabij zijn om vervolgens op Stille 
Zaterdag stil te worden voor hetgeen Hem 
aan onrecht is aangedaan, we worden 
stil, we mogen als geloofsgemeenschap 
in de Paaswake waken om uiteindelijk op 
Paaszondag samen het goddelijk mysterie 
van zijn opstanding uit de dood te vieren.
Om van dat goddelijke mysterie iets te 
kunnen begrijpen is het, denk ik, goed om 
ons rationeel denken opzij te zetten, om 
ons te richten op datgene wat in ons leven 
belangrijk is nl. je in elke situatie die het 
leven kent, ook in de meest kwetsbare, je 
verbonden weten met de Allesomvattende 
Liefde. In die verbondenheid mogen 
ook wij samen met Jezus tot verrijzenis 
komen.

Ik wens u allen dan ook een goede en 
zinvolle voorbereidingstijd toe om samen, 
als geloofsgemeenschap, dat mooie feest 
van Pasen te vieren.

Günther Oude Groen, diaken
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Digitale 40-dagenretraite 
2023 van de jezuïeten
De titel van de digitale 40-dagenretraite 
in 2023 is: Rechtvaardigheid en vrede 
omhelzen elkaar. De retraite gaat op 
Aswoensdag (22 februari) van start en 
eindigt met Pasen. Het is de achttiende 
digitale retraite van de jezuïeten. 
Er zullen zo’n 20.000 mensen aan 
deelnemen. De teksten zijn geschreven 
door jezuïet Wiggert Molenaar. Doel 
is om mensen te helpen in hun gebed 
tijdens de speciale tijden in het kerkelijk 
jaar. Om zich meer bewust te worden 
van Gods aanwezigheid in hun leven.

Je kunt je voor deze gratis 
digitale retraite inschrijven via 

www.40dagenretraite.org.
Deelnemers van de digitale retraite 
krijgen dagelijks een gebedsmail met 
Bijbelteksten, meditatieve vragen, 
citaten en technische gebedstips. Het 
geheel vormt een innerlijke reis om de 
adventsperiode en de menswording van 
God intenser te beleven.

De Passie 2023
Van wanhoop naar hoop
Een jaar geleden brak de oorlog in Oekraïne uit. Nog altijd beheerst die oorlog 
het leven van velen. De wanhoop is groot, het lijden is soms hartverscheurend. 
Waar vinden mensen hun houvast? Hoe kom je van wanhoop tot hoop, van 
lijden en sterven tot verrijzen?

Het passieverhaal omvat dit jaar de 
periode van Palmzondag tot en met 
Pasen. Het verhaal van Jezus is daarbij 
de leidraad. We gaan met hem onderweg 
en voelen en leven mee met wat Hij 
te dragen kreeg. De verhalen moeten 
blijven verteld worden, het zijn onze 
levenslessen. Ze willen en kunnen 
richting geven aan ons leven. Wat is onze 
rol in deze wereld? Bouwen we aan een 
leefbare wereld, staan we machteloos 
aan de kant, of zijn we lamgeslagen 
door zoveel polarisatie? Ook wij worden 
uitgedaagd om van wanhoop tot hoop te 
komen en vertrouwen uit te stralen, zoals 
dat in het slotlied van de Passie 2023 zal 
klinken: “Alles komt goed!”

Het Passieteam (Wil Matti, Frank 
Sterenborg en Margriet te Morsche) 
willen in de passieviering vooral deze 
hoop, maar ook de kracht van ons geloof 
tot uitdrukking brengen. De afbeelding 
op de voorkant van deze ‘Onderweg’ is 
van schilder S. Köder. Het zijn de handen 
van iemand die houvast zoeken. Die 
handen kunnen van iedereen zijn. Je 
vastklampen, hopen dat het goed komt, 
dat je het mag volhouden. Symboliek voor 
het kruis dragen zoals Jezus zijn kruis te 
dragen kreeg.

Er zal ook een stille tocht worden 
gehouden, om zo onze solidariteit te 
tonen met allen die anno 2023 door 
honger, ziekte of armoede dagelijks een 
kruis dragen, en wederom speciaal voor 
de vele slachtoffers van de oorlog in 
Oekraïne.

Eind februari is het projectkoor van 
100 zangers uit de gehele Achterhoek 
begonnen met de repetities. Op Goede 
Vrijdag om 15.00 uur en om 19.00 uur 
zullen zij de Passie 2023 ten gehore 
brengen samen met solisten en het 
combo van de Passie. In no time waren er 
voldoende aanmeldingen voor het koor. 
Jammer dat we bij 100 koorleden de teller 
hebben moeten stilzetten.

Met beelden en actuele verhalen (zeker 
niet alleen over de oorlog in Oekraïne), 
laten we het hedendaagse lijden als een 
leidraad door het passieverhaal gaan. 
Liederen van Stef 
Bos, Rob de Nijs, 
de 3jS, Ruth Jacott 
en andere artiesten, 
waaronder onze 
soliste Ellis Sportel, 
zullen de verhalen 
met hun boodschap 
verder onderstrepen. 
Iedereen is welkom! 
Voor volwassen is de 
entreeprijs inclusief 
een boekje € 5,-. We 
hopen dat we daarmee 

de kosten kunnen dekken. Een vrije gift, 
na afloop, blijft natuurlijk altijd welkom. 
We zijn blij dat we weer te gast zijn bij de 
geloofsgemeenschap Christus Koning in 
Vorden en dat ook dit jaar de Hervormde 
gemeenschap van Vorden weer mee wil 
werken.

Stille tocht 
In de stille tocht, die op Goede Vrijdag 
7 april om 14.30 uur (voorafgaand aan de 
passieviering) wordt gehouden, nemen we 
letterlijk het kruis op. In de stille tocht, 
een tocht om vrede, herdenken we alle 
slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. 
Van harte hopen we dat velen meelopen. 
Nu meer dan ooit is solidariteit nodig. 
U wordt uitgenodigd om gele en 
blauwe bloemen mee te brengen om zo 
uw solidariteit met de slachtoffers in 
Oekraïne kenbaar te maken. De bloemen 
kunnen na afloop bij het kruis op het 
kerkplein worden gelegd. 
Wilt u bij de stille tocht het kruis 
helpen dragen, meld u dan aan via 
het parochiesecretariaat, e-mail: 
secretariaat@12apostelen.nl

DE PASSIE 2023
Goede Vrijdag 7 april 2023

Christus Koningkerk, Het Jebbink 8, Vorden

14.30 uur  Stille tocht voor vrede
 De stille tocht start op het kerkplein van de 

Christus Koningkerk.
15.00 uur  Passieviering (eerste uitvoering)
19.00 uur  Passieviering (tweede uitvoering)
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‘Blijft dit doen om mij te gedenken’
Op 27 oktober 2022 werden we door 
onze bisschop in een beleidsnotitie 
geïnformeerd hoe hij vanaf 1 januari 2028 
de verhouding ziet tussen de plaats van 
de H. Eucharistie en overige vieringen. 
De kardinaal wil dat we gezamenlijk op 
zondag de eucharistie vieren. Daar is alles 
over te zeggen, maar niet dat er verder 
geen enkele viering meer gehouden 
kan worden. Maar wat wel duidelijk 
is: géén woord- en communiediensten 
in het weekend. De woord- en 
communiediensten zullen in het overige 
parochiële leven hun plaats behouden, 
bijvoorbeeld in de verzorgings- en 
verpleeghuizen en bij ontmoetingen waar 
ouderen en zieken bij elkaar komen.

De beleidsnotitie heeft voor de parochiële 
vrijwilligers en ook voor de diakens en 
de pastoraal werkers een aanzienlijke 
impact. Verschillende media hebben 
er al op gereageerd en ook binnen onze 
geloofsgemeenschappen is het regelmatig 
onderwerp van gesprek. Als pastores 

in ons bisdom hebben wij al sinds het 
eucharistisch jaar (2019) het vermoeden 
dat de bisschop met nieuw beleid zou 
komen ten aanzien van woord- en 
communiediensten.

Vele jaren hebben de vrijwillige 
voorgangers zich ingezet en zijn zij door 
het pastoraal team gevraagd om voor te 
gaan. Zij hebben zich altijd beschikbaar 
gesteld voor de parochie. Voor die inzet 
zijn wij onze vrijwilligers zeer dankbaar 
en erkentelijk.

Deze maand gaat het pastoraal team 
in gesprek met de vrijwilligers, die in 
woord- en communievieringen en in 
uitvaartvieringen voorgaan. Dit was toch 
al ons plan, omdat in de loop van de tijd 
in onze parochie meerdere kerken gaan 
sluiten en we samen willen kijken hoe 
verder te gaan. We willen de volgende 
vragen beantwoorden. Wat betekenen de 
kerksluitingen en dit beleid voor ons als 
parochie? Welke mogelijkheden zien we? 

Hoe gaan we om met de vijf jaar die voor 
ons liggen?

Als pastoraal team hebben we met de 
geloofsgemeenschappen, de vrijwilligers, 
de gelovigen en het parochiebestuur een 
gemeenschappelijke weg af te leggen. Wij 
hechten er belang aan dat deze weg voor 
ons allen begaanbaar is. 

Pastoraal team en parochiebestuur

We gaan naar Lourdes! Gaat u ook mee?
Miljoenen pelgrims reizen jaarlijks af naar misschien wel het bekendste 
pelgrimsoord ter wereld, de plek waar Maria in 1858 maar liefst 18 keer 
verscheen aan de eenvoudige Bernadette Soubirous. Met een groep 
parochianen nemen we van 28 april t/m 5 mei deel aan de bisdombedevaart 
naar Lourdes.

Op 31 januari jl. was er een informatie-
avond over de bisdombedevaart naar 
Lourdes. Inmiddels hopen we met onge-
veer 20 mensen van onze parochie naar 
Lourdes te gaan en ons daar aan te sluiten 
bij de andere parochies uit het aartsbis-
dom. Vanuit onze parochie gaat pastoraal 
werker Carin Timmerman mee als gees-
telijk begeleider. In Lourdes, bij Maria, 
vieren we met elkaar ons geloof, gaan 
we net als Bernadette bij de grot bidden, 
maken we samen de lichtprocessie mee en 
bezoeken we in de ondergrondse kerk van 
Pius X de internationale hoogmis. Hier 

komt de wereldkerk samen om op een 
bijzondere wijze de eucharistie te vieren. 
Samen met andere parochianen op bede-
vaart gaan, past helemaal bij het thema 
van de startviering in september 2022 en 
van de Actie Kerkbalans: ‘Verbinden en 
vernieuwen’.

We verheugen ons als ook u aan de 
bisdombedevaart wilt deelnemen. 
Inschrijven is tot 15 maart 2023 mogelijk. 
De pelgrimstocht naar Lourdes kan uw 
leven verrijken.

Wat moet u weten over de 
bisdombedevaart?

 We vertrekken op vrijdag 28 april aan 
het eind van de middag met de bus 
uit Vorden en komen de volgende dag 
rond de lunch in Lourdes aan. 

 In Lourdes verblijven we zes nachten 
in een 3-sterrenhotel met volpension. 
We maken alle plechtigheden mee, 
maar daarnaast is er ook genoeg 
ruimte in het programma voor een 
eigen invulling van de tijd. 

 Tijdens ons verblijf in Lourdes maken 
we een schitterende tocht door 
de Pyreneeën, waar we van Gods 
prachtige schepping kunnen genieten. 
De excursie naar de Pyreneeën is bij 
de prijs inbegrepen.

 Op vrijdagavond 5 mei nemen we 
afscheid van Lourdes en stappen we in 
de bus om op zaterdagmiddag 6 mei 
thuis te komen. 

De kosten voor de reis zijn € 795,- per 
persoon op basis van een 2-persoonskamer. 
De toeslag voor een éénpersoonskamer 
is € 180,-. U kunt ook per vliegtuig naar 
Lourdes. In dat geval gaat het om een reis 
van 29 april t/m 4 mei en bedragen de 
kosten € 995,- per persoon op basis van 
een 2-persoonskamer.
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Heiligenbeeldenmuseum
thematentoonstelling “Met vallen en opstaan”
Voor het Heiligenbeeldenmuseum in 
Kranenburg is 2023 een heel bijzonder 
jaar. Het museum viert dit jaar namelijk 
haar 25-jarig bestaan. Op zaterdag 
1 april 2023 opent het museum in 
Kranenburg haar deuren met een 
tentoonstelling die het thema “Met 
vallen en opstaan” heeft meegekregen. 
Enerzijds wordt stilgestaan bij de 
ontwikkelingen van het museum in de 
afgelopen 25 jaar, anderzijds wordt 
in nauwe samenwerking met Wim de 
Mul, de kunstenaar en verzamelaar van 
kruisbeelden, een bijzondere expositie 
ingericht, waarin het kruis in al zijn 
vormen wordt belicht. Een nieuwe 
jubileumfilm brengt zowel het 25-jarig 
jubileum als het thema op verrassende 
wijze in beeld. Daarnaast worden 
in de loop van het museumseizoen 
extra activiteiten georganiseerd. Deze 
worden via de media (website en 

perspublicaties) tijdig aangekondigd. 
Een prominente plaats wordt zeker 
ingericht voor de ingebruikneming 
van een nieuwe depotruimte voor het 
museum, een ruimte die op dit moment 
in aanbouw is.

U vindt het Heiligenbeeldenmuseum 
aan de Ruurloseweg 101, 7251 LD 
Kranenburg/Vorden. Tijdens 
openingstijden is het museum 
telefonisch bereikbaar onder nummer 
0575 – 556 488. Het museum is 
geopend van zaterdag 1 april tot en met 
zondag 29 oktober 2023, elke dinsdag 
tot en met zondag van 12.00 uur 
tot 17.00 uur. De toegangsprijs is 
€ 7,50. De toegang is gratis voor 
museumkaarthouders en voor 
kinderen tot en met 12 jaar. Voor meer 
informatie: zie 
www.heiligenbeeldenmuseum.nl

Afbeelding kruiswegstatie van de Liefde in Amsterdam

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

Vesper van Palmzondag
Op Palmzon-
dag (2 april) 
horen we om 
16.30 uur de 
klanken van 
stilte. De Goe-
de Week is de 
week waarin 
christenen 
over de gehele 
wereld toele-
ven naar de 
dagen waarop 
ze het lijden, 
het sterven en 
de opstanding 
van Jezus uit 

de dood herdenken. Het zijn de laatste 
zeven dagen van de Vasten of Veertigda-
gentijd. Op Palmzondag wordt de blijde 
intocht van Jezus Christus in Jeruzalem 
gevierd. Het Gregoriaans Getijdenkoor 
opent de Vesper tijdens de palmprocessie 
met de jubel van het “Hosanna”.

Metten en Lauden op 
Paaszaterdag
In de vroege morgenuren van 
Paaszaterdag in de verstilde ruimte van 
de H. Johannes de Doperkerk in Zutphen 
zingt het koor de Metten en Lauden: twee 
gedeelten uit het kerkelijk getijdengebed 
als voorbereiding op het hoogfeest van 
Pasen. De Metten en Lauden zijn het 
begin van het dagelijks koorgebed, maar 
krijgen op deze dag na de kruisiging 
en graflegging van Jezus een diepere 
betekenis door de indrukwekkende 
meditaties in een opeenvolging van 
psalmen, klaagzangen van Jeremia en 
prachtige responsoria. Door de eeuwen 
heen zijn de mooiste gezangen uit het 
Gregoriaans in deze vroege liturgie 
bijeengebracht. In de gezangen horen 
we klanken van droefheid en berusting 
als ware het de dodenwacht bij Zijn 
graf, maar daarnaast ook klanken vol 
verwachting over dat wat komen gaat. 
Het ritueel met 15 kaarsen (veertien 
ongebleekte als rouw en één witte als 
symbool van Christus en Zijn opstanding 
op de driehoekige kaarsenegge) geeft een 

extra dimensie aan deze viering. 
De Metten beginnen op Stille Zaterdag 
(8 april) om 07.30 uur en duren tot ca. 
9.00 uur. Ze worden om 9.30 uur gevolgd 
door de Lauden. Tussen de Metten en 
Lauden zal er in de kerk een ontbijt 
geserveerd worden. U kunt zich hiervoor 
opgeven per e-mail:  
info@getijdenkoorstjanzutphen.nl of 
telefoon: 06 – 513 364 79.

