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Azewijn - H. Mattheus 
Mattheusplein 1, 7045 AC  Azewijn  tel. 0314 - 65 12 56 
E-mail: rkazewijn@mlparochie.nl
NL89 RABO 0374 6064 39

Breedenbroek - HH. Petrus en Paulus
Terborgseweg 34, 7084 AJ Breedenbroek  tel. 0315 - 65 12 84 
E-mail: rkbreedenbroek@mlparochie.nl
NL88 RABO 0310 4000 23  
Secretariaat: eerste woensdag van de maand 
van 10.00 - 12.00 uur.

Dinxperlo - De Goede Herder 
Allee 58/A, 7091 AM  Dinxperlo  tel. 0315 - 65 14 96 
E-mail: rkdinxperlo@mlparochie.nl
NL17 RABO 0313 9044 56 
Secretariaat: woensdag van 10.00  - 12.00 uur en 
vrijdag van 10.00 - 11.00 uur.

Doetinchem - OLV. Tenhemelopneming/H. Geest
Pr. Hendrikstraat 36, 7001 GL  Doetinchem  tel. 0314 - 39 10 91
E-mail:  rkdoetinchem@mlparochie.nl
Rekeningnummer OLV. Tenhemelopneming:
NL 95 ABNA 0533 0352 87 - kerkbalans
NL81 ABNA 0447 5381 87 - betalingen, vieringen en intenties
NL88 INGB 0001 0210 10
NL37 ABNA 0533 0377 86
NL82 RABO 0384 3514 76
NL68 RABO 0384 3994 52 - onderhoud begraafplaats
Secretariaat: maandag, woensdag en 
vrijdag van 09.30 - 12.00 uur.

Doetinchem - H. Martinus Wijnbergen/De Huet 
Doetinchemseweg 11, 7007 CA  Doetinchem  tel. 0314 - 32 37 37
E-mail: rkwijnbergen@mlparochie.nl
ING NL45 INGB 0000 8332 16 - rekening courant
NL16 ABNA 0231 9526 86
NL20 RABO 0384 3480 33 - rekening courant Wijnbergen
NL36 RABO 0314 3167 52 - rekening courant/kerkbalans De Huet
Secretariaat: woensdag en vrijdag van 09.30 - 11.30 uur.

Etten - H. Martinus
Dorpsstraat 19, 7075 AC  Etten  tel. 0315 - 34 24 98
E-mail: rketten@mlparochie.nl
NL23 RABO 0317 8004 50  - rekening courant
NL82 RABO 0317 8018 13 - kerkbalans
Secretariaat: woensdag 10.00 - 11.00 uur en na vieringen. 

Gaanderen - H. Augustinus/H. Martinus
Kerkstraat 72, 7011 CP  Gaanderen.  tel. 0315 - 32 32 23 
E-mail: rkgaanderen@mlparochie.nl
NL76 RABO 0115 3918 27 - rekening courant
NL17 RABO 0115 3013 21 - kerkbalans
Rekeningnummer H. Augustinus:
NL67 RABO 0115 3105 09 - rekening courant
Secretariaat: dinsdag 09.30 - 10.30 uur, 
donderdag 14.00 - 15.00 uur.

Gendringen - H. Martinus 
Past. Wijfkerstraat 1, 7081 BT  Gendringen  tel. 0315 - 68 13 64
Contactpersoon Kerkbalans, Ronald Giesen,  tel. 0315 - 63 24 12 
E-mail: rkgendringen@mlparochie.nl
NL24 RABO 0116 3024 29 - betalingen, vieringen en intenties 
NL94 RABO 0116 3936 10 - kerkbalans
Secretariaat: maandag van 14.00 - 16.00 uur (ingang aan de Staringstraat).

Megchelen - H. Martinus 
Past. Mölderstraat 2, 7078 BB  Megchelen  tel. 0315 - 37 72 12 
E-mail: rkmegchelen@mlparochie.nl
NL62 RABO 0132 7006 62
Secretariaat: dinsdag van 10.00 - 12.00 uur.

Netterden - H. Walburgis 
Netterdensestraat 8, 7077 AB  Netterden
Contactadres: Frank Simmes  tel. 0315 -  38 61 09 
E-mail: rknetterden@mlparochie.nl
NL67 RABO 0326 6138 54.

Silvolde - H. Mauritius 
Secretariaat: Pr. Bernhardstraat 4, 7064 GG  Silvolde  tel. 0315 - 32 30 10 
De Breide 75, 7064 AT Silvolde 
E-mail: rksilvolde@mlparochie.nl 
Secretariaat Het Anker: donderdag 09.00 - 10.00 uur 
NL50 RABO 0359 1003 33 - kerkbijdrage 
NL21 RABO 0359 1704 04 - kerkhof. 
NL62RABO0359147550 - overige zaken.

Terborg - H. Georgius
Hoofdstraat 75, 7061 CH  Terborg tel. 0315 - 32 30 60
E-mail: rkterborg@mlparochie.nl
NL40 ABNA 0936 2497 57 - kerkbalans
NL97 RABO 0359 1232 52 - rekening courant
Secretariaat: woensdag 09.00 - 11.00 uur en volgens afspraak.

Ulft - HH. Antonius-Petrus & Paulus
J.F. Kennedyplein 9, 7071 BT  Ulft tel. 0315 - 68 12 75 
E-mail: rkulft@mlparochie.nl
NL88 RABO 0363 8098 72 - kerkbalans Petrus en Paulus 
NL68 INGB 0005 6006 43 - Petrus en Paulus
NL72 RABO 0363 8005 57 Antonius
NL41 RABO 0363 8759 99 Antonius - kerkbalans
Secretariaat: maandag en donderdag van 9.00 - 12.00 uur.

Varsselder-Veldhunten - HH. Martelaren van Gorkum 
Hoofdstraat 31, 7076 AG  Varsselder   tel. 0315 - 68 10 13 
E-mail: rkvarsselder@mlparochie.nl
NL57 RABO 0153 1012 10 
Secretariaat: laatste woensdag van de maand van 10.00  - 11.00 uur.

Varsseveld - H. Laurentius
L. Veldkamp, 
Doetinchemseweg 21, 7051 AB  Varsseveld  tel. 0315 - 24 21 25
E-mail: rkvarsseveld@mlparochie.nl
Secretariaat: H. Damen, 
Graaf van Lohnstraat 35, 7051 CB Varsseveld.  tel. 0315 - 24 12 40
NL68 INGB 0000 2908 63 - kerkbijdrage.
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Belangrijk om te weten

Pastoraal team 
Hans Pauw, pastoor 
telefoon: 06 - 30 16 29 27 
e-mail: h.pauw@mlparochie.nl
Berrie Daalhuizen, pastoraal werker 
telefoon: 024 - 34 30 389 
e-mail: b.daalhuizen@mlparochie.nl
Jan van Heugten, diaken 
telefoon: 06 - 45 15 59 29 
e-mail: j.vanheugten@mlparochie.nl
Cor Peters, diaken 
telefoon: 06 - 51 03 65 79 
e-mail: c.peters@mlparochie.nl
Marcel Smits, priester 
telefoon: 0315 - 34 60 20 
e-mail: m.smits@mlparochie.nl
Mia Tankink, pastoraal werker 
telefoon: 06 - 12 38 75 27 
e-mail: m.tankink@mlparochie.nl

Onbezoldigde diaken 
Jos Brugman, diaken 
telefoon: 0315 - 32 73 81 
e-mail: j.brugman48@gmail.com

Voor persoonlijke vragen kunt u terecht bij 
bovengenoemde pastores. 
Overige vragen kunt u neerleggen bij het 
centraal secretariaat van de parochie. 

Internet 
U kunt de parochie vinden op internet onder:  
www.maria-laetitia.nl 
Like ook onze facebook  
facebook.com/parochiemarialaetitia

Parochiebestuur
Anja Dijcker, secretaris       
telefoon: 0314 - 33 55 47              
e-mail: bestuur@mlparochie.nl

Centraal secretariaat Parochie Maria Laetitia 
Kantoor en bezoekadres: 
Pastoor Vernooijstraat 7, 7071 BR  Ulft 
telefoon: 0315 - 34 20 44 
e-mail: secretariaat@mlparochie.nl
Openingstijden secretariaat: maandag, woensdag 
en vrijdag van 09.00 - 11.30 uur
Rekeningnummers parochie: 
NL40 ABNA 0414 1676 27 
NL19 RABO  0156  5694 50.

Weekwachtnummer: tel. 0315 - 82 03 99 
Uitsluitend voor aanvragen ziekenzalving, 
ziekenzegen en melden van overlijden.

Kopij voor het volgende nummer van de Vreugdebode kunt u vóór 23 SEPTEMBER 2018 a.s. 
per mail sturen naar een van de locatiecorrespondenten (zie pagina 34). 

Het volgende nummer verschijnt op 12 OKTOBER en is voor 
de periode van 19 OKTOBER tot en met 13 DECEMBER 2018.

Foto’s moeten minimaal 1 MB zijn en als aparte bijlage (JPEG) worden meegestuurd.
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Parochie Maria Laetitia

Kerk in de samenleving
Twee diaconaal 

assistenten in opleiding 

voor Parochie Maria 

Laetitia 

Op een warme zomeravond tref ik op 
het centrale parochiesecretariaat beide 
cursisten. Angela vertelt dat ze geboren en 
getogen is in Doetinchem. Haar dagelijks 
werk heeft ze als praktijkbegeleider op de 
HAN in Nijmegen. Binnen de parochie is haar 
activiteit ontstaan door de Lourdesbedevaart 
in 2012 samen met een groep jongeren uit 
de regio. De jongerengroep Impulz vierde 
vorig jaar het eerste lustrum. Ze is betrokken 
bij de organisatie van activiteiten voor 
jongeren in de leeftijd van 16 tot 30 jaar. 
Angela wil meer theoretische kennis van het 
geloof opdoen. Ze nam eerder deel aan een 
cursus waar modules aangeboden werden. 
Ze zocht eigenlijk meer naar een vorm die 
haar zou helpen in het werk met jongeren. 
Pastoor Peter Ambting wees haar op de 
opleiding tot diaconaal assistent met een 
theoretische basiscursus en een praktijkjaar.

Gaanderen is de thuisplek van Albert, 
waar hij samen met zijn vrouw Carolien 
en hun drie kinderen woont. Hij werkt 
als psychiatrisch verpleegkundige bij Pro 
Persona in Wolfheze. Albert is al jaren actief 
als vrijwilliger in de parochie. Hij is ooit 
als misdienaar in Gaanderen begonnen 
en is verder onder andere als lector en in 
het oecumenisch beraad actief geweest. 
Albert was met van alles bezig, maar hij 
zocht meer verdieping. Hij wilde een 
meer gekwalificeerd vrijwilliger zijn, meer 
onderlegd zijn. Pastoor Ambting heeft hem 
op het spoor van de catechetenopleiding 
van het aartsbisdom gezet. Het theoretische 
deel heeft Albert afgemaakt, maar het 
praktische deel kwam niet van de grond. Dat 
werd als te diaconaal beschouwd. Zo werd 
hij gewezen op de nieuwe opleiding tot 
diaconaal assistent, die toen startte. Deze 
opleiding heeft een meer praktische inslag 
en ‘dat past beter bij mij’, zegt Albert. 

Jongerengroep Impulz
Ook Albert is, net als Angela, vanaf het 
eerste uur betrokken bij Jongerengroep 
Impulz. Dat is gekomen, doordat pastoor 

Ambting hem vroeg een groep jongeren te 
begeleiden tijdens de Lourdesbedevaart van 
2012. Pastoor Ambting had al contact met 
enkele jongeren. Samen hebben ze gewerkt 
aan verbreding van de groep. Jaarlijks is er 
een programma van en voor jongeren. Het 
gaat om ontmoeten en gezelligheid, maar 
ook om verdieping van geloof en samen iets 
doen voor anderen in de samenleving.

De opleiding tot diaconaal assistent
Angela vertelt over het programma: „Het 
eerste basisjaar van de opleiding besteedt 
aandacht aan de katholieke sociale leer en 
kennis van het Oude en Nieuwe Testament. 
Er is ruime aandacht voor de diaconale 
opdracht van de kerk en de christenen. 
Theorie en praktijk worden hier met elkaar 
verbonden.” 
Albert vult aan: „Elke cursusdag wordt 
begonnen met samen eucharistie vieren. 
Het is mij dierbaar geworden om hiermee te 
starten. Het is toch de Bron van waaruit we 
leven en werken.” 
De opleiding sluit aan bij de verdieping 
waarnaar ze op zoek zijn en leert hen om 
geloof en kerk-zijn handen en voeten te 
geven.

Verbonden met bevlogen jongeren
Albert is gewend om met groepen te 
werken, maar deze opleiding heeft hem 
toch ook nieuwe inzichten gegeven. Zijn 
project richtte zich op de Jongerengroep 
Impulz, op het mee-organiseren van 
de driejaarlijkse bisdombedevaart naar 
Lourdes voor jongeren. Een ander onderdeel 
was te onderzoeken of en op welke wijze 
jongeren een binding hebben met de 
parochie, kort samen te vatten als werken 
aan gemeenschapsopbouw en diaconale 
bewustwording. 
‘Verbonden met bevlogen jongeren’ is 
de titel van zijn eindverslag. Albert koos 
voor het interview als vorm om met 
jongeren in gesprek te komen. Dat gaf de 
mogelijkheid om meer de diepte in te gaan 
over geloven, kerk en het leven. Tijdens de 
Lourdesbedevaart van mei 2018 heeft hij al 
veel gesprekken gevoerd. Hij veronderstelde 
dat jongeren zich aangesproken weten door 
het diaconale handelen. Ze doen immers 
graag iets voor andere mensen. Verrassend 
vond hij dat deze jongeren aangeven dat 
diaconie meer een middel is om je geloof 
in praktijk te brengen: nuttig zijn en zo je 
geloof tastbaar maken. Ook dat zij in de 
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In de eerste jaargang van de 

Vreugdebode kozen we het thema ‘Kerk 

in de Samenleving’ voor het hoofdartikel. 

Er is voldoende gespreksstof om in 2018 

met dit thema verder te gaan. Er wordt in 

dit kader een persoon, instelling, groep, 

actie of initiatief onder de aandacht 

gebracht. Waar wordt kerk-zijn zichtbaar 

in de samenleving, waar zien en 

ervaren we gelovige, kerkelijke inzet en 

betrokkenheid? 

Op de eerste plaats zoeken we de 

onderwerpen in het grote gebíed van 

onze Parochie Maria Laetitia, maar 

misschien zal blijken dat ook een 

onderwerp van buiten de parochiegrens 

interessant genoeg is voor een artikel.

Een diaconaal assistent is een goed 
geschoolde vrijwilliger met hart voor 
caritas en diaconie en die in de parochie 
actief is op het diaconale werkveld. Hij/
zij werkt onder verantwoordelijkheid 
van de pastoor en in overleg met de 
overige leden van het pastorale team. 
Het Aartsbisdom Utrecht is twee jaar 
geleden gestart met een opleiding tot 
diaconaal assistent. Het bisdom wil 
een goede basisvorming geven aan 
vrijwilligers die in toenemende mate 
verantwoordelijkheid dragen voor 
diaconie en caritas binnen de parochie: 
twee van hen komen uit onze parochie 
Angela Rajic en Albert Gilsing. Zij 
ronden deze vorming en toerusting dit 
najaar af. Op 22 september presenteren 
zij zich aan mgr. Th. Hoogenboom en 
kardinaal W. Eijk en mogen zij hun 
diploma ontvangen. Aanleiding voor 
mij om met hen in gesprek te gaan en 
te horen wat hen beweegt om deze 
opleiding te doen en hoe zij aankijken 
tegen kerk in de samenleving van nu.

Diaken Cor Peters

liturgie, het vieren, God het sterkst ervaren 
en dat zien als de basis van het samen 
kerk/gemeenschap zijn. „Deze gesprekken 
en de reacties hebben mij aan het denken 
gezet. Ik kwam tot de conclusie dat liturgie 
voor mij ook de basis is van waaruit ik mijn 
gelovig mens-zijn vorm geef. We zullen daar 
in de toekomst rekening mee dienen te 
houden bij het organiseren van diaconale 
activiteiten. Liturgie en diaconie zijn niet los 
van elkaar te zien.” 

Albert gaat verder over de verwachtingen 
van jongeren. „Ik vind dat jonge mensen 
open zijn. De gesprekken en interviews 
rond het thema ‘verbinding’ hebben me 
dat nog weer eens duidelijk gemaakt”. 
Jongeren blijken niet vooral op zoek te zijn 
naar verbinding met de gemeenschap. Wij, 
lokale geloofsgemeenschappen, zijn wel op 
zoek naar jongeren, maar zij stappen heel 
gemakkelijk over parochiegrenzen heen. 
Ze zijn op zoek naar authentiek geloof, de 
verbinding is daar waar jongeren elkaar 
tegenkomen. Dáár ervaren ze gemeenschap 
met elkaar.
Liturgie vinden ze belangrijk: waar vinden 
deze jongeren een kerkplek? De jongeren 
die vanuit de Parochie Maria Laetitia 
zijn meegegaan op bedevaart zijn wel 
regelmatige kerkgangers. Opvallend is 
dat ze allemaal een taak hebben binnen 
de parochie. Ze zijn bijna allemaal wel 
misdienaar of acoliet geweest of zijn dat 
nog. Het is belangrijk dat jongeren een taak 
hebben binnen de parochie. Daardoor zijn 
ze bewuster met geloof en kerk bezig. 

’t Kruispunt in Ulft plek van ontmoeting
Angela: „Ik heb bewust gezocht naar een 

andere doelgroep dan de jongeren. Het 
werken met ouderen is nieuw voor mij. Ik 
was benieuwd hoe dat gaat binnen een 
vrijwilligersgroep en hoe men omgaat met 
de bezoekers van ’t Kruispunt. Het project 
liet mij zien en ervaren dat de vrijwilligers dit 
werk doen vanuit een sociale bewogenheid 
met anderen. Tegelijkertijd hebben ze zelf 
vaak ook behoefte aan contact. Ik vind het 
bijzonder om dat te zien. Zij doen dit met 
plezier en enthousiasme. Die betrokkenheid 
op elkaar en de ruimte die ik kreeg om dit 
project te doen, raakte mij. Het was mijn 
project en ik mocht daar mijn vorm aan 
geven.” 
Op mijn vraag wat de andere doelgroep 
(ouderen) voor haar betekent, zegt Angela: 
„Ik weet dat ouderen anders opgegroeid 
zijn met geloof en kerk. Ook heb ik ervaren 
dat zij wel zien dat er veranderingen nodig 
zijn. Sommigen hebben daar moeite mee, 
maar anderen geven aan dat we als kerk 
wel vooruit moeten. Het Inloopcentrum 
’t Kruispunt is daar een mogelijkheid 
voor. Het geloof, het omzien naar elkaar 
dienen we naar buiten uit te dragen. De 
groep vrijwilligers verzorgt al vijf jaar het 
inloopcentrum met een wisselend aantal 
bezoekers. Al is er op een ochtend maar 
één bezoeker, ze zijn er en dan is hun missie 
geslaagd. Ik vond het mooi om te horen!”

Angela vertelt over een gedreven team dat 
de leiding heeft. Samen dragen ze dit project, 
van inloop op donderdagochtend en koffie 
na de zondagse viering, met vrijwilligers van 
het eerste uur. „Wat de groep heeft ontdekt 
is, dat dit een uniek project is in de regio. Dat 
zit hem in de verbondenheid met de kerk. 
Dit is echt de identiteit van ‘t Kruispunt. In 

gesprekken met de gebiedsmakelaar van de 
gemeente Oude IJsselstreek kwam dat ook 
duidelijk naar voren. Verander daar niet te 
veel aan. Blijf trouw aan je oorspronkelijke 
opzet en doel. Ik heb in mijn stageperiode 
mogen werken aan de opzet en de viering 
van het eerste lustrum van Inloopcentrum 
’t Kruispunt. In Vreugdebode nummer 4 is 
uitvoerig verslag gedaan van de festiviteiten 
op 12 mei jl.”

Kerk en samenleving
Belangrijk blijft dat geloofsgemeenschappen 
kerk-zijn breder maken dan alleen 
liturgie. Samen vieren, maar dan ook de 
samenleving in de liturgie laten klinken, wat 
daar leeft aan vreugde, zorgen, armoede 
en dankbaarheid. Dat is een zoektocht en 
tegelijk raakt het de kern van christelijke 
geloofsgemeenschappen. Naast eucharistie, 
die hoogtepunt en bron van geloven is, 
werken aan nieuwe vormen van anders 
vieren. 
De opleiding heeft veel tijd en energie 
gekost, maar heeft zowel Albert als Angela 
die verdieping en bezinning gebracht in 
hun leven en geloven waarop ze gehoopt 
hadden. Beiden willen betrokken blijven 
bij de activiteiten van het pastorale werk in 
de parochie. Samen met het pastorale team 
wordt er overlegd wat een concrete taak zou 
kunnen zijn. We blijven hen tegenkomen in 
het vrijwilligerswerk binnen onze parochie.

