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Een film over de wrede vervolging van 
Christenen in Japan in de 16e eeuw en 
daarna maakte diepe indruk op me. De 
schokkende beelden die ik - intussen al 
meerdere jaren geleden - zag, waren al lang 
vervaagd, toen ik onlangs kennis maakte 
met boeken over dit onderwerp van de 
Japanse schrijver Shosaku Endo. 

Ik raakte niet alleen geïntrigeerd door de 
moed en vasthoudendheid waarmee de 
missionarissen hun zending volbrachten, 
maar vooral door de wijze waarop de 
nieuwe Christenen door de boodschap 
van Christus werden geraakt: “Vast blijven 
houden aan het geloof” Zij waren werkelijk 
bereid in hun geloof tot het uiterste te 
gaan en het offer van hun leven te brengen. 
De auteur Endo geeft een betrouwbare 
beschrijving van hoe dit in zijn werk is 
gegaan in Japan, honderden jaren geleden.

‘De geschiedenis van Nederland’
Het is al weer enige tijd geleden, dat er 
op de televisie een serie afleveringen te 
zien was onder de titel: “De geschiedenis 
van Nederland”. We zagen de graven van 
Holland en Zeeland voorbijkomen. Ze 
kwamen in conflict met de bij het gewone 
volk populaire graaf Floris V. Hij werd 
uiteindelijk door de andere edellieden op 
wrede wijze vermoord bij het Muiderslot. 
Daarna een aflevering over een groep 
priesters en monniken uit Brielle, die op last 
van geuzenaanvoerders Lumey en Sonoy 
werd vermoord omdat zij weigerde zich 
aan te sluiten bij het nieuwe geloof van 
de Hervorming. Zij zouden de geschiedenis 
ingaan als: “De martelaren van Gorcum”. 

Franciscus Xaverius predikt 
het Evangelie in Japan
De opdracht die Christus gaf aan zijn 
leerlingen werd uiteindelijk door hen met 
hart en ziel uitgevoerd, maar dit had wel 
de nodige voeten in de aarde. In latere 
perioden werd die ook ernst genomen 
door missionarissen van de katholieke kerk 

De verspreiding van het christendom in Japan
en zendelingen van protestantse kerken. 
Toen er nieuwe gebieden en andere volken 
werden ontdekt, trokken geestelijken in 
navolging van de apostelen er op uit om de 
Christelijke leer ook aan die anderen over 
te brengen. Een van hen was Franciscus 
Xaverius afkomstig uit een streek nabij 
Pamplona in Baskenland. Hij trok naar 
Goa, in West- India en zeilde verder naar 
China en Japan. De pogingen de bevolking 
van Japanse eilanden te kerstenen leken 
aanvankelijk succesvol. 

Christenen voor keus gesteld
Dan komt er een nieuwe shogun (Japans 
alleenheerser met absolute macht over de 
bewoners van alle eilanden van de Japanse 
archipel). Die staat alleen nog uitoefening 
van het Boeddhisme en Shintoïsme toe. 
Rooms- katholieke priesters en nieuwe 
bekeerlingen worden meedogenloos 
vervolgd. De ‘Fumi-e’ methode wordt 
algemeen toegepast. Al bij de minste 
verdenking dat je iets met het Christendom 
te maken hebt, word je gedwongen de 
‘Fumi-e’ te ondergaan. Hierbij moet je op 
een afbeelding van Jezus of Maria trappen 
om te bewijzen, dat deze religie je totaal 
koud laat. De film ‘Silence’ (‘Stilte’) van de 
bekende regisseur Scorsese laat op heel 
indringende wijze zien hoe Portugese 
priesters, maar vooral hun Japanse 
bekeerlingen op afschuwelijke wijze ter 
dood worden gebracht, vaak op een tergend 
langzame manier waarbij de persoon 
een hele lijdensweg te wachten staat. 
Een methode is de kruisiging. Dan wordt 
iemand op een kruis vastgebonden op het 
strand. Wanneer het kruis is opgericht en 
stevig in de bodem verankerd, is het slechts 
een kwestie van wachten tot het vloed 
wordt. Wat dan volgt is met geen pen te 
beschrijven.

De Japanse christen Shusaku Endo 
inspireert…
De film van Scorsese is gebaseerd op een 
boek van de Japanse schrijver Shusaku Endo, 
een Japanse christen die nog meer romans 
over het Christendom op zijn naam heeft 

staan. Een daarvan is “Jezus”. Ik vond dit 
boek – uit de openbare bibliotheek – zo 
boeiend, dat mijn vrouw direct daarop 
besloot mij te verrassen met een nieuw, 
eigen exemplaar. Ik ben het gaan herlezen 
om zo weer terug te kunnen keren naar de 
sfeer uit Jezus’ tijd.
 
In het Nieuwe testament wordt Jezus 
voornamelijk afgeschilderd als de man 
die precies weet hoe hij zaken aan moet 
pakken. Herhaaldelijk komt hij Farizeeërs 
en Schriftgeleerden tegen die er op uit 
zijn hem beentje te lichten. Vrijwel direct 
doorziet hij hun kwade, huichelachtige 
motieven en geeft hen een passend 
antwoord. En weer lukt het hen niet 
hem voor het gerecht van de tempel, 
het Sanhedrin, te slepen.  Maar er is ook 
een andere Jezus, als we Endo mogen 
geloven, een kwetsbare man, die het 
lijden dat komen gaat, vreest als elke 
gewone sterveling. Die eraan twijfelt 
of hij het allemaal waar kan maken, of 
hij de beschuldigingen van Farizeeën 
en Schriftgeleerden kan weerleggen en 
beledigingen en verdachtmakingen wel 
zal kunnen verdragen. Jezus, een fragiel 
persoon, die – eenmaal gevangen en 
veroordeeld tot de kruisdood – meerdere 
malen valt onder het loodzware gewicht 
van het kruis en op het einde door Simon 
van Cyrene met het dragen van de zware 
last geholpen moet worden.  

…en laat zien dat Jezus 
in alles mens was
Was Jezus voor mij eerder een held, die 
alleen maar goed deed, zieken genas, 
verlamden liet lopen, doden weer tot 
leven wekte en nog veel meer, de Japanse 
schrijver Endo laat de smartelijke kanten 
zien van een eenzame, vertwijfelde Jezus, 
door al zijn vrienden in de steek gelaten, 
die voortdurend twijfel heeft over het 
welslagen van zijn missie. Vooral na het 
uitspreken van de Bergrede. Je kunt 
merken aan de vragen die de leerlingen 
hem stellen, dat ze er weinig van snappen, 
dat ze er nog niet klaar voor zijn om 

Jezus’ missie: de verspreiding van de blijde 
boodschap, over te nemen. Het is ook nogal 
wat om je vertrouwde omgeving zo maar 
opeens vaarwel te zeggen en in een totaal 
onbekend milieu de mensen bekend te 
maken met de liefde van God en de inhoud 
van de Heilige Schrift.
Maar dan volgen de verschijningen. Jezus 
komt bij de apostelen en andere vrienden 
terug. Een keer staat hij op het strand van 
het meer van Galilea en geeft aanwijzingen 
waar zij de netten moeten uitgooien. 
Vingen zij eerder niet één enkele vis, daarna 
kunnen zij maar nauwelijks de opeens volle 
netten binnenhalen. (Johannes 21: 1 -24). 
Andere keren zitten zij – angstig voor het 
gepeupel buiten, in een afgesloten huis 
en staat Jezus opeens in hun midden. Het 
lijkt weer net als vanouds. Zo vertrouwd en 
veilig met Jezus te midden van hen. Dan 
hebben de leerlingen nog een laatste impuls 
nodig van de Heilige Geest met Pinksteren 
om echt op weg te gaan. Om aan de 
mensen de Liefde van God te verkondigen, 
de God van liefde hen deelachtig te doen 
zijn. De apostelen schrikken nergens meer 
voor terug. Spreken andere talen, trekken 
per ezel, te voet of per schip naar andere 
streken en vertellen aan ieder die het 
horen wil, wat Jezus hen heeft geleerd. Zij 
genezen zieken en verrichten wonderen in 
Jezus’ naam.

Het moderne Japan
Het lijkt allemaal lang geleden en heel 
ver weg. Toch blijken de spelers van toen 
minder ver van ons af te liggen. En hoe 
is het – vele eeuwen later – gegaan met 
de Japanse bekeerlingen waar zo’n jacht 
op werd gemaakt? Van de ca 150.000 
Christenen in 1580 zijn er zo’n 300 jaar later 
in 1865, na de vervolgingen, toch nog een 
kleine 30.000 over. Vele van de verborgen 
Christenen hadden zich al die tijd vermomd 
als Boeddhist. Zij concentreerden zich vooral 
rond Nagasaki. De bijbel was uit angst voor 
ontdekking, al die tijd niet in drukvorm, 
maar mondeling doorgegeven. Er zijn voor 
zover bekend thans 1 miljoen Christenen in 
Japan. 
 

Mis in Japan ca 1600 [wikimedia]Japanse Christenen in Portugese kleding 16-17e eeuw [wikimedia]
Jezuiet met Japanse edelman 
ca 1600 [wikimedia]

Missionarissen waarschijnlijk op 
de vlucht in Japan

Paneel, 
gebruikt voor 
de Fumi-e 
(herkomst 
onbekend)
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Zondag 14 augustus, 20e zondag door het jaar
11:00 uur Eucharistieviering met het vakantiekoor
  Voorganger pastoor J. Hermens
Maandag 15 augustus (Maria ten hemelopneming)
19:00 uur Eucharistieviering 
  Voorganger pastoor J. Hermens
Dinsdag 16 augustus
09:00 uur Eucharistieviering 
Vrijdag 19 augustus
09:00 uur Eucharistieviering 
  Voorganger pastoor J. Hermens
Zaterdag 20 augustus
16:30 uur Gebedsviering met cantor?
  Voorganger diaken R. Dashorst
Zondag 21 augustus, 21e zondag door het jaar
11:00 uur Eucharistieviering met het vakantiekoor
  Voorganger pastoor J. Hermens
Dinsdag 23 augustus
09:00 uur Eucharistieviering 
Vrijdag 26 augustus
09:00 uur Eucharistieviering 
  Voorganger pastoor J. Hermens

BIECHTGELEGENHEID elke vrijdag na de viering van 09:00 uur in de O.L. Vrouwekerk, 
na telefonisch overleg.

ROZENKRANSGEBED 
Het rozenkransgebed is elke dinsdag- en vrijdagmorgen voorafgaand aan de 
eucharistieviering van 09:00 uur, om 08:35 uur.

UITSTELLING VAN HET ALLERHEILIGSTE
De uitstelling van het Allerheiligste is elke vrijdagmorgen na de viering van 09:00 uur.

KINDERDIENST EN CRÈCHE
De kinderen nemen plaats in de kerk en gaan na het welkomstwoord naar 
de kinderdienst. Er is kinderopvang voor de kleintjes in het Emmaüshuis. 
Zie informatie bij Kind en Kerk.

KERKTAXI
Voor parochianen die niet zelfstandig naar de kerk kunnen reizen, is er
de vervoersdienst verzorgd door vrijwilligers. 
Voor info en aanmelding: emmaus@rkapeldoorn.nl of tel. 055 526 65 00.

BLOEMETJE VAN DE WEEK  
Hiervoor is een rooster samengesteld door de bezoekgroepen. Aan hen is 
gevraagd om aan het secretariaat een naam en adres door te geven van 
iemand die ziek is. Dit graag uiterlijk op woensdag vóór 11:00 uur mailen 
naar receptie@rkapeldoorn.nl.  

Om een beter zicht te krijgen wat er speelt in de parochie vragen wij uw 
hulp. Weet u iemand die ook voor een bloemetje in aanmerking komt, wilt u 
dit dan doorgeven aan het secretariaat. Maar wilt u er dan zelf voor zorgen 
dat het bloemetje ook bij deze persoon bezorgd wordt, want daar heeft de 
bezoekgroep geen mogelijkheden voor. 

Voor de komende weken is het rooster: 3 juli locatie Bonifatius; 10 juli locatie 
Fab & Seb; 17 juli locatie Maria; 24 juli locatie Victor; 31 juli locatie 3 Ranken; 
7 augustus locatie Teresia; 14 augustus locatie Hubertus; 
21 augustus locatie Bonifatius; 28 augustus locatie Fab & Seb. 
Op 5 juni jl. is er een bloemetje gegaan naar mevrouw Bayens-Scheepers, 
Driehoek te Apeldoorn.
Op 12 juni jl. is er een bloemetje gegaan naar de familie Kamp-van Hooren, 
Pascalstraat te Apeldoorn.
Op 19 juni jl. is er een bloemetje gegaan naar de familie Blom, Emmalaan te 
Apeldoorn.

LITURGISCHE VIERINGEN

K E R K

VIERINGEN IN ONZE LIEVE VROUWEKERK   
De vieringen zowel vanuit de O.L. Vrouwekerk te Apeldoorn als vanuit de H. Martinuskerk 
te Twello worden ook online uitgezonden. 