Vesper van Paaszondag 
Het hoogfeest van Pasen (9 april) wordt 
om 16.30 uur afgesloten met verstilde 
Gregoriaans gezangen. Deze zullen weer-
klinken tijdens het “avondlijke getijde” 
(kloosterkoorgebed) en de beleving in 
stilte van het “Salve festa dies”, psalmen 

en antifo-
nen. Mooie 
momenten 
vol wijding 
van gedra-
gen liturgie, 
waarin door 
de eeuwen 
heen de 
mooiste 
Gregoriaan-
se gezangen 
bijeen zijn 
gebracht.
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Familievieringen in de 
H. Josephkerk Lochem
Op Palmzondag (2 april 2023) is er in de 
H. Josephkerk in Lochem om 10.00 uur 
een familieviering. Kinderen kunnen 
met hun versierde palmpasenstok aan de 
intocht meedoen. Natuurlijk is iedereen, 
ook zonder palmpasenstok, van harte 
welkom.

In de familieviering horen we hoe de 
versierde palmpasenstok ons van alles 
vertelt over de Goede Week: over het 
kruis waaraan Jezus stierf, over het brood 
dat Jezus op Witte Donderdag met zijn 
vrienden deelde, over de haan die kraaide 
toen Petrus Jezus drie keer verloochende, 
over de zilverlingen die Judas ontving 
voor het verraden van Jezus, over de 
intocht van Jezus in Jeruzalem en over de 
opstanding van Jezus uit de dood. Zie ook 
de Lochemse locatiepagina.

Op paaszaterdag (8 april) vieren we in de 
familieviering van 19.00 uur dat Jezus op 
de ‘derde dag’ verrezen is. We vieren dat 
Jezus uit de dood is opgestaan, dat Hij 
leeft, dat Hij onder ons is en dat Hij het 
Licht was, het Licht dat ook wij moeten 
zijn voor onze medemens. 

Goede Vrijdag
Traditiegetrouw is er op Goede Vrijdag 
om 15.00 uur in de H. Josephkerk 
in Lochem een kruisweg. Tijdens 
de kruisweg kunt u luisteren naar 
meditatieve overdenkingen en mooie 

gedeelten uit de Matthäus Passion. De 
afwisseling van gebed en muziek zorgt bij 
de ‘gang’ langs de 14 staties (bestaande 
uit tegeltableaus van de Arnhemse 
kunstschilder Bernard Janssen) voor een 
zeer ingetogen en sfeervolle bijeenkomst.
U bent van harte welkom op vrijdag 7 
april om 15.00 uur.

Schoenendoosactie 
in Steenderen
De tweejaarlijkse oecumenische dienst 
met een actie voor kinderen die het niet 
breed hebben, was weer een groot succes. 
Maar liefst 168 gevulde en versierde 
schoenendozen werden er ingeleverd. De 
aanwezige kinderen werden uitgenodigd 
om deel te nemen aan een ‘waar’- ‘niet 
waar’ spel. Ze kregen afwisselend van 

dominee Hubertien Oostdijk en Maria 
Schotman een vraag en moesten bij het 
goede woord gaan staan. De mensen in 
de kerk konden ook meedoen. Zij gingen 
staan als het antwoord: ‘Waar’, was en 
bleven zitten als het: ‘niet waar’ was. 
Iedereen deed enthousiast mee. De vraag: 
‘Geven maakt je rijk’ , klopt dat? Was erg 
moeilijk en leverde verdeeldheid op. Ieder 
antwoord werd nabesproken. Na afloop 
was het Kerspel tot de laatste plaats bezet 
met koffiedrinkers. De schoenendozen 
gaan onder andere naar kinderen in 
Moldavië.

Gezellige zondag- 
middag in Steenderen
Op zondag 19 maart is er van 15.00 tot 
17.00 weer een gezellig samenzijn in het 
Kerspel.
Ook mensen uit andere geloofsgemeen-
schappen zijn welkom. 
Wel even aanmelden graag: 
Maria Schotman 0575-451618 of 
mariaschotman@gmail.com 

Kruisweg Steenderen 
7 april
Op Goede Vrijdag 7 april om 15.00 uur 
houden we in de H. Willibrordkerk in 
Steenderen een Kruisweg. Wij vragen 
u een bloem mee te brengen voor de 
kruishulde.
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Henk Brokers: ‘Er is meer tussen 
hemel en aarde’
Henk Brokers is koster in Borculo. Het kosterwerk doet hij samen met zijn 
vrouw Boukje. De redactie van Onderweg wil daarom beiden graag in de 
Spotlights hebben, maar omdat we geen duo-interviews doen besluiten we bij 
Henk en Boukje thuis in de Berkelstad om eerst Henk te interviewen. Boukje 
bewaren we voor later. Maar gedurende het interview praat Boukje al volop 
mee!

In het inleidend praatje vertelt Henk dat 
hij een echte Achterhoeker is: geboren 
in Borculo, waar zijn ouders, die uit 
Baak en Wichmond kwamen, zich in 
1928 vestigden. Boukje laat weten dat ze 
uit Bolsward komt. ‘Waar hebben jullie 
elkaar dan ontmoet?’ is de vraag die bij 
me opkomt. ‘Raad maar eens,’ zegt Henk 
lachend. ‘Het was op een heel bijzondere 
plek!’ ‘Ik heb geen idee!’ lach ik terug. 
Henk: ‘We hebben elkaar ontmoet in 
Lourdes! Het was 1978. Ik was daar 
met mijn moeder en Boukje was er met 
haar moeder. We maakten deel uit van 
hetzelfde reisgezelschap, en gedurende de 
reis merkten we dat we tot elkaar werden 
aangetrokken. En van het een kwam het 
ander!’
Boukje zet koffie op tafel. Henk vertelt 
dat hij van kinds af aan al erg betrokken 
is geweest bij de kerk. ‘Als twaalfjarige 
jongen ging ik al mee naar Kevelaer. 
In 1963, ik was toen achttien, vroegen 
ze mij of ik broedermeester wilde 

worden in Kevelaer. Een soort gids 
dus. Toen ik negentien was werd ik ook 
broedermeester bij de Stille Omgang. 
Dit jaar ben ik dus 60 jaar als vrijwilliger 
werkzaam voor de kerk. En als je er 
eenmaal bij zit dan rol je van het een in 
het ander. Ik heb van alles gedaan. Met 
de kerkrestauratie bijvoorbeeld, heb 
ik geholpen. Dat was stenen bikken en 
schoonmaken. Ik ben eigenlijk ook altijd 
collectant geweest. Ook ben ik wijkhoofd 
geweest in de parochie. Begin jaren 
tachtig vroeg pastoor Smithuis me of ik 
koster wilde worden. Maar omdat het toen 
nog ging om een betaalde baan stak het 
toenmalige parochiebestuur er een stokje 
voor. Nee, pas in 2000 kon men koster op 
vrijwillige basis worden. Een kostergroep, 
waarvan ook Boukje deel uitmaakte, 
startte toen. In 2017 heb ik er me ook bij 
aangesloten.’

Ik vraag wat voor werk hij professioneel 
deed. Henk: ‘Ik ben coupeur geweest 
bij verschillende confectiefirma’s. 
Ik heb gewerkt in Borculo, Lochem, 
Groenlo, Harreveld en Lichtenvoorde. 
De textielindustrie in de Achterhoek 
verdween echter langzaam maar zeker. 
De productie werd overgebracht naar 
lagelonenlanden. Toen ik 57 jaar was 
ging Westerman, het bedrijf waarvoor ik 
werkte, sluiten. Ik kampte toen met een 
darmaandoening en daarbij kreeg ik ook 
nog eens auto-ongeluk waarbij ik mijn 
borstbeen brak. Om niet in de bijstand 
te raken heb ik daarna nog een aantal 
jaren gewerkt bij de sociale dienst. Vooraf 
zag ik er tegenop: ik was bevooroordeeld 
over de mensen die daar werken. Maar 
op een dag, toen ik er nog niet zolang 
werkte, zei een collega tegen me: ‘Ze 
denken dat ik gek ben, maar ik heb alleen 
iets minder verstand dan jij’. Ik vond dat 
zo’n mooie bevrijdende opmerking. Het 
waren woorden waarmee ik van mijn 
vooroordeel afkwam, en daarmee was 
voor mij het ijs gebroken en heb ik er met 
plezier gewerkt.’
Boukje schenkt nog eens koffie in en we 
komen aan de praat over de kerksluiting 
in Borculo. Henk: ‘Het doet me heel 

veel pijn dat onze kerk gaat sluiten. Het 
verstand zegt dat het niet meer kan, maar 
de geest wil daar niet in mee. Financieel 
loopt het achteruit, de vrijwilligers worden 
ouder en de kerkgang wordt steeds 
minder. Maar zo lang de kerk nog niet 
gesloten is gaan wij door. En mocht het 
eenmaal zover zijn dan ga ik misschien 
wel Beltrum naar de kerk, dat is van 
hieruit het dichtstbij.’
‘Wat betekent het geloof voor je?’ vraag 
ik. Henk denkt even na en zegt dan: ‘Het 
geloof is niet verstandelijk te bespreken. 
Het staat niet vast, het is geen vaststaand 
feit. Daarvoor is het geloof. Maar er is 
meer tussen hemel en aarde. Er gebeuren 
wonderen. Zoals in Lourdes toen, waar ik 
Boukje ontmoette. En tijdens datzelfde 
verblijf daar viel er een brandende kaars 
op Boukjes nylon jurk zonder dat er maar 
een brandvlek te zien was, ook wonderlijk! 
Maar de eucharistie is ook belangrijk. 
Daarin ervaren we het mysterie. En 
natuurlijk is ook de geloofsgemeenschap 
belangrijk; het kosterwerk doe je immers 
niet voor jezelf maar voor de ander.’

Boukje laat me ondertussen het fotoalbum 
van de bruiloft van hun zoon Henk-
Jan en Petra zien, die inmiddels twee 
dochters hebben. Henk vertelt nog 
wat kosterverhalen. ‘Soms zijn we bij 
uitvaarten bijna een hele dag bij de kerk. 
Ik vergeet trouwens ook nooit meer die 
uitvaart met drie heren! Die duurde bijna 
twee uur! En dan moet je maar hopen 
dat de wierookkooltjes, die je vooraf hebt 
aangestoken, nog gloeien als er zoveel 
tijd tussen zit. Om dat soort problemen 
te voorkomen vraag ik nu dan ook altijd 
hoelang een viering gaat duren.’
Als ons gesprek er bijna opzit vertelt Henk 
tussen neus en lippen door nog even dat 
hij ook de Achterwacht doet in Borculo. 
‘En de Onderweg, die bezorg ik ook. 
En vroeger, in de jaren zeventig ging ik 
met de kerkelijke jeugd weekenden naar 
Brecklenkamp in Twente.’ 
Het wordt me duidelijk dat Henk al zes 
decennia lang van onschatbare waarde is 
voor de Borculose geloofsgemeenschap. 
En dat is Boukje natuurlijk ook. Als ik 
afscheid neem geeft ze me een aantal 
heerlijke nieuwjaarsrolletjes mee. ‘Tot 
later dit jaar,’ zeg ik, ‘dan kom ik terug 
voor het interview met de andere helft van 
het kosterkoppel!’ 
 
Hans Limbeek
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Redactie

Joost van Duin Hans Limbeek
Magda van Ommen Gerrit te Vaarwerk

Onderweg verschijnt 7 x per jaar

De parochie heeft een ANBI-status.
Bankrek.nr.: NL97RABO0155113046 
 Ook voor uw bijdrage aan 
 Onderweg o.v.v. uw locatie.
Internet: www.12apostelen.nl
E-mail: redactie@12apostelen.nl
Vormgeving: Repro Design, Deventer
Druk: DrukZo.nl

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

B.G.A. (Ben) Hemmer,  
lid

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

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 pagina 14.

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

Vastenaktie
een nieuwe start in  
Zuid Soedan

In de Vastenactie 2023 zetten we 
een project in Zuid-Soedan in de 
schijnwerpers. We steunen mensen in 
de deelstaat Warrap, die het geweld in 
hun dorp moesten ontvluchten en nu 
ergens anders in Zuid-Soedan een nieuw 
bestaan proberen op te bouwen. We 
willen er voor zorgen dat zij in hun eigen 
levensonderhoud kunnen voorzien.

In het campagneproject worden 1500 
Zuid-Soedanezen – overwegend 
vrouwen, waaronder veel oudere 
vrouwen en vrouwen met een beperking 
– getraind in duurzame landbouw- 
en veeteeltmethodes. Doel is dat ze 
voldoende en gevarieerd voedsel voor hun 
familie kunnen verbouwen en voldoende 
zaaigoed overhouden voor het volgende 
seizoen. Door samen op te trekken in 
coöperaties vormen ze bovendien een 
sterkere onderhandelingspartner voor 
partijen die hun oogst willen kopen en 
kunnen ze betere prijzen afspreken. Naast 
de trainingen ontvangen de deelnemers 
ook zaaigoed en gereedschappen om de 
grond te bewerken. 
Binnen het project is er speciale aandacht 
voor de positie van vrouwen en meisjes, 
met als doel ze een volwaardige plaats 
te laten innemen in hun gemeenschap. 
De mannen worden daar uitdrukkelijk 
bij betrokken. Daarnaast is er aandacht 
voor het vroegtijdig signaleren van 
mogelijke conflicten om daarmee de 
kans op het oplaaien van nieuw geweld 
zoveel mogelijk te voorkomen. Tot slot 
leren de gemeenschappen hoe ze zich 
kunnen voorbereiden op mogelijke 
natuurrampen, hoe ze die op tijd kunnen 
zien aankomen en hoe ze de gevolgen 
daarvan zoveel mogelijk kunnen 
beperken.

