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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: 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 18 NOVEMBER 2018 
per mail sturen naar een van de locatiecorrespondenten (zie pagina 34). 

Het volgende nummer verschijnt op 7 DECEMBER en is voor 
de periode van 14 DECEMBER 2018 tot en met 7 FEBRUARI 2019.

Foto’s moeten minimaal 1 MB zijn en als aparte bijlage (JPEG) worden meegestuurd.
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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, instel-
ling, 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.

Ben je wat ouder en kijk je al of niet in 
nostalgie terug in de tijd, dan komen 
benamingen als Vincentiusvereniging 
en Armenzorg je, denk ik, als vanzelf 
bekend of zelfs vertrouwd voor. Het 
kan natuurlijk zijn dat jij of je ouders er 
onverhoopt mee te maken kregen, maar 
als dat gelukkig niet het geval was, dan 
nog ving je die benamingen wel op, 
omdat ze veel in omloop waren. 
Kerkelijke verenigingen die noodhulp 
verleenden, waren in aanzien, maar 
het was het beste dat je er niet mee 
in aanraking kwam, want natuurlijk 
is niemand graag aangewezen op 
noodhulp. Dat is misschien niet alleen 
de reden dat de benamingen in onbruik 
raakten, maar ook dat je, doordat 
dergelijke hulp in stilte werd geboden, 
eigenlijk weinig wist van deze instellin-
gen. En dat terwijl ze een belangrijke 
maatschappelijke rol speelden en een 
sterk voorbeeld waren van de kerk in de 
samenleving. 
De PCI, Parochiële Caritas Instelling, 
vervult nu dezelfde rol, maar raakt 
mogelijk als benaming niet zo gauw 
enigszins belast. Anderzijds geeft deze 
drie-letter-afkorting voor velen even 
weinig prijs als de oude namen. Een 
goede reden om eens te praten met 
twee leden van ons PCI-bestuur. 

Parochie Maria Laetitia

Achter de letters PCI

Wie zitten aan tafel? 
Mijn eerste gesprekspartner is Wilma Elfrink 
uit Terborg. Ze vertelt: „Vier jaar geleden ben 
ik door Eduard Brandsma gevraagd hem 
op te volgen als lid van de PCI, omdat zijn 
termijn eindigde. Het was kort na de sluiting 
van de Georgiuskerk. Ik was langere tijd 
betrokken geweest bij de liturgie en wilde 
na de sluiting eigenlijk stoppen met vrijwil-
ligerswerk. Maar ja, niets is zo niets en de 
aangeboden PCI-functie leek me een taak 
die te overzien was. Miep Kaiser, de echtge-
note van oud-burgemeester Kaiser, was 
voorzitter van de PCI. In die functie volgde ik 
haar korte tijd later op.” 
Mijn tweede gesprekspartner is Miguel 
Mendes de León uit Doetinchem. „Ik was 
enige tijd betrokken bij familievieringen, 
vervolgens een jaar of zeven voorzitter 
van de Locatieraad en heel kort lid van het 
parochiebestuur. Dit voorjaar hoorde ik dat 
men iemand zocht als lid van het PCI-bestuur 
als opvolger van Martin Liefrink, wiens 
termijn erop zat. Ik belde Martin Liefrink om 
te peilen wat het inhield. Martin droeg mij 
bij Wilma voor als bestuurslid. Zo werd ik zijn 
opvolger.”
Naast Wilma en Miguel hebben zitting in het 
PCI-bestuur: Kees van Valkengoed, penning-
meester, Frans Ros, secretaris, en Maria 
Steentjes als lid.

Hoe zit de PCI sinds de parochiefusie in 
elkaar?
Met de samensmelting van de Verrijzenis- en 
de Maria-Laurentiusparochie tot de Parochie 
Maria Laetitia fuseerden ook de beide PCI’s. 
Het ging dus om een parallelfusie. Een PCI 
staat namelijk niet onder het parochiebe-
stuur en is in die zin dan ook geen onderdeel 
van de parochie. Zij staat rechtstreeks 
onder ons Aartsbisdom. Maar er bestaat 
tussen parochie en PCI wel een werkrela-
tie. Zo neemt diaken Cor Peters als adviseur 
namens het Pastoraal Team deel aan onze 
PCI-bestuursvergaderingen, waardoor we 
steeds met zes mensen aan tafel zitten. 
Ook vindt jaarlijks een werkoverleg met het 
parochiebestuur plaats. 
De fusie van beide PCI’s bracht meer 
veranderingen met zich mee. In de 
Verrijzenisparochie waren bestuur en 
werkgroepen één geheel, wat betekende 
dat ze altijd gezamenlijk overleg hadden. 

Bij de fusie zijn de PCI-besturen van beide 
parochies samengegaan zonder daarin 
de werkgroepen op te nemen. Dat zijn nu 
plaatselijke groepen met een meer eigen 
positie naast het bestuur. Ze hebben dan ook 
geen eigenlijke bestuurstaken. Hun werk is 
gericht op plaatselijke activiteiten. 
Wilma: „Zij zijn de ogen en oren van de PCI, 
doordat elke kom zijn eigen werkgroep 
heeft. Helaas zit daar een beetje krimp in. 
Daarom zijn we op zoek naar een werkvorm 
die ons in staat stelt laagdrempelig te blijven 
en signalen op te vangen. Er wordt over 
het algemeen niet gemakkelijk noodhulp 
gevraagd door de desbetreffende mensen 
zelf. Er moet dus op discrete wijze niet zelden 
van buitenaf worden waargenomen dat 
eerste hulp nodig is. De werkgroepen staan 
zoveel mogelijk in contact met zogenoemde 
buurtcoaches. Die zijn in wijken actief, 
ontmoeten veel mensen en zien noden, zeker 
als ze een achtergrond in het maatschappe-
lijk werk of als verpleegkundige hebben.”

Privacy
Hoe kan de noodzakelijke privacy gewaar-
borgd worden bij een werkwijze die vraagt 
om zoveel mogelijk ogen en oren gericht 
te houden op de behoefte aan eerste hulp? 
Maar ook de afwikkeling stelt op dat gebied 
eisen. Miguel: „Er is een werkwijze ontwikkeld 
voor het in acht nemen van de noodzakelijke 
zorgvuldigheid. De aangescherpte regels 
omtrent de bescherming van de persoon-
lijke levenssfeer vragen nog eens extra om 
vertrouwelijkheid. Het bisdom heeft als 
voorschrift criteria ontwikkeld waaraan elke 
PCI moet voldoen. Bovendien moeten ook 
de betrokkenen de verzekering krijgen dat 
hun gegevens en de ontvangen hulp niet 
buiten de beperkte kring van de desbetref-
fende medewerkers en het bestuur bekend 
raken.” 
Wilma en Miguel wijzen er tijdens het 
gesprek meer dan eens op dat er veel 
schroom heerst om hulp te vragen. Binnen 
de mogelijkheden die er zijn, probeert de 
PCI te bevorderen dat die schroom wegvalt. 
Het feit dat dit zo is, onderstreept nog eens 
dat het werk van de ogen en de oren van 
de buurtcoaches en werkgroepleden vaak 
onmisbaar is. 