Online en via livestream: https://kerkdienstgemist.nl/stations/2283-Onze-Lieve-Vrouwekerk
Zie hiervoor de website van de Emmaüsparochie en de Franciscus en Claraparochie.

De dringende vraag blijft van kracht om verantwoordelijkheid te nemen en thuis te blijven 
met klachten die kunnen wijzen op corona.

Zaterdag 2 juli
16:30 uur Eucharistieviering (stille mis)
  Voorganger pastoor J. Hermens
Zondag 3 juli, 14e zondag door het jaar
11:00 uur Eucharistieviering met koor Lucente
  Voorganger pastoor J. Hermens 
11:00 uur Meespeelviering voor peuter en kleuters in het parochiehuis
Dinsdag 5 juli
09:00 uur Eucharistieviering
Vrijdag 8 juli
09:00 uur Eucharistieviering
Zaterdag 9 juli
16:30 uur Eucharistieviering met cantor
  Voorganger pastoor J. Hermens
Zondag 10 juli, 15e zondag door het jaar
11:00 uur Eucharistieviering met het Gregoriaans koor
  Voorganger pastoor J. Hermens 
Zaterdag 16 juli, geen eucharistieviering!
Zondag 17 juli, 16e zondag door het jaar
11:00 uur Eucharistieviering met het vakantiekoor
  Voorganger kardinaal Eijk 
Zaterdag 23 juli
16:30 uur Eucharistieviering met cantor
  Voorganger pastoor J. Hermens
Zondag 24 juli, 17e zondag door het jaar
11:00 uur Eucharistieviering met het vakantiekoor
  Voorganger pastoor J. Hermens 
Dinsdag 26 juli
09:00 uur Eucharistieviering 
Vrijdag 29 juli
09:00 uur Eucharistieviering 
  Voorganger pastoor J. Hermens
Zaterdag 30 juli
16:30 uur Eucharistieviering met cantor
  Voorgangers Kardinaal Eijk en pastoor J. Hermens
Zondag 31 juli, 18e zondag door het jaar 
11:00 uur Eucharistieviering met het vakantiekoor
  Voorganger pastoor J. Hermens 
Dinsdag 2 augustus
09:00 uur Eucharistieviering 
Vrijdag 5 augustus
09:00 uur Eucharistieviering 
  Voorganger pastoor J. Hermens 
Zaterdag 6 augustus (stille mis)
16:30 uur Eucharistieviering 
  Voorganger pastoor J. Hermens
Zondag 7 augustus, 19e zondag door het jaar
11:00 uur Eucharistieviering met het vakantiekoor
  Voorganger pastoor J. Hermens
Dinsdag 9 augustus
09:00 uur Eucharistieviering 
Vrijdag 12 augustus
09:00 uur Eucharistieviering 
  Voorganger pastoor J. Hermens
Zaterdag 13 augustus
16:30 uur Eucharistieviering met cantor
  Voorganger pastoor J. Hermens

Onze Lieve Vrouwekerk, Hoofdstraat 18, 7311 KB Apeldoorn       

Pastorale zorg: Een pastor van het team is iedere dag van 09.00-20.00 uur bereikbaar op 06 531 543 58 en tevens beschikbaar voor dringende pastorale zorg.
Secretariaat Apeldoorn: ma, di, wo, do: 09.00-12.00 uur, emmaus@rkapeldoorn.nl 055 526 65 04.
Secretariaat Twello: di, do: 09.00-17.00 uur, secretariaat@franciscusenclara.com 0571 27 44 45.

Pastoraal team

Hans Hermens
pastoor
hanshermens7@gmail.com
0571 27 31 60

Sebastian Gnanapragasam 
parochievicaris
Bereikbaar via
centraal secretariaat

Wim Vroom
pastoraal werker
vroom@franciscusenclara.com
06 589 591 05

Ronald Dashorst
diaken
r.dashorst@rkapeldoorn.nl
06 169 127 27

Mariska Litjes 
jongerenwerker/catecheet
kindenkerk@rkapeldoorn.nl
055 526 65 00

Lees verder pagina 12 >>>
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Kroedwusj
[foto 
Leenderkapel]

(Ronald Dashorst)

Wat hebben die twee met elkaar te maken 
zult u zich afvragen. Ik zal proberen om 
te schetsen hoe het feest van Maria, het 
patroonfeest van onze kerk, dat we vieren 
op 15 augustus, een link heeft met kruiden.

Reuk is belangrijk
In deze tijd zijn wij al weer aardig gewend 
om de coronamaatregelen los te laten, 
het drinken van koffie na de viering voelt 
weer als vanouds, handen geven kwam 
weer terug, het uitgaansleven kwam weer 
helemaal op gang. Nu staat ons weer een 
nieuwe coronagolf te wachten. We gaan 
de mondkapjes weer tevoorschijn halen en 
de zelftest doen. Een van de verschijnselen 
van corona is het verlies van de reuk en de 
smaak. Zelf heb ik daar ook lang last van 
gehad, na corona heb ik lang niets of weinig 
kunnen ruiken en merk nu pas dat mijn 
reuk langzaam weer terug begint te komen. 
Dan merk je hoe belangrijk de geur is voor 
ons leven. Door geuren worden vaak diepe 
herinneringen opgeroepen uit ons verleden. 
Soms brengt een geur ons terug in onze 
kindertijd. Een geur kan ons in verrukking 
brengen, denken we maar aan de geur van 
ons eten of de bloemen in de tuin, de geur 
van de zee, het bos of van de aarde net na 
een regenbui.

De soep van oma
Bij de kledingbank hebben we een 
kruidentuin en het is mooi om mensen 
die gevlucht zijn uit Syrië, Irak of andere 
landen te ontmoeten bij de kruiden. Soms 
is een gesprek niet mogelijk vanwege de 
taalbarrière, maar dan kan de geur van 
bijvoorbeeld Tijm mensen even de geur van 
thuis geven. Als ik dan het woord ‘Satar’ 
uitspreek, het Arabisch voor Tijm, dan zie 
je de ogen oplichten en een glimlach van 
herkenning komen op het gezicht van 
de mensen. Ook de geur van Rozemarijn, 
Salie en Munt brengt de mensen weer 
even in contact met hun moederland of 
geboortedorp en maakt dat er even contact 
is voorbij de taal. Geuren spreken zo hun 
eigen taal. Er was eens een Nederlandse 
jonge vrouw die ik sprak bij de tuin bij 
de Kledingbank, ik plukt een blaadje af 
en liet haar dat ruiken en ik vroeg of ze 
dit herkende. Ze snoof de geur op en zei 
verrukt: ‘Dit is de soep van mijn oma’. Ik had 
haar aan een blaadje van de Maggiplant 
laten ruiken. 

Kleine zonnetjes
Kinderen laat ik in deze tijd van de zomer 
het Sintjanskruid zien. Ik pak een geel 
bloemknopje tussen mijn vingers en knijp 
er in. Met grote ogen van verwondering 
zien ze dan rood vocht stromen uit de 
gele bloemknop. Ik vertel dan het verhaal 
van Johannes de doper die onthoofd is en 
het rode vocht verwijst naar zijn bloed. 
De blaadjes van het Sintjanskruid hebben 
allemaal puntjes als je ze tegen het licht 
houdt. Dit is net of er allemaal gaatjes in 
geprikt zijn. Dit kruid werkt verzachtend 
tegen stekende zenuwpijnen. De bloemetjes 
zien er uit als kleine zonnetjes. Het is een 
kruid dat in de homeopathie licht brengt 
waar het donker is, het werkt opwekkend bij 
somberheid. 

Er zijn veel kruiden die zo een genees-
krachtige werking hebben. Neem ook 
de Salie, die goed werkt bij keelpijn als 
je er thee van zet, of Tijm die werkt bij 
verkoudheid en de weerstand verhoogt. 
Dat herkennen de mensen uit andere landen 
ook, die hebben vaak veel meer contact met 
de natuur en de werking van kruiden.

Maria
Dat brengt mij bij het hoogfeest van Maria 
Tenhemelopneming van 15 augustus. 
Hiermee wordt herdacht dat Maria na 
haar dood met ziel en lichaam door 
God in de hemel is opgenomen. Maria 
Tenhemelopneming is het belangrijkste 
Mariafeest van het jaar. In Limburg is het 
een goed gebruik om op dit feest boeketten 
van veldkruiden te zegenen: de ‘kroedwusj’ 
of ‘kruudwis’. Ik ken dit gebruik ook uit 
Deventer, daar werden ook elk jaar de 
kruiden in de tuin gezegend. Augustus is ook 
de maand waarin veel kruiden bloeien. 

Kroedwush
Het boeket van de ‘Kroedwusj’ hoort 
samengesteld te zijn uit zeven verschillende 
kruiden, bloemen en korenaren: twee 
graansoorten (tarwe en rogge), twee kruiden 
met geneeskrachtige werking (duizendblad 
en boerenwormkruid) en twee kruiden die 
het onweer kunnen weren (alsem of bijvoet 
en koninginnekruid, ook wel donder- of 
leverkruid genoemd). In sommige plaatsen 
bestaat het gebruik om wilgenroosjes 
en huislook in het boeket op te nemen. 
Het zevende kruid is het walnotenblad. 
Dit is samengesteld uit zeven blaadjes. 
Beweerd wordt dat de bliksem nooit in 

een notenboom inslaat. De traditie wil dat 
deze zeven kruiden achterbleven in het 
graf van Maria. Dat het om zeven kruiden 
gaat, heeft ook een betekenis. Zeven is in de 
kerkgeschiedenis het getal van de volheid. 
Het gezegende kruidenboeket beschermt 
volgens de traditie tegen allerlei soorten 

onheil, zoals blikseminslag. De boeketten 
werden vroeger opgehangen boven huis- en 
staldeuren. Bij onheil werden er een paar 
takjes van in de het haardvuur geworpen.

Olijftak
Zelf zou ik goudsbloem (Calendula) willen 
toevoegen aan het boeket, het kruid dat 
helend is voor de huid, of zonnehoed 
(Echinasea), dat de weerstand verhoogd, 
Sintjanskruid (Hypericum) en ook een 
Olijftak, dat symbool staat voor de vrede en 
het nieuwe leven en te zien is in het logo 
van Sant’Egido.
Kruiden geven het feest van Maria een extra 
betekenis en brengen mij terug naar mijn 
‘vorige leven’ toen ik een eigen praktijk 
had als Klassiek Homeopaat in Hoogeveen. 
Kruiden brengen mij dicht bij de natuur, 
de geur en de schoonheid van de bloemen 
roepen in mij een vreugde op, de liefde voor 
de Schepping, voor onze mooie aarde. 

Zonnelied
Franciscus zong dit zo mooi uit in zijn 
Zonnelied: ‘Wees geprezen, mijn Heer, door 
onze zuster, moeder aarde, 
die ons voedt en leidt, en allerlei vruchten 
voortbrengt, bonte bloemen en planten’.

Ik wens dat wij deze zomer kunnen blijven 
genieten van de natuur, van de kruiden 
en hun geuren, dat wij niet door corona 
getroffen worden en de geuren blijven 
ruiken van de bloemen van de kruiden, van 
de Lindebloesem, van de bossen en de zee, 
van ons eten en van alles om ons heen.

Een mooie zomer gewenst in vreugde en 
gezondheid.

Maria Tenhemelopneming en kruiden 

Palma il Vecchio 1513 [gallerieaccademia.it]
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(Johan Gortworst)

‘Trittai,’ lees ik met een snelle blik op het 
bordje dat aan de zijkant van het standbeeld 
is bevestigd. Het beeld is gemaakt door 
Hieke Luik en staat vrij in de ruimte bij de 
vijver aan de Sprengenweg. 

Drie wezens lijken zich met elkaar te 
vermengen tot een dans. In mijn fantasie 
hebben ze zich net uit de natte klei bevrijd, 
klaar om op te stijgen. Ik voel de beweging. 
In de gewelfde vleugels zijn duidelijk de 
vingerafdrukken van de kunstenares te 
zien. Het zijn krachtige getuigen van haar 
vakmanschap om de materie zo te kneden 
tot het de vorm krijgt die ze voor ogen 
heeft. Zijn het wel insecten? Thuis maar eens 
uitzoeken.

Zadkine ging Trittai voor
Ik lees het bordje nog eens goed en ben 
verrast. Dit kunstwerk is in 2009 in de 
plaats gekomen van een beeld van de 
wereldberoemde kunstenaar Ossip Zadkine. 
Beide beelden zijn gebaseerd op het 
mythologische verhaal van De Drie Gratiën. 
Het beeld van Zadkine is weggehaald en 
staat nu in de binnentuin van het CODA 
museum. Zadkine zullen velen kennen door 
het Rotterdamse oorlogsmonument ‘De 
verwoeste stad’. 
Het zijn dus drie vrouwen. Wat ik voor 
vleugels aanzag zijn gewaden. De Drie 
Gratiën zijn een geliefd onderwerp in 
de kunst. Met veel passie zijn ze de door 
de eeuwen heen als beeldschone en 
schaars geklede vrouwen afgebeeld. De 
compositie verschilt, maar vaak omarmen 
de vrouwen elkaar. Een beter excuus voor 
mannelijke schilders om het naakte lichaam 
ongegeneerd op zijn verleidelijkst te tonen, 
was er niet. Je kunt het schoonheidsideaal 
van de tijd eraan aflezen. Bij deze versie, 
geïnspireerd op de Drie Gratiën, is dat niet 
zo eenvoudig.