Rectificatie rekeningnummer
In de vorige ‘Onderweg’ is een foutief 
rekeningnummer opgenomen. 
U kunt uw bijdrage overmaken op 
bankrek. NL04 RABO 0322 3951 00 
t.n.v. parochie HH. Twaalf Apostelen 
o.v.v. Vastenactie 2023. 
In de veertigdagentijd wordt in onze 
parochiekerken voor het project in Zuid-
Soedan gecollecteerd. Uw bijdrage is 
enorm welkom!
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DAG TIJD WAAR VIERING VOORGANGER

zondag 5 maart 2023 10.00 uur H. Willibrordkerk Drempt Eucharistie F. Zandbelt

2e zondag 40dagentijd 10.00 uur O.L.V. Tenhemelopnemingkerk Joppe Woord & Gebed werkgroep

10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Keijenborg WCV werkgroep

10.00 uur H. Josephkerk Lochem Familieviering werkgroep

10.00 uur H. Willibrordkerk Ruurlo WCV werkgroep

10.00 uur Christus Koningkerk Vorden WCV T. ten Bruin

10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie H. Scheve

zondag 12 maart 2023 9.30 uur H. Willibrordkerk Hengelo WCV werkgroep

3e zondag 40dagentijd 9.30 uur H. Willibrordkerk Olburgen WCV werkgroep

9.30 uur H. Willibrordkerk Steenderen WCV C. Timmerman

10.00 uur O.L.V. Tenhemelopnemingkerk Joppe Eucharistie J. Baneke

10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Keijenborg WCV G. Oude Groen

10.00 uur H. Josephkerk Lochem Eucharistie H. Scheve

10.00 uur H. Willibrordkerk Vierakker WCV werkgroep

10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie E. Wassink

zaterdag 18 maart 2023 17.00 uur H. Willibrordkerk Vierakker WCV werkgroep

zondag 19 maart 2023 10.00 uur H. Willibrordkerk Drempt Anders Vieren L. van de Kam

4e zondag 40dagentijd 10.00 uur O.L.V. Tenhemelopnemingkerk Joppe WCV werkgroep

10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Keijenborg Eucharistie F. Zandbelt

10.00 uur H. Josephkerk Lochem WCV werkgroep

10.00 uur H. Willibrordkerk Ruurlo WCV T. ten Bruin

10.00 uur Christus Koningkerk Vorden Eucharistie H. Scheve

10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie J. Baneke

Ma. 20 maart H. Jozef 19.00 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie E. Wassink

zaterdag 25 maart 2023 9.30 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie H. Scheve

Aankondiging van de Heer 19.00 uur O.L.V. Tenhemelopnemingkerk Borculo WCV werkgroep

19.00 uur O.L.V. Tenhemelopnemingkerk Joppe WCV G. Spekkink

zondag 26 maart 2023 9.30 uur H. Willibrordkerk Hengelo WCV A. Bos

5e zondag 40dagentijd 9.30 uur H. Willibrordkerk Steenderen Eucharistie J. Baneke

10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Keijenborg Eucharistie H. Scheve

10.00 uur H. Josephkerk Lochem WCV G. Spekkink

10.00 uur H. Willibrordkerk Ruurlo WCV werkgroep

10.00 uur parochiezaal Christus Koning Vorden Samenkomst werkgroep

10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie F. Zandbelt

17.00 uur H. Willibrordkerk Vierakker Ludgervesper werkgroep

zondag 2 april 2023 9.30 uur H. Willibrordkerk Hengelo WCV G. Spekkink

Palmzondag 10.00 uur H. Willibrordkerk Drempt Eucharistie F. Zandbelt

10.00 uur O.L.V. Tenhemelopnemingkerk Joppe Woord & gebed werkgroep

10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Keijenborg WCV A. Bos

10.00 uur H. Josephkerk Lochem Familieviering werkgroep

10.00 uur H. Willibrordkerk Ruurlo Familieviering C. Timmerman

10.00 uur H. Willibrordkerk Vierakker WCV werkgroep

10.00 uur Dorpskerk Vorden Oec. viering werkgroep

10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie H. Scheve, G. Oude Groen

16.30 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Vesper Gregoriaans Getijdenkoor

WEEKENDVIERINGEN
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DAG TIJD WAAR VIERING VOORGANGER

donderdag 6 april 2023 
Witte Donderdag

19.00 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie H. Scheve, F. Zandbelt,  
G. Oude Groen

vrijdag 7 april 2023 15.00 uur Andreashuis Brummen Kruisweg werkgroep

Goede Vrijdag 15.00 uur H. Willibrordkerk Drempt Kruisweg werkgroep

15.00 uur H. Willibrordkerk Hengelo Kruisweg G. Spekkink

15.00 uur O.L.V. Tenhemelopnemingkerk Joppe Kruisweg werkgroep

15.00 uur H. Josephkerk Lochem Kruisweg werkgroep

15,00 uur H. Willibrordkerk Olburgen Kruisweg T. ten Bruin

15.00 uur H. Willibrordkerk Steenderen Kruisweg werkgroep

15.00 uur H. Willibrordkerk Vierakker Kruisweg werkgroep

15.00 uur Christus Koningkerk Vorden De Passie werkgroep

19.00 uur Christus Koningkerk Vorden De Passie werkgroep

15.00 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Kruisweg L. van de Kam

19.00 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Goede Vrijdag 
liturgie

H. Scheve, F. Zandbelt.  
G. Oude Groen

20.00 uur Dorpskerk Brummen Oec. viering werkgroep

zaterdag 8 april 2023 7.30 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Metten en Lauden Gregoriaans Getijdenkoor

Stille Zaterdag 19.00 uur H. Josephkerk Lochem Familieviering werkgroep

21.00 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Paaswake pastoraal team

zondag 9 april 2023 9.30 uur H. Willibrordkerk Olburgen WCV G. Oude Groen

Pasen 9.30 uur H. Willibrordkerk Steenderen WCV A. Bos

10.00 uur H. Willibrordkerk Drempt WCV L. van de Kam

10.00 uur O.L.V. Tenhemelopnemingkerk Joppe WCV C. Timmerman

10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Keijenborg WCV T. ten Bruin

10.00 uur H. Josephkerk Lochem Eucharistie F. Zandbelt

10.00 uur H. Willibrordkerk Ruurlo WCV W. Matti

10.00 uur H. Willibrordkerk Vierakker WCV werkgroep

10.00 uur Christus Koningkerk Vorden Eucharistie E. Wassink

10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie H. Scheve

10.30 uur Dorpskerk Hengelo Oec. viering G. Spekkink

16.30 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Vesper Gregoriaans Getijdenkoor

zaterdag 15 april 2023 17.00 uur H. Willibrordkerk Vierakker WCV werkgroep

zondag 16 april 2023 10.00 uur O.L.V. Tenhemelopnemingkerk Joppe WCV werkgroep

2e zondag van Pasen 10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Keijenborg Eucharistie F. Zandbelt

Goddelijke Barmharigheid 10.00 uur H. Josephkerk Lochem WCV werkgroep

10.00 uur H. Willibrordkerk Ruurlo WCV werkgroep

10.00 uur Christus Koningkerk Vorden WCV werkgroep

10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie J. Baneke

zaterdag 22 april 2023 19.00 uur O.L.V. Tenhemelopnemingkerk Borculo WCV werkgroep

zondag 23 april 2023 9.30 uur H. Willibrordkerk Hengelo WCV C. Timmerman

3e zondag van Pasen 10.00 uur O.L.V. Tenhemelopnemingkerk Joppe Eucharistie H. Scheve

10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Keijenborg Eucharistie J. Baneke

10.00 uur H. Josephkerk Lochem WCV werkgroep

10.00 uur H. Willibrordkerk Steenderen WCV werkgroep

10.00 uur H. Willibrordkerk Vierakker WCV werkgroep

10.00 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie F. Zandbelt

LEGENDA: WCV: Woord- en Communieviering Oec.viering: Oecumenische viering 



12       Bijlage vieringenschema

DAG TIJD WAAR PLAATS VIERING VOORGANGER

Dinsdag 7 maart 2023 10.00 uur IJsselflat Zutphen Eucharistie H. Scheve 
Woensdag 8 maart 2023 9.30 uur Andreashuis Brummen WCV A. Bos

9.30 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie E. Wassink
10.15 uur O.L.V. Tenhemelopnemingkerk Borculo Rozenkransgebed werkgroep

Donderdag 9  maart 2023 19.00 uur O.L.V. Tenhemelopnemingkerk Borculo Eucharistie J. Baneke
Woensdag 15 maart 2023 9.30 uur Andreashuis Brummen Woord & gebed werkgroep

9.30 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie J. Baneke
10.15 uur O.L.V. Tenhemelopnemingkerk Borculo Rozenkransgebed werkgroep

Donderdag 16 maart 2023 19.00 uur De Bleijke Hengelo WCV T. ten Bruin
Maandag 20  maart 2023 Hoogfeest H. Jozef zie pagina 10
Dinsdag 21 maart 2023 19.00 uur H. Martinuskerk Baak WCV C. Timmerman
Woensdag 22 maart 2023 9.30 uur Andreashuis Brummen WCV C. Timmerman

9.30 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie J. Baneke
10.15 uur O.L.V. Tenhemelopnemingkerk Borculo Rozenkransgebed werkgroep

Woensdag 29 maart 2023 9.30 uur Andreashuis Brummen Samenkomst werkgroep
9.30 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie J. Baneke

10.00 uur H. Willibrordkerk Ruurlo Eucharistie H. Scheve 
Woensdag 5 april 2023 9.30 uur Andreashuis Brummen WCV A. Bos

10.15 uur O.L.V. Tenhemelopnemingkerk Borculo Rozenkransgebed werkgroep
19.00 uur H. Willibrordkerk Drempt Rozenkransgebed werkgroep

Donderdag 6 april 2023 10.00 uur H. Josephkerk Lochem WCV C. Timmerman
vieringen Witte Donderdag zie pagina 11

Vrijdag 7 april 2023 vieringen Goede Vrijdag zie pagina 11
Dinsdag 11 april 2023 10.00 uur IJsselflat Zutphen WCV T. ten Bruin
Woensdag 12 april 2023 9.30 uur Andreashuis Brummen Samenkomst werkgroep

9.30 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie E. Wassink
10.15 uur O.L.V. Tenhemelopnemingkerk Borculo Rozenkransgebed werkgroep

Donderdag 13 april 2023 19.00 uur O.L.V. Tenhemelopnemingkerk Borculo WCV T. ten Bruin
Dinsdag 18 april 2023 19.00 uur H. Maritnus Baak Eucharistie J. Baneke
Woensdag 19 april 2023 9.30 uur Andreashuis Brummen Woord & gebed werkgroep

9.30 uur H. Johannes de Doperkerk Zutphen Eucharistie H. Scheve 
10.15 uur O.L.V. Tenhemelopnemingkerk Borculo Rozenkransgebed werkgroep

Donderdag 20 april 2023 19.00 uur De Bleijke Hengelo WCV werkgroep

DOORDEWEEKSE VIERINGEN     

Aanbidding H. Sacrament en biechtgelegenheid
Zutphen: H. Johannes de DoperKerk, 
iedere vrijdag 15.00-15.45 uur.
En Jezus zei: “Kunt ge dan niet één uur 
met mij waken?” Zo is het eigenlijk ook 
op de vrijdagmiddag: een uurtje Aanbid-
ding. Kom even tot jezelf, mediteer, bid 

voor je familie, je vrienden, bekenden 
en vooral voor de naasten die het hard 
nodig hebben. En bid vooral ook voor 
de vrede. Biechtgelegenheid op eerste 
vrijdag van de maand.
Welkom op de vrijdagmiddag!

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’.

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
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Paaseieren met 
tuinkers
Maak in huis je eigen paastuintje. Daarvoor heb je het 
volgende nodig.

 een lege eierdoos of een paar eiderdopjes
 lege eierschalen
 zaadjes van de tuinkers
 watten
 water om de watten mee te begieten of een plantenspuit.

Je maakt het tuintje 
door de eierschalen in de 
eierdoos of eierdopjes te 
plaatsen. Vul vervolgens 
de eierschalen met een 
pluk watten. Bevochtig de 
watten met een klein beetje 
water. Zorg ervoor dat de 
watten helemaal vochtig 
zijn, maar er mag geen 
water onderin de eierschaal 
blijven staan. Bestrooi 
de natte watten met de 
tuinkerszaadjes. Verspreid 
de zaadjes goed, zodat ze 
niet te veel op elkaar liggen. 
Druppel hier voorzichtig 
nog een beetje water 
overheen.
Zet de eierdoos of 
eierdopjes op een lichte 
plaats, bijvoorbeeld in de 
vensterbank. Controleer 
elke dag of de watten nog 
voldoende vochtig zijn en 
druppel er zo nodig iets 
water bij. Terwijl je wacht 
tot de zaadjes kiemen, kun 
je de eitjes mooi versieren. 
Teken er bijvoorbeeld 
voorzichtig een gezichtje op. Als de plantjes groot genoeg 
zijn, lijken dit net haren.

Na een paar dagen kun je zien dat de zaadjes zijn gekiemd 
en na een week kun je de tuinkers eten. Dat is lekker op een 
boterham met kaas of door een salade.

En hoe leuk is het als je de eitjes op tafel zet bij het 
paasontbijt!

Eerste H. Communie
Vanwege een te gering aantal opgaves heeft de 
werkgroep communievoorbereiding in overleg met het 
pastoraal team moeten besluiten om geen voorbereiding 
te starten. Er is dus geen Eerste Heilige Communiefeest 
in 2023.

Familievieringen 
met Palmpasen  
en Pasen
De volgende vieringen zijn speciaal voor gezinnen met 
jonge kinderen:

Palmzondag 2 april om 10.00 uur in de 
  H. Josephkerk in Lochem.

Palmzondag 2 april om 10.00 uur in de 
  H. Willibrordkerk in Ruurlo.

Paaszaterdag 8 april om 19.00 uur in de 
  H. Josephkerk in Lochem. 

Meer informatie over de vieringen in Lochem kunnen 
jullie vinden op pagina 17.

Heilig Vormsel
De voorbereiding van de vormelingen is op 7 februari 
gestart met een informatieavond voor vormelingen 
en ouders. Het voorbereidingsweekend is gepland op 
25 en 26 maart. Wij wensen de jongeren een goede 
voorbereiding toe.
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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

Oproep bezorgers 
Onderweg 
Wij hebben dringend behoefte aan een 
nieuwe bezorgers van ons parochieblad 
Onderweg. 
Het betreft de wijken:
277 Warnsveld in de omgeving 
Ramshorst/Het Have.
310 De Moesmate vanaf nr. 1 tot 147.
337 Braamkamp vanaf nr. 207 tot 425.
146 Hazekamp/Gasthuis/Weg naar Laren 
en omgeving.
Mocht u dit blad willen bezorgen, 
dan kunt u contact opnemen met ons 
secretariaat op dinsdagochtend tussen 
9.00 uur en 11.00 uur. 
Telefoonnr. 0575-527080 of per email 
info@stjan-emmanuel.com.
Secretariaat RK GG Sint Jan-Emmanuel.

Bewoners Sutfene op 
bezoek in de St. Jan
Bijgaand een foto van het bezoek dat een 
aantal bewoners met hun begeleiders 
daags voor Kerstmis aan de St. Jan 
brachten.
Met verwondering keken zij naar 
sfeervolle ruimte en de prachtige 
bloemversiering en natuurlijk vertoefden 
zij daarna bij de kerststal.
Hier las ik het Lucas Evangelie over 
de geboorte van het Kerstkind voor, 

staken een kaarsje op en luisterden 
we naar enkele kerstliederen en 
sloten het bezoekje af met een warme 
chocolademelk.
Dankbaar voor de geboden gelegenheid 
en deze warme ontmoeting ging het 
daarna langs de Berkel weer richting 
Lunette.
Wim Laurensse

Een kwartiertje voor God 
in de middagpauzedienst
In de drukke Beukerstraat midden in de 
stad staan elke donderdag vanaf kwart 
voor twaalf de deuren van de lutherse 
kerk wijd open. Het bord voor de kerk 
nodigt voorbijgangers uit om binnen 
te komen voor de middagpauzedienst. 
Het is nog stil in de kerk. Alleen het 
geroezemoes van winkelende mensen 
en verre draaiorgelmuziek klinkt op 
de achtergrond. De Paaskaars brandt, 
een enkeling zoekt een plekje om de 
gedachten even rustig te laten gaan, of in 
stilte te mediteren. Om twaalf uur begint 
een kwartiertje orgelmuziek. De klanken 
van het Lohmanorgel dwarrelen door de 
open deuren naar buiten en dat trekt weer 
mensen aan. Soms verbazing, dat hier 
een kerkje is. Soms een liefhebber van 
orgelmuziek, die het orgel wil bekijken. 
En ook mensen die na het doorknippen 
van de vaak drukke week even op adem 
willen komen met een lied, een lezing, een 
gebed.
Aan de wekelijkse middagpauzediensten 
werken voorgangers, organisten en 
vrijwilligers van bijna alle kerken en 
geloofsgemeenschappen van Zutphen 
en omgeving mee. Regelmatig is er een 
extra muzikale bijdrage van een zanger of 
fluitist. De liturgie is van een vast concept, 
maar natuurlijk heeft elke voorganger 
zijn of haar eigen inbreng vanuit ieders 
religieuze traditie. Twee gastvrouwen 
of gastheren uit de werkgroep die de 
middagpauzediensten organiseert, 
zorgen ervoor dat de deuren opengaan en 

verwelkomen de kerkbezoekers. 
De middagpauzediensten worden al 
meer dan dertig jaar wekelijks gevierd 
in de lutherse kerk. Tot de opheffing 
van de Zutphense Raad van Kerken viel 
de werkgroep hieronder en is daarna 
zelfstandig verdergegaan, zij het met 
de onontbeerlijke steun van geleverde 
menskracht en giften van de plaatselijke 
kerken.

