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Maria ging haar weg
Maria ging haar weg,
haar eigen weg;
zij trok haar spoor
tot in de jonge kerk.
Wij volgen
de schaarse spoortekens,
die ze achterliet,
en zien dan helder onze eigen weg naar 
God.
Ook wij zijn een verhaal
van geloof, hoop en liefde !

Graag contact opnemen met het secretariaat van uw geloofsgemeenschap indien 
u Korenschoof niet meer wenst te ontvangen.
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Van de bestuurstafel

Vanuit het pastorale team

Het is deze winter koud(er) geweest in de kerk. De 
oorzaak hiervan is de hoge energieprijzen, waar ook 
de parochie mee te maken heeft en die velen van 
u ook in de eigen portemonnee voelen. Om als pa-
rochie niet direct failliet te gaan door de hoge ener-
giekosten, met name voor het stoken van de kerk, 
hebben we maatregelen moeten nemen. We zijn in 
de weekenden in totaal de helft minder gaan vieren, 
voor de geloofsgemeenschap in Raalte, als Paro-
chiekerk, betekende dit dat er alleen op zondag in 
de kerk gevierd werd, de zaterdag was tijdelijk ver-
vallen. Voor de andere geloofsgemeenschappen be-
tekende dit een viering eens per 3 tot 4 weekenden 
in het eigen dorp. In de andere weekenden werd er 
de mogelijkheid geboden om te vieren in een nabij-
gelegen dorp. Ook in de vieringen die doordeweeks 
plaatsvonden, hebben er veranderingen plaatsge-
vonden. Het aantal vieringen in Raalte is ook door-
deweeks gehalveerd, er werd alleen op woensdag 
en vrijdag gevierd, er werd niet meer gevierd in de 
kerk maar in het parochiecentrum of in de sacristie. 

Dit alles zodat de thermostaat in de kerk zo laag mo-
gelijk kon blijven om gas te besparen.
Het was soms wat behelpen, onwennig en onhan-
dig, maar we hebben ons er met vereende krachten 
doorheen geslagen. De maatregelen hebben name-
lijk effect gehad! Het gasverbruik is de afgelopen 3 
maanden flink minder geweest. We hopen hiermee 
het grote tekort op de begroting toch iets minder 
groot te kunnen maken. Het parochiebestuur dankt 
allen zeer hartelijk voor uw medewerking!
De signalen dat weinig in het eigen dorp kunnen 
vieren niet goed is voor een geloofsgemeenschap 
begrijpen wij als parochiebestuur zeker. De hoge 
energieprijzen hebben ons helaas gedwongen om 
deze beslissing te nemen. We hopen dat de daling 
van de energieprijs doorzet en dat we dit besluit om 
drastisch minder te gaan vieren niet nog een keer 
hoeven te nemen. Maar ja, de toekomst voorspellen 
kan niemand.

Betsie Wanders-Koerhuis
secretaris parochie Heilig Kruis

Het fundament van ons geloof
Met Pasen horen we over het lege graf. Maria Magdalena 
gaat vroeg in de morgen naar het graf en tot haar grote 
ontsteltenis vindt zij het graf leeg. Zij meent dat men het 
lichaam gestolen heeft. Zij loopt naar de apostelen die 
alles vinden zoals Maria Magdalena het hun verteld heeft. 
Uit het paasverhaal blijkt dat de leerlingen geen naïeve 
dromers waren. Ook zij zijn langs twijfels en vragen tot het 
paasgeloof gekomen. Bij deze leerlingen vinden wij ons 
eigenlijk in goed gezelschap. Hun vragen en twijfels zijn 
ook de onze. Is de Heer echt verrezen? Mogen wij werke-
lijk hopen op een leven verder dan de dood? Of moeten 
wij ons bij de harde werkelijkheid neerleggen: dood is 
dood? 
Met Pasen mogen wij ons zeker afvragen: “Hoe komen 
wij tot het paasgeloof?’ Het antwoord staat in het evan-
gelie: Als de apostel Johannes bij het graf komt staat er: 
hij zag en hij geloofde. Brengt het zien dan tot geloven? Is 
het niet juist andersom: omdat wij niets zien, daarom kun-
nen wij zo moeilijk geloven? Hier is sprake van iets zien 
met de ogen van het geloof. 
Waar liefde is, daar ziet men dingen die men met het oog 
niet kan zien. De liefde kan er zich niet bij neerleggen dat 
alles zinloos zou zijn, dat de dood het einde zal zijn. De 
liefde blijft hopen. Jezus zelf moet zijn leerlingen de ogen 
openen voor deze liefde. Alleen door het geloof, dat toch 
ook een vorm van liefde is, kunnen zij de diepte van de 
werkelijkheid zien. Zij zagen in dat God niet ver van hen 
weg of hoog boven hen was. In Jezus mochten zij God 
nabij weten als een God met ons, als een God van leven, 
overal aanwezig. In Jezus had God getoond dat Hij wil 
dat de mens gelukkig is, dat hij tot leven komen kan. God 
wil niet de dood van de mens, maar dat hij leeft.

Zo heeft God Jezus 
ook niet in de dood 
gelaten. Het heil van 
God, dat openbaar 
was geworden in het 
leven en sterven van 
Jezus, kan niet door 
mensen stopgezet 
worden. Dit heil gaat 
verder omdat God 

aan Jezus in de verrijzenis de macht gegeven heeft om 
onvergankelijk leven te schenken aan alle mensen. O 
mogen ook wij, samen met de apostelen, hopen en gelo-
ven dat liefde en eeuwig leven het laatste woord zullen 
hebben. Zo is de verrijzenis van Jezus het werkelijk fun-
dament van ons geloof. Met de verrijzenis van Jezus staat 
of valt alles in ons leven. Daarom zei St. Paulus al: “Als 
Christus niet verrezen is, dan zijn wij de meest beklagens-
waardige mensen, dan zijn wij allen overgeleverd aan de 
dood en het verderf.”
“Maar,” getuigt Paulus dan, “dat is niet zo. Christus is ver-
rezen en deze verrijzenis is het fundament en het begin 
van een nieuwe en definitieve werkelijkheid.” Daaraan 
kan de hardheid van het leven, de smart en het lijden, ja 
zelfs de noodzaak van het sterven niets veranderen. De 
verrijzenis van Jezus bevat voor ons een boodschap van 
leven, waarmee wij kunnen leven en sterven.

Van harte wens ik u allen een Zalig Pasen!

Pastoor Ronald Cornelissen
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De niet vertelde gebeurtenis: de verrijzenis
In het christelijk geloof is de verrijzenis van Jezus een 
van de belangrijkste gegevens. In de vier evangeliën 
vormt de verrijzenis het positieve slot na de kruisiging 
van Jezus. Als je echter precies gaat lezen, ontdek je dat 
de gebeurtenissen worden verteld tot en met de grafleg-
ging van Jezus en weer verder gaan met het bezoek van 
de vrouwen aan het graf. Over de verrijzenis zelf zwijgt 
het evangelie. Dit jaar lezen we in de Paasnacht het ver-
rijzenisevangelie uit Matteüs. We lezen daar dat het graf 
van Jezus verzegeld wordt en bewaakt door Romeinse 
soldaten. ‘Na de sabbat, bij het aanbreken van de eer-
ste dag van de week, gingen Maria van Magdala  en de 
andere Maria naar het graf kijken . Plotseling kwam er een 
zware aardbeving. Want een engel van de Heer daalde 
uit de hemel neer, kwam naderbij, rolde de steen weg en 
ging erop zitten.’(Matteüs 28,1-2).  Je verwacht dan, dat 
Jezus op dat moment naar buiten komt, maar dat is niet 
zo. Uit de boodschap van de engel aan de vrouwen blijkt 
dat al gebeurd te zijn:  ‘U hoeft niet bang te zijn, want ik 
weet dat u Jezus zoekt die gekruisigd is. Hij is niet hier: 
Hij is tot leven gewekt, zoals Hij gezegd heeft. Kom, kijk 
naar de plaats waar Hij gelegen heeft.’(Mat 28,5-6). De 
engel is gekomen om te vertellen dat Jezus al verrezen 
is. Hij is opgewekt, wakker gemaakt. Wanneer en hoe 
wordt niet verteld. Heeft God Jezus al op de Sabbat naar 
zich toegehaald?  Kon Jezus het graf uit ondanks de 
zware steen? We krijgen geen antwoord op onze vragen. 
Het is blijkbaar iets intiems tussen Vader en Zoon.  En 
er is nog iets: de verrijzenis moet ontdekt worden in het 

gewone leven. Je moet Jezus niet zoeken in het graf, bij 
de dood, maar in het leven van alledag. Daarom moeten 
de vrouwen tegen de leerlingen gaan zeggen: ‘Hij is uit de 
doden opgewekt, en zie, Hij gaat voor u uit naar Galilea; 
daar zult u Hem zien.’(Mat 28,7).  Galilea is de streek waar 
de meeste leerlingen vandaan kwamen en wonen. Daar 
zullen ze ontdekken dat Jezus leeft. De vrouwen gaan 
snel naar de leerlingen toe. Hun gemoedstoestand wordt 
beschreven als ‘vol angst en met grote vreugde’(Mat 
28,8). Bang en blij tegelijk, want wat hier gebeurt maakt 
onzeker en tegelijk hebben ze de kern van de boodschap 
van de engel begrepen: Hij leeft! ‘En zie, Jezus kwam hun 
tegemoet. ‘Gegroet’, zei Hij. Ze gingen naar Hem toe, 
grepen Hem bij de voeten vast en vielen voor Hem op de 
knieën.’(Mat 28,9).  Ook zelf mogen ze in hun angst en 
vreugde ontdekken dat Jezus leeft en bij hen is. Dat Hij 
leeft mogen we ontdekken in ons eigen leven. 

Zalig Pasen.

Diaken Marc Brinkhuis

Website Vier.nu
Website vier.nu helpt om te zien 
waar en wanneer u in onze parochie 
Pasen kunt vieren.
www.vier.nu is de website over de 
belangrijke christelijke hoogfeesten. 
De site roept in de Veertigdagentijd 
iedereen op om zoveel mogelijk 
Pasen te vieren in de eigen plaatse-
lijke Kerk.
De Veertigdagentijd is een bijzonde-
re periode waarin we toeleven naar 
het hoogfeest van de Verrijzenis 
van Christus, Pasen. Een hoogte-
punt in het kerkelijk jaar dat in de 
voorbereiding en in de Paastijd tot 
uiting komt in bijzondere vieringen, 
onder meer met Palmpasen, op 
Witte Donderdag, Goede vrijdag en 
natuurlijk de Paaswake. 
Na enkele jaren van beperkingen in 
verband met corona mogen we dit 
jaar weer samen in de kerk deze vie-

ringen beleven en zo ons geloof met 
elkaar delen. Wij nodigen u daarom 
van harte uit om er bij te zijn. Op 
onze site kunt u zien waar en wan-
neer alle vieringen zijn. 

Graag wijzen wij u ook op de lan-
delijke website www.vier.nu. Deze 
biedt een aantal handige links en 
downloads die allemaal inspirerend 
en informatief zijn voor en over het 
vieren van Pasen. Zo is er voor kin-
deren een mooie kleurplaat om te 
downloaden, is er een link naar het 

Paasevangelie, worden kernbegrip-
pen, tradities en vieringen uitgelegd 
en biedt de site nog veel meer.
Kijk voor meer informatie op de 
parochiesite 
www.parochieheiligkruis.nl maar ook 
op Vier.nu en doe mee: Vier Pasen, 
niet alleen thuis, maar ook samen in 
de kerk!
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Eigentijdse ongelijkheid
Onlangs verscheen het rapport 
‘Eigentijdse ongelijkheid’, een onder-
zoek uitgevoerd door het Sociaal en 
Cultureel Planbureau. Hoewel ik het 
weet schrik ik toch van het verschil 
dat er tussen groepen mensen in 
ons land, dat welvarend heet te zijn, 
bestaat. 

Waarom schrik ik van zo’n rapport? 
Omdat het me raakt hoever groepen 
mensen van elkaar af staan, elkaar 
niet (of nauwelijks) ontmoeten, we 
het niet presteren onze welvaart 
eerlijker te verdelen en er zoveel 
mensen zijn, die het gewoon slecht 
hebben. Mensen hebben het niet 
alleen financieel slecht, maar hebben 
ook nauwelijks netwerk van mensen 
om hen heen en leven ongezonder of 
zijn geestelijk of lichamelijk beperkt. 
Een vicieuze cirkel waar je maar 

moeilijk uit komt. Waar je wieg stond 
doet ertoe. Maar je kunt ook in een 
neerwaartse spiraal terecht komen: 
je relatie raakt uit, het contract van je 
baan wordt niet verlengd, je kunt je 
huur of hypotheek niet meer betalen. 
Het is bekend, dat mensen niet direct 
hulp zoeken. Logisch. Je schaamt 
je, je wilt de vuile was niet buiten 
hangen, je wilt onafhankelijk zijn. 
Gemiddeld trekken mensen pas aan 
de bel wanneer ze vijf jaar in de pro-
blemen zitten. 

Burgerlijke gemeentes geven aan, 
dat mensen niet bij de gemeente 
aankloppen. Daar zijn verschillende 
redenen voor, maar een van die 
redenen is wantrouwen. ‘Ja, het zal 
wel, dat ze ons geld geven of mate-
riaal om je huis beter te isoleren. Dat 
moeten we natuurlijk later allemaal 

weer terugbetalen.’ Maar er zijn heel 
veel regelingen voor zaken en een 
bijzondere bijstand, die wel dege-
lijk ‘om niet’ geschonken worden. 
Ook alle leden van de Gezamenlijke 
Kerken Gemeente Raalte (een dia-
conaal platform waarvan alle diaco-
nieën en caritassen van de gemeente 
Raalte deel uitmaken) herkennen, dat 
veel mensen niet aankloppen. Terwijl 
zij van harte meedenken én bijdragen 
wanneer er een vraag is om hulp, 
naar informatie, om een luisterend 
oor.

Omdat dit mij zo raakt bedacht ik er 
deze column aan te wijden. En laten 
de woorden uit deze column dan ook 
maar een uitnodiging zijn aan ieder-
een, jong én oud, die denkt: ‘Ik vind 
het moeilijk rond te komen. Ik laat 
de thermostaat heel laag staan en ik 

Mantelzorger zijn
De beste vriendin van mijn moeder 
is overleden. Er zal bij haar een 
kaart in de bus vallen en dus bel ik 
haar toch maar even op om haar 
daarop voor te bereiden. Voor zover 
dat kan, want ik weet dat ze, op het 
moment dat ze de kaart opent en 
leest, mijn bericht alweer vergeten 
is.
Ik bel haar. Ze is heel blij me te 
horen en begint over haar nade-
rende verjaardag. ‘Hoe oud word 
ik ook alweer?’ ’91, mam’. ‘Oh ja, 
dan is het dus geen kroonjaar. Dan 
hoef ik mijn verjaardag dus niet echt 
te vieren.’ Deze korte woordenwis-
seling zullen we gedurende het 
gesprek nog zeker zes keer herha-
len. Het moment komt, dat ik haar 
moet vertellen van haar vriendin. Ze 
hebben al jarenlang geen contact 
meer met elkaar gehad, omdat deze 
vriendin al heel lang niet meer wist 
wie mijn moeder of wie dan ook in 
haar omgeving was. Ze lag al een 
aantal jaren alleen maar in bed. Een 
uitermate verdrietige situatie. Maar 
nu is ze er definitief niet meer. Mijn 
moeder is in eerste instantie erg 
aangeslagen. Logisch. Dan gaat ze 
weer over op haar leeftijd en haar 
verjaardag. Bijzonder toch. Ze weet 

dat haar verjaardag er aan komt. 
Ze weet niet meer hoe oud ze is. 
Hoe zit dat met die hersenen? Dan 
vraagt ze ineens: ‘Hoe zou het met 
Mieke zijn?’ Tja, die is er dus niet 
meer. Ze heeft dus wel onthouden, 
dat ik met haar over Mieke sprak, 
maar niet dat ze overleden was. 
Ze wist ook niet meer, dat Mieke al 
jaren niets meer wist.

Het is zomaar een voorbeeld uit de 
praktijk. Ik kan er vele beschrijven. 
Ikzelf ben er nu eens verdrietig 
over, dan weer zit ik alleen maar in 
de zorgende rol, dan ervaar ik een 
rouwproces. Hoe ga ik met haar 
om? Ik doe het op gevoel, maar 
probeer zoveel mogelijk liefde te 
geven. En ik ben vooral niet haar 
dochter, maar eerder de zorgende 
moeder van mijn eigen moeder. 
Hoe moet dat zijn als je niet in een 
ouder-kind-relatie staat, maar dat 
het je partner is die dit overkomt. Of 
dat je partner lichamelijk niet meer 
kan doen wat hij of zij altijd deed, 
maar volledig van jou afhankelijk is 
geworden. Of dat hij of zij depressief 
is. En dat jij degene bent, die zorgt. 
Mantelzorger noemen ze dat met 
een mooi, warm woord. Maar intus-

sen heb jij niet meer die gelijkwaar-
dige relatie, die je ooit met je partner 
had. Dat is verlies, dat is rouw, dat 
is hard.

In situaties van rouw is het heel 
belangrijk, dat er mensen in je 
omgeving zijn, die jou als een 
warme mantel omgeven. Het delen 
van je verhaal, het ervaren van 
warmte en liefde van die ander 
brengt nieuwe kracht en moed om 
door te gaan. We mogen de verha-
len en onszelf uiteraard ook bij God, 
onze Bron, geborgen weten. Even 
loslaten, het aan God overgeven. 
Om hernieuwd verder te kunnen 
gaan. Dat bezingen we in een lied 
van Huub Oosterhuis: “Zo vriende-
lijk en veilig als het licht, zoals een 
mantel om mij heen geslagen, zo 
is mijn God (…), ik roep zijn Naam, 
bestorm Hem met mijn vragen (…). 
Wil mij behoeden en op handen 
dragen.” Ik wens alle mantelzorgers 
veel lieve, warme mensen en vooral 
God, die Liefde, Licht en Warmte is, 
toe.

Lonneke Gunnink – van den Berg 
pastoraal werker
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koop veel dingen niet meer, omdat ze 
niet meer te betalen zijn.’ Als u zulke 
gedachten hebt, laat het ons weten. 
Bij wie kunt u zoal terecht? Bij ons 
PCI-bestuur, vrijwilligers, secretaria-
ten, coördinatoren in onze locaties, 
pastores in onze parochie H. Kruis, 
het Annahuis, de diaconieën van 

onze protestantse broeders en zus-
ters, Fonds voor Ons, Humanitas. 
Wat zou het mooi zijn als we een hel-
pende hand en vervolgens ‘gereed-
schap’ konden aanreiken, zodat 
iemand daarna weer zelfstandig en 
volwaardig verder kan met zijn of 
haar leven. 