Financiën steeds op peil
„Heeft de PCI ‘geld zat?” Steeds maar hulp 
geven betekent immers steeds maar geld 
uitgeven”, merk ik op. „Hoe houden jullie 

nog geld over om aan het geven te kunnen 
blijven? Hoe waarborg je continuïteit?” 
Daar weten beiden gelukkig alles van. De PCI 
kan – overigens in bescheiden mate – hulp 
blijven bieden, doordat zij beschikt over een 
vermogen. Dit is in het verleden opgebouwd 
en bestaat uit giften en legaten en de 
opbrengsten van eerder verkocht onroerend 
goed, stukken grond die de Caritas via 
nalatenschap had verkregen bijvoorbeeld. 
Wilma en Miguel geven hun voorgangers 
en de huidige penningmeester alle eer van 
een uitgekiend vermogensbeheer, dat een 
optimaal rendement oplevert. Alleen deze 
opbrengst wordt gebruikt voor de hulpver-
lening, het vermogen zelf blijft op peil. Met 
andere woorden: de gouden kip blijft op haar 
nest, haar eieren staat ze af. Gelukkig is het 
zo dat er ook door het jaar heen opbrengsten 
kunnen zijn door schenkingen. PCI’s hebben 
de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende 
Instelling); schenkingen zijn daardoor fiscaal 
aftrekbaar; zie ook de hieronder vermelde 
caritaspagina van de parochiewebsite. 

Helpen waar niemand helpt
Wilma: „De gemeente Oude IJsselstreek 
heeft een solidariteitsfonds vanuit de 
gezamenlijke kerken. De PCI draagt een 
deel van haar jaarlijks beschikbare geld 
hieraan af. Het solidariteitsfonds zorgt 
voor de concrete besteding van de door 
de kerken opgebrachte gelden. Daarbij zit 
ook noodhulp aan individuele personen. 
Daarnaast zijn er ook rechtstreekse aanvra-
gen bij de PCI mogelijk. Dat gaat dus, zoals 
boven al aangegeven, vaak via de buurtcoa-
ches en/of de lokale PCI-werkgroepen.” 
Miguel: „In de gemeente Doetinchem 
werkt de PCI samen met het PAD (Platform 

Armoedebestrijding Doetinchem). De 
gezamenlijke kerken zijn onderdeel van het 
PAD. De PCI verwerkt de aanvragen. Voor 
een deel zijn dat aanvragen die via het PAD 
binnenkomen.”
Het toekennen en bieden van hulp kan 
natuurlijk geen nattevingerwerk zijn. Hulp 
wordt altijd getoetst aan de vastgestelde 
criteria. De basisregel die de PCI hanteert, 
is: helpen waar niemand helpt. Het betreft 
lang niet altijd financiële hulp. Vaak is het 
gewenst en voldoende als mensen de 
weg wordt gewezen naar de juiste instan-
tie voor het oplossen van hun specifieke 
hulpvraag, schuldhulpverlening bijvoor-
beeld. Financiële steun wordt vaak gegeven 
als eerste noodhulp. Allerlei andersoor-
tige hulp volgt daar dan op voor zover dat 
mogelijk blijkt. Soms geeft de PCI geen geld, 
maar hulpgoederen, waardebonnen of iets 
soortgelijks. Het geven van financiële steun 
is in principe eenmalig. „Terugkomen mag, 
maar we kijken altijd naar het vervolg van de 
gegeven eerste hulp.” Individuele giften zijn 
bijna altijd maximaal € 400. Het gaat altijd 
om eerste noodhulp. Soms wordt er samen 
met andere instanties geld gegeven. 
Wilma en Miguel: „We zijn wel gedwongen 
uiterst nauwkeurig te werken en de criteria 
scherp in het oog te houden, want de 
opbrengst uit het PCI-vermogen is helaas 
beperkter dan we zouden willen. Aanvragen 
binnen de criteria zijn tot nu toe altijd 
gehonoreerd. Soms zijn er weinig aanvragen, 
omdat de mensen ons niet weten te vinden, 
of andersom wij hen niet. De Vreugdebode 
heeft een vaste rubriek Parochiële Caritas 
Instelling; zie ook de website www.
maria-laetitia.nl/caritas.

Kerstpakkettenactie
De PCI is waar mogelijk ook betrokken 
bij acties, zoals de Kerstpakkettenactie. 
Afgelopen kerst zijn er honderden pakket-
ten bij mensen thuis gebracht. Goederen 
en geld werden breed ingezameld, (winkel)
bedrijven en individuele personen droegen 
bij, de PCI ook. 
Wilma: „Met kerst is iedereen gul. Houden 
zo! Maar in de toekomst willen we nagaan of 
acties ook op andere momenten in het jaar 
gunstig kunnen zijn; denk bijvoorbeeld aan 
zoiets als ‘vakantietasjes’ voor kinderen met 
een moeilijke thuissituatie. En we moeten 
nog nadrukkelijker samenwerken met 
andere instanties om meer zicht op noden te 
krijgen en effectiever te werken.” 

Persoonlijke betrokkenheid 
„Ik merk in de loop van dit gesprek dat jullie 
erg betrokken zijn”, zei ik tegen mijn beide 
gesprekspartners, wel beseffend dat iemand 
voor de motieven van zijn betrokkenheid 
moeilijk woorden kan vinden. Maar ik 
noteerde het volgende. Ja, betrokken, want 
kerk zijn buiten het kerkgebouw, kerk in de 
samenleving. De hulp is concreet, je beseft 
dat de bijdrage zinvol is, wetend dat de hulp 
op de goede plek komt. En het is misschien 
wel nodig dat er ook positieve dingen uit de 
kerk komen in deze zware tijden. 
Omzien naar elkaar tastbaar maken, fijn dat 
het af en toe lukt.

Gerard Bomers 
Foto: Ton Harbers
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Verenigd in gebed voor de Vrede 

Aansluitend op het bericht in de vorige Vreugdebode: Ons 
pastoresteam heeft besloten in te gaan op het verzoek van de 
bisschoppen om naar aanleiding van het 100-jarig jubileum van de 
Mariaverschijningen in Fatima elke maand van dit jaar de rozenkrans 
te bidden voor de wereldvrede. In de komende tijd betreft het:
•  Donderdag 1 november: Allerheiligen. Rozenkransgebed na de 

eucharistieviering om 19.00 uur in de Paskerk.
•  Zaterdag 8 december: Onbevlekte Ontvangenis van de Maagd 

Maria. Rozenkransgebed om 10.00 uur in de Paskerk.