Foto: Ton Harbers

Foto: Ton Harbers



Torentje, torentje bussekruit

‘De Geest waait waarheen hij wil...!

Niet dat we iets bijzonders hadden verwacht, maar onlangs vroeg 
ik me met mijn vrouw na de H. Mis in de Romboutskathedraal 
in Mechelen (B) af waarom we teleurgesteld de kerk verlieten. 
Wellicht werden in de ambiance van deze prachtige kerk toch hoge 
verwachtingen latent. In ieder geval bleef de werkelijkheid daarbij 
achter. De organist en de diaken-cantor deden hun best om de 
samenzang goed te laten verlopen, maar hun liedkeuze sloot niet 
aan bij de kennis van de vox populi. Jammer maar echt demotiverend 
vond ik het dat de voorganger mij, ons, het gevoel gaf voor spek en 
bonen in de kerk te zitten. In zijn verkondiging herhaalde hij wat ik 
in de lezingen al hoorde en voor mij kwam hij niet verder dan met 
eigen woorden vertellen hoe het Amos verging bij zijn aankomst 
in Betel en wat Marcus schreef over de zending van de leerlingen. 
Teleurstellend, want ik had goed geluisterd en meegelezen. Liefde 
en barmhartigheid heb ik onthouden als de grote waarden bij het 
evangelieverhaal, maar geen woord over Amos die te horen kreeg: 
„Weg hier, ga terug naar je eigen land.” Ik miste de zeggingskracht 
van de Bijbelverhalen in ons leven anno 2018.
Mijn vrouw en ik kregen het op een terras bij een kop koffie over de 
viering van een week daarvoor in de Goede Herderkerk in Dinxperlo, 
waar pastor Mia Tankink ons voorhield hoe wij in onze kleine wereld 
profeten kunnen zijn. Ze zocht ons met haar ogen op, sprak ons 
individueel of als groep aan in onze talenten en spoorde ons aan die 
blijvend uit te dragen en van harte te staan voor de dingen waar je 
als mens in gelooft en die je dierbaar zijn. „Draag uit wat jou bezielt 
en kracht geeft. Wees zo een inspirerend voorbeeld.”
Later in de week kwam de begeestering die Mia’s overweging in 
ons had losgemaakt, terug in een gesprek tijdens de pauze van de 
koorrepetitie: „Wat had Mia mij bij de kladden. Daarvoor ga ik naar 
de Kerk!”
De Geest waait waarheen Hij wil en dat heb ik ook heel sterk ervaren 
tijdens de lekenviering op eerste pinksterdag in de Mauritiuskerk in 
Silvolde, die een week daarvoor aan de H. Eredienst was onttrokken. 
Verweesd bleven we achter of toch niet toen we op het puntje van 
de stoel kwamen bij het gedeelde enthousiasme om door te gaan 
als geloofsgemeenschap. Letterlijk met hart en ziel werkten we aan 
de voorbereiding van de eerste ‘lekenviering’ in onze kerk. „Die moet 
met Pinksteren: een beter moment is er niet!” zo motiveerden we 
elkaar.
Het was volgens dichter Gerard van Midden met ‘Windkracht 12’ dat 
de Geest nieuw leven inblies in het hoopje rouwende volgelingen van 
Jezus. Of de wind met diezelfde kracht door onze kerk blies betwijfel 
ik, maar Hij kwam met kracht voorbij getuige de uitspraak van onze 
koster: „Ach, laten we zó maar een ‘pinkstergemeente’ worden.” 
„De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt…”

Joop Kraan

Parochie Maria Laetitia
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Overdracht Mauritiuskerk Silvolde

Pastoor H. Pauw overhandigt de sleutel aan de voorzitter van de Coöperatie, 
mevrouw Anita Ermers. 

Na jaren van constructieve en intensieve onderhandelingen werd 
de overdracht van de Mauritiuskerk  te Silvolde  aan de Coöperatie 
Mauritius Silvolde op 10 augustus  2018 definitief  afgerond.
Nadat op 13 mei 2018 de kerk al aan de Eredienst was onttrokken, 
vond na het tekenen van de notariële  akte de sleuteloverdracht 
plaats.
Het pastoraal team en het parochiebestuur van de Parochie  Maria 
Laetitia wensen de Coöperatie en de geloofsgemeenschap van 
Silvolde een goede toekomst.

Anja Dijcker, Secretaris parochiebestuur
Foto:  dochter Anita Ermers

Start nieuwe seizoen 
Als u deze Vreugdebode leest, is voor héél veel mensen de 
periode van ‘vrij zijn’ alweer voorbij. Het gewone dagelijkse leven 
komt weer op gang en dat geldt ook voor het parochiebestuur.
Tijdens de achter ons liggende periode zijn er op pastoraal en 
bestuurlijk niveau toch nog wel activiteiten geweest.
-  Na jaren van zeer intensief overleg met vele betrokkenen 

is de overdracht van de H. Mauritiuskerk in Silvolde naar de 
Coöperatie Mauritius U.A. Silvolde definitief afgerond. Nadat 
op 13 mei 2018 de kerk al onttrokken was aan de eredienst 
werd door ondertekening van de officiële overdrachtsakte 
bij de notaris op 10 augustus 2018 de overdracht definitief 
bevestigd.

-  Op dit moment wordt nog gewerkt  met het beleidsplan ‘Samen 
in geloof vooruit’, dat geheel  in het teken staat van de fusie van 
de Verrijzenis Parochie en de Parochie Maria Laurentius naar 
de huidige Parochie Maria Laetitia. Tijdens een gezamenlijke 
vergadering van het pastoraal team en het parochiebestuur 
zal het nieuwe beleidsplan ‘Met Geloof de toekomst in’ worden 
besproken. Nadat het definitief tot beleid verheven is, zult u via 
de diverse communicatielijnen hiervan kennis kunnen nemen.

-  In verband met het operationeel worden van het nieuwe 
ledenadministratiesysteem heeft er een bijeenkomst plaatsge-
vonden met afgevaardigden van de locaties. Gezien de soms 
zeer zwakke bezetting op meerdere locaties heeft het parochie-
bestuur het besluit genomen de uitvoering van dit nieuwe 
systeem te centraliseren. Per locatie wordt nog onderzocht of 
en hoeveel raadpleegfuncties moeten worden toegewezen. 
Zowel voor de mutatie- als de raadpleegfunctie moet een 
VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) worden opgemaakt. Ook is 
er nog steeds onduidelijkheid over hoelang Sila nog mutaties 
aanlevert. De voorlichtingsbijeenkomst op 25 september 
2018, alwaar de eerste ervaringen van parochies die al met 
het nieuwe systeem werken, worden bekendgemaakt, zal door 
afgevaardigden van onze parochie worden bijgewoond.

-  Tijdens twee sessies met budgethouders en de penningmees-
ter zijn naar aanleiding van de jaarrekening 2017 afspraken 
gemaakt over het nader analyseren van de diverse kosten-
posten op locatieniveau. Soms zijn er (te) grote verschillen. 
De bedoeling is de locaties periodiek te bezoeken zodat meer 
locatiegerichte zaken besproken kunnen worden. In het najaar 
zullen onderwerpen als vitaliteit en kosten van koren, dirigen-
ten, organisten enz. nader worden besproken.

-  Een teleurstellend bericht werd ontvangen over de al lang 
slepende problematiek inzake overdracht van begraaf-
plaatsen. Het bisdom berichtte dat de materie nog steeds in 
onderzoek is voordat advies uitgebracht kan worden aan het 
Economencollege en daarna aan de Bisschoppenconferentie.

-  Maar er was ook nog positief nieuws. De provincie Gelderland 
verleent een subsidie van ruim € 360.000,- voor de restau-
ratiewerkzaamheden aan de Heilige Martinuskerk in Etten 
(monumentenstatus). De portefeuillehouders Gebouwen en 
de penningmeester kunnen aan de slag.

Deze column kreeg mee de titel ‘Start nieuwe seizoen’. Gezien 
bovenstaande onderwerpen heeft het parochiebestuur genoeg 
items waarop het zijn aandacht kan/moet richten. Aan werk geen 
gebrek, maar uiteindelijk wel alle zaken ter bevordering waarvoor 
de naam van onze parochie staat: ‘Zij die vreugde brengt’.

Anja Dijcker
secretaris parochiebestuur

Kindertijd: 

wij gaan van start 

Op zaterdag 1 september zijn 
alle kinderen van de basisschool 
uit onze hele parochie welkom 
in de eerste viering door de 
werkgroep: Kindertijd.
In de parochiezaal naast de kerk in Gaanderen aan de Hoofdstraat 
72 zijn jullie vanaf 16.30 uur welkom. Samen met Emma en Helena 
zullen wij de bijzondere viering verzorgen. Jullie mogen een kussen 
meenemen om lekker op te kunnen zitten.
Ouders, opa’s en oma’s zijn ook welkom, maar de viering is speciaal 
voor  kinderen en jongeren.
Wij waren samen zo enthousiast dat wij ook meteen een tweede 
viering hebben gepland. Die is op 14 oktober in de kerk in Gaanderen. 
Voor de viering mogen jullie allemaal een knuffeldier meebrengen.
Welkom allemaal op zaterdag 1 september.
Tot ziens:

Emma, Helena, Pastor Mia Tankink en Francis en Erica.

Koor Vredesdienst

Door allerlei ontwikkelingen werken de oecumenische werkgroepen 
in de gemeente Oude IJsselstreek meer samen. Deze samenwerking 
leidt dit jaar tot één gezamenlijke Vredesdienst op zondag 16 
september, en wel in de katholieke Martinuskerk in Gendringen. 
(aanvang 10.00 uur). 
Het plan is om het kerkkoor voor deze gelegenheid te versterken 
met zangers uit de verschillende kerken van de Oude IJsselstreek. 
De bedoeling is om tweemaal te repeteren. De eerste repetitie is 
gepland op donderdag 23 augustus van 18.30 tot 20.00 uur in de 
Gendringse kerk. Het kerkkoor van Gendringen wordt geleid door 
Cindy Gregoor. Vervoer van en naar Gendringen wordt voor de 
liefhebbers gezamenlijk georganiseerd.
Mensen die belangstelling hebben om mee te zingen, kunnen 
gewoon komen zonder zich op te geven. 
Kom, zing mee voor de vrede!

Gezamenlijke oecumenische werkgroepen Oude IJsselstreek

Mia Tankink 

25 jaar pastoraal 

werker

Op 1 oktober is het precies 25 
jaar geleden dat Mia Tankink 
als pastoraal werker aan de 
slag ging in ons bisdom. Voor velen in onze parochie is zij – ook 
door haar werk in de pastorale dienstverlening van het voormalig 
dekenaat – al jarenlang een vertrouwd gezicht. 
Samen met haar willen wij stilstaan bij dit jubileum en God 
dankzeggen voor de inspiratie en kracht in mooie en moeilijke 
tijden. We doen dit tijdens de eucharistieviering op 30 september 
om 10.30 uur in de kerk van OLV Tenhemelopneming in Doetinchem. 
Na afloop is er gelegenheid om Mia te feliciteren. 
Wij nodigen u van harte uit hierbij aanwezig te zijn.

Namens pastoraal team en parochiebestuur, pastoor Hans Pauw

Eerste geloften voor 
Fr. Peter Ambting
In augustus, als de Norbertijnen Gemeenschap van St. Norbert 
Abbey, de Pere, Wisconsin, het jaarlijkse hoogfeest van St. 
Augustinus viert, zullen vijf mannen hun volgende stappen 
nemen in hun verbintenis aan de orde. Een van hen is Rev. 
Peter Bernardus Ambting, O. Praem. 

Op 28 augustus zal Rev. Peter Ambting zijn eerste geloften 
afleggen waarin hij de traditionele geloften aanneemt van 
armoede, kuisheid en gehoorzaamheid: armoede weerspie-
gelt eenvoud van leven; kuisheid is een openheid voor 
groei in de heilige Geest in gemeenschap met anderen; en 
gehoorzaamheid maakt 
aandachtig voor Gods 
wil. Eerste geloften zijn 
tijdelijk, meestal voor de 
duur van drie jaar. 
Na afloop van zijn Norber-
tijnen-noviciaat zal Rev. 
Ambting werken als 
priester in het studenten-
pastoraat van St. Norbert 
College Parochie, met Old 
St. Joseph Church als basis. 

We wensen Peter veel 
zegen toe in deze nieuwe 
fase van zijn leven. 
Peter, proficiat!



Parochie Maria Laetitia

De Roode Leeuw. Het moment is daar.

Gezellig even 
bijkletsen in 

onze brasserie?

St. Jorisplein 14
7061 CN TERBORG
T +31(0)315 39 71 39 
www.deroodeleeuw.com

Monuta
T  0315 - 630 405 (dag en nacht bereikbaar)

Uitvaartverzorgers Ellen Wezendonk, Janet Ostendorp, André Zaalmink en Ilse Huls 

Bel ons gerust voor meer informatie of een persoonlijk gesprek over uw uitvaartwensen.Bel ons gerust voor meer informatie of een persoonlijk gesprek over uw uitvaartwensen.

Wij zijn 
er voor u.

188x87 Adv Monuta Ulft.indd   1 15-11-17   16:31

Van de 
bestuurstafel
Parochie Maria Laetitia

Vorig jaar vierden we het Parochiefeest 

in Doetinchem in combinatie met het afscheid van pastoor Peter 

Ambting. Dit jaar mochten wij het vieren in het Eucharistisch 

Centrum Petrus en Paulus in Ulft. Pastoor Hans Pauw vindt het heel 

belangrijk om eens per jaar met alle locaties samen eucharistie 

te vieren. Het was mooi om te zien hoeveel parochianen van alle 

locaties aanwezig waren! De kerk was goed gevuld en dat komt de 

onderlinge band zeer ten goede. Bovendien kan men in informele 

sfeer van gedachten wisselen met elkaar.

Uiteindelijk zullen wij het toch allemaal samen moeten doen en 

samen hebben wij te zorgen voor onze krimpende katholieke 

gemeenschap. Dat woord krimpen willen we eigenlijk niet horen, 

maar dat is momenteel natuurlijk wel aan de orde. Er moeten 

oplossingen gezocht worden.

Er is niet alleen gebrek aan pastores, maar ook gebrek aan gelovigen. 

Voor steeds meer mensen geldt dat men wel gelooft in God en dat er 

een diepere samenhang is tussen mensen, maar men heeft daar niet 

elke zondag de kerk voor nodig.

Toch is er iets van groei onder de jonge mensen. In het kader van 

het jaarprogramma Jongerenpastoraat Aartsbisdom Utrecht 

2017-2018 waren er met Palmpasen op uitnodiging van vicaris Hans 

Pauw een 50-tal jongelui in de Paskerk om samen te vieren. Het was 

een prachtige optimistische dag, die eindigde met een gezamenlijke 

maaltijd in de Mariakapel. Heel veel van die jongelui kwamen we 

later weer tegen bij de Chrisma-mis in Apeldoorn en ook daar waren 

die jonge mensen allemaal erg betrokken! Kortom, er is hoop!

Ons lijfblad de Vreugdebode is een prima instrument om goed op 

de hoogte te blijven van het wel en wee in onze grote parochie. 

Ook wordt er hard gewerkt om de website van de Parochie Maria 

Laetitia actueel te houden (www.maria-laetitia.nl). Helaas kampen 

we ook op dit gebied met een tekort aan vrijwilligers! Dus wie zich 

aangesproken voelt en graag wat vrije uurtjes aan de parochie wil 

besteden… graag! Bovendien is het boeiend werk en je doet het 

samen met een fijne club enthousiastelingen!

Wij, als bestuur, hebben de ergste zomerhitte van ons afgeschud en 

starten het nieuwe seizoen weer met groot vertrouwen!

Marjan Hakvoort
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Coalitie Erbij Doetinchem is nu een 

vereniging

Op 25 juni 2018 vond in ‘t Brewinc in Doetinchem de eerste algemene 
vergadering van Coalitie Erbij Doetinchem plaats. De leden kozen in 
deze vergadering het bestuur, dat bestaat uit de bestuursleden die de 
vereniging hebben opgericht. In dit bestuur zijn vertegenwoordigd 
Bibliotheek West-Achterhoek, Diaconaal Platform Doetinchem, 
Humanitas Achterhoek West en Mantelzorgcarrousel Klavervier. 
Tevens is het Huishoudelijk Reglement vastgesteld en zijn enkele 
commissies samengesteld die de activiteiten van de vereniging 
gaan voorbereiden en coördineren.
Het doel van deze vereniging is om het actuele aanbod aan de 
bestaande maatschappelijke non-profit activiteiten op het gebied 
van welzijn in de gemeente Doetinchem voor iedereen zichtbaar en 
toegankelijk te maken. Zowel digitaal als op papier.
Dit bevordert het meedoen met de vele activiteiten die organisaties 
al aanbieden, maar die soms nog te weinig bekend zijn en te weinig 
worden gebruikt. En mee (blijven) doen kan een bijdrage leveren 
aan het voorkómen of doorbreken van isolement en het vergroten 
van welzijn.
Meerdere organisaties zijn al lid geworden: 
- Bibliotheek West-Achterhoek, 
- Buurtplein BV, 
- Diaconaal Platform Doetinchem, 
- Homespot, 
- Humanitas Achterhoek West, 
- Kledingbank Doetinchem, 
- Mantelzorgcarrousel Klavervier, 
- Muziekschool Oost-Gelderland, 
- Ontmoetinchem, 
- Stichting Mini Manna Doetinchem, 
- Stichting Present Doetinchem, 
- Stichting Stadskamer Doetinchem, 
- Stichting Vier het Leven,
- VIT-hulp bij mantelzorg, 
- Vrijwilligerscentrale Doetinchem 
- WORLD.

Het bestuur gaat er nu samen met diverse commissies hard aan 
werken dat het volgende wordt bereikt: ‘zet je iets op poten, dan 
moet het gaan lopen’. De basis is er, nu d’ran! Lees meer op onze 
website www.komerbijindoetinchem.nl.

Van links naar rechts de leden van het oprichtingsbestuur: Wim Pasman (voorzitter), 
Wim Pasman (voorzitter), Carla Schölzel (bestuurslid), Laura Vos (penningmeester) 
en Helga Smits (secretaris).



Pastorale column 
door Marcel Smits

gevoelig voor kleine dingen

De afgelopen jaren heb ik tegen eind oktober 
een prachtige kiwifruitoogst gehad van de struik in mijn achtertuin. 
Honderden heel kleine vruchtjes, die lang doen over rijp worden, maar 
het is het wachten waard – ze zijn heerlijk. Op een gegeven moment 
viel het mij op dat er dit jaar geen enkele bloem was gekomen aan de 
struik, die normaal rond begin juni bloeit. Kon het zijn dat de struik 
de droogte al aan voelde komen, en dit jaar als uitzondering geen 
enkele poging deed om vruchten te dragen en al zijn energie stak in 
een mooie en volle laag bladeren (toch een welkome parasol deze 
zonnige zomer!)? Zo vaak zijn er voorbeelden uit de natuur waarin 
een plant of dier zo ‘in tune’ is met zijn omgeving dat hij zich helemaal 
aanpast aan de situatie. 
Dat is ook niet ongekend onder mensen. In het verleden was een 
boer afhankelijk van hoe goed hij de omstandigheden in kon 
schatten. Tegenwoordig hebben wij Buienradar en allerlei andere 
meer specifieke hulpmiddelen die het een en ander heel nauwkeurig 
kunnen aangeven (Buienradar heeft wel een heel monotoon beeld de 
laatste tijd!). Zij kunnen ons ‘lui’ maken en minder gevoelig voor de 
fijnere wisselingen om ons heen. 
Ons leven is ook wat zekerder geworden waardoor wij nog minder 
afhankelijk van een goede interpretatie en inschatting zijn. Ik denk 
ook aan een tante die opmerkte dat ik in mijn keukenla een mes 
had voor gewoon snijden, maar ook een speciale voor aardappelen 
schillen en nog een om het klokhuis uit een appel te halen, en ook 
nog een kaasschaaf. „Daar moet je allemaal ruimte voor hebben”, 
zei ze, terwijl ze dat alles kon met één eenvoudig schilmesje, en nog 
beter dan ik met al mijn gespecialiseerde apparatuur. Hoe meer 
gereedschap, hoe meer techniek, hoe minder wij zelf hoeven (en dus 
ook kunnen).
Het heeft zeker ook wel voordelen dat ons leven zo makkelijker en 
zekerder is geworden. Dezelfde groei in kennis betekent ook dat wij 
veel meer kunnen, bijvoorbeeld het behandelen van ziekten, wat veel 
goeds heeft gebracht.
Sommige dingen laten zich echter niet eenvoudiger of efficiënter 
maken door allerlei techniek. Bijvoorbeeld een goede vriendschap, 
en de andere relaties in ons leven. De dingen die tijd en aandacht 
van ons vragen. Daarbij hoort de relatie die ons geloof is. Het blijft 
een soms mysterieuze zoektocht, die vaker vragen oproept dan 
antwoorden geeft. Maar die ook rijke vruchten voort kan brengen 
die ver boven onze inzet zijn. Misschien is dit een goede bestemming 
voor alle tijd die de techniek ons bespaart!
Wij mogen minder gevoelig raken voor de fijnere wisselvalligheden 
van wolken en luchtkleuren, maar dat wij nooit ongevoelig raken 
voor de soms hele kleine tekenen dat Gods Rijk toch al onder ons 
begint. Soms een heel klein gebaar of een woord dat iemand zegt of 
juist niet zegt. De hoop dat ondanks alles wat er gebeurt of tegen lijkt 
te zitten, het er toch van zal komen.
Deze droge, warme dagen hebben ons extra bewust gemaakt van het 
verschil dat de schaarste van één element kan maken, een element 
dat in ons land eerder bekend staat als in overvloed te zijn.
Misschien kan dat dan ook een herinnering zijn om het andere dat 
gewoon is niet als vanzelfsprekend te nemen, en er extra oog voor 
te krijgen. Zeker die dingen zoals de goedheid in de mensen om ons 
heen, die, gelukkig, ook meestal ‘gewoon’ is.
En gisteren ontdekte ik een verborgen tak, met toch nog tien mooie 
kiwifruitjes eraan. Wat zullen die extra goed smaken komende 
november! 

