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Geest van Assisi
Dit jaar was de Internationale 
Gebedsbijeenkomst voor Vrede van 
Wereldgodsdiensten in de geest van Assisi, 
getiteld “De schreeuw om Vrede” - Religies 
en culturen in dialoog, en heeft van zondag 
23 tot en met dinsdag 25 oktober in Rome 
plaatsgevonden. De Gemeenschap van 
Sant’Egidio heeft dit georganiseerd, zoals 
zij elk jaar in een stad in Europa deze 
ontmoeting organiseert. 
Het was een ontmoeting waarin de hoop op 
vrede van volkeren en culturen is gebundeld, 
in een tijd van de tragische terugkeer van de 
oorlog in Europa met zoveel slachtoffers en 
zoveel verwoesting. Er werd een krachtige 
boodschap van hoop en vertrouwen in de 
toekomst uitgedragen. De wereld heeft 
dringend behoefte aan een structuur van 
dialoog die de vrede beschermt en bevestigt, 
altijd en in elke context. 
Vandaag is de ‘geest van Assisi’, een geest 
van dialoog en vriendschap die religieuze 
leiders, politici en gewone mensen bij 
vredesopbouw op alle mogelijke niveaus kan 
betrekken, steeds noodzakelijker. 
Religieuze leiders en vertegenwoordigers 
van volkeren en culturen uit alle delen van 
de wereld hebben dit besproken tijdens de 
driedaagse conferentie die is gehouden in 
congrescentrum La Nuvola en is afgesloten 
met het Gebed voor de Vrede in het 
Colosseum onder leiding van paus Franciscus. 

Rome
Samen met Gea ben ik naar Rome gegaan 
om deze bijzondere bijeenkomst bij te 
wonen, maar wij waren niet alleen. Wij 
ontmoetten daar mensen uit Amsterdam, 
Utrecht, Antwerpen, Rome, Kiev, Parijs, 
Berlijn en vele andere steden. Met meer dan 
duizend mensen uit de hele wereld woonden 
wij de openingsceremonie en de dagen 
erna bij. De Franse president Emmanuel 
Macron gaf tijdens de opening aan dat hij 
zeer bezorgd is over de “oorlogsgisting” in 
Europa. Hij riep religies op zich daartegen 
te verzetten. Tot slot riep Macron iedereen 
op de “moed voor vrede” erin te houden. 
Vrede is mogelijk, het moment zal komen, 
verzekerde hij met betrekking tot de oorlog 
in Oekraïne.

Panels
Tijdens de drie dagen van samenzijn waren 
er vele panels met boeiende sprekers en 
onderwerpen zoals ‘De verantwoordelijkheid 
van religies in de crisis van Globalisering’, 

De Schreeuw om Vrede

‘Het gebed, wortel van de vrede’, ‘Moeder 
aarde: één planeet, één mensheid”, ‘De 
grote kans: migratie en de toekomst’, 
‘Religies, dialoog en vrede”. 

Hierbij een kleine greep uit de uitspraken 
van deze panels:
‘Religies zijn in vele tijdperken en zelfs 
recentelijk nog gebruikt om oorlog te voeren 
en om de oorlog te legitimeren. Religieuze 
woorden worden gebruikt voor haat en 
de vernietiging van de ander. Het gebeurt 
op bepaalde plekken in de wereld, maar 
ook in de harten van velen. Maar religies 
kunnen, als ze de diepte van zichzelf ingaan, 
water zijn om de vuren van verdeeldheid 
en wanorde te doven die ons verhinderen 
in anderen onze broers en zussen te zien. 
In een tijd waarin de politieke, etnische en 
sociale verdeeldheid toeneemt en agressieve 
nationalisme weer de kop opsteken, kunnen 
religies helpen om te herontdekken wat 
verenigt in plaats van wat verdeelt: een 
nieuwe verantwoordelijkheid voor vrede’.

Walter Kasper als vertegenwoordiger van 
de katholieke kerk noemde vier pijlers 
waarop een humanisme van solidariteit 
kan worden gebouwd: Bescherming 
van de mensenrechten, Democratie en 
de rechtsstaat, Samenwerking voor een 
economische orde ten dienste van het leven 
de mensheid en de aarde, en onderlinge 
afhankelijkheid voorbij de grenzen van de 
landen.
‘Shalom is een sleutelwoord in de Bijbel 
en het Evangelie is een boodschap van 
vrede. Sinds het Tweede Vaticaans Concilie 
is de Katholieke Kerk de universele Kerk 
geworden in de concrete zin van het 
woord. Alleen al de aanwezigheid van 1,34 
miljard katholieken verspreid over alle 
continenten maakt de katholieke kerk tot 
een wereldwijde vredesbeweging. Het kan 
en mag zich niet mengen in het dagelijkse 
operationele beleid, maar het kan een licht 
en een kracht zijn voor de wederopbouw 
van een vrije en rechtvaardige wereldorde. 
De bevordering van de oecumenische en 
interreligieuze dialoog dient ook dit doel.

We moeten het ongebreidelde pessimisme 
tegengaan, de fakkel van hoop hooghouden 
en niet alleen met woorden maar ook met 
daden demonstreren: Een andere wereld is 
mogelijk. Het is mogelijk met Gods hulp. Als 
christenen moeten we ons ervan bewust zijn: 
gebed is de sterkste kracht in deze wereld en 
gebed voor eenheid en vrede in de wereld 
is vandaag urgenter dan ooit. Gebed is de 
belangrijkste bijdrage van de Kerk aan een 
nieuwe wereldorde van vrede en menselijke 
globalisering’.

Paus Franciscus
Paus Franciscus sprak tijdens de Slotceremonie
in het Colosseum: ‘Ik dank ieder van jullie die 
deelneemt aan deze bijeenkomst van gebed 
voor vrede. Op een bijzondere manier dank 
ik de christelijke leiders en die van andere 
religies, die zich bij ons hebben aangesloten 
in dezelfde geest van broederschap die de 
eerste historische oproeping inspireerde die 
de heilige Johannes Paulus II in Assisi wilde, 
zesendertig jaar geleden.

Dit jaar is ons gebed een oprechte 
smeekbede geworden, omdat vandaag de 
vrede ernstig is geschonden, aangevallen en 
vertrapt, en dit in Europa, op het continent 
dat in de vorige eeuw de verschrikkingen 
van twee wereldoorlogen heeft doorstaan 
– en we ervaren een derde. Helaas zijn 
oorlogen sindsdien bloedvergieten blijven 
veroorzaken en de aarde verarmen. Toch is 
de situatie die we momenteel doormaken 
bijzonder dramatisch. Daarom hebben we 
ons gebed tot God opgewekt, die altijd 
de angstige smeekbede van zijn zonen en 
dochters hoort. Hoor ons, Heer!

Vrede is de kern van de religies, hun heilige 
geschriften en hun leer. Vanavond, te 
midden van de stilte van het gebed, hebben 
we dat pleidooi voor vrede gehoord: een 
vrede die in zoveel delen van de wereld 
wordt onderdrukt, geschonden door al te 
veel gewelddaden en zelfs aan kinderen en 
ouderen wordt ontzegd, die het bittere lijden 
van de oorlog niet bespaard zijn gebleven. 
Dat pleidooi voor vrede wordt vaak 
gesmoord, niet alleen door vijandige retoriek 
maar ook door onverschilligheid. Het wordt 
gereduceerd tot stilte door haat, die zich 
verspreidt naarmate de gevechten doorgaan.

Toch kan het pleidooi voor vrede niet 
worden onderdrukt: het stijgt op uit 
de harten van moeders; het staat diep 
gegrift op de gezichten van vluchtelingen, 
ontheemde families, gewonden en 

stervenden. En dit stille pleidooi stijgt op 
naar de hemel. Het heeft geen magische 
formules om conflicten te beëindigen, maar 
het heeft wel het heilige recht om vrede 
af te smeken in naam van al diegenen die 
lijden, en het verdient het om gehoord te 
worden. Het roept terecht iedereen op, te 
beginnen met regeringsleiders, om tijd te 
nemen en te luisteren, serieus en respectvol. 
Dat pleidooi voor vrede drukt de pijn en de 
verschrikkingen uit van de oorlog, die de 
moeder van alle armoede is.
“Elke oorlog laat onze wereld slechter 
achter dan voorheen. Oorlog is een falen 
van de politiek en van de mensheid, een 
schandelijke capitulatie, een stekende 
nederlaag voor de krachten van het kwaad” 
(Fratelli Tutti, 261). 
Meer en meer voelen we dat we allemaal 
broeders en zusters zijn! Een jaar geleden, 
hier bijeen voor het Colosseum, lanceerden 
we een oproep die vandaag de dag des te 
actueler is: “Religies kunnen niet worden 
gebruikt voor oorlog. Alleen vrede is 
heilig en niemand mag de naam van God 
gebruiken om terreur en geweld te zegenen. 
Als jullie oorlogen om jullie heen zien, verzet 
je er dan tegen! De volkeren verlangen 
naar vrede”. Dit is wat we elke dag zullen 
proberen te doen. Laten we ons nooit 
neerleggen bij oorlog; laten we zaden van 
verzoening cultiveren. Laten we vandaag 
onze smeekbede om vrede ten hemel 
verheffen, opnieuw in de woorden van de 
heilige Johannes XXIII: “Moge alle volken 
samenkomen als broeders en zusters, en 
moge de vrede die zij zo diep verlangen ooit 
bloeien en heersen in hun midden” (Pacem 
in Terris, 171). Het zij zo, met Gods genade 
en de goede wil van de mannen en vrouwen 
die hij liefheeft’.

Vluchteling
Na dit vurige pleidooi voor de vrede van 
de paus hoorden wij een ontroerend 
verslag van een vrouw uit Oekraine. Zij was 
weggevlucht uit Kiev naar het Westen, maar 
kon daar niet blijven, kon haar landgenoten 
niet in de steek laten. Ze is teruggegaan om 
zich met de Gemeenschap van Sant’Egidio in 
te zetten voor de vluchtelingen, de ouderen, 
de daklozen en de zieken. In de metro’s en 
andere schuilplekken deelt zij voedsel uit, 
geeft medische zorg en een luisternd oor. 
Ze beurt met vele andere de mensen op met 
gebed en gezang. Ze zei: ‘de oorlog maakt 
alles kapot, de huizen de gezinnen, maar de 
hoop kunnen ze nooit kapot maken’.

Diaken Ronald Dashorst
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KINDERDIENST EN CRÈCHE
Op zondag 25 december, 1e kerstdag, 11:00 uur is er geen kinderwoorddienst.
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: 4 december locatie Fab & Seb; 
11 december locatie Maria; 18 december locatie Victor; 8 januari locatie 3 
Ranken, 15 januari locatie Teresia.
Op 29 oktober jl. is er een bloemetje gegaan naar mevrouw Van Essen, 
Kon. Lodewijklaan te Apeldoorn. Op 6 november jl. is er een bloemetje gegaan 
naar Bert Braakman, Cantatestraat te Apeldoorn. Op 13 november jl. is er een 
bloemetje gegaan naar de familie Wijnbergen, Lupineweg te Apeldoorn.
Op 20 november jl. is er een bloemetje gegaan naar mevrouw I. Rutenfrans-Diks, 
Parelvissersstraat te Apeldoorn en naar de familie Akawe, De Tol.