Is dat nou niet een prachtige 
Paasgedachte? Dat zoveel mogelijk 
mensen werkelijk mogen opstaan!

Lonneke Gunnink – van den Berg
pastoraal werker met aandachtsveld 
diaconie

Parochiële Caritas Instelling Heilig Kruis

Nieuws
Het Bisdom heeft Tom van Vilsteren 
als diocesaan diaconaal werker aan-
gesteld. Hij gaat onder andere ons 
als Caritas ondersteunen met uitwis-
selen en aandragen van ideeën en 
acties welke er spelen bij de andere 
Caritassen binnen het Bisdom.
De PCI is bezig een beleidsplan op te 
stellen voor de komende jaren. Hierin 
worden de te verwachten ontwik-
kelingen voor de PCI aangegeven 
en welke acties onder andere om de 
naamsbekendheid en bereikbaarheid 
van de Caritas te vergroten. 
Samen met de aangrenzende PCI-
en, PCI H. Lebuinus (Deventer) en 
PCI Emmanuel (Ommen), is een 
gebedenboekje gemaakt. Dit is een 
boekje met gebeden, overwegin-
gen, gedichten ter inspiratie. Deze is 
beschikbaar voor geïnteresseerden. 
De verspreiding loopt via de lokale 
Caritas werkgroepen c.q. contact-
personen. Hebt u belangstelling (en 
ontvangt u er geen), neem contact 
met ons op.
Het blijkt voor ons ondoenlijk om 
iedereen, die een gift gedaan heeft, 
persoonlijk een bedankmail te sturen. 
Daarom via deze weg, hartelijk dank 
voor uw steun. Zonder u kunnen we 
minder doen voor onze medemens.   
De PCI is, net als veel andere vereni-
gingen, op zoek naar personen die 
ons willen helpen. Dit kan in de lokale 
werkgroepen van de Caritas of in het 
bestuur van de PCI. Mocht u meer 
informatie willen neem dan contact 

met een van ons op of stuur een mail 
(pciheiligkruis@gmail.com). 

Lopende acties Caritas
Plus pakketzegelactie voor de 
Voedselbank. De Caritaswerkgroep 
van Heeten heeft zich ook dit jaar 
weer ingezet om zoveel mogelijk 
(overgebleven) zegeltjes in te zame-
len voor de Voedselbank. Ook  Nieuw 
Heeten heeft dit opgestart. Daar wer-
den in het verleden al wel zegeltjes 
aangeleverd, maar die zijn nu samen-
gevoegd met die van Heeten. 
Kledinginzamelactie Luttenberg 
voor Oekraïne.  Begin januari is in 
Luttenberg, in samenwerking met 
de Caritas werkgroep, een inzamel-
actie gehouden. Dit was succesvol. 
De kleding is via het verzamelpunt 
in Raalte naar Oekraïne gezonden. 
Hartelijk dank voor uw bijdragen.
Energiearmoede. De wervingsac-
tie, mede door uw PCI, heeft al een 
aardig bedrag opgeleverd. In de 
vervolgactie spelen Fonds voor Ons, 
Humanitas en de Gemeentelijke 
energiecoaches een belangrijke rol. 

Terwijl de wervingsactie nog loopt, 
zijn er inmiddels energiezuiniger 
apparaten verstrekt en zijn ener-
giecoaches op pad gegaan. Wordt 
vervolgd.
De Warme Kamer Mariënheem is in 
december, januari en februari open 
geweest. De PCI (Caritas) heeft een 
groot deel van de kosten betaald. 
Inmiddels is er geëvalueerd. Een 
specifieke doelgroep is niet bereikt, 
maar de kamer werd – mede dankzij 
de inzet van een sterke groep vrij-
willigers – door de nodige mensen 
bezocht en er is veel aandacht voor 
geweest. Nagedacht wordt of en 
hoe hier een vervolg aan kan worden 
gegeven.

Bestuursleden: Gerard 
Daggenvoorde, Bennie Bosman, 
Henk Holtmaat en Antoon Alferink.
Contactpersonen: Ton Bisschop, 
Francien Tibben, Jan Holtmaat, Leo 
Kerkvliet en Lonneke Gunnink, pas-
toraal werker.
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Schatten van de parochie

Feest in het licht
In deze rubriek bespreken we verborgen schatten of rariteiten die in het bezit van de parochie zijn. Soms leggen we aan de 
hand van objecten uit hoe het proces van roerend goed verloopt bij het sluiten van een kerk, soms vertellen we een mooi 
verhaal van de geschiedenis, de verwerving of een gebeurtenis van een object. Heeft u een mooi of bijzonder verhaal bij 
een object? Laat het ons weten via roerendgoed@parochieheiligkruis.nl
In deze vierde editie van Schatten van de Parochie een aantal objecten die te maken hebben met het licht van Pasen uit 
de Maria Onbevlekte Ontvangeniskerk te Heeten.

Pasen is in aantocht! De vieringen van 
het Paastriduüm staan voor de deur. 
Van oudsher wordt de Paaswake, 
onderdeel van het Paastriduüm, de 
moeder van alle wakes genoemd. En 
waken doen we in de Paaswake, we 
waken bij het graf van Jezus omdat 
we getuige willen zijn van het mys-
terie van zijn verrijzenis. Waken, de 
kerk schrijft voor dat je dat doet met 
veel lezingen uit de Schrift, met veel 
gebed en, zeker in de Paaswake, met 
het verspreiden van het nieuwe licht. 
We beginnen de Paaswake daarom 
ook in een donkere kerk, om te kun-
nen ervaren dat je maar één heel klein 
en kwetsbaar vlammetje, bovenop de 
Paaskaars, nodig hebt om een zee 
van licht te creëren in de hele kerk. 
Om dit oorspronkelijke vlammetje een 
extra centrale plaats te geven, zetten 
we de Paaskaars op een hele grote 

standaard. Zo rond de middeleeuwen, 
maar waarschijnlijk ook nog een hele 
tijd daarna, werd de Paaskaars niet 
binnengedragen met de Paaswake, 
maar stond ze al op haar plek, boven-
op de Paaskaarskandelaar. Dit omdat 
de Paaskaars in die tijd zo groot was 
dat hij niet te tillen was. Er zijn ver-
halen bekend van Paaskaarsen die 
meer dan 4 meter hoog waren en een 
diameter hadden van meer dan 30 
cm! Tja, dan kan de diaken, die in de 
huidige Paaswake de edele taak heeft 
om de Paaskaars binnen te dragen, 
nog zo vaak naar de sportschool, 
maar zo’n grote Paaskaars is simpel-
weg niet in je eentje te beuren zonder 
je rug te breken. 

Maar ja, waarom vertel ik dit nu alle-
maal? Nou, omdat er in Heeten een 
Paaskaarskandelaar staat waar zo’n 

middeleeuwse Paaskaars nog op 
zou kunnen staan. Nu is deze kande-
laar natuurlijk niet uit de middeleeu-
wen. Deze is aangeschaft in de jaren 
1927-1930, tezamen met twee grote 
kaarsenluchters in dezelfde stijl en uit 
hetzelfde atelier, namelijk van Eloy en 
Brom uit Utrecht.
De twee grote kaarsenluchters, 
geschonken door pastoor Voskuilen, 
staan nu op de hoeken van het litur-
gisch centrum. Dit is niet hun oor-
spronkelijke plek. Ik verwacht dat ze 
op deze plek zijn komen staan na het 
aanpassen van de kerk in de geest 
van de vernieuwde liturgie door het 
Tweede Vaticaans Concilie. Dit is 
gebeurd onder de leiding van pas-
toor Van Hoesel, pastoor van 1965-
1979. Bij deze veranderingen is het 
huidige liturgische centrum tot stand 
gekomen. Deze kaarsenluchters 
zijn eigenlijk gemaakt om naast het 
hoogaltaar te staan, om zo onder-
deel van de aankleding van de kerk 
te zijn. Naast het hoogaltaar waren ze 
ook praktisch, zeker in een tijd zon-
der elektriciteit en goede lampen. De 
kaarsenluchters wierpen een licht op 
het altaar zodat de pastoor de teksten 
van de H. Mis beter kon lezen.
Dat de Paaskaars en haar kandelaar 
een speciale plaats hebben, blijkt 
ook uit het opschrift dat bovenaan de 
Paaskaarskandelaar staat: LUMEN 
AD REVELATIONEM GENTIUM. Deze 
Latijnse zin betekent vrij vertaald: 
Licht tot de openbaring der volkeren. 
Deze frase accentueert nog een keer 
de centrale plek van het licht van de 
Paaskaars, en daarmee Christus zelf, 
in de liturgie van de Paaswake.
Tezamen met het licht van al deze 
kandelaren, in het bijzonder dat van 
de Paaskaarskandelaar, wens ik u 
een zalig Pasen!

Fabian Kappert
Roerend goed

Woord van paus Fransiscus
Jezus de gekruisigde is verrezen, Hij is waarlijk opgestaan.
Hij die in ons midden komt en tegen ons zegt: Vrede zij met u.
Laten we de vrede van Christus binnenlaten in onze levens, in 
onze huizen, in onze landen.
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Vieringen in de parochie Heilig Kruis en Lebuinus

zaterdag 1 en zondag 2 april  Palmzondag  
Kruisverheffing za 09.30 J. Verweij Priesterzaterdag/eucharistie 
Kruisverheffing za 16.00 M. Brinkhuis gebed/kinderen eigen koor
Heeten za 19.00 J. Verweij eucharistie gemengd koor
Luttenberg za 19.00 G. de Bekker eucharistie herenkoor
Mariënheem zo 09.00 werkgroepleden communie 
Haarle zo 10.30 L. Gunnink-v.d. Berg communie/gezin 
Kruisverheffing zo 10.30 R.Cornelissen eucharistie herenkoor

donderdag 6 april Witte Donderdag 
Broederen, Deventer do 19.00 G. de Bekker en M. Brinkhuis eucharistie Spirit
  tot 21.30 uur een stille wake met aanbidding
Kruisverheffing do 19.00 A. ten Klooster en F. de Graaf eucharistie gemengd koor
  tot 21.30 uur een stille wake met aanbidding
Schalkhaar do 19.00 J. Verweij en L. Gunnink-v.d. Berg eucharistie Brugkoor

vrijdag 7 april Goede Vrijdag 
Broederen, Deventer vr 09.00 G. de Bekker en M. Brinkhuis Kruisweg 
Kruisverheffing vr 09.00 R. Cornelissen Kruisweg 
Haarle vr 15.00 werkgroepleden Kruisweg 
Heeten vr 15.00 J. Verweij    Kruisweg gemengd koor
Luttenberg vr 15.00 werkgroepleden Kruisweg gemengd koor
Mariënheem vr 15.00 werkgroepleden Kruisweg 
Broederen, Deventer  vr 15.00 G. de Bekker en M. Brinkhuis Plechtigheden Schola
Kruisverheffing vr 15.00 A. ten Klooster en F. de Graaf Plechtigheden herenkoor
Plaskerk, Raalte vr 19.00 G. de Bekker en ds. Slaar Oecumene 
Schalkhaar vr 19.00 J. Verweij en M. Brinkhuis Plechtigheden met wake Nicolaaskoor 
Broekland vr 21.00 werkgroepleden Passion Fitis

zaterdag 8 april Paaswake 
Kruisverheffing za 21.00 A. ten Klooster en F. de Graaf Paaswake In Between
Schalkhaar za 21.00 J. Verweij en L. Gunnink-v.d. Berg Paaswake Icolaaskoor
Broederen, Deventer za 23.15 G. de Bekker en M. Brinkhuis Paaswake Magnificent

zondag 9 april Paasdag 
Haarle zo 09.00 M. Brinkhuis communie gemengd koor
Heeten zo 09.00 G. de Bekker eucharistie gemengd koor
Luttenberg zo 09.00 J. Verweij eucharistie Vespertied
Mariënheem zo 09.00 F. de Graaf communie 
Nieuw Heeten zo 10.30 M. Brinkhuis communie gemengd koor
Kruisverheffing zo 10.30 J. Verweij eucharistie gemengd koor

maandag 10 april   2e Paasdag 
Kruisverheffing ma 10.30 R. Cornelissen eucharistie herenkoor
Schalkhaar ma  10.30 G. de Bekker eucharistie Schola

zaterdag 15 en zondag 16 april Beloken Pasen 
Kruisverheffing za 17.00 R. Cornelissen eucharistie 
Heeten za 17.30 G. de Bekker gebed/presentatie EHC Sunshine
Kruisverheffing za 19.00 G. de Bekker gebed/ kringviering eigen koor
Nieuw Heeten za 19.00 J. Verweij eucharistie gemengd koor
Luttenberg zo 09.00 werkgroepleden communie gemengd koor
Mariënheem zo 09.00 G. de Bekker eucharistie 
Kruisverheffing zo 10.30 G. de Bekker eucharistie/gezin eigen koor

zaterdag 22 en zondag 23 april 3e zondag van Pasen 
Kruisverheffing za 17.00 G. de Bekker en M. Brinkhuis eucharistie samenzang
Haarle za 19.00 G. de Bekker    eucharistie gemengd koor
Luttenberg zo 09.00 werkgroepleden communie herenkoor
Mariënheem zo 09.00 werkgroepleden communie 
Kruisverheffing zo 10.30 R. Cornelissen eucharistie gemengd koor
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Vieringen in de parochie Heilig Kruis en Lebuinus

zaterdag 29 en zondag 30 april 4e zondag van Pasen 
Kruisverheffing za 17.00 J. Verweij eucharistie In Between
Luttenberg za 19.00 J. Verweij eucharistie Vespertied
Nieuw Heeten za 19.00 F. de Graaf communie gemengd koor
Mariënheem zo 09.00 L. Gunnink-v.d. Berg communie 
Kruisverheffing zo 10.30 J. Verweij eucharistie herenkoor

donderdag 4 mei dodenherdenking 
Haarle do 19.00 L. Gunnink-v.d. Berg gebed 

zaterdag 6 en zondag 7 mei 5e zondag van Pasen 
Kruisverheffing za 09.30 pastor Sebastian Priesterzaterdag/eucharistie 
Kruisverheffing za 17.00 J. Verweij eucharistie herenkoor   
     Luttenberg
Broekland zo 09.00 M. Brinkhuis Marialof 
Haarle zo 09.00 L. Gunnink-v.d. Berg communie gemengd koor
Heeten zo 09.00 G. de Bekker eucharistie 
Kruisverheffing zo 10.30 G. de Bekker eucharistie herenkoor 
Mariënheem zo 10.30 L. Gunnink-v.d. Berg communie/Boerderij 
Kruisverheffing zo 17.00 R. Cornelissen Marialof 

zaterdag 13 en zondag 14 mei 6e zondag van Pasen 
Kruisverheffing za 17.00 R. Cornelissen eucharistie samenzang
Luttenberg za 19.00 G. de Bekker eucharistie gemengd koor
Nieuw Heeten za 19.00 F. Zandbelt eucharistie gemengd koor
Mariënheem zo 09.00 werkgroepleden communie 
Kruisverheffing zo 10.30 J. Verweij eucharistie gemengd koor
Heeten zo 19.00 M. Brinkhuis Marialof 

woensdag 17 en donderdag 18 mei Hemelvaart van de Heer 
Heeten wo 19.00 J. Verweij eucharistie 
Luttenberg wo 19.00 M. Brinkhuis communie/ grot alle koren
Nieuw Heeten wo 19.00 R. Cornelissen eucharistie gemengd koor
Mariënheem do 06.30 R. Cornelissen eucharistie / bos 
Kruisverheffing do 10.30 R. Cornelissen eucharistie herenkoor

zaterdag 20 en zondag 21 mei 7e zondag van Pasen 
Kruisverheffing za 17.00 R. Cornelissen eucharistie In Between
Kruisverheffing za 19.00 M. Brinkhuis gebed/ kringviering eigen zang
Heeten zo 09.00 L. Gunnink-v.d. Berg communie 
Luttenberg zo 09.00 werkgroepleden communie Vespertied
Mariënheem zo 09.00 G. de Bekker eucharistie 
Haarle zo 10.30 L. Gunnink-v.d. Berg gebed/ Tentviering 
Kruisverheffing zo 10.30 G. de Bekker eucharistie 

zaterdag 27, zondag 28 en maandag 29 mei  Pinksteren 
Kruisverheffing za 17.00 R. Cornelissen eucharistie In Between
Heeten za 19.00 J. Verweij eucharistie 
Nieuw Heeten za 19.00 G. de Bekker eucharistie gemengd koor
Haarle zo 09.00 R. Cornelissen eucharistie gemengd koor
Mariënheem zo 09.00 L. Gunnink-v.d. Berg communie 
Luttenberg zo 10.30 L. Gunnink-v.d. Berg communie gemengd koor
Kruisverheffing zo 10.30 R. Cornelissen eucharistie gemengd koor
Kruisverheffing ma 10.30 J. Verweij eucharistie herenkoor

zaterdag 3 en zondag 4 juni heilige Drie-eenheid 
Kruisverheffing za 09.30 R. Cornelissen Priesterzaterdag/eucharistie 
Kruisverheffing za 17.00 Mgr. H. Woorts en G. de Bekker Heilig Vormsel 
Haarle za 19.00 M. Brinkhuis communie gemengd koor
Luttenberg zo 09.00 werkgroepleden communie herenkoor
Mariënheem zo 09.00 J. Verweij eucharistie 
Heeten zo 10.00 G. de Bekker eucharistie / EHC 
Kruisverheffing zo 10.30 J. Verweij eucharistie herenkoor 
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Vanuit alle geloofsgemeenschappen

Als teken van verbondenheid is er in de vieringen tijdens de voorbeden een kaars aangestoken voor de volgende 
overledenen van de Parochie Heilig Kruis.