Marcel Smits

Parochie Maria Laetitia

10 11
VREUGDEBODE 5  SEPTEMBER - OKTOBER 2018

Viering van de Parochiedag 

Op zondag 1 juli vond de jaarlijkse Parochiedagviering plaats. Dit 
jaar in de Petrus en Pauluskerk in Ulft. Vele parochianen van de 
overige locaties binnen de Parochie Maria Laetitia vierden mee. 
Een groot gelegenheidskoor, samengesteld uit koren van diverse 
locaties, onder leiding van dirigent Ferdi Cornelissen en organist 
Silvia Verheij, zong op indrukwekkende wijze de ‘Missa Brève’ van 
Ch. Gounod .

Hoofdcelebrant was pastoor Hans Pauw, het (bijna) voltallige 
pastoraal team ging mee voor.
Een mooie vorm van samen vieren was ook de gezamenlijke homilie 
(preek) door pastoor Pauw en pastoraal werker Mia Tankink. Als 
thema kozen zij de evangelielezing van die zondag.
De Petrus en Pauluskerk was sfeervol aangekleed met de geel/witte 
banieren en mooie bloemversieringen.

Aan het einde van de viering werden er vier mensen door pastoor 
Pauw uitgenodigd naar voren te komen (foto hieronder). Zij allen 
hadden vele jaren hun beste krachten gegeven als vrijwilligers 
voor hun eigen locaties en op hun eigen interessegebied en 
deskundigheid. In het dankwoord gaf de pastoor nogmaals aan 
dat een parochie/locatie niet zonder de tomeloze inzet van haar 
vrijwilligers kan. Dat velen, met name gezien de leeftijd, een punt 
zetten achter hun jarenlange vrijwilligerstaken is jammer maar héél 
begrijpelijk.
Als dank kregen deze mensen uit handen van de pastoor een 
geschenkje - een Mariabeeldje in plexiglas – en een boeketje 
bloemen ondersteund door een welverdiend applaus.
Ná de zegen werden de aanwezigen uitgenodigd om nog enige tijd 
te blijven. Er was voor iedereen koffie-thee met iets lekkers en een 
hapje en een drankje, uiteraard ook verzorgd door vrijwilligers van 
diverse locaties. Dat dit ook buiten kon plaatsvinden, was te danken 
aan het droge en zonnige weer, ondanks de straffe wind, maar zeer 
zeker ook aan de feestelijke aankleding van het pleintje vóór de kerk.
De Parochie Maria Laetitia kan terugzien op een geslaagde 
parochiedag. Het gezamenlijk mogen vieren en beleven versterkt 
de gedachte dat de Parochie Maria Laetitia al haar locaties omarmt 
en dat zij indachtig de betekenis van de naamgeving aan haar 
vreugdevolle toekomst verder richting geeft.
Het pastoraal team en het parochiebestuur willen hiermee daarom 
nogmaals allen heel hartelijk dankzeggen.

Anja Dijcker, secretaris parochiebestuur
Foto’s: Ton Harbers

Geloven Nu-groepen

Wat is een Geloven Nu-groep? In een kleine groep 
spreken we aan de hand van een Bijbelverhaal 
met elkaar over geloof en leven. De vragen 
bij de Bijbeltekst nodigen uit tot inspirerende 
gesprekken over de actualiteit van kerk en geloof. 
Er is alle ruimte voor persoonlijke vragen en ook het Bijbelverhaal 
wordt nader toegelicht. De groep is open voor iedereen: katholiek, 
protestant, gelovig of niet-gelovig. Er zijn twee groepen: één in 
Doetinchem en één in Terborg.
De groep in Doetinchem komt samen op woensdag: 
- 19 september, 17 oktober en 14 november 2018
- 16 januari, 20 februari en 20 maart 2019
- Tijd: 14.30-16.00 uur
- Plaats: OLVrouw, Doetinchem
De groep in Terborg komt ongeveer om de drie weken samen in het 
Jorishuis, locatie H. Georgius. De ene keer wordt de bijeenkomst 
geleid door de dominee, de andere keer door de pastor. 
De data worden vastgesteld in onderling overleg. 
- Woensdag: 19 september (ds. P. Israël)
- Plaats: Jorishuis, H. Georgius, Terborg
- Tijd: 19.30-21.00 uur

Informatie
In de folder ‘Geloofsverdieping najaar 2018’ vindt u verdere 
informatie over het programma. De folder staat ook op de website 
van de parochie: www.maria-laetitia.nl

Aanmelding
U kunt zich telefonisch of per e-mail opgeven voor de activiteiten op 
dit adres: Secretariaat locatie OLVrouw Tenhemelopneming.
Tel. 0314 -39 10 91 (maandag, woensdag en vrijdag van 9.30 tot 
12.00 uur).
E-mail: rkdoetinchem@mlparochie.nl 
of pastor Berrie Daalhuizen, e-mail: b.daalhuizen@mlparochie.nl

Oktober Mariamaand: 

rozenkransgebed voor de vrede

13 oktober 2017 was het 100-jarig jubileum van de verschijningen 
van de Heilige Maagd Maria in Fatima (Portugal). De oproep van 
Maria om in het bijzonder de rozenkrans te bidden tot intentie van de 
vrede is dat echter niet. Integendeel, haar oproep is zeker ook in de 
wereld van onze dagen van zeer actuele betekenis. De bisschoppen 
van Nederland hebben opgeroepen dit jaar in het bijzonder met 
regelmaat de rozenkrans te bidden: „tot intentie van de vrede in de 
wereld; dat God deze zal geven en dat Hij - indachtig een gebed van 
de Heilige Franciscus van Assisi (+ 1226) 
- onszelf tot een instrument van Gods 
vrede maakt. Het zou bijzonder mooi zijn 
als gelovigen daarvoor bijeenkomen en, 
zeker ook als u alleen bent, dat u weet dat 
u dit gebed bidt in vereniging met velen.”

Op zondag 7 oktober (Gedachtenis 
Heilige Maagd Maria van de Rozenkrans) zal om 15.00 uur een 
Marialof zijn met rozenkransgebed voor de vrede in de Kerk Onze 
Lieve Vrouw ten Hemelopneming in Doetinchem. Pastoor Hans 
Pauw zal voorgaan in dit gebed.
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Wees blij en juich

„Wij zijn allemaal geroepen om heiligen 
te worden door liefdevol te leven en een 
persoonlijke getuigenis te geven in alles 
wat we doen, op de plaats waar we zijn.”
Paus Franciscus schreef in het voorjaar een 
inspirerende aanmoedigingsbrief met de 
titel ‘Gaudete et exultate’ (Wees blij en 
juich). Het bovenstaande citaat is uit deze 
persoonlijke brief van de paus, waarin hij 

zich richt tot gewone gelovigen. Paus Franciscus roept op tot een 
heilig leven. Heiligheid toont zich in het alledaagse en zit soms 
juist in heel kleine gebaren. Daarom zijn wij allen, gedoopt en 
gevormd, geroepen om heilig te leven. Aan de hand van concrete 
voorbeelden laat de paus zien dat dit voor iedereen mogelijk is.
Paus Franciscus koppelt heilig leven aan de zaligsprekingen 
van Jezus in de Bergrede. De zaligsprekingen (Mattheüs 5,3-12) 
staan centraal in de brief van de paus. Volgens Franciscus zijn ze 
richtinggevend en helpen ze ons om concreet handen en voeten 
te geven aan een heilig leven. De zaligsprekingen worden in de 
brief nader toegelicht en verbonden met ons dagelijks leven.
Deze inspirerende brief is een uitnodiging tot bezinning. U kunt 
de brief persoonlijk overwegen. Door telkens korte stukjes uit 
de brief te lezen en te overwegen, werken de bemoedigende 
woorden van paus Franciscus door in ons persoonlijk leven en 
gaan we meer en meer leven vanuit God.
Daarnaast zijn er in het najaar twee verdiepingsavonden 
rond deze brief, waarin we samen delen uit de brief lezen en 
overwegen.
De brief is in het Nederlands beschikbaar: Wees blij en juich. 
Gaudete et exultate. Over de roeping tot heiligheid in de 
hedendaagse wereld. 
Apostolische exhortatie van paus Franciscus. Wereldkerk-
documenten 38. (ISBN 978-94-6196-155-6). De prijs is €6,80.
De verdiepingsavonden rond de aanmoedigingsbrief ‘Wees blij 
en juich’ zijn: Maandag: 1 en 8 oktober
   Tijd: 19.30-21.00 uur
   Plaats: Petrus en Paulus, Ulft
   Dinsdag: 2 en 9 oktober
   Tijd: 19.30-21.00 uur
   Plaats: OLVrouw, Doetinchem

Groene Kerk en 

Nul op de Meter, 

bondgenoot in de schepping

Wat is een Groene Kerk, hoe kun je dat worden en waar haalt die 
haar energie?

Uitnodiging: Denken - Praten - Doen
Tijd: 26 september, zaal open 19.30 uur, aanvang 20.00 uur
Plaats: Oude Ettense Kerk, Oude Kerkstraat 2
Met medewerking van: Atie de Vos (Kerk in Actie) en Ingrid Pierik 
(Wooncorporatie Wonion)
Kosten: vrije bijdrage

Al jarenlang zijn er kerkelijke groeperingen die aandacht vragen voor 
de Schepping en het bewaren, voltooien ervan. Een enthousiaste 
actieve groep bevindt zich in de gemeente Bennekom. De Raad van 
Kerken heeft een website met het thema Scheppingsdag:
www.raadvankerken.nl/pagina/2072/vieringen_rond_schepping
In Bennekom werd diverse jaren de Groene Kerkendag gehouden. 
Ook in Ede en in Amersfoort hebben deze dagen veel deelnemers 
getrokken. Dit zijn landelijke ontmoetingsdagen, mede georgani-
seerd door het bureau van Kerk in Actie, in samenwerking met een 
plaatselijke kerk. 
Dit jaar is er op 23 juni een open Groene Kerkendag geweest. Op de 
fiets konden mensen de opengestelde groene kerken bezoeken. Zie 
voor meer informatie de website https://www.groenekerken.nl/. Het 
thema was ‘Fiets de zomer in met Groene Kerken’.
Tijdens onze bijeenkomst dit voorjaar in Varsseveld over 
’Duurzaamste gemeente van Europa’ kwam de vraag naar Groene 
Kerk. Wat is een Groene Kerk en hoe kun je dat worden?
Vandaar dat we daar nu met u samen meer over willen weten. Atie de 
Vos, werkzaam bij Kerk in Actie, komt naar Etten om ons te vertellen 
over de Groene Kerk. Wij willen er direct ook meer inhoud aan geven 
door het thema ‘Energie’ aandacht te geven. Ingrid Pierik, werkzaam 
bij Wonion, zal daarom vertellen over de wijze waarop wij duurzaam 
kunnen wonen en over het project Nul op de Meter.
Het belooft een inspirerende leerzame ontmoetingsavond te worden.
Iedereen is van harte welkom in Etten op woensdag 26 september, 
aanvang 20.00 uur. Voor meer informatie kunt u terecht bij leden van 
de Werkgroep Duurzaamheid. Aanmelden kan via liesvisscher@live.
nl of door een telefoontje naar één van onderstaande nummers.

Namens de Raad van Kerken Oude IJsselstreek,
Harrie Jorna, tel. 0315 – 32 52 12 of 06 – 57 36 37 64
Lies Visscher, tel. 0315 – 34 10 52 of 06 – 53 46 46 42

Rondreis door het Heilig Land en 

Jordanië

Na Fatima en Lourdes reist Aartsbisdom Utrecht in november 
wederom naar het Heilig Land. Het is voor pelgrims een onverge-
telijke ervaring om te vieren in de plaatsen die we kennen uit de 
Bijbelverhalen, zoals Jeruzalem, Bethlehem en Nazareth. „Dat ik op 
die plekken was en heb gevierd, heeft me echt geraakt”, aldus een 
pelgrim die in 2014 met het Aartsbisdom Utrecht meeging naar het 
Heilig Land. 

Tijdens de tiendaagse bedevaart reizen de pelgrims niet alleen door 
Israel, ook wordt voor een paar dagen de grens overgestoken naar het 
schitterende en indrukwekkende Jordanië met Petra als een van de 
hoogtepunten. De pelgrimage 
staat onder (pastorale) leiding 
van mgr. H.W. Woorts, hulpbis-
schop van het Aartsbisdom 
Utrecht, en bisschoppelijk 
vicaris R.G.W. Cornelissen van 
het vicariaat Deventer. Een 
bijzonder element van de 
bedevaart zijn de Nederlandse 
Dagen (met als motto 
‘Shalom’) in het Heilig Land. 
Hierbij sluiten de pelgrims 
van het Aartsbisdom Utrecht 
aan bij honderden andere 
Nederlandse pelgrims die 
op dat moment in het Heilig 
Land zijn om samen te vieren. 

Bent u nieuwsgierig geworden naar deze reis en wilt u meer 
informatie? 
Neem contact met op met VNB via tel. 073 – 68 18 l l 5 of stuur een 
mail naar henk.smits@vnb.nl of naar een van de contactpersonen 
van Parochie Maria Laetitia: parochiereizen@mlparochie.nl 

hoogtepunten. De pelgrimage 
staat onder (pastorale) leiding 
van mgr. H.W. Woorts, hulpbis-
schop van het Aartsbisdom 
Utrecht, en bisschoppelijk 
vicaris R.G.W. Cornelissen van 

Vespervieringen in De Wingerd

De Werkgroep Oecumene van De Wingerd in Doetinchem bereidt 
voor iedere tweede zaterdag van de maand een vesperviering voor. 
De werkgroepleden zijn onder andere van katholieke of protestantse 
huize en voegen van meerdere geloofswegen elementen samen om 
daar een viering van te maken. Er wordt gewerkt met verhalen en 
thema’s uit de Bijbel en er worden liederen gezongen van onder 
andere Huub Oosterhuis, uit de Gezangen voor Liturgie (katholiek) 
en het Liedboek (protestants). 
Na afloop is er gezamenlijk koffiedrinken met de bezoekers waarbij 
nog even wordt nagepraat over de viering of waarbij mensen 
gewoon gezellig bij elkaar zitten. 
Zou u graag een keer mee willen denken over een themaviering? 
Meedenken over het thema? Teksten, liederen en gedichten 
uitzoeken? Deze voorlezen tijdens de viering? Dit werken aan 
een viering in kleine groepjes van twee tot vier personen is zeer 
inspirerend, alsmede de vieringen zelf. 

Wanneer u zich aangesproken voelt, wordt u van harte uitgenodigd 
om zich te melden bij Petra Elfrink, e-mailadres p.elfrink@live.nl of 
te bellen met Suzan Slot, tel. 0314 - 35 42 31.

Ziekenzondag Ulft

Omzien naar elkaar. Samen ziekenzondag 
vieren voor de hele parochie.
Op zondag 9 september vieren wij in 
Ulft om 10.00 uur samen ziekenzondag. 
U bent van harte welkom, leden van 
bezoekgroepen, buren, vrienden en 
medeparochianen. Na afloop van de 
viering kunt u een roos meenemen als een liefdevolle groet voor 
een zieke of voor iemand die uw speciale aandacht goed kan 
gebruiken. Met vriendelijke groet en graag tot ziens.

Namens de werkgroep pastoraal bezoekwerk, pastor Mia Tankink

Wees blij en juich

„Wij zijn allemaal geroepen om heiligen 
te worden door liefdevol te leven en een 

zich richt tot gewone gelovigen. Paus Franciscus roept op tot een 
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2e zondag van de maand 

17.00 uur 

Protestantse kerk  
Silvolde 

Start: 
Zondag 14 oktober 2018 
 

Door de Heilige Geest  
getuigen  

van verzoening en vrede. 
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Oecumenische Taizé viering 

Broederschap van O.L. Vrouw van Kevelaer

Oude IJsselstreek
Opgericht onder de tiel ‘Hulp der Christenen’ op 9 juli 1886

132e bedevaart op zondag 2 september 2018

Thema: Met Maria op zoek naar vrede
  
  Er kan worden deelgenomen per bus of fiets.
  Kosten voor de buspelgrims 20,00 euro. Kinderen tot 12 jaar 10,00 euro.
   Fietspelgrims 7,50 euro. 
   Van de pelgrims die op eigen gelegenheid naar Kevelaer reizen wordt een 

bijdrage van 3,00 euro gevraagd voor de gemaakte organisatiekosten.
  Informatie en aanmelding: Marco Hoksbergen, tel. 06 13836528.

Parochie Maria Laetitia

      
KIEK-INFO
OLV-Tenhemelopneming
• zondag 9 september 10.30 uur kindernevendienst
• zondag 16 september 10.30 uur familieviering/jubileum  
   The Singing Kids
• zondag 11 november 10.30 uur kindernevendienst
• zondag 2 december 10.30 uur familievier./1e Advent
• zondag 9 december 10.30 uur kind.nevend. 2e Advent
• zondag 16 december 10.30 uur kind.nevend. 3e Advent
• zondag 23 december 10.30 uur kind.nevend. 4e Advent
• maandag 24 december 17.00 uur familieviering Kerstmis

Impulz
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Vredesweek 2018: Generaties voor vrede!

Door de generaties heen, in wat voor situatie dan ook, staan 
steeds weer mensen op voor vrede. Het thema van de Vredesweek 
is dit jaar dan ook: Generaties voor vrede. Oud en jong kunnen 
veel aan elkaar hebben op weg naar een vreedzame wereld.

Vrede kun je leren
Oudere generaties delen hun verhalen met jongeren, zodat die van 
hun ervaring kunnen leren. Jongere generaties halen inspiratie uit 
bijzondere rolmodellen - binnen hun familie of in de wereldge-
schiedenis. In Amerika bijvoorbeeld staan dit jaar jongeren massaal 
op tegen wapengeweld. En het waren jongeren die een nieuwe 
zwengel gaven aan de strijd om kernwapens de wereld uit te krijgen. 
Een wens die hun ouders vaak al hadden. Wat hieruit blijkt? Vrede 
kun je leren, van elkaar. Het is ook een keuze: niet terugslaan, maar 
samen verder gaan.

Impact van oorlog
Door de komst van vluchtelingen zien we opnieuw dat vrede niet 
vanzelfsprekend is. Oorlogsherinneringen en 
-trauma’s worden vaak van ouder op kind doorge-
geven. Luister naar die verhalen, deel ze, tijdens 
de Vredesweek en daarna. Ook de verhalen van 
mensen die nog steeds midden in conflict of oorlog 
leven. Mensen die zich, ondanks het geweld om 
hen heen, blijven inzetten voor vrede. Met vallen en 
opstaan. Verhalen verbinden het verleden met het 
heden en ook mensen onderling.
Zie voor activiteiten van de Vredesweek www.
paxvoorvrede.nl

Coventrygebed: wekelijks voor vrede en verzoe-
ning
Elke week, zomer en winter, het hele jaar door, 
komen in de Driekoningenkapel op vrijdag mensen uit verschil-
lende kerken bijeen om te bidden voor vrede en verzoening. Het zijn 
bijeenkomsten die om 12.15 uur beginnen en een kwartier duren. 
Vanzelfsprekend is iedereen welkom. 
Dit wekelijkse gebed is begonnen in Coventry, Engeland, waar in 
1940 de kathedraal bij een Duits bombardement werd verwoest. 
Vandaaruit heeft men na de oorlogsjaren contact gezocht met 
andere door oorlogsgeweld getroffen kerken in Duitsland en vervol-
gens met kerken in steeds meer landen in en buiten Europa. Zo 
hebben de Gedächtniskirche in Berlijn, de Kreuzkirche in Dresden 
en na 9/11 de St. Paul’s Chapel in New York zich aangesloten. Ook 
Doetinchem doet dus mee en is zo verbonden met een kleine 200 
kerken wereldwijd. In al die kerken bidden volgens een vast patroon 
wekelijks mensen voor vrede en verzoening. 
Hans de Mol is een van de vaste bezoekers van het wekelijkse gebed 
voor vrede en verzoening. Een paar vragen voor hem. 