In een tijd als deze waarin de ene 
crisis de andere opvolgt, waarin we 
zo makkelijk worden meegesleurd in 
de race om snel en meer, waarin we 
bestookt worden door vragen die ons 
diepste bestaan raken, blijven spirituele 
pleisterplaatsen onmisbaar. Al is het 
maar voor een uurtje of een kwartiertje op 
de donderdagmiddag…U bent van harte 
welkom!
Coby Aartsen

Overleden
26/12: Wilhelmus Adrianus Jehee, 
88 jaar
03/01: Johannes Hendrikus 
Westervoorde, 87 jaar
27/01: Catharina Christina Mos-
Klinkenberg, 90 jaar

Middagpauzediensten
9/3: ds. P.D. Wolthaus; 16/3: dhr. A. 
Verburg; 23/3: ds. J. van Houwelingen; 
30/3: ds. Mevr. L. van Prooyen 
Schuurman; 6/4: ds. S.A. Meijer (Witte 
Donderdag); 13/4: ds. C. Bochanen; 
20/4: ds. W. Stolte.

Kopij
Inleverdatum kopij volgende Onderweg: 
17 maart.
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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

Andreasmarkt Brummen
Op zaterdag 22 april 2023 organiseert 
de Andreascommissie weer de jaarlijkse 
rommelmarkt op de Tuinstraat in 
Brummen. De markt is gesitueerd 
rond het Andreashuis. Wij kunnen nog 
steeds mooie spulletjes gebruiken om te 
verkopen. Wij helpen u dan ook graag 
van uw overbodige spulletjes af. We halen 
elke 1e zaterdag van de maand spulletjes 
bij u thuis op. 
De ophaaldagen zijn gepland op zaterdag 
4 februari, zaterdag 4 maart en zaterdag 1 
april 2023. Bij voldoende aanbod gaan we 
ook de zaterdagen 18 februari, zaterdag 18 
maart en zaterdag 15 april 2023 ophalen. 
U kunt uzelf aanmelden bij Ans Elshof, op 
telefoonnummer: 06 8333 5207 
of via de email op:  
goederen@andreasmarktbrummen.nl.
De Andreascommissie Brummen.

Vieringen
Zie voor de woensdag-
morgen vieringen, 
bijeenkomsten en de 
weekendvieringen: 
Het vieringenschema.
De weekendvieringen zijn ook nog 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.

Intenties
08-03: Jan Uiterweerd, Mientje 
Brouwer, Gerda Elshof-Nijhof, Eef 
Leeflang, Trees Ottink-te Loeke.
15-03: Jo v.d. Beld, Marietje Smeenk-
Besselink, Hikmet Mansour, Bernadett 
Holleboom, Trees Ottink-te Loeke.
22-03: Henk Peters, Willemien 
Willemsen, Till Spitteler-Meinderts, 
Willie Moor, Trees Broekhof-Saals, Trees 
Ottink-te Loeke.
05-04: Jan Uiterweerd, Marietje 
Smeenk-Besselink, Overleden ouders 
Broekhof-Rempt, Willemien Willemsen, 
Til Spitteler-Meinderts, Bernadett 
Holleboom.
19-04: Henk Peters, Jo v.d. Beld, 
Mientje Brouwer, Eef Leeflang, Tonny 
Elshof-Hafkamp, Liselore v.d. berg, 
Willie Moor, Trees Broekhof-Saals, Trees 
Ottink-te Loeke.

Overleden
Op 13 januari is overleden Theresia 
Hermina Johanna (Trees) Ottink-
te Loeke. Trees mocht 88 jaar worden, 
zaterdag 21 januari hebben we tijdens 
een intieme viering in het Andreashuis 
haar leven herdacht, waarna zij op onze 
begraafplaats, bij haar man Theo, te ruste 
is gelegd.

Op 19 januari is overleden Petrus 
Henricus Ludovicus (Piet) 
Willemsens. Piet mocht 89 jaar worden, 
donderdag 26 januari hebben wij tijden 
een viering in de Pancratiuskerk zijn 
leven herdacht, waarna hij op onze 
begraafplaats, bij zijn vrouw Thea, te 
ruste is gelegd.

Kerkbalans lopers
We zijn heel blij dat er Kerkbalans lopers 
zijn, mensen die niet alleen financieel, 
maar ook met handen, voeten en 
fietsbanden willen bijdragen aan het in 
stand houden van onze gemeenschap in 
Brummen. Er zijn echter in het lopers 
bestand vacatures ontstaan, daarom 
zijn we op zoek naar versterking van 
de gelederen. De taak van de loper is: 
rondbrengen van de enveloppen en deze 
later (1 – 1,5 week) weer ophalen bij de 
parochianen. Vervolgens de enveloppen 
inleveren in het Andreashuis, waar dan 
altijd koffie/thee en/of een glaasje gereed 
staat. Kortom, gezellig werk, met tot slot 
bovendien een bescheiden attentie.
Aanmelden kan bij ondergetekende, via 
e-mail: lgimul@gmail.com
of 06 3076 8198.
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw 
medewerking.
Laurens Mul, penningmeester locatie  
H. Andreas, Brummen

Vastenactie 2023:  
“Een nieuwe start in 
Zuid-Soedan”
In 2023 kijken we naar mensen die al 
dan niet gedwongen hun huis verlaten. 
De redenen waarom mensen dat doen, 
verschillen. Sommige mensen slaan op 
de vlucht vanwege oorlog, natuurrampen 
of omdat een overheid of groot bedrijf 
zich de kostbaarheden toe-eigent waar ze 
leven. Anderen vertrekken in de hoop op 
een beter leven of om geld te verdienen 
voor hun familie.

Het project:
Dit jaar zetten we één project extra in de 
schijnwerpers. In Zuid-Soedan steunen 
we mensen in de deelstaat Warrap, 
die het geweld in hun dorp moesten 
ontvluchten en nu ergens anders in Zuid-
Soedan een nieuw bestaan proberen op te 
bouwen. We willen ervoor zorgen dat de 
deelnemers na wat ondersteuning in hun 
eigen levensonderhoud kunnen voorzien.
Uitgebreide informatie vindt u in de 
vorige Onderweg, nummer 2, op pagina 
10 en op pagina 9 van deze Onderweg. 

Hoe kunt u helpen? 
In de veertigdagentijd wordt in onze 
parochiekerken voor het project in Zuid-
Soedan gecollecteerd. U kunt uw bijdrage 
ook overmaken op bankrekening:
IBAN: NL04 RABO 0322 3951 00 
t.n.v. Parochie 12 Apostelen  -  onder 
vermelding MOV Vastenactie 2023. Uw 
bijdrage is enorm welkom!
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Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming  
Joppe
Joppelaan 71 a, 7215 AD Joppe; 0575-494221; 
rkkerkjoppe@hetnet.nl; www.rkkerkjoppe.nl
Secretariaat: maandag en donderdag 9.30-11.30 uur.
Rekeningnr.: NL82RABO0322303001;  
Redactie: willie.lenselink@planet.nl

Locatieraad Elsje August de Meijer, vz. 0575-431401;  
Marijke Heeren, secr. 0570-542000; Jan Roes, pm.  
0575-490711; Ton Demmers, geb. 0575-491212.

Pastoraatgroep Bertus Haarman, 0573-432407; Clemens 
Tenholter, 0575-492392; Germaine Wijnands, 06-53227452, 
Anne Wijffels, 0575-490752; Lenneke Groenevelt, 0575-846657.

PCI: email: joppe@pci12apostelen.nl

Familieberichten 
Overleden: Arnoldus Gerardus 
Leufkens, op de leeftijd van 93 jaar. 
Johannes Bernardus Dijkman, op de 
leeftijd van 97 jaar.

Korendag in Joppe 
Zondag 29 januari jl. luisterde het 
projectkoor van onze parochie (28 
zangers) de eucharistieviering, waarin 
pastoor Scheve voorging, op. Na de 
serieuze repetitie op de zaterdag daaraan 
voorafgaand werden de koorzangers 
en zangeressen van een lekkere lunch 
voorzien in een warme pastorie. 
Gezongen werd de Willibrordus Mis van 
Bartelink. Voor hun prestatie ontving het 
koor o.l.v. Joop van Goozen en met Ron 
Holtslag achter het orgel, complimenten 
van de kerkgangers. Wel werd door 
menigeen het meezingen van herkenbare 
liederen gemist! Onder het genot van 
koffie/thee en krentenwegge werd nog 
gezellig nagepraat. 
Dank aan de koffiegroep!

Meditatie op het 
Evangelie
Bij gelegenheid van een eucharistieviering 
stuurt pater Auping een overweging naar 
aanleiding van de evangelietekst van de 
betreffende zondag. Een kopie van de 
tekst ligt achter in de kerk en staat op 
de site. Wij wensen u veel devotie bij het 
lezen.

Jubileum Magda
Voor haar 25-jarig jubileum in dienst van 

de parochie ontving Magda op 6 januari 
jl. de Willibrord Plaquette. We noemen 
haar ‘onze’ Magda omdat Magda van 
Ommen – Zandstra 25 jaar geleden haar 
parochiewerkzaamheden in Joppe voor 
pastoor Grondhuis is gestart. 
Meer informatie leest u op de site.

15 januari 2023
Aansluitend aan een mooie 
eucharistieviering met pastor Zandbelt, 
genoten we in het Bosrestaurant 
van een warm welkom, koffie en de 
inmiddels fameuze Joppe-petit fours. 
In een terugblik op 2022 stonden we 
stil bij de dierbare overledenen van 
onze geloofsgemeenschap en ook bij het 
heengaan van pastor Jan Leisink.

Toekomst
2022 was ook het jaar waarin we de 
kater van de voorgenomen kerksluiting 
moesten verwerken. Gelukkig zijn we niet 
in deze kater blijven hangen, maar met 
elkaar in overleg gegaan. Op 18 mei werd 
door de locatieraad en pastoraatgroep 
een informatieavond georganiseerd. Die 
geslaagde bijeenkomst heeft geresulteerd 
in een initiatiefgroep van een aantal 
betrokken parochianen. Onder bezielende 
leiding van Hein Abeln en Peter Wolbert 
werden plannen gesmeed, steeds in 
overleg met het parochiebestuur. Een 
ontwerp van architect Harry van ’t Hof 
voor een hotel-restaurant met separate 
ruimte voor de geloofsgemeenschap is op 
1 december in de kerk gepresenteerd en 
positief ontvangen.

Kruisweg  
De traditionele Kruisweg zal op vrijdag 7 
april om 15:00 uur gebeden worden.
Voorganger: Willem Achtereekte. Bertus 
Haarman draagt het kruis langs de 14 
staties van de kruisweg. U bent van harte 
welkom.

155 jaar kerk in Joppe
Dit jaar vieren we de 155e verjaardag van 
onze kerk. Op zondag 14 mei, Moederdag, 
willen we na de eucharistieviering daar 
een feestelijk tintje aan geven.

Vrijwilligers
De tuingroep is helaas opgehouden te 
bestaan en op originele wijze karakteriseert 
en bedankt Henk Brandjes, de voorman, 
zijn leden. Buitenkerststalbouwers, 
schoonmaakgroep, roostercommissie 
en de jongste vrijwilliger ontvangen een 
welverdiend woord van dank.

Koffieochtend op 
woensdag 8 maart
Voor deze koffieochtend hebben we 
de heer Johan Weijenberg uit Harfsen 
uitgenodigd. Hij is emeritus dominee en 
heeft o.a. veel gewerkt in de jeugdzorg, 
met de jeugd zelf en verder ook in de 
wereld van de gevangenis. Dit zijn een 
paar van de onderwerpen, waar hij ons 
onder andere over zal vertellen. Op 8 
maart om 10.00 uur in de pastorie bent 
u allen van harte welkom. 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.

Op weg naar Pasen
De locatieraad en de pastoraatgroep 
wensen u een zinvolle veertigdagentijd op 
weg naar het Paasfeest, de viering van de 
Verrijzenis van Jezus, onze hoop op een 
betere wereld. Zalig Pasen!

Eerste Paasdag 
Eerste Paasdag om 10.00 uur zal 
pastoraal werker Carin Timmerman 
Bos voorgaan in een woord- en 
communieviering. Laten we samen vieren 
en zingen. Komt u/je ook ?

Het koor
Jo Oosterwegel bedankt Harry van 
Bruijnessen voor zijn inzet als vervanger 
van onze organist Theo Mokkink die door 
ziekte tijdelijk niet kan spelen. Laten we 
blijven omzien naar elkaar!
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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 Thea van Huijstee, 0573-258442.

PCI: email: lochem@pci12apostelen.nl

Familieviering Palmpasen
Op Palmzondag (2 april 
2023) is er om 10.00 uur 
een familieviering. 
Kinderen kunnen met hun 
versierde palmpasenstok 
aan de intocht meedoen. 
Natuurlijk is iedereen, ook 
zonder palmpasenstok, van 
harte welkom.

De versierde 
palmpasenstok vertelt 

ons van alles over de Goede Week. De 
vorm van een kruis symboliseert het 
kruis waaraan Jezus gestorven is. Het 
broodhaantje boven op de stok is het 
brood dat Jezus deelde met zijn vrienden 
tijdens het Laatste Avondmaal en dat 
wij nog altijd delen tijdens de uitreiking 
van de communie. Het brood in de vorm 
van een haantje geeft aan, dat de haan 
drie keer kraaide toen Petrus zei dat hij 
geen vriend van Jezus was. Een slinger 
met 30 rozijnen geeft aan dat Judas van 
de Romeinse soldaten 30 zilverlingen 
ontving voor het verraden van Jezus, 
dit door Jezus een kus te geven. Zo 
wisten de soldaten wie Jezus was wie ze 
gevangen moesten nemen. De gekleurde 
eieren symboliseren nieuw leven: de 
verrijzenis van Jezus. Dat betekent dat 
Hij nog altijd onder ons is. Groene takjes 
aan de palmpasenstok zijn niet alleen 
een symbool van leven, maar ook van de 
takken waarmee Jezus werd toegejuicht 
toen Hij Jeruzalem binnenging. Zo vertelt 
de palmpasenstok ons het verhaal van de 
Goede Week, dat begint met de intocht 
van Jezus in Jeruzalem en eindigt met 
Jezus’ opstanding op Pasen.