VOEDSELBANK
Het product voor de inzamelingsactie van de Voedselbank voor de maand december: 
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.

COLLECTE OPBRENGSTEN
Week 42: eigen kerk € 306,16 en Missio, pastorale werk in Kibera  € 255,99
Week 43: eigen kerk € 521,97 en bloemetje van de week   € 338,15
Week 44: eigen kerk € 560,36 en voor de Oecumene         € 301,72

MISINTENTIES, VOOR ZOVER BIJ ONS BEKEND
26/27 november: Annie Spronk-Post, Tiny Neuleman-de Jong, Jeanne Voogd-Reinders, Toos 
Mulder-Brugman, Ronnie Nieland-Mulder,  Riek Diks-Linthorst. 3/4 december: Ben Pol, Tiny 
Neuleman-de Jong, Jeanne Voogd-Reinders, Toos Mulder-Brugman, Tonnie Nieland-Mulder, 
Riek Diks-Linthorst. 10/11 december: Aad vd Maarel. 17/18 december: Johannes Gerardus 
Wilhelmus v.d. Schepop. 25/26 december: Jacques Schilder. 31 dec 2022 -1 januari 2023: 
Stephan Staijen, overleden ouders, schoonouders en schoonzoon; gezondheid en voorspoed 
voor het gezin, Annie Spronk-Post, Jacques Schilder, Lucy Nijhof-Boon

PAROCHIEKRONIEK GEDOOPT
Op 6 november jl. zijn de volgende kinderen door het Heilig Doopsel in onze 
geloofsgemeenschap opgenomen: Vayèn Bouchier, Roza de Graaf en Jack Terwilliger.
OVERLEDEN
Op 11 november jl. heeft de afscheidsdienst plaatsgevonden van Toos Mulder-Brugman 
in het Hof van Afscheid.
Op 17 november jl. heeft de afscheidsviering plaatsgevonden van Tiny Neuleman-de Jong 
in de O.L. Vrouwe-kerk.
Op 19 november jl. heeft de afscheidsdienst plaatsgevonden van Jeanne Voogd-Reinders 
in de aula van Heidehof.
Op 22 november jl. heeft de afscheidsdienst plaatsgevonden van Ronnie Nieland-Mulder 
in de aula van rouwcentrum Rouwenhorst.
Op 23 november jl. heeft de afscheidsviering plaatsgevonden van Riek Diks-Linthorst 
in de O.L. Vrouwekerk.

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. Zie hiervoor de website van de Emmaüsparochie 
en de Franciscus en Clara parochie. 
Online en via livestream: https://kerkdienstgemist.nl/stations/2283-Onze-Lieve-Vrouwekerk
De dringende vraag blijft van kracht om verantwoordelijkheid te nemen en thuis te blijven 
met klachten die kunnen wijzen op corona.
Vanaf het 1e weekend van de Advent zijn er op zaterdag geen vieringen meer.

Zondag 27 november, 1e zondag van de Advent (Ceciliafeest)
11:00 uur Eucharistieviering met koor Lucente. Voorganger pastor Sebastian
Dinsdag 29 november
09:00 uur Eucharistieviering. Voorganger pastor Sebastian
Vrijdag 2 december
09:00 uur Eucharistieviering. Voorganger pastor Sebastian
19:00 uur Gebedsdienst voor de zieken Sant Egidio
Zondag 4 december, 2e zondag van de Advent
11:00 uur Eucharistieviering met het Credo koor. Voorganger pastor Sebastian
Dinsdag 6 december
09:00 uur Eucharistieviering. Voorganger pastor Sebastian
Vrijdag 9 december
09:00 uur Eucharistieviering. Voorganger pastor Sebastian
19:00 uur Gebedsdienst voor de armen Sant Egidio
Zondag 11 december, 3e zondag van de Advent
11:00 uur Eucharistieviering met het Gregoriaans koor. Voorganger pastor Sebastian
Dinsdag 13 december
09:00 uur Eucharistieviering. Voorganger pastor Sebastian
Vrijdag 16 december
09:00 uur Eucharistieviering. Voorganger pastor Sebastian
19:00 uur Gebedsdienst voor de vrede Sant Egidio
Zondag 18 december, 4e zondag van de Advent
11:00 uur Eucharistieviering met Credo cantores. Voorganger pastor Sebastian
Dinsdag 20 december
09:00 uur Eucharistieviering. Voorganger pastor Sebastian
Vrijdag 23 december
09:00 uur Eucharistieviering. Voorganger pastor Sebastian
19:00 uur Gebedsdienst voor de armen Sant Egidio
Zaterdag 24 december, kerstavond
16:30 uur Kerstviering met het kinderkoor. Voorganger is nog onbekend
Zaterdag 24 december, kerstavond
21:00 uur Eucharistieviering met het Credo koor. Voorgangers pastor Sebastian en diaken R. Dashorst
Zaterdag 24 december, nachtmis kerstavond
23:00 uur Eucharistieviering met koor Lucente. Voorgangers pastor Sebastian en diaken R. Dashorst
Zondag 25 december, 1e Kerstdag
11:00 uur Eucharistieviering met koor Sostenuto. Voorgangers pastor Sebastian en diaken R. Dashorst
Maandag 26 december, 2e Kerstdag (Heilige Stefanus)
11:00 uur Eucharistieviering met het Bel Canto koor. Voorganger pastor Sebastian
Dinsdag 27 december
09:00 uur Eucharistieviering. Voorganger pastor Sebastian
Vrijdag 30 december
09:00 uur Eucharistieviering. Voorganger pastor Sebastian
19:00 uur Gebedsdienst voor de zieken Sant Egidio
Zaterdag 31 december, Oudjaarsavond
19:00 uur Eucharistieviering met cantor. Voorganger pastor Sebastian
Zondag 1 januari 2023 (Heilige Maria, Moeder van God)
11:00 uur Eucharistieviering met cantor. Voorganger pastor Sebastian
Dinsdag 3 januari
09:00 uur Eucharistieviering. Voorganger pastor Sebastian
Vrijdag 6 januari, Drie Koningen 
09:00 uur Eucharistieviering. Voorganger pastor Sebastian

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.

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, secretariaat@rkapeldoorn.nl, 055 526 65 04.
Secretariaat Twello: di, do: 09:00-17:00 uur, secretariaat@franciscusenclara.com, 0571 27 44 45.

Pastoraal team

Sebastian Gnanapragasam 
parochievicaris
Bereikbaar via
centraal secretariaat

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

Mariska Litjes 
jongerenwerker/catecheet
kindenkerk@rkapeldoorn.nl
055 526 65 00
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(Johan Gortworst)

Onze kerk is een internationale kerk. 
We ontmoeten in de vieringen mensen 
uit alle delen van de wereld. Ieder mens 
draagt een verhaal met zich mee en die 
zijn het waard om gehoord te worden. 
Het verhaal van onze parochiaan kapper 
Suhil Tanous gaat over staan voor je 
keuzes en blijven geloven in een goede 
toekomst.

Als je de gasten bij de vele talkshows zou 
moeten geloven staan we aan de rand 
van de afgrond. Aan de horizon valt geen 
sprankje hoop te bekennen. Zelfs niet 
in Nederland, één van de rijkste landen 
van de wereld. Daar bovenop komt nog 
eens het migratieprobleem. Gemakshalve 
worden asielzoekers en arbeidsmigranten 
ongenuanceerd op één hoop gegooid. 
Ze krijgen steeds vaker het stigma van 
gelukszoekers. Zijn de zorgen van deze 
deskundigen dan onterecht? Neemt 
de armoede dan niet toe? Is er geen 
woningnood? Jawel, we moeten flink aan 
de bak. 

Soms duikt er op het scherm een 
onderzoeker of bestuurder op die de 
problemen recht in de ogen kijkt en zegt 
dat er oplossingen zijn. Technisch kunnen 
we veel. We zijn vindingrijk. Het gaat 
enkel om het maken van de juiste keuzes 
en daar ook achter blijven staan. 

Keuze
De Syrische kapper Suhil Tanous (44) 
stond in zijn leven ook voor een keus. 
‘Ga ik het leger in en neem ik deel aan 
de oorlog met de grote kans dat ik 
andere mensen zal doden? Of volg ik 
de weg die mijn geloof me voorschrijft: 
‘u zult niet doden’? Hij koos voor de 
laatste weg met als offer dat hij zijn 
florissante kapperszaak in Damascus 
moest achterlaten. Hij zei zijn moeder, 
broer en zussen vaarwel en ontvluchtte 
Syrië om niet in één van de beruchte 
gevangenissen terecht te komen. Met een 
paar spulletjes stond hij in 2015 voor de 
poort bij het aanmeldcentrum Ter Apel als 
één van de vele Syrische vluchtelingen uit 
die periode. Acht jaar later is hij de trotse 
eigenaar van de kapperszaak Estee in de 
Asselsestraat 217. Hij nam deze zomer 
de zaak over van herenkapper Bennie 
Koopman. Een prestatie van formaat. 
Mensen als Suhil worden doorgaans niet 
uitgenodigd voor de talkshows terwijl 
er van zijn verhaal over wat je met 
doorzettingsvermogen kunt bereiken, 
veel valt te leren. Doorzettingsvermogen 
is net wat we nodig hebben om al die 
grote problemen op te lossen. 

Kapperszaak
Suhil leerde het kappersvak in Damascus, 
de hoofdstad van Syrië. Damascus is 
geen echte vakantiebestemming op 
dit moment en dat is jammer. Het is 
vermoedelijk de oudste stad van de 
wereld met vondsten die dateren van 
rond 2500 v Chr. Er wonen ongeveer 1,8 
miljoen mensen. Voor de oorlog van 2011 
leefden vele religies vreedzaam naast 
elkaar. De Citadel van Damascus, het 
versterkte middeleeuwse paleis, staat op 
de werelderfgoedlijst. Christenen kennen 
de stad natuurlijk van de reis die de 
Farizeeër Saulus maakte naar Damascus 
om er christenen te arresteren. Hij krijgt 
onderweg een visioen van Jezus die hem 
vraagt: ‘Saulus, Saulus, waarom vervolgt 
u Mij?’ Saulus krijgt de opdracht door 
te reizen naar Damascus en ontmoet in 
de Rechte Straat de christen Ananias, in 
wie aan dezelfde straat nu een kapel is 
gewijd. Vanaf zijn bekering en doop in 
Damascus tot Paulus begint hij daar met 
zijn prediking dat Jezus de Messias is. 
Laat de zeer goed lopende kapperszaak 

van Suhil nu juist in de Rechte Straat 
gevestigd zijn geweest. 

Beseffen we wel wat het voor een mens 
betekent om dit allemaal achter te 
moeten laten? Een zaak waar hij voor 
de feestdagen tot in de vroege uurtjes 
onafgebroken doorwerkte zodat de 
mensen goed verzorgd naar de feesten 
konden gaan? Moslim of christen, dat 
maakte geen verschil. Zijn schaar knipte 
even vaardig in de voorbereiding op het 
Paasfeest, Kerstfeest, Offerfeest of het 
Suikerfeest.

Vermoedelijk had Suhil zoveel klanten 
omdat hij iets extra’s aan het knippen 
toevoegde. Suhil ziet graag dat door zijn 
kapperskunde de persoonlijke uitstraling 
van de klant het best tot zijn recht 
komt. Als je ervoor open staat en Suhil 
zijn inspiratie de ruimte geeft, kunnen 
er verrassende persoonlijke creaties 
ontstaan, die we in Apeldoorn niet direct 
gewend zijn. 