Ergernis?
Ik loop terug naar huis en voel ergernis 
opkomen. Niet over het beeld, maar over het 
bordje. Dit beeld is een vervanging. Vanaf nu 
zal ik, als ik er langs loop, tegelijk naar een 
beeld kijken dat er niet staat. Hoe zag het 
eerste beeld eruit? Waarom moest het weg? 
Ik vind het niet eerlijk voor Hieke Luik. Dit 

bordje doet afbreuk aan de identiteit van 
haar werk. Het is voor deze tijd niet meer 
relevant dat er ooit een ander beeld stond. 
Die kennis was alleen van belang voor de 
mensen van toen.

Al mopperend probeer ik onderweg naar 
huis mijn irritatie te duiden. Een motregentje 
daalt langzaam op me neer. Ik herinner me 
de interviews met mensen die hun leven 
lang verwikkeld zaten in een niet te winnen 
competitie met een te vroeg overleden 
broertje of zusje. In veel van die gezinnen 
hadden de ouders het verdriet niet verwerkt 
en plaatsten ze te vaak een opmerking 
als ‘je zusje zou zoiets nooit…..’ of ‘als 
je broertje nog geleefd had, dan…’. Vul 
maar in. Ze deden extra hun best om hun 
ouders tevreden te stellen en wilden vooral 
niet irriteren, maar schoten altijd tekort. 
Ondertussen hunkerden ze naar oprechte 
liefde. Het stond de ontwikkeling van hun 
identiteit in de weg. Voor mij geeft dat 
bordje me eenzelfde gevoel. Het beeld waar 
we naar kijken, maar wat er niet staat, zal 
altijd onzichtbaar en indringend aanwezig 
zijn. Het hangt als een schaduw over dit 
kunstwerk.

Uniek en opbloeiend leven 
Ieder mens is uniek en moet in zijn eigenheid 
erkend worden. Hij is nooit een kopie 
van een ander. Voor een kunstwerk geldt 
hetzelfde. Hoe leer ik dit beeld als uniek 
kunstwerk waarderen? Door opnieuw 
en onbevooroordeeld te gaan kijken. De 
volgende dag, het voorjaarzonnetje breekt 
bijna door, maak ik de wandeling terug. 
Vanaf een afstand vallen als eerste de 
brede en golvende mantels op die me wat 
afschrikken. Hebben ze wat te verbergen 
of te beschermen? Inderdaad, als je ervoor 
staat en je ogen goed de kost geeft, dan zie 
je onder deze mantels bloeiende natuur. Drie 
ranken steken omhoog en komen boven 
samen. Eén bloemblad is nog half gesloten. 
Langs de ranken groeit en bloeit een rijk 
natuurleven op vruchtbare grond. Ik zie op 
de bodem een weelderige wirwar van takjes 
met besjes en bloemkelkjes. Een en al leven. 
Vruchtbaarheid en creativiteit vallen hier 
samen. Hier is met vreugde en vanuit het 
hart geboetseerd. Onbekommerd en vrij van 
welke beperking dan ook. Zo zie je maar, 
goede wijn behoeft geen krans. 

De Drie Gratiën of de Trits der 
Bevalligheden, waren drie zusters 
uit de Griekse en Romeinse 
mythologie. Ze stonden voor 
vruchtbaarheid, creativiteit, 
schoonheid, vreugde en opbloeiend 
geluk. Eigenschappen die het 
levensgeluk van mensen vergroten. 
Het getal ‘drie’ heeft in veel religies 
een speciale betekenis. Ook in de 
Bijbel wordt het als symbolisch 
getal gebruikt, zoals in ‘de Heilige 
Drievuldigheid’. 
In de kunst worden de christelijke 
deugden, Geloof, Hoop, Liefde, 
Voorzichtigheid, Rechtvaardigheid, 
Sterkte en Matigheid net als 
in de Griekse mythologie vaak 
als vrouwen afgebeeld. In een 
doopkapel in het Italiaanse Parma 
houdt het Geloof bloemen in 
haar hand waaruit Vrede en 
Gerechtigheid voortspruiten. De 
Hoop komt in de middeleeuwse 
kunst voor als een vrouw die 
omhoog blikt en haar hand uitstrekt 
naar een kroon, het symbool van 
toekomstige heerlijkheid. In de 
glasvensters van de kathedraal te 
Chartres is de Liefde afgebeeld als 
een vrouw die haar mantel afdoet 
om hem aan een arme te geven.

‘De sculpturen, tekeningen en collages van Hieke Luik (Apeldoorn, 1958) laten een 
wereld zien die ze door haar handen laat gaan. Het is haar manier om greep te 
krijgen op het verloop van het bestaan. Het begint ergens en houdt weer op, maar 
er gaat ook iets aan vooraf en er komt iets na. Wat ze voor ogen heeft kan ze door 
het aanraakbaar te maken als beeld tot stand brengen. In feite maakt ze geen werk 
naar de waarneming. Haar beelden zijn gemaakt door letterlijk iets naar haar hand te 
zetten.’ Hieke Luik is opgeleid aan de Koninklijke Academie voor Kunst en Vormgeving 
in ‘s-Hertogenbosch en aan de Jan van Eyck Academie in Maastricht. Zij is beeldhouwer, 
collagekunstenaar en tekenaar. Daarnaast is ze (gast)docent aan verschillende 
opleidingen. Haar werk is o.a. te zien in de collecties van het Museum Beelden aan 
Zee, het Stedelijk Museum in Amsterdam en De ABN AMRO kunstcollectie. Hieke Luik 
exposeert regelmatig in diverse plaatsen in Nederland. www.hiekeluik@blogspot.com

Schaduwbeeld

Binnenstebuitenbloem 2, 2021, brons

Binnenstebuitenbloem, 2021, brons

Trittai
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H U I S

APELDOORN
Adres : Emmaüshuis, Stationsstraat 13, 7311 NL Apeldoorn
Secretariaat : 055 526 65 04, emmaus@rkapeldoorn.nl
  Het lokale secretariaat van de parochie is geopend op 
  maandag t/m donderdag van 9.00-12.00 uur.
  Op vrijdag is het lokale secretariaat gesloten. 

Kerkbalans : NL40 INGB 0000 9418 49 t.n.v. RK Emmaüsparochie
Overige op rekening : NL80 RABO 0105 2420 63 t.n.v. RK Emmaüsparochie
Website : www.emmaus-apeldoorn.nl
Parochiekerk :  Onze Lieve Vrouwekerk, Hoofdstraat 18, 7311 KB Apeldoorn

PASTORAATSGROEP APELDOORN
“Zien en horen wat onder de parochianen leeft” is onze opdracht.
emmaus.apeldoorn.pgroep@gmail.com

AANMELDEN UITVAARTEN
Centraal aanmeldpunt uitvaarten 06 289 283 73

VERTROUWENSPERSOON
Mevrouw Aafke Gussenhoven kan vertrouwelijk worden geraad-
pleegd bij ongewenste omgangsvormen binnen de parochie 
(bijvoorbeeld bij agressie, pesten, intimidatie).
Zij is bereikbaar via 06 122 628 64.

DOOPVIERINGEN
Doopvieringen vinden doorgaans een keer per maand op ’n vastgestelde zondag plaats. 
Ouders die hier vragen over hebben kunnen contact opnemen met het secretariaat 
van Twello, telefoon 0571 27 44 45 (dinsdag en donderdag).

Parochiebestuur Sint Franciscus parochie
Pastoor drs. J.H.T.M. (Hans) Hermens : voorzitter
Vacature : vicevoorzitter
W.G.J. (Wilbert) van Breukelen : secretaris
H.P.M. (Eric) Krukkert : penningmeester
T.G. (Trees) Hendriks-Ganzevles : bestuurslid
H.H. (Harrie) Huis in ’t Veld : bestuurslid
Vacature : bestuurslid

Het parochiebestuur vergadert maandelijks. 

Voor vragen aan het bestuur kunt u zich wenden tot de secretaresse 
I. (Ineke) Bouwmeester-Bloem via: secretariaat@franciscusenclara.com, 
tel. 0571 27 44 45 (di. en do. van 09.00-17.00 uur).

De meteorologische zomer is 
begonnen en na een wisselend 
voorjaar, waarbij het soms al zomer 
maar soms ook herfst leek, gaan we 
nu in rasse schreden richting vakantie. 
Voor velen van ons de periode om 
even tijd te nemen om te ontsnappen 
aan de hectiek en vooral tijd door te 
brengen met je naaste. 

Hemelvaartsdag en het hoogfeest van Pinksteren zijn voorbij en we kunnen 
voldaan terugzien op deze feestdagen. Het was erg mooi om samen op 
Hemelvaartsdag te vieren dat we nu één parochie zijn. Hulde aan het 
organiserend team en aan alle betrokken vrijwilligers. Hier was duidelijk inzet 
vanuit beide parochies geleverd. Zelfs het koor bestond uit koorleden uit alle 
windstreken van de parochie. Het weer werkte mee en zo kon na afloop in een 
gemoedelijke sfeer genoten worden van koffie met een traktatie. Dat er nog veel 
van dit soort evenementen georganiseerd mogen worden. 

In het kader van de fusie is er ook een bijeenkomst geweest met alle locatieraden 
uit de parochie. Fijn dat een fysieke bijeenkomst weer mogelijk was. In oktober 
gaat een delegatie van het bestuur op bezoek bij de locaties om daar over de 
specifieke wensen en mogelijkheden te spreken. De locatieraden is gevraagd om 
voor medio juni aan te geven wat de geloofsgemeenschap nodig heeft om als 
vitale gemeenschap verder te kunnen en wat zij als gemeenschap heeft te bieden. 

We maken ons als bestuur zorgen over de kwetsbaarheid van het pastoraal 
team. Na het vertrek van Wim Vroom en voor de terugkomst van Sebastiaan, 
is het team met één pastoor, één diaken en één projectmedewerker wel erg 
klein voor zo’n grote parochie. Dit zal voorlopig betekenen dat het pastoraal 
team haar inspanningen beperkt zal houden tot het noodzakelijke. Vieringen 
in de eucharistische centra en pastorale zorg hebben daarbij de prioriteit. 

Wel is het goed om aan te kondigen dat we nu 2 personen bereid hebben 
gevonden toe te treden tot het parochiebestuur. Zij zullen zich, nadat de 
bisschoppelijke goedkeuring is ontvangen, via de Clara en via de OpWeg aan 
u voorstellen. 

Zoals aan het begin al opgemerkt, de zomerperiode breekt aan. Hopelijk voor 
iedereen een periode om te genieten en even niet met zaken als oorlog en 
corona geconfronteerd te worden. 

We kunnen en mogen echter onze ogen niet sluiten voor de realiteit van alle dag, 
dus laten we ons vooral ook in deze tijd bekommeren om onze medemens. 
Het is nog zo hard nodig. 

Namens het parochiebestuur

Eric Krukkert

V A N  H E T  B E S T U U RUitbreiding 
secretariaat
Per 1 mei is Virginie van Kempen 
het centraal secretariaat komen 
versterken. 
Virginie woont sinds 3 jaar in 
Apeldoorn.

Wij wensen haar veel succes 
in haar nieuwe baan.

Namens het parochiebestuur,
pastoor Hans Hermens

U heeft er wellicht al eens van gehoord, 
of u heeft tijdens corona of om een 
andere reden vanuit huis naar een viering 
of uitvaart gekeken. Dit kunt u ook op 
vakantie doen.

De link blijft gelijk: 
https://kerkdienstgemist.nl/
stations/2283-Onze-Lieve-Vrouwekerk 
U kunt tot 3 weken terugkijken.

De laatste tijd waren we soms niet goed 
te volgen; KPN heeft dat opgelost, dus we 

zijn weer goed te zien en horen. 
Onze regisseurs proberen de beleving 
thuis zo vertrouwd en duidelijk mogelijk 
in beeld te brengen.

Wilt u ons team versterken? 
Graag, meldt u zich dan aan bij het 
secretariaat of neem contact op met 
Henny Ribbink: 06 54 24 30 93 of email: 
video@beyondhorizons.nl

Tot ziens en een prettige vakantie!
Werkgroep Kerkdienstgemist

O.L.Vrouwekerkvieringen ook 
op vakantie (terug) te kijken
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(Willem Olierook)

Alweer vijf jaar staat op de website 
van onze Emmaüsparochie de rubriek 
‘LeefTocht’. Het is de opvolger van 
‘BeeldSpraak’, de rubriek waar beeld 
(foto van Edith Klinkhamer) en tekst 
(Kees Pannekoek) prachtig samenkwamen. 
Dit ging over in de rubriek ‘LeefTocht’.