Riek Wippert - Hollegien
Heeten

* 09-12-1937
+ 15-01-2023

Gerda Rodijk - Nijboer
Nieuw- Heeten
* 20-12-1938
+ 29-01-2023

Jan Nijenhuis
Raalte

* 04-09-1941
+ 29-01-2023

Frans Hauptmeijer
Heeten

* 02-06-1936
+ 31-01-2023

Annie Mars - Veldkamp
Luttenberg

* 17-01-1936
+ 03-02-2023

Annie Kieftenbeld - Kappert
Raalte

* 05-01-1929
+ 03-02-2023

Marie Beltman - ten Have
Broekland

* 26-05-1928
+ 03-02-2023

Minie Klein Hofmeijer 
- Vulink
Raalte

* 02-02-1944
+ 04-02-2023

Bertus de Haan
Raalte

* 15-04-1935
+ 08-02-2023

Dine Jansman - Lammers
Luttenberg

* 27-06-1929
+ 09-02-2023

Jos Pot
Heeten

* 26-09-1940
+ 12-02-2023

Willy van Berkum - te Wierik 
Raalte

* 09-04-1930
+ 19-02-2023

Bernard Heijmerikx
Raalte

* 12-03-1933
+ 20-02-2023

Hein Wippert
Heeten

* 11-06-1932
+ 23-02-2023

Diny Mars - Bruggeman
Raalte

* 28-10-1939
+ 25-02-2023

Leo Houben
Raalte

* 01-10-1928
+ 05-03-2023

Anneke de Haan - Mol
Raalte

* 20-05-1946
+ 15-03-2023

Gé Schoorlemmmer
Hellendoorn
* 21-11-1940
+ 16-03-2023

In Memoriam

In Memoriam beknopt in Korenschoof
Sinds 1 januari van dit jaar krijgen 
alle parochianen van de parochie 
Heilig Kruis de Korenschoof bezorgd. 
Hij wordt ook bezorgd in alle geloof-
gemeenschappen waar voorheen 
zelf een blaadje werd uitgebracht (en 
soms nog wordt uitgebracht). Dat 
betekent dat er van alle overledenen 
uit de geloofgemeenschappen en de 

parochiekerk een memoriam in de 
Korenschoof zou komen. We kwa-
men voor de keus te staan gaan we 
de uitgebreide memoriam voortzet-
ten of gaan we dit aanpassen naar 
een beknopte vorm. Op het secreta-
riaat kwamen berichten binnen dat 
men het niet altijd gepast vindt dat 
alles wordt gepubliceerd. Daardoor 

is besloten de vermelding van de 
overledenen in beknopte vorm voort 
te zetten. Wij hopen dat deze uitleg 
wat duidelijkheid schept.

Betsie Wanders-Koerhuis
namens redactie Korenschoof
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Vanuit de geloofsgemeenschap Broekland

Uitvaart en Eucharistie
Beste parochianen van Broekland, 
In november hebben we de laatste 
Eucharistie gevierd in de kerk van 
Broekland. Een moment met mooie 
herinneringen, met dankbaarheid, 
maar ook met een traan en met emo-
tie. Sindsdien vieren we maandelijks 
de Eucharistie of een Woord- en 
Communiedienst in de parochiezaal. 
We doen dat op dinsdagen en noe-
men dat een ‘Ontmoetingsviering’. 
Vooral voor de oudere parochianen 
een belangrijk moment in de maand. 
Er is ontmoeting met elkaar met soep 
en brood, maar ook met de Heer in 
de heilige Communie. Ook blijven 
Avondwakes en Uitvaarten vanuit de 
Broeklandse kerk mogelijk, maar dan 
in een Woorddienst met eventueel 
een Absoute (= laatste aanbeveling 
ten afscheid met wijwater en wie-
rook). Uiteraard blijft ook het begra-
ven op het naastgelegen kerkhof 
mogelijk. Tot zover lijkt alles helder. 

Toch ging het begin februari anders. 
Hier was sprake van miscommuni-

catie. Aan mij  was de vraag gesteld 
of een uitvaart nog kon vanuit de 
kerk van Broekland. Mijn antwoord 
daarop was volmondig ‘ja’. Ik heb 
echter verzuimd erbij te zeggen ‘in 
een Woorddienst met Absoute’ en 
dus zonder Eucharistie. De gast-
priester die voorging had zich dat 
ook niet gerealiseerd en evenmin 
hebben de uitvaartleider en andere 
betrokkenen hem hierop gewezen. 
Toen de rouwkaarten al gedrukt 
waren en de uitvaart al besproken en 
geregeld was, werd dit pas duidelijk. 
Op dat moment was het niet meer 
mogelijk alles terug te draaien. Met 
name voor de coördinator pastoraat, 
de koster, en andere betrokkenen 
was dit erg vervelend. Zij kregen tal 
van vragen hierover en ook voor hen 
was het extra regelwerk. Niet alle 
benodigdheden zijn nog voorhanden/
voorradig. 

Mijn welgemeende excuses hier-
voor!! Ik had dit beter moeten aan-
geven bij de gast-priester. Voor mij is 

dit een leermoment! Heel veel dank 
wil ik dan ook uitspreken richting alle 
vrijwillig(st)ers die hun uiterste best 
doen voor de geloofsgemeenschap 
in Broekland!

Pastoor Ronald Cornelissen 

Bedevaart naar Kevelaer
Ook dit jaar zal er weer de Sallandse bedevaart naar Kevelaer 
plaatsvinden, waar Maria wordt vereerd als de Troosteres der 
Bedroefden. In deze Duitse bedevaartsplaats staat sinds 1642 de 
Genadekapel, met daarin de bekende gravure. Deze kapel werd 
gebouwd in opdracht van Hendrick Busmann, die, toen hij bij het 
hagelkruis bad, tot driemaal toe een stem hoorde die zei: “Op deze 
plaats moet gij een kapelletje voor mij bouwen”. Zijn vrouw Mechel 
zag in een droom een afbeelding van Maria als Troosteres der 
Bedroefden en deze afbeelding werd in het kapelletje geplaatst.
Na het succes van vorig jaar zal deze bedevaart wederom op vrijdag 
worden gehouden en wel op 1 september. Nadere informatie 
omtrent het programma en de kosten volgen nog, maar u kunt deze 
datum wel alvast in uw agenda noteren.

Hennie Temmink
Broedermeester geloofsgemeenschap H. Marcellinus Broekland

Marcellinus
Adres kerk: Van Dongenstraat 10
Email: marcellinus@parochieheiligkruis.nl
Openingstijden Secretariaat: maandag tussen 10.00 en 11.00 uur
Tel.nr.: 0570-531566
Kerkbalans: NL26RABO 0120 20 4703

Mariaviering
De Mariaviering is op zondag 7 mei 
om 09.00 uur.

Passion
In Broekland is de Passion op 
vrijdag 7 april om 21.00 uur met 
popkoor Fitis uit Wijhe. Er zingen 
ook een aantal leden uit Broekland 
mee.
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Ontmoetingsvieringen
Al geruime tijd worden er in de kerk 
op de vierde woensdag in de maand 
Ontmoetingsvieringen 
(met een thema) gehouden. Vanaf 
10.00 uur is de inloop met kop kof-
fie/thee en om 10.30 uur begint de 
viering. De morgen sluiten we af met 
een kopje soep.
De komende ontmoetingsvieringen 
zijn op woensdag 26 april en op 
woensdag 24 mei (Mariaviering).
Na elke ontmoetingsviering is er de 
mogelijkheid om producten te done-
ren voor de Voedselbank.

4 mei gebedsdienst 
Dodenherdenking
Op 4 mei a.s. vindt er, voorafgaande 
aan de plechtigheid bij het oorlogs-
monument in Haarle, 
om 19.00 uur een gebedsdienst 
plaats in de kerk. De voorganger is 
pastoraal werker Lonneke Gunnink.

21 mei viering in de 
Kermistent 
Op 21 mei a.s. vindt om 10.30 uur de 
jaarlijkse tentviering plaats ter gele-
genheid van het Haarles Feest. De 
voorganger in deze viering is pasto-
raal werker Lonneke Gunnink.

Vanuit de geloofsgemeenschap Haarle

Uitleg van de Palmpasen stok
De Palmpasen stok bestaat uit 
twee stokken in de vorm van een 
kruis en wordt met Palmpasen 
gemaakt. Er zijn bepaalde vaste 
attributen bij, die elk een eigen 
betekenis hebben.

Het kruis: Staat symbool voor het 
kruis waarop Jezus stierf (Goede 
Vrijdag)

Palmtakken: Staan symbool 
voor de intocht in Jeruzalem 
(Palmzondag). In Nederland wor-
den deze vaak vervangen door 
buxustakken.

Haan van brood: Het brood van 
het haantje staat symbool voor het 
breken en verdelen door Jezus van 
het brood bij het laatste avondmaal 

(Witte Donderdag). De haan staat 
symbool voor de haan die één keer 
kraaide nadat Petrus drie keer had 
gezegd dat hij Jezus niet kende 
(Goede Vrijdag).

Eieren: Staan symbool voor nieuw 
leven (Paaszondag).

30 rozijnen: Staan symbool voor 
de 30 zilverlingen waarvoor Judas 
Jezus verried. Tegenwoordig wor-
den in plaats van rozijnen ook ande-
re snoepjes gebruikt.

Krans: Soms ook vervangen door 
een kroon. Staat symbool voor het 
Koninklijke van Jezus. Jezus als 
‘koning’ van zijn wereld, het Rijk 
Gods.

Zondag 2 april is het Palmpasen
Om 10.30 uur is er een viering 
gericht op de kinderen waar ze met 
de Palmpasen stok naar de kerk 
mogen komen. Voor alle kinderen is 
er gelegenheid om de Palmpasen 
stok te komen versieren en van lek-
kers te voorzien in het kerkzaaltje. 
Voor versiering van de Palmpasen 

stok zijn de benodigde materialen 
aanwezig. Kinderen mogen daarvoor 
om 9.30 uur en in het kerkzaaltje 
komen. 

Maar je mag natuurlijk ook je eigen 
Palmpasen stok en broodhaantje 
meenemen. Neem ook je papa of 
mama mee om te helpen. 

De kerk is versierd met mooie kleur-
platen, gemaakt door de kinderen en 
een hele grote versierde Palmpasen 
stok. Aan het begin van de viering 
komen alle kinderen met hun ver-
sierde stokken in optocht de kerk 
in lopen (dus ook als je thuis je stok 
hebt versierd mag je om 10.25 naar 
het kerkzaaltje komen). Daarna gaan 
we in optocht richting Laarmanhuis 
en Marcke. Jullie komen toch ook?

Palmpasen werkgroep 

Heilige Sebastianus
Adres kerk: Kerkweg 1 (ook adres secretariaat)
Email: secretariaathaarle@outlook.com
Openingstijden: maandag tussen 09.00 en 12.00 uur
Tel.nr.: 0548-595206
Rekening.nr. : NL 04RABO 01182 91 580
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Maria Onbevlekt Ontvangen
Adres kerk: Koopmansstraat 6, 8111AP, Heeten
Email: secretariaat@parochieheeten.nl
Secretariaat: Koopmansstraat 4, 8111AP, Heeten
Openingstijden: maandag & woensdag 9:30 - 11:00 uur
Tel.nr.: 0572-381233
Rekening.nr. : Algemeen: NL15RABO 01202 02 573, Kerkbalans: NL26RABO 0120 20 4703
Kerktelefoon: Herman Zennipman 0572-381457

Vanuit de geloofsgemeenschap Heeten

Misintenties
Weekend 2 en 3 april
Uit dankbaarheid; tot zegen over onze 
familie; Rie Berghuis-Hutten; Annie en 
Doortje Mensink; Bernard Grondhuis en 
overleden ouders; ouders Kakkenberg-
Hannink en overleden familie; Jan 
en Tonnie Groot Wolthaar-Overmars; 
Gerrit en Manna Wichers Schreur-
Evers; Antoon Schoorlemmer; overle-
den ouders Voorhorst-Olde Bijvank en 
Herman Voorhorst; Hein Hunneman en 
overleden familie; Johanna en Antoon 
Kerkvliet en overleden familie; Hein en 
Grada Wagemans en overleden familie; 
Gerardus Olde Bijvank, Gerritdina Olde 
Bijvank-Haverkamp, Wim en Gerrit Olde 
Bijvank; Riek Wippert Hollegien; Hein 
Wippert; Herman Oosterhuis en familie.

Woensdag 5 april
Dinie Pot-Ruiter; Jos Pot.

Vrijdag 7 april (Goede Vrijdag)
Eerste vrijdag van de maand is er ’s mor-
gens geen viering.

Weekend 8 en 9 april (Pasen)
Jaargedachtenis Wim Bosgoed; uit 
dankbaarheid; Wilhelmus Logtenberg en 
echtgenote; overleden ouders Wichink-
Wiggers; Rie Berghuis-Hutten; Annie 
en Doortje Mensink; Bernard Grondhuis 
en overleden ouders; Gerrit en Manna 
Wichers Schreur-Evers; Tonnie en Betsie 
Haarman-Schrijver; overleden familie 
Alferink-Buis; Mariet Schoorlemmer; 
Antoon Schoorlemmer; Mies en Trees 
Hiethaar en overleden familie; Hein 
Hunneman en overleden familie; Johanna 
en Antoon Kerkvliet en overleden familie; 
overleden ouders Boksebeld-Tutert; Bart, 
Annie en Martie ten Have en overleden 
familie; Wim Nijenkamp; Dorien van de 
Berg; Tonnie en Leon Schoorlemmer; 
Hein en Annie Reimert-Nijenhuis; Gerard 
Ruiter; Pastoor A. Wagemans en overle-
den familie; Riek Wippert-Hollegien; Hein 
Wippert; Frans Hauptmeijer; overleden 
ouders van Dooremolen-Roozeman, 
Geert en overleden familie; Henk 
Goorden en overleden familie; Johan en 
Riek Timmer-Hoogewind.

Woensdag 12 april
Dinie Pot-Ruiter; Jos Pot; Grada 

Wigink-Assink en Wim Wigink; overleden 
ouders van Dooremolen-Roozeman, 
Geert en overleden familie.

Weekend 15 en 16 april
Jaargedachtenis Johannes Kortenhorst; 
overleden ouders Groote Stroek-Schoot, 
Jan, Bernard en Teun; Rie Berghuis-
Hutten; Bernard Grondhuis en overleden 
ouders; ouders Kakkenberg-Hannink en 
overleden familie Jan en Tonnie Groote 
Wolthaar-Overmars; Johan en Herman 
Lubbers; Hein Hunneman en overleden 
familie; Johanna en Antoon Kerkvliet 
en overleden familie; overleden ouders 
Gerrit Oldeboer en Annie Eekmate; Riek 
Wippert-Hollegien; Hein Wippert; Frans 
Hauptmeijer.

Woensdag 19 april
Jan en Mies Alferink-Kleine Schaars; 
Toos en Bernard Hiethaar en overleden 
familie; Dinie Pot-Ruiter; Jos Pot; Herman 
Oosterhuis en familie.

Weekend 22 en 23 april
Dit weekend is er geen viering in de kerk, 
de misintenties worden doorgeschoven 
naar de viering van woensdagavond.

Woensdag 26 april 
Jaargedachtenis Helena Adriana 
Kerkvliet- van den Berg; Johan en Riek 
Timmer-Hoogewind; Rie Berghuis-Hutten; 
Bernard Grondhuis en overleden ouders; 
Hein Hunneman en overleden familie; 
Johanna en Antoon Kerkvliet en over-
leden familie; Frans Hauptmeijer; Hein 
Wippert; Martie, Bart en Annie ten Have; 
Dinie Pot-Ruiter.

Weekend 29 en 30 april
Dit weekend is er geen viering in de kerk, 
de misintenties worden doorgeschoven 
naar 

Woensdag 3 mei
Tonnie en Betsie Haarman -Schrijver; Rie 
Berghuis-Hutten; Bernard Grondhuis en 
overleden ouders; Ouders Kakkenberg-
Hannink en overleden familie; Hein 
Hunneman en overleden familie; Johanna 
en Antoon Kerkvliet en overleden familie; 
Frans Hauptmeijer; Hein Wippert; Dinie 
Pot-Ruiter; Herman Oosterhuis en familie.

Vrijdag 5 mei
Johan en Diny Overmars-Kinds. Eerste 
vrijdag van de maand. Voor levende en 
overleden leden van de KBO/PCOB.

Weekend 6 en 7 mei
Jaargedachtenis Antoon Kerkvliet; 
jaargedachtenis Gerrit Olde Bijvank; 
Rie Berghuis-Hutten; Annie en Doortje 
Mensink; Bernard Grondhuis en over-
leden ouders; Jan en Tonnie Groote 
Woldhaar-Overmars; Gerrit en Manna 
Wichers Schreur-Evers; Antoon 
Schoorlemmer; overleden ouders 
Voorhorst-Olde Bijvank en Herman 
Voorhorst; Hein Hunneman en over-
leden familie; Johanna en Antoon 
Kerkvliet en overleden familie; Hein en 
Grada Wagemans en overleden familie; 
Gerardus Olde Bijvank, Gerritdina Olde 
Bijvank-Haverkamp, Wim en Gerrit Olde 
Bijvank; overleden ouders Lorkeers- 
Rodijk; Frans Hauptmeijer; Hein Wippert.

Woensdag 10 mei
Jaargedachtenis Evert Harleman; Dinie 
Pot-Ruiter; Jan en Mies Alferink-Kleine 
Schaars.

Weekend 13 en 14 mei 
Dit weekend is er geen viering in de kerk, 
de misintenties worden doorgeschoven 
naar de viering van woensdagavond.

Woensdag 17 mei/18 mei Hemelvaart
Jaargedachtenis Tonnie Klein Overmeen-
Wichink; overleden ouders Groote 
Stroek-Schoot, Jan Bernard en Teun; Rie 
Berghuis-Hutten; Bernard Grondhuis en 
overleden ouders; ouders Kakkenberg-
Hannink en overleden familie; Mies en 
Trees Hiethaar en overleden familie; Anna 
Alferink-Hobert;
Hein Hunneman en overleden fami-
lie; Johanna en Antoon Kerkvliet en 
overleden familie; Dorien van de Berg; 
overleden ouders Gerrit Oldeboer en 
Annie Eekmate; overleden ouders van 
Dooremolen-Roozeman, Geert en overle-
den familie; Toos en Bernard Hiethaar en 
overleden familie; Dinie Pot-Ruiter; Bart, 
Annie en Martie ten Have en overleden 
familie, Johan en Diny Overmars-Kinds.

Weekend 20 en 21 mei
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Dorps-app Heeten is klaar voor gebruik!
Bij het verschijnen van deze Korenschoof is de 
Dorps-app van Heeten klaar voor gebruik. Het is een 
app voor & door Heetenaren. Na het stoppen van ’t 
Kevertje, zullen we de kerkelijke vieringen uit Heeten 
en het nieuws uit de geloofsgemeenschap via deze 
app met u delen. Achter in de kerk liggen handleidin-
gen met een uitleg hoe u de app op uw smartphone 
of tablet kunt installeren. Daarna wijst het gebruik zich 
praktisch vanzelf. Mocht u nog vragen hebben over 
installatie en gebruik, dan kunt u altijd terecht bij het 
secretariaat. We helpen u graag verder.

Vanuit de geloofsgemeenschap Heeten

Jaargedachtenis Antoon Schoorlemmer; 
ouders Kakkenberg-Hannink en over-
leden familie; Herman en Mien Timmer, 
Ben en overleden familie; Rie Berghuis-
Hutten; Bernard Grondhuis en overleden 
familie; Jan en Tonny Groote Wolthaar-
Overmars; Johan en Herman Lubbers; 
Hein Hunneman en overleden familie; 
Johanna en Antoon Kerkvliet en overle-
den familie.