Het was dan ook niet toevallig dat 
in Damascus vele acteurs, die vaak in 
de oude binnenstad aanwezig waren 
voor het maken van opnames, Suhil 
vroegen om naar de filmset te komen 
om hun kapsel up-to-date te brengen. 
Ongetwijfeld voelden ze wederzijds 
aan dat de onbedwingbare drang tot 
creativiteit zorgde voor een artistieke 
verbinding. En zo steeg de ster van Suhil. 

Vertrouwen
Die tijd is voorbij. Suhil is geen man die bij 
de pakken neer gaat zitten. Hij is trots op 
wat hij in zijn vak heeft bereikt. Hij laat 
niet echt merken wat het heeft betekend 
om Damascus en zijn familie achter te 
laten. Die gevoelens zijn privé. De blik 
staat op vooruit. Hij is een ondernemer. Er 
is een wereld te winnen en er zijn dromen 
te verwezenlijken. Hij is ervan overtuigd 
dat hij de juiste beslissing nam om te 
vluchten, in overeenstemming met zijn 
geloof. Hij is vol vertrouwen dat wie goed 
doet, ook goed ontmoet.

En daarin kreeg hij gelijk. Dat is het 
bijzondere en inspirerende aan het 
verhaal van Suhil. In 2015 kwam hij vanuit 

De Rechte Weg van Suhil Tanous

Ter Apel terecht in de tentenopvang 
aan De Voorwaarts in Apeldoorn. Een 
onzekere tijd begon. Suhil schafte een 
kam en een schaar aan en knipte de 
kapsels van zijn medevluchtelingen weer 
in model. Dat deed hij zo enthousiast 
dat ook de medewerkers van het COA 
(Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) 
zich maar wat graag door hem lieten 
knippen. Ze zagen ongetwijfeld 
zijn kwaliteiten. Daarna volgde een 
overplaatsing naar Heerlen. Na het 
doorlopen van de asielprocedure kreeg 
hij een verblijfsvergunning. Binnen korte 
tijd leerde hij Nederlands, slaagde voor 
zijn inburgeringsexamen en kon weer aan 
de slag. 

Apeldoorn
Met hulp van vrijwilligers en een 
gastgezin uit onze parochie kreeg Suhil 
onderdak in Apeldoorn. Hij verbleef drie 
maanden bij dit gezin en is vol lof over de 
steun die hij heeft mogen ontvangen. ‘Ik 
vertrouw ze volledig, zelfs mijn pincode,’ 
zegt hij vol overtuiging. Gastvrijheid 
staat hoog in het vaandel in het Midden-
Oosten. Als je op bezoek gaat, ben je 
altijd welkom en ga je niet weg zonder 
een maaltijd. De gastvrijheid van zijn 
gastgezin was voor hem een teken van 
zegen op zijn weg. Hij kreeg en greep 
de kans om via een stageplek bij Bennie 
Koopman weer in het arbeidsritme te 
komen. Over het knippen zelf maakte hij 
zich geen zorgen, wel over de taal, zoals 
hij deze zomer aan een journalist van de 
Stentor toevertrouwde die hem in juli van 
dit jaar interviewde.

Nieuw bestaan
Zal Suhil in Nederland net zo’n ster- 
kapper worden als in Damascus? Dat is 
een lastige vraag. We weten dat veel 
goed opgeleide vluchtelingen in ons land 
niet de kans krijgen om zo te excelleren 
als ze in hun eigen land gewend waren. 
De concurrentie is groot en je moet in dit 
land niet teveel op je borst kloppen dat 
je goed bent. Vele oudere vluchtelingen 
verpieteren in hun huis en komen rond 
van een bijstandsuitkering. Hun hoop 
is gevestigd op de toekomst van hun 
kinderen. Zij worden aangemoedigd om 
te presteren en er zo aan bij te dragen 
dat de vlucht van hun ouders niet voor 
niets is geweest. Het legt ongetwijfeld 
een hoge druk op deze kinderen. Suhil 
vertelt ons dat we geen angst voor elkaar 
of de toekomst hoeven te hebben. ‘Stel 
vertrouwen in jezelf en in elkaar, daar 
worden we allemaal beter van.’ Zo bouwt 
hij gestaag verder aan een nieuw bestaan 
en een betere toekomst. Deo Volente.



vrijdag 25 november 2022  4

H U I S

APELDOORN
Adres : Emmaüshuis, Stationsstraat 13, 7311 NL Apeldoorn

Secretariaat : 055 526 65 04, secretariaat@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
Op dit moment heeft de Sint Franciscusparochie geen vertrouwenspersoon.

DOOPVIERINGEN
Doopvieringen vinden doorgaans een keer per maand op een 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
S.W.H.J. (Stijn) Backers : bestuurslid
M.J.B. (Marjo) Bloemen-ten Berge : bestuurslid
T.G. (Trees) Hendriks-Ganzevles : bestuurslid
H.H. (Harrie) Huis in ’t Veld : 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).

VRIJWILLIGERS GEZOCHT VOOR DE UITVAARTTELEFOON
Ter uitbreiding van ons groepje (4 dames) zoeken wij enkele dames/heren die bereid 
zijn om bij toerbeurt een weekje op vaste tijden de uitvaarttelefoon te bemannen/
bevrouwen. 
Het betreft een dienstverlenende taak: bij melding van een uitvaart/afscheidsviering 
waarbij een beroep wordt gedaan op een pastor of vrijwillig voorganger, regelt u 
telefonisch enkele kleine zaken.
U kunt dit gewoon vanuit huis doen met een mobiele telefoon die per week wordt 
doorgegeven.
Is dit wat voor u? Voor meer informatie wordt u via het secretariaat 055 526 65 04 of 
emmaus@rkapeldoorn.nl in contact gebracht met de contactpersoon van deze groep.
Wij zien uw reactie graag tegemoet!!

Gewaardeerde lezers van OpWeg, 

Dit nummer van OpWeg, nummer 12 van de 51e jaargang, is het laatste dat het bestuur 
van de Stichting Informatieblad voor Katholiek Apeldoorn (SIKA) laat verschijnen. 
Er komt eind december nog wel een speciale kersteditie.

SIKA is meer dan 51 jaar geleden opgericht door de besturen van de Apeldoornse 
parochies en de Willibrordparochie in Beekbergen.

Na de oprichting van de Emmaüsparochie is de organisatie van de bezorging op de 
oude voet doorgegaan.

51 jaren hebben de bestuursleden van bovengenoemde stichting, de redactieleden en 
de bezorgers hun uiterste best gedaan om u op de hoogte te houden van het reilen en 
zeilen van de oude parochies en (later) de Emmaüsparochie in Apeldoorn.

Wij danken de lezers van OpWeg die ons al deze jaren financieel gesteund hebben.

Stichting Informatieblad voor Katholiek Apeldoorn (SIKA)

Het Bestuur,
J.W.J. Scheffer (vz), M. Oomen-Pragt (secr), F.P.C.J. Spallek (penn), G. Kroese (lid) 

Beste lezers,

Het zal u niet ontgaan zijn, OpWeg jaargang 51, nummer 12, is de laatste OpWeg. 
Wel zal de redactie eind december nog een speciale extra kersteditie verzorgen.

De parochie zal u verder inlichten over de veranderingen.

Wat de redactie betreft: wij bedanken alle oud-redacteuren, de vormgeefster, 
de secretariaten, alle lopers, het bestuur van SIKA, de adverteerders en verder iedereen 
die iets voor OpWeg heeft gedaan, voor de samenwerking gedurende de afgelopen 
jaren. Het ga u allen goed.

Met vriendelijke groet, redactie OpWeg

Ronald Dashorst, Johan Gortworst, Max Lamper, 
Ester van Leuveren, Mariska Litjes en Willem Olierook

Dank
Ik zit nu op mijn werkkamer, op de pastorie 
in Tubbergen. Een maand waarin veel is 
gebeurd ligt achter me. Ik heb afscheid 
genomen van de St. Franciscusparochie, ik 
ben verhuisd en inmiddels geïnstalleerd 
als pastoor van de H. Pancratiusparochie. 
Met dankbaarheid kijk ik terug op het 
afscheid. Op de eucharistievieringen, op al 
die vriendelijke woorden, van leden van het 
bestuur, van mijn collegae, van vrijwilligers 
en vrijwilligsters en vooral van al die 
parochianen. Dat doet goed, heel goed.

Tijdens mijn slotwoord heb ik kunnen 
zeggen dat ik vaak met vreugde in de 
parochie heb kunnen werken, veel geloof 
en hoop heb ik mogen ontmoeten. Ik ben 
dankbaar en ik vind het mooi dat er hier in 
onze parochie, vrijwilligers, bestuursleden 
teamgenoten, parochianen zijn geweest die 
aandacht voor je hadden. Mooi te weten 
dat er mensen zijn die aan je denken, die 
met je meeleven, die zo af en toe laten 
merken: ‘ik ben er voor je’. Wanneer ik dat 
besef, weet ik: ‘God is ook niet ver weg’, 
door alle moeilijkheden heen. Dan laat Hij 
toch even de zon in mijn leven opgaan. God 
ontmoeten, dat doe je niet, als levend mens, 

maar wel af en toe sijpelt 
er iets door van zijn Licht, 
van zijn aanwezigheid. 
Voor mij ligt dat vaak 
in de ontmoeting met 
mijn medemens. Die 
ontmoetingen, het zijn 

voor mij verhalen, verhalen waarin ik me het 
allermeest kan verwonderen en waardoor 
ik me laat inspireren. Waar ik merk, mijn 
hart wordt geraakt, ja zelfs aangeraakt. En 
vreemd misschien, maar op zulke momenten 
besef ik, dat ik even, met die ander, een 
onderdeeltje wordt van het grote verhaal. 
Dat Verhaal van God met mensen.

Het is voor mij niet mogelijk om alle mensen 
persoonlijk te danken maar mijn woorden 
van dank zijn gericht aan de vele mensen, 
die hebben gereageerd op mijn afscheid 
door middel van een kaartje, een vriendelijk 
woord, een cadeautje, en hun aanwezigheid 
bij de afscheidsviering.

Ik wens de St. Franciscusparochie en u en al 
uw dierbaren, Gods zegen van harte toe. 
Vrede en alle goeds!

Pastoor Hans Hermens 

Energiekosten
Beste parochianen, het parochiebestuur heeft maatregelen 
moeten nemen omdat de energiekosten onverantwoord 
hoog zijn, helaas heeft dit gevolgen voor het kerkbezoek.

Het betreft de volgende maatregelen:
1. De kerk wordt niet meer verwarmd zoals u tot nu toe gewend bent, de kosters 
 hebben opdracht gekregen de temperatuur met enkele graden te verlagen.
2. Tot het einde van dit jaar worden alle eucharistievieringen volgens het bestaande 
 rooster op alle vier de locaties uitgevoerd.
3. In de maanden januari en februari in 2023 vinden er in Loenen en Vaassen geen 
 vieringen plaats.
4. In de maanden januari en februari 2023 vinden er uitsluitend eucharistievieringen 
 plaats in de Martinuskerk in Twello op zondag om 9:00 uur en de Onze Lieve 
 Vrouwekerk in Apeldoorn op zondag om 11:00 uur.
 