Goede Vrijdag
Op Goede Vrijdag (7 april) is het in onze 
St. Josephkerk traditie om ’s middags 
om 15.00 uur een kruisweg te houden. 
Daarbij wordt niet langs de kruiswegsta-

ties gelopen, maar zitten de kerkgangers 
in de kerkbanken om telkens naar een 
meditatie bij de opeenvolgende staties te 
luisteren. De 14 kruiswegstaties bestaan 

uit tegeltableaus waarop de lijdensweg 
van Jezus is afgebeeld. Deze zijn gemaakt 
door de Arnhemse kunstschilder Bernard 
Janssen. De kruisweg begint met muziek 
uit de Matthäus Passion. De gebeden bij 
de staties worden afgewisseld met me-
ditatieve overdenkingen en mooie delen 
uit de Matthäus Passion. Dat geeft, zoals 
elk jaar, een zeer ingetogen en sfeervolle 
bijeenkomst.
U bent van harte welkom op vrijdag 7 
april om 15.00 uur.

Familieviering 
Paaszaterdag
Op de ‘derde dag’ is Jezus verrezen en dat 
vieren we op de avond van Paaszaterdag 
(8 april) in de familieviering van 
19.00 uur. We vieren dat Jezus uit de 
dood is opgestaan, dat Hij leeft en dat Hij 
onder ons is. 
Wij kunnen daardoor leven naar zijn 
goede voorbeeld. Wij vieren dat Jezus het 
Licht was, het Licht dat ook wij moeten 
zijn voor onze medemens. Zo hopen we 
dat iedereen in het nieuwe leven – in dit 
Licht – kracht en troost vindt.

Meer nieuws uit de Lochemse geloofsge-
meenschap vindt u op www.12apostelen.nl 
onder Geloofsgemeenschappen, Lochem 
en in de nieuwsbrief. 
Voor de nieuwsbrief kunt u zich aanmelden 
via nieuwsdrief.rkkerklochen@kpnmail.

Oecumenische viering 
Het is zondag en dan gaan we naar de 
kerk. Ja, en als we gaan, is dat meestal 
naar de ‘eigen’ kerk. Daar voelen we ons 
thuis, daar zijn we thuis in onze eigen 
kring. Het voelt vertrouwd en bekend. 
Maar een paar keer per jaar is dat anders. 
Dan is er een oecumenische viering in de 
St. Josephkerk of de St. Gudulakerk. Dan 
vieren, bidden en zingen we met elkaar 
als christelijke gemeenschap van Lochem. 
Dan ontmoeten we elkaar na afloop bij 
een kop koffie of thee en dan wordt onze 
kring ineens breder. 
De oecumenische viering op 22 januari 
jl. was in de ‘Week van Gebed voor de 
Eenheid van Christenen’. Samen bidden 
voor de eenheid van christenen stelt ons 

in staat na te denken over wat ons bindt. 
In de viering werd ons voorgehouden dat 
het niet betekent dat we allemaal gelijk 
moeten zijn in denken en handelen. Die 
verscheidenheid ervaren we niet alleen 
in kerkgemeenschappen, maar ook in 
onze ‘eigen’ kring. Het gaat erom goed te 
luisteren en respect op te brengen voor 
de ander. Het thema van de viering was 
deze zondag: “Ik heb een steen verlegd” 
en daarbij luisterden we onder andere 
naar het gelijknamige lied dat Bram 
Vermeulen ooit zong. De boodschap is 
dat we allemaal ons eigen steentje mogen 
bijdragen om de wereld om ons heen 
beter te maken. 
Roelof Heringa
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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 

Vooraf
Als u deze Onderweg leest is het 
onderhand al maart en gloort het voorjaar 
al. Ook in onze geloofsgemeenschap 
gloort er van alles en nog wat. Daarover 
leest u meer in deze Onderweg.

Kerst- en 
nieuwjaarperiode
In de vorige editie zijn de activiteiten 
tijdens Kerst en Oud & Nieuw al deels 
gemeld. Terugblikkend en aanvullend 
daarop melden we u het volgende:

 Op 24 december vond er een mooie 
woord- en communieviering plaats met 
Gerry Spekkink als voorganger.

 De nieuwjaarsviering op 8 januari 
werd geleid door pastor Zandbelt 
en werd goed bezocht. Dat gold ook 
voor de traditionele nieuwjaarsborrel 
nadien. Knallen met kruk leek 
het thema wel. In een bomvolle 
parochiezaal werd er, terwijl de 
kurken knalden, met een glas prosecco 
geproost op het nieuwe jaar. 

Overige vieringen
Niet alleen rondom de feestdagen 
maar ook daarna “gloorde” het van de 
activiteiten in onze geloofsgemeenschap. 
Een korte terugblik:

 De traditionele oecumenische “dienst 
van de eenheid” vond plaats op 15 
januari. Voorgangers waren dominee 
Ruben den Hartog en (emeritus) 
pastor Wil Matti. We zien al jaren 
dat we een hele goede samenwerking 
hebben met onze “zusters en broeders” 
van de protestantse gemeente in 
Vorden. Zo worden de bloemstukken 
door de bloemengroepen van beide 
kerken gezamenlijk verzorgd. 

 Onze “samenkomsten” mogen zich 
verheugen in een goede belangstelling. 
Dat gold ook voor de samenkomst 
op 29 januari. Deze werd door Ton 
Rutting verzorgd met als thema “de 8 
zaligsprekingen”. 

Overleden
Op 16 januari 2023 overleed Riet 
Westerhof-Veenhuizen op de leeftijd 
van 83 jaar. Hoewel ze al enkele jaren in 
Hengelo woonde, hoorde zij toch nog bij 
onze gemeenschap. De uitvaart vond dan 
ook op 21 januari plaats in de Christus 
Koningkerk, waarna zij werd begraven 
op het R.K. gedeelte van de begraafplaats 
in Vorden, Wij wensen haar kinderen en 
kleinkinderen veel sterkte in de komende 
tijd. Moge zij rusten in vrede.

Op 24 januari 2023, kort voor zijn 84e 
verjaardag, overleed Harry Sueters. 
Het afscheid heeft in kleine kring plaats 
gevonden.
Wij wensen zijn echtgenote, kinderen en 
kleinkinderen veel kracht om het verlies 
te verwerken. Moge hij rusten in vrede.

Komende activiteiten
Ook in de komende periode gloort 
het van de activiteiten in onze 
geloofsgemeenschap. Naast de reguliere 
“vieringen” zijn er activiteiten die extra 
aandacht verdienen. Zoals onder andere:

 De samenkomst op 16 maart wordt 
verzorgd door “kunstenaar” Wim de 
Mul. Als verzamelaar van “kruizen” 
(hij heeft er duizenden) verzorgt 
hij een lezing over “het kruis”. De 
samenkomst sluit aan bij het thema 
van het Heiligenbeeldenmuseum van 
dit jaar: “met vallen en opstaan”.

 De oecumenische Palmpasenviering 
is op 2 april in de Dorpskerk met Jaap 
Harmsen als voorganger. In deze 
viering krijgen kinderen volop de 
aandacht.

 Op 7 april vindt de onderhand 
traditionele “Passie” plaats. Die wordt 
altijd heel druk bezocht. Zoals het er 
nu naar uitziet kunt u om 15.00 uur 
of om 19.00 uur terecht. Maar hou de 
communicatie daaromtrent wel goed 
in de gaten!

De toekomst
De toekomst van onze geloofsgemeen-
schap vraagt de inzet en aandacht van 
zowel de locatieraad en pastoraatgroep 
als ook die van onze parochianen. We 
merken gelukkig dat iedereen daarbij 
sterk betrokken is. Veel zaken vragen 
onze aandacht, zoals onder andere:
Zoals u weet is bisschop Eijk voornemens 
om woord- en communievieringen 
nagenoeg geheel af te schaffen. Omdat 
daardoor o.a. de vitaliteit van een 
geloofsgemeenschap wordt aangetast zijn 
we (ook) in Vorden een petitie gestart. 
Met als doel dat de bisschop van dat 
voornemen afziet. Nagenoeg al onze 
parochianen hebben die petitie inmiddels 
ondertekend. Achter in de kerk liggen nog 
exemplaren. Onze broeders en zusters 
van de protestantse kerk in Vorden leven 
met ons mee. Sterker nog, die hebben 
“in groten getale” een eigen versie van 
de petitie naar de bisschop gestuurd. 
Verbondenheid ten top!

Dat de samenwerking met het 
parochiebestuur helaas niet goed verloopt 
is ook iedereen wel bekend. O.a. over 
het beleid en de ondersteuning van onze 
geloofsgemeenschap in de toekomst (na 
sluiting van de kerk) lopen de meningen 
sterk uiteen. Helaas zit er geen schot in 
de zaak en blijven wij onze grote zorgen 
houden. Op 16 februari vindt er weer een 
gesprek plaats, we houden u op de hoogte.

Namens de locatieraad en 
pastoraatgroep, Jaap Harmsen
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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

Vasten 40 dagentijd 2023: 
Uit liefde voor jou
Uit liefde voor jou. Woorden die laten 
zien dat je voor iemand van betekenis wilt 
zijn. Dat ‘t je echt om die ander te doen is. 
Jezus heeft ons laten zien hoe je dat kunt 
doen. Hij gaf zijn tijd, zijn aandacht en 
zelfs zijn leven uit liefde voor mensen. 
Een plek die ons daaraan herinnert 
is de Tafel van de Heer, waar we 
worden opgeroepen om te delen van 
wat we ontvangen. Zo inspireert Jezus 
ons tot op de dag van vandaag. In de 
Veertigdagentijd geven we Zijn liefde 
door: aan mensen dichtbij en ver weg.
Zaterdag 25 februari om 18.00 uur willen 
we als diaconie van de PG De Wijngaard 
samen met de R.K. Kerk uit Borculo 
en een aantal dames uit de Oekraïne 
een “sobere” maaltijd bereiden. Deze 
samenkomst zal gehouden worden in 
het K.J. gebouw achter de R.K. kerk. 
(Steenstraat 26)
Aansluitend is er om 19.00 uur een 
gebedsviering verzorgd door het koor 
“Stemmig” en waarin Margriet te 
Morsche zal voorgaan. 

Deze dienst zal in teken staan van de 
oorlog in de Oekraïne die dan al één jaar 
lang duurt. Verbinding tot stand brengen, 
de eerst stap op weg naar Vrede. Hoe 
breng je dat beetje licht in de harten van 
de mensen? Hoe houden we de hoop 
levendig? Hoe staan wij in het leven en 
hoe kunnen wij een bijdrage leveren? Met 
liederen, verhalen en gebeden proberen 
we de verbinding zichtbaar te maken.
We hopen dat u komt om samen met de 
mensen uit Oekraïne, die voor ons willen 
koken, de sobere maaltijd te delen. Samen 
met elkaar eten werkt heel verbindend!
Zaterdag 25 februari in Onze Lieve 
Vrouw Tenhemelopneming (R.K. Kerk) in 
Borculo.

Vanaf 17.30 uur is het K.J. gebouw open 
en om 18.00 uur beginnen we met de 
maaltijd.

Graag opgeven bij Aafke Hesselink 06-
10170751 of Anny Rensink 06-25472664.
Dit is een initiatief van de Hervormde 
Gemeente waar wij als R.K. 
geloofsgemeenschap Borculo graag aan 
meewerken.

Intenties
9 maart: Fam. Pelgrum, Theo en 
Riek Verheijen, Wim ten Hagen, Theo 
Blom. Anneke Nieuwveld-van der Wurp 
(jaargedachtenis).
25 maart: Overleden ouders 
Elschot-Spekschoor, Jan Geerligs 
(jaargedachtenis).
13 april: Overleden ouders Elschot-
Spekschoor, Fam. Pelgrum, Theo en Riek 
Verheijen. Overleden ouders Nieuwveld-
van der Wurp.
22 april: Theo Blom.
 

Overleden
Op 7 januari 2023 is overleden op 88 
jarige leeftijd de heer Jan Vreeburg. De 
crematieplechtigheid was op 14 januari.

Vervolg Olburgen

Intenties
12 maart: Mientje Schotman, Mientje 
Beijer-Koster, Antoon Gosselink en 
Truus Gosselink-Steverink, Geert, vader 
en moeder Pelgrom, Anny Gieling, Rie 
Gosselink-Harms en Ton Gosselink, 
Gerard en Marietje Lebbink, Harry en 
Grada Gerritsen-Reulink, Robert Vallen, 
Jan Egging en Marietje Egging-Houtman, 
Jan Schotman en Dora Schotman-
van Hal, Willemien Horstink-Groot 
Koerkamp en Jan Horstink, Annie 
Gosselink-Pasman en Albert Gosselink, 
Harry en Grada Gerritsen-Reulink, Jan 
Wigman en Willy Wigman-Reijers

9 april: Gerard en Marietje Lebbink, 
Willemien Horstink-Groot Koerkamp en 
Jan Horstink, Harry en Grada Gerritsen-
Reulink, Jan Wigman en Willy Wigman-
Reijers, Annie Gosselink-Pasman en 
Albert Gosselink, Geert, vader en moeder 
Pelgrom, Mientje Beijer-Koster, Bart 
Godschalk en Corrie Godschalk-Franken, 
Anny Gieling, Antoon Gosselink en Truus 
Gosselink-Steverink, Rie Gosselink-
Harms en Ton Gosselink, Mientje 
Schotman, Robert Vallen, Jan Egging en 
Marietje Egging-Houtman, Jan Schotman 
en Dora Schotman-van Hal
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H. Willibrord - Ruurlo
Groenloseweg 3; 7261 AM Ruurlo; 0573-451456; 
info@willibrordkerkruurlo.nl 
Rekeningnr.: NL67RABO0356750396 of 
NL86INGB0002465958 (kerkbijdrage).
Redactie: w.bremer01@gmail.com 
Opgave gebedsintenties bij Anny Strijker; 452652;  
anny@strijkerweb.nl

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

PCI: email: ruurlo@pci12apostelen.nl 

Familieberichten
Op 15 januari 2023 is de heer 
Wilhelmus Bernardus Mijnen 
(Wim) uit Ruurlo overleden. Hij is 86 
jaar geworden. De crematie heeft op 
zaterdag 21 januari plaatsgevonden.
Op 26 januari 2023 is mevr. Adeline 
Elisabeth Wilhelmina Welling - 
Hoogma (Dé) te Lochem overleden. Zij 
is 95 jaar geworden. Zij is op woensdag 
1 februari 2023 op het kerkhof van de H. 
Willibrord kerk in Ruurlo begraven.

Diaconie in de praktijk
Deelkast
Sinds het begin van de adventstijd staat er 
in de Mariakapel in Ruurlo een deelkast 
en een deelkoelkast en vriezer. Daar 
kunnen mensen zeven dagen in de week 
van ‘s morgens 7:00 uur tot ‘s avonds 
21:00 uur terecht om levensmiddelen 
te delen. Je kunt er producten brengen 
of halen. Mensen die in deze tijd moeite 
hebben om rond te komen kunnen 
daar terecht om te halen wat ze nodig 
hebben. En je kunt er binnen lopen 
voor een moment van stilte of om een 
waxinelichtje aan te steken bij Maria. 
Rond de feestdagen werden er vele 
goederen gebracht en gehaald. De loop zit 
er inmiddels goed in. We zijn dankbaar 
dat mensen zo anoniem blijven delen met 
elkaar. Blijf dus komen en vul de deelkast 
met levensmiddelen voor je medemens.