Wat motiveert je om elke vrijdag de fi ets te pakken om naar de 
Driekoningenkapel te gaan? 
„De mensen mogen niet voor een dichte deur komen te staan. Ik heb 
een sleutel.”

Dat is zo, maar wat motiveert je om elke vrijdag te gaan bidden 
voor vrede en verzoening?
„Het meest wezenlijke in je leven is je relatie tot God en – daaruit 
voortvloeiend – je relatie naar je medemensen die naar Gods beeld 

zijn gemaakt. Binnen een relatie probeer je met elkaar te communi-
ceren. In je relatie met God heet dat bidden. Zoals in elke relatie 
gaat het dan vooral over zaken die je gesprekspartner en jou sterk 
bewegen.”

In het gesprek met God komen jullie dan op een thema als vrede 
en verzoening?
„Ja, je bent bewogen om mensen die getroffen zijn door oorlog, 
onderdrukking en zinloos geweld, om mensen die het slachtof-
fer zijn van schijnbaar onoplosbare conflicten. En je weet dat God 
daarover ook bewogen is. Van de profeten heb je geleerd dat het 
verdriet dat de slachtoffers voelen, ook Gods verdriet is. Dat schept 
een band en van daaruit bid je om Gods nabijheid voor getroffenen, 
om Gods ontferming met treurenden.”

Is dat niet een beetje abstract?
„Nee, de informatiestroom is eindeloos. Je ziet ook foto’s van slacht-
offers. Je leert namen en gezichten kennen van mensen die om 

lijfsbehoud hebben moeten vluchten. Ik denk aan 
Maryam uit Zuid-Soedan, waar al jaren een burger-
oorlog woedt. Haar man is vermoord. Haar dorp 
is platgebrand. Met haar kind kwam ze twee jaar 
geleden in een sober vluchtelingenkamp. Daar ging 
het kind ook dood. Voor haar en haar lotgenoten 
bidden we om Gods ontferming.”

Is het voelbaar dat je in het wekelijkse kwartier ver-
bonden bent met 200 andere kerken in de wereld?
„In zekere mate, maar ik voel me sterker verbonden 
met de mensen die samen met mij in de kapel zitten 
te bidden en met de mensen voor wie we voorbeden 
doen. 
Voorbeden doen we ook voor mensen die hun nek 

uitsteken om groepen die elkaar naar het leven staan met elkaar in 
gesprek te brengen. Ze halen nooit de voorpagina’s, maar je komt ze 
tegen in Nigeria, onder Israëli’s en Palestijnen, in Afghanistan en in 
tal van andere gebieden waar het leven wordt ontwricht door oorlog 
en geweld.
Zo’n man is bijvoorbeeld Dieudonné Nzapalainga. In zijn jonge jaren 
was hij kapelaan in een probleemwijk in Marseille. In 2004 keerde 
hij terug naar zijn geboorteland, de Centraal Afrikaanse Republiek 
(CAR). In 2012 werd hij er aartsbisschop van Bangui, de hoofdstad. 
De CAR is een land waar gewapende groepen dood en verderf 
aanrichten. Van de buitenwereld krijgen die strijdende partijen de 
etiketten islamitisch en christelijk opgeplakt, hoewel het geweld niet 
vanuit die godsdiensten wordt gelegitimeerd. De angst voor elkaar 
is groot, ze leidt tot diepe haatgevoelens.

In die situatie reist Nzapalainga samen met enkele moslimleiders het 
land door om mensen met elkaar in gesprek te brengen, om ze te 
laten luisteren naar elkaar, om vrede en verzoening te bewerken. Hij 
heeft daarbij veel tegenslagen geïncasseerd, maar hij weet niet van 

opgeven. In 2016 werd Dieudonné Nzapalainga 
door paus Franciscus tot kardinaal benoemd. Voor 
mensen als hij vragen wij God om zijn zegen.”

Hans de Mol. Illustratie: Len Munnik

    Parochiële Caritas InstellingParochie Maria Laetitia

PCI

Na mijn voorzitterschap van de locatieraad Onze 
Lieve Vrouw en Heilige Geest in Doetinchem, 
ben ik sinds dit voorjaar lid van het PCI-bestuur. 
De PCI (Parochiële Caritas Instelling) is een heel 
andere kant van onze parochie die misschien 
minder zichtbaar is, maar wel des te dienstbaarder. Veel van onze 
parochianen zetten zich in de schaduw van de kerk in voor onze 
medemens. 
De PCI of de Caritas. Met het begrip Caritas zijn velen van ons 
vertrouwd: in vroeger tijden lag het liefdadigheidswerk vooral 
in handen van de kloosterorden. Vandaag de dag is dit voor een 
belangrijk deel overgenomen door leken in lokale geloofsgemeen-
schappen. Leken die veelal een band met een kerkelijke organisatie 
hebben of een maatschappelijke rol vervullen.
Dit liefdadigheidswerk valt onder de diaconie. Het woord diaconie 
is afgeleid van het Griekse woord diakonia. Het betekent dienst, 
dienen. Vanaf het allereerste begin heeft de kerk dit als een van haar 
taken gezien: het dienen van je naaste. Of, zoals ik een parochiaan 
hoor zeggen: je kunt ook kerk zijn buiten de kerk. Dit is precies waar 
de PCI voor staat: dienen van de medemens, ongeacht je geloofs-
overtuiging, of je vieringen bijwoont.
De PCI is er voor de medemens. Elke inwoner van de Parochie Maria 
Laetitia die een nood of een vraag heeft, kan zich wenden tot de 
PCI. Namen en telefoonnummers staan op deze pagina 16. Vragen 
worden in alle discretie besproken. Ook vragen of noden die u 
misschien uit schaamte niet wilt voorleggen. Degenen die in contact 
staan met de hulpbehoevenden, waartoe ook de buurtcoaches 
behoren, ervaren een grote dankbaarheid. Ze geven dat zetje dat 
net even nodig is, wijzen iemand de weg in de doolhof van regels 
bij gemeenten en andere overheidsinstellingen, ondersteunen een 
noodzakelijke aankoop die, na degelijk onderzoek, door de PCI 
wordt betaald. De PCI is van en voor elke medemens. 
Contactgegevens bestuur PCI  secretaris: pci@mlparochie.nl,
telefoon: 0315 - 32 93 70

Miguel Mendes de León

MIVA

In veel landen zijn basisvoorzieningen als gezondheidszorg en 
onderwijs onbereikbaar voor de meest kwetsbaren. Gelukkig zijn er 
lokale mensen die zich inzetten om anderen te helpen. MIVA ziet het 
als haar missie om deze mensen te steunen met onmisbare vervoers- 
en communicatiemiddelen. Jaarlijks komen er ruim 1.000 aanvragen 
voor steun binnen bij MIVA. Met de financiële middelen uit onder 
andere donaties en nalatenschappen kan MIVA per jaar 10 tot 15 
procent van de aanvragen tegemoetkomen.

Het werk van dokter Christian uit Congo
Veertig kilometer lopen naar het ziekenhuis als je op het punt staat 
te bevallen? In Nederland is het ondenkbaar. In het binnenland van 
Congo is het realiteit. Auto’s en openbaar vervoer zijn er niet. De 
zandwegen zijn moeilijk begaanbaar en de afstand tot het ziekenhuis 
is soms enorm. In veel gevallen bereiken zwangere vrouwen het 
ziekenhuis niet op tijd. 
Dokter Christian leidt een van de moeilijk bereikbare ziekenhuizen. 
Samen met zijn team wil hij niets liever dan gezonde baby’s ter 
wereld brengen. „Doordat de afstanden zo groot zijn, kwam het vaak 
voor dat baby’s en soms ook moeders onderweg overleden”, aldus 
de dokter.
Dankzij donateurs van MIVA uit Nederland staat er nu een 
levensreddende motorambulance bij het ziekenhuis. Deze stevige 

motor met brancard zorgt ervoor dat zwangere vrouwen wél op tijd 
het ziekenhuis kunnen bereiken. En dat hun baby’s de kans krijgen 
op een leven.
Ook als Parochie Maria Laetitia willen we ons inzetten om situaties 
zoals in Congo te verbeteren en ervoor te zorgen dat mensen niet 
hoeven te overlijden omdat een arts niet op tijd hulp kan verlenen.
In het weekend van 25 en 26 augustus zal de jaarlijkse collecte voor 
de MIVA in onze parochie plaatsvinden. Dank voor uw gulle gave.

Diaken Jan van Heugten

Lees verder op volgende pagina

Missio Wereldmissiemaand 2018: Ethiopië 

God is ons een toevlucht en een sterkte
Onder dit motto uit psalm 46 voert Missio dit jaar de campagne voor 
de Wereldmissiemaand. Deze zin uit de bijbel is een bron van kracht 
voor christenen wereldwijd. In Ethiopië en hier bij ons in Nederland.

Katholieke minderheid
Ethiopië heeft een rijke cultuur, maar is nog steeds een van de armste 
landen ter wereld. Het is grotendeel afhankelijk van de landbouw. De 
rooms-katholieke kerk is ondanks haar kleine omvang van 0,7 procent 
van de bevolking zeer actief. Zij zet zich in voor scholing, zorg voor de 
armen en hulp aan vluchtelingen.

Steun voor koffi  eboeren
Ethiopië is de grootste koffieproducent van Afrika. In de regio Kaffa 
zijn de Menjas afhankelijk van de koffieverbouw. Deze bevolkings-
groep is erg klein, is arm en wordt gediscrimineerd. Vanuit hun 
gemeenschap in Wush Wush hebben de Kleine Zusters van Jezus zich 
het lot van de Menjas aangetrokken en proberen ze hun situatie te 
verbeteren. De zusters, onder leiding van zuster Kidist, hebben al veel 
bereikt. Kleine projecten waarmee de mensen een inkomen kunnen 
verdienen. Ook is er een kleuterschool in Wush Wush. Voor onderwijs 
na de basisschool ontbreekt het geld.

Opvang van vluchtelingen
Ethiopië neemt na Oeganda het grootste aantal vluchtelingen op. 
Ongeveer 900.000 mensen. In Gambella, een van de armste regio’s van 
het land, is de eigen bevolking al lang in de minderheid. Hier wonen 
vooral mensen uit Zuid-Soedan, gevlucht voor de oorlog. Onder hen 
zijn ook veel onbegeleide kinderen. De priesters, zusters en catechis-
ten die hier leven, hebben een bewuste keuze gemaakt. Zij gaan naar 
de vluchtelingenkampen, delen het armoedige leven en bemiddelen 
tussen vijandige etnische groepen.

Missiezondag is vooral het feest van 
de solidariteit
We vieren dat we deel zijn van een 
wereldwijde gemeenschap van 
mensen die verantwoordelijkheid 
voor elkaar nemen. Die verant-
woordelijkheid wordt concreet 
in de wereldwijde collecte, die 
Missiezondag tot de grootste solida-
riteitsactie van de katholieken maakt.
Geef aan Missio Pauselijke 
Missiewerken in de collecte op 
Missiezondag 21 oktober of stort uw bijdrage op NL65 INGB 0000 
0015 66, t.n.v. Missio Wereldmissiemaand, in Den Haag.

Meer informatie: www.missio.nl

Missiewerken in de collecte op 
Missiezondag 21 oktober of stort uw bijdrage op NL65 INGB 0000 



In memoriam 

“degene die ik lief heb verlaat ik…”
Op 5 juni jl. is heengegaan THEODOR WILHELM, Theo, 
VIEBERINK, lieve echtgenoot van Annie Vieberink-Seesink, 
fijne vader, opa en overgroot opa, in de leeftijd van 86 jaar. 
Hij was een gewaardeerd lid van ons kerkkoor. Op 11 juni jl. 
vond de gezongen uitvaart plaats, waarna aansluitend de 
crematieplechtigheid in crematorium Berkenhove te Aalten.
 
“een groot gemis als “samen” uit je leven is”
Op de leeftijd van 78 jaar is op 19 juli jl. overleden JAN RONGEN, 
zorgzame pa en super opa Jan, echtgenoot van Annet Egging. 26 
juli was de gezongen uitvaart in De Goede Herderkerk, waarna 
hij te ruste is gelegd op de RK begraafplaats in Breedenbroek.

“bij elk afscheid  wordt een herinnering geboren…”
Op 28 juli jl. heeft God de Heer thuisgehaald MARIA BERNADINA 
ALEIDA, Mia, JANSEN – RUESEN, sinds 19 juli 1996 weduwe van 
Jan Jansen, Zij was een lieve moeder, schoonmoeder en oma. 
De gezongen uitvaart vond plaats op 2 augustus jl. waarna zij 
is begraven op de nieuwe begraafplaats aan de Aaltenseweg te 
Dinxperlo.

Mogen zij allen rusten in vrede.

Breedenbroek - Dinxperlo

DINXPERLO

Mededelingen

Bijzondere evenementen

•  Zondag 9 september, Ziekenzondag, is er om 9.30 uur een 
oecumenische viering in de Dorpskerk. Voorganger is diaken Cor 
Peters  m.m.v. ons kerkkoor.

•  Vrijdag 2 november, Allerzielenviering om 19.00 uur, verzorgd 
door de werkgroep.

•  Zondag 11 november, feestelijke Communieviering om 10.00 uur 
t.g.v. St. Caecilia. Voorganger is diaken Jan van Heugten m.m.v. het 
kerkkoor.

•  Zondag 23 december, Kerstconcert van het Christelijk mannenkoor 
Con Spirito. Aanvang 20.00 uur.

•  Maandag 24 december, Kerstavondviering om 21.00 uur. 
Voorganger is pastor Mia Tankink m.m.v. het kerkkoor.

•  Maandag 31 december, Oudejaarsviering om 19.00 uur. 
Voorganger is pastoor Hans Pauw m.m.v. het kerkkoor.

BREEDENBROEK

Mededelingen

Gebedsviering: in de Dagkapel 19.00 uur
Zaterdag 1 september en zaterdag 6 oktober. 

In Dinxperlo:  Tweede zaterdag v.d. maand gebedsviering
                       Vierde  zondag  eucharistieviering
Misintenties worden in beide kerken gelezen.
Zie hiervoor bijgevoegd inlegvel.

Elke eerste woensdag v.d. maand. Secretariaat open en koffie 
drinken met muziek 10.00 tot 12.00 uur.   

In memoriam 

Een laatste groet

Donderdag 21 juni hebben wij afscheid genomen van ons erelid  
Antoon Vinkenvleugel.
Veertig jaar was Antoon trouw lid van het kerkkoor R.K. 
Geloofsgemeenschap De Goede Herder te Dinxperlo en van het 
kerkkoor H.H. Petrus en Paulus te Breedenbroek.

Donderdag 19 juni hebben wij in een gezongen uitvaartviering 
afscheid genomen van de 90-jarige Theo Huls en hem naast zijn 
vrouw Marietje te ruste gelegd op ons kerkhof.

16 17
VREUGDEBODE 5  SEPTEMBER - OKTOBER 2018

Thuiscommunie

Bent u wegens ziekte en/of lichamelijk ongemak niet in staat naar de 
kerk te gaan en wilt u toch graag de Communie ontvangen? 
Een berichtje naar het secretariaat (tel. 0315 – 65 14 96) en er wordt 
voor gezorgd dat u de Communie thuis kunt ontvangen op een 
afgesproken tijdstip.

Seniorennieuws

Op woensdag 19 september is het weer zover! De oergezellige 
Seniorenmiddag in De Goede Herderkerk! We beginnen om 14.30 
uur met een Dank-Communieviering dat we bij elkaar mogen zijn.
Daarna drinken we koffie met wat erbij, praten elkaar bij, hoe warm 
het was en hoe we de vakantie hebben gevierd en genieten we van 
een hapje en een drankje. Daarna volgt….??? 
De werkgroep heeft een aantal prachtige prijzen beschikbaar 
gesteld voor???.
Van harte welkom als u 65 jaar of ouder bent.

Bent u nog geen 65 jaar, dan bent u evengoed van harte welkom om 
een helpende hand te bieden.

Mia is niet meer…

Wie kende haar niet, Mia Jansen, bijna wonend in de kerk?

Met Mia verliest onze geloofsgemeenschap een bijzonder mens, 
diep gelovig, open naar iedereen, gastvrij en meelevend met de 
minder bedeelden. 
Bridge-fanaat in hart en nieren, creatief op allerlei vlakken en altijd 
een helpende hand. 
In haar functie als lid van de huidige locatieraad en penningmeester 
van onze geloofsgemeenschap heeft zij gedurende bijna 
20 jaar de financiële huishouding verzorgd. Zij droeg deze 
verantwoordelijkheid met volle overtuiging en mede dankzij haar 
werk en gelet op het resultaat kunnen wij met recht zeggen: “Mia, 
dat heb je prima gedaan. Dankjewel!”

We zullen haar missen, haar aanwezigheid bij de vergaderingen, haar 
kritische opmerkingen betreffende het geloof, haar droge humor, 
haar praatje op het secretariaat, haar nauwkeurigheid op financieel 
gebied, haar smaak van koffie,( bijna half melk/half koffie), haar vaste 
plaats in de kerk, haar belangstelling voor de ander.
Wij hopen en bidden dat God, de Heer, haar heeft opgenomen in de 
hemelse vreugde en zij verenigd wordt met haar man Jan en dochter 
Francis. 

Namens de Locatieraad,
Jan Bekker

Ziekenzondag 9 september 2018

Ieder mens, of die nu wil of niet, krijgt in het leven - direct of 
indirect - te maken met ziekte. Dat is onontkoombaar. Vooral 
als het jezelf betreft of je partner of je kinderen of goede 
vrienden en kennissen kan dat een enorme impact op je 
eigen leven hebben. Je bent begaan met jezelf en vooral met 
het lot van een ander.
Wat kan ik daar aan doen? Die vraag is moeilijk te 
beantwoorden. Voor iedere persoon of situatie zal dat 
verschillend zijn. Om hier eens goed en in alle rust over na 
te denken wordt er op zondag 9 september om 9.30 u. een 
oecumenische viering in samenwerking met de Zonnebloem 
gehouden in de Dorpskerk te Dinxperlo met diaken Cor Peters 
als voorganger.
We vragen in deze dienst God om steun en dat zijn kracht en 
zijn licht ons naar lichaam en geest zullen verlichten. We hopen 
dat deze viering u mede een antwoord zal geven op uw vragen.                                                                                                                                      
U bent van harte uitgenodigd.
Voor vervoer naar de kerk kunt u contact opnemen met Henk 
Wisman, tel. 0315 – 65 34 58.

De Zonnebloem en de oecumenische werkgroep

Hebt u hulp nodig of kent u iemand die hulp nodig heeft? 
Misschien kan de PCI u helpen. 
U kunt contact opnemen met de plaatselijke werkgroep:
- Azewijn: Riet Koster   0314 - 65 22 03
- Dinxperlo: Frans Vreemann   0315 - 65 12 13
- Doetinchem: Martin Liefrink  0314 - 32 36 29
- Etten: Ben Preijer  0315 - 32 78 86
- Gaanderen:  Ria Aarntzen  0315 - 33 02 39
- Gendringen: Ans Robben  0315 - 23 62 36
- Megchelen: Joke Wilting  0315 - 37 74 25
- Silvolde/Varsseveld: Frans Ros  0315 - 32 93 70  
- Terborg: Wilma Elfrink  0315 - 32 98 04
- Ulft: Maria Steentjes  0315 - 84 21 23
- Wijnbergen Wim Loeven  0314 - 34 13 82
U kunt ook een e-mail sturen naar: pci@mlparochie.nl.

Pax staat voor vrede. 
Samen met mensen in conflict-
gebieden en kritische burgers 
in Nederland werken zij aan een menswaardige en vreedzame 
samenleving, overal in de wereld.
Voor vrede is moed nodig. De moed om te geloven dat vrede 
mogelijk is, om tegen de stroom in te roeien en je uit te 
spreken en toch door te gaan. Iedereen ter wereld kan iets voor 
vrede doen, maar daar is durf voor nodig. De durf om vrede 
te bezingen, van de daken te schreeuwen en op de muren te 
schrijven. 
Vrede is van ons allemaal. Iedereen die in vrede gelooft, kan iets 
voor vrede doen. We roepen onze parochianen op om mee te 
doen. We zijn ervan overtuigd dat al die beetjes durf onvermij-
delijk optellen tot vrede.