Woensdag 24 mei
Dinie Pot-Ruiter.

Weekend 27 en 28 mei
Jaargedachtenis Albertha Kortenhorst; 
Jaargedachtenis Wim Olde Bijvank; 
Rie Berghuis-Hutten; Annie en Doortje 
Mensink; Bernard Grondhuis en overle-
den ouders; Ouders Kakkenberg-Hannink 

en overleden familie; Geert en Manna 
Wichers Schreur-Evers; Mariet 
Schoorlemmer; Antoon Schoorlemmer; 
Hein Hunneman en overleden familie; 
Johanna en Antoon Kerkvliet en over-
leden familie; Bart, Annie en Martie ten 
Have; Overleden ouders Lorkeers-Rodijk; 
overleden ouders van Dooremolen-
Roozeman, Geert en overleden familie; 
Johan en Riek Timmer-Hoogewind.

Woensdag 31 mei
Dinie Pot-Ruiter

Vrijdag 2 juni
Eerste vrijdag van de maand. Voor 
levende en overleden leden van de KBO/
PCOB.

Weekend 3 en 4 juni

Wilhelmus Logtenberg en echtgenote; 
Gerardus Olde Bijvank, Gerritdina Olde 
Bijvank-Haverkamp, Wim en Gerrit Olde 
Bijvank; Rie Berghuis-Hutten; Annie en 
Doortje Mensink; Bernard Grondhuis 
en overleden ouders; Jan en Tonny 
Groote Woldhaar-Overmars; Gerrit en 
Manna Wichers Schreur-Evers; Antoon 
Schoorlemmer; overleden ouders 
Voorhorst-Olde Bijvank en Herman 
Voorhorst; Hein Hunneman en overleden 
familie; Johanna en Antoon Kerkvliet 
en overleden familie; Hein en Grada 
Wagemans en overleden familie.

Save the date
De vrijwilligers dag in de locatie 
Heeten is op 21 mei. Aanvang om 
9.00 uur met H. Mis in de kerk. 

Energiezuinig de winter doorkomen

De koude winterdagen zijn in rap 
tempo plaats aan het maken voor het 
opkomende lentezonnetje. Tijd voor 
een terugblik hoe we in Heeten op 
een energiezuinige manier de winter 
zijn doorgekomen. 
Met het verlagen van de “nacht-
thermostaat” van 10°C naar 5°C 
hebben we een grote slag gemaakt 
in het verminderen van het gasver-

bruik. Volgens de orgelkenners was 
deze lage temperatuur geen enkel 
probleem voor de orgels. We had-
den wel de opdracht om de lucht-
vochtigheid in de gaten te houden 
want die mag niet te laag worden. 
De luchtvochtigheid was eerder aan 
de hoge kant wat soms paniek ver-
oorzaakte bij de organisten omdat 
een toets het niet deed. Verder heeft 
de firma Bepacom ons geholpen 
met de installatie van een timer in de 
besturing van de verwarmingsketel. 
De koster kan voor de viering bepa-
len hoe lang de verwarming brandt 
en de verwarming springt steevast 
halverwege de viering uit. En tot slot 
hebben we de woensdag-avond-vie-
ringen in de sacristie gehouden (zie 
foto). Daar was de temperatuur wel 
behaaglijk en er waren altijd genoeg 
stoelen. Voor pastoor Verweij was het 

Kerkradio
Het is gebleken dat veel mensen in 
Heeten het fijn vinden om vieringen 
via de kerkradio te volgen.
Het is ook mogelijk om met de 
kerkradio vieringen uit andere 
locaties van parochie H. Kruis 
te volgen. Heeft u belangstelling 
voor een kerkradio dan kunt u dat 
melden bij Herman Zennipman 
(0572-381457). We hebben nog 
kerkradio’s op voorraad dus meld 
je gerust aan.

enigszins krapjes om naar het altaar 
te manoeuvreren. Als de vieringen 
weer in de kerk gehouden worden, 
zullen we de huiselijke sfeer zeker 
gaan missen!
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St. Joseph
Adres kerk: Koopmansstraat 6, 8111AP, Heeten
Email: st.josephpar@hetnet.nl
Secretariaat: Scholtensstraat 1, Nieuw Heeten
Openingstijden: 1x in de 14 dagen (oneven weken) op donderdag van 10:00 - 12:00 uur
Tel.nr.: 0572-321213
Rekening.nr. : Algemeen: NL41RABO 0136 40 0620
Misintenties:  NL59RABO 0136 49 0700

Voorbereidingen Eerste Heilige Communie Heeten in volle gang

Zondag 4 juni is het zover, de Eerste 
Heilige Communie viering in Heeten. 
De voorbereidingen zijn in volle gang. 
Dit jaar hebben we 9 communican-
ten. Op school, onder begeleiding, 
zijn de kinderen bezig met het project 
‘Kom maar in de kring’. Elke week 
een stukje in de klas en samen met 
hun ouders werken ze thuis aan het 
project. 
Afgelopen donderdag 16 maart, heb-
ben de kinderen een rondleiding van 
Pastor de Bekker gehad. Hier wer-
den alle belangrijke elementen in de 

kerk bekeken en besproken, zoals de 
doopvont, het altaar, de tabernakel. 
Pastor de Bekker liet zien hoe de 
Pastor zijn Kazuifel aandoet en welke 
kleuren bij welke tijd horen. Ook heb-
ben ze nog een kaarsje aangestoken, 
alle kinderen mochten zelf bedenken 
voor wie. Aan het einde van de rond-
leiding mochten de kinderen, door 
middel van een spelletje, laten zien of 
ze alle woorden nog hadden onthou-
den. Binnenkort brengen de kinderen 
een bezoek aan de bakker en delen 
ze het brood tijdens de broodmaaltijd 
op school, onder begeleiding van de 

Pastor de Bekker. Daarnaast maken 
ze een werkje, waar hun eigen foto 
op staat, deze worden in de presen-
tieviering op 15 april getoond, bij het 
voorstellen van de communicanten.
Kortom de voorbereidingen zijn in 
volle gang. Bent u benieuwd naar de 
communicanten van dit jaar? Kom 
gezellig naar de presentatieviering 
op zaterdag 15 april om 17.30 uur of 
naar viering Eerste Heilige Communie 
op zondag 4 juni om 10 uur. 

Werkgroep EHC Heeten

Meimaand Mariamaand
Rozenkrans bidden
De mei maand komt er aan en we 
gaan op de woensdagen weer, 
voorafgaand aan de viering van 
19.00 uur in de kerk in Heeten, 
samen rozenkrans bidden. Er zijn 5 
woensdagen in de maand mei.
Op 3, 10, 17, 24 en 31 mei begint 
het rozenkrans gebed om 18.45 uur. 
Bidt u met ons mee? In de kerk of 
thuis via de kerkradio?

Marialof 
In de maand mei houden we weer 
een Marialof op een zondagavond 
in mei om 19.00 uur. Het is altijd 
een mooie en bijzondere viering met 
veel Maria liedjes voor de liefheb-
bers. De datum is waarschijnlijk 14 
mei. Hou de berichten in de gaten 
voor de precieze datum!

Vanuit de geloofsgemeenschap Heeten

Vanuit de geloofsgemeenschap Holten/Nieuw Heeten

Start 100 jaar St. Joseph
In het kader van het 100 jarig bestaan van de Sint Josephkerk 
vindt er vanaf 19 maart, de feestdag van St. Joseph, een 
(mini) expositie plaats in de kerk met 100 afbeeldingen, in de 
vorm van foto’s, beelden en prenten. De afbeeldingen tonen 
de heilige afgebeeld door de eeuwen heen. Dagelijks is de 
kerk open tot eind oktober van 10.00 – 16.00 uur. U bent van 
harte welkom om deze afbeeldingen te komen bekijken.
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Vanuit de geloofsgemeenschap Luttenberg

Expositie hongerdoeken 
In de kerk in Luttenberg is vanaf heden tot aan 
Pinksteren een expositie van hongerdoeken te bezich-
tigen. De traditie van de hongerdoeken stamt uit de 
middeleeuwen. In de 20e eeuw (1976) werd deze oude 
middeleeuwse traditie nieuw leven ingeblazen door de 
Duitse vastenactie Misereor. Die vroeg en vraagt aan 
kunstenaars om hedendaagse hongerdoeken te maken 
waarin ze de christelijke boodschap symbolisch en 
geactualiseerd weergeven. Vaak leggen deze honger-
doeken het verband tussen het leven en lijden van de 
armen nu met het leven en lijden van Christus en willen 
ze aansporen tot bekering.

In de loop van de jaren zijn er in Luttenberg een 11-tal 
hongerdoeken verzameld. Deze zijn nu allemaal te zien 
in de kerk vanaf 22 februari tot en met Pinsteren 2023. 
Links achter in de kerk ligt een informatiemapje met uit-
leg over de verschillende doeken. 

De expositie is dagelijks tijdens de openingsuren van de 
kerk gratis te bezichtigen. 

Theater in Sporthal Luttenberg
In Luttenberg zijn ze bezig om de sporthal om te tove-
ren tot een heus theater. Er zijn al veel voorbereidingen 
getroffen zoals repetities spelers, koren en orkest. En dit 
allemaal op vrijwillige basis.
Elk jaar wordt in een grote stad ergens het lijdensver-
haal op eigentijdse wijze uitgebeeld. Vorig jaar was dat 
in Doetinchem. Velen van u hebben het op tv gezien. Er 
liepen honderden mensen mee achter het verlichte kruis. 
Ook in Luttenberg is het verlichte kruis het rode draad in 
het verhaal. De mensen lopen mee om de worsteling van 
Jezus, medelijden van de discipelen, het verdriet van zijn 
Moeder, vrienden en vriendinnen, om de emotie mee te 
beleven. Nu de datum van de uitvoering nadert, komen 
steeds meer zaken in een stroomversnelling. De kruisdra-
gers b.v. zijn een groep mensen die vorig jaar een unieke 
prestatie hebben verricht. In 2013 waren het de brand-
weermannen Luttenberg en in 2016 Jeugdgroep Aksie 
Luttenberg.

Maar waarom zou je dit jaar naar de Passion in 
Harlingen gaan?? Allen hier zijn bekenden van in en rond 

Luttenberg. Er komt een podium waar koor (50 pers.) 
orkest (25 pers.) en spelers (20 pers.) op staan. Een pro-
fessionele videograaf heeft de filmpjes vast gelegd die 
ook een onderdeel van het verhaal zijn. Voor de avond-
voorstelling zijn nog maar enkele kaarten te verkrijgen. 
Voor de middagvoorstelling zijn nog voldoende kaarten 
beschikbaar. Er komt ook een tribune te staan.
Beleef het mee, de passie, de muziek, de emotie en de 
ontroering.

Wat : Passion Luttenberg.
Wanneer : 6 april in sporthal de Achterberg in Luttenberg.
Tijdstip : 16.00 en 20.00 uur.
Hoe : Kaartjes supermarkt Coöp Alfering of bestellen 
via ghmlammers@gmail.com.
Waarom : Unieke samenwerking tussen spelers, koor en 
orkest.
Hoezo : In het verhaal draait een unieke film mee die 2 
februari is opgenomen in en rond Luttenberg.
Wie : Stichting evenementen Luttenberg.
 

H. Cornelius 
Adres kerk: Butzelaarstraat 24, 8105 AR  Luttenberg
Email: rkkerkluttenberg@outlook.com
Openingstijden secretariaat: dinsdag 9:00 - 11:30 uur
Tel.nr.: 0572-301201
Rekening.nr. : algemeen: NL12RABO 013 0493 163, kerkbalans: NL47RABO 0130 493 406
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Vanuit de geloofsgemeenschap Mariënheem

Terugblik parochieavond locatie O.L.V. Tenhemelopneming op 2 maart  

De afgelopen periode hebben we 
vanuit de geloofsgemeenschap 
Mariënheem flinke stappen gezet. 
Op de parochieavond op 2 maart jl. 
(en een herhaling op 5 maart na de 
viering) hebben we met een mooie 
groep aanwezigen gedeeld over 
het beeldverhaal. Wat is nu een 
beeldverhaal? Is al snel de eerste 
vraag die op komt. Het geeft weer 
hoe we de toekomst zien van onze 
geloofsgemeenschap. Het geeft ons 
richting om verder te bouwen aan 
gemeenschap waarin geloof een 
gegeven is. 

Deze parochieavond hebben we stil 
gestaan bij twee routes. De eerste 
route die van geloofsgemeen-
schap, van het dorp Mariënheem. 
We zijn terug gegaan naar het begin, 
want in 1937 is namelijk onze kerk 
gebouwd. De bouwpastoor had 
de taak om letterlijk en figuurlijk 
een dorp te bouwen. En dat is heel 
goed gelukt want gaande weg de 
jaren zijn werkgroepen verzelf-
standigd. Neem bijvoorbeeld onze 
Assendorper Zotten, die zijn nu een 
zelfstandige vereniging nadat vele 
jaren carnaval werd gevierd vanuit 
de geloofsgemeenschap, met de 

pastoor voorop. Een ander voor-
beeld is dat de bestuurders van de 
kerk destijds zijn uit het bestuur van 
de plaatselijke school gestapt. Vanaf 
2008 zijn we een groter geloofsge-
meenschap geworden, namelijk die 
van de parochie Heilig Kruis. Hiertoe 
zijn 9 geloofsgemeenschappen met 
elkaar gefuseerd. 

Na ongeveer tien jaar, vanaf 2013, 
bouwen met de drie bouwstenen: 
kerkgebouw, zorg voor elkaar en 
geloof, religie en geloofsbeleving 
hebben we nu een mooie structuur 
en werkwijze vanuit Samen Leefbaar 
Mariënheem. We organiseren pro-
jecten en activiteiten die ten dienste 
staan aan de gehele gemeenschap 
Mariënheem en zo de ontmoeting, 
saamhorigheid en zingeving ver-
sterken en behouden. Vanuit ons 

beeldverhaal blijven we werken aan 
onze stevige en actieve geloofsge-
meenschap, vanuit het vieren van 
hoogtijdagen en minimaal twee 
projecten vanuit Samen Leefbaar 
Mariënheem. Denk bijvoorbeeld aan 
ons Kerstprogramma van 2022. We 
blijven vieren met elkaar en blijven 
aandacht hebben voor onze kerke-
lijke feesten maar ook voor momen-
ten van pijn en verdriet. We zoeken 
actief de verbinding met overige 
werkgroepen en verenigingen in 
ons dorp. 

Waar gaan we dit alles blijven doen 
de komende jaren? We gaan vieren 
daar waar het ‘feest’ is, bijvoorbeeld 
onze Bosmis met Hemelvaart, de 
tentviering met Midzomerfeest en 
de ontmoetingsmomenten bij verlies 
en vreugde van keukentafel tot in 
de kerk. 

Vieren en geloofsbeleving kun je 
overal, maar we kunnen ook in ons 
eigen kerkgebouw bij elkaar blijven 
komen. Er is daarvoor geen mooi-
ere plek dan ‘onder de kerktoren’. 
Een stilteplek behouden in de kerk. 
Hoe dan? Dit raakt de tweede 
route. De route van herbestem-
ming kerkgebouw. Want vanaf 
2021 kreeg de bouwsteen ‘kerkge-

O.L. Vrouw ten Hemelopneming
Adres kerk: Nijverdalseweg 34
Email: secretariaatmarienheem@gmail.com
Openingstijden secretariaat: maandag 09.30 – 11.30 en donderdag 09.30 – 10.30 uur (1x 2 weken,  
 uitkomen MIK)
Tel.nr.: 0572-361486
Rekening.nr. : NL07 RABO 0142 9 046 94 ten name van Parochie Heilig Kruis,  
 locatie Mariënheem

Elke zondag is er om 09.00 uur een communieviering door de werkgroepleden.
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Paastijd 
Tijdens de 
Paastijd is in 
Mariënheem op 
zondag 2 april de 
Palmpasenviering 
om 9.00 uur. 
Palmpasen op zondag als eerste 
dag van de Goede Week. De week 
waarin we de laatste week uit het 
leven van Jezus herdenken en ons 

voorbereiden op Pasen. Wetende 
dat na Pasen ook Hemelvaart en 
Pinksteren volgt. De Palmpasenstok 
staat centraal in de viering van 9.00 
uur en na afloop is er in de kerk kof-
fie met iets te eten en/of te delen 
van de Palmpasenstok. 
Op goede vrijdag 7 april is om 15.00 
uur de Kruiswegviering in de kerk 

met als voorganger Annie Velderman 
en het koor Media Vita. 
Op eerste Paasdag is de 
Paasviering om 9.00 uur met na 
afloop koffie in de Schalm. 
Op zondag 7 mei 10.30 uur is er 
een boerderijviering bij de fami-
lie Reimert- Langkamp aan de 
Wissinkweg 33, te Mariënheem. 

Vanuit de geloofsgemeenschap Mariënheem

bouw’ een andere lading, namelijk 
het afstoten van de kerkgebouwen 
door de parochie Heilig Kruis. Het is 
niet meer rendabel om alle gebou-
wen in stand te houden, want er zijn 
geen priesters meer, de kerkbijdrage 
loopt terug en het aantal parochia-
nen loopt eveneens terug. Het kerk-
gebouw is op dit moment echter van 
ons als parochianen Heilig Kruis, 
dus ook van u als ingeschreven 
parochiaan. We hebben ons bestuur 
van de parochie Heilig Kruis de 
bevoegdheid gegeven om te bestu-
ren. Met uiteindelijk zoals altijd en 
overal dat het onderaan de streep 
financieel te dragen is wat we doen. 
Binnen de werkgroep herbestem-
ming kerkgebouw wordt gezocht 
naar een nieuwe bestemming. 
Vanuit de kansen die er zijn en zeker 
ook vanuit de intentie, ook die van 
het parochiebestuur, om het kerk-

gebouw dienend te laten blijven zijn 
voor de leefbaarheid van ons dorp. 
Een heel traject dat niet zomaar 
is afgerond. We kennen ons voor-
beeld van 10 jaar bouwen met 
bouwstenen en nu Samen Leefbaar 
Mariënheem. En dat we bouwen en 
voortbouwen is een feit en zeker-
heid. Op de parochieavond is aan-
gegeven dat we niet gaan wachten, 
we gaan nu beginnen. En we begin-
nen met het herinrichten van ons 
kerkgebouw. Aanpassingen die 
nodig zijn omdat het nu te groot is 
voor de weinig mensen die er zijn op 
de zondagmorgen. Altijd alles vanuit 
samenwerking en verbinding met de 
werkgroep vanuit de parochie Heilig 
Kruis en de werkgroep herbestem-
ming kerkgebouw. Maar een ‘Go’ 
is er. We gaan denken over wat en 
hoe anders op het priesterkoor. Wil 
je meedenken laat het dan weten. 