Brede Dak
Een andere diaconale activiteit in Ruurlo 
is het Brede Dak. Vanaf januari is het 
Brede Dak Breder geworden door de 
samenwerking met het gemeente eetcafé 
van de Dorpskerk. We hebben onderdak 
gevonden in de Sprankel. Burgemeester 
van de gemeente Berkelland, Joost van 
Oostrum heeft het nieuwe onderkomen 
geopend tijdens de eerste maaltijd van 
dit jaar. Met ruim 60 gasten aan tafel 
heeft het Brede Dak aan velen onderdak 
geboden.

Saamhorigheid, gezelligheid en 
verbinding zijn de drie belangrijkste 
pijlers. 
Samen eten schept een band. Elke 
eerste donderdag van de maand komen 
gasten en vrijwilligers samen om te 
eten. Wilt u een keer mee-eten dan kunt 
u zich melden bij Anny Strijker. Anny 
verzorgt de administratie van de gasten 
en eventueel het vervoer. U kunt haar 
bereiken op 06-41569858.

Seniorenviering 
Op 29 maart a.s. zal er om 10.00 uur een 
eucharistieviering zijn. Pastoor Scheve 
zal hierin voorgaan. Ook niet senioren 
zijn natuurlijk van harte welkom. Na de 
viering drinken we samen koffie. 
Wilt u hierbij zijn maar kunt u niet op 
eigen gelegenheid komen dan zorgen 
wij voor vervoer. Bel dan even met Anny 
Strijker 452652 of 06-41569858

Ook kinderen weten de 
kerk nog te vinden
Dit is met name te danken aan het 
feit dat het kinderkoor Sing a Song de 
gezinsviering op kerstavond muzikaal 
ondersteunde. Naast de mooi gezongen 
kerstliedjes was er ook door de werkgroep 

kinderliturgie flink aandacht besteed aan 
een eigentijds kerstverhaal. Dit geheel 
werd ondersteund door een powerpoint 
presentatie. Al met al een mooie viering 
die, naar ik hoop, nog vele jaren in onze 
warme kerk plaats zal kunnen vinden.

Vrijwilligers bedankt
Zoals elk jaar werd ook dit jaar aandacht 
besteed om de vele vrijwilligers uit 
onze geloofsgemeenschap met een 
aardigheidje te bedanken. Hier in Ruurlo 
zijn dat er nogal wat. Te denken valt aan 
de vrijwilligers van de begraafplaats, 
de koren, de acolieten, de bezorgers 
van Onderweg, de bezoekersgroep, 
de achterwacht, de collectanten, de 
kosters, de koren, de voorgangers en de 
lectoren, de koffiedames, de technische 
ondersteuners, de locatieraad en de 
pastoraatgroep en natuurlijk de velen die 
zich belangeloos inzetten voor allerlei 
ondersteunende activiteiten als het brede 
dak en lokaal geloven in de breedste zin.

Het aardigheidje bestond uit een 
bijeenkomst die met chocolademelk, 
glühwein en heerlijke gesponsorde 
oliebollen het geheel tot een heel gezellige 
middag maakte, waarin de onderlinge 
band weer extra versterkt werd. 
Vanzelfsprekend vroeg menigeen zich af 
hoeveel jaren dit soort bijeenkomsten nog 
een vervolg zouden kunnen krijgen. Al 
met al een zeer geslaagde middag.

De actie Kerkbalans
Mocht u nog niet toegekomen zijn aan het 
ondersteunen van de actie Kerkbalans. 
Het kan nog. Uw bijdrage kunt u nog 
storten op rekeningnummer: NL86 INGB 
0002 4659 58.
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H. Willibrord - Hengelo
Spalstraat 38; 7255 AD Hengelo (Gld.); 0575-461275; 
info@willibrordhengelo.nl; www.willibrordhengelo.nl
secretariaat: vrijdag 11.00 - 12.00 uur.
Rekeningnr.: NL12RABO0121301346 
NL82RABO0119538857 (kerkbijdragen); 
Redactie: henk@roes-po-advies.nl 

Locatieraad/pastoraatgroep
Henk Roes, secr. 461061; Theo Keurentjes, 464247;  
Gerald Veldscholten, 463482; Marian Zaarbelink,  
Jenny Veldscholten, Jan Calver, Monique Kuipers,  
Marieke Kraasenberg.

PCI: email: hengelo@pci12apostelen.nl

Met de Raad van Kerken 
in gesprek
Op 18 januari jl. waren we in gesprek 
met de Raad van Kerken in Hengelo. 
Het doel van deze bijeenkomst was 
elkaar te informeren over allerlei 
ontwikkelingen. Op de vraag hoe staat 
het met de Oecumene hebben we met 
elkaar stilgestaan bij het fenomeen 
de ontkerkelijking die toeneemt, 
de toenemende vergrijzing, de 
coronatijd en de afname van het aantal 
vrijwilligers. We zullen in de toekomst 
elkaar meer dan nodig hebben om de 
kerkgemeenschappen in Hengelo vitaal 
te houden. In het bijzonder de naderende 
kerksluiting van de Willibrorduskerk. 
In een PowerPoint presentatie met als 
titel ‘Transitie van Geloven Nu naar 
Geloven Straks’. In die enquête, die 
tegelijkertijd met de actie Kerkbalans , 
werd uitgereikt aan de leden van onze 
geloofsgemeenschap werden een aantal 
actuele aspecten benoemd. Enkele 
aandachtspunten worden in oecumenisch 
verband al uitgevoerd. De oecumenische 
werkgroep zorgt voor een belangrijk 
deel ‘Ontmoeting’ als kerngedachte. Een 
ander belangrijk aspect is ‘Omzien naar 
elkaar’. De bezoekersgroep is daarmee 
volop bezig. Het bezoek aan 80-jarigen 
vormt een belangrijk onderdeel. Veel 
van die ouderen verkeren in grote mate 
van eenzaamheid. De pas opgeheven 
KBO verzorgde ook ‘Meer bewegen voor 
ouderen’. Dat aspect vindt nu onder 
de vlag van de locatieraad plaats in 
ons Willibrordhuus. We willen in de 
toekomst het aanbod verbreden, ook 
naar andere leeftijdsgroepen. Hierdoor 
kan de leefbaarheid worden vergroot. In 
de enquête schenken we ook aandacht 
aan ‘Samen-Kerk-zijn’ verder uit te 
dragen. In de Raad van Kerken is ook 
aangegeven dat ze willen bijdragen aan 
de leefbaarheid in Hengelo. Een mooie 
opdracht voor alle kerken. We hebben al 
veel suggesties binnengekregen.

In dat licht hadden we ook de vraag 
opgenomen in hoeverre de Kerk(en) 
invloed kunnen doen gelden op het 
dorpsleven en/of dorpscultuur. De 
verbinding zoeken met relevante 
plattelandsorganisaties. We zullen 
gezamenlijk nog meer naar buiten moeten 
treden. 

Oecumenische 
activiteiten
We hebben een inventarisatie gemaakt 
van gezamenlijke projecten. De volgende 
projecten komen daarbij aan bod.
• St. Maartenviering vanuit de 

Willibrordkerk en de Remigius/
Kerkstraat 15 v.v.

• De gezamenlijke schoenactie met de 
scholen

• Kinderkerstvieringen
• Kliederkerk Hengelo- Keijenborg
• Oecumenische startviering in 

september
• Oecumenische viering in januari ‘Week 

voor de eenheid en gebed’
• Brandt een lichtje voor mij rondom 

Allerzielen
• Kliederkerk
• Werkgroep Inspiratie en Ontmoeting
• Samenwerking met de PKN in De 

Bleijke
• Viering 4/5 mei met een dienst in de 

Remigius
• Samen koken en eten
• Optocht met Palmpasen
• In Noabervieringen meer verbinding 

maken met het dorp b.v. als thema 
‘Hoe het als buitenstaander bevalt in 
Hengelo’, etc.

Beleidslijnen PKN
De hierna te noemen onderwerpen willen 
zij in de toekomst daar meer tijd en 
energie steken. Ook hebben we gesproken 
over de beleidslijnen voor de toekomst. 
Vanuit de PKN werden de volgende 
punten centraal gesteld.

• Meer aandacht besteden aan jeugd en 
jongeren

• Uitbreiden kerkenraad. 
• Variatie in de diensten
• Aantal diensten per maand (2 à 3 per 

maand) vasthouden
• Diensten via streaming mogelijk. Ze 

zijn niet bang dat dit tot minder bezoek 
leidt aan de kerk.

• Aandacht voor persoonlijke 
ontmoeting belangrijk.

Vrijzinnige 
Geloofsgemeenschap:
Momenteel hebben zij ongeveer 20 
actieve leden. Deze groep wordt niet 
groter en de continuïteit is ook een zorg.
De oudheidkundige vereniging werkt 
samen en is medegebruiker van de 
vrijzinnige kerk; alles wordt overlegd met 
het bestuur van de VGH.
VGH faciliteert het gebouw, maar het 
moet kerk blijven en in de lijn passen 
van overtuiging van het vrijzinnige 
kerkgenootschap.

Zien zij nog mogelijkheden om nieuwe 
groepen aan te trekken?
• Jongeren zijn diaconale insteek
• Noodzaak tot samenwerking wordt 

benadrukt
• Nieuwe projecten bespreekbaar maken
• In overleg met elkaar en elkaar 

informeren is belangrijk.
• Kijken naar dorpskerken beweging als 

voorbeeld ambassadeurs

Willibrord 
Geloofsgemeenschap
In maart komt er een parochieavond. 
Hierin willen we de cijfers en de 
aanbevelingen vanuit de enquête 
presenteren. Ook hopen we dan meer 
te horen over de gebouwensituatie Kerk 
en Willibrordhuus. We hebben best veel 
enquête -formulieren terugontvangen 
met suggesties/opmerkingen. Maar we 
zullen ondersteuning nodig hebben om 
één en ander op te zetten en uit te voeren. 
Wellicht dat we samen met de Raad 
van Kerken de dorpskerkenbeweging 
in Hengelo handen en voeten kunnen 
geven. Ook andere mediakanalen zoals 
Facebook en Instagram zullen we in 
onze berichtgeving naar buiten beter 
opzetten. Marieke Kraassenberg vanuit de 
locatieraad wil daar energie insteken.

Kopij
Inleverdatum kopij volgende Onderweg: 
17 maart.
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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.
 

Jaargedachtenisviering
Op zondag 5 maart voor Diny de Vrught-
Driessen.

Overleden
Op 7 januari 2023 is overleden 
Willemien Hofstede-Wiendels in de 
leeftijd van 90 jaar. 

Bezoekersgroep
Voor veel mensen is een goed gesprek 
balsem voor de ziel. Ook binnen onze 

geloofsgemeenschap is een goed gesprek 
mogelijk. Mensen die graag eens zouden 
willen praten met iemand uit onze 
bezoekersgroep kunnen contact opnemen 
met Ria Boers. Ook mensen die namens 
de bezoekersgroep zelf (alleen of met zijn 
tweeën) mensen zouden willen bezoeken 
kunnen contact met haar opnemen. 
Schroom niet, trek aan de bel! 
(Ria Boers, telefoon: 0575-461938  
mail: riaboers@upcmail.nl)

Kerkbalans 2023
Wij willen alle parochianen die positief 
op de kerkbalans hebben gereageerd 
bedanken voor hun toezegging en 
bijdrage. Mooi om te horen dat veel 
enveloppen gereed waren, zodra de lopers 
deze kwamen ophalen.
Ook willen wij onze lopers bedanken, 
die deze kerkbalans mede hebben doen 
slagen. Nogmaals hartelijk dank!

Voorjaarsconcert 
Harmonie Prinses Juliana
Op zaterdag 11 maart om 19:30 uur 
geeft Chr. Harmonie Prinses Juliana 
uit Zelhem haar voorjaarsconcert in de 
Johannes de Doperkerk in Keijenborg. 
Deze muziekvereniging is opgericht 
in 1909, het geboortejaar van Prinses 
Juliana. In 1909 zijn ze begonnen als 
een fanfarekorps, maar al vanaf het jaar 
1919 overgegaan in een harmonie. Vanaf 
oktober 2022 staat de harmonie onder 
leiding van dirigent Emile Laarveld. 
Bij het concert wordt een gevarieerd 
programma ten gehore gebracht. Leden 
van de vereniging konden meebeslissen 
over het programma, wat maakt dat er 
een paar favoriete muziekstukken uit 
het verleden weer te horen zullen zijn, 
maar ook worden er nieuwe stukken ten 
gehore gebracht met een fout tintje zoals 
‘Walking on sunshine’ en ‘Verdammt 
ich lieb dich’. Alle ingrediënten voor een 
mooie muzikale avond. Toegang is € 5,00.

Prijswinnaar kerstballen 
raden tijdens de kerstmarkt
Aantal kerstballen dat in de vaas zat was 
58 stuks (groot en klein).
Tess Goossens – 4 jaar - was het 
dichtstbij met 52 stuks. 
Tijdens de nieuwjaarsreceptie heeft zij 
een kleurboek ontvangen. 

Deurcollecte met Kerst
Rond de Kerst hebben wij een 
deurcollecte gehouden, waarbij speciaal 
aandacht werd gevraagd voor de 
bezoekersgroep, die zieken thuis maar 
ook die elders verblijven bezoekt. Zo 
kunnen zij een kleinigheidje meenemen 
en kunnen ook de kosten die gemaakt 
worden vergoed.
De opbrengst was bijna € 290,00, 
waarvoor hartelijk dank.

Vastenactie 2023 
Het project heet : “Samen onderweg”
We steunen mensen in Zuid-Soedan die het 
geweld in hun dorp moesten ontvluchten 
voor oorlog, natuurrampen, een overheid 
of groot bedrijf die zich de kostbare grond 
toe-eigent. De vluchtelingen konden niet 
terug naar eigen gebied. De Vastenactie gaat 
nu deze mensen in een nieuwe deelstaat 
ondersteunen.
Wij, de Vastenactie, willen er voor zorgen 
dat zij in hun levensonderhoud kunnen 
voorzien. In ons campagne project worden 
1500 vrouwen, waaronder veel oudere 
vrouwen en vrouwen met een beperking, 
getraind in duurzame landbouw en veeteelt 
methodes. Doel is dat ze voldoende 
voedsel voor familie kunnen verbouwen 
en voldoende zaaigoed overhouden voor 
het volgend seizoen. Daarnaast is er 
aandacht voor het vroegtijdig signaleren 
van mogelijke conflicten om daarmee het 
oplaaien van nieuw geweld te voorkomen. 
De mannen worden natuurlijk  ook bij 
de opbouw betrokken. Er zijn heel veel 
mannen gesneuveld in de oorlog.
De Vastenactie wil deze mensen steunen. 
Laten we samen deze bevolking een 
blijvende  toekomst geven!! Samen 
overleven is gemakkelijker dan alleen.

Bij deze Onderweg hebt u het vastenzakje 
ontvangen. Zoals bekend wordt het bij u 
aan  huis opgehaald. Mocht u niet thuis 
zijn dan kunt u het tot en met Pasen in 
de bus deponeren achter in de kerk. U 
kunt uw bijdrage ook overmaken op rek.
nummer: Iban: NL04 RABO 0322395100 
t.n.v. parochie HH.Twaalf Apostelen 
onder vermelding van MOV Keijenborg 
Vastenactie 2023. Hartelijk dank voor uw 
bijdrage.
Werkgroep MOV 
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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 21 maart staat er om 19.00 
uur een woord- en communieviering 
gepland met pastoraal werker mevrouw 
Carin Timmerman als voorganger. Op 
dinsdag 18 april is er om 19.00 uur een 
eucharistieviering met pastor Baneke als 
voorganger.