Vanaf de zomer 2017 is het inmiddels een 
traditie geworden om een aantal foto’s en 
bijbehorende teksten in de twee – nu slechts 
een (en de laatste keer) – ‘vakantie-edities’ 
van OpWeg te publiceren.

Nieuw duo
‘LeefTocht’ heeft een beetje dezelfde insteek 
als ‘BeeldSpraak’, maar dan met de intentie 
om dit met verschillende aanleveraars van 
foto’s en teksten te realiseren. De eerste tijd 
lukte dat heel goed, maar toen het aanbod 
‘uitdroogde’ heb ik Roelof Rump gevraagd 
om ‘vaste fotograaf’ te worden met mijzelf 
als kompaan om mijn interpretatie van zijn 
beeld in woorden om te zetten.
Twee jaar lang werkte dit als een geoliede 
machine tot Roelof helaas op 8 mei 2019 
plotseling kwam te overlijden. 

Na enige tijd begon ik het schrijven op 
basis van een foto te missen en zette ik 
een oproep op enkele Facebooksites. Bijna 
onmiddellijk reageerde Esther Simons. 
Zij is verbonden met de HH. Franciscus en 
Claraparochie, hetgeen ik voor de op papier 
gerealiseerde eenwording samen met de 
Emmaüsparochie al een hoopvol begin vind. 
Mooi is dat ook op de website van de HH. 
Franciscus en Claraparochie foto+tekst onder 
het kopje ‘Inspiratie’ de vruchten van onze 
samenwerking te zien zijn.
We hopen dat onze tweede serie uw/jouw 
vakantie een extra kleurtje mag geven…

LeefTocht: rubriek voor contemplatie en inspiratie (8)

Pluisje
Er was eens een plant
Die erg was ingenomen met zichzelf:
Kijk die prachtige groene bladeren
Met in het midden die schitterende gele 
bloem!

Ze kon het niet verkroppen
Dat deze pracht slechts een kort leven was 
beschoren
Ze peinsde zich suf en toen: Eureka! 
Ik schenk mijn zaadjes aan de wind

De wind vond het fijn wat mee te kunnen 
dragen
Gerustgesteld liet de plant zich weghalen

Verstoppertje
Soms wil een mens zich verschuilen
Daar kunnen duizend-en-een redenen 
voor zijn
Plaats en tijd kun je bepalen
Om voor even onzichtbaar te lijken

Bloemen zijn meestal om van te 
genieten
Buiten op het veld of binnen in een vaas
Wiegend in de wind of zwijgend op 
een kist
Kleuren en geuren te kust en te keur

En heel soms staan ze in de weg
Besluit iemand: nu moeten ze weg

Voorbode
Ze lopen uit!
Maar waar kijk ik naar?
Jong, fris groen
Beaderd als een oude hand

Ik houd het toch op groente
Opgekweekt in een 
verwarmde kas
Waardoor het in februari al 
lente lijkt
Voorbode van een mooi 
seizoen

Nog voor de veertigdagentijd
Is er al zicht op Pasen

Troostboom
Ieder mens heeft op z’n tijd troost nodig
Na verlies of verlorenheid
Bij het uiteen spatten van een droom
Of als gemis je verscheurt

Rituelen kunnen dan helpen
Uiting geven aan wat niet in woorden is 
te vatten
Zoals een lapje in een boom
Aan een tak die dood lijkt

Maar kijk eens hoe fleurig het wordt
En warempel, de loot is al aan het 
botten

Verloren houvast
Ergens ondersteboven van zijn
Dat gebeurt me niet elke dag
Grote schrik of opperste verbazing
Meestal beperkt tot: zo nu en dan

Dat nu is nu en dan moet ik er wat mee
Er is een catastrofe gaande:
Mensen worden vermoord, verjaagd
Een moderne tiran heeft zijn bevel 
gegeven

Dit poppenbeertje staat voor mij symbool:
Een mensenkind is zijn houvast kwijt

Raadselachtig
Wat is dit?
Snoepgoed voor de geest?
Een veelzeggende armband 
Waar “Ever” de cirkel rond maakt

Maar waar staat deze “offerschaal”?
De omgeving voelt kil
Een oude kerk?
Leven dat tot stilstand kwam?

Proviand voor de laatste reis
Daar houd ik het op
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Sterke vrouw
Geloken ogen
Afgewend van de stad
Zij heeft zich teruggetrokken
Even weg uit de wereld

Krachtige trekken
Een vrouw die weet wat ze wil
Zo dadelijk daalt zij af
Gaat het leven weer aan

Een leermoment voor mij en anderen?
Het zou zomaar kunnen

Trotssierlijk
Parmantig mannetje
Een waaier aan dansende veren
Moet hem zelfvertrouwen geven
Om te veroveren of ontzag in te boezemen

Want wat jij begeert
Valt vaak ook bij soortgenoten in de smaak
Dus moet alles uit de kast worden gehaald
Om het instinctmatige doel te bereiken

Ook als mensen willen we gezien worden
Maar zo puur als deze jongen zal niet gaan lukken

Loslaten
Een moeder houdt haar kind vast
Zoals zoveel mamma’s doen
Beschutten tegen gevaar
Koesteren uit liefde

De moeder kijkt weg
Ze wenst een andere toekomst
Het kind lijkt onverschrokken
Met open blik en open handen

Ik geloof in het kind
Met de twijfel van een ouder

Pakjesdroom
Stel dat ik de vuller was geweest
Wat zou er dan in de pakjes hebben gezeten?
Een medicijn dat alle kwalen geneest?
En voor ieder een zuiver geweten?

Doosjes vol begrip en empathie?
Dat zou ik ieder mens toch gunnen
En dat ik dat dan in overvloed zie
O mens, als dat eens zou kunnen!

Maar helaas heb ik die zak niet gevuld
Enkel weer eens mijn dromen onthuld

Van het slot
Een hangslot als symbool
Van beslissende bevrijding
Jarenlang vastgezeten
Aan dwang of verslaving

Maar iemand of iets
Heeft je ziel geraakt
Je vond de sleutel
Die nu kan weggegooid

Alleen had er wat meer roest op 
gemogen
Ook symbolen willen serieus genomen 
worden

Dapper bloemetje
Het was niet gemakkelijk
Ze lagen allemaal dicht bij elkaar
Geen ruimte willen bieden
Aan een vreemdeling

Ze zagen me als een indringer
Snapten niet dat ik iets toe wilde voegen
Een beetje kleur in de grauwheid
Wat zachtheid in een hard bestaan

Het was niet gemakkelijk
Maar ik vond een opening

Verwarrend beeld
Een compositie die me verwart
Wat doet dat beeldje daar?
Waarom dát beeldje?
Wat is de betekenis?

Een nooit gekregen kind?
Verbeelding van een ‘slechte jeugd’?
Een verdrietig kind
Maar wel in het licht geplaatst

Ik hoop dat de deur opengaat
Er iemand blij is met jouw komst

Vreemde 
beklemdheid
“Beklemmend” komt er in mij op
Een beeld om te bestuderen
Wat gebeurt hier?
Welke boodschap wil het overbrengen?

Er is iets vreemds
Het hoofd heeft zich teruggetrokken
En die waarschuwende vinger
Zo subtiel op de lippen gelegd

Deze beklemming zie ik als zelfverkozen
Ik zwijg mee en sluit mijn ogen 
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(Johan Gortworst)

Het is rustig in het multifunctioneel centrum 
De Groene Hoven. Buurtbewoners zitten 
aan tafel en spelen een spelletje bingo. 
Aan de andere kant van de gang ligt het 
stiltecentrum. Bij mijn eerste bezoek ter 
voorbereiding op dit artikel, wist een jonge 
medewerker niet dat deze bezinningsplek 
onderdeel uitmaakte van het gebouw. 
Nu loop ik zonder dat het iemand opvalt 
ernaartoe voor een afspraak met Hans 
Scheffer en Jacques Daenen. Ze zullen me de 
geschiedenis van deze stilteplek vertellen, 
die herinnert aan de Hubertuskerk. 

Jacques en Hans zijn vanaf het begin bij het 
stiltecentrum en de inrichting betrokken 
geweest. Hoeveel mensen er wekelijks 
gebruikmaken van het centrum valt niet te 
zeggen. Aan de aangestoken kaasjes te zien 
niet zoveel. Door corona was het gebouw 
ook lange tijd niet toegankelijk en dan gaat 
de loop eruit. 

Op het grondgebied van De Groene Hoven 
stonden ooit de Hubertuskerk, het RK-
bejaardencentrum Sint Hubertus, een aantal 
aanleunwoningen en de Hubertusbasisschool 
met kleuterschool. De Hubertuskerk is 
in 2009 afgebroken. De school was al 
langer buiten gebruik als school. Die tijd 
ligt achter ons. De buurt is in de laatste 
jaren veranderd. Ze is vergrijsd en het 
aantal katholieken is sterk afgenomen. 
Daar komt bij dat het pand van eigenaar 
gaat veranderen en daarmee zal ook de 
huurovereenkomst voor het stiltecentrum 
ontbonden worden. De exacte datum is 
nog niet bekend, maar de sluiting van het 
stiltecentrum zal de komende maanden 
plaatsvinden. [Het stiltecentrum is per 
1 juli 2022 gesloten. Red.]

Voor het houten Mariabeeld brandt een 
lichtje. Ik blader door het gastenboek en 
lees enkele intenties die de mensen in de 
afgelopen jaren hebben opgeschreven. 
‘Voor mijn zieke man, 82 jaar….’ ‘Wat een 
mooie ruimte is dit. Fijne sfeer.’ ‘Maria, 
wees alle mensen nabij die vannacht op 
straat moeten slapen...’ 
Op de allereerste bladzijde schrijft pastoor 
Harrold Zemann: ‘Om zegen wil ik bidden 
voor allen die deze stilteruimte bezoeken. 
Zegen voor onze geloofsgemeenschap.’ 
Pastoor Zemann schreef deze woorden 
tien jaar geleden op voor een ruimte 

met veel symboliek. In het centrum staan 
namelijk tastbare herinneringen aan de 
Hubertuskerk. 

We bekijken het Mariabeeld en een gekleurd 
wandtapijt met daarop een afbeelding van 
de heilige Hubertus, beide afkomstig uit de 
vertrouwde kerk aan de Marconistraat. Ze 
vonden een plek in dit stiltecentrum. In de 
ruimte staan ook voorwerpen uit andere 
katholieke kerken in Apeldoorn: de Teresia, 
Bonifatius en Fabianus en Sebastianus 
zijn er vertegenwoordigd. Jacques en 
Hans vertellen het verhaal achter de twee 
glas-in-loodramen die zijn betaald met de 
opbrengst van een veiling van spullen uit 
de Hubertuskerk. In de ramen zijn twee 
vrij tijdloze figuren uitgebeeld, waarin 

bezoekers zichzelf kunnen herkennen. 
Ze kijken elkaars richting op, als teken van 
ontmoeting. Ze zijn demontabel en het is 
de bedoeling dat ze op een andere plek in 
de parochie een nieuwe plek krijgen.
“We hebben gehoord dat er plannen zijn 
om de tuin van de OLV-Kerk opnieuw 
in te richten en voor en breed publiek 
toegankelijk te maken. Het zou mooi zijn 
als deze ramen daar een plek kunnen 
krijgen. Dan geven we de intenties achter 
dit centrum door”, zegt Jacques, “We hopen 
ook dat dit prachtige houten Mariabeeld 
met de kaarsenstandaard in het concept 
passen. De banken denk ik niet, maar 
die zouden we aan een parochiaan ter 
beschikking kunnen stellen”, geeft Jacques 
als voorzet. “Het Hubertusdoek verdient 

ook een nieuwe bestemming. Misschien in 
de O.L. VrouweKerk”, vult hij later in het 
gesprek aan.

Is dit een somber einde aan een mooi 
verhaal? We delen onder het toeziend oog 
van Maria onze ervaringen en inzichten. 
Terugkijken gaat niet zonder pijn. Tegelijk 
is de samenleving, ook die van Apeldoorn 
veranderd. Het aantal nationaliteiten 
dat wekelijks de vieringen bijwoont is 
veel groter geworden dan in de jaren 
negentig. Dit zal invloed krijgen op de 
vorm van het geloven. Het stiltecentrum 
in deze vorm in dit wijkcentrum werkt 
niet meer. Het voldoet ook niet meer aan 
het doel dat we ons voorgesteld hadden. 
Dan moet je zoeken naar vernieuwing. 
Door het diaconale werk, zoals met de 
Franciscustafel, staat de parochie in nauwe 
verbinding met de meest kwetsbare mensen 
in de samenleving. Dat is een kerntaak voor 
elke parochie. Met de Sant‘Egidiobeweging 
heeft de Apeldoornse parochie aansluiting 
bij een beweging die zich wereldwijd inzet 
voor de armen en het bevorderen van 
vrede. Dat is ook (een gedeelte) van de 
toekomst.