We hopen dat het bij deze maatregelen blijft en dat na de winterperiode het bestaande 
rooster weer kan worden voortgezet maar zeker is dat nog niet. 
We houden u op de hoogte en hopen op enig begrip van uw kant.
 

Parochiebestuur, Sint Franciscusparochie
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De actie kerkbalans 2023 start op 
14 januari 2023; maar ook met onder-

staande QR-code 
kunt u alvast uw 
bijdrage leveren. 

Hartelijk dank,
het parochiebestuur

V A N  H E T  B E S T U U R P A S T O R P R A A T

Advent 
Wij beginnen de advent op 27 november 
en we eindigen op 24 december. 
Het kerkelijke kalenderjaar begint 
met de eerste week van advent. 
Advent is een tijd van voorbereiding 
naar Kerstmis, de geboorte van Jezus. 
Het is ook een tijd van uitzien naar de 
wederkomst van Jezus. 

Advent is een voorbereidingstijd om 
Jezus in ons midden en in ons hart 
te ontvangen. Hoe kunnen wij ons 
voorbereiden om Jezus te ontvangen? 
Wij kunnen ons in de adventstijd 
voorbereiden om Jezus te ontvangen in 
onszelf, in onze parochie, familie en het 
gezin. Wij bereiden ons als parochianen 
voor in de adventstijd naar kerstmis op 
verschillende manieren. Wij versieren 
de kerk, verbouwen de kerststal en de 
koorleden oefenen de kerstliederen om 
Jezus te ontvangen. Als familie kunnen 
wij ons ook in deze adventstijd goed 
voorbereiden om Jezus te ontvangen. 
Wij kunnen het in onze familie en ons 
gezin goedmaken als de onderlinge 
band niet goed is. Wij kunnen ons ook 
voorbereiden om Jezus te ontvangen 
door te bidden en geld te besteden aan 
goede doelen. 

Kerstmis is het feest van hoop, liefde, 
vreugde en vrede. Bij de advent hoort 
de adventskrans. De vier kaarsen in de 
adventskrans vertegenwoordigen de 
deugden die Jezus ons bracht. 
Dat zijn: hoop, liefde, vreugde en vrede. 
De adventskrans kan ook een “licht-
krans” zijn. Die adventskrans wordt 
opgebouwd van donker naar licht. 
Jezus is het Licht van Kerstmis. 

In de geboorte van Jezus herkennen we 
de menswording van God in de wereld. 
Hij is voor ons een ‘lichtend’ voorbeeld 
om naar te leven. Jezus’ daden werden 
door mensen als een ‘licht’ in de 
‘duisternis’ van hun bestaan ervaren. 
In Hem herkennen we Gods ‘licht’ voor 
de mensen.
Jezus is het licht van de wereld.

 Advent is de periode van verwachting 
van Jezus’ wederkomst op aarde. 
De lezingen uit de Bijbel in de 
adventstijd verwijzen van de duisternis 
naar het licht. ‘De nacht loopt ten einde, 
de dag breekt aan’ (Rom 13,12) en ‘Het 
volk dat ronddwaalt in het donker ziet 
een helder licht. Over hen die wonen in 
een land vol duisternis gaat een stralend 
licht op’ (Jes 9,1).

In de adventstijd worden wij uitge-
nodigd een houding van verwachting 
en openheid aan te nemen. Wij maken 
ons hart klaar om Jezus te ontvangen. 
Wij mogen dat licht en die warmte van 
Christus met anderen delen. 

Pastor Sebastian

Laten we deze keer beginnen met goed 
nieuws. Met ingang van 1 januari is 
pastoor Henri ten Have benoemd tot 
pastoor van onze parochie. Hij gaat 
Wageningen inruilen voor de regio 
Apeldoorn.

Pastoor ten Have een ervaren en 
enthousiast priester. Hij ziet er naar uit 
om in onze parochie te komen wonen en 
werken. Hij wil graag meebouwen aan 
deze geloofsgemeenschap. 
Ondertussen hebben we op een goede 
manier afscheid kunnen nemen van 
pastoor Hermens. Hij zal op 15 november 
tijdens de viering in de basiliek in 
Tubbergen geïnstalleerd worden. 
Wij wensen hem veel goede jaren in 
die parochie toe.

Natuurlijk is er ook veel gedoe over 
de energiekosten. De vooruitzichten 
zijn, bij ongewijzigd beleid, niet echt 
aantrekkelijk. Het warm stoken van 
kerkgebouwen kost zoveel energie en dus 
geld, dat dit niet verantwoord is. 
Het bestuur heeft er in samenspraak 

met het pastoraal team voor gekozen de 
panden niet meer dan strikt noodzakelijk te 
verwarmen. Door de week handhaven we 
de minimale temperatuur zodat orgels niet 
beschadigd worden en voor de vieringen 
is gekozen om de temperatuur een klein 
beetje op te hogen. Voor kerkbezoek is een 
dikke jas, met shawl echt wel gewenst. 
Voor de koudste maanden januari en 
februari zullen we de keuze moeten maken 
niet alle vier gebouwen elke week te 
verwarmen, maar de vieringen te beperken 
tot de eucharistische centra in Apeldoorn 
en Twello.

Toch wel bijzonder dat we nu het punt 
bereiken waarop de laatste Clara en de 
laatste OpWeg verschijnen. Deze bladen 
worden vervangen door een nieuw blad 
dat voor de hele parochie hetzelfde 
zal zijn. Meer gericht op toelichting en 
verdieping terwijl het actuele nieuws zoals 
tegenwoordig gebruikelijk is, meer en 
meer via mail en website verspreid wordt. 
Dank aan alle vrijwilligers die aan het 
succes van de Clara en OpWeg tot heden 
meegewerkt hebben en we hopen dat u 
betrokken wilt blijven bij de opvolgende 
communicatiemiddelen. 

Dit is ook de laatste keer dat ik me namens 
het bestuur tot u richt. Er zijn nieuwe 
parochianen toegetreden tot het bestuur 
zodat we weer volwaardig bezet zijn. 
Mijn benoeming als vicevoorzitter a.i. en 
als penningmeester loopt tot 1 januari 
en ik heb besloten daarna niet langer als 
bestuurder beschikbaar te zijn. Dank voor 
de goede samenwerking.

Namens het parochiebestuur,
Eric Krukkert

Het motto van de actie kerkbalans legt net 
als vorig jaar een verbinding tussen het 
heden en de toekomst. Een toekomst die 
zoveel minder maakbaar is dan wij mensen 
wel eens geloven.

Hadden we de laatste jaren te maken met 
een virus dat onze wereld op de kop zette 
en onze kwetsbaarheid pijnlijk zichtbaar 
maakte. Zo hebben we nu te maken met een 
oorlog in Oekraïne en de gevolgen daarvan 
voor ons dagelijks leven. Natuurlijk, het is de 
Oekraïense bevolking die de hoogste prijs 
betaalt, maar ook wij ervaren onder andere 
door de sterk gestegen energieprijzen de 
gevolgen in onze portemonnee.

Ook voor de parochie is het moeilijker in te 
schatten hoe de financiën zich zullen gaan 
ontwikkelen. De rente stijgt, maar de beurs 
is onderuitgegaan. En als we de gebouwen 
blijven verwarmen zoals we gewend waren 

Actie Kerkbalans 2023: “Geef vandaag voor de kerk van morgen”

dan loopt dit veel te veel in de papieren. 
Noodgedwongen kiezen we voor het zo 
veel mogelijk beperken van de stookkosten 
hoewel dit betekent dat u uw kerkbezoek als 
minder prettig zult ervaren. 

De lasten van de parochie lopen ondanks 
inspanningen van medewerkers en 
vrijwilligers, onverminderd door terwijl de 
baten ook het komend jaar onder druk 
blijven staan. 

Daarom is als fundament onder een 
gezonde parochie de opbrengst van de 
actie kerkbalans heel erg belangrijk. De 
kerkbijdragen bedragen gemiddeld meer 
dan 50% van de totale opbrengsten. We 
vragen u dan ook ons een warm hart toe te 
dragen en genereus te schenken. Uw kerk 
heeft u nodig en ook uw bijdrage, zodat 
we er in de toekomst ook zijn als u de kerk 
nodig heeft. 

Het jaar 2022 snelt alweer naar het einde 
en het is een veelbewogen jaar geweest 
voor iedereen en zeker ook voor Mercy 
Ships. De chirurgische hulpverlening in 
de Afrikaanse landen komt na de heftige 
covid pandemie langzaam weer op gang. 

Nu met het hospitaalschip: de spik-
splinternieuwe ‘Global Mercy’! Deze gaat 
komend seizoen 2023 naar Afrika, waar 
ze ook weer vrouwen met een gat in de 
urineblaas - t.g.v. een gecompliceerde, zeer 
langdurige bevalling - hopen te opereren, 
zodat deze ongelukkige vrouwen weer 
kunnen gaan bouwen aan een nieuw 
leven. Sommige vrouwen hebben hier 
soms tientallen jaren in afzondering mee 
moeten leven vanwege de voortdurende 
urinestank! 

Maar ook nu nog komen er jonge tot zeer 
jonge vrouwen bij die tijdens de bevalling 
niet of niet tijdig bij een hulppost konden 
komen. En al helemaal niet tijdens het 
reisverbod gedurende de afgelopen 
covidpandemie. 

Door het reisverbod werden jonge 
meisjes mogelijk ook nog eens eerder 
uitgehuwelijkt, met een veel te vroege 

zwangerschap op zo’n jonge leeftijd als 
gevolg. 

Ze konden niet naar school en was er 
tegelijk meer gelegenheid om meisjes 
te besnijden, waardoor een bevalling 
in de toekomst zeer ernstig bemoeilijkt 
wordt, met een kapotte urineblaas 
als gevolg. Daardoor worden er meer 
urineblaasbeschadigingen verwacht t.g.v. 
een veel te langdurige en gecompliceerde 
bevalling bij nog niet volgroeide jonge 
vrouwen/meisjes. 

Er wordt op de ‘Global Mercy’ nu 
gelukkig ook volop ingezet op 
onderwijs in technieken van o.a. de 
VFF-hersteloperaties aan gynaecologen 
en urologen in de wijde omgeving. 
Dit maakt dat we eindelijk durven 
dromen dat VVF in Afrika in de nabije 
toekomst tot de verleden tijd zal horen 
en dan geen vrouwen zich meer hoeven 
verstoppen vanwege de voortdurende 
urinestank. 

Zie voor meer informatie op 
www.newbornlife.nl

U kunt bijdragen aan een ‘nieuw’ leven 
-zowel lichamelijk alsook geestelijk - van 
vrouwen in Afrika d.m.v. deze actie. 

Stort uw gift op: 
NL85 INGB 0003 1092 80 t.n.v. 
Newbornlife te Zuidlaren, o.v.v. 
eindejaarsverdubbelings-aktie, óf via 
bijgaande QR-code. 

Inderdaad….. uw gift wordt ook deze 
keer weer verdubbeld door een anonieme 
donor! Dus uw gift is 2x zoveel waard: 
€ 10 wórdt € 20, € 50 wórdt € 100, etc. 

Uw gift is aftrekbaar voor de belasting en 
geoormerkt voor de VVF-hersteloperaties. 