Wil je meewerken, een kruiwagen 
is vast nodig, meld je aan. Zie ver-
derop de oproep aan jou. We gaan 
in ieder geval aan de slag vanuit 
ons welbekend slogan: van, voor, 
door en met elkaar. Naast dit fysieke 
onderdeel gaan we ook verder bou-
wen met het programma vanuit de 
hoogtijdagen en Samen Leefbaar 
Mariënheem. Dit alles vanuit een 
open kerk. 

Thema:  Elkaars taal spreken
De periode van 18 mei tot en met 
4 juni staat in het teken van het 
thema: elkaars taal spreken. 
Taal is erg belangrijk in ons leven. 
Spreken wij elkaars taal? Wat is 
het soms moeilijk om elkaars taal 
te begrijpen. Wanneer spreek 
je dezelfde taal? Is het allemaal 
Nederlands, dialect, Sallands of 
Mariënheems? Wanneer we elkaar 
niet goed verstaan komt dit niet 
alleen door de verschillende talen in 
de letterlijke zin. Hoe vaak ontspoort 
een gesprek niet omdat verschil-
lende interpretaties worden toege-
past op alom bekende woorden? 

Dan zegt iemand, bijvoorbeeld, 
terwijl de emotie oploopt: “Nee, zo 
bedoelde ik het niet.” Of “Jij snapt 
mij niet.” Of “Je wil niet horen wat 
ik bedoel.” Maar hoe mooi is het 
om te ervaren en te merken dat 
taal meer is dan hoe we praten met 
elkaar. Hoe we aan elkaar laten 
zien en ervaren dat we samen sterk 
zijn, verbonden zijn met elkaar en 
met God. Dat je kunt laten zien aan 
elkaar wat je uit zorgen voor elkaar 
doet. Dat je dat uit liefde doet. 
Wat Gods liefde betekent voor je. 
Verstaan worden, kunnen zeggen 
wat je voelt en bedoelt - daar heeft 

ieder mens behoefte aan. Ons leven 
hangt er zelfs van af. 

We zetten in op allerlei momenten 
bij activiteiten en vieringen vanuit 
elkaars taal spreken, in Mariënheem 
vanaf Hemelvaart tot en met 4 juni 
– een week na Pinksteren. Kijk, zie, 
ervaar en doe mee. 
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Oproep naar jou:
Wil je meedenken over de toe-
komst van het kerkgebouw en/of 
wil je meehelpen om het een en 
ander te verbouwen, laat je dan 
horen bij iemand van de werkgroep 
locatie O.L.V Tenhemelopneming, 
mail: projectenmarienheem@
gmail.com, tel. 06-18291938 of 
06-40355006.
En/of wil je op de hoogte blijven 
van de ontwikkelingen meld je dan 
aan op de nieuwsbrief, doe dat via 
de mail:  
projectenmarienheem@gmail.com. 

Pinksteren
De diepe wens van elke mens om 
te begrijpen en begrepen te wor-
den brengt ons bij het pinksterver-
haal: pinksterfeest in Mariënheem. 
Dezelfde taal spreken en het 
doorgeven aan elkaar. Of we nu in 
Mariënheem zijn of in Den Haag. Of 
Nederlands spreken of Oekraïens. 
Het blijft lastig en moeilijk om vanuit 
een gezamenlijke richting op pad te 
gaan en samen te blijven optrekken.  
Na de Pinksterviering op 28 mei om 
9.00 uur is er in de kerk een kop kof-
fie vanuit een frisse wind. 
Op maandag 29 mei doen we mee 
aan open kerkendag. Wat kunnen we 

vinden in onze kerk aan taal en ver-
staan wij die taal? Denk bijvoorbeeld 
aan de verschillende heiligen in de 
kerk. Wat willen die ons zeggen? 

18 mei Hemelvaartsdag 
We beginnen op 18 mei Hemelvaartsdag met een 
Bosmis om 6.30 uur in het parochiebos. Wat bete-
kent voor ons Hemelvaart? Wat zeggen we daar-
over tegen elkaar? Met Hemelvaart vieren we dat 
Jezus niet enkel is opgestaan (Paasfeest), maar 
dat God Hem zelfs opneemt in de hemel. Dat is 
het omgekeerde van zijn dood aan het kruis: eerst 
wordt Jezus zwaar vernederd, en nu wordt Hij zeer 
verhoogd. Na de Bosmis is er voor iedereen in de 
Schalm, zoals al jaren, koffie met krentenwegge (wel 
tegen betaling). In de middag van Hemelvaartsdag 
is in onze kerk muziek tot in de wolken. 

Meimaand-Mariamaand
Zondag 21 mei staat de dag in het 
teken van Meimaand – Mariamaand 
– Waar is Maria in Mariënheem? 
Speciaal zoeken we Maria op in de 
bedevaart naar Lourdes. Wat maakte 
daar jaren geleden dat Bernadette en 
Maria elkaar konden verstaan? Welke 
taal spraken ze? Maar hoe moet je 
nu duidelijk maken aan anderen wat 
voor een bijzondere ervaring je hebt 
opgedaan tijdens de bedevaart naar 
Lourdes? We beginnen op zondag 21 
mei met een viering om 9.00 uur. Na 
de viering gaan we met elkaar napra-
ten in de Schalm, onder het genot 
van een kopje koffie. Om 10.30 star-
ten we met de film van Bernadette 
Soubirous. Er wordt een vrije gift 
gevraagd voor het Lourdeswerk. 

Montmartre in het parochiebos
In het weekend van 3 juni en 4 juni is 
het parochiebos omgetoverd in een 
kunstenaarsbos: de Montmartre. Het 
parochiebos geeft een mooi uitzicht 
op onze kerk. Een sfeer in het bos 
vanuit kunstige taal. Er is een kunst-
markt, muziek, schilderen, een clown 
Sven en kinderen kunnen gratis 
knutselen. Op zondag 4 juni is er in 
de kerk een viering vanuit het thema 
Kunst en taal. 

Namens geloofsgemeenschap Mariënheem, Marion Kogelman

Vanuit de geloofsgemeenschap Mariënheem
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Vanuit de geloofsgemeenschap Raalte

Vaste wekelijkse vieringen in de H. Kruisverheffing.
Voor de overige vieringen zie blz 7.
dinsdag: 08.30 uur Rozenkransgebed
 09.00 uur Eucharistieviering
woensdag:  08.40 uur Ochtendgebed
 09.00 uur Eucharistieviering
donderdag:  18.00 uur Aanbidding
 19.00 uur Eucharistieviering
vrijdag: 09.00 uur Eucharistieviering
 10.00 - 13.00 uur Aanbidding

Gedoopt  
Op 5 maart 2023 is gedoopt: 

Jackie Lanters.

Misintenties
Zaterdag 1 april
Antoon Tijs, Joke Venneman-Hofstede, 
Antoon en Marie Slootman-Duteweerd, 
Bennie Blankhorst, voor Didier Vaessen, 
van wie we de sterfdag gedenken, 
Hedwig Jorink.
Zondag 2 april
Antoon Jansen en overleden ouders 
Jansen-Mars, Riky Bruggeman-
Kloosterman, Antoon Kloosterman en 
overleden familie, Bernard Herder, Gerrit 
Hollegien, Anton en Trees Kemper-
Jansman, overleden ouders Koopman 
- Marsman, Tonnie Bosch, Anton 
Herder, Annie Herder, overleden Familie 
Pronk, Henny Sijbom, Dora Nijenkamp-
Spoolder, overleden Ouders Bongertman 
- Kievitsbosch, Jan Binnenpoorte, 
Marcel Korbeld, Dine Kappert-Booijink, 
Marie Beltman-ten Have, Nico Korbeld, 
Jan Nijenhuis, Minie Klein Hofmeijer-
Vulink, Bertus de Haan, Hein en Miene 
Wiefferink-Reins en Riekie en Frank, Leo 
Houben, Dieni Roesink-van Vilsteren, Pa 
en ma Tibben-Rensen en de kinderen.
Maandag 3 april
Bend en Annie te Wierik-Temmink.
Dinsdag 4 april
Overleden familie Blauen-Vlaskamp, 
Herman en Marie König-Haarman, Bend 
en Annie te Wierik-Temmink.
Woensdag 5 april
Ma van Dartel.
Donderdag 6 april
Overleden ouders Wieferink-Kievitsbosch.
Vrijdag 7 april
Overleden ouders Toon en Riek 

Reefman-Kolbrink en José, overleden 
ouders Overmars-Ten Hove en Harm en 
Huub.
Zaterdag 8 april
Antoon Tijs, Herman en Antoon Bloo, over-
leden familie Rientjes, Jan Mulder, Mina 
van der Vegt-Ruiter en echtgenoot, Antoon 
en Marie Slootman-Duteweerd, Heintje 
Nijboer-Groteboer, José Jansen-Marsman, 
overleden ouders Jansen Marsman, Anton 
Jansen, Lida Spoolder-Roelofs, Lidy 
de Bont-Hedeman, Jan Schiphorst, Jo 
Holterman, Jan Hekking, overleden fami-
lie Holterman-Hekking, overleden familie 
Holterman-van Rijssen, Jan en Toos 
Pronk-Hegteler, Anton Hondeveld.
Zondag 9 april
Frank Groten, Jan en Berth Tielbeek-
Kroon, overleden familie Hulzebosch-
Meijer, Dine Booijink-Mollink, Wim en 
Mien Paalman-de Haan, Antoon en 
Marieke Holterman, Antoon Jansen 
en overleden ouders Jansen-Mars, 
Jan Schiphorst, overleden ouders van 
Dartel-van Riel, Gerrit Haverkamp en 
overleden familie Haverkamp-Kemper, 
Herman en Marie König-Haarman, 
Antoon Kloosterman en overleden familie, 
Bernard Herder, Hein Booijink en overle-
den familie, Antoon en Minie Logtenberg 
- Haarman, Anton en Trees Kemper-
Jansman, Hein Booijink en overleden 
familie, Tonnie Bosch, Anton Herder, 
Gerrit en Trees Joxhorst-Overmars, Gerrit 
en Trees Joxhorst-Overmars, Annie 
Herder, Cecilia Tielbeek, Marinus en Mine 
de Haan - Oldeboer, overleden Familie 
Pronk, Jans en Diene Herder-Wiggers, 

Hein en Harrie Bosman, Wim en Riek 
Herder-Grolleman, Nasz van der Meer, 
Henny Sijbom, Jan en René Pronk, 
Gait Tielbeke, Theo en Dora Klein 
Overmeen, Gerrit en Annie Hondeveld-
Schotman, Gait en Marietje Kruiper en 
overleden familie Kleine Koerkamp, 
overleden ouders Binnenpoorte-Jansen 
en Jan, Dora Nijenkamp-Spoolder, 
Gait en Dine Oldeboer-Huisman, over-
leden ouders Overmars-Olde Bijvank, 
Toon Overmars, overleden familie 
Bongertman-Kievitsbosch, overleden 
ouders Overmars-Ten Hove en Harm 
en Huub, Ynte van der Meer, Naomi 
Koerhuis, Jan en Zus Koerhuis-Reinders, 
Marcel Korbeld, Dine Kappert-Booijink, 
Marie Beltman-ten Have, Nico Korbeld, 
overleden Familie de Haan-Kelderman, 
Toon Westenenk, overleden Familie 
Westenenk-Reimink, Jos Fuselier, over-
leden ouders Reimert-Heijmerikx, Jan 
Nijenhuis, Minie Klein Hofmeijer-Vulink, 
Antoon en Grada Marsman-Dute, Bertus 
de Haan, Hein en Miene Wiefferink-
Reins en Riekie en Frank, Trees van 
de Vondervoort-Nijboer en Gerrit van 
de Vondervoort ,  Leo Houben, Jan en 
Dieni Roesink-van Vilsteren en overleden 
familie, Wim Aben, Jan en Toos Pronk-
Hegteler, Pa en ma Tibben-Rensen en 
de kinderen, Overleden ouders Cor en 
Bep Hoogendijk-Ammerlaan en Gerard 
Hoogendijk, Herman Koerhuis.
Maandag 10 april
Jaargedachtenis Betsie Heuven-Wigink, 
Fons en Elly-Tutert-Paalman en oom 
Gerard Paalman, overleden Familie 
Wiefferink-Reins.

Afwezigheid secretariaat
Het secretariaat van de geloofsge-
meenschap Raalte is gesloten van 
5 t/m 16 juni 2023.

H. Kruisverheffing 
Adres kerk: Kerkstraat 8
Email: kruisverheffing@parochieheiligkruis.nl
Openingstijden secretariaat: maandag, woensdag en donderdag 09.30 – 11.30 uur
Tel.nr.: 572-351366
Rekening.nr. : Algemeen: NL35RABO 01429 04 384  
Koster: Carin Herms 06-23406460  
 Voor reservering gemeenschapscentrum koster@parochieheiligkruis.nl
Kerktelefoon: Marien Overmars 0572-356845    NL49RABO 01429 63 690
Kerkbalans: Frans Wichink Kruit 0572-355933   Kerkbalans: NL38RABO 01429 36 3403
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Dinsdag 11 april
Overleden familie Blauen-Vlaskamp, 
Herman en Marie König-Haarman.
Woensdag 12 april
Jaargedachtenis Pierre Waelen, Lida 
Spoolder-Roelofs, Miny Kinds-Jansen.
Donderdag 13 april
Jaargedachtenis overlijden van Wim 
Kortekaas en voor alle overleden familie-
leden Kortekaas en Vermeulen.
Vrijdag 14 april
Wim en Riek Herder-Grolleman
Zaterdag 15 april
Jaargedachtenis Hein Bruggeman, 
Antoon en Marie Slootman-Duteweerd.
Zondag 16 april
in dankbaarheid voor een 72e verjaardag, 
Antoon Tijs, Antoon Jansen en overleden 
ouders Jansen-Mars, Antoon Kloosterman 
en overleden familie, Bernard Herder, 
Tonnie Bosch, Anton Herder, Annie 
Herder, Miep Lenferink, Overleden familie 
Pronk, Henny Sijbom, in dankbaarheid 
voor een 72e verjaardag, Gait Tielbeke, 
Dora Nijenkamp-Spoolder, Marie 
Beltman-ten Have, Nico Korbeld, Jan 
Nijenhuis, Minie Klein Hofmeijer-Vulink, 
Grada Marsman-Dute, Bertus de Haan, 
Dien Jansman, Hein en Miene Wiefferink-
Reins en Riekie en Frank, Leo Houben, 
Felix Lugtenberg, Pa en ma Tibben-
Rensen en de kinderen.
Dinsdag 18 april
Overleden familie Blauen-Vlaskamp, 
Herman en Marie König-Haarman, Grada 
Kievitsbosch-Overhein.
Woensdag 19 april
Theo Grote Gansey.
Vrijdag 21 april
Fons en Elly-Tutert-Paalman.
Zaterdag 22 april
Jaargedachtenis Mina Joxhorst-
Oosterlaar, Mina van der Vegt-Ruiter en 
echtgenoot, Antoon en Marie Slootman-
Duteweerd, Heintje Nijboer-Groteboer, 
Anton Jansen, overleden Ouders 
Kelderman-de Weerd.
Zondag 23 april
Jaargedachtenis Gradus Kloosterman, 
overleden familie Hulzebosch-Meijer, 
Familie Jansen-Littelink, Antoon Jansen 
en overleden ouders Jansen-Mars, 
Antoon Kloosterman en overleden familie, 
Bernard Herder, Tonnie Bosch, Anton 
Herder, Annie Herder, Marinus en Mine 
de Haan - Oldeboer, overleden Familie 
Pronk, Jans en Diene Herder-Wiggers, 
Henny Sijbom, Dora Nijenkamp-Spoolder, 
Mans en Anne Temmink-Kappert, over-
leden ouders Overmars-Ten Hove en 
Harm en Huub, Jaargedachtenis Annie 
Disselhorst-Veltien, Jan Nijenhuis, Minie 
Klein Hofmeijer-Vulink, Bertus de Haan, 
Hein en Miene Wiefferink-Reins en Riekie 

en Frank, Leo Houben, Pa en ma Tibben-
Rensen en de kinderen.
Maandag 24 april
Jan Hekking.
Dinsdag 25 april
Overleden familie Blauen-Vlaskamp, 
Herman en Marie König-Haarman.
Woensdag 26 april
Tot zekere intentie.
Zaterdag 29 april
Jan Mulder, Antoon en Marie Slootman-
Duteweerd, Theo en Greet Trip-Paalman, 
Wim Herder, Johan Kelderman.
Zondag 30 april
Antoon Jansen en overleden ouders 
Jansen-Mars, Bernard Herder, Tonnie 
Bosch, Anton Herder, Annie Herder, 
Antoon Kloosterman en overleden fami-
lie, Maria Antonia Cents - Kloosterman, 
overleden Familie Pronk, Henny Sijbom, 
Gait Tielbeke, Dora Nijenkamp-Spoolder, 
Hein en Miene Wiefferink-Reins en Riekie 
en Frank, Leo Houben, Pa en ma Tibben-
Rensen en de kinderen.
Maandag 1 mei
Fons en Elly-Tutert-Paalman.
Dinsdag 2 mei
Overleden familie Blauen-Vlaskamp, 
Herman en Marie König-Haarman.
Woensdag 3 mei
Hein Duteweert.
Zaterdag 6 mei
Antoon Tijs, Mina van der Vegt-Ruiter 
en echtgenoot, Antoon en Marie 
Slootman-Duteweerd,  Bennie Blankhorst, 
Heintje Nijboer-Groteboer, Marietje van 
Straaten-Hauptmeijer, Anton Jansen, Jan 
Schiphorst, Betsie Lammers-Kreileman.
Zondag 7 mei
Herman en Antoon Bloo, Antoon Jansen 
en overleden ouders Jansen-Mars, 
Riky Bruggeman-Kloosterman, Bernard 
Herder, Gerrit Hollegien, Anton en 
Trees Kemper-Jansman, Tonnie Bosch, 
Anton Herder, Annie Herder, Antoon 
Kloosterman en overleden familie, 
Marinus en Mine de Haan - Oldeboer, 
overleden Familie Pronk, Henny Sijbom, 
Piet Albers, Jan en René Pronk, Dora 
Nijenkamp-Spoolder, Gait en Dine 
Oldeboer-Huisman, overleden ouders 
Nijkamp-Marissink, Bernard Wichink Kruit, 
Hein en Miene Wiefferink-Reins en Riekie 
en Frank, overleden familie Hulzebosch-
Meijer, Leo Houben, Jan en Toos Pronk-
Hegteler, Pa en ma Tibben-Rensen en de 
kinderen.
Dinsdag 9 mei
Overleden familie Blauen-Vlaskamp, 
Herman en Marie König-Haarman.
Woensdag 10 mei
Miny Kinds-Jansen.