Het thema van de Vredesweek 2018 is ‘Generaties voor vrede!’
Door de generaties heen, in wat voor situatie dan ook, staan 
steeds weer mensen op voor vrede. Oud en jong kunnen veel 
aan elkaar hebben op weg naar een vreedzame wereld. Oudere 
generaties delen hun verhalen met jongeren, zodat die van hun 
ervaring kunnen leren. Jongere generaties halen inspiratie uit 
bijzondere rolmodellen - binnen hun familie of in de wereld-
geschiedenis. In Amerika bijvoorbeeld staan dit jaar jongeren 
massaal op tegen wapengeweld. En het waren jongeren die 
een nieuwe zwengel gaven aan de strijd om kernwapens de 
wereld uit te krijgen. Een wens die hun ouders vaak al hadden. 
Wat hieruit blijkt? Vrede kun je leren, van elkaar. Het is ook een 
keuze: niet terugslaan, maar samen verder gaan.
De organisatie Pax brengt mensen bij elkaar die de moed 
hebben om voor vrede te gaan. Ze werken samen met mensen 
in conflictgebieden, zoeken politici op en slaan de handen 
ineen met betrokken burgers.
De vredesweek in 2018 vindt plaats van 15 t/m 23 september.
In onze Parochie Maria Laetitia zal de collecte voor de organisa-
tie Pax plaatsvinden in het weekende van 15 en 16 september 
en/of van 22 en 23 september. 
Naast het van de daken schreeuwen dat we in vrede moeten 
samenleven, kunnen we ook Pax steunen met een gulle gift, 
zodat deze organisatie in staat is haar werk te blijven doen. Van 
harte aanbevolen.

Diaken Jan van Heugten

    Parochiële Caritas Instelling



Dopen najaar 2018 in de Parochie Maria Laetitia
    Dopen   Doopvoorbereiding 
     Locatie Datum Tijd Doopheer Datum Tijd

Ulft 16 sept. 12.30 uur Marcel Smits 21 aug. 20.00 uur 
Ulft 21 okt. 12.30 uur Marcel Smits 25 sept. 20.00 uur 
Ulft 11 nov. 12.30 uur Jan van Heugten 25 okt. 20.00 uur 
Gendringen za. 20 okt. 16.00 uur Hans Pauw 25 sept. 20.00 uur 
Dinxperlo za. 27 okt. 16.00 uur Marcel Smits 2 okt. 20.00 uur 
Doetinchem 23 sep. 13.00 uur Jan van Heugten 30 aug. 20.00 uur 
Doetinchem 28 okt. 13.00 uur Cor Peters 11 okt. 20.00 uur 
Doetinchem 18 nov. 13.00 uur Hans Pauw 23 okt. 20.00 uur 
Etten 04 nov. 12.30 uur Jan van Heugten 11 okt. 20.00 uur 
Gaanderen 14 okt. 12.00 uur Cor Peters 1 okt. 20.00 uur 

Weekendvieringen van 1 september tot en met 18 oktober 2018 

Weekende OLV. Tenhemelopn./ H. Geest 
Doetinchem

HH. Antonius - Petrus & Paulus
Ulft

H. Martinus
Gendringen

De Goede Herder
Dinxperlo

H. Martinus
EttenH. Augustinus / H. Martinus Gaanderen

H. Martinus /De Huet
Wijnbergen/Doetinchem

Zaterdag 1 september
Zondag 2 september

22e zondag van het jaar (B)

Zaterdag 8 september
Zondag 9 september

23e zondag van hetjaar (B)

Zaterdag 15 september
Zondag 16 september

24e zondag van het jaar (B)

Zaterdag 22 september
Zondag 23 september

25e zondag van het  jaar (B)

Zaterdag 29 september
Zondag 30 september

26e zondag van het jaar (B)

Zaterdag 6 oktober

Zondag 7 oktober
27e zondag van het jaar (B)

Zaterdag 13 okober

Zondag 14 oktober
28e zondag van het

jaar (B)

Zo. 2 sept. 10.30 uur
Euch.vier./Mgr. Woorts/C. Peters

In Laudem Dei of Cantor

Zo. 9 sept. 10.30 uur
Eucharistieviering/KND/M. Smits

Volare

Zo. 16 sept. 10.30 uur
Eucharistieviering/H. Pauw

In Laudem Dei

Zo. 23 sept. 10.30 uur
Eucharistieviering/A. Morsink

Volare

Zo. 30 sept. 10.30 uur
EV/Jubileumviering M. Tankink

H. Pauw/C. Peters/In Laudem Dei

Zo. 7 okt. 10.30 uur
Eucharistieviering/A. Morsink

Volare
Zo. 7 okt. 15.00 uur/Rozenkransgebed 

en plechtig lof. /H. Pauw

Zo. 14 okt. 10.30 uur
Eucharistie/familieviering/M. Smits

Singing Kids

Za. 1 sept. 17.30 uur
Eucharistieviering/H. Pauw

Kerkkoor

geen viering
Zie OLV of P&P Ulft

geen viering
Oecumenische 

Vredesdienst/M. Tankink

Za. 22 sept. 17.30 uur
Communieviering/J. van Heugten

Kerkkoor

Za. 29 sept. 17.30 uur
Communieviering/Parochianen

Kerkkoor

Za. 6 okt. 17.30 uur
Eucharistieviering/M. Smits

Kerkkoor

Zo. 14 okt. 10.00 uur
Communieviering/C. Peters

Kerkkoor

geen viering
Zie OLV of P&P Ulft

Zo. 9 sept. 9.30 uur
Oecum. DienstDorpskerk/C. Peters

Ziekenzondag/Kerkkoor

geen viering
Zie OLV of P&P Ulft

Za. 22 sept. 19. 00 uur
Eucharistieviering/M. Smits

Musica

Geen viering
Zie OLV of P&P Ulft

geen viering
Zie OLV of P&P Ulft

Zo. 14 okt. 10.00 uur
Communieviering/J. van Heugten

Kerkkoor

Zo. 2 sept. 10.00 uur
Eucharistieviering/B. Driever

Kerkkoor

Zo. 9 sept. 10.00 uur
Eucharistievier./B. Driever/M. Tankink

Ziekenzondag/Kerkkoor

Zo. 16 sept. 10.00 uur
Eucharistieviering/M. Smits

Ander koor

Za. 22 sept. 17.30 uur 
Viering bgv Gildedagen St. Hubertus 

Zo. 23 sept. 10.00 uur 
Euch.vier. /M. Smits/Kerkkoor

Zo. 30 sept. 10.00 uur
Eucharistieviering/M. Smits/Kerkkoor

Engelse mis 14.30 uur/M. Smits

Zo. 7 okt. 10.00 uur
Eucharistieviering/M. Smits

Kerkkoor

Za. 13 okt. 17.30 uur
Mariaviering/Werkgroep

Zo. 14 okt. 10.00 uur
Eucharistieviering/H. Pauw

Kerkkoor

Za. 1 sept. 19.00 uur
Eucharistieviering/H. Pauw

Kerkkoor

Za. 8 sept. 19.00 uur
Eucharistieviering/H. Pauw

Kerkkoor

Zo. 16 sept. 10.30 uur
CommunievieringJ. v. Heugten/

Ziekenzondag/Kerkkoor

Za. 22 sept.18. 00 uur
EV/kermisviering/H. Pauw

gezamenlijke koren

Zo. 30 sept. 9.00 uur
Eucharistieviering/H. Pauw

Kerkkoor

Za. 6 okt. 19.00 uur
Eucharistieviering/M. Smits

Kerkkoor

Geen viering
Zie OLV of P&P Ulft

Jubileumconcert/Con Brio

Za. 1 sept. 19.00 uur
Communieviering/C. Peters

Herenkoor

Za. 8 sept. 19.00 uur
Eucharistieviering/M. Smits

MonteVino

Za. 15 sept. 19.00 uur
Eucharistieviering/H. Pauw

Dameskoor

Za. 22 sept. 19.00 uur
Communieviering/J. van Heugten

Dameskoor

Za. 29 sept. 19.00 uur
Communieviering/Parochianen

Dameskoor

Za. 6 oktober 19.00 uur
Communieviering/M. Tankink

Herenkoor

Za.13 okt 19.00 uur
Eucharistievier./M. Smits/MonteVino

Zo. 2 sept. 9.00 uur
Eucharistievier./Mgr. Woorts/C. Peters

Gemengd koor

Zo. 9 sept. 10.00 uur
EV/Schuttersvier.H. Pauw/A. Morsink/
J. Brugman/Gem. koor/Schuttersgilde

Za. 15 sept. 19.00 uur
Eucharistieviering/M. Smits

Liberate

Zo. 23 sept. 10.30 uur
Communieviering/J. van Heugten

Gemengd koor

Za. 29 sept. 19.00 uur
Eucharistieviering 

H. Pauw/J. Brugman/Liberate

Geen Viering in de kerk
Zo. 7 okt. 10.30 uur

Mariakapel Augustinus/H. Pauw/
J. Brugman/Gemengd koor

Zo. 14 okt. 10.30 uur
Communieviering/M. Tankink

Keitof
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Wilt u uw zoon of dochter laten opnemen 
in onze geloofsgemeenschap, dan kan 
dat via het Centraal Aanmeldpunt Dopen, 
telefonisch bereikbaar op 0314 - 39 10 91. 
Alleen op maandag, woensdag en vrijdag 
van 09.30 tot 12.00 uur. 
Ook kunt u een 
doop opgeven via 
e-mailadres: 
dopen@mlparochie.nl

Dopen in de Parochie Maria Laetitia Alle gebedsvieringen 
in de andere  

geloofsgemeenschappen 
staan op de pagina’s van 

de locaties vermeld.

Parochie Maria Laetitia
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Kleine gebaren worden grote gebaren op het moment dat 

liefhebben oneindig wordt. Juist daarin wil Agelink Uitvaartzorg 

van grote betekenis zijn. Uit respect voor de overledene en uit 

compassie naar de nabestaanden. Uitvaartzorg uit liefde.

Dag en nacht bereikbaar, zeven dagen per week, uit liefde. 
Bel 0314-32 46 67 of kijk op agelinkuitvaart.nl 
Terborgseweg 126, 7005 BD Doetinchem

www.janvandulmen.nl
Zeddamseweg 24 • 7075 EE  Etten • Tel : 0315 323 680

Bouwen is vertrouwen
Aannemingsbedrijf

Parochie Maria Laetitia

vrijdag  21 september
vrijdag 19 oktober

woensdag 5 september

donderdag 13 september
donderdag 27 september
donderdag 11 oktober

zondag 16 september
zondag 21 oktober

zaterdag 1 september
zaterdag 22 september
zaterdag 13 oktober

zaterdag 1 september
zaterdag 8 september
zaterdag 15 september
zaterdag 22 september
zaterdag 29 september
zaterdag 6 oktober
zaterdag 13 oktober
zaterdag 20 oktober

vrijdag 31 augustus
vrijdag 7 september
vrijdag 14 september
vrijdag 21 september
vrijdag 28 september
vrijdag 5 oktober
vrijdag 12 oktober
vrijdag 19 oktober

woensdag 29 augustus
woensdag 5 september
woensdag 12 september
wonesdag 19 september
woensdag 26 september
woensdag 3 oktober
woensdag 10 oktober
woensdag 17 oktober

woensdag 29 augustus
woensdag 5 september
woensdag 12 september
woensdag 19 september
woensdag 26 september
woensdag 3 oktober
woensdag 10 oktober
woensdag 17 oktober

elke laatste vrijdag

elke dinsdag 

elke woensdag
woensdag 5 september

elke vrijdag

elke vrijdag 
elke 1ste vrijdag v.d. maand

elke donderdag

elke 1ste woensdag

elke vrijdag

19.00 uur
19.00 uur

15.00 uur

15.00 uur
15.00 uur
15.00 uur

10.00 uur
10.00 uur

15.00 uur
15.00 uur
15.00 uur

15.00 uur
15.00 uur
15.00 uur
15.00 uur
15.00 uur
15.00 uur
15.00 uur
15.00 uur

18.00 uur
18.00 uur
18.00 uur
18.00 uur
18.00 uur
18.00 uur
18.00 uur
18.00 uur

16.30 uur
19.00 uur
16.30 uur
16.30 uur
16.30 uur
16.30 uur
16.30 uur
19.00 uur

10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur

11.00 uur

19.00 uur 

19.00 uur

10.00 uur

09.30 uur
08.30-09.15 uur

09.30 uur

18.30 uur

15.00-15.50 uur

Communieviering
Communieviering

Eucharistieviering met ziekenzalving

Eucharistieviering met ziekenzalving
Woord- en gebedsviering
Woord- en communieviering

Communieviering
Communieviering

Woord- en communieviering
Herdenkingsbijeenkomst
Woord- en communieviering

Woord- en communieviering
Woord- en communieviering
Woord- en communieviering
Woord- en communieviering
Woord- en communieviering
Woord- en communieviering
Woord- en communieviering
Woord- en communieviering

Woord- en communieviering
Woord- en communieviering
Woord- en communieviering
Woord- en communieviering
Woord- en communieviering
Woord- en communieviering
Woord- en communieviering
Woord- en communieviering

Woord- en communieviering
Oecumenisch
Eucharistieviering
Woord- en communieviering
Woord- en communieviering
Woord- en communieviering
Eucharistieviering
Oecumenisch

Woord- en communieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Woord- en communieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering

Eucharistieviering

Eucharistieviering 

Eucharistieviering 
geen viering

Eucharistieviering

Eucharistieviering
Biechtgelegenheid

Rozenkransgebed

Eucharistieviering/Rozenkransgebed

Openkerk met uitstelling van het 
Allerheiligste

J. Brugman
J. Brugman

M. Smits

H. Pauw
A. van der Heiden
J. Brugman

V. Schrover
V. Schrover

J. Brugman
M. Stortelder
J. Brugman

A. Koenders
G. v.d. Munckhof
A. Pelgrim
G. v.d. Munckhof
M. Jansen
G. v.d. Munckhof
G. v.d. Munckhof
A. Pelgrim

A. Koenders
G.v.d. Munckhof
A. Pelgrim
G.v.d. Munckhof
M. Jansen
G. v.d. Munckhof
G.v.d. Munckhof
H. kl. Gebbink

A. Koenders
G. v.d. Munckhof
A. Morsink
G. v.d. Munckhof
A. Koenders
G. v.d. Munckhof
A. Morsink
ds. v.d. Velde-Meijer

A. Koenders
M. Smits
M. Smits
M. Smits
A. Koenders
M. Smits
M. Smits
M. Smits

M. Smits

M. Smits 

H. Pauw

H. Pauw

M. Smits  
M. Smits  

M. Smits

Doordeweekse vieringen 29 augustus tot en met 20 oktober 2018

Zorgcentra
Croonemate Doetinchem
3e vrijdag van de maand

Het Weerdje Doetinchem
1e woensdag van de maand

Schavenweide Doetinchem
2e donderdag van de maand

Den Ooiman (verpleeghuis)
Doetinchem

Verzorgingshuis Pelgrim
Gaanderen

Antonia
Terborg

Debbeshoek 
Ulft

Schuylenburgh

Zorgcentrum Maria Magdalena
Postel Gendringen

Zorgcentrum Dr. Jenny

Kerklocaties
H. Martinus Etten

OLV. Tenh/ H. Geest
Doetinchem

Petrus en Pauluskerk Ulft

H. Mauritiuskerk Silvolde

De Goede Herderkerk Dinxperlo

H. Martinuskerk Gendringen
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Overleden 
 04-06-2018:  
Annie Ratering-Stienissen, Weth.van Akenstraat 14,    87 jaar.
Haar uitvaartdienst en begrafenisplechtigheid hebben 
plaatsgehad op 9 juni.
 07-06-2018:  
Jan Bruins, Bongerd 216,  80 jaar.
Zijn crematieplechtigheid heeft plaatsgehad op 13 juni.
 19-06-2018 
Giel Sertons, Kloosterstraat 13,  90 jaar.
Zijn uitvaartdienst en crematieplechtigheid hebben 
plaatsgehad op 26 juni.
 28-06-2018 
Coba Wopereis-Berendsen, 
Laan van Schuylenburch 10, Silvolde,  86 jaar.
Haar uitvaartdienst en begrafenisplechtigheid hebben 
plaatsgehad op 3 juli. 
 09-07-2018` 
Hennie Gerritzen, Laan van Schuylenburgh 10, Silvolde.
Zijn avondwake heeft plaatsgehad op 13 juli.
 12-07-2018 
John Koster, Prins Johan-Frisohof 58, Terborg.
Zijn uitvaartdienst en crematieplechtigheid hebben 
plaatsgehad op 19 juli. 
 26-07-2018 
Bennie Engelen, Bongerd 186,  93 jaar.
Zijn crematieplechtigheid heeft plaatsgehad op 1 augustus.

Gedoopt 

10-06-2018  
- Lisa Bleumer, Emmerikseweg 18A Netterden
- Willem Gerrit Bruil, Industrieweg 9 Ulft
- Loek Horstik, Pol 4 Ulft
- Lucas Lopez Ruiz, Grote Beer 118 

Azewijn - Ulft - Varsselder
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ULFT 

Mededelingen 

Openingstijd Mariakapel: 
iedere dag van 9.00 tot 18.00 uur.
Communie aan huis:
Eens per maand brengen enkele mensen binnen onze 
parochiegemeenschap communie aan huis. Ouderen, zieken 
of mensen slecht ter been die graag de communie ontvangen, 
kunnen voor informatie of aanmelding contact opnemen met het 
secretariaat, tel.: 0315 – 68 12 75 op maandag- en donderdagmorgen 
tussen 9.00 en 12.00 uur. Of met Ton Lamers, tel. 0315 – 63 19 63 of 
Henk Erinkveld, tel. 0315 – 68 18 77.
Gebedsintenties: 
U kunt contact opnemen met het secretariaat, tel. 0315 - 68 12 75 
op maandag en donderdag van 9.00 tot 11.30 uur. Ook kunt u 
intenties (à € 10,00) per envelop schriftelijk opgeven (graag in de 
linkerbovenhoek vermelden: Intenties) en bij het secretariaat in de 
brievenbus doen. 
De gebedsintenties voor de vieringen kunt u wekelijks vinden in 
de Gelderse Post. Opgave dient u minimaal twee weken voor de 
betreffende viering in te leveren.

AZEWIJN

Mededelingen

In memoriam 
Carel Hoegen, overleden 7 juni op de leeftijd van 84 jaar.
Wij bidden voor zijn  eeuwige rust en wensen de familie veel 
sterkte.

VREUGDEBODE 5  SEPTEMBER - OKTOBER 2018

VARSSELDER - VELDHUNTEN 

Mededelingen 

Bent u ziek, of kent u iemand in uw omgeving die ziek is en graag 
bezoek vanuit de kerk wenst, of wilt u graag communie thuis 
ontvangen, neem dan gerust contact met ons op.
Nelleke Wissing, tel. 06 - 10 73 09 19 of Maria Dellemann, tel. 0315 - 
63 17 43.

De volgende viering in de kerk:

Een oogst-dankviering 
op zaterdag 6 oktober om 19.00 uur

We nodigen u allen weer uit om hierbij aanwezig te zijn.

Processie Azewijn zondag 23 september 2018 “Op de weg van heiligheid”

Uitje

We maakten met onze maandagmorgen-
ontmoetingsgroep een fantastische tocht 
naar Gendt voor een kersenarrangement. 

Care Travel verzorgde de reis met 2 van hun busjes. 

We gingen over het Pannerdens kanaal en niemand hoefde te 
zwemmen. We konden van de 35 verschillende soorten kersen 
proeven en ook allerlei producten van het platteland kopen in 
hun winkel. Het was een bijzonder gezellige trip. 

De terugtocht ging over Elten, dus werd het ook nog een 
buitenlandse reis! Het was genieten!

De locatieraad van Azewijn

Communie thuis:                            
Elke eerste vrijdag van de maand, info Annie Westerveld

Overlijden:                                      
De uitvaartondernemer neemt contact op met de weekwacht, 
die op zijn/haar beurt contact opneemt met de betreffende 
geloofsgemeenschap.

Kerkberichten:
E-mail:  redactie@kerkazewijn.nl

Post:     
Enveloppe in de brievenbus Mattheusplein 1 
(aan de buitenmuur van de Mariakapel) onder vermelding van 
kerkberichten. Kosten misintentie: € 10,- 

Vieringen:
22 september - 19.00 uur. 
Gebedsviering aansluitend Taptoe
Voorganger: pastor Tankink 
23 september -  10.00 uur. 
H. Mis, aansluitend Processie
Voorganger: pastoor Pauw. 

Aansluitend aan de eucharistieviering van 10.00 uur trekt de 
jaarlijkse sacramentsprocessie door de straten van Azewijn. ‘Op de 
weg van heiligheid’ is het thema van onze processie. 
Tijdens onze tocht willen we nadenken over de brief van paus 
Franciscus over de roeping tot heiligheid in de wereld van vandaag. 
‘Gaudete et exsultate’, ‘Verheugt u en juicht’. Dit zijn de eerste 
woorden van zijn brief en daarmee ook de titel.