Janneke Venema, 
voorz. Stichting 

Newbornlife 
Nederland

Eindejaars-verdubbelingsaktie 2022



vrijdag 25 november 2022  6

Adventskalender 
voor kinderen en hun ouders 
In deze Op Weg, achter in de kerk en 
op de website kunt u een adventskalender 
vinden voor thuis. 

Elke dag vindt u een suggestie om 
samen iets te doen en daarmee naar 
kerst toe te leven.

K I N D  E N  K E R K

Afscheid pastoor 
Hans Hermens 
Heel veel kinderen waren 
30 oktober in de viering om 
Pastoor Hans toe te zingen 
en hem een schort te geven vol met namen 
van kinderen. Op deze manier hopen we dat 
hij bij het koken ons niet snel zal vergeten. 
Een bos ‘papieren bloemen’ maakten we om 
de kleurrijkheid van onze parochie te laten 
zien. 

Adventsproject met de kinderen 
Tijdens de adventsperiode gaan we 
met de kinderen op weg naar Kerst 
met Joes, Mara en kleine Uil. 

Deze video’s zijn leidend in het 
adventsproject. Zij gaan met de bekende 
figuren uit het kerstverhaal een kerststal 
vullen. Elke week is er een verhaal en een 
bijpassend gebed en een kort gesprek met 
de kinderen. De video’s van kleine uil wordt 
wijs zijn te vinden op YouTube. 

Kinderkerstviering 
24 december 16:30 uur 
Na twee jaar geen kerstvieringen 
hopen we dat we 24 december weer 
een kinderkerstviering te houden. 
Voorgangers zullen zijn Ronald Dashorst 
en Mariska Litjes. Het koor zal gevormd 
worden door kinderen uit de eerste 
communiegroep en kinderen die het leuk 
vinden om mee te doen. 
14 december om 16:15 uur oefenen we 
in het parochiehuis naast de kerk. Wil je 
zingen of meedoen in deze kerstviering 
als herder, engel of koning meld je 
dan op voor 2 december bij Mariska 
kindenkerk@rkapeldoorn.nl

(Willem Olierook)

Ze zwierf de wereld over om te zoeken. 
Haar huidige woonplaats is Apeldoorn.
Gedurende haar leven schreef ze talloze 
gedichten. Om ‘iets’ achter te laten stelde 
ze de bundel “Oergroen” samen. Benieuwd 
naar deze avontuurlijke dame én haar 
bundel ging ik bij haar op bezoek. Het werd 
een bijzonder en boeiend gesprek…

Kennismaken
Als Jantine ons beiden voorzien heeft van 
een dampende kop thee, start ik met mijn 
vaker gebruikte vraag: beschrijf jezelf eens in 
drie woorden. 

Jantine hoeft niet lang na te denken en zegt: 
“Als ik naga wat ik doe dan zijn dat toch 
wel: zorgzaam, dansen, muziek&woord.” 

Ik vraag mijn gastvrouw om haar eerst 
woordkeuze ‘zorgzaam’ toe te lichten.
“Ik ben mantelzorger voor mijn moeder van 
96. Dat doe ik heel graag en dat maakt dat 
ik de helft van de week in Purmerend ben. 
We hebben het goed samen. Ze is gelukkig 
geestelijk nog heel erg bij, maar lichamelijk 
dus niet meer. Ze was het nog wel hoor, 
maar ze heeft corona gekregen en gelukkig 
was ze gevaccineerd anders had ze het 
waarschijnlijk niet overleefd.”

We praten nog wat door over de situatie 
van haar moeder tot we bij het tweede – 
voor mij toch wat verrassend keuzewoord 
‘dansen’ – zijn aangekomen. Als je het 
noemt als ‘heel belangrijk in je leven’ dan zal 
het ongetwijfeld meer zijn dan een beetje 
meedeinen op een liedje. Ik vraag Jantine 
wanneer dansen echt ertoe is gaan doen.

Dansen
“Het is voor mij een vorm van meditatie. 
De beweging op het ritme van een melodie 
dat bindt mij met wat er is tussen hemel 
en aarde. Deze vorm heet ‘sacrale dans’ 
en dat raakt een gevoelige snaar bij mij. 
Het is trouwens niet van ‘doe maar iets’, 
maar het zijn bepaalde passen, er is een 
choreografie, omdat het op de maat van 
de muziek gaat en omdat de dans vaak een 
bepaalde betekenis heeft. Er is bij voorbeeld 
een zonnedans, waar altijd mee wordt 
begonnen. Dat heeft bepaalde passen en 
dan draaien we in een kring als een wiel 
zoals de zon draait. Dat verbeeld je eigenlijk; 
je verbeeldt dingen. Er is ook wel eens vrije 
expressie, maar niet vaak. Ik word er meestal 
stil van. Er heerst vaak in de kring een hele 
mooie geconcentreerde sfeer. Stilte ontstaat, 
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Jantine de Jong: kijken in het groen is voor mij een weldaad

die kun je niet maken, maar vaak gebeurt 
het en dat vind ik heel mooi. Het raakt iets 
waar je normaal niet bij komt in jezelf.
We dansen meestal op klassieke muziek: 
Bach, Haydn, maar soms ook op een populair 
lied of een volksmelodie. De choreografieën 
liggen vast. De sacrale dans heeft al een hele 
geschiedenis en je kunt er ook in opgeleid 
worden. Els Lagerweij bij voorbeeld, uit 
geloofsgemeenschap De Drie Ranken, heeft 
een vakopleiding gedaan in Zwitserland.”

Woord&Muziek
Hoewel het twee woorden zijn, heeft 
Jantine ze toch ‘in één adem’ genoemd. 
Horen woord en muziek voor jou zo sterk 
bij elkaar?
“Ja, om te beginnen houd ik erg van de 
Nederlandse taal, omdat ik het een hele 
muzikale taal vind. Wij zingen ook een 
beetje als we spreken, met hoog en laag, 
dat valt misschien niet zo op, maar dat 
gebeurt ongemerkt. De klanken van de taal 
verwoorden heel mooi wat het woord is. 
Ik heb twaalf jaar in Duitsland gewoond 
en daar is me toen al opgevallen dat het 
Nederlands een mooiere taal is om dat tot 
uitdrukking te brengen (Jantine kijkt even 
om zich heen); neem nou ‘kopje’, dat is in 
het Duits ‘Tasse’; dan klinkt ‘kopje’ toch veel 
vrolijker (we moeten er allebei om lachen).”

Ik laat nog even op me inwerken wat Jantine 
zojuist heeft gezegd en vraag haar of ze 
denkt dat het karakter van een volk – zo 
je daarvan kunt spreken – medebepalend 
is voor hoe een taal zich in de loop van 
eeuwen zich heeft ontwikkeld en ze spreekt 
uit dat wat haar betreft daar zeker een 
relatie tussen is. We praten nog langer over 
dit onderwerp; als op enig moment Jantine 
mijn kopje nog eens bijvult, blader ik door 
de lijvige – 282 bladzijden tellende – bundel. 
De inhoudsopgave lezend valt me op dat de 
schrijfster – naast veel landen en plaatsen – 
een apart hoofdstuk heeft gewijd aan ‘grote 
vrouwen’. Dat brengt me op de volgende 
vraag.

Ogen geopend
Wie of wat heeft de meeste invloed gehad 
op jouw leven?
“Dat is een Duitse predikante, een zuster, 
die negentien jaar – tot haar dood – mijn 
spirituele leidster is geweest. Zij heeft mij 
gaandeweg – dat is een heel proces geweest 
– vrijgemaakt in het geloof. Ik kom uit een 
gereformeerd gezin, niet vreselijk streng, 
maar toch wel erg van de regeltjes. In de 
pubertijd heb ik me daarvan afgekeerd en 
ben later weer helemaal teruggekomen 
doordat ik in Israël was en daar drie jaar 
heb geleefd en gewerkt. Ik heb daar een 
Joodse mevrouw verzorgd, die MS had. 
Daar zijn mijn ogen opengegaan voor het 
‘wereldchristendom’. Dat kwam omdat ik 
in Jeruzalem zo’n beetje alle kerken met 
hun verscheidenheid aan kleding en alle 
mogelijk riten naast elkaar zag bestaan; dat 
deed me van de ene verbazing in de andere 
vallen. Voor mij was het belangrijk dat ik 
me – na al mijn worstelen – liet wortelen in 
de Joodse riten, omdat het de basis is voor 
het geloof. Pasen en Pinksteren met name 
kun je niet echt begrijpen als je de Joodse 
feesten niet kent. God een plaats geven in je 
leven en daar je van bewust zijn, dat heeft 
het me geleerd, hetgeen ik ervaarde als 
een spiritueel thuiskomen. Daarbij is Jezus 
heel belangrijk voor mij, degene die me de 
vrijheid in het geworteld zijn leerde. Dat 
wilde ik doorgeven in de kerk als predikant 
en ik heb dat met veel vreugde gedaan.”

Oergroen
Waarom en hoe is je bundel ‘Oergroen’ 
ontstaan?
“Dat komt eigenlijk door de Corona. Ik kon 
niet naar Hebreeuwse les, niet naar dansen. 
En toen dacht ik bij mezelf: ‘je kunt zo maar 
dood zijn’; daar had ik nog niet eerder bij 
stilgestaan. Wat laat je dan eigenlijk na? Ik 
heb zoveel: vanuit mijn werk, gedichten en 

dat ligt daar allemaal maar te verstoffen. 
Dus heb ik het opgezocht en het was alsof ik 
een verzameling oude schatten opgroef.
En eenmaal geconfronteerd met al die 
gedichten, besloot ik om de tweede stap 
te zetten; dat was: alles in de computer 
invoeren. 

Nu had ik een vriendin, die werkzaam was 
als predikant in Amsterdam en die kende 
de weg naar een uitgever in Leeuwarden. In 
maart van dit jaar is de bundel uitgekomen. 
Heel leuk was dat kort na het uitkomen ik 
een reactie kreeg van Kathleen Ferrier, de 
voormalige CDA-politica, en die zei: ‘een 
prachtige bundel en belangrijk voor ons 
land’. Dat vond ik heel mooi, vooral omdat 
er in de bundel ook een aantal hints zijn 
naar Suriname, waar haar vader Johan de 
eerste president was.”

Tot slot wil ik natuurlijk weten waar de 
mooie titel – Oergroen – vandaan komt.

“Die heb ik ontleend aan een tekst 
van Hildegard von Bingen, een Duitse 
mystica die leefde in de 12e eeuw. Mijn 
interpretatie ervan luidt: ‘er is een kracht 
uit de eeuwigheid en deze kracht is groen. 
Uit lichtgroen zijn de hemel en de aarde 
geschapen en alle schoonheid van de 
wereld’. 
Groen is voor haar de kleur van het midden, 
van harmonie. Groen zet het sein op ‘Ga!’ 
Net zoals in het stoplicht. Ga en groei. Je 
hebt een eigen geluid.”