Vrijdag 12 mei
Jaargedachtenis Elly-Tutert-Paalman.
Zaterdag 13 mei
Jaargedachtenis Hedwig Jorink, Antoon 
en Marie Slootman-Duteweerd.
Zondag 14 mei
Dine Booijink-Mollink, Antoon en Marieke 
Holterman, Antoon Jansen en overleden 
ouders Jansen-Mars, Ma van Dartel, 
Bernard Herder, Hein Booijink en overle-
den familie, Tonnie Bosch, Anton Herder, 
Gerrit en Trees Joxhorst-Overmars, Annie 
Herder, Minie Kloosterman en overleden 
familie, Antoon en Minie Logtenberg - 
Haarman, Overleden familie Pronk, Jans 
en Diene Herder-Wiggers, Nasz van der 
Meer, Ynte van der Meer, Gait Tielbeke, 
overleden ouders Binnenpoorte-Jansen 
en Jan, Dora Nijenkamp-Spoolder, Gait 
en Dine Oldeboer-Huisman, overle-
den Ouders Reimert-Heijmerikx, Dinie 
Marsman-Hoonhorst, Hein en Miene 
Wiefferink-Reins en Riekie en Frank, Leo 
Houben, Betsie Harink-Assink, Pa en ma 
Tibben-Rensen en de kinderen.
Dinsdag 16 mei
Overleden familie Blauen-Vlaskamp, 
Antoon Tijs, Herman en Marie König-
Haarman.
Woensdag 17 mei
Bernard en Mien van de Vondervoort-
Kelderman.
Donderdag 18 mei
Herman en Marie König-Haarman, overle-
den Ouders Bongertman - Kievitsbosch.
Vrijdag 19 mei
Johannes Reins en echtgenote.
Zaterdag 20 mei
Jan Mulder, Mina van der Vegt-Ruiter en 
echtgenoot, Antoon en Marie Slootman-
Duteweerd, Heintje Nijboer-Groteboer, 
Anton Jansen, Henny de Haan, Wim 
Lugtenberg.
Zondag 21 mei
Antoon Tijs, Antoon Jansen en over-
leden ouders Jansen-Mars, Bernard 
Herder, Tonnie Bosch, Anton Herder, 
Annie Herder, Antoon Kloosterman 
en overleden familie, Miep Lenferink, 
Marinus en Mine de Haan - Oldeboer, 
overleden Familie Pronk, Theo en Dora 
Klein Overmeen, Dora Nijenkamp-
Spoolder, Toon Westenenk, overleden 
Familie Waelen-Hamers, Hein en Miene 
Wiefferink-Reins en Riekie en Frank, 
overleden familie Hulzebosch-Meijer, Leo 
Houben, Pa en ma Tibben-Rensen en de 
kinderen.
Dinsdag 23 mei
Herman en Marie König-Haarman, 
Gerrit en Trees Joxhorst-Overmars, Hein 
Wiefferink.
Donderdag 25 mei
Marinus de Haan.

Vanuit de geloofsgemeenschap Raalte
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Vrijdag 26 mei
Jaargedachtenis Jan Roesink, Gé en Trees 
Kelderman-Siero.
Zaterdag 27 mei
Jaargedachtenis Bennie Zwakenberg, 
Antoon en Marie Slootman-Duteweerd, 
André Derksen, Jan Schiphorst.
Zondag 28 mei
Ter gelegenheid van een 50 jarig huwelijk en 
voor overleden dochter Natasja en zoontje 
Patrick, Gerharda Jansen-Klein Koerkamp, 
Jan Schiphorst, Gerrit Haverkamp en over-
leden familie Haverkamp-Kemper, Herman 
en Marie König-Haarman, Bernard Herder, 
Anton en Trees Kemper-Jansman, Tonnie 
Bosch, Anton Herder, Annie Herder, Cecilia 
Tielbeek, Gradus Kloosterman en overle-
den familie, Marinus en Mine de Haan - 
Oldeboer, overleden Familie Pronk, Jans en 
Diene Herder-Wiggers, Jan en René Pronk, 
Gait Tielbeke, Theo en Dora Klein Overmeen, 
overleden ouders Binnenpoorte-Jansen en 
Jan, Dora Nijenkamp-Spoolder, Gait en Dine 
Oldeboer-Huisman, Mans en Anne Temmink-
Kappert, Antoon en Grada Marsman-Dute, 
Hein en Miene Wiefferink-Reins en Riekie en 
Frank, overleden familie Hulzebosch-Meijer, 
Jan en Dieni Roesink-van Vilsteren, Jan en 
Toos Pronk-Hegteler, Pa en ma Tibben-
Rensen en de kinderen,  overleden ouders 
Cor en Bep Hoogendijk-Ammerlaan en 
Gerard Hoogendijk.
Maandag 29 mei
Overleden familie Wiefferink-Reins.
Dinsdag 30 mei
Herman en Marie König-Haarman.
Woensdag 31 mei
Jan en Betsie Harink-Assink.
Vrijdag 2 juni
Herman Bloo, Trees en Theo Blom-de Haan.
Zaterdag 3 juni
Antoon Tijs, Mina van der Vegt-Ruiter en 
echtgenoot, Antoon en Marie Slootman-
Duteweerd, Heintje Nijboer-Groteboer, 
Anton Jansen, overleden ouders Herm en 
Mina Joxhorst-Oosterlaar.
Zondag 4 juni
Antoon Jansen en overleden ouders 
Jansen-Mars, Bernard Herder, Anton en 
Trees Kemper-Jansman, Tonnie Bosch, 
Anton Herder, Annie Herder, Antoon 
Kloosterman en overleden familie, Marinus 
en Mine de Haan - Oldeboer, overleden 
Familie Pronk, Hein en Harrie Bosman, 
Dora Nijenkamp-Spoolder, Hein en Miene 
Wiefferink-Reins en Riekie en Frank, Pa en 
ma Tibben-Rensen en de kinderen.
Dinsdag 6 juni
Herman en Marie König-Haarman.
Woensdag 7 juni
Maria Jansen.
Vrijdag 9 juni
Bend en Annie te Wierik-Temmink, Fien 
Ruiter-Herbrink.

Vanuit de geloofsgemeenschap Raalte

Vanuit de coördinatiegroep
Binnen de coördinatiegroep en het 
pastoraal overleg Raalte is op het 
gebied van pastoraat en diaconie 
het organiseren van een gezamen-
lijke ziekenzalving, het opzetten 
van een DEELKAST, de mogelijk-
heid bieden aan parochianen om 
de communie aan huis te ontvan-
gen en organisatie van Raalte 900.

Gezamenlijke ziekenzalving
Op zaterdag 10 juni houden we een 
gezamenlijke ziekenzalving voor 
alle parochianen van de geloofs-
gemeenschap Raalte. We starten 
om 11.00 uur met een eucharis-
tieviering in de H. Kruisverheffing. 
Na afloop van de viering is er een 
samenzijn met een lunch. Rond 
14.00 uur sluiten we de mid-
dag af. (Enkele) familieleden zijn 
ook van harte welkom bij deze 
ziekenzalving.
Opgave voor deelname aan deze 
dag kan via het secretariaat uiterlijk 
voor 1 juni a.s. Telefonisch via num-
mer 0572-351366 of via de mail: 
kruisverheffing@parochieheiligkruis.nl.

Deelkast
Ook in het 
halletje van 
de H. Kruisverheffing staat nu een 
DEELKAST met als thema: Pak 
wat je nodig hebt en deel wat je 
kunt missen! Iedereen die wat kan 
missen kan het in de DEELKAST 
plaatsen.

Communie aan huis
Op elke eerste vrijdag van de 
maand wordt de H. Communie 
rondgebracht voor de parochia-
nen die niet naar de kerk kunnen 
komen. We beginnen hiermee 
in mei. De volgende data kunt 

u noteren: 5 mei, 2 juni, 7 juli. 
Hiervoor kan men zich aanmel-
den bij het secretariaat van de H. 
Kruisverheffing tel.nr. 0572-351366 
of via de mail: kruisverheffing@
parochieheiligkruis.nl.

Herdenkingsconcert in het kader 
van Raalte 900
In het themaweekend Raalte 
Royaal wordt er op zondag 30 april 
een herdenkingsconcert georga-
niseerd in de H. Kruisverheffing. 
Het concert begint om 15.00 
uur en wordt geïnitieerd door 
Ronald Visser. Deelnemers zijn 
onder andere de uitvaartorgani-
saties uit Salland, muziekvereni-
ging Sint Cecilia en het Sallands 
Mannenkoor. 

Historisch weekend ‘van Raelt 
toe Raalte’ 14, 15 en – 16 juli
In samenwerking met de Plaskerk 
organiseren wij in het weekend 
van 14-15-16 juli verschillende 
activiteiten in en rondom de ker-
ken in het kader van Raalte 900. 
Naast een mooie samenwerking 
met de Plaskerk werken we ook 
samen met de Fotoclub Raalte, Jos 
Segbers, de Vrouwen van Nu en de 
historische vereniging. In de vol-
gende Korenschoof komt er meer 
informatie over het programma.

Administratie en financiën
Zaken die de afgelopen maanden 
aan de orde zijn geweest op het 
gebied van administratie en finan-
ciën: organisatie en uitvoering van 
de actie kerkbalans en het invul-
len van de functie van coördinator 
administratie en financiën. Als 
coördinatiegroep zijn we heel blij 
dat we Frans Wichink Kruit bereid 
hebben gevonden om de taak van 
coördinator administratie en finan-
ciën van de geloofsgemeenschap 
Raalte op zich te nemen. In een 
volgende Korenschoof zal Frans 
zich kort voorstellen. 

Namens de coördinatiegroep
Mariëlle van der Vegt
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Liturgische kalender en heilige van de maand
April 
zondag 2 Palmzondag van het lijden van de Heer
donderdag 6 Witte donderdag
vrijdag 7 Goede vrijdag van het lijden en sterven van de Heer
zaterdag 8 Paaszaterdag/Stille zaterdag
zondag 9 Paaszondag- Verrijzenis van de Heer
zondag 16 Beloken Pasen en zondag van de goddelijke Barmhartigheid
  Heilige Bernadette Soubirous
dinsdag 25 Heilige Marcus, evangelist
donderdag 27 Heilige Petrus Canisius, priester en kerkleraar
zaterdag 29 Heilige Catharina van Siena, maagd en kerklerares,  

patrones van Europa
zondag 30 Vierde zondag van Pasen

Mei 
dinsdag 2 Heilige Athanasius, bisschop en kerkleraar
  Verjaardag van de Wijding van de kathedraal
woensdag 3 de Heiligen Pilippus en Jakobus, apostelen
zondag 7 Vijfde zondag van Pasen 
maandag 8 Verjaardag van de Wijding van de kathedraal
zaterdag 13 Heilige Servatius, bisschop
zondag 14 Zesde zondag van Pasen
donderdag 18 Hemelvaart van de Heer
zondag 21 Zevende zondag van Pasen
vrijdag 26 Heilige Filippus Neri, priester
zondag 28 Pinksterzondag
maandag 29 Heilige Maria, Moeder van de Kerk 
woensdag 31 Maria Visitatie

Juni
donderdag 1 Onze Heer Jezus Christus, eeuwige Hogepriester
  Heilige Justinus, martelaar  
zaterdag 3 de heiligen Carolus Lwanga en gezellen, martelaren
zondag 4 Heilige Drie-eenheid
maandag 5 de Heiligen Bonifatius, bisschop en gezellen, martelaren

Kerk en verdieping

Vanuit de geloofsgemeenschap Raalte

Kringviering
De kringvieringen (iedere 3e zater-
dag van de maand) vinden plaats 
op 15 april en 20 mei om 19.00 uur 
in de H. Kruisverheffing.

Roerende zaken
Het is al weer even geleden dat de laatste viering in de Pauluskerk was. De 
werkgroep die zich over de ‘roerende zaken’ ontfermt is nu bezig om alle 
zogenaamde ‘roerende zaken’ een nieuwe plek te geven. Maar zoals dat 
is bij een verhuizing, er blijven ook spullen over die niet mee verhuist wor-
den. Wij willen de parochianen van de geloofsgemeenschap Raalte graag 
de gelegenheid geven deze spullen, voor een zacht prijsje, te kopen. De 
bezichtiging en verkoop van spullen vindt plaats in de Pauluszaal op zater-
dag 15 april van 10.00 uur - 13.00 uur.
U bent allen van harte welkom.
 
De werkgroep ‘Roerende zaken’ en de coördinatiegroep van de geloofsge-
meenschap Raalte
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Eerste hulp bij katholieke begrippen

Chrismamis
Naast de vieringen van Palmzondag, Witte Donderdag, 
Goede Vrijdag en de Paaswake kent de Goede Week 
die binnenkort voor de deur staat ook nog een andere 
belangrijke viering, namelijk de Chrismamis. Het is de 
eucharistieviering in de Goede Week waarin de bisschop 
de sacramentele oliën wijdt. Normaal gezien vindt deze 
viering plaats in de ochtend van Witte Donderdag, maar 
om praktische redenen kan dit ook in de namiddag van 
Witte Donderdag of op een eerdere dag in de Goede 
Week gevierd worden. Tijdens die viering wijdt de bis-
schop in de kathedraal van elk bisdom of in een andere 
geschikte kerk het chrisma. Chrisma is de olie die onder 
meer wordt gebruikt voor de zalving bij de sacramenten 
van doopsel, vormsel en de wijding tot priester en bis-
schop. Ook zegent de bisschop de olie voor de zieken 
en de olie voor de  deelnemers aan het catechumenaat, 
de volwassenen die zich voorbereiden op het doopsel 
en opname in de Kerk. Het is bij de Chrismamis ook de 
bedoeling dat zoveel mogelijk priesters uit het bisdom 
aanwezig zijn om samen met hun bisschop de eucharis-
tie te vieren. De Chrismamis benadrukt op deze wijze de 
nauwe verbondenheid van de priesters met hun bisschop. 
Tijdens de Chrismamis roept de bisschop de priesters 
dan ook op om trouw te blijven aan de zending die ze bij 
hun wijding hebben ontvangen. Na de homilie hernieuwen 
de priesters, als teken van hun trouw, de beloften die zij 
bij hun wijding aan de bisschop hebben gedaan.

Crucifix
Latijnse benaming voor ‘cruci fix’ (= aan het kruis gena-
geld). Van oorsprong is het kruis een Romeins mar-
telwerktuig waaraan ter dood veroordeelden werden 
opgehangen of vastgespijkerd. Ze stierven door uitput-
ting en verstikking. Het zogeheten Latijnse kruis is het 
belangrijkste symbool in het christendom geworden. Het 
symboliseert in feite de overwinning van Jezus op de 
dood. Naast het Latijnse kruis zijn er verschillende andere 
typen kruisen. De balken van het kruis zijn dan op een 
andere manier met elkaar verbonden. Zo kennen we het 
Griekse kruis en het Antonius- en Petruskruis. In onze 
Nederlandse taal wordt in plaats van het woord ‘crucifix’ 
meestal het woord ‘kruisbeeld’ gebruikt.
*Het christelijke kruis komt in de Nederlandse taal regelmatig in gezeg-

den voor, zoals in: ‘ieder huisje heeft zijn kruisje’ (er mankeert overal wel 

iets aan) en ‘dit gezin heeft een zwaar kruis te dragen’ (moet met iets 

zeer ernstigs leven).

Curie
Komt uit het Latijn: ‘curia’ = vergadering, raad. In de ker-
kelijke organisatie heeft het woord ‘curie’ twee betekenis-
niveaus: 1: de Romeinse Curie bestaat uit instanties die 
de paus bijstaan in het vervullen van zijn taken als hoofd 
van de wereldwijde Rooms-Katholieke Kerk. Zo vallen het 
Staatssecretariaat van de paus onder deze Curie en ook 
meerdere congregaties, bestuursorganen van de paus, 
zoals: de rechtbanken en administratieve instanties. 2: 
Ook op nationaal bisdomniveau zijn er curies/organen die 
de bisschop bijstaan in het werk van het bisdom.
*De Congregatie voor de Geloofsleer is één van de oudste organen van 

de Romeinse Curie.

Kerk en verdieping

Heilige Bernadette Soubirous
Wie was Bernadette Soubirous? Honderdvijfenzestig 
jaar geleden, op 11 februari 1858, kreeg Bernadette 
Soubirous, op 14 jarige leeftijd, voor het eerst een ver-
schijning van de Heilige Maagd Maria bij de grot van 
Massabielle in het Franse Lourdes. Wat is daar nu eigen-
lijk allemaal gebeurd en gezegd in 1858?  Bernadette 
zag tijdens het houtsprokkelen, in de bovenste nis van 
de grot een dame, in het wit met een blauwe gordel 
en een gele roos op elke voet. De Dame vraagt aan 
Bernadette: “Wilt u zo goed zijn voor mij, om gedurende 
twee weken naar hier te komen? 
Ik beloof niet u hier in deze wereld 
gelukkig te maken, maar wel in de 
andere”.

Bij de verschijningen kreeg 
Bernadette boodschappen mee. 
Zoals bijvoorbeeld: “Ga drinken 
en u wassen aan de bron” waarna 
Bernadette in de grond woelt en 
zich wast met modderig water dat 

daar plots opborrelt. “Ga aan de priesters zeggen hier 
een kapel te bouwen, ik wil dat men hier in processie 
naar toe komt”. 

Ondanks veel, ondanks alle tegenslagen, ondanks de 
armoede, ongeloof om haar heen, een zwakke gezond-
heid, ondanks dat iedereen iets vond van haar is 
Bernadette Soubirous blijven doen wat ze vond, voelde 
wat ze moest doen. Vol vertrouwen en diepgelovig.

Na herstel van een cholera-epi-
demie houdt Bernadette astma 
en tuberculose over en haar 
groei blijft achter. Uiteindelijk, 
nadat ze bereikt heeft dat er een 
kapel gebouwd wordt, verlaat 
ze Lourdes en treedt toe tot 
de Zusters van liefdadigheid in 
Nevers. Ze neemt de naam aan 
Marie-Bernard. Hier overlijdt ze 
op 35jarige leeftijd. 
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Voorjaarsbedevaart naar Banneux
Vanuit het bisdom Utrecht zal er dit 
jaar weer een voorjaarsbedevaart 
naar Banneux worden georgani-
seerd en wel van vrijdag 19 tot en 
met dinsdag 23 mei. Banneux is 
de bedevaartplaats in de Belgische 
Ardennen. Hier verscheen Maria in 
1933 aan Mariette Béco en deed 
zij een Bron ontspringen “voor 
alle naties… voor de zieken…”. 
Sindsdien komen pelgrims uit diverse landen naar 
Banneux en dat zijn niet alleen zieken. Een ieder is wel-
kom, maar deze bedevaart is vooral bedoeld om ook 
zieken en hulpbehoevenden de mogelijkheid te bieden 
om Banneux te bezoeken. Daartoe gaan er diverse vrijwil-
ligers mee, waaronder een arts en verpleegkundigen die 
u de zorg bieden die u nodig heeft. Brancadiers dragen 
zorg voor uw koffers en vrijwilligers zorgen dat u te eten 
en te drinken krijgt. U stapt in uw eigen regio in de bus. 
Er zijn voldoende rolstoelen en rollators aanwezig, maar 

u kunt ook uw eigen 
rolstoel of rollator mee-
nemen indien nodig. Als 
u dat wenst gaat iemand 
met u mee om een kaars-
je op te steken of voor 
het kopen van een sou-
venirtje. In die vijf dagen 
volgen we een compleet 
pelgrimsprogramma. Elke 

dag is er een Eucharistieviering. We bidden de Kruisweg, 
er is een viering met handoplegging, bidden samen bij 
de Bron en brengen een kaarsen- en/of bloemhulde aan 
Maria. We gaan met eigen priesters en vaak komt er een 
bisschop op bezoek. Alle vieringen zijn in het Nederlands 
of er wordt Nederlands gesproken. Wordt het u even te 
veel, dan kunt u even rusten. Er is voldoende tijd voor 
ontspanning. En dit alles voor een prijs van € 365,00 met 
eten en drinken, de busreis en verzekeringen inbegrepen.