“We horen een missionaire kerk te zijn. Naar 
buiten toe! Als mens zijn we passanten, maar 
het verhaal gaat verder. Hopelijk wordt in de 
nieuwe tuin het stokje van dit stiltecentrum 
overgenomen en zullen de voorwerpen die 
daar naartoe overgaan, veel mensen tot 
troost en inspiratie zijn”, besluiten Hans en 
Jacques het gesprek, “Daarnaast heeft het 
voor de oud-parochianen van de opgeheven 
parochies symbolische waarde dat elementen 
van hun kerk een passende bestemming 
krijgen. Als ze in de tuin een plekje krijgen 
wordt het een tuin voor ons allen.”

Voor de kast en de kerkbank in het 
Stiltecentrum is nog geen bestemming. 
Mocht u daar belangstelling voor hebben 
dan kunt u dat melden bij het secretariaat: 
emmaus@rkapeldoorn.nl . Als er meer 
gegadigden zijn zal er om geloot worden. 
Maten kast bxdxh 205x50x90 cm. 
Bank b 170 cm zitdiepte 30 cm.

Stiltecentrum bij De Groene Hoven gaat sluiten
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We hadden het goed met elkaar! 
Die prachtige Hemelvaartsochtend op het 
landgoed de Boomgaard. De zon scheen 
door de wolkenpartijen heen, er was 
nauwelijks wind en de temperatuur was 
erg aangenaam. Met zo’n 200 mensen uit 
de diverse gemeenschappen vierden we 
dat we op weg zijn om één gemeenschap 
te worden. Met een nieuwe naam, die 
ons mag verbinden. Zo is ook het logo 
ontwikkeld en bedoeld.

Helemaal in de stijl van Sint Franciscus 
vierden we buiten de eucharistie, terwijl 
de maaikevers dansten boven het gras. 
We voelden de verbinding met de prachtige 
natuur om ons heen maar zeker ook met 
elkaar in de woorden en liederen, de 
symbolen en rituelen en de geest van God 
waaide met ons mee. 

Bij de koffie was er volop gezelligheid met 

Hemelvaartsdag, 26 mei 2022: Sint Franciscusparochie
een Sint Franciscuslogo gebakje en een 
krentenbol voor wie dat wilde. 
Het leek daarbij alsof de ‘wonderbaarlijke 
broodvermenigvuldiging’ even plaats vond, 
want er waren zelfs bollen over (terwijl 
we door de grote opkomst voor een tekort 
vreesden).

Veel mensen bleven voor de workshops. 
Er viel te kiezen voor een wandeling over 
het Landgoed met Diaken Ronald Dashorst, 
een gesprek over Sint Franciscus met 
Pastoor Hans Hermens of het instuderen 
van het Zonnelied onder leiding van 
Fons Kronenberg. De kinderen maakten 
insectenhuisjes voor op het landgoed, als 
cadeautje voor de gastvrijheid van Jan en 
Monique. Met het Zonnelied sloten we deze 
prachtige ochtend af. In hoop en vertrouwen 
dat we samen op weg zijn als leerlingen van 
Jezus, heb ik de Heilige geest voelen waaien 
deze ochtend!

Mariska Litjes 

De parochie Sint Franciscus in het 
Aartsbisdom Utrecht zoekt op korte 
termijn een

enthousiaste 
projectmedewerk(st)er 

opbouw catechese, pastoraat en diaconie 
op projectbasis voor de duur van vijf jaar 
en voor 32 uur per week.

De Sint Franciscus parochie is een net 
gefuseerde parochie, ontstaan uit 
de Emmaüsparochie (Apeldoorn) en 
de parochie HH. Franciscus en Clara 
(o.a. Twello, Loenen en Vaassen). De 
Sint Franciscus parochie bestaat uit 
plattelandsgemeenten en een stedelijke 
kern. Het pastoraal team omvat naast de 
pastoor een priester, een diaken en een 
projectmedewerkster kind & Kerk.

Het opbouwwerk zal zich vooral 
concentreren rond het eucharistisch 
centrum, de Onze Lieve Vrouwekerk te 
Apeldoorn en in beperkte mate in Twello, 
Vaassen en Loenen. De Apeldoornse 
geloofsgemeenschap kent vele nieuwe 
Nederlanders onder haar parochianen. 

Taken:
- structuur opbouwen in de parochie 
 waarbij vrijwilligers worden toegerust 
 om pastorale nabijheid te realiseren in 
 de geloofsgemeenschap;
- diaconale tak van het leerhuis in 
 samenwerking met het pastoraal team 
 verder ontwikkelen;
- opzetten, toerusten en het versterken 
 van bezoekgroepen;
- vrijwilligers begeleiden bij het voorgaan 
 in uitvaarten;
- meewerken aan gezinszondagen en 
 mede activiteiten ontwikkelen voor na 
 de zondagsviering;
- meehelpen bij het werven van geschikte 
 vrijwilligers.

U krijgt een zending van de aartsbisschop 
van Utrecht en daarmee werkt u samen 
met het pastoraal team onder leiding en 
verantwoordelijkheid van de pastoor.

Functie-eisen,
 wij verwachten dat u:
- praktiserend rooms-katholiek bent, 
 de leer van de Kerk onderschrijft en 
 een levensstaat voert die daarmee 
 overeenstemt;
- minimaal in het bezit bent van een 
 bachelor van de Tilburg School of 
 Catholic Theology te Utrecht (TST) 
 of van  de Fontys Hogeschool Theologie 
 en Levensbeschouwing te Utrecht 
 (FHTL);
- communicatief vaardig bent en vooral in 
 staat bent mensen te enthousiasmeren 
 en te verbinden;
- vertrouwd bent met het actief gebruik 
 van sociale media ter ondersteuning van 
 uw werkzaamheden;
- op de aan u toevertrouwde taakvelden 
 initiatieven neemt en daarop project-
 matig kunt werken, in hartelijke 
 samenwerking met de collega’s van 
 het pastoraal team en de vrijwilligers;
- in het bezit bent van een rijbewijs B.

Wij bieden:
- collegiale ondersteuning door de leden 
 van het pastoraal team; 
- verschillende parochiële werkgroepen 
 als bedding voor de werkzaamheden;
- een projectaanstelling voor vijf jaar 
 met een proeftijd van 2 maanden en 
 een werkweek van 32 uur;
- salaris en overige arbeidsomstandig-
 heden volgens de richtlijnen van het 
 Aartsbisdom Utrecht.

Een Verklaring Omtrent Gedrag 
(VOG) maakt deel uit van de 
aanstellingsprocedure.

Sollicitatiebrieven, vergezeld van een c.v., 
dienen vóór 1 september a.s. te worden 
gericht aan: 

Parochie Sint Franciscus
t.a.v. pastoor drs. J.H.T.P.M. Hermens
Kerklaan 18, 
7391 AN Twello

Voor meer informatie kunt u ook 
telefonisch contact opnemen met 
pastoor Hermens: 0571 27 44 45 of met 
secretariaat@franciscusenclara.com
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Geven kan op IBAN: NL08 INGB 0000 00055 55

Meespeelviering op 3 juli 
Voor de peuters en kleuters is er op 3 juli 
een meespeelviering in plaats van crèche. 
We gaan met de kleintjes naar het 
parochiehuis. Ouders zijn welkom! 
De meespeelviering heeft een vaste opbouw 
en is geheel afgestemd op peuters en 
kleuters. We zingen liedjes, de schatkist gaat 
open en het verhaal van de vijf broden en de 
twee vissen, komt eruit. Spelend wordt het 
verhaal vertelt. Er is een doe-moment en we 
steken een kaarsje aan als gebed. 

Tieneruitje
Op 3 juli organiseren we vanuit Kind en 
Kerk een tieneruitje. Bij goed weer is er 
een speurtocht voor vormelingen en de 
tieners uit onze parochie. Hun mobieltje 
hebben ze hierbij nodig. 
Ze zijn welkom van 14:00 tot 16:30 uur 
op de speelweide in Berg en Bos. 
Ze mogen een vriendje of vriendinnetje 
meenemen. 
 

K I N D  E N  K E R K

Vormelingen 
gefeliciteerd! 
Op 25 juni deden achttien 
tieners hun vormsel. 
We feliciteren: Ronald 
Anusic, Esmeé Boerkamp, Olivia Brouwer, 
Rovi Kaligis, Philip Leunk, Eva Lobert, 
Nathan O Dekin, Paulina Michaluk, Tyrone 
Post, Ewa Renik, Finn Stouten, Auke van 
der Veen, Patryk Wiecek, Collin Estela, Tessa 
Hendriksen, Alexander Harleman, Rachel 
Beukhof. Ze zijn gevormd door Vicaris 
Pauw. We kijken terug om een mooie 
voorbereiding en vormselviering en zijn blij 
dat deze jongeren mogen ervaren dat God 
met hen mee gaat op hun levensweg. 

Eerste Communie 
Als u een regelmatige kerkganger bent, 
dan kan het niet anders dan dat het u is 
opgevallen dat er de afgelopen maanden 
met enige regelmaat kinderen de eerste 
communie deden in een eucharistieviering. 
We gaan hier na de zomer mee door! De 
groep die nu bezig is met de voorbereiding 
is minder groot dan vorige keer. Dit kwam 
doordat we nog een inhaalslag moesten 
maken door de lockdowns. In het najaar 
zullen de vieringen waarbij communicanten 
aanwezig zijn dan ook meer verspreid zijn. 

De mogelijkheid voor de ouders om zelf 
te kiezen in welke kerk hun kind de eerste 
heilige communie doet, blijft. In de Sint 
Franciscus parochie zijn dat in Twello, 
Loenen, Vaassen en Apeldoorn. 
De voorbereidingsbijeenkomsten zijn 
allemaal in Apeldoorn. 
De laatste voorbereidingsbijeenkomst is op 
6 juli. Daarna starten we op 31 augustus 
weer, van 15:00 tot 16:15, uur in het 
parochiehuis. Kinderen kunnen het hele 
jaar instromen! Stuur een mailtje naar 
1ecommunieapeldoorn@gmail.com 
of kindenkerk@rkapeldoorn.nl. 
Dan nemen we contact met u op. 

Kinderdienst en crèche vervallen 
in de vakantie 
We gunnen onze vrijwilligers een periode 
van geen ‘verplichtingen’. Vakantie is goed 
om weer op te laden voor een nieuwe 
periode. 
Daarom is de laatste kinderdienst en 
crèche op 10 juli en beginnen we weer 
op 21 augustus.

Dringend crèche-leiders gezocht! 
Na de zomer lukt het niet meer om op 
alle zondagen voldoende begeleiders te 
hebben voor de crèche. Er zijn wel veel 
kleine kinderen en dus ouders die gebruik 
maken van de crèche. Ik hoop van harte dat 
zij die gebruik maken van de crèche ook 
af en toe een crèche-dienst willen draaien. 
Op die manier kunnen we er door- en voor 
elkaar zijn en elkaar helpen. Het speelgoed 
dat we bij de crèche hebben is oud. Heeft u 
misschien nog spulletjes staan die goed zijn, 
mogen wij ze dan gebruiken? Neem contact 
op met kindenkerk@rkapeldoorn.nl 

Ook volgend jaar weer Godly Play 
op de scholen 
Vanuit de Veluwse Onderwijsgroep is er ook 
voor aankomend jaar een toezegging voor 
financiëring van het Godly Play-project op 
de katholieke basisscholen. Inmiddels vertel 
ik de verhalen samen met Agnes de Haan 
en wij zijn dan ook oprecht blij met deze 
toezegging. Het project maakt dat we ‘korte 
lijntjes’ hebben met de scholen en dat geeft 
over en weer veel meerwaarde. Steeds vaker 
wordt ondersteunig gevraagd bij het vormen 
van hun identiteitsprogramma en vieringen. 
Dit is een mooie en positieve ontwikkeling. 

https://www.globalfriendship.eu/registration-page/

Het Aartsbisdom Utrecht organiseert 
in 2023 voor de vijfde keer een 
bisdombedevaart naar Lourdes. 
Eerdere edities trokken steeds minstens 
1.000 pelgrims, van jong tot oud, uit 
alle parochies van het aartsbisdom. 
De voorbereidingen voor deze 
lustrumbedevaart zijn inmiddels van start 
gegaan.

Op 13 juni is in het Titus Brandsma 
Huis in Deventer een startbijeenkomst 
gehouden voor mensen in de parochies 
die verantwoordelijk zijn voor het 
organiseren van bedevaarten, in het 
bijzonder naar Lourdes. 
Op het programma in 
Deventer stonden een 
gebedsmoment, een 
eerste presentatie van 
de bedevaartplannen 
en informatie over 
de verschillende 
reismogelijkheden: per bus 
(27 april – 5 mei), TGV (29 
april – 6 mei) en vliegtuig 
(29 april – 4 mei).