Paus Franciscus wijst erop, dat de heiligen niet alleen degenen zijn 
die de Kerk zalig of heilig heeft verklaard, maar ook bijvoorbeeld 
“ouders die met grote liefde hun kinderen opvoeden, mannen 
en vrouwen die hard werken om hun familie te onderhouden, de 
zieken, oudere religieuzen die hun glimlach hebben behouden”.
Met zijn brief, die een exhortatie, een aansporing wil zijn, 
onderstreept de paus de roep tot heiligheid die de Heer tot ieder van 
ons richt: “We zijn allemaal geroepen tot heiligheid op de plekken 
waar we ons bevinden.” De genade van ons doopsel mag vrucht 
dragen op de weg van heiligheid.
Maar wat is heiligheid? Dat leert Jezus ons in de zaligsprekingen uit 

de Bergrede, aldus paus Franciscus. Daarom willen wij die woorden 
van de Heer onderweg overwegen.
Weet u welkom om mee te vieren.



Verjaardagskalender 
Tot en met 7 augustus vierden de volgende 80-plussers van 
onze gemeenschap hun verjaardag:
- De heer G.J.A. Kok: 23 juni,  81 jaar;
- De heer A.B.H. Derksen: 28 juni,  88 jaar;
- De heer P.P. Winters: 28 juni,  82 jaar;
- De heer J.H. Slutter: 30 juni,  84 jaar;
- Mevrouw G.M.D. Vinkenvleugel-Weijers: 3 juli,  97 jaar;
- Mevrouw W.J.L. Jansen-Gerritsen: 4 juli,  96 jaar;
- Mevrouw Th. R. ten Have-Hendriksen: 6 juli,  85 jaar;
- Mevrouw E.K. van Uem-Rademacher: 10 juli,  82 jaar;
- Mevrouw M.J.C. Pruijs-Egberts: 16 juli,  84 jaar;
- Mevrouw C.H. Timmermans-Kuster: 19 juli,  85 jaar;
- Mevrouw Th. B. van Doesum-Brons: 4 augustus,  83 jaar;
- Mevrouw B.G. Verheij-Kok: 7 augustus,  82 jaar.
Namens de geloofsgemeenschap van harte gefeliciteerd.

     De Huet Doetinchem - Wijnbergen
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Ontstaan kerk H. Martinus in Wijnbergen

Start voorbereiding op het Vormsel

Kinderen die in groep 8 of al op het voortgezet onderwijs zitten, 
kunnen in november het Heilig Vormsel ontvangen. 

De voorbereiding voor de kinderen uit Doetinchem start op 
woensdag 5 september met een ouder/kind-informatieavond in de 
Martinuszaal van de Martinuskerk in Wijnbergen van 19.00 tot 20.30 
uur. 
De eerste bijeenkomst voor de vormelingen is op donderdag 13 
september bij de Martinuskerk in Wijnbergen. 

Wilt u uw kind aan het Vormsel laten deelnemen, dan bent u van 
harte welkom. 
Ook als u nog niet zeker weet of u dit zou willen, kunnen deze 
bijeenkomsten helpen om een keuze te maken.

Werkgroep Vormsel Doetinchem

De meesten van u zullen wel weten dat we 
over een oud kerkgebouw beschikken. 
Hoe is onze kerk eigenlijk ontstaan? 

Na de reformatie mochten er in Doetinchem 
geen kerkdiensten meer gehouden 
worden voor katholieken, tenminste niet 
in het openbaar. In het geheim kwam de 
katholieke gemeenschap bij elkaar in het 
huis van baron Van der Heijden tot Baak in 
de Waterstraat. 

In 1613 werd een afzonderlijke statie in de 
schuilkerk gesticht, die als de oprichting 
van de parochie Wijnbergen gezien kan 
worden. Het duurde nog tot 1728 voor 
er op de Hoop aan de uiterste grens van 
graafschap Bergh een houten schuurkapel 
kon worden gebouwd. Naast de kapel werd 
een pastorie gebouwd voor de in 1705 
benoemde pastoor Plasman. Dit alles werd 
zeer gestimuleerd door de adellijke familie 
Van der Heijden tot Baak en de heren Van de 
Kemnade. 

In 1767 richtte het kerkbestuur zich tot de 
Geldersche Landdag met het verzoek om 
het bouwvallig geworden houten kerkje te mogen vervangen door een stenen kerkje, dat tevens negen voet langer en een Rijnlandse 
voet breder zou worden. Op 22 april 1777 nam de Landdag een gunstig besluit op het verzoek, onder de voorwaarden dat de ramen 
‘van de grond tot aan de glase genomen, zes voete hoog moesten zijn, dus hooger als de langste mensch met zijn ogen kon bekijken.’ 
Bovendien moest er achter in de kerk een portaal worden aangebracht ‘teineinde ’t oog van de gemeene weg tot in het uyterste 
gedeelte van de kerk andersints vallend, daardoor ganschelijkweg te nemen.’ Zo kreeg men het gebouw dat ‘uyterlijck op ’t hoogste 
genomen na, eene Heere-schuur gelyckende en van alle kanten zoo in en toegesloten, dat geen oog van de gemeene weg, hoezeer 
ook daarvan niet veel meer dan 12 voet gescheiden daarin kan penetreren, eenige gegronde aanstoot kan worden gegeven.’
Men toog in april 1778 snel aan het werk, maar helaas moest het werk in juli weer worden stilgelegd omdat men verzuimd had ook 
de landdrost hiervan in kennis te stellen. Na bemiddeling door baron Van der Heijden tot Baak en de betaling van een boete van 100 
dukaten kon men de bouw afmaken. Reeds op de feestdag van de H. Martinus op 11 november 1778 kon de nieuwe kerk worden 
ingezegend.

Vieringen Werkgroep Oecumene

Vieringen Plaats: De Wingerd Doetinchem
Werkgroep Oecumene Aanvang: 18.30

13-10-2018 Maaltijdviering
10-11-2018 Vesper
08-12-2018 Vesper
12-01-2019 Maaltijdviering
09-02-2019 Vesper
09-03-2019 Vesper
13-04-2019 Vesper m.m.v. Muziekgroep het Anker
11-05-2019 Maaltijdviering
08-06-2019 Vesper

Viering Nationale Ziekendag

Op zondag 16 september om 10.30 uur is er een woord- en 
communieviering die in het teken staat van Nationale Ziekendag.
De voorganger in deze viering is diaken Jan van Heugten en het 
kerkkoor onder leiding van Ferdi Cornelissen zorgt voor de zang. 
Tijdens deze viering is er speciale aandacht voor de zieken in onze 
geloofsgemeenschap. Dit jaar zullen de kinderen van de basisschool 
ook weer worden betrokken bij deze viering. In de week van 3 
september krijgen zij hierover meer informatie op school. 
De viering wordt voorbereid door mensen van de Zonnebloem 
afdeling Etten en de werkgroep gezinsvieringen. Iedereen is van 
harte welkom in deze speciale viering!

Tweede fase restauratie 

H. Martinuskerk

Zoals u uit de krant heeft kunnen vernemen, heeft de provincie 
Gelderland onze subsidieaanvraag voor de tweede fase van de 
restauratie positief gehonoreerd. De restauratiewerkzaamheden 
omvatten in grote lijnen:
1. Herstel van de glas- en -loodramen;
2. Voeg- en metselwerk;
3. Veiligheidswerken voornamelijk in de kerktoren.
In de volgende edities van de Vreugdebode komen we hier 
uitgebreid op terug. Om het ook financieel helemaal rond te 
krijgen zullen we wederom aanspraak willen maken op uw 
geldelijke bijdrage.                                         Locatieraad H. Martinus Etten

Seniorenmiddag

De eerstvolgende seniorenmiddag in onze Mariakapel vindt plaats 
op vrijdag 26 oktober van 13.30 tot 16.30 uur. Het is alweer de 
achtste editie van de seniorenmiddag en het is fijn om te zien dat 
de middagen goed bezocht worden. Er is geen leeftijdsgrens, dus 
iedereen die zich aangesproken voelt, is van harte welkom. Het 
programma wordt nog bekendgemaakt. 
U kunt zich vóór 20 oktober opgeven bij: 
-   Marion Leyzer, Mozartlaan 3, 7075 BH Etten, 
 tel. 0315 - 32 93 06 of 06 - 30 95 39 59;
-  Marleen Pierik, Strik 27, 7075 AH Etten, tel. 0315 - 32 50 17.
 Of via het secretariaat van de kerk: tel. 0315 - 34 24 98.
Opgave per e-mail is ook mogelijk: 
-  mleyzer@gmail.com
-  marleen.pierik@upcmail.nl

Koffiedrinken na de viering

Het is inmiddels al een jarenlange traditie: maandelijks koffie- of 
theedrinken na de weekendvieringen. Het is er altijd gezellig. Bent u 
al eens geweest? De eerstvolgende mogelijkheden zijn aansluitend 
aan de vieringen van:
- zaterdag 1 september 19.00 uur 
- zondag 30 september 9.00 uur  
- zondag 21 oktober 10.30 uur
- zaterdag 10 november 18.30 uur 
- zondag 16 december 10.30 uur 

Kermisviering

Op zaterdag 22 september wordt de Ettense kermis weer traditioneel 
ingeluid met een muzikale en feestelijke viering in onze kerk. 
De viering begint om 18.00 uur en wordt voorgegaan door pastoor 
Pauw. Muzikale medewerking wordt verleend door Schutterij De 
Eendracht, Harmonie Onderling Genoegen, Vrouwenkoor Con Brio 
en ons kerkkoor. Iedereen is van harte welkom! 
De geloofsgemeenschap H. Martinus wenst u alvast gezellige 
kermisdagen toe. 

Kerkverlichting

Op dit moment zijn leden van de locatieraad begonnen met de 
vervanging van de traditionele gloeilampen naar ledverlichting. 
Gaandeweg het jaar worden de huidige gloeilampen vervangen 
door ledlampen. Hiermee hopen we op termijn energiekosten te 
kunnen besparen.

Begraafplaats H. Martinus 

Loonbedrijf  Meiland heeft de laatste hand gelegd aan, of anders 
gezegd, de laatste steen gelegd aan de tweede fase van het 
straatwerk op ons kerkhof. Deze werkzaamheden zijn uitgevoerd om 
de toegankelijkheid te verbeteren en tevens het onderhoud op onze 
begraafplaats te vergemakkelijken. 
Mogelijk willen we komend jaar tot een afronding van het straatwerk 
komen door enkele zijpaden eveneens van klinkers te voorzien. 
Mocht u zich geroepen voelen om hiervoor een financiële bijdrage 
te leveren, dan houden wij ons van harte aanbevolen. 

De vrijwilligers van de onderhoudsploeg verzetten een enorm 
gewaardeerd werk om er voor te zorgen dat de laatste rustplaats er 
altijd netjes bij ligt. De onderhoudsploeg (schoffelploeg) heeft er 
onlangs weer voor gezorgd dat de heggen weer netjes geknipt en 
geschoren zijn. Deze keer is er gebruik gemaakt van een hernieuwde 
mobiele snoeisteiger. Met gesponsorde onderdelen en onder 
supervisie van diverse technische mensen is een mobiele eenheid 
ontstaan met een zeer moderne uitstraling op zwenkwielen, op 
mankracht (MK) voort te bewegen.  

Wederom hartelijk dank voor jullie inzet.

Etten

Foto: John Spekschoor
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Overleden 
- Carel Hoegen, Terborgseweg 17, Azewijn
- Diny Terhorst-Visser, Prinsenhof 11, Doetinchem
- Jos Eppink, Julianaplein 53, Doetinchem

Verenigd in gebed voor de vrede 2018

OLV Tenhemelopneming/Paskerk

Oktober 2017 is het 100-jarig jubileum van de verschijningen van 
Maria in Fatima, Portugal, beëindigd. Maar haar oproep om in het 
bijzonder de rozenkrans te bidden tot intentie van de vrede blijft 
actueel. Het pastoraal team van onze parochie is ingegaan op de 
uitnodiging van de bisschoppen van Nederland om elke maand 
op een speciale dag de rozenkrans te bidden tot intentie van 

Ton Harbers

Ton Harbers, waar ken je die van? Ja, wanneer en hoe heb je iemand 
leren kennen? Vaak weet je dat helemaal niet meer. Maar als het 
om Ton gaat, zullen heel wat lezers van de Bethlehembode, nu de 
Vreugdebode, denken: oh ja, van foto: Ton Harbers. Parochianen 
van de Paskerk kennen zijn gezicht van Herenkoor In Laudem Dei. 
Hoewel… als je hem al kunt ontwaren daar ver weg achter het 
altaar, dan zie je hem op zijn rug: Ton dirigeert het koor. Ben je 
eens in Wijnbergen in de kerk, dan zie je hem beter, al is het weer 
van achter: hij dirigeert ook Gemengd Koor Monte Vino. Ton is als 
zanger/dirigent en fotograaf al jaren actief als vrijwilliger en heeft 
daar plezier in. Hij vindt het niet nodig dat daarover geschreven 
wordt, al stemt hij na enig tegenstribbelen in met dit interview. Valse 
bescheidenheid is niet in het spel, wat misschien mede hierdoor te 
verklaren is dat zijn vrijwilligersactiviteiten in het verlengde liggen 
van zijn hobby’s en/of beroepsuitoefening.

Fotograferen
Om met het laatste te beginnen, na vier jaar Grafische School in 
Utrecht kwam Ton bij Misset in Doetinchem. Later werd hij produc-
tiechef industriële fotografie bij Fotobedrijf Luyben. Sinds Ton met 
pensioen is, zet hij zijn beroepsfotografie voort als hobbyachtige 
bezigheid. Zoals velen uit eigen ervaring weten, kun je hem altijd 
bereiken voor een foto in de Vreugdebode en is een afspraak snel 
gemaakt. Ton hierover: „Pastoor Ambting liet mij op een handige 
manier weten dat ik het fotograferen voor het parochieblad maar 
gewoon moest doen. Overigens maak ik nog steeds ook foto’s in 
ander verband.”

In Laudem Dei
Drie jaar geleden kreeg Ton bij zijn 40-jarig jubileum een medaille 
in goud met oorkonde en draagspeld van de Gregoriusvereniging 
voor zijn verdiensten op het gebied van kerkmuziek. Jarenlang zong 
hij onder dirigent Paul Koolenbrander, die, als hij verhinderd was, 
aan Ton vroeg: „Kö’j zondag effen slaon?” „Zo is het begonnen”, zegt 
Ton, „en dat sloot mooi aan bij de dirigentencursus waarmee ik bezig 
was. Eerder al volgde ik zanglessen en heb vijf jaar gezongen bij het 
Oost-Nederlands Kamerkoor.” 
In 1990 werd Ton de vaste dirigent van In Laudem Dei. Ken je zijn 
stem, dan hoor je hem daarnaast af en toe solo zingen. „Ooit telde 
het koor 44 leden, nu nog 14, de gemiddelde leeftijd is gestegen. We 
zingen alleen nog tweestemmig en het repertoire is wat ingeperkt. 
Maar het blijft een zangkoor met een sterke traditie en sterke sociale 
binding.”

Monte Vino
Ton: „Jongerenkoor Wijnbergen werd in 1977 opgericht. In 1989 
werd ik daar dirigent. Toen de jaren verstreken, was de naam 

Speciale familieviering

In deze oktobermaand willen wij de familieviering op zondag 14 
oktober speciaal over Maria laten gaan. Zij is de moeder van ons 
allemaal en als we tot Jezus willen bidden, mogen we dat doen via 
Maria. Zij brengt ons gebed bij Jezus. Want Jezus kan zijn moeder 
niks weigeren.
Maar deze familieviering krijgt ook nog een feestelijk tintje, namelijk 
het 40-jarig bestaan van ons kinderkoor The Singing Kids. Zij nodigen 
iedereen uit om samen met hen dit jubileum te vieren! Want na een 
moeizame periode waarin de beslissing moest vallen ‘doorgaan of 
stoppen’ is het dankzij de ouders en eerste communicanten van dit 
jaar gelukt om door te kunnen gaan. „In deze tijd is het heel bijzonder 
dat er nog een kerkelijk kinderkoor bestaat”, zegt Lenie Verbeek, 
dirigent van het koor. En onze wens is dan ook: MEER KINDEREN BIJ 
HET KOOR! 
Dus heb jij een vriendje of vriendinnetje die van zingen houdt? Ga 
gerust een keertje samen naar de repetitie.

Naast de repetities en het verzorgen van de familievieringen is er 
één keer per jaar een ‘dankjewel’ voor jullie inzet: we hebben dan een 
uitje. Dit jaar wordt dat gehouden op zondag 15 september. 
Wat de kinderen van het kinderkoor gaan doen, blijft natuurlijk nog 
een verrassing, maar Lenie kennende wordt het weer reuze gezellig. 

Nieuw kerkwerkjaar

Er komen als vanzelf en onophoudelijk allerlei kleinere en grotere 
werkzaamheden op de weg van een locatieraad en pastoraatgroep. 
Wij hoeven ons wat dat betreft geen zorgen te maken over het 
werkjaar dat nu begint. Maar er zijn ook onderwerpen die boven 
het alledaagse uitgaan, die om een goede overdenking vragen 
voor we eventueel kunnen bijdragen aan wat we zien als oplossing 
of verbetering van de situatie waarover we ons buigen. Wij willen 
het komende jaar nadenken over wat de voorbije en wellicht nog 
komende kerksluitingen betekenen voor de eenheid van onze 
parochie en de band van ieder persoonlijk met die parochie. 
Kerksluitingen brengen onvermijdelijk veel onrust en groot verdriet 
met zich mee en niet zelden ook onbegrip en boosheid. Het lijkt of 
de gemeenschap verkruimelt en de onderlinge band vervaagt of 
zelfs verdwijnt. Maar je hoopt natuurlijk op een proces waarin de 
verwarring kan wegebben en we op zoek gaan naar een nieuwe 
band. Een kerksluiting zou dan uiteindelijk kunnen leiden tot 
een verdichting van onze geloofsgemeenschap in plaats van het 
tegenovergestelde. 

Onze locatie is tevens eucharistisch centrum. Als locatieraad en 
pastoraatgroep vinden we het op onze weg liggen om na te denken 
over wat wij als eucharistisch centrum zouden kunnen doen om de 
eenheid van onze Parochie Maria Laetitia te versterken en daardoor 
ook ieders persoonlijke gehechtheid aan onze geloofsgemeenschap. 
Misschien denkt u mee!

Locatieraad en pastoraatgroep 

Paskerk op Open Monumentendag

Zaterdag 8 september 2018 is de jaarlijkse landelijke Open 
Monumentendag. Onze kerk staat ook op de lijst met te bezoeken 
objecten en is van 10.30 tot 16.30 uur open. Wij hopen en rekenen 
op grote belangstelling. U, lezer, bent ook van harte welkom. Er is 
niet alleen veel te zien, maar ook de ontvangst met orgelmuziek, 
koffie en uitleg door een gastheer of gastvrouw en de fraaie folder 
bij het verlaten van de kerk mogen er wezen! 

Beste jongens en meisjes,

We hebben weer een mooie afsluiting gehad van het 
schooljaar. Tijdens de familieviering ging het erover dat alles 
wat we ‘gewoon’ vinden en ‘gewoon’ noemen niet meer zo 
interessant is voor ons en dat we onze aandacht hiervoor 
verliezen. Of sterker nog... dat we ons eraan gaan irriteren! 
Pastor Smits legde het mooi uit aan de hand van een steen. Die 
steen was in zijn geboorteland heel gewoon en hij had er nooit 
echt aandacht aan besteed. Maar nu hij bij ons in Nederland 
woont, krijgt die steen steeds meer zijn interesse. En als hij nu 
op vakantie is in zijn geboorteland, kijkt hij heel anders naar de 
stenen die daar heel gewoon zijn. 
Hij vroeg ons ook om in onze eigen omgeving met andere 
ogen naar dingen en mensen te gaan kijken. Om nieuwe 
indrukken en meningen niet zomaar ‘gewoon’ te noemen. Ben 
heel benieuwd of jullie daar in de vakantie nog bij stil hebben 
gestaan? Of misschien dat je nu terugkijkt op je vakantie en 
denkt: „Hé, zo had ik dat nog niet bekeken?” 
Maar laten we vooral niet vergeten om ook op deze manier 
voor ons uit te kijken naar de toekomst. Laten we in het nieuwe 
schooljaar nieuwe mensen ontmoeten zonder vooroordeel. 
Of laten we oude bekenden op een nieuwe manier bekijken, 
waardoor we steeds weer verwonderd mogen zijn over Gods 
Rijk hier op aarde.