Jubileum Mia Tankink

In een zeer goed bezette kerk van kerk OLV 
tenhemelopneming, “De Pas“ in Doetinchem 
stond op 30 september de Eucharistieviering 
in het teken van het 25-jarig jubileum van 
pastoraal werker Mia Tankink. Parochianen van 
vele locaties van onze parochie Maria Laetitia 
waren naar Doetinchem gekomen om Mia te 
danken voor al hetgeen zij voor menigeen 
betekend heeft. 
Het bijna voltallige pastoraal team (pastor 
Marcel Smits ontbrak wegens familieomstan-
digheden) gingen voor. In de homilie (preek) 
refereerde diaken Cor Peters aan de woorden uit 
de lezingen van die dag, die de taken weerga-
ven waarin Mia zich op haar best voelt: de mens 
in het midden plaatsen, belangstelling tonen, 
bemoedigende  woorden spreken voor hulpbe-
hoevenden en zieken. Ook de kinderen de weg 
wijzen door, om te zien naar de medemens, 
geïnspireerd door Gods goede bedoelingen.

Als dank voor haar inspiratie en tomeloze inzet in goede en minder goede tijden mocht Mia uit handen van Pastoor Hans Pauw een 
bronzen beeldje in ontvangst nemen met symbolieken die haar taken op de juiste wijze weergeven: een richtinggevende arm en een arm 
om de schouder van hen die troost, bemoediging en even aandacht nodig hebben. Een mooie weergave waarvoor Mia staat.
Na afloop van de viering maakten vele parochianen gebruik van de gelegenheid om Mia persoonlijk te feliciteren met deze mijlpaal.

Anja Dijcker, Secretaris parochiebestuur

Zo maar een dak....

Het (ingebakken) nadeel van het schrijven van een column in de 
Vreugdebode is het feit dat het uitkomen van de bode in principe zo’n 
5 weken later valt dan de op dit moment beleefde actualiteit.                                        
Vandaag, 16 september 2018, de dag dat de resten van de verbrande 
Urbanuskerk in Amstelveen nog nasmeulen. De dag dat de inkt 
van het interview met kardinaal Eijk, waarin hij zijn defaitistische 
boodschap omtrent de toekomst van de Katholieke Kerk aan ons 
kwijt moest, nog maar net opgedroogd is. De dag dat je ’s morgens 
op TV een gesprek van Annemiek Schrijver (‘De Verwondering’) met 
dominee Ebi Wassenaar ziet. Zij maakt ons deelgenoot van hoe 
zij omgaat met de aanslag die 17 november 2017 op haar werd 
gepleegd. Een inspirerend voorbeeld voor ons allen, vooral haar 
houding jegens haar aanslagpleger. De periode waarin journalist 
Stijn Fens in dagblad Trouw zijn artikel ‘Word toch katholiek’ schrijft.                                                                                                      
Eens te meer wil ik u melden dat er bij het ‘kerksluitingsverhaal’ van 
kardinaal Eijk in De Gelderlander veel kanttekeningen te plaatsen 
zijn. Als je het over het ‘sluiten’ van een kerk hebt dan denk je in 
eerste instantie aan een gebouw. Een gebouw kun je sluiten. Een 
gemeenschap, een geloofsgemeenschap laat zich niet sluiten. Een 
geloofsgemeenschap is een verzameling mensen die elkaar vinden 
in de inspirerende boodschap van, in dit geval, Jezus Christus. Daar 
heb je, anders dan wellicht nogal wat mensen denken, niet per se een 
(kerk)dak voor nodig. Hoe prachtig en functioneel die gebouwen ook 
kunnen zijn.                                                                                                                           
Afgelopen Pinksteren bezochten mijn vrouw en ik een bijeenkomst 
van de drie  Protestantse Gemeenten van de Oude IJsselstreek. Zij 
vond plaats in de open lucht op het veld van de schutterij achter 
de Protestantse kerk in Silvolde. Het was een prachtige zonovergo-
ten ochtend, 20 mei, waarin door de drie dienstdoende vrouwelijke 
dominees op inspirerende wijze werd ingegaan op de ‘vruchten 
van het veld’. Geen dak dus, en als het had geregend was er 
wellicht wel een doek gespannen over de grote groep aanwezigen.                                                                                                            
Ik bedoel maar: kerken worden gesloten, of branden soms, ongeluk-
kigerwijs, af, maar geloofsgemeenschappen gaan niet op ‘slot’.                                                                                                        
De eenzijdig grote nadruk die nog steeds wordt gelegd op de eucharis-
tische en sacramentele traditie van de Katholieke Kerk én het gebrek 
aan gewijde priesters als voorgangers hierbij, is mede debet aan 
de noodzakelijke kerksluitingen en ‘indikkingen’ tot Eucharistische 
Centra.                                            
Met het niet-denkbeeldige gevaar van een rigide regelgeving van 
wat nu wel of niet een goede liturgie is volgens de regels van de 
kerk.                                                                                                                                                 
Wat mij en hopelijk velen met mij, betreft: Geloofsgemeenschappen 
hebben mensen nodig, inspirerende mensen. Mensen die door woord 
en gedrag laten zien hoe zij de boodschap van Christus in praktijk 
willen brengen. 
Dát, beste kardinaal, zijn volgens mij gemeenschappen die leven en 
werken volgens het voorbeeld dat Christus ons gegeven heeft. Die 
kun je niet sluiten; die leven door, mits de leden ervan niet hun moede 
hoofd in de schoot leggen. Wellicht veroorzaakt door een gebrek aan 
inspirerend leiderschap dat weinig of geen ruimte geeft aan een 
‘ander’ geluid.    

S. van Woerkom (stevawok@gmail.com)

Heilig Vormsel

Op zondag 25 november 2018 zal het H. Vormsel worden toegediend 
aan de vormelingen van de Maria Laetitia Parochie. Er zijn dit jaar 
ongeveer 35 vormelingen.
De voorbereiding van de vormelingen wordt op drie verschillende 
locaties gedaan door de plaatselijke werkgroepen. Tijdens de 
voorbereiding hebben de vormelingen zich in verschillende vierin-
gen aan hun eigen geloofsgemeenschap voorgesteld. 
Op 20 oktober hebben alle vormelingen deelgenomen aan een 
gezamenlijke middag in Ulft. Tijdens deze middag waren er verschil-
lende workshops. Een leuke en leerzame middag voor iedereen. Ook 
Mgr. Woorts, de vormheer, verzorgde een workshop. Door samen aan 
de workshops deel te nemen, maakten de vormelingen kennis met 
de vormelingen van de andere locaties.
Mgr. Woorts komt op 25 november naar de kerk van OLV 
Tenhemelopneming in Doetinchem om alle vormelingen van onze 
parochie het Heilig Vormsel toe te dienen in een plechtige viering. 
Deze viering wordt muzikaal ondersteund door Monte Vino. 
Wij wensen alle jongeren en hun ouders een goede Vormselviering 
en een fijne dag toe.  