Mocht u wel mee willen naar Banneux, maar komt het u in 
deze periode niet uit om mee te gaan, dan is de najaars-
bedevaart van vrijdag 6 tot en met dinsdag 10 oktober 
2023 misschien iets voor u. Er zal waarschijnlijk ook een 
tweedaagse bedevaart worden georganiseerd, maar dat 
is nu nog niet bekend.
U kunt verdere inlichtingen krijgen of zich opgeven bij uw 
propagandist:
Hennie Temmink 0572-351727 (Broekland, Raalte, 
Luttenberg en Mariënheem), Marietta Hegeman 
06-42735109 (Heeten en Nieuw-Heeten) en Jan Arink, 
0570-523247 (Wijhe, Boerhaar, Olst en Boskamp).

Hennie Temmink, Marietta Hegeman en Jan Arink

Bedevaart 29 april - 6 mei nog enkele plaatsen beschikbaar
In de week van zaterdag 29 april tot en met zaterdag 6 
mei 2023 gaan we met onze parochie H. Kruis mee met 
de bisdombedevaart naar Lourdes. Dit is de 5e editie 
van deze steeds weer mooie en indrukwekkende bede-
vaart. Ook in de voorgaande edities was er telkens een 
groep pelgrims uit onze parochie mee. 

We gaan met een groep pelgrims op bedevaart naar 
Lourdes. Een mooie groep, waaronder ook jongeren, zal 
samen met Pastor de Bekker die hotelpastor zal zijn en 
Jolanda Gerritsen als reisleider. Wij vertrekken op zater-
dag 29 april vroeg per bus vanaf de H. Kruisverheffing 
richting de TGV in Noord-Frankrijk. Vandaaruit reizen we 
met alle pelgrims van het Aartsbisdom Utrecht samen 
verder naar Lourdes. Tijdens deze reis is er op zondag 
30 april om 10.00 uur een eucharistieviering aan de Grot 

van Massabiele, deze zal door KRO-NCRV live uitge-
zonden worden. De kosten voor deze reis zijn € 995,00 
per persoon op basis van een tweepersoonskamer, 
€ 170,00 toeslag voor een eenpersoonskamer. Voor kin-
deren, gezinnen en jongeren is er een speciaal tarief. 

Lijkt het u bijzonder om deze 
bedevaart zelf mee te maken? 
Er zijn nog enkele plaatsen 
beschikbaar. Neem hiervoor 
dan contact op met Jolanda 
Gerritsen:  
jgc.gerritsen@gmail.com  
of 06-12569803.
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Bedevaart 21 – 26 september 
Deze bedevaart is voor iedereen, 
maar dit jaar is er specifiek ook aan-
dacht voor mensen die zorg nodig 
zijn (zorgvraag in overleg). Daarom 
hebben wij een hotel gereserveerd 
met zorgmogelijkheden. Op bede-
vaart gaan is het samen komen van 
jong en oud, ziek en gezond. Een 
plek voor ontmoeting met inhoud, 
samen bidden, praten, luisteren en 
lachen met aandacht en respect 
en waar nodig elkaar helpen. Hebt 
u zorg nodig dan komen wij in een 
persoonlijk gesprek overleggen wat 
u aan zorg nodig bent en wat wij aan 
zorg kunnen bieden. Samen gaan we 
op reis om gesterkt door Maria en 
Bernadet, met mooie herinneringen 
huiswaarts te keren.

Wij gaan met een kleine groep, 25 
mensen inclusief vrijwilligers. Wij ver-
trekken vanaf vliegveld Maastricht. 
De kosten voor het zorghotel € 
1.095,00 en toeslag 1 persoons-
kamer € 185,00. De busreis naar 
Maastricht wordt nu geschat op € 
35,00 (heen- en terugreis).
Opgave voor deze bedevaart kan bij 
Marion Kogelman. Telefoon 0572-
365448 of 06-18291938 of per mail 
naar mkogelmanbloo@gmail.com.

Boekbespreking
Bedezang: liederen bidden door de dag.
Thomas Quartier is benedictijner mon-
nik en hoogleraar in Nijmegen en Leuven 
en medewerker van het Titus Brandsma 
Instituut. Vorig jaar, gedeeltelijk in corona-
tijd, werd hij uitgeroepen tot Theoloog des 
Vaderlands. Hij heeft in die periode zijn 
gitaar weer voor de dag gehaald.
In zijn boekje ‘Bedezang’ zingt hij zelf 
gecomponeerde liederen voorzien van 
eigen teksten. Zelf zegt hij dat de liederen 
een variant zijn op het dagelijks gebed in 
het klooster. In de morgen, de middag en 
de avond zoekt hij rust. Ook op allerlei 
andere momenten in de dag kun je door te 
luisteren, bidden.
De cd wordt bijgeleverd achter in het 
boekje.

Wat zou er moeten gebeuren 
om de mensen meer respect voor elkaar te laten hebben?
Zou het helpen 
als we allemaal een dag muis zouden zijn?
Hoe hard we ook roepen
alleen een luisteraar zal ons gepiep horen.,
maar niet begrijpen wat we willen.
Hoe groot ben je nog
als je achterna wordt gezeten door een rode kater.
Als er alleen eten te halen is in een val
als drinkwater tussen het plastic in de goot drupt..
Hoe zal het zijn als je niet gezien wordt
en wordt vertrapt..
Of je kind wordt vermist
misschien geraakt door een kogel
een mes
een scheldwoord.
Hoe zal het zijn als een roofvogel je nest ontdekt.
Of als  je holletje verzakt
of volloopt met water.
Hoe zal het zijn als een muis
die toevallig groter is dan jij,
je eten steelt
of je jongen voor hem laat werken.
Hoe zal het zijn
als je je zo klein voelt?
Zal je leren kijken
luisteren
meevoelen
denken aan een ander?
Als dat zo is
lijkt het me een goed plan
allemaal een dag een muis te zijn.
met een lekker blokje kaas.

Annette
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Wereldjongerendagen! Ga je mee?
De Wereldjongerendagen (WJD) zijn 
een van de grootste evenementen 
op aarde! Soms tot wel miljoenen 
jongeren komen elke 2 tot 3 jaar 
samen om met elkaar het katholieke 
geloof te vieren. Elke keer gebeurt 
dit op een andere plek in de wereld, 
bijvoorbeeld in Madrid (2011), Rio 
de Janeiro (2013), Krakau (2016) en 
Panama (2019). Deze keer is het in 
Lissabon, Portugal. Relatief dicht bij 
huis dus. Ook de paus viert met de 
jongeren mee en is er zelfs bij! Het 
is een feest waar je jongeren (16-30) 
van over de hele wereld ontmoet 
en leert kennen. Je leert een andere 
cultuur kennen, maakt nieuwe vrien-
den en ziet dat je niet de enige jon-
gere in de wereld bent die interesse 
heeft in het geloof. 
Je leert ook meer over dat geloof 

en brengt verdieping aan in je 
eigen geloofsleven. Het thema 
voor deze WJD is ontleend aan het 
Lucasevangelie: “Maria stond op en 
ging met spoed” (Lucas 1,39).
Is het een beetje eng om mee te 
gaan? Jazeker, maar het is een 
ervaring die uniek is. Fabian en Eline 
gaan voor de eerste keer ´we vinden 
het best spannend, maar hebben 
er heel veel zin in om dit avontuur 
aan te gaan, nieuwe mensen van 
over de hele wereld te ontmoeten 
en samen ons geloof te vieren en te 
verdiepen”. Matthijs en Lucas waren 
er ook bij in Krakau: “het was een 
indrukwekkende ervaring die ons 
geloof verdiept heeft en blijvende 
vriendschappen.” Vanuit de parochie 
gaat pastor Gauthier de Bekker mee.  

Meer info op www.wjd.nl Let op! 
Aanmelden voor de WJD kan tot 
en met 31 mei, dus wees er snel 
bij! Op 25 april is er een informa-
tiebijeenkomst in Hengelo (in de 
pastorie van de Lambertusbasiliek, 
Enschedesestraat 1, Hengelo). 
Aanvang 20.00 uur. Ook bij pastor 
Gauthier de Bekker kun je informatie 
krijgen  
(gdebekker@heiligelebuinus.nl / 
06-22339977). 
Wie staat er op om samen met ons 
op avontuur te gaan? 

Lucas, Eline, Matthijs en Fabian

Kinderkamp en tienerkamp 2023
Afbeelding kinder- en tienerkamp toevoegen
Na de succesvolle editie van 2022 organiseert het 
Aartsbisdom Utrecht ook in 2023 weer een kinder- en tie-
nerkamp. Beide zomerkampen vinden opnieuw plaats op 
Kampeerboerderij De Heidebloem in Haarle.

Kinderkamp Koning(in) voor een week
Wat zou jij doen als je koning of koningin was? Hoe denk 
je dat het is om een land te regeren en in een paleis te 
wonen? Wil jij eens een weekje koning(in) zijn? Ga dan 
mee op het kinderkamp van Aartsbisdom Utrecht! Met 
het thema ‘Koning(in) voor een week’ gaan we tijdens 
het kinderkamp kijken naar verschillende verhalen uit 
de bijbel waar koningen en koninginnen in voorkomen. 
Daarnaast organiseren we allerlei leuke activiteiten, gaan 
we spelletjes spelen, knutselen, keten, zwemmen, lekker 
eten en nog veel meer!

Wanneer: 12 tot en met 17 augustus 2023
Waar: Kampeerboerderij de Heidebloem
 Oude Deventerweg 8a, 7448 RL 

Haarle
Wie: Kinderen van 7 t/m 12 jaar
Aantal deelnemers: Maximaal 30
Hoofdleiding: Vicaris Hans Pauw en Anne en 

Remco Peters
Kosten: € 125,00 per kind. Als er meerdere 

kinderen uit één gezin meegaan, is 
er een speciaal tarief van € 75,00 per 
extra kind (voorbeeld: 2 kinderen = 
€ 200,00 i.p.v. € 250,00)

Aanmelden via www.jongaartsbisdom.nl kan tot 30 juni 2023.

Tienerkamp Reis rond de wereld
Goed nieuws: we gaan weer op 
reis! Dit keer niet door de tijd, maar 
rond de wereld! We bezoeken de 
hoogste bergtoppen en duiken in 
de diepste zeeën. Zo maken we 
kennis met allerlei verschillende 
culturen, dieren en planten die 
onze prachtige aarde kent. Tijdens 
de vele spellen krijg je de kans om 
je te bewijzen als echte ‘globetrot-

ter’. Daarnaast staan er natuurlijk ook meerdere uitstapjes 
en catecheses op het programma. Ga jij mee met ons op 
avontuur? Meld je dan snel aan!

Wanneer:  12 tot en met 17 augustus 2023
Waar: Kampeerboerderij de Heidebloem
 Oude Deventerweg 8a, 7448 RL 

Haarle
Wie: Tieners van 13 t/m 16 jaar
Aantal deelnemers: Maximaal 30
Hoofdleiding: Priester Gauthier de Bekker, Rik 

Ledoux en Bas Kolfschoten
Kosten: € 145,00 p.p. Als er meerdere tieners 

uit één gezin meegaan, is er een spe-
ciaal tarief van € 95,- per extra tiener 

 (voorbeeld 2 tieners = € 240,00 i.p.v. 
€ 290,00)

Aanmelden via www.jongaartsbisdom.nl kan tot 30 juni 2023.

Meer informatie over beide kampen via e-mail:  
zomerkampen.aartsbisdom@gmail.com.
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Chrismamis

Broeders en zusters in Christus, van 
harte nodig ik u hierbij uit voor de 
jaarlijkse Chrismamis voor heel ons 
Aartsbisdom Utrecht. De Chrismamis 
is een hoogtepunt in het kerkelijk 
jaar, mede omdat wij dan met verte-
genwoordigers van al onze parochies 
en locaties bijeen zijn rond Christus, 
onze Heer en Herder. Met elkaar zul-
len we in het bijzonder ook bidden 
voor vrede en gerechtigheid voor 
Oekraïne en in heel de wereld.

Iedereen is bij deze viering welkom. 
Op de eerste plaats uzelf, maar ook 
de volwassenen die zich voorberei-
den op hun doopsel en/of vormsel 
en kinderen/jongeren die het vorm-
sel gaan of hebben ontvangen. Hun 
aanwezigheid is een verrijking voor 
de Chrismamis. Dat geldt ook voor 
de vluchtelingen die in uw parochies 
naar de kerk komen. 
Daarom aan u het vriendelijke ver-
zoek om vanuit elke locatie in uw 
parochie met een groep parochianen 
naar de Chrismamis te komen. Zo 

kunnen vele gelovigen deze indruk-
wekkende viering meebeleven.

Datum: woensdag in de Goede 
Week: 5 april 2023
Adres: Onze Lieve Vrouwekerk, 
 Hoofdstraat 18 
 te Apeldoorn 
Aanvang: 19.00 uur

Tijdens de Chrismamis vindt de 
zegening plaats van de olie voor de 
zieken alsook die voor de geloofs-
leerlingen. Daarna wordt het Chrisma 
gewijd dat voornamelijk gebruikt 
wordt bij het doopsel, het vormsel en 
de priesterwijding.

Biechtgelegenheid
Voorafgaand aan de Chrismamis is 
er gelegenheid tot het ontvangen van 
het sacrament van boete en verzoe-
ning ofwel de biecht. Van 18.00 uur 
– 18.45 uur zullen daarvoor priesters 
beschikbaar zijn tussen het hoogal-
taar en het priesterkoor van de Onze 
Lieve Vrouwekerk.

Overhandiging nieuwe HH. Oliën
De overhandiging van de nieuwe HH. 
Oliën na afloop van de Chrismamis 
geschiedt op drie plaatsen in de kerk 
en wel per vicariaat. Het zal per paro-
chie verschillen of de bestelde flesjes 
HH. Oliën worden meegenomen door 

de pastoor of door anderen die de 
parochie vertegenwoordigen. 

Voedselbank en Kledingbank 
Graag nodig ik degenen die naar de 
Chrismamis komen uit voedsel dat 
enige tijd houdbaar is mee te nemen 
voor de Voedselbank Apeldoorn. 
Kleding voor de Kledingbank van 
de Gemeenschap van Sant’Egidio 
Apeldoorn is ook zeer welkom. Er is 
in het bijzonder behoefte aan sokken, 
ondergoed en handdoeken. Voor 
meer informatie zie:  
www.santegidio.nl. Voorafgaande 
aan de Chrismamis kan e.e.a. worden 
afgegeven in het portaal van de kerk. 

Wens
Van harte hoop ik – mede namens 
de andere leden van de bisdomstaf – 
dat vele priesters, diakens, pastoraal 
werk(st)ers, leden van onze parochie-
besturen, locatieraden, pastoraats-
groepen, diaconaal assistenten, 
catechetisch medewerkers en vele 
anderen deze feestelijke Chrismamis 
komen meevieren. 

U allen wens ik een gezegende 
Veertigdagentijd, onze opgang naar 
Pasen.

+ Willem kardinaal Eijk
aartsbisschop van Utrecht

Tien jaar paus Franciscus
Op 13 maart is het tien jaar geleden dat paus Franciscus aantrad. Na het 
plotselinge terugtreden van de eind vorig jaar overleden paus Benedictus 
XVI werd op 13 maart 2013 de Argentijnse kardinaal Jorge Mario Bergoglio 
tot paus gekozen. Hij nam toen de naam Franciscus aan. Het was voor het 
eerst in de geschiedenis dat een paus deze naam koos. Hij gaf daarmee 
direct een statement af, want net als zijn patroon Sint-Franciscus vraagt 
paus Franciscus voortdurend aandacht voor de armen en de zwakken in de 
samenleving.
Wat veel mensen niet weten is dat paus Franciscus van beroep eigenlijk 
chemisch technicus is. Hij werkte enkele jaren in een laboratorium, voordat 
hij priester werd en intrad bij de jezuïeten. Hij verbleef enige tijd voor studie 
in Spanje, Ierland en Duitsland en was onder meer provinciaal overste van 
zijn orde in Argentinië. In 1992 werd hij hulpbisschop van Buenos Aires en in 
1998 aartsbisschop van dat bisdom. Ook in die tijd trok hij zich te lot van de 
armen in de sloppenwijken al aan. In 2001 werd hij kardinaal en in 2013 paus.
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Activiteiten Raad van kerken Raalte-Broekland 2022.
Na een rustige periode in verband met Corona 
hebben we in april 2022 onze activiteiten 
weer voortgezet. Pastoor Cornelissen is onze 
voorzitter geworden na het vertrek van pastor 
Nijland.
De Stöppelhaene tentviering  was een mooie 
dienst met als voorgangers ds. Slaar en pas-
toor Cornelissen en de muziek van “Ons 
Genoegen”.

Tijdens de Vredesweek hebben we een sfeer-
volle activiteit georganiseerd samen met de 
werkgroep Samen Leefbaar Mariënheem. Een 
wandeling en fietstocht vanaf de kerken in 
Raalte naar de kerk in Mariënheem. Jammer 
van het slechte weer, zelfs de fakkels die 
waren aangestoken bij de vredesvlam in de 
synagoge waren snel uit. Bij het monument in 
Mariënheem hebben we zonnebloemen gelegd. 
De kerk was mooi versierd d.m.v. de 
Vredesboom, tekeningen, een net vol duiven. 
Wensen uit de Vredesboom: Vrede in eigen 
hart, gelijkheid voor iedereen, dat ieder mens 
mag worden gezien en erkend, dat je mag zijn 
wie je bent, meer aandacht voor de ander, 
met vrede in je hart krijg je vrede in de wereld, 
omzien naar elkaar, respect en luisteren naar 
elkaar, stop de oorlog, ruimte maken voor 
elkaar, eerlijkheid, rechtvaardigheid, broeder-

schap, verbondenheid, eerlijke verdeling, finan-
ciële steun als dat nodig is, dat alle kinderen 
naar school kunnen gaan, Vrede in je hart door 
de Here Jezus, luisteren naar elkaar, elkaar 
beter kunnen begrijpen, Samen Samen, Vrede, 
Vrede.