Jongerenkoor niet meer zo passend en werd de naam Monte 
Vino... Wijnbergen! Heb de dames zien opgroeien, trouwen en 
kinderen krijgen. Er is een sterke onderlinge verbondenheid. 
Het is geen kliek, maar een groep met een klik. Vriend Hans Kock, 
een geweldige pianist en arrangeur, begeleidt een repertoire 
dat mensen aanspreekt. De zang is in moderne stijl, maar 
aangepast aan de viering. Enkele koorleden maken het vierin-
genboekje. Tot haar overlijden voor enkele jaren was Greet, mijn 
vrouw, daarbij betrokken. De ledenaanwas bij de vrouwen gaat 
prima, bij de mannen wat moeilijker. Aan het koor bindt me het 
enthousiasme, de teamgeest en het repertoire.”

Doorzetter
Als je, zoals ik, Ton wat langer kent, kan het je verbazen dat 
hij al zo lang zo veel doet voor de kerk. Hij is immers een snel 
handelende, vlug reagerende en zich rap van a naar z voortbe-
wegende vrijwilliger, die je niet zelden al antwoord geeft als 
je nog maar net aan je vraag begonnen bent. Hardlopers zijn 
doodlopers. Maar dat gaat voor Ton niet op. Als ik hem vraag 
hoe dat zit, weet hij het eigenlijk niet. Wel hoor ik nog dat hij 
vroeger ook nog misdienaar, acoliet en koster is geweest.

Gerard Bomers 

de wereldvrede. Zonder dat daar tot nu toe veel reclame voor is 
gemaakt, neemt een redelijk aantal mensen deel aan dit speciale 
gebed op speciale Mariadagen.
De twee dagen in de komende periode:
•  zaterdag 8 september: feest Maria Geboorte: we bidden de 

rozenkrans om 10.00 uur.
•  zondag 7 oktober: gedachtenis Heilige Maagd Maria van de 

Rozenkrans. Om 15.00 uur rozenkransgebed en plechtig lof. Bij 
deze viering is een replica van het beeld van OLV van Fatima in de 
kerk aanwezig.

Foto: Betty Duim

Foto: Ton Harbers
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MEGCHELEN

Vieringen 

Martinus-

geloofs-

gemeenschap  
  
Zaterdag 25 augustus 
19.00 uur gebedsvie-
ring door eigen liturgiegroep met medewerking van het dames- en 
herenkoor.  

Zondag 16 september om 10 uur oecumenische openluchtviering 
bij het Landkruis aan de Nieuweweg te Megchelen. 
Bij slecht weer zal deze plaatsvinden in een van de kerken in het 
dorp. 

Vieringen weekend 8 en 9 september 

In dit weekend is er geen viering in onze Martinuskerk. Wel is er op 
zondag 9 september om 10.00 uur een oecumenische viering bij het 
Dankbaarheidkruis. 
Kopij voor de volgende Vreugdebode wil Ton tijdig ontvangen. 

Aan alle leden van de 

Geloofsgemeenschap H.Martinus te 

Gendringen,

In de afgelopen 4 tot 5 jaar zijn wij, als bestuur van de Locatie 
Gendringen, gekrompen van een voltallig bestuur met 6 
bestuursleden naar de huidige situatie met een bestuur van 4 leden. 
Ondanks alle inspanningen zijn we er tot nog toe niet in geslaagd 
om nieuwe bestuursleden aan te trekken, hetgeen noodzakelijk is 
om de continuïteit te waarborgen. Uiteraard blijven we ons hiervoor 
inzetten.
Door samenloop van omstandigheden aan het begin van dit jaar, 
zijn wij in overleg met de parochie vanaf maart bezig geweest om de 
krachten te bundelen. Dit heeft ertoe geleid dat we vanaf mei elke 
maand gezamenlijk vergaderen met de pastoraatsgroep. Hiermee 
hopen wij u beter van dienst te kunnen zijn en direct en sneller in te 
kunnen springen op actuele zaken. 
We blijven, gezien de organisatie vanuit de parochie, onderscheid 
maken in Locatieraad en Pastoraatsgroep met ieder zijn eigen 
verantwoordelijkheden. 

Locatieraad, Geloofsgemeenschap H. Martinus, Gendringen
Wim Schepers, Ronald Giesen, Hanny Roes, Harry ter Voert

Pastoraatsgroep, Geloofsgemeenschap H. Martinus, Gendringen
Ans Erinkveld, Gilbert Esser, Ton Steentjes, Harry Belterman

GENDRINGEN

200 jaar kerk en 200 jaar Dora

Komend werkjaar gedenken we het feit dat wij als katholieken 
hier in Gendringen 200 jaar een eigen kerk hebben.
Nadat de - nu ‘witte’ kerk - in 1605 overgenomen was door de 
protestantse gemeente moesten onze voorouders naar de 
schuurkerk in Ulft. Pas in 1818 werd er een begin gemaakt met 
de bouw van een eigen kerk, die later  werd vervangen door de 
huidige kerk. 
In 1819 kreeg Gendringen weer een eigen pastoor.
Tweehonderd jaar  RK kerk in Gendringen. Bovendien is 1819 het 
geboortejaar van Dorothea Visser dat we niet ongemerkt voorbij 
laten gaan.
Er is een feestcomité opgericht en er zijn al enkele activiteiten 
bedacht. 

We starten op zaterdag 8 september met de openstelling van 
de kerk op Monumentendag (van 10.00  tot 16.00 uur) met 
een aantrekkelijk programma voor jong en oud. Een kleine 
tentoonstelling laat iets van de geschiedenis van de kerk zien. Er 
zijn rondleidingen voor wie dat wil en een speurtocht met prijsjes 
voor kinderen.                                                                                                                                          
Er zal speciale aandacht geschonken worden aan het leven van 
Dora Visser. Natuurlijk ontbreken de koffie en limonade niet. 
In het voorjaar zal er een feestweek zijn waarbij o.a. op 
Pinksterzaterdag een viering in het dialect zal plaatsvinden en op 
Drievuldigheidszondag 16 juni een plechtige eucharistieviering, 
voorgegaan door een van onze bisschoppen. 

In een volgende Vreugdebode zal een stukje geschiedenis 
van onze kerk worden verteld. Wellicht zijn er dan ook al meer 
activiteiten bekend.
Om alle plannen te kunnen waarmaken zijn er vrijwilligers en 
sponsoren nodig.           
Wij hopen en rekenen daarbij op uw en jullie steun!
Voor goede ideeën kunt u terecht bij het comité.

Uw goede gaven kunnen gestort worden op rekeningnummer 
NL24RABO0116302429 o.v.v. 200 jaar
Bij voorbaat dank!

Het feestcomité: Gilbert Esser, Ans Erinkveld, Peter en Hetty Bresser

Terborg

Verjaardagen 
Mevrouw Th. Bekken    91 jaar
Mevrouw S. Gijsbers-Geerts    85 jaar
Mevrouw W. Jansen-Alofs    93 jaar
Mevrouw M. Boerboom-Meulenbeek   86 jaar
Mevrouw A. Keurentjes-Wissing   85 jaar
Mevrouw M. Goosens-Pasman   90 jaar
Mevrouw A. Helming-Pasman   85 jaar
Mevrouw L. Hetterscheidt-Willemsen   80 jaar
De heer J. Koster     80 jaar
De heer G. Heister     80 jaar
Mevrouw A. van Aken-van Loon   80 jaar
Mevrouw A.Peters-Hakvoort    80 jaar
De heer Th. Leuverink    80 jaar
De heer A. van Onna    80 jaar
Mevrouw E. Dings-Niesten    80 jaar
Mevrouw H. Hofstad-Hansler   80 jaar
De heer Th. Küper     85 jaar
De heer A. Bekker     85 jaar
De heer H. Hilderink    86 jaar
Mevrouw M. Urbanus-van Veldhoven   90 jaar
De heer W. Tomesen    91 jaar

Overleden 
Mevrouw Derksen-Schlief    82 jaar
De heer H. Seegers    57 jaar
De heer H. Nieuwenhuis
De heer J. Koster     80 jaar
Mevrouw J. Knikkink-Dickmann   95 jaar

Ontmoetingsbijeenkomsten 

tweede halfjaar

Voor het tweede halfjaar gaan wij voor u de volgende 
Ontmoetingsbijeenkomsten organiseren:

Dinsdag 18 september 19.00 uur 
Parochieavond en opening werkjaar  Georgiuskerk

Vrijdag 2 november 19.00 uur  
Allerzielen    Georgiuskerk

Zondag 25 november 10.30 uur  
‘Bijzondere’ bijeenkomst i.v.m. verkoop kerk Georgiuskerk

Zondag 9 december 10.00 uur  
oecumenische bijeenkomst   NH Kerk (PG)

De bijeenkomst van 9 december is onder voorbehoud dat er dit 
jaar wederom een kerstmarkt wordt georganiseerd in Terborg en 
wel op die 9e december. Al enkele jaren stellen wij de kerk open 
tijdens de kerstmarkt en is er van alles te doen: zandtovenaar, 
wensboom met knutselhoek, kerststal met knikengel, kaarsje 
aansteken en diverse muzikale optredens. 

Dit alles organiseren wij voor het derde jaar met onze vrienden 
van de Protestantse Gemeente Etten-Terborg-Ulft. Dit jaar 
hebben we samen besloten om voorafgaand aan de openstelling 
een oecumenische bijeenkomst te organiseren.

Zet u de vier data alvast in uw agenda? Geloven doe je samen, 
dus wij nodigen u van harte uit. En neemt u gerust een keer 
iemand mee. Gasten zijn altijd van harte welkom.

Wij zien u graag tijdens de vier Ontmoetingsbijeenkomsten. 
Tot dan.

Werkgroep Nieuw Begin

Uitnodiging

Parochieavond dinsdag 18 september 

Graag nodigen wij alle Terborgse parochianen uit voor de 
parochieavond op de derde dinsdag van september. 
Al enkele decennia is het een goed gebruik om op die dag het 
nieuwe kerkelijk werkjaar te openen. Dit gebeurde altijd samen met 
al onze vrijwilligers. 
Sinds enkele jaren stellen wij de avond open voor alle 
belangstellenden. Iedereen die actief betrokken is bij de 
geloofsgemeenschap Terborg of die zich op welke manier dan ook 
betrokken voelt bij het wel en wee van onze geloofsgemeenschap.

Geloven doe je samen!
We starten met een ontmoetingsbijeenkomst om 19.00 uur in onze 
kerk, waarna we de avond voortzetten in het Jorishuis. We zetten 
jubilarissen in het zonnetje en zullen u informeren over alle lopende 
activiteiten. 

Graag gaan wij met u in gesprek over de toekomst – hoe verder na 
verkoop van het kerkgebouw. We zijn de locatie Heilige Georgius 
binnen de grotere Parochie Maria Laetitia en in die vorm willen we 
ook in de toekomst een vitale geloofsgemeenschap blijven. Dat 
kunnen we alleen samen met u. Uiteraard zullen op deze avond 
een hapje en een drankje niet ontbreken; we willen er een gezellige 
avond van maken. U komt toch ook?

In deze Vreugdebode treft u als inlegvel de uitnodiging aan. Wilt u 
de antwoordstrook uiterlijk 11 september retourneren? En zet de 
datum alvast in uw agenda: 18 september aanstaande.

Tot dan.
Werkgroep Nieuw Begin

Foto: Susan van Aalst
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Mariaviering

Zondag 7 oktober is er een speciale Mariaviering in Gaanderen. Het 
is een openluchtviering bij de Mariakapel aan de Van Damstraat.
De voorgangers zijn pastoor Hans Pauw en diaken Jos Brugman. Het 
Gemengd Koor onder leiding van Ben Simmes verzorgt de zang.
We nodigen u allen uit om hierbij aanwezig te zijn en met ons mee 
te vieren.

Kevelaer

Ook dit jaar zal de jaarlijkse bedevaart naar Kevelaer weer 
plaatsvinden, en wel op zondag 2 september. 
Het thema van deze 132-ste bedevaart is: Zoek vrede. 
Er kan worden deelgenomen per bus of fiets. 
- Kosten voor de buspelgrims zijn:    € 20,00.
- Kinderen tot 12 jaar:                         € 10,00.
- Fietspelgrims:                                     €   7,50.
Van de pelgrims die op eigen gelegenheid naar Kevelaer reizen, 
wordt een bijdrage van € 3,50 p.p. gevraagd voor de gemaakte 
organisatiekosten. 
Opgeven kan tot 26 augustus bij: 
René Bouwmeister, Leuverinkstraat 13, tel. 0314 - 32 90 76.
Bij opgave buspelgrim graag volledig adres en telefoonnummer van 
thuisblijvers, dit in verband met de passagierslijst bij calamiteiten.

Inspiratie in vakantietijd

Op zondag 22 juli was de eerste Inspiratieviering in de St. 
Martinuskerk. Deze viering, speciaal gericht op de kinderen, was een 
groot succes. De tweede inspiratieviering op 19 augustus met mooie 
pianomuziek en na afloop een bezoek aan de Natuurbegraafplaats 
staat vast weer garant voor een zinvolle start van een zomerse 
zondag in de vakantietijd.       

Kinderen worden door Marieke Salemink uitgenodigd mee te doen met het verhaal 
van de Soepsteen.

Foto: Wim Gerritsen

Het Rijke Roomse Leven 

Net voor de zomervakantie, op zaterdag 7 juli, was er een mooi 
tuinfeest georganiseerd voor alle vrijwilligers van onze geloofs-
gemeenschap. Zij mochten wel eens in het zonnetje gezet 
worden en gelukkig scheen de zon volop en was het vrijwilli-
gersfeest weer super gezellig. 
Als je al die mensen ziet en je mag daar bij horen, voel je je rijk. 
Het gonst rondom kerk en pastorie van allerlei activiteiten en er 
zijn het hele jaar door heel veel vrijwilligers actief. Samen zorgen 
zij voor onze gemeenschap en dus voor u en elkaar. 
Pastoor Hans Pauw verwoordde het in zijn openingswoordje als 
volgt: „Wat de toekomst voor onze kerk ook mag brengen, aan 
ons heeft het niet gelegen.”  

Een overzicht van de  werkgroepen laat zien dat er heel veel 
mensen zijn die de handen uit de mouwen steken en zich 
betrokken voelen.
• Locatieraad en Pastoraatsgroep
• Voorgangers gebedsvieringen en Lectoren 
• Koren: Liberate, het Gemengd Koor en Keitof
• Kosters, misdienaars en acolieten
• Collectanten en koffiezetsters
• Werkgroep Doopvoorbereiding
• Werkgroep voorbereiding Eerste H. Communie
• Werkgroep voorbereiding H. Vormsel

•  Begeleiders en voorgangers 
Avondwake

•  Verzorgers van de kruisjes voor de 
overledenen

•  Voorbereiding en begeleiding 
gezinsvieringen

• Bloemschik- en versiergroep
• Schoonmakers van kerk en pastorie
•  Dinsdagochtendgroep voor 

onderhoudswerkzaamheden in 
kerk en pastorie 

• Koperpoetssters
• Archivarissen 
• Vrijwilligers voor kantoor
•  Vrijwilligers voor onderhoud 

kerkhof
•  Contactpersonen Omgekeerd 

Bezoek
•  Werkgroep ziekenbezoek en 

Roosjesgroep
• Lokale PCI-werkgroep
•  Wijkassistenten voor Actie 

Kerkbalans 
• Bezorgers van de Vreugdebode
•  Mensen die zomaar spontaan de 

handen uit de mouwen steken en 
helpen wanneer dat nodig is.

In totaal zijn dit zeker 170 mensen. 
En velen van hen zitten in meer dan 
één werkgroep. 
Wat zijn we rijk!

Wilt u hier ook een steentje aan bijdragen? Kijk wat bij u past 
en kom gerust. Met z’n allen houden we de H. Augustinus-
Martinusgeloofsgemeenschap levend.  

Foto’s: Jos Heutinck

Gedoopt

Zondag 24 juni zijn in onze geloofsgemeenschap twee kinderen 
gedoopt:
Daan Rubenbouwer, Daan-Hendrikus-Frans, geboren 12 januari 
2018. Daan is de zoon van Gerhard Rubenbouwer en Pamela Maas. 
Eline Böcker, Eline-Tess-Liset, geboren 31 oktober 2017. Eline is de 
dochter van Dennis Böcker en Lindsy van Aken.
Doopheer was diaken Jan van Heugten. 
Daan en Eline, welkom in onze geloofsgemeenschap; dat jullie 
mogen opgroeien tot gelukkige mensen, onder de bescherming van 
onze Heer Jezus Christus.

Foto: Dennis Böcker

Uitnodiging Gildemis zondag 

9 september 2018

Traditiegetrouw zal ook dit jaar de Gildemis weer worden gehouden. 
Ondanks het feit dat het kerkbezoek de laatste jaren terugloopt, 
hopen we dat vele inwoners van alle gezindten deze mis zullen 
bezoeken. Het schuttersgilde eert op deze wijze zijn patroonheilige 
St. Martinus. 

De drumfanfare St. Martinus o.l.v. Anja Loesink en het gemengd koor 
o.l.v. Ben Simmes zullen deze viering omlijsten met muziek en zang. 
De voorgangers tijdens de Gildemis zijn pastoor Pauw, emeritus 
pastor Morsink en diaken Brugman. De aanvang is om 10.00 uur.
Na afloop van de viering zal in de tuin van de pastorie een 
vendelhulde worden gebracht aan H.H Geestelijken, koningspaar 
Venneman, keizerspaar Stoltenborg, de nieuwe jeugd-koning en de 
Gaanderense bevolking. Met nadruk vermelden wij dat de Gildemis 
niet alleen voor gelovigen is, maar voor iedereen die zich op welke 
manier dan ook verbonden voelt met het Schuttersgilde, de jaarlijkse 
kermis en de Gaanderense gemeenschap! 
Kortom, wij hopen op een grote opkomst en nodigen u van harte uit. 
Tot ziens in de Gildemis.                                                  

Jos Heutinck & Rene Bouwmeister.  

De komende man en de gaande vrouw

Na ruim zes jaar dirigent geweest te zijn kondigde onlangs Marjo 
Harmsen aan te willen stoppen bij Koor Liberate. Met haar vertrek 
verliezen we een gedreven vakvrouw, die het koor zeer zeker naar 
een muzikaal hoger niveau heeft weten te tillen met al haar eigen 
zangervaringen. Tijdens een viering op 29 september in de St. 
Martinuskerk en 30 september op het pleinenfeest zwaait zij voor 
de laatste maal het dirigeerstokje. Koor Liberate zal gepast afscheid 
nemen van haar en samen wensen de Liberateleden Marjo succes 
met al haar nieuwe muzikale uitdagingen.

Momenteel is het vaak heel moeilijk om aan vervangende dirigenten 
te komen. Het bestuur van Liberate vond echter al binnen twee 
maanden een opvolger voor Marjo. Het is Jan Schatorjé uit 
Doetinchem. Hij is een conservatorium-geschoolde muziekdocent 
binnen het voortgezet onderwijs en daarnaast koordirigent van drie 
andere koren in de regio. Daarnaast is hij een begenadigd pianist. 
Jan is voor de St. Martinusgeloofsgemeenschap geen onbekende, 
hij dirigeerde aldaar het dameskoor en het Albertinumkoor. Hij zal 
met zijn vakkennis Liberate verder helpen op het door het koor 
ingeslagen pad. Liberate wenst hem veel succes op deze weg, een 
weg waarop hij zeker het nodige van zijn muzikaliteit zal toevoegen. 
Jan begint bij Liberate met ingang van 1 oktober.

De repetitietijd van koor Liberate blijft hetzelfde: iedere vrijdagavond 
van 19.30 uur tot 21.30 uur in de woonkamer van de St. Martinuskerk. 
Kom ook eens sfeerproeven, je bent van harte welkom. Koffie, thee, 
chocomel staan voor je klaar.

 Liberate in actie.

Foto en tekst: Frank Stokman

Overleden 
Woensdag 6 juni 2018 is overleden Willy Bleekman – Wilhelmus 
Bernardus Franciscus – sinds 5 december 2013 weduwnaar 
van Riekie Bleekman-Huitink. Willy woonde in Gaanderije. 
Op maandag 11 juni was voor hem de uitvaartviering in de St. 
Martinuskerk waarna de crematieplechtigheid volgde in het 
Yardenhuis Achterhoek in Doetinchem. Bidden wij voor Willy en 
zijn overleden echtgenote Riekie en overleden familieleden, dat 
zij mogen leven in het Licht van Uw aanschijn.

Zondag 10 juni 2018 is overleden Theo Steverink, weduwnaar 
van Lidy Steverink-Vermeij. Theo had vanaf 1954 een kleermakerij 
aan de Hoofdstraat in Gaanderen. Theo is 91 jaar geworden. 
Op zaterdag 16 juni was voor hem de uitvaartdienst in de St. 
Martinuskerk waarna hij naar zijn laatste rustplaats is gebracht bij 
zijn overleden vrouw.
Bidden wij om troost voor zijn familie. Moge hij rusten in vrede.