Gezamenlijke Vormselwerkgroepen van de Maria Laetitia Parochie

Decreet onttrekking 
Goddelijke Eredienst in Terborg
Met dagtekening 17 september 2018 hebben Willem Jacobus 
kardinaal Eijk, aartsbisschop van Utrecht, en W.H. van den Dool, 
diaken, kanselier Aartsbisdom Utrecht, het decreet tot onttrek-
king aan de Goddelijke Eredienst van de R.K. H. Georgiuskerk in 
Terborg ondertekend.
Na jaren van gesprekken en onderhandelingen is hiermee de 
weg vrijgekomen voor verkoop van deze kerk. De laatste viering 
zal plaatsvinden op 25 november 2018 en op 30 november 
2018 zal de verkoop door ondertekening van de notariële akte 
bekrachtigd worden. De gehele tekst van het decreet is te lezen 
op de website van de parochie: www.maria-laetitia.nl.
Via de Vreugdebode wordt u op de hoogte gehouden van de 
viering op zondag 25 november.

Namens het parochiebestuur Maria Laetitia,
Anja Dijcker, secretaris

Agenda Ontmoeting & Inspiratie

-  De zorg om onze aarde
 Donderdag 18 oktober en 8 november
- Vrouwen 50+ groep
 Donderdag 18 oktober, 15 november en 13 december
- Vrijheid van denken en doen
 Zondag 28 oktober
- Gelijkenissen als spiegels van de ziel
 Maandag 29 oktober, 5, 12 en 19 november
- Vergeving/verzoening en filosofie
 Zondag 4 november
- Sint Maartenwandeling
 Zaterdag 10 november
- Meister Eckhart over Martha en Maria
 Maandag 12 en 19 november
- Kerstengeltjes vouwen
 Vrijdag 7 december

Voor nadere informatie en opgave voor bovenstaande activiteiten:
zie de flyer van Ontmoeting & Inspiratie en het programma van 
Vorming & Toerusting op: www.maria-laetitia/activiteiten. 

Kinderviering

Op zondag 14 oktober is er weer een viering speciaal voor de 
kinderen. Samen met het kinderkoor Keitof zullen we vieren rond 
het verhaal van de ark van Noach.
Alle kinderen mogen dierenknuffels meenemen en Emma en 
Helena van de werkgroep Kindertijd hebben al een hele mooie 
opzet gemaakt voor deze viering. Samen met Keitof wordt het heel 
speciaal. Alle kinderen met hun ouders en opa’s en oma’s, iedereen is 
van harte welkom in Gaanderen in de kerk.
Wij willen heel graag de kinderen ook de gelegenheid geven om te 
vieren, wij doen ons best, maar wij kunnen er alleen mooie vieringen 
van maken met u, met jullie samen. Graag tot ziens.

Namens de werkgroep, pastor Mia Tankink

Markt religieuze brokante 

Zaterdag 27 oktober houden we van 11.00 uur tot 16.00 uur een 
religieuze brokantemarkt in de Paskerk. Wij denken en hopen 
dat we voldoende interessante dingen kunnen aanbieden 
die naar de smaak zijn van mensen die geïnteresseerd zijn in 
brokante van deze aard. 
De markt is bij goed weer op het kerkplein, bij nat weer binnen. 
Of u vindt wat u zoekt of niet, u krijgt in elk geval koffie en door 
parochianen gebakken taart aangeboden. De opbrengst is 
helemaal voor de kerk! Wij zien u graag komen!

Locatieraad OLV/HG Doetinchem

KIEK INFO

OLV-Tenhemelopneming
-  zondag 11 nov. 10.30 uur Kindernevendienst
-  zondag 02 dec. 10.30 uur Familieviering 1e Advent
-  zondag 09 dec. 10.30 uur Kindernevendienst 2e Advent
-  zondag 16 dec. 10.30 uur Kindernevendienst 3e Advent
-  zondag 23 dec. 10.30 uur Kindernevendienst 4e Advent
-  maandag 24 dec. 17.00 uur Familieviering Kerstmis

Locatie H.-Martinus Wijnbergen
- 13 okt.    Presentatieviering vormelingen Doetinchem
- 25 nov.   Vormselviering in OLV voor alle vormelingen van de  
                  ML-parochie; Celebrant is mgr. Woorts; 
                  koor: Monte Vino

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
“Word wakker en kom aan boord!”

Nu ik ruim een jaar pastoor mag zijn in uw 
midden kan ik misschien een kleine balans opmaken van het reilen 
en zeilen in onze parochie. Ik kan zeggen dat ik het uiterst plezie-
rig vind om hier te werken, mede omdat ik mij omringd weet met 
goede collega’s, een mooie groep vrijwilligers en een sterk bestuur. 
Met vreugde zie ik nieuwe, kleine of grotere initiatieven groeien rond 
gebed, catechese, diaconie en liturgie. Ik geniet van onze jongeren-
groep Impulz, die heel gemakkelijk over grenzen heen kijkt en de 
samenwerking die daardoor groeit met het jongerenpastoraat in de 
parochie Gabriël. Het maandelijkse Rozenkransgebed voor de vrede 
trekt een trouwe groep, maar staat ook open voor wie zomaar een 
keertje deel wil nemen. We bidden nu zelfs in verschillende talen. 
Dat verbindt en inspireert. ‘Geloven Nu’ gaat weer van start en er 
zijn zo’n 35 kandidaten voor het sacrament van het Vormsel in beeld. 
Naast de gebruikelijke gezinsvieringen is een nieuwe, laagdrempe-
lige manier van vieren met kinderen in ontwikkeling. Jonge mensen 
nemen daarin het voortouw. We zijn twee geschoolde vrijwilligers 
in de diaconie rijker. Gendringen grijpt het jubileum ‘200 jaar kerk’ 
onder andere aan om met de jongere generaties in contact te 
komen. Dit alles zal zijn vruchten afwerpen.
Wat zijn de grootste zorgen? De participatie aan het kerkelijk 
leven, de vergrijzende en daardoor slinkende groep vrijwilligers, de 
gebouwen die onderhoud vragen. In die volgorde. Ik vertel u niets 
nieuws. Daarin staan we overigens niet alleen. Het is een tendens 
in heel West-Europa. Zulke complexe problemen zijn niet eenvou-
dig op te lossen. Onze kardinaal waarschuwt terecht dat de kerk 
nog wel eens heel klein zou kunnen worden. Misschien schudt hij 
daarmee mensen wakker – zo heb ik in de krant gezegd. Wie? Een 
collega noemde het ‘de slapende reus’: die grote groep mensen in 
de parochie die zich wel verbonden weten met het geloof, maar 
nauwelijks participeren in de gemeenschap. Mensen die denken 
dat de kerk er vanzelf wel is als je haar nodig hebt. Tegen hen wil ik 
zeggen: word wakker en kom aan boord. Het is tijd voor alle hens 
aan dek!
Het besturen van een parochie te midden van alle stormen die het 
‘Schip der Kerk’ tegenwoordig teisteren, is geen eenvoudige taak, 
maar we proberen de vaart erin te houden. Erop vertrouwend dat 
de Heer van de Kerk niet ergens op het achterdek slaapt, maar ons, 
door de stormen heen, uiteindelijk naar onze bestemming zal leiden.