Lustrumbedevaart
Hoofdaalmoezenier van de 
bedevaart is opnieuw vicaris 
Ronald Cornelissen van 
Deventer. Hij kijkt ernaar 
uit om met pelgrims uit het 
Aartsbisdom Utrecht weer 
naar Lourdes te kunnen 
gaan: “Door de coronacrisis 
hebben we deze 
lustrumbedevaart twee 

jaar uit moeten stellen. Eigenlijk stond deze 
lustrumbedevaart van het bisdom in 2021 op 
het programma. Van diverse kanten hebben 
we al vragen gekregen over onze plannen. 
We hopen en bidden dat velen volgend 
jaar met ons op bedevaart willen gaan naar 
Lourdes. We weten van de vorige grote 
bisdombedevaarten hoe waardevol het is om 
met zovelen samen in Lourdes ons geloof te 
vieren en steun te krijgen van Christus, van 
Maria en van elkaar.”
De komende maanden wordt onder andere 
via www.aartsbisdom.nl meer bekend 
gemaakt over de vijfde bisdombedevaart 
naar Lourdes.

Aartsbisdom in 2023 
voor vijfde keer naar Lourdes
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S A N T ’ E G I D I O

Franciscustafel
Met Pinksteren kregen onze gasten een 
maaltijd aangeboden van Restaurant Jules 
Verne. Soep, gebakken aardappels en 
heerlijke malse kip met groenten. Het toetje 
was frambozenbrownie met slagroom. Zoals 
elke week werden ze door onze vrijwilligers 
bediend aan de mooi gedekte tafels in de 
pastorie. Het was echt een feestje voor onze 
gasten!
Ook de vrijwilligers die wekelijks voor de 
toetjes zorgen maken daar altijd een feestje 
van. De afgelopen weken waren er lekkere 
toetjes met zomerfruit en slagroom. Het is 
mooi om te zien hoe onze gasten hier altijd 
van genieten!
In juli zullen onze eigen vrijwilligers weer 
koken omdat de Praktijkschool dan andere 
activiteiten heeft. 
De Franciscustafel houdt een zomerstop van 
25 juli t/m 15 augustus.

Kledingbank
De afgelopen periode hebben we mogen 
genieten van de hulp van leerlingen van 
de Jacobus Fruytierschool en Veluws 
College Mheenpark, die bij ons hun 
Maatschappelijke stage doen. Zo leuk 
om hen te laten kennismaken met de 
kledingbank, het sorteren van de kleding 
en helpen bij de uitgifte. We zijn ook blij 
dat we drie nieuwe vrijwilligers mochten 
verwelkomen maar omdat we sinds de 
pandemie drie dagen per week open zijn 
voor onze gasten hebben we nog steeds 
geen ruime bezetting. Misschien, als je dit 
leest en denkt het lijkt me wel mooi om op 
een plek mee te helpen waar je contact kunt 
hebben met mensen uit de hele wereld, 
waar je helpt om te delen wat de één geeft 
met de ander die leeft met tekorten, bel 
dan 06 800 870 42 of mail met geadashorst@
hotmail.com. We zien je reactie graag 
tegemoet! De Kledingbank is gesloten van 
18 juli tot 19 augustus. Op 22 augustus 
openen wij weer de poort om goede, schone 
en actuele kleding te ontvangen en dit te 
delen met mensen die het nodig hebben.

Maaltijd met zwerfjongeren
17 juni hielden we onze maandelijkse 
maaltijd voor (zwerf)jongeren in de 
Herberg. Deze dag hebben Bernadette en 

René gekookt. Indonesische kipcurry met 
rijst en groente was het gerecht en de 
jongeren hebben er heerlijk van gesmuld. 
In een ontspannen en gezellige sfeer 
kunnen jongeren elkaar ontmoeten aan de 
Deventerstraat. Mooi om dit samen met de 
Herberg en Stimenz te organiseren voor de 
jongeren. Volgende maand op 15 juli gaan 
Gabi en Gamil koken. We kijken er naar uit.

Financieel verslag 2021
Als gevolg van corona hebben we onze 
activiteiten soms moeten pauzeren of in 
aangepaste vorm kunnen laten doorgaan. 
Ondanks dat liggen de uitgaven voor 
een groot deel in lijn met de begroting. 
Elk jaar blijkt weer dat sommige posten 
moeilijk in te schatten zijn omdat we soms 
in natura mooie schenkingen ontvangen 
waardoor we minder geld hoeven uit te 
geven. Bijvoorbeeld dit jaar rondom de 
kerstactiviteiten. 

De lasten van het eigen pand waren nog niet 
volledig opgenomen in de begroting van 
2021 (aangeschaft in december 2020). Nu na 
een jaar eigen gebruik zijn de kosten beter 
in te schatten. De opbrengsten over 2021 
zijn ten opzichte van 2020 genormaliseerd. 
In 2020 hebben we enkele grote eenmalige 
giften mogen ontvangen voor de aanschaf 

van het pand. De baten uit giften van 
particulieren vallen hoger uit dan begroot. 
We mogen al jarenlang vertrouwen op 
velen die onze activiteiten financieel 
ondersteunen, waarvoor onze grote dank! 
Daarnaast hebben wij van de gemeente 
Apeldoorn en enkele andere stichtingen en 
fondsen giften ontvangen voor specifieke 
doelen. 

Niet onbenoemd mag blijven dat alle tijd 
die de ongeveer 85 vrijwilligers besteden 
onbetaalbaar is (en dus ook niet in euro’s in 
de jaarrekening zijn opgenomen). Daarbij 
declareren vele vrijwilligers niet alle kosten 
die zij hebben voorgeschoten. 

We verwachten dat onze reguliere 
activiteiten op een normaal niveau 
voortgezet worden in 2022. Daarbij hopen 
we dat corona in het najaar van 2022 niet 
opnieuw ons gaat remmen in de uitvoering 
daarvan. De gevolgen van de oorlog in 
Oekraïne vallen nog moeilijk in te schatten, 
bijvoorbeeld voor het aantal bezoekers 
van de kledingbank. We zullen naar onze 
mogelijkheden inspelen op de hulpvragen 
die bij ons komen. Blijft u ons steunen?
Ons volledige jaarverslag 2021 kunt u lezen 
op: https://www.santegidio.nl/stichtingen/
stichting-santegidio-apeldoorn/ 

Vacature: Bestuurslid 
Sant’Egidio Apeldoorn
Heb jij een paar uur tijd en wil je graag iets betekenen 
voor je medemens? Lees dan snel verder!

Wij zijn opzoek naar een enthousiast nieuw bestuurslid dat een 
of meerdere bestuurstaken op zich wil nemen. De verdeling 
van de taken binnen het bestuur staat nog niet vast, maar 
we zoeken iemand die ervaring heeft op het gebied van 
vrijwilligersbeleid (HR) en/of communicatie.
Daarnaast vinden we het belangrijk dat Sant’Egidio bij jouw 
levensovertuiging past en dat je een warm hart hebt voor onze 
doelgroep. Hoeveel tijd je aan het vrijwilligerswerk besteedt, 
kun je grotendeels zelf bepalen.

Wie wij zijn
Sant’Egidio is een wereldwijde gemeenschap en biedt met 
haar vrijwilligers praktische hulp aan kwetsbare groepen in de 
samenleving. In Apeldoorn zetten we ons in voor daklozen, 
vluchtelingen, ouderen en kinderen. Daarnaast willen we in 
gesprek gaan met de samenleving over belangrijke thema’s die 
te maken hebben met vrede en onze vriendschap met mensen 
die aan de kant staan.

Onze belangrijkste activiteiten zijn:
- Maaltijden voor daklozen (zowel in ons huis als op straat).
- Kledingbank.
- Bezoek van ouderen.
- Vriendschap en hulp voor vluchtelingen en statushouders.
- Generatietuin voor kinderen en ouderen.

We werken op basis van vriendschap: vriendschap tussen 
vrijwilligers en vriendschap met de mensen die hulp vragen. 
Daardoor is de sfeer goed en kun je ontdekken dat mensen die 
hulp nodig hebben niet eng of vreemd zijn, maar hetzelfde als 
jij en ik.
Het bestuur van Stichting Sant’Egidio Apeldoorn ondersteunt 
de activiteiten en maakt het mogelijk om deze uit te voeren. 
Wil jij graag een paar uur vrijmaken voor mensen die wel wat 
warmte en aandacht kunnen gebruiken? Dan zoeken we jou!

Interesse?
Heb je vragen of wil je graag eens kennis komen maken, 
dan horen we graag van je! Neem contact op met 
Ronald Dashorst (r.dashorst@rkapeldoorn.nl / 06 169 127 27).

Generatietuin
Ik ben Isabelle de Beere, een studente sociaal werk 
aan de Hogeschool Utrecht en volg momenteel een 
minor fotojournalistiek als onderdeel van mijn studie. 

Met deze foto’s heb ik de generatietuin bij de 
Kledingbank in beeld willen brengen. Ik denk dat dit 
een leuk en nuttig project is waarbij kinderen van de 
basisschool elke vrijdagmiddag kennis maken met de 
natuur door zelf groente en bloemen kweken in hun 
eigen tuintje. Hierbij leren ze, door te zaaien, te poten 
en de tuin te verzorgen, dat wortelen en aardappelen 
uit de grond komen. Ze zien hoe een kropje sla, een 
biet, een zonnebloem en komkommer groeien. 

Ze maken op een speelse wijze contact met de 
natuur, door de aarde te verzorgen, onkruid de 
wieden en de groente water te geven als het 
nodig is. Ze ontdekken hierbij de diertjes die 
rond kruipen en vliegen en verwonderen zich 
over de schoonheid van de schepping en de 
vreugde die dat geeft. Als de groente geoogst 
kan worden nemen ze dit trots mee naar huis. 
Hoe lekker is het dan om de groente te eten die 
je zelf gekweekt hebt.

Isabelle de Beere
[Foto’s van Isabelle de Beere]
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VOEDSELBANK
Het product voor de inzamelingsactie van de Voedselbank voor de maand juli: 
koffie, thee, houdbare melk; voor de maand augustus: broodbeleg: jam, pasta, 
appelstroop, hagelslag (geen pindakaas). 
U kunt het product in de bekende kratten achter in de kerk deponeren. 
Namens de voedselbank hartelijk dank.

DE KLEDINGBANK
Mensen die financieel in de knel zijn geraakt kunnen op maandag, woensdag en 
vrijdag van 10:00 tot 15:00 uur (zonder afspraak) bij de kledingbank komen om 
kleding uit te zoeken. 
Kleding voor kinderen en volwassenen en ook linnengoed is ruim aanwezig om te 
delen. Inleveren van goede, schone en actuele kleding kan op maandag van 10:00 
tot 15:00 uur.
De kledingbank is van 24 juli tot 22 augustus wegens vakantie gesloten. 

COLLECTE OPBRENGSTEN
Week 19: eigen kerk        €  314,22 
Week 20: eigen kerk en de voedselbank     €  309,12
Week 21: eigen kerk € 206,76 en de Nederlandse Missionarissen €  267,25
Week 22: eigen kerk € 351,75 en de Nederlandse Missionarissen €  573,95  
Week 23: eigen kerk € 335,60 en de kledingbank   €  218,67
Week 24: eigen kerk € 262,45 en meeleven bij verlies  €  163,32

Kopij voor de volgende OpWeg graag in-
leveren uiterlijk woensdag 17 augustus 2022 
per e-mail aan receptie@rkapeldoorn.nl

S T A D

Voor informatie: http://www.3ranken.nl/

Helaas kan niet iedereen altijd beschikken 
over familie, buren of goede bekenden 
die in de gelegenheid en in staat zijn hulp 
te bieden. Omzien naar Elkaar wil hulp 
bieden aan mensen die kortstondig hulp 
nodig hebben. Bij hulp kunt u denken aan 
vervoer naar ziekenhuis voor bezoek arts, 
boodschap doen i.v.m. ziekte, huishoudelijke 
hulp, lamp repareren, hulp bij verhuizing, 
kamer behangen of tuinonderhoud. Heeft u 
zelf hulp nodig of wilt u zich aanmelden als 
vrijwilliger, neem dan contact op met: Irene 
Schiphorst, telefoon 541 58 31;
Adri Hulst, telefoon 541 61 64, E-mail: 
omziennaarelkaar@3ranken.nl 

Samen Eten
In de zomerperiode zijn veel gezinnen op 
vakantie, maar niet de koks van het Samen 
Eten. Gaat u niet op vakantie? Kom dan op 
27 juli naar de Afternoon Tea!