Ik koos het gedicht ‘Wortelgrond’ omdat 
het voor mij heel goed weergeeft hoe mooi 
Jantine met beeldtaal omgaat en omdat ik 
het een soort samenvatting vind van ons 
gesprek: 
In dit uitgestrekte, zatte groen/de 
overdadige frisheid./Genietend aan een 
bloeiende waterkant/in Nederland, denk 
ik aan de stoffige/straten van de Oriënt en 
in mijn hart/zingen de sensuele violen en 
striemt de darbuka/met vuur./O Oriënt, de 
helft van mijn ziel bezit je./Je bent door 
Jezus mijn bakermat,/mijn geboorterecht 
door de Ruach HaKodesh,/mijn wortelgrond 
door Abraham./Want wat is cultuur en 
schoonheid/als je er geen innerlijke band 
mee hebt?/In jou lopen Sara en Rebekka,/zie 
ik de bloesems van het Hooglied,/ruik ik de 
kruiden van het lijden,/eet ik het brood voor 
ons eens gebroken,/proef ik de wijn van mijn 
eeuwig leven.

Het boek is te koop in de boekhandel of te 
bestellen via www.elikser.nl.
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Laten we alle kinderen een kans geven op 
een goede start in het leven!

Kinderen die zich in hun eerste levensjaren 
gezond ontwikkelen, hebben meer kans op 
een goede toekomst en een leven zonder 
extreme armoede. Adventsactie gunt alle 
kinderen die kans. Daarom steunen we dit 
jaar vier projecten die bijdragen aan een 
goede start in het leven van jonge kinderen. 
De projecten richten zich op de vroege 
ontwikkeling van kinderen, het voorkomen 
van ondervoeding en kindersterfte, 
toegankelijke gezondheidszorg en een veilig 
en gezond leven.
Deze 4 projecten zijn:
• Opvang van straatkinderen in DR Congo
• Vroege ontwikkeling helpt in de strijd 
 tegen armoede in El Salvador
• Verminderen van onnodige sterfgevallen 
 in Sierra Leone
• Zonnepanelen en een bloedbank voor 
 een ziekenhuis in Somalië

Speciale aandacht geven we in deze 
Adventsactie aan het project Opvang en 
hereniging van straatkinderen in DR Congo

Wat is er aan de hand?
DR Congo in centraal Afrika is door zijn 
klimaat en grondstoffen een land met 
grote mogelijkheden. Helaas is het ook 
een land dat al jarenlang lijdt onder 
dictatuur, corruptie en uitbuiting. Een 
langdurige burgeroorlog en een gebrek 
aan mogelijkheden op het platteland 
zorgden voor een massale uittocht naar 
de hoofdstad Kinshasa, een stad met nu 
meer dan tien miljoen inwoners. Op straat 
leven veel kinderen die geen contact meer 
met hun familie hebben omdat ze zijn 
weggestuurd of weggevlucht vanwege 
armoede, mishandeling of beschuldiging 

Adventsactie 2022: ‘Ieder kind een goede start’

van hekserij. Naar schatting zijn er 
momenteel tussen de 30.000 en 35.000 
straatkinderen die zowel overdag als 
‘s nachts op straat leven.

Wat willen we bereiken?
Met het project willen we met onze lokale 
partner Chemin Neuf 300 straatkinderen 
uit Kinshasa in hun centrum opvangen 
om ze uiteindelijk weer samen te brengen 
met hun familie. In het centrum krijgen de 
getraumatiseerde straatkinderen de zorg 
en ondersteuning die ze nodig hebben. Ze 
ontvangen praktische hulp zoals kleding, 
voedsel en gezondheidszorg. Daarnaast 
worden ze ook begeleid door psychologen 
die ze helpen hun traumatische en vaak 
gewelddadige ervaringen achter zich te 
laten. De gezinnen waarin de straatkinderen 
worden teruggeplaatst krijgen steun en 
advies hoe ze met de nieuwe gezinssituatie 
op de lange termijn kunnen omgaan.

Hoe doen we dat?
De kinderen krijgen een jaar lang 
begeleiding op het gebied van lichamelijke 
en psychische zorg en ontvangen 
voorlichting hoe ze gezond kunnen leven. 
Ze krijgen voldoende te eten en ontvangen 
kleding. Ook krijgen ze les in lezen en 
schrijven, ruimte om te spelen en leren ze 
over hun rechten en plichten. Verder zijn 

er maandelijkse uitstapjes en gaat eens 
per jaar een groep naar een vijfdaags 
traumaopvangkamp.

We lopen samen op!
Als St. Franciscusparochie lopen we samen 
op en willen graag bijdragen: dichtbij, maar 
ook ver weg. Alle kinderen in de vele arme 
landen in de wereld verdienen een goede 
start in het leven. En wij willen ze graag 
helpen, samen met u. 

Daar is deze Adventsactie voor bedoeld. 
U kunt geven door: 
- Te doneren in de collectes in de 
 Adventstijd, tussen 26 november en 
 18 december
- uw bijdrage te storten op rekening 
 NL80 RABO 0105 242 063 t.n.v. 
 Franciscus parochie Apeldoorn, 
 ovv Adventsactie 2022

Evenals vorige acties hopen we opnieuw 
voor een mooie opbrengst. Samen kunnen 
we veel doen voor de straatkinderen 
in Congo! Wij danken u alvast voor uw 
bijdrage.

Namens de werkgroepen Em-missie 
en MOV onze hartelijke dank.

Rens, Monique, Luce, Henk, Hans, 
Bruno, en Ronald

Kerstevent
De kerststal laat zien hoe het kindje 
Jezus in onze wereld werd geboren. 
Maar een kerststal is ook heel 
persoonlijk en zegt ook iets over 
hoe wij naar Jezus kijken. 

Die veelzijdigheid sprak eerder al 
veel mensen aan en daarom willen 
we in het weekend van 17 en 
18 december opnieuw een Kerstevent 
houden: op zaterdag tussen 12:00 
en 16:00, en op zondag na de 
viering tot 14:00 willen we allerlei 
kerststallen of andere kerstspullen 
kunnen tonen. Doet u mee?

Voor de corona-jaren werden er 
kerststallen getoond door mede-
parochianen die één of meer mooie, 
grote, kleine, exotische, traditionele, 
moderne, gekochte, zelfgemaakte, 
rijke versierde, of sobere stalletjes 
hebben. Dat willen we dit jaar ook 
weer doen. 

Ook willen we de mogelijkheid geven 
om andere bijzonder kerstspullen te 
tonen, bv een (klein) kerstboompje, 
of een mooie kerstster. 

Degene die de afgelopen jaren een 
kerststal hebben laten zien, worden 
per mail benaderd. Degene die ook 
hun kerststal willen laten zien dit jaar, 
kunnen zich aanmelden. 

Aanmelden kan via een mail te sturen 
naar emmaus.apeldoorn.pgroep@
gmail.com. Ook kan het door een 
briefje achter te laten in de rode 
box van de Pastoraatsgroep, en als 
er een telefoonnummer op staat, 
bellen we terug. Uiteraard mag 
u de onderstaande personen ook 
aanspreken.

Naast het tonen, mag U ook 
gewoon langskomen om van al deze 
bijzondere kerstspullen te komen 
genieten. Het event is op zaterdag 
17 december tussen 12:00 en 16:00, 
en op zondag 18 december na de 
viering tot 14:00. 

Namens de Pastoraatsgroep,
Rens, Amal, Lia, Ronald, Sijbrand

Over drie weken begint de Advent, de 
voorbereidingsperiode op Kerstmis. Aan de 
vooravond daarvan, op vrijdag 25 november 
2022 zal de eerste digitale nieuwsbrief bij u 
in de mailbox binnenkomen. 

De mail ontvangt u alleen als uw mailadres 
bekend is bij de parochie. Heeft u uw 
mailadres nog niet aan ons doorgegeven 
of weet u het niet zeker dat uw e-mail 
bekend is, geef dan uw juiste mailadres 
door aan de parochie. Achter in de kerk ligt 
het inschrijfformulier. Of per mail aan ons 
secretariaat: secretariaat@rkapeldoorn.nl of 
secretariaat@franciscusenclara.com

“Alles wordt over hoop gehaald”. Dit 
zinnetje is de afgelopen periode door velen 
uitgesproken omdat er zaken veranderen, 
die veranderingen zijn noodzakelijk 
omdat de fusie inmiddels een feit is. Met 
fusie van de Emmäus- en de Franciscus en 
Claraparochie tot Sint Franciscusparochie 
moeten een aantal bestaande zaken op 
elkaar afgestemd worden. Een van de 
belangrijke zaken is de communicatie. 
We hebben twee websites, meerdere 
parochiebladen en ga zo maar door. We zijn 

nu één parochie en die eenheid willen we 
ook zijn en uitstralen.

De afgelopen periode is met verschillende 
groepen veel over de communicatie van de 
parochie gesproken. Uit de verschillende 
groepen kwam een driedeling wat betreft 
wensen naar voren, en wel:

- actuele berichten met informatie over 
 bijzondere vieringen, ontwikkelingen 
 binnen de parochie, activiteiten. 
- praktische, feitelijke informatie (wanneer 
 en hoe laat kan ik naar de kerk, wat te 
 doen voor een doop of eerste communie, 
 waar kan ik een vraag stellen?) Voor een 
 deel is dat statische informatie.
- missionaire parochie: inspiratie/troost/
 bemoediging, oftewel het inhoudelijke 
 van ons geloof. 

Deze driedeling roept de vraag op: 
Welke communicatievormen wil je 
waarvoor gebruiken?

Actuele berichten
Deze informatie dient snel en efficiënt 
beschikbaar te zijn, daar het actuele en 

op korte termijn van belang is voor de 
parochianen en geïnteresseerden. In 
principe via de wekelijkse nieuwsbrief, met 
verwijzingen naar de website.

Praktische, feitelijke informatie
Informatie over de parochie, het pastoraal 
team en statische informatie in de vorm van 
naslagwerk. In principe via de website.

Missionaire parochie 
De uitgaven van OpWeg en de Clara gaan 
we samenvoegen waarbij we het goede 
van de beide uitgaven zorgvuldig dienen te 
bewaren en waarmee we de gehele parochie 
willen bedienen. 
Een geloofsverdieping kan vorm en inhoud 
krijgen door middel van een lerende 
gemeenschap.
Om dit een goede vorm te geven kwam 
naar voren dat een magazine wenselijk is. 
In dit magazine kan dan dieper en helder 
de boodschap van Jezus Christus worden 
uitgedragen. Vanzelfsprekend zal het 
magazine op de website gearchiveerd 
worden. Momenteel is een groep mensen 
bezig om de vorm en inhoud van het nieuwe 
magazine gestalte te geven.

Mocht u mee willen helpen om het 
verder vorm en invulling te geven aan het 
aangepaste nieuwe magazine, schroom 
niet en geef u op. Juist de verscheidend van 
mensen geeft een mooie balans om een 
goede communicatie op te zetten.
Om met de H. Franciscus te spreken: 
“Eenheid in verscheidenheid, door van 
eenlingen meerlingen te maken”. Op deze 
wijze kunnen we als Sint Franciscusparochie 
een gelovige, verbindende, laagdrempelige, 
lerende en warme parochie zijn waar 
eenieder welkom is en we elkaar de hand 
reiken om eenieder te helpen.

Kortom:
1. Geef uw e-mailadres door voor de 
 nieuwsbrief (formulieren achter in de 
 Kerk of aanmelden via het secretariaat 
 per mail secretariaat@franciscusenclara.
 com of secretariaat@rkapeldoorn.nl
2. Geef u op voor de werkgroep 
 communicatie bij het secretariaat: 
 (secretariaat@franciscusenclara.com)
3. Voor nadere informatie kunt u 
 contact opnemen met Leo Looman 
 06 10 91 79 64.