Pastoor Hans Pauw
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Terugblik op de Lourdesbedevaart 2018

Op vrijdagavond 7 september kwamen de Lourdespelgrims van 
de bisdombedevaart 2018 bij elkaar. Er werden foto’s bekeken en 
uitgewisseld, verhalen en ervaringen gedeeld. De ontmoeting bij 
de grot van de verschijningen, het samen een week optrekken, die 
laten sporen van verbondenheid na. Het thema van dit jaar: ‘Doe 
maar wat Hij u zeggen zal’, kwam in het gebedsmoment, dat aan de 
gezellige avond voorafging, nog eens ter sprake. De bedevaart heeft 
onze persoonlijke levens goed gedaan en we vonden bemoediging 
voor ons geloven. Velen zien uit naar een nieuwe deelname aan een 
pelgrimstocht naar Lourdes, waar door Maria wonderlijke dingen 
aan Bernadette zijn gebeurd.

Diaken Cor Peters 
Foto’s: Ben Donderwinkel  

Verzoek vrijwillige bijdrage 

Vreugdebode

U leest op dit moment in het zesde nummer van de tweede 
jaargang van de Vreugdebode een uitgave van Parochie Maria 
Laetitia. We hopen dat de informatie en de artikelen u aanspre-
ken en de betrokkenheid bij de parochie vergroten. Bij deze 
uitgave heeft het parochiebestuur een acceptgiro gevoegd 
voor een vrijwillige bijdrage in de kosten van ons parochieblad 
over 2018. Vorig jaar doneerden parochianen in totaal ongeveer 
€ 20.000. Samen met de advertentieopbrengsten van € 4.000 
waren daarmee de kosten van het parochieblad in belangrijke 
mate gedekt. 
Met behulp van deze acceptgiro (of via telebankieren) kunt u uw 
bijdrage of gift overmaken op IBAN: NL57 RABO 0129 0876 96, 
t.n.v. Parochie Maria Laetitia o.v.v. Vreugdebode 2018.
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage!

Bestuur Parochie Maria Laetitia, Thijs Kemperman, penningmeester

Parochie Maria Laetitia



Pastorale column 
door Jan van Heugten

Je bij God thuis voelen

In de zomervakantie heb ik met mijn vrouw 

een deel van het Olavspelgrimspad gelopen, dat loopt van de 

Zweedse oostkust door Noorwegen naar Trondheim.

Als we op onze weg langs een kerk komen, lopen we er even 

naar binnen. Vaak zijn we dan niet de enigen. Ik kijk dan wat de 

aanwezige mensen doen: een kaarsje opsteken, wat rondkijken 

en genieten van de schoonheid of de indrukwekkendheid van 

de kerk en het interieur. Of mensen zitten even stil in een van de 

banken en soms zie je ook mensen bidden. Ik probeer dat bidden 

ook wel eens uit te lokken door ook even een bank in te gaan en 

in een knielende houding te bidden. Als ik dan even later om mij 

heen kijk, zie ik meer mensen die even in gedachten verzonken 

zijn en wellicht aan het bidden zijn. ‘Zien bidden, doet bidden’, 

lijkt wel!

Maar steeds vraag ik mij af: wat gaat er in de gedachten en de 

harten van deze mensen om? Waarom bidden ze of steken ze een 

kaarsje op en voor wie of wat doen ze het?

Is het uit dankbaarheid? Is het om iets te vragen of om troost voor 

verdriet? Of wellicht om hoop op een beter leven voor zichzelf of 

een geliefde medemens? Of misschien wel om verlichting en de 

onmacht over de puinhoop die ze in hun leven ervaren?

Ja, alles kunnen we aan God vragen, alles kunnen we aan Hem 

voorleggen. Het mag allemaal. Of het gevraagde verkregen 

wordt, is dan nog maar de vraag. Misschien maakt het niet krijgen 

van het gevraagde de bidder wel sterker. Het voorleggen en er 

om bidden kan al kracht geven of blijdschap opwekken of je toch 

gesterkt voelen, wetende dat er iemand is die dicht bij je is, die 

van je houdt, onvoorwaardelijk! Het kan je een gevoel geven van 

thuiskomen, van bij God thuiskomen.

Ik weet dat ook niet-katholieke mensen een kerk binnen gaan en 

een kaarsje opsteken, want Gods liefde is voor iedereen, gelovig 

of niet.

Het is God die beslist en in ons wil wonen. Een God, niet zichtbaar, 

maar die er wel wil zijn. Daarom is het goed om af en toe, ook op 

vakantie, een kerk binnen te lopen om er een kaarsje op te steken, 

om even stil te zijn, om even wat te bidden of om een eucharistie-

viering bij te wonen, want bij God kun je je thuis voelen.

Diaken Jan van Heugten
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Datum inspiratiedag Lokaal Geloven 

gewijzigd 

Belangrijk nieuws
De tweede inspiratiedag Lokaal Geloven’ (zie pag. 9 
Vreugdebode mei-juni), wordt één week naar voren gescho-
ven. De datum is dus niet zaterdag 24 november, maar wel 
zaterdag 17 november.  

Plaats 
De vergaderruimtes van de OLV-kerk in Doetinchem. 
Inloop: 09.30 uur, start: 10.00 uur. Slot: ongeveer 15.00 uur 
Het programma bestaat uit een ochtend- en een middaggedeelte.
Na een inleiding, een moment van bezinning, een lezing en een 
lied, starten we met het Ochtendgedeelte 10.15-12.30 uur: 
Geloofsbezinning

Onder leiding van Herman Agterhoek (vorig jaar was hij ook 
een van onze begeleiders) krijgen vertegenwoordigers van de 
geloofsgemeenschappen van Silvolde en Varsselder en van onze 
buurparochie H. Gabriël het woord. Zij geven ons aan de hand 
van een korte inleiding een inkijkje hoe in hun geloofsgemeen-
schap ‘geloofsbezinning’ vormgegeven wordt. Naar aanleiding 
van deze inleidingen en aan de hand van vragen gaan we met 
elkaar in gesprek in kleine groepen.
Pauze: 12.30-13.00 uur, met tijd voor informele ontmoeting en 
een eenvoudige lunch.

Middaggedeelte 13.00-15.00 uur: Aandacht vanuit de geloofs-
gemeenschap voor de eigen omgeving.
Dit gedeelte staat onder leiding van Cor Peters (ook hij was vorig 
jaar een van onze begeleiders). Leden van de geloofsgemeen-
schap uit Gaanderen informeren ons over hun praktijkervaringen 
in onder andere het werken met ‘ketenpartners’. Ook hierover 
gaan we met elkaar in gesprek in kleine groepen. 
Na een evaluatieronde sluiten we af met een korte viering.  
15.00 uur: Na afloop gelegenheid tot voortzetting van de 
kennismaking met een hapje en een drankje.  
Deze inspiratiedag is bedoeld voor iedereen die de toekomst 
van zijn of haar geloofsgemeenschap een warm hart toedraagt. 
Waarbij we in ieder geval ook hopen op de komst van degenen 
die vorig jaar aanwezig waren (of hadden willen zijn) bij de 
eerste inspiratiedag.
Ons streven is dat iedere geloofsgemeenschap van onze 
parochie met twee of meer deelnemers vertegenwoordigd is. 
Weet dat u welkom bent! 
Opgave kan, naar aanleiding van dit artikel of naar aanleiding 
van de uitnodiging die nog afzonderlijk naar alle locaties wordt 
gestuurd. De opgave graag vóór 1 november per e-mail naar: 

* diaken Cor Peters, c.peters@mlparochie.nl of 
* Steven van Woerkom, stevawok@gmail.com 

Omdat het programma één geheel vormt, verdient het de 
voorkeur u in te schrijven voor de hele dag.