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

Goede Week, Pasen
Er zijn meerdere mogelijkheden voor 
Palmpasen, vieringen in de Goede Week 
en Pasen zelf. Ook familievieringen 
worden aangeboden. Hiervoor verwijzen 
we naar de vieringenschema’s. Er zijn 
vieringen door de week die in het schema 
staan van geloofsgemeenschappen die 
normaliter in het weekend vieren. Er 
zijn mogelijkheden op meerdere locaties. 
Op eerste Paasdag is er om 10.00 uur in 
Keijenborg een viering.

Jaarlijkse pleinmarkt
Binnenkort is het weer zover: de jaarlijkse 
pleinmarkt.
Op zondag 7 mei zal de jaarlijkse 
pleinmarkt worden georganiseerd. Aan 
de inwoners van Baak wordt gevraagd om 
bruikbare spullen te bewaren voor deze 
pleinmarkt. In de volgende Onderweg 
kunt u meer lezen over deze markt.

Vastenactie
Samen met deze Onderweg heeft u het 
vastenzakje ontvangen.
In het campagneproject van de 
Vastenactie worden 1500 Zuid-
Soedanezen – overwegend vrouwen, 
waaronder veel oudere vrouwen 
en vrouwen met een beperking – 
getraind in duurzame landbouw- en 
veeteeltmethodes. Doel is dat ze 
voldoende en gevarieerd voedsel voor hun 
familie kunnen verbouwen en voldoende 
zaaigoed overhouden voor het volgende 
seizoen. Door samen op te trekken in 
coöperaties vormen ze bovendien een 
sterkere onderhandelingspartner voor 
partijen die hun oogst willen kopen en 
kunnen ze betere prijzen afspreken. Naast 
de trainingen ontvangen de deelnemers 
ook zaaigoed en gereedschappen om 
de grond te bewerken. In de vorige 
Onderweg stond de totale uitleg over het 
project. 

Hoe kunt u bijdragen aan dit project:
Door uw bijdrage (in het Vastenzakje) te 
deponeren in de Vastenactiebus bij de 
uitgang in de kerk. Of door uw bijdrage 
over te maken: IBAN: NL04 RABO 0322 
3951 00 t.n.v. Parochie 12 Apostelen - 
onder vermelding MOV Vastenactie 2023

Activiteiten in Baak
De stichting ter ondersteuning van het 
gemeenschapsleven in Baak heeft in het 
laatste half jaar van 2022 een paar leuke 
acties opgezet, waarbij elkaar ontmoeten 
en samen aan de slag het motto was. Eerst 
was er de Proeverij en daaruit kwam het 
Baakse kookboek tot stand. Bijna vijftig 
koks en kokjes leverden hun bijdrage. De 
proeverij was een groot succes, mede door 
de vele dorpelingen die kwamen proeven. 
Het boek was al snel helemaal uitverkocht. 
En aan het eind van het jaar werden er 
weer kerstpakketten ingezameld voor de 
voedselbank. En werden er 250 oliebollen 
gebakken en verkocht. Onder het genot 
van een beker warme chocomel of een 
glaasje glühwein was er gelegenheid 
elkaar weer even te ontmoeten vanwege 
de regen deze keer in het portaal van de 
kerk.

En een nieuwe activiteit voor 2023 is 
alweer van start gegaan: als uitvloeisel 
van De Proeverij is De Baakse keuken 
voortgekomen. Eénmaal per maand 
(laatste maandagavond) kunnen 24 
Bakenezen aanschuiven voor een maaltijd 
bereid door een aantal enthousiaste koks. 
En de eerste keer vorige maand bleek een 
groot succes. Dus er komt een vervolg 
om te beginnen op maandag 27 februari. 
Voor nadere informatie zie de site van 
het Martinushuus, of bel Ria Gosselink 
06-51247299.
Een aantal Baakse enthousiaste 
lezeressen hebben samen een leesclub 
gevormd. Houd je ook van lezen van een 
goed boek? Kom ons dan versterken, man 
of vrouw, van harte welkom! We lezen 
vooralsnog één boek per twee maanden. 
De titels dragen we zelf aan en komen 
bijeen om te bespreken wat we boeiend, 
mooi of interessant eraan vonden. De 
ervaring leert dat dit waardevolle en 
plezierige gesprekken zijn. We komen 
samen bij één van ons thuis. 
Ben je geïnteresseerd neem dan contact 
op met tel. nr. 06-28234141 Ilonka de Beij 
en Mariëtte Klein Kranenberg.

Rectificatie
In de vorige Onderweg is een verkeerde 
leeftijd vermeld. Theo v.d. Bos was 74 
jaar.

Gebedsintenties
Di. 21-3: Ouders Jan en Will Schutte-
Bosman, Everdien Schut, Jos en Bets 
Hermsen-Goris, Ouders Hebben-Smit. 
Di. 18-4: Antoon en Johan Janssen, 
Ouders Jan en Will Schutte-Bosman 
,Everdien Schut Jos en Bets Hermsen-
Goris.
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H. Willibrord - Drempt
Zomerweg 19, 6996 DD Drempt. 
Secretariaat: Hoefkensestraat 12, 6996 DS Drempt
locatieraaddrempt@gmail.com, 0313 479294
Opgave gebedsintenties: 
rk.drempt.gebedsintentie@gmail.com
Rekeningnr.: NL25RABO0304500259
Redactie: redactie.willibrord.drempt@gmail.com

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

PCI: email: drempt@pci12apostelen.nl 

Vastenactie 2023
Bij deze willen wij alsnog uw aandacht 
vragen. In de vorige Onderweg is op 
pagina 10 een uitgebreid artikel te 
lezen over de Vastenactie 2023. Het 
gaat om vluchtelingen uit de deelstaat 
Warrap in Zuid-Soedan die door geweld 
hun dorp hebben moeten verlaten. 
De deelstaat Warrap is de meest 
onderontwikkelde deelstaat van het land 
en werd in 2020 getroffen door zowel 
ernstige gewelddadigheden als grote 
overstromingen. Dit had desastreuze 
gevolgen voor de voedselvoorziening. 
Vastenactie wil hulp bieden met zaaigoed, 
gereedschap en waterpompen op zonne-
energie. Hierdoor wordt het mogelijk 
om in eigen onderhoud te voorzien. 
Op zondag 5 maart zal er aandacht 
besteed worden aan het project en een 
extra collecte gehouden worden. Joke 
van het Bolscher is weer bereid om 
voor een vastenmaaltijd te zorgen. De 
vastenmaaltijd is op zaterdag 11 maart om 
17:30 uur in het zaaltje. De intekenlijst 
voor deelname aan de maaltijd ligt achter 
in de kerk.
PS: de Adventsactie voor zonnepanelen 
voor het ziekenhuis in Somalië heeft het 
mooie bedrag van € 267,25 opgebracht! 
Iedereen die hieraan of via de bank heeft 
overgemaakt hartelijk dank!

Wat een mooie tijd
Na bijna twee jaar op de pastorie te 
mogen wonen in ons geliefde Achter-
Drempt is het tijd om te gaan verhuizen 
naar, hopelijk, ons laatste woonplek aan 
de Oude IJsel in Doesburg.
Een tijd, met geweldige buren en 
daarnaast in het weekend alsook door de 
week vele vrijwilligers en parochianen, 
voelde als een warme deken om ons heen.
Hier in dit huis zijn vele herinneringen de 
revue gepasseerd. Denk alleen al aan die 
pastoors die er gewoond hebben en die 
uiteindelijk allemaal voorbijgangers zijn 
en hun indruk en soms invloed hebben 

achtergelaten. Maar de parochianen 
die bleven en hielden alles in stand en 
zorgden dat ze hun werk konden doen. 
De schapen zijn er nog wel maar de 
Herders worden zeldzaam en dat vraagt 
veel inzet van alle vrijwilligers die zich 
noodgedwongen inzetten om een viering 
of uitvaart te verzorgen. Ook in dit huis 
zijn vele besluiten genomen door pastoors 
en besturen. Soms ging dat hard. Vooral 
in tijd van samenvoegingen van parochies 
en niet te vergeten de fusies en nu als 
eindresultaat het sluiten en afstoten van 
vele mooie kerkgebouwen.
Dit zal grote gevolgen hebben voor de 
huidige geloofsgemeenschappen.
Wij wensen jullie alle goeds voor de 
toekomst en blijft voor elkaar zorgen.
Ik, Jan, zal beschikbaar zijn voor een 
enkele viering en uitvaarten, zolang de 
gezondheid het toelaat en jullie het willen.
Hartelijke groet, 
Jan en José Gerretsen, 
Stuw 21, 6996 DD Doesburg
T. 0313 472712

Anders Vieren 
Thema: Een nieuw begin
Op zondag 19 maart om 10.00 uur 
zal er weer een Anders Vieren viering 
plaatsvinden met als thema “een nieuw 
begin”. Tijdens deze viering zal er 
stilgestaan worden bij de mogelijkheden 
en uitdagingen van nieuwe starts en hoe 
ze in ons leven invulling kunnen krijgen. 
De viering zal voorgegaan worden door 
parochiemedewerkster Laura van de Kam 
en Peter Hammink. Feeling zal de viering 
muzikaal ondersteunen. Het is belangrijk 
om stil te staan bij het feit dat nieuwe 
starts niet altijd gemakkelijk zijn, maar 
dat ze ons juist de kans bieden om te 
groeien en te veranderen. 
Een nieuw begin is een mooie gelegenheid 
om te reflecteren op wat er achter ons ligt 
en om te kijken naar wat er voor ons ligt. 
Iedereen is van harte welkom om deel te 

nemen aan deze viering en te ervaren hoe 
nieuwe starts kracht en betekenis kunnen 
geven aan ons leven.

Paasconcert Feeling
Feeling nodigt u uit voor hun Paasconcert 
op Paaszaterdag, 15 april om 20.00 uur 
in de kerk. Het koor zal liederen zingen 
speciaal gekozen bij Pasen. Geniet van de 
liederen en laat u meevoeren door zang 
en teksten tijdens het concert. 

In Memoriam Pastor Jan 
Leisink
Op 30 december 2022 is op 85 jarige 
leeftijd overleden Johannes Wilhelmus 
Hubertus Leisink. Jan werd geboren 
te Drempt op 1 december 1937. Na zijn 
priesterwijding op 19 juli 1964 was hij 
achtereenvolgens kapelaan te Weerselo, 
Loenen en Enschede (H. Michaël) 
en vervolgens vanaf 1974 pastor en 
deservitor van laatstgenoemde parochie. 

Met ingang van 29 januari 1978 werd 
hij benoemd als deservitor van de 
parochie H. Maria Onze Lieve Vrouw van 
Altijddurende Bijstand te Didam en per 
15 september 1978 tevens als deservitor 
van de H. Martinusparochie te Didam. 
Op 16 augustus 1987 werd hij benoemd 
als pastoor van de H.H. Petrus en 
Paulusparochie te Goor. 

Op 1 oktober 2002 ging hij met emeritaat. 
Na een vol en rijk leven als pastoor, ging 
Jan het rustiger aan doen. Hij streek neer 
in Lochem. Regelmatig assisteerde hij 
nog in omliggende parochies waaronder 
bij ons in zijn geboortedorp Drempt, 
waar hij o.a. met kerstmis en in de Goede 
Week voorging. We gedenken Jan en 
zijn hem dankbaar voor de vele mooie 
vieringen waarin hij is voorgegaan. We 
zagen Jan graag en Jan was graag in 
Drempt. Jan was een sociaal bewogen 
mens. Als priester had hij oog voor de 
noden van de mens en had hij een grote 
maatschappelijke betrokkenheid maar 
hij was ook een man van stil gebed en 
meditatie. Regelmatig ging hij even naar 
de abdij ‘Slangenburg’ om de getijden te 
bidden. 

Op zaterdag 7 januari was de uitvaart-
viering vanuit onze H. Willibrordkerk, 
waarna aansluitend de begrafenis 
plaats vond op de natuurbegraafplaats 
Koningsakker in Arnhem. 
Dat hij mag rusten in vrede.
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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

Uitnodiging Hoorzitting
Op 29 september 2022 is er een overleg 
geweest met de mensen uit de geloofs-
gemeenschap van de Willibrorduskerk 
in Olburgen. In dat overleg was de 
algemene conclusie, hoe pijnlijk die ook 
is, dat er niet meer voldoende draagvlak 
aanwezig is om nog actief als geloofsge-
meenschap door te gaan.  
Maar als geloofsgemeenschap blijven 
jullie verbonden aan de parochie de 
HH. Twaalf Apostelen.
Wij als pastoraal team en parochiebe-
stuur blijven ons inzetten voor jullie als 
parochianen. 
 
Het pastorale team en het parochiebe-
stuur begrijpt dat deze keuze altijd  
pijnlijk is maar we beseffen ook samen  
dat we moeten erkennen dat de ge-
loofsgemeenschap klein is en er niet 
meer genoeg vrijwilligers zijn om nog 
een nieuwe start te maken en nieuwe 
initiatieven te ontwikkelen voor ‘Lokaal 
geloven’. 

Tijdens een vervolg overleg op 24 
januari 2023, waar één lid van het 
pastorale team en één lid van het 
parochiebestuur bij aanwezig was, 
is gebleken dat mensen zich nog wel 
blijven inzetten zolang dat nodig en 
haalbaar is voor de geloofsgemeenschap 
maar dat er na Pasen 2023 geen 
vieringen meer in de kerk zullen 
plaatsvinden. In overleg is besloten om 
na Pasen het vervolgtraject op te starten 
en een hoorzitting te plannen.  
Dit is een belangrijke stap in het proces 
bij het onttrekken van de kerk aan de 
eredienst. 
 
De hoorzitting zal gehouden 
worden op: dinsdag 25 april 2023 
om 19.30 uur in het dorpshuis ’t 
Lokaal in Olburgen. 
 
Wij nodigen alle parochianen van de 
geloofsgemeenschap uit om bij de 
hoorzitting aanwezig te zijn.  

Onderweg lezen/ontvangen
Laatste papieren versie van 
Onderweg tenzij . . . 

Zoals iedereen weet worden er vanaf 
1 januari 2023 in het weekend geen 
vieringen meer in onze parochiekerk 
gehouden waarbij een lid van het 
pastoraal team voorgaat. In de praktijk 
betekent dit dat er nog een aantal 
vieringen worden georganiseerd door 
vrijwilligers van de diverse werkgroepen. 
De laatste viering is op 9 april 2023 
(Pasen).

Na Pasen blijft u een papieren versie van 
Onderweg ontvangen. 
Maar u kunt ook alle informatie digitaal 
vinden. 

• wil je weten op welke datum waar een 
viering wordt georganiseerd? 

 Kijk dan op de website: 
www.12apostelen.nl en kies voor de 
button: Vieringen

• wil je toch nog graag de Onderweg 
lezen: ook dat kan digitaal door te 
klikken op de button: Onderweg

Als u de informatie digitaal wilt opzoeken 
en geen papieren versie van de Onderweg 
meer wilt ontvangen? Stuur dan vóór  
20 maart 2023 een mailtje naar: 
jansenmts@gmail.com of geef het even 
door aan Jan den Hartog. 

Activiteiten voor vrouwen
Het jaarprogramma voor 2023 hebben 
we in grote lijnen vastgesteld. Kijk op de 

website https://www.olburgen-rha.nl 
onder het tabblad: “Vrouwen”.

Bieb Olburgen
Een lijst van de nieuwste aanwinsten is te 
vinden op de website: 
https://www.olburgen-rha.nl onder het 
tabblad: “Dorpshuis – boekenuitleen”.

De boekenuitleen 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.