Afternoon Tea
Elke zomer organiseert het team van Samen 
Eten in De Huiskamer van De Drie Ranken 
een feestelijke Afternoon Tea met zoete en 
hartige hapjes; het is inmiddels een echte 
traditie geworden. Dit jaar doen we dat op 
woensdag 27 juli. We gebruiken hiervoor 
een speciaal servies dat door de jaren heen
is verzameld. Tijdens deze Afternoon Tea 
houden we vaak een quiz, waarbij de gasten 
fanatiek meedoen.
We nodigen u van harte uit om langs te 
komen. Het is een leuke en ongedwongen 
manier om kennis te maken met Samen Eten. 
We vragen hiervoor een bijdrage van € 8,00. 
Ook is het nodig dat u zich van te voren 
aanmeldt, dat kan op maandagmiddag 18 
juli vanaf 13:00 uur bij Hilly Veenstra via tel.:
055 542 05 07. Op 27 juli bent u welkom 
vanaf 15:00 uur en we sluiten af rond 17:30 
uur.

Data nieuwe seizoen
De data voor Samen Eten in het nieuwe 
seizoen 2022-2023 publiceren we in de 
Drieklank van september.

Werkgroep Welzijn/Ziekenbezoek
Als u weet dat iemand wordt opgenomen in 
het ziekenhuis, licht dan even de werkgroep 
Welzijn in: mevrouw D. van Bussel, telefoon 
055 521 80 06 of de heer G. Tiemessen, 
telefoon 055 521 39 28. 

Werkgroep Welzijn 
Hubertusgemeenschap
Een sfeervolle en feestelijke Eucharistie-
viering (met een gezellig samenzijn).
Donderdag 16 juni jl. werd er door de 
Werkgroep Welzijn Hubertusgemeenschap 
opnieuw een feestelijke en sfeervolle 
Eucharistieviering georganiseerd in het 
Hof van Afscheid aan de Boerhaavestraat. 
Thema van deze middag: “Gebroken om 
te delen”. Een mooi thema omdat het 
ook nog Sacramentsdag was en deze dag 
vroeger uitbundig werd gevierd, met vaak 
een processie in en rond de kerk, omdat 
de instelling van het Sacrament van de H. 
Eucharistie wordt herdacht. In Nederland 
is dit bijna vergane glorie maar in de ons 
omringende landen is dit nog steeds een 
feestdag.
In deze Eucharistieviering ging Pater 
Dominiek Deraeve voor en hij werd 
geassisteerd door de heer Henk Tijmensen 
als acoliet en mevrouw Siny Bouwmeester 
als lector. Na het kruisteken heette 
Gerard Tiemessen iedereen van harte 
welkom. Speciaal de ouderen van de 
Hubertusgemeenschap, maar ook de overige 
belangstellenden. Meer dan 85 personen 
(inclusief koor en werkgroep) waren deze 
middag naar Het Hof van Afscheid gekomen. 
Na het welkom ging Pater Dominiek Deraeve 
voor in het gebed om vergeving. Het 
Hubertuskoor, o.l.v. Dominique Molenkamp 
(dirigent) en Frans Wijnbergen (organist) 
zong het Kyrie en het Gloria. Hierna las 
mevrouw Siny Bouwmeester de 1e lezing 
voor uit de 1e brief van de heilige apostel 
Paulus aan de christenen van Korinte 
hfst.11, 23-26. Na de tussenzang volgde het 
H. Evangelie volgens Lucas hfst. 9, 11b-17, 
waarin het verhaal wordt verteld over de 
wonderbaarlijk broodvermenigvuldiging. 
Hierin werden de 5 broden en 2 vissen, nadat 
Jezus zijn ogen opgeslagen had en Zijn 

Zegen hier over uitgesproken had, voedsel 
voor meer dan 5000 mannen. En toen allen 
gegeten hadden waren er nog 12 korven 
met brokken over. 
In zijn overweging gaf Pater Dominiek 
aan dat dit een daad van gastvrijheid is. 
Als je mensen thuis ontvangt hoe vaak 
bied je hen niet iets aan en als ze er om 
etenstijd nog zijn, vraag je al gauw of 
men niet mee wil eten. Deze gastvrijheid 
biedt Jezus ons ook aan en doet dit tijdens 
de H. Eucharistie, waarin Hij Zijn Lichaam 
en Bloed aanbiedt in de vorm van brood 
en wijn. Na de overweging en het Credo 
werden de voorbeden met hele persoonlijke 
intenties voorgelezen met als acclamatie 
Ubi Caritas et Amor, Deus ibi est. Tijdens de 
collecte werd er door het koor het mooie 
lied “Moeder van Vrede” gezongen. En 
tijdens de H. Communie zong het koor het 
lied “Adoramus te Christe” en ook nog het 
“Tantum ergo” vanwege Sacramentsdag. 
Aan het eind van de Eucharistie bedankte de 
voorzitter Pater Dominiek Deraeve en verder 
iedereen die had meegeholpen aan deze 
viering. Tevens nodigde hij iedereen uit voor 
een kopje koffie of thee en ook nog voor 
een hapje en een drankje. Vooral bedankte 
hij de aanwezigen voor hun komst en het 
meevieren. De volgende activiteit is een H. 
Eucharistieviering met ziekenzegening op 
zaterdagmorgen 24 september om 10.30 
uur georganiseerd door het Comité Teresia-
Hubertus-Compleet. Deze viering wordt 
gehouden in het Veluws College. 
U bent van harte welkom. 

G.T.

Vakantiekoor
De vakantieperiode is aangebroken. Ook 
de koren in de “Onze Lieve Vrouwe kerk” 
zijn met vakantie. Dat betekent gelukkig 
niet dat er in deze periode in de kerk geen 
koor is. Vanaf zondag 17 juli tot en met 
21 augustus zullen de zondagse vieringen 
ondersteund worden door het vakantiekoor. 
Het vakantiekoor wordt gevormd door 
zangers en zangeressen van de koren die 
op vrijwillige basis blijven zingen. Ook 
kerkgangers worden uitgenodigd zich bij 
dit koor te voegen. Het repertoire wordt 
om die reden eenvoudig gehouden. Dus 
als u eens wilt ervaren hoe het is om in een 
koor mee te zingen of hoe het voelt om met 
uw stem een ondersteunende rol te spelen 
in de viering, kom dan in de zomer op een 

zondag in de O.L.Vrouwekerk zingen. U 
bent van harte welkom. Opgeven hoeft 
niet, maar u wordt verzocht om een half uur 
voor aanvang van de dienst aanwezig te zijn 
zodat de liederen nog even kunnen worden 
doorgenomen.

Teresia en Hubertus Compleet
Na 2 jaar, waarin we geen viering van Teresia 
en Hubertus Compleet hebben kunnen 
organiseren, gaan we dit jaar weer een 
viering voorbereiden.
We hopen dat die ook kan doorgaan en er 
geen grote nieuwe corona-uitbraak zal zijn.
De viering is in eerste instantie bedoeld voor 
ouderen en zieken uit de oude Teresia en 
Hubertus parochies. Deze ouderen krijgen te 
zijner tijd een persoonlijke uitnodiging.
Maar oudere katholieken uit heel Apeldoorn 
zijn van harte welkom en kunnen in een 
volgende “OP WEG” lezen hoe en waar zij 
zich kunnen aanmelden. Iedereen moet zich 
voor deze viering namelijk wel aanmelden.
We hebben de viering dit jaar gepland op 
zaterdag 24 september 2022 om half 11 in 
het Veluws College Mheenpark.
We zijn erg gelukkig met het feit dat we 
weer welkom zijn in het schoolgebouw en 
dat pastor Hermens en diaken Dashorst 
beide hun medewerking hebben toegezegd.
Het is altijd een viering waar mensen met 
een fijn gevoel aan deelnemen en met 
genoegen aan terug denken. Als u wilt 
deelnemen, houd de datum dan alvast vrij 
in uw agenda. Verdere mededelingen en 
mogelijkheden voor aanmelding volgen nog.

Werkgroep Teresia en Hubertus Compleet

Bijbelgroep ‘Victor’
Elke eerste donderdag van de maand 
komen we bij elkaar bij iemand thuis 
om ons te verdiepen in de lezingen van 
de komende zondag. Bijbelkennis is 
niet nodig wel openheid naar hetgeen 
geïnspireerde woorden betekenen in 
onze tijd. Wilt u meedoen stuur dan 
even een mail naar pastor R. Pragt: 
ruudpragt@gmail.com of laat het weten 
op het secretariaat van de parochie. 
We kijken dan of het aantal een gewone 
huiskamer niet te boven gaat. Van harte 
welkom.

H U B E R T U S
D E  D R I E  R A N K E N

V I C T O R

MISINTENTIES, VOOR ZOVER BIJ ONS BEKEND
2/3 juli 2022 Dwansoen Gan, Riet Morshuis, Henk Schotman, 
  Thea Ravenszwaay-Edelaar.
9/10 juli 2022 Stephan Staijen, overleden ouders, schoonouders en schoonzoon,   
  gezondheid en voorspoed voor het gezin, Dwansoen Gan.
16/17 juli 2022 Joop Dölle-en Lies Dölle-van Dantzig, Dwansoen Gan.
23/24 juli 2022 Dwansoen Gan, Jacques Schilder.
30/31 juli 2022 Annie Spronk-Post, Dwansoen Gan.
6/7 augustus 2022 Jacques Schilder
13/14 augustus 2022 Stephan Staijen, overleden ouders, schoonouders en schoonzoon, 
  gezondheid en voorspoed voor het gezin.

PAROCHIEKRONIEK 
Gedoopt
- Op 5 juni jl. is Kinne Spijker door het Heilig Doopsel in onze geloofsgemeenschap 
 opgenomen.
- Op 12 juni jl. zijn Foeke Schouten, Kobus de Vries en Panka Szabo door het Heilig Doopsel 
 in onze geloofsgemeenschap opgenomen.

Overleden
- Op 27 mei jl. heeft de afscheidsdienst van Akke Schaap plaatsgevonden in de 
 H. Geestkapel te Assel.
- Op 30 mei jl. heeft de afscheidsdienst van Ben Pol plaatsgevonden in de O.L. Vrouwe kerk.
- Op 16 juni jl. heeft de afscheidsdienst van Thea Ravenszwaay-Edelaar plaatsgevonden 
 in de O.L. Vrouwe kerk.
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De vieringen zowel vanuit de 
H. Martinus-kerk te Twello als vanuit 
de O.L. Vrouwekerk te Apeldoorn 
worden ook online uitgezonden. 
Zie hiervoor de website van de 
Emmaüsparochie en de Franciscus en 
Claraparochie.

De dringende vraag blijft van kracht 
om verantwoordelijkheid te nemen en 
thuis te blijven met klachten die kunnen 
wijzen op corona.

VIERINGEN H. MARTINUSKERK TWELLO
online en via livestream
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2185
Zondag 3 juli, 14e zondag door het jaar
09.00 uur Eucharistieviering 
 Voorganger pastoor J. Hermens 
Woensdag 6 juli
09.00 uur Eucharistieviering 
Donderdag 7 juli
09.00 uur Eucharistieviering 
Zondag 10 juli, 15e zondag door het jaar
09.00 uur Eucharistieviering 
 Voorganger pastoor J. Hermens 
Zondag 17 juli, 16e zondag door het jaar 
09.00 uur Eucharistieviering 
 Voorganger kardinaal Eijk
Zondag 24 juli, 17e zondag door het jaar 
09.00 uur Eucharistieviering 
 Voorganger pastoor J. Hermens 
Woensdag 27 juli
09.00 uur Eucharistieviering 

Donderdag 28 juli
09.00 uur Eucharistieviering 
Zondag 31 juli, 
18e zondag door het jaar 
09.00 uur Eucharistieviering 
 Voorganger pastoor J. Hermens 
Woensdag 3 augustus
09.00 uur Eucharistieviering 
Donderdag 4 augustus
09.00 uur Eucharistieviering 
Zondag 7 augustus, 
19e zondag door het jaar 
09.00 uur Eucharistieviering 
 Voorganger pastoor J. Hermens 
Woensdag 10 augustus
09.00 uur Eucharistieviering 
Donderdag 11 augustus
09.00 uur Eucharistieviering 
Zondag 14 augustus, 
20e zondag door het jaar 
09.00 uur Eucharistieviering 
 Voorganger pastoor J. Hermens 
Maandag 15 augustus 
(Maria ten Hemelopneming)
09.00 uur Eucharistieviering
 Voorganger pastoor J. Hermens
Woensdag 17 augustus
09.00 uur Eucharistieviering 
Donderdag 18 augustus
09.00 uur Eucharistieviering 
Zondag 21 augustus, 
21e zondag door het jaar 
09.00 uur Eucharistieviering 
 Voorganger pastoor J. Hermens 

K E R K D I E N S T E N  E L D E R S

Woensdag 24 augustus
09.00 uur Eucharistieviering 
Donderdag 25 augustus
09.00 uur Eucharistieviering 

VIERINGEN H. MARTINUSKERK VAASSEN
online en via livestream
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21182
Zaterdag 2 juli
18.30 uur Eucharistieviering 
 Voorganger pastoor J. Hermens
Zaterdag 9 juli
18.30 uur Eucharistieviering 
 Voorganger pastoor J. Hermens
Zaterdag 23 juli
18.30 uur Eucharistieviering 
 Voorganger pastoor J. Hermens
Zaterdag 13 augustus
18.30 uur Eucharistieviering 
 Voorganger pastoor J. Hermens