Leo Looman

Wat gaat er voor u als parochiaan veranderen?

Laat niemand in de kou staan deze winter: 
Geef je € 190 een goed doel

De € 190,00 energiecompensatie is voor 
iedereen beschikbaar, maar niet iedereen 
heeft die nodig. ‘Apeldoorn geeft warmte’ 
maakt het mogelijk (een deel van) dit bedrag 
te schenken aan andere inwoners van de 
gemeente Apeldoorn die het financieel 
moeilijk hebben. Omdat we geloven in 
verbondenheid tussen mensen.
Het Christelijk Noodfonds Apeldoorn 

Apeldoorn geeft warmte
van de gezamenlijke kerken (CNAP), 
energiecoöperatie deA en Stimenz zorgen 
ervoor dat 100 procent van de giften 
terechtkomt bij de mensen die het goed 
kunnen gebruiken. Daarbij wordt er per 
persoon gekeken wat nodig is. Geld voor 
boodschappen? Gordijnen tegen de tocht? 
Vervanging van een energie slurpende 
koelkast? Door deze actie ontvangen 
mensen ook advies en praktische hulp om 
energie te besparen. Dat is goed voor de 
langere termijn. 

Een gift geven kan via CNAP (ANBI-
rekening): NL 51 RABO 0319 7141 44 
o.v.v. Apeldoorn geeft warmte
Of scan de QR-code.

Hartelijk dank voor 
uw bijdrage.

Namens de 
Pastoraatsgroep,

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

Werkgroep Welzijn 
Hubertusgemeenschap
De werkgroep Welzijn organiseert op 
donderdag 15 december 2022 in het 
“Hof van Afscheid” haar bijna jaarlijkse 
Kerstmiddag voor de ouderen uit de 
Hubertusgemeenschap en andere 
belangstellenden. Deze middag wordt 
begonnen met een feestelijke 
H. Eucharistieviering waarbij het thema zal 
zijn “Hij, die komen zal…”. Pater Dominiek 
Deraeve pr. zal hierin voorgaan en het 
Hubertuskoor zal tijdens deze viering de 
zang verzorgen. Na de Eucharistieviering 
wordt er door de aanwezigen en het 
Hubertuskoor in een samenzang enkele 
liederen gezongen, die ons dichterbij 
Kerstmis, de geboorte van Jezus, zullen 
brengen. Aan het eind van deze middag 
krijgt u nog een Kerstgedachte mee. 
Na de Eucharistieviering willen wij u graag 

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 of 
Adri Hulst, telefoon 541 61 64, e-mail: 
omziennaarelkaar@3ranken.nl 

VONC heeft de volgende activiteiten in 
november & december:

Kunst 
Woensdag 30 novem-
ber om 15:00 uur 
organiseert VONC 
een “wijd open 
ogen”, kunst als 
spiegel van de ziel. 
Gast is Ela Venbroek-Franzyck. Arie 
van de Plas gaat met haar in gesprek. 
Ook zal er gelegenheid zijn om zelf 
vragen te stellen en haar beelden 
te bekijken. Ela is opgeleid aan de 

kunstschool in Polen in beeldhouwkunst 
en restauratietechnieken. Sinds 2012 
maakt Ela houten engelenbeelden. 
Geïnspireerd door een beeld van de 
aartsengel Michael zoekt ze naar 
eenvoud. De engelenbeelden zijn 
geëxposeerd geweest in o.a. de Sint 
Bavo te Haarlem, de Domkerk in Utrecht 
en de Grote kerk in Dordrecht. De 
beelden zullen dit najaar enige tijd 
geëxposeerd worden inde Drie Ranken. 
Toegang € 2,50 inclusief een kopje 
koffie/thee. Aanmelden verplicht via 
vonc@3ranken.nl

Meditatie 
Dinsdag 6 en 20 december 
om 18:30 uur en verder 
elke 2e en 4e dinsdag 
van de maand in de Stilte 
van De Drie Ranken. Van 
18:30 tot 19:30 uur, waarna we afsluiten 
met een kopje thee/koffie. We leven in 
een hectische samenleving. We zoeken 
rust en balans. Samen mediteren schept 
verbondenheid. Met elkaar, met God, de 
Bron van ons leven. Weet je welkom!

Sacrale dans
Donderdag 8 december 
19:45- 21:00 uur in 
de kerkzaal van De 
Drie Ranken. Kosten 
€ 5,00. Opgave gewenst 
vonc@3ranken.nl. Sacrale dans is een 
meditatieve vorm van bewegen, waarbij 
plezier en beleving voorop staat. We 
dansen op muziek uit diverse muzikale 
tradities. Danservaring is niet nodig.

VONC Film
Donderdag 15 december om 13:30 uur 
en om 19:30 uur de film Silence of the 
tides. Deze film zullen we ’s middags 
en ’s avonds draaien! De film is een 
portret van de Waddenzee gemaakt 
door Pieter Rim van de Kroon. 
Op geheel eigen wijze volgt hij de 
getijden in dit natuurgebied. Kosten 
€ 5,00 inclusief een kopje koffie/
thee. Aanmelden vonc@3ranken.nl 
verplicht.

verwennen met een hapje en een drankje 
in de sfeervolle en in kerstsfeer aangeklede 
Zuidhoekzaal van het “Hof van Afscheid”, 
Boerhaavestraat 60, Apeldoorn. De middag 
begint om 14:00 uur. De Kerk is open om 
13:30 uur. Al degene die vallen onder de 
doelgroep van de Werkgroep Welzijn en 
bij ons bekend zijn, zullen een uitnodiging 
ontvangen, maar mocht u op 7 december 
a.s. nog niets hebben gekregen dan kunt u 
hierover contact opnemen met: 
mevrouw Diny Van Bussel, Marconistraat 
71, Apeldoorn, telefoon: 055 521 80 06 of 
Gerard Tiemessen, Hoefblad 1, Apeldoorn, 
telefoon: 055 521 39 28 of 06 306 117 25. 
Andere belangstellenden zijn ook van harte 
welkom, maar dit dan wel even doorgeven. 
Graag tot ziens op donderdagmiddag 
15 december 2022. 

Werkgroep Welzijn Hubertusgemeenschap.
 GT

Koffie ontmoeting
Komt u ook een 
kopje koffie drinken 
in ons parochiehuis?
Elke eerste woens-
dag van de maand 
bent u om 10:00 uur van harte welkom 
voor een kopje koffie, maar ook om 
medeparochianen te ontmoeten voor een 
gezellig praatje en een luisterend ook!
De eerstvolgende koffie ontmoetingen 
zijn woensdag 7 december en woensdag 
4 januari om 10:00 uur in het 
parochiehuis, Stationsstraat 13 te 
Apeldoorn.

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

O N Z E  L I E V E  V R O U W E

santegidioapeldoorn@gmail.com  |  www.santegidio.nl  |  www.santegidio.org  |  www.santegidio.be

S A N T ’ E G I D I O

Franciscustafel
franciscustafel
Nu het buiten 
weer kouder en 
vroeger donker 
wordt, is het extra 
fijn en gezellig om 
binnen te eten bij 
de Franciscustafel. 
De tafels zijn mooi 
gedekt, de kaarsjes branden en de afgelopen 
weken stond er heerlijke winterkost op 
het menu. Boerenkool met worst, hutspot 
met een gehaktbal, hachee met rode kool 
en een zuurkoolschotel. Gekookt door de 
Praktijkschool en onze eigen koks. Onze 
gasten genoten ervan!
Inmiddels zijn we alweer gestart met de 
voorbereidingen voor de kerstmaaltijd op 2e 
Kerstdag. Onze gasten kijken altijd erg uit 
naar deze maaltijd die ons ook dit jaar weer 
aangeboden wordt door Restaurant Jules 
Verne.

Kledingbank
Het is druk in de Kledingbank, we merken 
dat de armoede toeneemt en steeds meer 

mensen de weg naar de Kledingbank 
weten te vinden. Goed dat we voor hen 
een verlichting kunnen bieden in deze dure 
tijden. In verband met de hoge stookkosten 
hebben we deze maand veel fleecedekens 
kunnen uitdelen aan de gezinnen. We 
ontvangen graag op een maandag van 10:00 
tot 15:00 uur. De uitgifte is op maandag, 
woensdag en vrijdag van 10:00 tot 15:00 uur.
Wij willen gezinnen in armoede een 
financiële ondersteuning geven in deze 
dure maanden. Uw hulp is hierbij van harte 
welkom, bijvoorbeeld als u de € 190,00 kunt 
missen, kunt u dit over maken om te delen 
met wie minder heeft. Wij zorgen dan voor 
een goede verspreiding.

Zwerfjongeren
Op dinsdag 15 november hebben we een 
maaltijd aangeboden in Station Royaal. 
De jongeren hebben heerlijk gegeten en 
elkaar ontmoet in een gezellige sfeer van 
het stationsrestaurant. Op het menu stond 
uiensoep, lasagne, frisse salade en een lekker 
toetje. Woensdag 21 december zal Viva la 
Pizza de jongeren net als voorgaande jaren 
trakteren op een heerlijke hout gestookte 

pizza bij de Herberg aan de Deventerstraat. 
Dit is een jaarlijkse kerstontmoeting waar de 
jongeren naar uit kijken.

Generatietuin
Op 28 oktober zijn wij met de kinderen naar 
Don Bosco in Assel gegaan om samen met 
de Salesianen Dominiek en Biju een heerlijke 
middag te houden. We hebben gevoetbald, 
in het bos aan een stilte muur van takken 
gewerkt en samen heerlijk gegeten van het 
door de moeders meegebrachte eten.
Op 4 november zijn we naar Berg en Bosch 

gegaan om de wilde zwijnen eikels te voeren 
en de herten te zien. Het was een mooi 
uitje dat afgesloten werd met een bezoek 
aan het speelveld. Op 11 november hebben 
we de tuintjes van de kinderen winterklaar 
gemaakt en bedekt met een bedje van stro.

Help ons helpen. Wilt u onze activiteiten 
steunen. Uw zeer gewaardeerde bijdrage 
ontvangen wij graag op rekeningnummer 
NL81 INGB 0006 7476 28 t.n.v. Stichting 
Sant’Egidio Apeldoorn. De stichting heeft 
een ANBI-status.
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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 uitge-
zonden. Zie hiervoor de website van de 
Emmaüsparochie en de Franciscus en Clara 
parochie.