Kerkelijk opbouwwerker Herman Agterhoek, diaken Cor Peters, 
Steven van Woerkom

Vorming & Toerusting

Spreker dr. Kick Bras
Onderwerp: 
 Actief leven van binnenuit.
 Over de spiritualiteit van Dietrich Bonhoeffer.

Datum: Donderdag 25 oktober

Spreker:  dr. Henk de Jong
Onderwerp: 
  Vincent van Gogh en de Navolging van Christus 

van Thomas a Kempis Over wat Vincent van 
Goghs leven en werk inspireerde.

Datum: Donderdag 22 november 

De inleidingen worden gehouden in het Kerkelijk Centrum De 
Wingerd, De Bongerd 4, 7006 NJ in Doetinchem. 
De avonden beginnen om 20.00 uur en eindigen om 22.00 uur.
De toegangsprijs per avond is € 5,00 inclusief een kopje koffie of 
thee.

Meister Eckhart over 

Martha en Maria

Op maandag 12 en 19 november lezen we 
samen een eigenzinnige preek van Meister 
Eckhart, een mysticus uit de 14-de eeuw. 
De preek gaat over het bezoek van Jezus aan Maria en Martha. 
Dit bekende verhaal vinden we in Lukas 10,38-42. 
Wat beweegt Eckhart om aan ons de actieve Martha en niet de 
contemplatieve Maria als voorbeeld te stellen? 
U bent van harte welkom om het samen te ontdekken.
Datum: Maandag 12 en 19 november
Plaats: Petrus en Pauluskerk, Ulft.
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 activitei-
ten op het volgende 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

Kopij voor het volgende nummer van de Vreugdebode kunt u vóór 
18 NOVEMBER 2018 per mail sturen naar een van de 

locatiecorrespondenten (zie pagina 34). 
Het volgende nummer verschijnt op 7 DECEMBER en is voor de periode 

van 14 DECEMBER 2018 tot en met 7 FEBRUARI 2019.
Foto’s moeten minimaal 1 MB zijn en als aparte bijlage (JPEG) worden 

meegestuurd.

Parochie Maria Laetitia

W E L K O M  
2e zondag van de maand 

17.00 uur 

Protestantse kerk  
Silvolde 

14 oktober   
11 november 

9 december   
Door de Heilige Geest  
getuigen van  
verzoening en vrede. 
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Oecumenische Taizé viering 
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Impulz

Diaconaal assistenten 
ontvangen diploma
Zaterdag 22 september was de afronding van de cursus diaconaal 
assistent. 
Uit handen van mgr. Th. Hoogenboom ontvingen Angela Rajic en 
Albert Gilsing hun diploma. De dag begon met de viering van de 
eucharistie met mgr. Hoogenboom als celebrant. Daarna presenteer-
den alle cursisten kort hun project en deelden hun ervaringen. We 
feliciteren Angela en Albert met het behaalde resultaat en wensen 
hen een zegenrijke tijd toe in hun nieuwe functie in onze parochie.

Pastoor Hans Pauw 

Barbecue Impulz opent het nieuwe seizoen

Sinds de zomer van 2018 is Impulz ook de 
officiële katholieke jongerengroep van de 
Gabriëlparochie. 
Met de barbecue ter opening van het 
nieuwe seizoen waren wij blij om drie 
nieuwe jongeren vanuit deze parochie te 
kunnen verwelkomen. Hier volgt van hen 
een verslag van hoe zij de openingsavond 
hebben beleefd.

Toen we werden uitgenodigd om bij Impulz 
te komen, hadden we nog geen idee wat 
ons te wachten zou staan. Al snel kregen we 
een eerste mail met daarin een uitnodiging 
om naar de BBQ te komen, waarin we de 
start van het nieuwe seizoen zouden vieren. 
Het was even best spannend, maar al snel 
voelden we ons aardig op ons gemak. 

De jongeren (en pastores) druppelden 
binnen en het werd een gezellige boel 
waarin iedereen weer eens fijn kon bijpraten. 
Voor sommigen, zoals wij, was het vooral 
nieuwe mensen leren kennen, maar we 
werden erg gastvrij ontvangen. 
We zaten heerlijk in de tuin van de boerderij 
en er hing een fijne huiselijke sfeer, zo rond 
de tuintafels en op de banken. Wat werd er 
soms hard gelachen! 
Terwijl we genoten van het heerlijke eten 
(er waren zelfs verschillende vegetarische 
dingen gehaald, speciaal voor ons!) hebben 
we ook de ideeën voor het nieuwe seizoen 
doorgesproken om te zien hoeveel interesse 
er voor elke activiteit is. 

Na een heerlijk toetje was het tijd om 
even met de geiten te knuffelen. Terwijl de 
schemer al aardig begon te vallen, werd de 
gezellige avond afgesloten rondom een 
vuurkorf. 

Marjolein en Evelien

Ik vond het een supergezellige barbecue. 
Ik was voor de eerste keer mee met Impulz, 
maar ik werd al meteen heel gastvrij ontvan-
gen, superleuk om met al deze jongeren 
samen te eten en te praten. 
Ik vond het leuk om te zien dat er zoveel 
enthousiaste jongeren aan meededen. 
Met een gevulde buik uiteindelijk bij het 
kampvuur zitten was een geweldige afslui-
ting van een geslaagde avond! 

Ik zie uit naar meer activiteiten van Impulz.
Bart

     

Eerstvolgende activiteiten van Impulz

In de herfst gaan wij op bezoek bij Sant’Egidio in Amsterdam, waar wij kennis zullen maken 
met de gemeenschap en haar missie. In de adventstijd is er een diaconale activiteit met een 
inspirerende gastspreker en in januari houden wij zoals ieder jaar een gezellige nieuwjaars-
borrel. Meer informatie over de activiteiten en de data volgen zo snel mogelijk via Facebook 
en de mail!