Nu er in de kerk te Broekland geen dien-
sten meer worden gehouden en we met 
Mariënheem ook veel samen werken hebben 
we onze naam gewijzigd in Raad van kerken 
Raalte e.o. (en omstreken).

Mariëlle van der Vegt

Lenteconcert Deventer Symfonisch Orkest op zaterdag 29 april
Het jubilerende Deventer Symfonisch Orkest (in 2021 honderd jaar springlevend!) komt met veel 
plezier een mooi lenteconcert geven in de Plaskerk te Raalte op zaterdagavond 29 april 2023. Zij 
spelen een gevarieerd en luchtig, licht klassiek programma met voor ieder wat wils. Het orkest staat 
onder leiding van dirigent Alike Jonkman.

Aanvang is 19.30 uur, de kerk is open vanaf 19.00 uur. Een kaartje kost € 8,00. De kaartverkoop 
vindt plaats in het Annahuis in Raalte (ter plekke te betalen), of u kunt zich van tevoren aanmelden 
via email (activiteiten@pknraalte.nl), betaling kan dan bij de ingang. 

U bent van harte welkom om dit concert in de Plaskerk bij te wonen.

Hartelijke groet,
Gea Groote Wolthaar
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Musical Emmaus door KISI
We zijn blij en trots dat we op zondag 23 
april KISI mogen verwelkomen met hun 
nieuwste Musical productie Emmaus. Zij 
spelen in het Titus Brandsma Huis. De voor-
stelling begint om 15.00 uur, 
de deuren gaan open om 14.30 uur. Na de 
voorstelling kun je met een drankje erbij 
napraten met de spelers.

KISI brengt de musical met een gezelschap 
van kinderen, jongeren en volwassenen, 
en heeft jarenlange ervaring in musicals vol 
humor én diepgang. Meer info: www.kisi.nl.

Kortom: het belooft een prachtige middag te worden waar ieder-
een, maar vooral ook gezinnen met kinderen bijzonder welkom zijn! 
Tickets zijn te bestellen via de KISI website. Ticketprijzen: € 9,99 per 
persoon en € 32,00 voor een vierpersoonsticket.

Voor verdere vragen: mail naar aoomes@heiligelebuinus.nl.

Lees, luister, doe of kijk

Breiwerk inleveren voor de 
Filipijnen
Op dinsdagmiddag 18 april kan er om 
14.00 uur in de Buut op Swanenwoerd 
weer breiwerk ingeleverd worden. Truus is 
weer hersteld en wil dan graag wat vertel-
len over het werk daar.
Zij zorgt ook weer voor wat wol. Wij zien 
jullie dan graag.
Voor meer info kunt u gerecht bij Annie 
Eilert, tel 0572-360387.

Trek op tijd aan de bel

Wie het financieel net kan redden, 
kan door een kleine tegenslag al in 
geldnood komen. Het overkwam 
Lieke. Ze wist zich nog lange tijd te 
redden door elke maand een aantal 
automatische incasso’s terug te boe-
ken. Maar toen ze zag hoe hoog de 
extra kosten waren geworden door 
de betalingsachterstanden, realiseer-
de ze zich dat het zo niet verder kon. 
Ze legde haar noodkreet voor aan de 
gemeente Hellendoorn en kwam zo 
in contact met Stichting BOOM en 
Stichting Hulpfonds Hellendoorn.

Lieke (45): “Ik zat op dat moment 
echt met mijn handen in het haar. 
Voor mijn scheiding had ik me nooit 
verdiept in de financiën van ons 
gezin. Nu moest ik het ineens alleen 
doen. Op zich verdiende ik helemaal 
niet slecht, maar alles is veel duurder 
geworden. Op een gegeven moment 
waren mijn maandelijkse lasten hoger 

dan mijn inkomen. Toen mijn arbeids-
contract niet werd verlengd en het 
aantal schuldeisers alleen maar 
toenam, wist ik dat ik hulp moest 
vragen.”

Financiële hulp
“De vrijwilligers van Stichting BOOM 
hebben me eerst geholpen om mijn 
financiële situatie in kaart te bren-
gen. BOOM staat voor Budget Op 
Orde Maken. Zij vonden het allemaal 
wel meevallen, maar dat gevoel 
had ik zelf niet. Hun conclusie was 
dat ik mijn gewone maandelijkse 
lasten prima zelf kon betalen. Het 
terugbetalen van de opgelopen 
schulden was een ander verhaal. 
Zij stelden voor om daarvoor een 
beroep te doen op het Hulpfonds. 
Het Hulpfonds heeft meerdere 
mogelijkheden om mensen die tegen 
financiële problemen aanlopen te 
helpen. Dat doen ze met geld, met 
goederen of door een lening te ver-
strekken. Door de situatie waarin ik 
zat, kwam ik in aanmerking voor een 
lening. Daarmee heeft het Hulpfonds 
al mijn schuldeisers betaald. Dat 
gaf me gelijk al heel veel rust. Deze 
lening betaal ik in maandelijkse ter-
mijnen terug aan het Hulpfonds. Wat 

ik ook erg waardeer, is dat daarbij 
heel zorgvuldig is gekeken naar welk 
bedrag voor mij haalbaar is. Dat 
deze vrijwilligers mij zo goed hebben 
geholpen en dit allemaal voor mij 
hebben geregeld, vind ik grandioos. 
En er is nog meer goed nieuws, want 
medio februari begin ik in mijn nieu-
we baan. Hierdoor wordt het financi-
eel allemaal nog iets gemakkelijker.”
 
Oplossing
Over de vraag wat ze anderen zou 
adviseren die in een vergelijkbare 
situatie zitten, hoeft ze niet lang na 
te denken. “Steek je kop niet in het 
zand en trek eerder aan de bel. Ik 
heb bijna 3 jaar  aangerommeld om 
rond te komen en nu was er binnen 2 
maanden een oplossing.” 

Hulpfonds Hellendoorn
Stichting Hulpfonds Hellendoorn 
ondersteunt inwoners van de 
gemeente Hellendoorn die over wei-
nig geld beschikken. Wil je weten 
wat het Hulpfonds voor jou kan bete-
kenen? Kijk dan op  
www.stichtinghulpfondshellendoorn.nl 
of bel  06-12535512. 
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Dirigent
Van mijn Franse voorvader, kreeg ik 
de welluidende achternaam Bâton 
met een accent circonflexe op de a. 
Deze informatie heb ik eens opge-
zocht in de akten die ik heb ingezien 
bij de burgerlijke stand.
Later hoorde ik van mijn moeder dat 
ze mij Antoine had genoemd omdat 
ze dat zo’n mooie naam vond en 
mooi vond klinken bij Bâton. Het 
is vaak zo, en zo is het ook bij mij 
gegaan, dat vrouwen de namen 
van de kinderen bepalen al wordt 
er, voor de definitieve vaststelling, 
wel veel over gesproken door de 
partners samen. Toen ik later op 
de mulo franse les kreeg kwam ik 
er achter dat mijn naam de franse 
vertaling was voor dirigeerstokje. Ik 
vond het zelf een mooie welluidende 
naam maar ook wel redelijk bijzon-
der en kreeg, misschien wel mede 
daardoor, interesse in klassieke 
muziek. Mijn voornaam werd later 

door vrienden ingekort tot simpel 
Ton maar ook dat wende wel. In klas 
8 ging ik op pianoles en zo ontstond 
al vroeg bij mij de belangstelling 
voor muziek en het idee om dirigent 
te worden. In mijn studententijd 
leerde ik ook viool spelen en sloot 
mij aan bij een jazz orkestje.

In de tijd van Napoleon, toen ieder-
een verplicht werd een naam aan te 
nemen, ontstonden de achternamen 
schilder, timmerman, schoenmaker 
en smid, al naar het beroep dat men 
uitoefende. Ik bedacht om het in 
de andere volgorde te doen, ik had 
immers de naam al, en zo besloot 
ik om dirigent te worden. Het stokje 
overnemen is een uitdrukking die 
helemaal past bij het beroep van 
dirigent. En ook het gezegde “Een 
stok achter de deur” doet mij nog 
vaak denken aan de duw die mijn 
ouders mij mentaal regelmatig 
gaven, met hun opmerking “moet 
je niet studeren?”. Het non-verbaal 
communiceren is praten met handen 
en voeten, al gebruik ik die laatsten 
alleen maar om te stampvoeten. 
Veel mensen ondersteunen hun 
verhaal vaak met veel bewegingen 
en gebaren om iets duidelijk te 
maken. Dat doe ik dus door middel 
van mijn bâton, dat stokje waarmee 

je kunt inzetten en afslaan, de maat-
soort en het tikpunt kunt aangeven. 
Noem het een soort van “ergens een 
stokje voor steken”.
Nederland kent heel veel orkesten 
en zo’n 15.000 koren waarvan de 
meesten gebruik maken van de 
diensten van een dirigent. Dat is 
ook het mooie van dit vak, waarbij 
je met een simpele beweging musici 
of kelen in beweging kunt zetten, 
waardoor je weer heel veel mensen 
kunt laten genieten.
De strijkstok, overigens een heel 
andere stok, zou ik in dit verband 
nog kunnen noemen maar dit heeft 
vaak een negatievere betekenis 
als er iets aan blijft hangen. Maar 
voor een violist of cellist is het een 
heel ander voorwerp waarmee 
prachtige klanken kunnen worden 
voortgebracht.

Je kunt met de kippen op stok gaan 
maar in plaats daarvan kun je ook 
even naar muziek gaan luisteren. 
Naar muziek moet je eigenlijk elke 
dag luisteren en niet uitstellen tot 30 
februari want dan komt het er niet 
van.

Joost

Wat betekent vrijheid voor jou?
5 jaar Roomse Herrie op de Bra. 8 jaar geleden is 
Roomse Herrie gestart met een alternatieve viering in 
plaats van de kerkelijk gebruikelijke lezingen en gezan-
gen. Er is ruimte in deze opzet voor andere teksten en 
top-2000 liederen. Inmiddels 78 jaar geleden werden 
we bevrijd van de laatste overheersers. Niet zo heel veel 
mensen weten in ons land tegenwoordig nog wat het 
betekent niet vrij te zijn. Alhoewel, je zult maar in het 
aardbevingsgebied in Groningen wonen of slachtoffer 
zijn van de toeslagenaffaire. Daaromheen is de lustrum-
viering gemaakt, binnen het uitgebreide programma dat 
in de gemeente Olst-Wijhe rond 75 + 2 jaar vrijheid is 
opgezet en uitgevoerd.

Waar:  Willibrorduskerk Boerhaar
wanneer:  zaterdag 22 april 2023
tijd:  19.00 tot 20.00 uur
extra:  gezellig napraten op het kerkplein
Medewerkenden: Amicitia Boerhaar
 Brase Verrassing
 Vocal Time uit Hellendoorn.
 Voorbereidingsgroep met Harry Bloo
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Informatie en contactblad van de parochie Heilig Kruis

Pastoraal team
R.G.W. (Ronald) Cornelissen
Pastoor, 06-30162625
cornelissen@aartsbisdom.nl

M.J. (Marc) Brinkhuis,
Diaken, 06-33756089
mbrinkhuis@heiligelebuinus.nl

A.M.A.L. (Lonneke) 
Gunnink- van den Berg
Pastoraal werker,038-4527475
lonnekegunnink@hetnet.nl

G. (Gauthier) de Bekker
Pastor , 06-22339977
gdebekker@heiligelebuinus.nl

Bernadet Albers
Opbouwwerker, 06-54685666
bernadet@bamca.nl

Parochie van de geloofsgemeenschappen van 
Broekland, Haarle, Heeten, Holten, Luttenberg, 
Mariënheem, Nieuw Heeten en Raalte  

(www.parochieheiligkruis.nl)

Bestuur
Voorzitter: Ronald Cornelissen
Vicevoorzitter: Genio Ruesen
vicevoorzitter@parochieheiligkruis.nl
Secretaris: Betsie Wanders
bestuurssecretaris@parochieheiligkruis.nl

Penningmeester: Mark Holterman
penningmeester@parochieheiligkruis.nl
Vastgoedman: Gerrold Hulsman
vastgoed@parochieheiligkruis.nl
Juniorlid: Fabian Kappert
Vanuit pastorale team: Marc Brinkhuis

Vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen en integriteit
Betsie Engberink-Herder, 06-39123497

Wanneer er adreswijzigingen zijn van parochianen, of wijzigen in de vrijwilligers, 
contactpersonen, dirigenten of organisten, dit graag doorgeven aan bovenstaand 
emailadres. Dit voorkomt veel extra werk en misverstanden.

Bereikbaarheidsdienst voor uitvaart en ziekenzalving: 06-53964140

Inleveren kopij en intenties:
De volgende Korenschoof verschijnt 
op 9 juni 2023. Uw bijdrage voor 
de periode van 9 juni tot en met 1 
september kunt u inleveren uiterlijk 
vrijdag 26 mei om 12.00 uur bij 
korenschoof@parochieheiligkruis.nl.

Redactie Korenschoof
Bernadet Albers, Regien Griipma, Marietta Hegeman, Liesbeth Kemper, Leo 
Kerkvliet, Bart Salden, Jos Veldhuis, Betsie Vree Egberts, Betsie Wanders, Carla en 
Hendrik Jan Bonte. Technische verzorging en lay-out: Veldhuis Media 

Colofon

Een nieuw begin
Onverwacht,

en meestal ongewenst,

kun je niet meer gaan,

Zoals je ging.

 

Je weg loopt dood.

Je weg is opgebroken.

Je gang naar morgen

wordt gehinderd.

 

Je loopt de nacht in,

die  eindeloos lijkt.

Een duisternis

waarin je geen hand ziet.

 

Radeloos loop je soms.

Ten einde raad.

Wanhopig om jezelf.

Roepend hoe nu verder.

 

Onverwacht nog vaak

en zo gewenst,

op een wijze die verrast,

is er een nieuw begin.

 

Je kunt weer verder.

Je ziet weer licht.

 

Van Marinus van den Berg
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Kinderhoekje
Achter in de H. Kruisverheffing staat 
sinds enige maanden het “kinder-
hoekje”. Een plaats van, voor en door 
de kinderen. Er hangt van alles over de 
Gezinszondag, waar we mee bezig zijn, 
maar ook foto’s, puzzeltjes en vragen 
die de kinderen kunnen beantwoorden 
en op het bord kunnen hangen. 

Nu staat er veel over de Vastentijd, de 
40 dagen op weg naar het grote feest 
van Pasen. Daarna wordt het weer 
een ander thema, maar er liggen altijd 
kleurplaten en puzzeltjes die je mag 
meenemen. 
En als je wil kleuren, dan kan dat ook. 
Er staat een tafeltje en er liggen kleur-

potloden. Is alles klaar? Hang hem op 
het grote bord, dat wordt dan steeds 
mooier en iedereen kan jouw tekening 
zien!

Nieuwsgierig geworden? Ga maar kij-
ken, het is er voor jullie!

Geloven met kinderen

Palmpasen 
Het is bijna Pasen! En dus 
Palmpasen. In de parochie 
Heilig Kruis zijn activiteiten voor 
kinderen georganiseerd. Doe jij 
ook mee? Leuk! Iedereen is 
welkom.

Palmpasenstokken maken in 
Raalte
Op zaterdagmiddag 1 april kun je in 
het Parochiecentrum van de  
H. Kruisverheffing een 
Palmpasenstok maken. De eigen bij-
drage is € 3,00 per kind. Wij zorgen 
voor de uitleg en de materialen tus-
sen 13.00 en 15.00 uur. 
Geef je op via een email naar gezins-
zondag@parochieheiligkruis.nl. Wil 
je daarbij je naam en leeftijd zetten? 
En of je  wel/niet een stok van thuis 
meeneemt?

Palmpasenviering 
H. Kruisverheffing Raalte
Op zaterdag 1 april is er om 16.00 
uur in de H. Kruisverheffing in 
Raalte een Palmpasenviering voor 
kinderen, ouders, opa’s en oma’s. 
Om 15.45 uur verzamelen we met 
Palmpasenstokken voor de kerk. 
Na de viering gaan we met z’n allen 
een rondje in of rond de kerk lopen. 
Natuurlijk hopen we dat de ezel ook 
mee gaat.

Palmpasenstokken maken
in Haarle
Zondag 2 april kun je om  9.30 uur in 
Haarle je eigen Palmpasenstok maken 
in Het kerkzaaltje. De materialen daar-
voor zijn aanwezig. Daarna kun je mee-
doen met de viering in de kerk.

Palmpasenviering in
H. Sebastianus Haarle
Zondag 2 april is er om 10.30 uur.
Een viering gericht op de kinderen 
waar ze met de Palmpasenstok naar 
de kerk mogen komen. De kerk is ver-
sierd met mooie kleurplaten, gemaakt 
door de kinderen en een hele grote 
versierde Palmpasenstok.
Om 10.25 uur verzamelen alle kinderen 
met hun stokken in het kerkzaaltje. 
Samen lopen we in een optocht de 
kerk in.

Wil je meer weten over wat er met 
Pasen nu eigenlijk wordt gevierd? 
Misschien heb je The Passion op tv 
gezien, maar je kunt ook The Passion 
beleven in Luttenberg of Broekland. 
In Nieuw Heeten wordt de musical 
Jesus Christ Superstar opgevoerd. 
Of kijk eens naar de zandtovenaar op 
YouTube (zoekterm “Zandtovenaar” en 
“Pasen”).

Passion Luttenberg
Wanneer: 6 april in sporthal de 
Achterberg in Luttenberg.  
Tijdstip: 16.00 en 20.00 uur.

Hoe: kaartjes supermarkt Coöp 
Alfering of bestellen via
ghmlammers@gmail.com.

Waarom: unieke samenwerking 
 tussen spelers, koor en orkest.
Door wie: Stichting evenementen 
Luttenberg.

The Passion in de Marcellinuskerk
Broekland
De werkgroep Huuskamer cultureel
organiseert op Goede Vrijdag 
7 april een eigentijdse versie van 
The Passion. Het indrukwekkende 
passieverhaal wordt verteld door 
Roniek van de Vondervoort.
De muzikale omlijsting wordt ver-
zorgd door het Wijhese popkoor Fitis 
o.l.v. Magdalena Maria Logtenberg 
Jarczyk met begeleiding van pianist 
Marcel Logtenberg.

Om 21.00 uur start het verhaal, vanaf  
20.45 uur is de kerk open. De toe-
gang is gratis.