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 27 november, 
1e zondag van de Advent
09:00 uur Eucharistieviering 
 Voorganger pastor Sebastian
Woensdag 30 november 
09:00 uur Eucharistieviering 
Donderdag 1 december
09:00 uur Eucharistieviering 
Zondag 4 december, 
2e zondag van de Advent
09:00 uur Eucharistieviering 
 Voorganger pastor Sebastian
Woensdag 7 december
09:00 uur Eucharistieviering 
Donderdag 8 december
09:00 uur Eucharistieviering 
Zondag 11 december, 
3e zondag van de Advent
09:00 uur Eucharistieviering 
 Voorganger pastor Sebastian
Woensdag 14 december
09:00 uur Eucharistieviering 

Donderdag 15 december
09:00 uur Eucharistieviering 
Zondag 18 december, 
4e zondag van de Advent
09:00 uur Eucharistieviering 
 Voorganger pastor Sebastian
Woensdag 21 december
09:00 uur Eucharistieviering 
Donderdag 22 december
09:00 uur Eucharistieviering 
Zaterdag 24 december, kerstavond
19:00 uur Eucharistieviering
Zondag 25 december, 1e Kerstdag
09:00 uur Eucharistieviering
 Voorganger pastor Sebastian
Maandag 26 december, 
2e Kerstdag, Heilige Stefanus
09:00 uur Voorganger pastor Sebastian
Woensdag 28 december
09:00 uur Eucharistieviering 
Donderdag 29 december
09:00 uur Eucharistieviering 
Zaterdag 31 december, Oudjaarsavond
19:00 uur Gebedsviering 
 m.m.v. parochianen
Zondag 1 januari, Nieuwjaarsdag, 
Heilige Maria, Moeder van God
09:00 uur Eucharistieviering
 Voorganger pastor Sebastian

VIERINGEN H. MARTINUSKERK VAASSEN
online en via livestream
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21182

Zaterdag 26 november, 
1e zondag van de Advent
18:30 uur Eucharistieviering 
 Voorganger pastor Sebastian

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

Zaterdag 17 december
18:30 uur Eucharistieviering 
 Voorganger pastor Sebastian
Zaterdag 24 december, Kerstavond
17:00 uur Eucharistieviering 
 Voorganger pastor Sebastian
Zondag 25 december, 1e Kerstdag
09:00 uur Woord- en Communieviering 
 Voorganger diaken R. Dashorst
Zaterdag 31 december, Oudjaarsavond
19:00 uur Woord- en Communieviering
 Voorganger diaken R. Dashorst

VIERINGEN H. ANTONIUS ABT LOENEN
online en via livestream
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1031

Zondag 27 november, Ceciliafeest
10:00 uur Gebedsviering
 Voorganger leken pastor 
 A. van der Werff
Zondag 25 december, 1e Kerstdag
10:00 uur Gebedsviering
 Voorganger leken pastor 
 A. van der Werff
Zaterdag 31 december, Oudjaarsavond
17:00 uur Eucharistieviering
 Voorganger pastor Sebastian

MARKEN HAVEN
10 dec.  RK Pastor Rita Vermeltfoort
24 dec. Kerst Chr. Mw. C. Lindner 
 & mw. M. Kuiper
De kerkdiensten beginnen om 10:30 uur.

HEEMHOF
4 dec.  2e Advent Pastor Jolanda 
  Aantjes

11 dec.  3e Advent Mw. M. Kuiper 
18 dec.  4e Advent Ds. A. van Hees
25 dec.  Kerst Mw. C. Lindner 
  & mw. M. Kuiper 
De kerkdiensten beginnen om 10:30 uur.

DE DRIE RANKEN
24 dec. 18:30 uur, 19:30 uur en 20:30 uur. 
Een Levend Kerstverhaal, met muziek 
en toegankelijk voor alle leeftijden, het 
duurt 30 minuten. Dit Levend Kerstverhaal 
komt in plaats van de Kerstwandeling en 
de kerkdiensten op kerstavond. Na afloop 
van ieder verhaal is er gelegenheid om 
elkaar nog even te treffen.

VIERINGEN SAINTE MARIE
Elke 3e zondag van de maand is er om 
10:30 uur een viering in Sainte Marie. 
U bent hiervoor van harte welkom.
Op 18 december is de een Woord- en 
Communieviering en op 24 december 
(Kerstavond) is er om 19:00 uur een
Eucharistieviering met als voorganger 
pastor A. Goes.

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

Kerstherbergen 
in Apeldoorn
Als je de reclames mag geloven is er met 
Kerst overal gezelligheid, warmte en 
uitgebreid te eten. Niets is minder waar. 
Dit is voor velen helaas niet weggelegd. 

De Apeldoornse Kerstherbergen ‘De 
Herberg’ en ‘De Druif’ proberen daar 
binnen hun mogelijkheden wat aan te 
doen. In hun huiskamers in kerstsfeer 
zijn gasten van harte welkom en 
ontvangen zij aandacht, warmte en 
gezelligheid.

De Apeldoornse Kerstherbergen 
draaien op goede wil, vrijwilligers en 
giften. Met de huidige stijging van 
energieprijzen en van de boodschappen 
wordt het een hele uitdaging om de 
gasten op dezelfde manier te blijven 
onthalen. De kerstherbergen, bemenst 
door vrijwilligers, zijn namelijk volledig 
afhankelijk van giften.

Wilt u ook een steentje bijdragen? 
Voor € 7,50 kunnen wij onze gasten 
verwennen met lekkere hapjes, koffie 
of thee met iets lekkers, soep en een 
broodje en een kleine attentie. Giften 
zijn welkom op rekening NL94 INGB 
0002 0756 80 ten name van Werkgroep 
Kerstherbergen, Apeldoorn.
Blijft er toch geld over, dan wordt dat 
gebruikt voor anderen uit de doelgroep. 
Te denken valt warme kleding, fruit, een 
maaltijd, enzovoorts…

Dankzij uw gift wordt het voor onze 
bezoekers op deze manier een Kerst 
waar zij zich gezien mogen voelen. 
Bedankt!

Kerstherberg ‘De Herberg’– centrum 
Apeldoorn
Kerstherberg ‘De Druif’– De Drie 
Ranken, De Maten, Apeldoorn 
Contact De Druif: 
kerstherberg@3ranken.nl

Concert oude muziek in Klarenbeek
Het Apeldoorns Renaissance- en Barokensemble En Suite geeft vrijdag 
9 december, 20:00 uur, in het Boshuis in Klarenbeek een concert samen 
met kamerkoor Convocaal uit Zwolle. 

Op het programma staat feestmuziek en kerstmuziek. Gregoriaans, Duits, 
Engels, Spaans en Frans. A capella en vierstemming met instrumentalisten. 
Uit de 16e eeuw tot hedendaagse componisten, zoals Tomkins, Homilius, 
Sweelinck, Purcell en Pärt.
Kaarten à € 10,00 zijn te bestellen op www.ensemble-ensuite.nl of aan de 
deur van het Boshuis.

Festival of Nine Lessons and Carols
 
Het Gelders Vocaal Ensemble onder leiding van Jan van Dijk voert 
dit jaar een Festival of Nine Lessons and Carols uit in Apeldoorn. 
Henk Linker zal het koor en de samenzang begeleiden op het orgel. 

Het Festival of Nine Lessons and Carols vindt dit jaar plaats op vrijdag 
23 december, aanvang 20:00 uur in de Julianakerk aan de Deventerstraat 
in Apeldoorn.  
 
De avond wordt volgens Engelse traditie uitgevoerd, zoals het van 
oudsher gebruikelijk is bij de kerstvieringen van bijvoorbeeld The King’s 
College Chapel in Cambridge. We staan stil bij de geboorte van Jezus 
door lezingen vanuit de Bijbel af te wisselen met koor- en samenzang van 
traditionele Christmas Carols. 
Ook dit jaar zal het GVE weer een sfeervolle avond met mooie kerstmuziek 
verzorgen. Wij nodigen u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn.
Kaarten kosten € 10,00 in de voorverkoop, (te verkrijgen via 
www.geldersvocaalensemble.nl), € 12,50 aan de deur. Kinderen t/m 12 jaar 
zijn gratis. 
Vrijdag 23 december 2022, aanvang 20:00 uur, kerk open 19:30 uur, 
Julianakerk, Deventerstraat 91 in Apeldoorn.

Jong Katholiek

Ik hou van jou zoals je bent

27 - 29 januari 2023

AMELANDAMELAND
MINI-WJD VOORMINI-WJD VOOR

JONGEREN 15-30 JAARJONGEREN 15-30 JAAR

• Samen een weekend op een eiland
• Strand en zee op loopafstand
• Eucharistieviering met bisschop als hoofdcelebrant 
• Avond van barmhartigheid
• Inhoudelijke en creatieve workshops 
• Geloofsgesprekken
• Nieuwe vrienden maken die ook gelovig zijn
• Jongeren ontmoeten die meegaan naar de WJD in 

Lissabon of zich erop oriënteren

Twee busroutes naar en van de boot: 
• Bus 1: Dordrecht CS, Rotterdam Alexanderpolder, Amsterdam Slotervaart
• Bus 2: Roermond, Den Bosch, Utrecht

Kom je op eigen gelegenheid, parkeer dan in Holwerd.

27 januari
Vertrek boot Holwerd naar Ameland: 18.00 en 20.00 uur

29 januari
Aankomst boot Ameland in Holwerd: ong. 18.15 uur

Leeftijd:  jongeren van 15 tot en met 30 jaar
Kosten:  € 85,- 
Mocht dit voor jou te duur zijn, neem dan contact 
op met de jongerenwerker van jouw bisdom. 

Meld je aan vóór 16 januari 2023
I.  wjd.jongkatholiek.nl

Vragen?
E.  jong@bisdomrotterdam.nl 

Schrijf je snel in, want ‘vol = vol’
Vraag anderen die je kent om ook mee te gaan!

WJD@Home op AmelandWJD@Home op Ameland

gedrukt op recyclepapier
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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

 

 

27 november ‘22, 1e zondag van de advent   
Jes. 2,1-5  Ps. 122  Rom. 13,11-14  Mt. 24,37-44
4 december, 2e zondag van de advent   
Jes. 11,1-10  Ps. 72  Rom. 15,4-9  Mt. 3,1-12
11 december, 3e zondag van de advent  
Jes. 35,1-6a.10   Ps. 146  Jak. 5,7-10  Mt. 11,2-11   Zondag Gaudete
18 december, 4e zondag van de advent  
Jes. 7,10-14  Ps. 24  Rom. 1,1-7   Mt. 1,18-24
24 december, Kerstmis - nachtmis  
Jes. 9,1-3.5-6  Ps. 96  Titus 2,11-14  Lc. 2,1-14 
25 december, Kerstmis - dagmis  
Jes. 52,7-10  Ps. 98  Hebr. 1,1-6  Joh. 1,1-18 of 1-5.9-14 
26 december, H. Stefanus  
Hand. 6,8-10; 7,54-60  Ps. 31    Mt. 10,17-22

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

Iedereen beda n k t.
Het ga ju llie goed.

Beleef de
kerstsfeer!!
Op donderdagavond 
15 december verzorgen de 
koren StemmInn, de Trees 
Voices en popkoor Unity 
een optreden in de O.L. 
Vrouwekerk in Apeldoorn. 

Dit optreden staat geheel 
in het teken van kerst. 
De koren verzorgen een 
afwisselend programma 
waarin vele kerstklassiekers, 
carols en moderne songs te 
horen zullen zijn. Genoeg om 
u direct in de juiste stemming 
voor kerst te brengen. 

Vanaf 19:00 is de kerk 
geopend, het optreden 
begint om 19:30 uur. 
Ieder koor zal 30 minuten 
optreden en u op geheel 
eigen wijze meenemen 
naar kerst. 

Het optreden wordt gratis 
aangeboden, maar een vrije 
gift wordt wel op prijs gesteld.

 

Inspirerende kerstzang 
 

Kom helemaal in de kerstsfeer tijdens  
deze avond vol kerstklassiekers en carols. 

 
15 december: 19:00 u – 21:15 u. 

 

Onze Lieve Vrouwe kerk 
Apeldoorn 

 