Vieringen 
12 maart: woord- en communieviering
9 april: woord- en communieviering

Stichting Vrienden van Dora Visser
Op vrijdag 7 april om 15.00 uur is er een 
Kruiswegviering.

Collectanten
12 maart:  Joost Langenhof
9 april:  Jan den Hartog

Kosters
12 maart:  Joost Langenhof
7 april:  nog niet bekend
9 april:  Cilia Langenhof

Bloemversiering
25 februari-10 maart: Betsie en Nicole
11 maart-24 maart:  Diny en Leonie
25 maart-7 april:  Thea en Gerda
8 april-9 april:  Yvonne en Til

Dames- en herenkoor
Repetities: 7 maart, 14 maart, 21 maart. 
28 maart, 4 april 
Gezongen vieringen: 12 maart en 9 april

Vastenactie
In Olburgen en Rha sluiten we altijd de 
Vastenzakjes bij Onderweg, zo ook dit 
jaar. 
Vanaf nu t/m 2 april (=Palmpasen) 
kunt u iemand van de parochie aan de 
deur verwachten om uw bijdrage in 
ontvangst te nemen. Daarom willen we 
u vragen het Vastenzakje gevuld klaar te 
zetten. Mocht er, door omstandigheden, 
niemand gekomen zijn dan kunt u het 
Vastenzakje zelf meenemen naar de 
laatste Paasviering in onze kerk op van 
zondag 9 april om 9.30 uur. Achter in de 
kerk zal een collectebus staan waarin u 
het Vastenzakje kunt deponeren. Extra 
informatie hierover kunt u lezen in de 
vorige Onderweg op pagina 10 of deze 
Onderweg op pagina 9. 

Intenties op pagina 19
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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., 472144, 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 

Bezoek aan kerststal
In de week voor Kerstmis kwamen een 
aantal mensen van het Bornhof onze 
kerststal bekijken. Ze vonden het erg 
mooi en genoten daarna van een kopje 
koffie met wat lekkers. 

Geslaagde 
nieuwjaarsreceptie
Het was op zondag 8 januari 
na de viering, met voorganger 
Carin Timmerman, een gezellige 
nieuwjaarsbijeenkomst. Het Kerspel was 
niet zo vol als in de jaren voor corona. 
Maar gelukkig mocht het nu weer. De 
oliebollen smaakten weer prima. 

Kerkbalans: Verbinden en 
vernieuwen. Juist nu!
In de vorige Onderweg werd de actie 
Kerkbalans al aangekondigd. Deze is 
nu afgerond. Veel vrijwilligers hebben 
de enveloppen rondgebracht en weer 
opgehaald. Heel veel dank daarvoor! 
Het is altijd weer spannend hoeveel geld 
er wordt toegezegd. Ieder jaar merken 
we jammer genoeg een teruggang en 
dat is ook dit jaar het geval. Het is best 
begrijpelijk in deze onzekere tijden. 
Wij zijn alle gulle gevers die onze 
geloofsgemeenschap trouw blijven 
steunen heel dankbaar. Zonder u kunnen 
we de deuren meteen sluiten. Dank aan 
u allen!

Gezellige zondagmiddag
Op 22 januari was er weer een gezellig 
samenzijn in het Kerspel. Dit keer waren 
er 4 dames. We hebben het kwartetspel 
van de parochie gespeeld, dat nog best 
pittig bleek te zijn.
Op zondagmiddag 19 maart is er weer 
een gezellig samenzijn van 15.00 uur tot 
17.00 uur. Meer informatie vindt u op het 
inlegvel in deze Onderweg. 

Afscheid van een 
vrijwilliger
Eind vorig jaar hebben we afscheid 
genomen van Wim van Haren. Wim is 
jarenlang koster en collectant geweest en 
bracht de laatste jaren de pakketjes met 
de Onderweg bij de bezorgers. Wij zijn 
Wim hier heel dankbaar voor en hebben 
hem een kwartetspel van de parochie 
aangeboden.

Schoenendoosactie groot 
succes
Er zijn 168 dozen en veel losse spullen 
ingeleverd voor de schoenendoosactie die 
op zondag 29 januari in onze kerk plaats 
vond tijdens de oecumenische dienst. Het 
was een goedbezochte dienst waarin de 
kennis van de kinderen in een waar-niet 
waar spel werd getest. De dozen zijn door 

Cor Vredegoor naar het verzamelpunt 
in Ermelo gebracht. Van daaruit worden 
ze verzonden naar verschillende landen, 
onder andere naar Moldavië. 

Vastenaktie 2023
Steun aan inwoners van  
Zuid-Soedan
Veel mensen in Nederland merken 
de negatieve invloed van alles wat 
duurder wordt. Het te besteden budget 
wordt steeds minder. Toch hebben 
wij het hier goed en zijn er miljoenen 
mensen die moeten leven onder het 
bestaansminimum. Misschien is het een 
druppel op een gloeiende plaat, maar als 
we niets doen verandert er niets. Daarom 
steunt de Vastenactie 2023 een project 
in Zuid-Soedan om mensen die gevlucht 
zijn weer te helpen een bestaan op te 
bouwen. In de brief bij deze Onderweg 
leest u er meer over, evenals in de vorige 
Onderweg.

Vastenmaaltijd
Op Goede Vrijdag 7 april is er weer een 
vastenmaaltijd in het Kerspel. Meer 
informatie vindt u op het inlegvel en bij 
de vastenbrief. 

Kruisweg
Op Goede Vrijdag om 15.00 uur houden 
we een Kruisweg in de kerk. Wij vragen 
u een bloem mee te brengen voor de 
kruishulde.

Familieberichten
Op zaterdag 14 januari zijn twee 
parochianen overleden. Antonius 
Albertus Josephus Sesink overleed op 
76-jarige leeftijd. Teun is op 20 januari na 
een gedachtenisdienst gecremeerd. 
Johanna Theodora Maria 
Joling-Snelder is 87 jaar geworden. 
Annie is ook op 20 januari na een 
gedachtenisdienst gecremeerd. 
Op 21 januari overleed Hermanus 
Johannes Gerardus Schotman op 
de leeftijd van 83 jaar. Herman is na 
een gedachtenisdienst op 26 januari 
gecremeerd. Voor alle drie overledenen 
is er in de oecumenische dienst op 29 
januari een kaars aangestoken. De 
partners van Annie en Teun hebben de 
gedachteniskruisjes opgehangen in de 
kerk. Wij wensen de nabestaanden veel 
sterkte in deze verdrietige tijd.

Koffiedrinken
Na de vieringen van 12 maart en 4 april is 
er koffiedrinken in het Kerspel.
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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 

Vanuit de locatieraad over 
de maand januari
In januari zijn er gesprekken geweest met 
het parochiebestuur c.q. het pastoraal 
team uit Zutphen.

Het eerste overleg was in de nieuwe 
sacristie met pastoraal werker Carin 
Timmermans en Harry Bisseling. Harry 
Bisseling is van buitenaf aangetrokken 
om het kerksluitingsproces te begeleiden.
Gespreksonderwerp was: wanneer de kerk 
aan de eredienst onttrokken is, waar is 
dan in onze geloofsgemeenschap behoefte 
aan? Hoe willen we dat vormgeven en 
waar (in welke locatie) gaan we dat 
realiseren? Samen met Michel Roording 
van de pastoraatgroep hebben we onze 
globale plannen neergelegd. In deze 
plannen speelt het Ludgerusgebouw - 
ook vanuit historisch perspectief - een 
centrale rol. Als u ideeën/suggesties hebt, 
wij horen het graag. U kunt die e-mailen 
naar info@demooistekerk.nl of u kunt 
contact opnemen met één van de leden 
van de locatieraad/pastoraatgroep.
Voor het tweede gesprek togen we naar 
het parochiesecretariaat in Zutphen. 
Daar werd in drie verschillende sessies 
gesproken met onze drie stichtingen: 
de Stichting tot Restauratie van onze 
kerk, Stichting Beheer Ludgerusgebouw 
en Stichting Behoud Katholiek Erfgoed 
Vierakker/Wichmond. Namens het 
parochiebestuur waren aanwezig 
penningmeester Kees Koersvelt en nieuw 
benoemd bestuurslid Ben Hemmer.

Tijdens deze sessies werd duidelijk dat 
de inschatting van het parochiebestuur 
is dat de kerk afzonderlijk vrijwel 
onverkoopbaar is. Bij het parochiebestuur 
hebben zich, zo bleek, in een vroeg 
stadium, al na de eerste krantenberichten, 
twee partijen gemeld die geïnteresseerd 
zijn in het kopen van de kerk sámen 
met de pastorie. Welke partijen dat zijn 
en wat de plannen precies behelzen 

bleef in het vage. Afgesproken is dat 
het parochiebestuur de locatieraad 
informeert wanneer er ontwikkelingen 
zijn. Een vervolgafspraak staat gepland 
voor begin zomer.

Eerste kerstlunch smaakt 
naar meer
Woensdag 28 december van het vorig 
jaar was de kerstlunch. Alle parochianen 
waren daarvoor uitgenodigd via een 
oproep in Onderweg. Voor zover na te 
gaan de eerste kerstlunch in de historie 
van onze geloofsgemeenschap. Voor de 
lunch hadden de gasten zelf allemaal 
iets te eten of te drinken meegebracht. 
Dit zorgde voor een verrassende en 
gevarieerde lunch. Voor ieder was er 
wel wat naar zijn of haar gading. Aan 
de sfeervol versierde lange tafel zat 
de stemming er al snel in: de laatste 
nieuwtjes werden uitgewisseld, er 
werd veel gelachen en ook serieuze en 
filosofische onderwerpen kwamen aan 
bod. Het was een buitengewoon geslaagd 
gebeuren. Een herhaling ligt in het 
verschiet.
Wie een impressie van de kerstlunch 
wil krijgen verwijzen wij graag naar het 
nieuwsitem dat op Omroep Gelderland 
verscheen. U kunt dit terugkijken via 
https://www.gld.nl/gldnieuws - klik op: 
uitzending gemist – ga naar 9 januari 
2023. Na ongeveer 9 ½ minuut komt het 
item over Vierakker.

Oecumenische viering 
met nieuwjaarsreceptie
De derde week van januari is ook de week 
van de Eenheid van de Christenen. In 
het verleden werd deze week door onze 
plaatselijke kerken gezamenlijk gevierd 
met een oecumenische viering. Door 
diverse omstandigheden hebben we de 
viering een aantal jaren moeten missen, 
maar daar kwam dit jaar verandering 
in. De viering op zaterdag 21 januari jl. 

in de St. Willibrorduskerk werd druk 
bezocht; een vijftigtal aanwezigen hoorde 
een bevlogen betoog van dominee Tim 
Wiersum voor meer verbinding tussen de 
gelovigen van beide kerken en de dominee 
trok het ook breder: meer verbinding 
tussen dorpsgenoten. Méér activiteiten, 
méér samendoen brengt méér verbinding 
en méér gemeenschapsgevoel. De 
nieuwjaarsreceptie aansluitend aan de 
viering was daar een mooi voorbeeld van. 
De geanimeerde sfeer en de overdaad aan 
hapjes en drankjes maakten dat velen 
lang nableven. Volgend jaar weer!

Vervolgoverleg tussen 
beide kerken
Het overleg tussen een afvaardiging 
van de PKN Wichmond en de Rooms-
Katholieke geloofsgemeenschap in 
september van het vorig jaar kreeg op 
26 januari jl. een vervolg. Beide kerken 
deden verslag van wat er zoal binnen de 
eigen geloofskring speelt en lichtten de 
laatste stand van zaken toe. Vreugdevol 
om te melden is dat er de komende 
periode veel gezamenlijke vieringen 
staan gepland. Zo zijn er in de aanloop 
naar Pasen twee vesperdiensten: één 
in de Protestantse kerk en één in de St. 
Willibrorduskerk. Voor deze en andere 
gezamenlijke vieringen verwijzen wij u 
naar het rooster van de vieringen. Voor 
de vieringen met de school is voor een 
andere opzet gekozen. Deze vieringen 
worden niet meer in het weekend 
gehouden, maar voortaan tijdens 
schooltijd. Op die manier bereiken we 
alle kinderen en wordt er geen aanslag 
gepleegd op het vrije weekend van de 
kinderen en hun ouders. 

De eerstkomende viering is op Witte 
Donderdag. Tenslotte: er wordt hard 
gewerkt aan de opvoering van het 
Marcusevangelie. Naast onze twee kerken 
doet ook de Protestantse Gemeente 
Vorden mee. De opvoeringen zijn op 
zondag 14 mei om 20.00 uur in de 
Protestantse kerk (of pastorietuin) van 
Wichmond en op maandag 15 mei om 
20.00 uur in de Protestantse kerk van 
Vorden. 
Het was een vruchtbaar overleg. Een 
volgend overleg staat alweer gepland: 
donderdag 15 juni 2023 om 13.30 uur in 
de pastorie van de Protestantse kerk.

Zondag 26 maart 
Ludgervesper
Elk jaar herdenken wij op 26 maart 
de sterfdag van de H. Ludger met een 
vesperviering. Dit jaar zal ds. Tim 
Wiersum voorgaan in deze viering die om 
17.00 uur begint.
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Tabernakel en godslamp
in Vierakker

De Godslamp
De lamp is in koper uitgevoerd maar de naam van de maker 
is niet bekend. Het licht symboliseert Christus, het Licht in de 
duisternis. De plaats waar de lamp hangt is aan de linkerzijde op 
het priesterkoor, de Evangeliekant. De lamp brandt als Christus 
aanwezig is in de vorm van de geconsacreerde Hostie in het 
tabernakel en wordt gevoed door zuivere palmolie.

Het tabernakel
Het tabernakel bevindt zich centraal op het hoofdaltaar. Hierin 
worden in een kelk de Hosties bewaard. 
De voorzijde van het deurtje is gemaakt van een vergulde 
koperen plaat met vier afbeeldingen. Achtereenvolgens ziet u 
de vis met een mand brood, de pelikaan die met zijn bloed zijn 
jongen voedt, het Lam Gods met de overwinningswimpel en de 
leeuw voor een palmboom en een welpje (jong) aan zijn voeten.

Elke afbeelding heeft zijn eigen symboliek
De vis en mand met brood verwijst naar het evangelieverhaal 
van de wonderbaarlijke broodvermenigvuldiging. De eerste 
Christenen gebruikten de vis als symbool: Ichtus (Grieks voor 

vis). De letters van dit woord vormen de beginletters van 
I(èsous) Ch(ristos) T(heou) hU(ios) S(otèr). Dit betekent: Jezus 
Christus, zoon van God, Verlosser.
De pelikaan die zijn jongen voedt met bloed uit zijn borst om ze 
te doen herleven. Ze zijn gedood door hun aartsvijand, de slang. 
Het staat symbool voor Christus, die onze zielen voedt met zijn 
Goddelijk vlees en bloed. Het lam is symbool voor Jezus, die 
geofferd is als een lam voor de zonden van de wereld.
De palmboom is het symbool van de overwinning, de leeuw is 
de koning van het dierenrijk en is het symbool van Christus die 
de koning van de mensheid is. De leeuw blaast zijn jong nieuw 
leven in.
Het geheel is omsloten met een lijst met lotus- en 
passiebloemen, korenaren en wijndruiven, allen attributen die 
we in de diverse Bijbelverhalen regelmatig zien terugkomen.
Links onder is de naam van de maker gegraveerd: J. van 
Roosmalen en zoon Utrecht
Boven het tabernakel verheft zich de expositietroon met 
een rijkversierde troonhemel. Hier wordt tijdens sommige 
feestdagen (bv. Sacramentsdag) de ciborie met de Hostie ten 
toon gesteld.