Meer informatie en voor aanmelding voor activiteiten

E-mail contactpersoon Parochie Maria-Laetitia: marceljansen@outlook.com
Facebookpagina: https://www.facebook.com/jongerengroepimpulz/
Facebookgroep: https://www.facebook.com/groups/impulz/

Parochie Maria Laetitia

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.
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Parochiële Caritas Instelling Breedenbroek - Dinxperlo

Stichting Kruisberg

Eind 2013 konden we in diverse media lezen dat er op de plaats 
van de voormalige Penitentiaire Inrichting De Kruisberg een 
Vluchtelingenopvang zou komen. 
Hieruit ontstonden contacten met het COA (Centraal Opvang 
Asielzoekers, een zogenoemde POL). 
Gerealiseerd werd een tweedehands-kledingwinkel op het 
terrein. Medio 2014 was daar met hulp van veel vrijwilligers onder 
meer een goede en goed gevulde kledingruimte voor asielzoe-
kers gereed, waar dames, heren, kinderen en baby’s terecht 
konden. Genoemd als het Project Kruisberg dat op 22 februari 
2016 overging in een heuse Stichting Kruisberg (met ANBI).

Nadat POL Doetinchem in 2017 werd gesloten, is de tweede-
handskledingwinkel voortgezet in de voormalige Baptistenkerk 
aan de Van Nispenstraat, inmiddels beter bekend als het Nieuwe 
Dijkhuis, waar thans ook tal van culturele activiteiten worden 
gehouden. Door de toenmalige gebruikers van deze kerk in 
Doetinchem, de Baptistenkerk, was daar al een Maaltijdproject 
opgezet. Daar kwamen iedere dinsdagavond zowel mensen 
bijeen met een kleine beurs als mensen die zich eenzaam voelen 
(ook vaak met weinig of geen sociale contacten) om samen een 
lekkere en gezonde maaltijd te nuttigen. Dit allemaal geheel 
kosteloos! Met aanvulling van vrijwilligers van Stichting Kruisberg 
konden deze maaltijden doorgang vinden. De bezoekers van 
de maaltijden kunnen nu ook voorzien worden van zomer- en 
winterkleding.

Iedere eerste woensdag van de maand is er thans ook een Open 
Dijkhuis, een lunch mede onder auspiciën van het Diaconaal 
Platform Doetinchem en bedoeld voor mensen die heel weinig 
te besteden hebben en mensen die zich eenzaam voelen.
Zoals door Stichting Kruisberg bedoeld, heeft het Diaconaal 
Platform Doetinchem het maaltijdproject én de Open Dijkhuis-
lunch omarmd. Het doel is niet alleen om de maaltijd te koken 
en te verstrekken, maar ook zeker om vriendschappen te laten 
sluiten onderling. Zaken met elkaar te delen als ziekte, verdriet 
en blijdschap. We ‘merken elkaar op’, zou je kunnen zeggen. Er is 
altijd een luisterend oor!
Om de continuïteit van dit mooie project te kunnen waarbor-
gen vraagt het Diaconaal Platform Doetinchem alle diaconieën/
caritas van de kerken die lid zijn van het Diaconaal Platform 
Doetinchem om een caritascollecte voor dit bijzondere project 
te houden. Voor de RK-parochie Maria Laetitia is dit tijdens de 
vieringen in het Martinusweekend op 10 en 11 november.

Namens het Diaconaal Platform Doetinchem, Martin Liefrink
Meer info: www.diaconaalplatform-doetinchem.nl/

Uw giften zijn ook welkom op: 
rekeningnr. NL54 RABO 0159 0660 85 
t.n.v. PCI Maria Laetitia, ten behoeve van Stichting Kruisberg

Fair Trade, een middel om mee te 

helpen

Sinds woensdag 12 september is Doetinchem officieel een FairTrade-
gemeente. De Stichting FairTrade Gemeente Doetinchem heeft 
de afgelopen twee en een half jaar hard gewerkt om aan enkele 
voorwaarden te voldoen.
’s Morgens werd er bij een van de invalswegen een bord onthuld 
door burgemeester Boumans, samen met wethouder Langeveld. 
Komende tijd komt er op al die borden een extra bord onderaan met 
die eretitel. In de namiddag was in de raadszaal het officiële moment: 
het overhandigen van de officiële titel Fairtrade Gemeente. Daarmee 
is Doetinchem de 85-ste gemeente in Nederland en de tweede in de 
Achterhoek, naast Lochem.

Een groot aantal bedrijven en winkels heeft zich bij de FairTrade 
Gemeentecampagne aangesloten, waaronder de vier plekken van 
de protestantse gemeente Doetinchem. 
Men verkoopt dan FT-producten of men schenkt er FT-koffie en 
-thee; ook duurzaamheid is een aandachtspunt. Binnenkort gaan alle 
wijk- en buurtcentra Fairtrade-koffie en -thee schenken. Er bestaan 
plannen om ook scholen te benaderen.

Door oneerlijke handel leven veel boeren en arbeiders in ontwik-
kelingslanden in armoede. FairTrade zorgt ervoor dat de boeren 
daar een eerlijke prijs voor hun producten krijgen en let daarbij 
ook op menswaardige arbeidsomstandigheden. Neem bijvoor-
beeld de koffieboeren: 20 miljoen koffieboeren krijgen momenteel 
€1.00 per pound (454 gram) voor hun koffie. Dit is ver beneden de 
kostprijs! FairTrade garandeert een kostendekkende minimumprijs 
(momenteel �€ 1.60 per pound) waarmee boeren in hun bestaan 
kunnen voorzien. Fairtrade is rond 1970 begonnen met Max Havelaar-
koffie. Die werd aanvankelijk vooral in kerken verkocht, later meer 
in de bekende wereldwinkels. Nu kun je FT-producten in vrijwel alle 
supermarkten kopen. Het is aan ieder van ons om die keuze te maken. 
Als je het in de winkel niet meteen kunt vinden, vraag het dan aan 
een van de medewerkers. Ieder van ons kan een steentje bijdrage 
aan vermindering van armoede in derdewereldlanden. Denk daarbij 
aan koffie en thee, maar zeker ook aan rijst, bananen, suiker, sinaas-
appelen, chocola, in welke vorm dan ook. Ook textiel kan Fair Trade 
zijn, al is het moeilijker na te gaan omdat daar meer tussenschakels 
zijn. Maar steeds meer winkels hebben het. 
Armoedebestrijding, dichtbij én veraf, blijft een opgave. En ieder van 
ons kan daar op deze manier aan meewerken. Hoe eenvoudig kan 
het zijn!

Walter Rovers

Ziekenzondag

Tijdens de ziekenzondag op 9 september was er een viering in de 
Dorpskerk in Dinxperlo. Het leek wel of het zo moest zijn. Het was 
frisjes die zondagochtend, maar naarmate de viering vorderde, ging 
de zon steeds beter schijnen. De Dorpskerk was goed bezet en het 
RK kerkkoor van De Goede Herder zong er onder leiding van Frank 
Knikkink lustig op los. Ook de vele aanwezigen lieten zich bij de 
zang niet onbetuigd, op het orgel begeleid door Bert Kleinhesselink. 
Diaken Cor Peters wist iedereen op zijn gezellige manier te boeien 
met teksten en overweging. Hij interviewde de kinderen van de 
nevendienst en zij mochten hun teksten voorlezen. De bijdragen van 
de werkgroep bestaande uit mensen van de Zonnebloem, de PKN en 
de RK parochie werden ook gewaardeerd. 
De collecte was bestemd voor de Vrienden van Estinea. Gerrit van 
Veen hield hiervoor een gloedvol betoog om toch vooral deze 
collecte te steunen om meer financiële armslag te krijgen en meer 
nevenactiviteiten voor hun geestelijk gehandicapten te kunnen 
organiseren. Na afloop kreeg iedereen een zonnebloem mee naar 
huis en velen maakten er gebruik van om in het Kerkelijk Centrum 
koffie te gaan drinken.