Donderdag 14 juni 2018 is overleden Rudy Ernst, echtgenoot 
van Aleid Ernst-Markerink, in de leeftijd van 67 jaar. Op woensdag 
20 juni was voor hem de crematieplechtigheid in het Yardenhuis 
Achterhoek in Doetinchem. Wij wensen zijn familie en geliefden 
veel kracht en sterkte met dit grote verlies.

Vrijdag 15 juni 2018 is op 75-jarige leeftijd overleden Henrica 
Bernardina Antonia Theresia – Riky Idink. Voor haar was op 
dinsdag 19 juni de uitvaartdienst waarna zij is begraven op het 
kerkhof bij de St. Martinuskerk in Gaanderen. Wij wensen de 
familie en naasten van Riky heel veel steun en kracht. 
Wij geloven dat zij nu woont in het huis van de Heer en voor altijd 
voortleeft in onze harten.  

Dinsdag 10 juli 2018 is overleden Riek Besselink-Massen, weduwe 
van Hein Besselink, in de leeftijd van 91 jaar. Zij heeft gewoond 
in de Van Roggestraat en later in zorgcentrum de Pelgrim. Op 
maandag 16 juli was voor haar de crematieplechtigheid in het 
Yardenhuis Achterhoek in Doetinchem. 
Heer, geef haar de eeuwige rust. 
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Synthese tussen Geloof en 

Natuurwetenschap

Donderdag 6 september is er om half acht in de Ahsmannzaal in de 
Mauritiuskerk in Silvolde een lezing met als titel Synthese tussen 
Geloof en Natuurwetenschap. De lezing wordt gehouden door 
Harrie Jorna. Hij is 39 jaar lang leraar scheikunde geweest op het 
Isalacollege en is op een aantal fronten in de geloofsgemeenschap 
actief. Toen hij studeerde werd hij geconfronteerd met het feit dat 
er in de Bijbel dingen staan die niet waar kunnen zijn. Dat bracht 
hem tot een geloofscrisis. Dankzij de inzichten van o.a de onlangs 
overleden Stephan Hawking is hij daar uitgekomen. Hij wil graag 
samen met u op weg om een mogelijkheid te openen voor een 
modern geloof. 
Entree: vrije bijdrage.

Op de goede weg

Dit artikel is geschreven in de week na de hittegolf. Een ervaring die 
de vraag oproept of we in een tijd leven van steeds weer nieuwe 
records. Hoe hoog de thermometer en hoe laag de maïs. Enkele 
weken voor de zomervakantie kwamen we op zondag 1 juli om 10 
uur weer samen in de Mauritiuskerk voor een dienst met deze keer 
als thema: Op Weg. Heel toepasselijk bij deze tijd van het jaar. En 
natuurlijk sloot de lezing van de Emmaüsgangers uit Lucas 24 hierbij 
aan. Daarvóór had het koor Mixed  Emotions  in het mooie, prachtig 
gezongen, Nederlandstalige openingslied “Een nieuwe dag“ de 
muzikale toon gezet. Verrassend in deze dienst waren ook de diverse 
antwoorden die vijf voorgangers gaven op de vraag: Wat moet er 
in de rugzak mee op reis. Dit alles en nog meer gaven de bezoekers 
na afloop van de dienst voldoende gesprekstof bij de koffie, zowel 
spiritueel als praktisch. Het opnieuw  verrassend grote aantal 
aanwezigen  zal ook voor de werkgroep Liturgie  een bevestiging 
zijn dat de  Mauritiusgemeenschap op de goede weg is. 
In de dienst van zondag 2 september  zal  het thema  geïnspireerd 
zijn op de opening van het  nieuwe  kerkelijk werkjaar. Aan deze 
traditie doet ook de protestantse gemeente van Silvolde mee. In de 
maand daarop is de dienst op zondag 7 oktober. 

Dirigent gezocht!      
 
Mixed Emotions zoekt dringend een nieuwe dirigent! 
Wij repeteren het liefst op dinsdagavond van 19.15 tot 20.45 
uur. Wij repeteren in de hal van de (voormalige) Katholieke 
kerk of in de kerk zelf in Silvolde. 
Ons repertoire is modern, maar wel afgestemd om tijdens 
kerkdiensten/avondwakes te kunnen zingen. 

Hebt u interesse of weet u misschien iemand die deze vacature 
zou willen vervullen? 
Neem dan contact 
op met 
Fons Sticker: 
06 – 33 79 47 84 of 
Maaike Arts: 
0315 -32 83 41.

SILVOLDE

“En daarom ga ik door ...”

Vrijwilligersviering zondag 2 september, een gezamenlijk 
initiatief van de beide Silvoldse kerken

In gesprek met mensen komt – zeker op seniorenleeftijd – 
vaak de vraag voorbij hoe je de dagen vult en dan blijkt dat de 
meesten op de een of andere manier vrijwilligerswerk doen. 
Pratend over het waarom valt bijna altijd het woord leuk. Dat 
woord is me voorbij zijn positieve lading te leeg en dus wil ik 
graag weten wat het werk ‘leuk’ maakt. 
De argumenten die je dan hoort, geven uiteindelijk woorden 
aan een diep geworteld gevoel van verantwoordelijkheid voor 
onze gemeenschap en de mensen in onze directe omgeving. 
Als oppasoma en – opa help je je kinderen het leven op hun 
manier vorm te geven en hoe belangrijk is je hulp als je in het 
Verzorgingshuis de handen uit de mouwen steekt. 
Voorbeelden…ze zijn er te kust en te keur en gelukkig zijn 
die niet leeftijdgebonden, want goed beschouwd kan geen 
enkele non-profitorganisatie (vereniging, school, tehuis, kerk…) 
bestaan zonder de vrijwillige inzet van jong en oud.

“Ik wil iets doen voor anderen…” 
Met dit argument laten mensen iets zien wat ze waardevol 
vinden. En we prijzen ons gelukkig met de vrijwilligers die 
in onze kerken hand- en spandiensten verrichten. Dat zijn er 
veel en we komen ze iedere keer tegen want we doen nooit 
tevergeefs een beroep op hen. Heel zeker had het er vandaag 
in en om de Protestantse kerk zonder de inzet van vrijwilligers 
niet zo mooi uitgezien. En zonder de niet aflatende inzet van 
vrijwilligers had de katholieke geloofsgemeenschap de sluiting 
van de kerk amper ‘overleefd’. “Wij gaan door”, zo klonk het vaak.

“En daarom ga ik door ...”
Met die zin uit het lied van Elly en Rikkert als motto willen we 
onze vrijwilligers samenbrengen, hen danken voor alle inzet 
en samen vieren dat we elkaar op onze reis door het leven de 
helpende hand toe kunnen steken. We staan erbij stil hoe God 
met mensen omgaat, dat wij zijn beeltenis dragen ook door in 
het komende werkjaar ons opnieuw uit vrije wil in te zetten voor 
onze kerk en samenleving.

Weet je dus daarom welkom
• op zondag 2 september vanaf 9.30 uur
•  voor een fietstocht die ons brengt naar landgoed Tandem in 

Westendorp
•  waar we na de koffie rond 10.45 uur onze inzet vanuit ons 

geloof samen vieren
•  en na afloop in alle gezelligheid bij een kop soep een broodje 

eten
• je bent even welkom als je met de auto komt
•  waarbij we het zeer op prijs stellen dat je er rond 10.30 uur op 

de koffie bent

Denk niet op zijn Zilwolds: ‘Da’s niks veur mien, maor stap op de 
fiets of in de auto want ook i-j heurt d’r bi-j!!
Namens ds. Gerjanne van der Velden, Gerrit Luijmes en Jozef 
Oostveen.

Joop Kraan

Bron van rust

De tijd van vakantie, vrije tijd en genieten van zon, zee, warmte 
en water behoort grotendeels weer tot het verleden. Iedereen 
heeft kunnen profiteren van water op zijn eigen manier: 
zwemmen, zeilen, varen, surfen.
Water heeft aantrekkingskracht en het is altijd in beweging. 
Dat is ook goed, want stilstaand water geeft geen zuurstof aan 
planten en dieren. Alleen levend water kan ook leven geven: 
stromend als een beekje, bruisend als een waterval, zacht 
deinend in een rusteloze zee of spuitend als een klaterende 
fontein.
Water is in beweging, maar ook onze wereldgeschiedenis is 
in beweging. De tijd draagt ons allemaal voort in zijn stroom. 
Zo ook draagt God de mensen de eeuwen door. In psalm 23 
lezen we: ‘De Heer is mijn herder, Hij brengt mij naar groene 
weiden en laat mij rusten aan het water.’ Bij een ziekenhuis of 
zorgcentrum zien we vaak een fontein, want stromend water 
schept sfeer. Bij een kabbelend beekje kun je heerlijk tot rust 
komen. Het kan er toe bijdragen, dat je hoofd leeg raakt van 
alles wat je bedrukt en bezig houdt.  Al eeuwen lang is het water 
in beweging: tot zegen, maar soms ook tot veel verdriet; leven 
schenkend en leven nemend. Vaak is er in ons mensenleven 
weinig of geen rust te bemerken. Waar is dan toch die bron van 
rust en bezinning?  We trekken er vaak geen of weinig tijd voor 
uit.
God zelf wil onder ons zijn als de ware Bron. Hij is toch onze 
bron van energie. Hij is een sterke warme kracht, die er altijd 
voor ons is en vertrouwen geeft. Hij zorgt ervoor dat de dingen 
weer in ons gaan stromen, want ook voor ons is stilstand niet 
goed. Die geestelijke kracht geeft nieuwe ruimte en brengt ons 
hart in beweging.

Anny Raben

Beste parochianen,

Als u dit nu leest dan is ons Mauritius kerkgebouw al overgedragen 
aan Coöperatie Mauritius. Voor Silvolde blijft een gebouw voor 
multifunctionele doeleinden en voor bijeenkomsten van gebed 
en viering behouden. Gebedsvieringen en rozenkrans bidden 
blijven mogelijk en worden verder ontwikkeld. 
Hierdoor eindigt onze taak. In de voorbije turbulente vijf jaar 
hebben we zonder draaiboek richting moeten geven aan onze 
geloofsgemeenschap. Het was een zware en moeilijke periode, 
toch kijken we tevreden terug. Wij zijn u dankbaar voor uw steun. 
Aan een nieuwe locatieraad wordt gewerkt, nadere informatie 
hierover volgt. We treffen elkaar vast nog wel, of tijdens een 
gebedsviering of via de coöperatie. Het gaat u goed.

Locatieraad Geloofsgemeenschap H. Mauritius Silvolde 
Ans Peelen, Elly van Lent, Henri Geerts, Theo van der Kemp, Jozef Oostveen en 

Alois Helming. 

VARSSEVELD

Den Es

Zondag 9 september en zondag 14 oktober 10.00 uur een Woord- en 
Communieviering met pastor G. van den Munckhof, lector H. Bulsink 
en organiste M. Koster.

Vredesdienst 16 september

Voor het eerst dit jaar werken de oecumenische werkgroepen in de 
gemeente Oude IJsselstreek samen. Daarom nodigen wij u uit voor 
de gezamenlijke Vredesdienst op zondag 16 september 2018 in de 
katholieke Martinuskerk te Gendringen. 
Aanvang 10.00 uur.
Het thema is dit jaar: Generaties in Vrede.
In deze dienst zullen voorgaan: pastor M. Tankink en Ds. P. Israel.
Ook zal het kerkkoor o.l.v. Cindy Gregoor meewerken en zullen 
zangers uit de verschillende kerken meedoen. U kunt zich nog 
steeds opgeven en wel via datema@hetnet.nl  of  06 -12 41 15 72.
Wij hopen op een mooie en gezegende dienst.

Met vriendelijke groet, de gezamenlijke oecumenische werkgroepen Oude IJsselstreek

Overleden 
6   juni  Nardie Rensen – Tangelder  94 jaar
13 juni  Hans ten Have  82 jaar
23 juni  Frans Pastoors  81 jaar
23 juni  Jan Rotgans  85 jaar
28 juni  Coba Wopereis – Berendsen  86 jaar       

We bidden voor hun eeuwige rust en wensen hun familie veel 
sterkte en kracht voor de komende tijd.

Overdracht Mauritiuskerk Silvolde

Na jaren van constructieve-  en intensieve onderhandelingen 
werd de overdracht van de Mauritiuskerk  te Silvolde  aan de 
Coöperatie Mauritius Silvolde op 10 augustus  2018 definitief  
afgerond.
Nadat op 13 mei 2018 de kerk al aan de Eredienst was 
onttrokken vond na het tekenen van de notariële  akte de 
sleuteloverdracht plaats.
Het pastoraal team en het parochiebestuur van de 
Parochie  Maria Laetitia wensen de Coöperatie en de 
geloofsgemeenschap van Silvolde een goede toekomst.

Anja Dijcker, Secretaris parochiebestuur



Uw persoonlijke catering  
 

Heeft u iets te vieren of organiseert u een  
receptie of personeelsfeest? Is het tijd voor een 

jubileum of stapt u binnenkort het  
huwelijksbootje in? Catering Terhorst verzorgt 

zowel uw kleine intieme feest als uw uitgebreide 
jubileumfeest. Wij maken van uw feestelijke  
gelegenheid een geslaagde dag zodat u volop 

kunt genieten. Onze keuken staat bekend om zijn 
creativiteit, veelzijdigheid en kwaliteit.  

Partycentrum  Terhorst 
Emmerikseweg 2 
7077 AP  Netterden 
 
Telefoon: 0315-386223 
E-mail: info@partycentrumterhorst.nl 
Website: www.partycentrumterhorst.nl 

info@partycentrumterhorst.nl
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Locatiecorrespondenten

Diaconie     
Cor Peters : c.peters@mlparochie.nl 
Azewijn/Ulft/Varsselder                 
Vacature: redactie.parochieblad@mlparochie.nl
Breedenbroek/Dinxperlo                
Peter Tadema :  p.tadema6@kpnplanet.nl
Doetinchem 
Gerard Bomers : g.bomers@planet.nl
Doetinchem (Wijnbergen De Huet) 
Joop Caerteling : joopcae@gmail.com
Etten   
Sjoerd Jansen : sjoerdjansen90@hotmail.com
Gaanderen   
Ria Aarntzen : h.r.aarntzen@gmail.com
Gendringen/Megchelen/Netterden  
Ton Steentjes :  tsteentjes@telfort.nl
Silvolde/Varsseveld                       
Gerda van Aken :  mauritiuskerk@gmail.com
Terborg   
Els Bakker : info@bakkereventsupport.nl

Colofon

Hoofdredacteur : diaken Cor Peters
Eindredactie : Jos Hillebrand en Frans van Vliet
Eindcontrole : Ben Kothuis
Advertenties : Gerard Bomers
Vormgeving : John Spekschoor
Druk : Senefelder/Misset 
Oplage : 14600 exemplaren
Verspreiding :    7 x per jaar. Eén exemplaar per ingeschreven adres 
    in parochie-administratie, lokale gemeenschappelijke 
    en openbare plaatsen (bibliotheek, Trefkuul, etc.).

Kom naar de Herfstfair op 

17 oktober en verzilver je 

moment

De Raad van Kerken Oude IJsselstreek organiseert 
opnieuw een ontmoetingsbijeenkomst voor werkzoekenden. Dit jaar 
is samenwerking gezocht met een groep van bijstandsgerechtigden, 
de werkgroep Stap Vooruit, die voor lotgenoten activiteiten 
organiseert. Samen organiseren zij op de Dag van de Armoede van 
17 oktober a.s. een bijzondere herfstfair met activiteiten, waarin het 
meedoen aan onze samenleving centraal staat. Een dag voor zoekers 
naar betaald werk en mensen die door middel van vrijwilligerswerk 
weer aansluiting kunnen vinden bij de samenleving. Ook mikt de 
organisatie op mensen die in hun uitkeringssituatie geïsoleerd zijn 
geraakt, misschien nog niet in staat zijn om werk of vrijwilligerswerk 
te doen. Zij kunnen wel meedoen in de ontmoeting met elkaar op 
allerlei gebied van sport, cultuur en gezelligheid.
Er zijn stands waar organisaties die zich bezighouden met armoede- 
en schuldenproblematiek informatie geven en hun diensten 
aanbieden.
In samenwerking met professionals uit de wereld van uitzendbureaus 
en arbeidsbemiddeling worden een aantal workshops gehouden. 
Denk aan tips bij solliciteren; update van je CV of loopbaan APK.
Op de herfstfair worden bedrijven uitgenodigd om hun vacatures aan 
te prijzen. Daarnaast zal de Vrijwilligers Vacaturebank ook aanwezig 
zijn, net als tal van organisaties op gebied van sport, spel en cultuur. 
Zij laten hun mogelijkheden zien voor mensen met een smalle beurs. 
Dat alles met de slogan: “Doe mee, verzilver je moment!”

Wanneer:  17 oktober 2018
Start   10.00 uur
Einde   17.00 uur
Waar:   SSP Hal op DRU-terrein in Ulft
Wie:   iedereen
Toegang:  gratis

Eucharistieviering Maria 

Tenhemelopneming

Al jaren komen parochianen vanuit de Gabriël Parochie 
en Parochie Maria Laetitia op 15 augustus samen bij het 
Mariakapel in Vethuizen. 
Dit jaar gingen pastoor Pauw en pastoor Jansen voor en 
diaken Reuling verzorgde de preek. Het was een warme en 
inspirerende viering.

Kopij voor het volgende nummer van de Vreugdebode kunt u 
vóór 23 SEPTEMBER 2018 a.s. per mail sturen naar een van de 

locatiecorrespondenten (zie pagina 34). 
Het volgende nummer verschijnt op 12 OKTOBER en is voor de periode 

van 19 OKTOBER tot en met 13 DECEMBER 2018.
Foto’s moeten minimaal 1 MB zijn en als aparte bijlage (JPEG) worden 

meegestuurd.



Fiscaal voordelig uw 
uitvaartverzekering sluiten,

rechtstreeks  en zonder kosten?
Ook dat kan via GUV! 

“GUV verzekert en verzorgt al meer 

dan 100 jaar uitvaarten in de Achterhoek. 

Onze uitvaartverzorgers werken persoonlijk, 

betrokken en dichtbij, dus veel aandacht voor 

de nabestaanden en zorg voor de overledene.”

“Daarom
    GUV!”

Waar u ook verzekerd bent, GUV kan u altijd helpen!
GUV kan ALTIJD de uitvaart verzorgen en ZONDER MEERKOSTEN.

Dat garanderen wij u! BEL RECHTSTREEKS GUV en wij regelen alles.

Uitvaartverzekering
Uitvaartverzorging
Crematorium

Humanitair begeleidster:Onze uitvaartbegeleiders:

Ans Masselink Ellen Wamelink Ank Horstink Carla Lammers

Bert van Asselt
Algemeen directeur

Uitvaartverzekering
Uitvaartverzorging

Crematorium

0900 - 700 7000       |  www.guv.nlDag en nacht 
bereikbaar:

lokaal 
tarief

GUV werkt zonder winstoogmerk. 
Daarom hebben we tijd en 

aandacht voor nabestaanden 
en de overledene. Ook hanteert 

GUV zeer lage tarieven.

GUV garandeert:
• persoonlijke begeleiding
• betrokken professionals 
• keuzevrijheid in alles
• eigen uitvaartcentra
• eigen crematorium
• de laagste tarieven
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Fiscaal voordelig uw 
uitvaart verzekering sluiten,

rechtstreeks  en zonder kosten?
Ook dat kan via GUV! 

“GUV is sinds 2016 actief in regio Terborg.  

Maar GUV verzekert en verzorgt al meer 

dan 100 jaar uitvaarten in de Achterhoek. 

Onze uitvaartverzorgers werken persoonlijk, 

betrokken en dichtbij, dus veel aandacht voor 

de nabestaanden en zorg voor de overledene.”

“Daarom
    GUV!”

Waar u ook verzekerd bent, GUV kan u altijd helpen!
GUV kan ALTIJD de uitvaart verzorgen en ZONDER MEERKOSTEN.

Dat garanderen wij u! BEL RECHTSTREEKS GUV en wij regelen alles.

Uitvaartverzekering
Uitvaartverzorging
Crematorium

Humanitair begeleidster:Onze uitvaartverzorgers:

Ans Masselink Ton de Jong Ank Horstink Carla Lammers

Bert van Asselt
Algemeen directeur

Uitvaartverzekering
Uitvaartverzorging

Crematorium

0900 - 700 7000       |  www.guv.nlDag en nacht 
bereikbaar:

lokaal 
tarief

GUV werkt zonder winstoogmerk. 
Daarom hebben we tijd en 

aandacht voor nabestaanden 
en de overledene. Ook hanteert 

GUV zeer lage tarieven.

GUV garandeert:
• persoonlijke begeleiding
• betrokken professionals 
• keuzevrijheid in alles
• eigen uitvaartcentra
• eigen crematorium
• de laagste tarieven
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