VIERINGEN H. ANTONIUS ABT LOENEN
online en via livestream 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1031
Zondag 3 juli
10.00 uur Oecumenische viering
 Voorganger 
Zondag 10 juli
10.00 uur Gebedsviering
 Voorganger lekenpastor
 A. v.d. Werff
Zaterdag 30 juli
18.30 uur Eucharistieviering
 Voorganger pastoor J. Hermens

Zaterdag 6 augustus
18.30 uur Eucharistieviering
 Voorganger pastoor J. Hermens
Zaterdag 20 augustus
18.30 uur Eucharistieviering
 Voorganger pastoor J. Hermens

Marken Haven
9 juli  Chr. / Dhr. R. Bloemendal
23 juli  niet bekend 
13 aug.  Chr. / Dhr. H. Ekenhorst
27 aug.  RK / Pastor Rita Vermeltfoort

Heemhof
3 juli Mw. M. Brussel
10 juli Dhr. R. Bloemendal
17 juli Mw. M .Bossenbroek-Baller
24 juli RK / Pastor Geerten Groenland
31 juli Mw. C. Lindner
7 aug.  Mw. M. Hoekstra
14 aug. Dhr. H. Ekenhorst
21 aug.  Mw. M .Bossenbroek-Baller
28 aug. RK / Pastor Rita Vermeltfoort

H. GEESTKAPEL, ASSEL
Elke zondag is er om 10:00 uur een 
eucharistieviering waarin afwisselend 
wordt voorgegaan door de salesianen 
Bijou Oledath en Dominiek Deraeve.
Nieuwsmededelingen voor trouwe bezoekers 
van de kapel ontvangen dit via de email. 
Als u ook op de hoogte wilt blijven kunt 
u dat doorgeven aan Hans Bosch: 
bosc2999@planet.nl

K O R E N  &  C O N C E R T E N

Een thuis met aandacht en brood

Inloophuis voor 
dak- en thuislozen
zoekt...
Voor ons inloophuis De Herberg zijn we 
op zoek naar gastheren en gastvrouwen 
die willen bijdragen aan de gezelligheid 
en de bediening van onze gasten. 

In het inloophuis, aan de Deventerstraat 
40 in Apeldoorn, is iedereen welkom. 
Wij bieden onze bezoekers hier een 
thuis, met liefde en aandacht. Tijdens 
de opening is er koffie, thee en brood 
beschikbaar en vooral ook de aandacht 
en een praatje voor wie daar behoefte 
aan heeft. Het inloophuis is open van 
zondag tot en met vrijdag tussen 13:30 
en 16:00 uur. Daarnaast wordt er op 
elke donderdagavond een maaltijd 
geserveerd tussen 17:00 en 18:30 uur.

Dit inloophuis is van Stichting De Herberg 
Apeldoorn, een stichting die zich in het 
bijzonder inzet voor mensen die dak- of 
thuisloos zijn in de gemeente Apeldoorn. 
De stichting, voorheen onder de naam 
Citypastoraat, bestaat sinds 1978.
Als vrijwilliger bij de Herberg kom je in 
een setting waarin je andere mensen 
ontmoet, waar zowel de ander als 
jijzelf hooggehouden wordt. Je komt 
in een team, met zo’n 40 gedreven 
collega’s, waarin je gezelligheid en 
betrokkenheid mag ervaren. En naast 
je inwerkprogramma worden er 
regelmatig trainingen en bijeenkomsten 
aangeboden waarmee je je zelf en het 
werk kunt ontwikkelen.

Meer informatie over ons werk vind je op 
de website www.deherberg-apeldoorn.
nl. Wil je meer weten over vrijwilliger 
zijn bij De Herberg neem dan contact 
op met algemeen coördinator 
Moniek Mol via 055 521 10 02 of 
moniek@deherberg-apeldoorn.nl .

Weet u nog hoe het klinkt?
Op zondagmiddag 14 augustus kunt u in de 
Grote Kerk aan de Loolaan luisteren naar 
prachtige Gregoriaanse gezangen.

Tijdens het open podium laat de “Schola 
Gregoriana Isala” u in een aantal blokken 
genieten van heel veel bekende en soms iets 
minder bekende Latijnse gezangen.
U kunt daarbij denken aan: ‘In Paradisum’, 
‘Ubi caritas’, ‘Ave Maria’.

De Schola is een onafhankelijke groep 
zangers uit het stroomgebied van de IJssel 
(Isala in het Latijn), die de Gregoriaanse 
gezangen graag als cultureel erfgoed 
bewaard ziet worden.

Draagt u het Gregoriaans 
ook een warm hart toe?
Kom dan op 14 augustus naar de 
Grote Kerk in Apeldoorn. 
De kerk is tussen 14:00 uur en 16:00 uur 
open en voor iedereen gratis toegankelijk.

U bent van harte welkom. 

Zaterdagmiddag 16 juli a.s. zal Sander van 
Marion uit Scheveningen een orgelconcert 
geven in de Onze Lieve Vrouwekerk 
(Mariakerk) aan de Hoofdstraat 18 te 
Apeldoorn. 

Het aanvangstijdstip is 15:00 uur. Sander is 
bij een breed publiek bekend van o.a. het 
jaarlijkse TV Nieuwjaarsconcert van omroep 
Max. Hij heeft als organist, dirigent en 
componist naam verworven in zowel binnen- 
als buitenland.

Hij ontving zijn opleiding aan het Koninklijk 
Conservatorium te Den Haag. Onder de 
Nederlandse organisten neemt Sander een 
geheel eigen plaats in. Vooral door zijn 
sprankelende speeltrant, waarbij gevoel voor 
sfeer een belangrijke rol speelt. Een groot 

aantal platen, cd’s en een dvd met opnamen, 
waaronder drie ‘Gouden Platen’, staan op 
zijn naam. 

Diverse onderscheidingen vielen Sander 
van Marion ten deel, zoals de Zilveren 
Erepenning hem verleend door de 
toenmalige Minister van Cultuur, de 
Legpenningen van de gemeenten Den 
Haag. Katwijk en Zoetermeer. Als een van 
de weinige Nederlandse organisten kreeg 
hij ook de ‘gouden’ onderscheiding, de 
‘Medaille d’Or’, hem verleend door de 
Societe Arts-Sciences-Lettres te Parijs voor 
zijn verdiensten voor de Franse orgelcultuur, 
maar ook een benoeming tot Ridder in de 
Orde van Oranje-Nassau.

Het concert is gratis toegankelijk, wel is 

Orgelconcert O.L.Vrouwekerk

er na afloop een schaalcollecte waarbij u 
waardering kunt laten blijken door een 
vrijwillige bijdrage!

Gregoriaanse gezangen in de Grote Kerk
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informatieblad voor katholiek apeldoorn

OpWeg is een uitgave van de SIKA 
Stichting Informatieblad Katholiek Apeldoorn
Postadres: 
SIKA, p/a Regentesselaan 16a, 7316 AD Apeldoorn. 

Stichting SIKA is ANBI-erkend, 
u kunt uw giften aftrekken van de belasting.

Bestuur
Voorzitter: J.W.J. Scheffer 
Secretaris: M. Oomen-Pragt, 
mfaoomen@gmail.com
Penningmeester: F.P.C.J. Spallek, 
spallekf@telfort.nl
Lid: G. Kroese

Financiën en advertenties
F.P.C.J. Spallek, 
De Zeis 53, 7335 KE Apeldoorn, 
055 542 64 24, 
spallekf@telfort.nl
Rekening: 2395546; IBAN: NL10 INGB 0002 3955 46, 
t.n.v. SIKA OpWeg

Bezorgklachten, verhuizingen, aanmeldingen, 
opzeggingen:
Secretariaat: Emmaüsparochie Apeldoorn, 
Stationsstraat 13, 7311 NL Apeldoorn, 
055 526 65 00, 
e-mail: receptie@rkapeldoorn.nl . 

Vrijwillige bijdrage
Het uitgeven van OpWeg kost geld. 
Het blad kan dan ook alleen maar blijven 
verschijnen dankzij bijdragen van lezers op rekening: 
NL10 INGB 0002 3955 46, t.n.v. SIKA OpWeg

Kopij voor STAD
Berichten en mededelingen uit de parochie 
dienen vóór of op de woensdag van de week 
vóór de datum van verschijning (is 9 dagen vóór 
de verschijningdatum) bij het secretariaat 
(receptie@rkapeldoorn.nl) te worden ingeleverd. 
Het secretariaat zorgt voor aanlevering bij de 
eindredactie.

Overige kopij
Artikelen moeten vóór of op de donderdag van de 
week vóór de datum van verschijning (is 8 dagen 
vóór de verschijningsdatum), uiterlijk 13:00 uur, bij 
de redactie (rkapd2ow@gmail.com) ingeleverd zijn.

De redactie behoudt zich het recht voor om:
-   zonder overleg artikelen in te korten, 
 later te plaatsen of niet te plaatsen, 
-   te laat ontvangen of ongevraagd ontvangen 
 kopij niet te plaatsen. 

Als uw bijdrage groter is dan 300 woorden, 
wordt u verzocht van tevoren contact op te 
nemen met de redactie.

Verantwoording
De redactie streeft er altijd naar de rechten 
met betrekking tot illustraties en artikelen te 
respecteren en volgens de wettelijke bepalingen 
te regelen. Eenieder die desondanks meent zekere 
rechten te kunnen doen gelden, wordt verzocht 
daarover met de redactie contact op te nemen.

Algemene redactie
R. Dashorst , J. Gortworst en W. Olierook
Eindredactie
M. Lamper 
Opmaak
E* D.SIGN te Lunteren (www.e-ster.biz)
Druk
Vellendrukkerij BDU - Werkendam

Een veilige haven in moeilijke dagen
De wereld staat even stil wanneer u afscheid moet nemen van een dierbare.

In deze moeilijke periode kunt u rekenen op de goede zorgen van Rouwcentrum 
Rouwenhorst. Wij zijn er om u te ondersteunen bij het vormgeven van een stijlvol 
en persoonlijk afscheid. Door noodzakelijke formaliteiten uit handen te nemen, 
geven wij u de tijd en ruimte om bij uw dierbare te zijn.

Wij helpen u dag en nacht

055-541 40 89
www.rouwcentrum-rouwenhorst.nl

 

 

3 juli, 14e zondag door het jaar
Jes. 66,10-14c; Ps. 66; Gal. 6,14-18; Luc. 10,1-12.17-20 of 10,1-9

10 juli, 15e zondag door het jaar
Deut. 30,10-14; Ps. 69; Kol. 1,15-20; Luc. 10,25-37

17 juli, 16e zondag door het jaar
Gen. 18,1-10a; Ps. 15; Kol. 1,24-28; Luc. 10,38-42

24 juli, 17e zondag door het jaar
Gen. 18,20-32; Ps. 138; Kol. 2,12-14; Luc. 11,1-13

31 juli, 18e zondag door het jaar
Pr. 1,2;2,21-23; Ps. 90; Kol. 3,1-5.9-11; Luc. 12,13-21 

7 aug, 19e zondag door het jaar
Wijsh. 18,6-9; Ps. 33; Heb. 11,1-2.8-19 of 1-2.8-12; Luc. 12,32-48 of 35-40

14 aug, 20e zondag door het jaar
Jer. 38,4-6.8-10; Ps. 40; Heb. 12,1-4; Luc. 12,49-53

15 aug, Maria Tenhemelopneming
Openb. 11,19a 12,1-6a.10ab; Ps. 45; 1 Kor. 15,20-26; Luc. 1,39-56

21 aug, 21e zondag door het jaar
Jes. 66,18-21; Ps. 117; Heb. 12,5-7.11-13; Luc. 13,22-30 

28 aug, 22e zondag door het jaar
Sir. 3,17-18.20.28-29; Ps. 68; Heb. 12,18-19.22-24a; Luc. 14,1.7-14

B I J B E L R O O S T E R

E V E N  S T I L S T A A N

O Maria die daar staat
o Maria, die daar staat,
gij zijt goed en ik ben kwaad:
wilt gij mijne arme ziele gedinken
‘k zal u een Ave Maria schinken.

o Maria, gij die weet
dat mijn herte u is besteed;
wilt gij mijne arme ziele gedinken
‘k zal u een Ave Maria schinken.

o Maria, die mij ziet,
gij hebt alles, ik heb niet;
wilt gij mijne arme ziele gedinken
‘k zal u een Ave Maria schinken.
 
o Maria, in uw schoot,
ligt mijn hert, van deugden bloot;
wilt gij mijne arme ziele gedinken
‘k zal u een Ave Maria schinken.

o Maria, overluid
spreek ik mijn beloften uit;
wilt gij mijne arme ziele gedinken
‘k zal u een Ave Maria schinken.

o Maria, in den strijd
toogt dat gij ons moeder zijt;
wilt gij mijne arme ziele gedinken
‘k zal u een Ave Maria schinken.Guido Gezelle, 1865