Ed Abbing

Verwarming

Tijdens uw - hopelijk -  fijne vakantie kwam er voor de zoveelste maal 
een storing in de oliegestookte verwarming van de grote kerkruimte. 
De storing is gelukkig weer verholpen door de onderhoudsmonteur. 
Maar voor hoelang? Storing komt de laatste jaren veelvuldig voor en 
telkens hangt er een prijskaartje aan. Ook wordt het steeds moeilijker 
nieuwe onderdelen te verkrijgen, gelet op de leeftijd van de olieka-
chel. We zien dan ook, als er niets verandert, met angst en beven de 
komende winter tegemoet, bang dat de kachel weer verstek laat 
gaan en u zit te vernikkelen van de kou. 
De Locatieraad heeft daarom informatie ingewonnen over de 
aanschaf en plaatsing van twee elektrische heathers met een 
duwventilator. Er zijn twee offertes aangevraagd bij twee bedrijven. 
Over een eventuele aanschaf (ongeveer € 4.000) zullen we in overleg 
treden met het parochiebestuur.

De Locatieraad

Verjaardagsactie

Het doet ons goed dat u de felicitaties van de geloofsgemeen-
schap voor uw verjaardag weet te waarderen. Felicitaties die door 
een vrijwilliger bij u worden bezorgd. Het geeft u de gelegenheid 
iets terug te doen in de envelop die door de wijkvertegenwoordi-
ger weer bij u wordt opgehaald. Het is een goede zaak dat u ook op 
deze wijze een bijdrage wilt geven aan het voortbestaan van onze 
geloofsgemeenschap. Wij zijn u daarvoor bijzonder dankbaar.
Dit jaar willen we de opbrengst besteden aan de aanschaf van 
nieuwe, meer gevoelige microfoons voor op het altaar en de lezenaar. 
Daartoe hebben we inmiddels een offerte opgevraagd.

Onderhoud 

pastorie 

De dakgoot met 
overstek is door vrijwil-
ligers weer helemaal  in 
orde gemaakt.

MededelingenMededelingenMededelingenMededelingenMededelingenMededelingen

Kerstavondviering

Het lijkt misschien nog een beetje vroeg, maar toch wil de parochie 
u attenderen op de kerstavondviering op 24 december om 21.00 uur. 
Pastor Mia Tankink zal daarin voorgaan en samen met het kerkkoor 
en solisten zal het een bijzondere viering worden.
De muzikale ondersteuning zal verrassend zijn en geheel passen in 
de kerstsfeer.
Uiteraard is eenieder daarbij van harte welkom en kunnen we er 
samen een prachtige viering van maken.

Thuiscommunie

Bent u wegens ziekte en/of lichamelijk ongemak niet in staat naar 
de kerk te gaan en u wilt toch graag de Communie ontvangen? Een 
berichtje naar het secretariaat (tel. 651496) en er wordt voor gezorgd 
dat u de Communie thuis kunt ontvangen op een afgesproken tijdstip.

MededelingenMededelingenMededelingenMededelingenMededelingenMededelingen
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In memoriam 
Annie Eringfeld-Elschot, overleden 5 september op de leeftijd 
van 86 jaar. Wij bidden voor haar eeuwige rust en wensen de 
familie veel sterkte.

Azewijn - Ulft - Varsselder

Terugblik op afgelopen viering
 
Een mooie viering met als thema Oogstdankviering ligt achter ons.
In deze viering stonden we stil bij de vanzelfsprekendheid van onze 
oogst. Een tegenvallende oogst laat ons juist zien dat alles ondanks 
onze investeringen niet zomaar vanzelf gaat.

Met liederen afgestemd op Moeder Aarde en Moeder Maria, en met 
passende teksten hebben we er samen bij stilgestaan. 
Iedereen weer bedankt voor het meevieren.

Sacramentsprocessie en kermis

Een van de hoogtepunten in de Azewijnse gemeenschap is de 
jaarlijkse kermis, die begint met de sacramentsprocessie. Weken van 
tevoren wordt er voorbereid en overlegd en de kerk wordt schoon-
gemaakt. Iedereen is bereid zijn taak op zich te nemen, een vaandel 
te dragen of een beeld op de schouders te torsen. De rustaltaren 
worden klaargezet door de verschillende groepen. 

Zo gebeurde dat ook dit jaar weer. Een zomer met heel schitterend 
weer, dus dat zou mooi en eervol worden. Maar… zondag 23 septem-
ber begon het om 10.30 uur te regenen. De processie kon niet 
uittrekken, maar werd in de kerk gehouden. Er werd geïmproviseerd. 
Het kerkkoor en de muziek konden op hun plek blijven zitten. Het 
Allerheiligste werd door pastoor Pauw onder het baldakijn door de 
kerk gedragen. Bruidjes liepen mee en zo was er toch een processie!

Op zaterdagavond was er een sfeervolle schuttersviering waarin 
pastor Mia Tankink voorging en mooie lovende woorden sprak. De 
traditionele taptoe werd ook in de kerk gehouden. Het was een mooi 
gebeuren van muziek, tromgeroffel en solisten. Het kermisfeest dat 
volgde, verliep in uitbundige stemming. Ook hier was de goede 
voorbereiding merkbaar. 
     Annie Venes

Foto’s: Alouis Geerling

Allerzielen in het licht

Op vrijdag 2 november om 19.00 uur wordt er in de kerk een speciale 
gebedsviering gehouden met als thema Allerzielen. Aansluitend 
aan deze viering bezoeken we het kerkhof met de graven van onze 
geliefden. Voorgangers komen uit de vrijwilligersgroep. Het koor 
Sereen zorgt zowel in de kerk als op het sfeervol verlichte kerkhof 
voor de muzikale omlijsting.
U kunt uw persoonlijke intenties tot kort voor aanvang van de viering 
aan ons doorgeven.
We nodigen u allen weer uit om hierbij aanwezig te zijn.

WIJ LUIDEN (NOGMAALS) 
DE NOODKLOK !
                                                                                          
Zoals in de vorige Vreugdebode reeds vermeld  heeft onze 
Antonius – Petrus & Paulus Geloofsgemeenschap  dringend 
behoefte aan vrijwilligers die initiatieven willen ontplooien 
om onze Geloofsgemeenschap leefbaar te houden en een 
toekomst te geven.
Naar aanleiding hiervan hebben wij 2 reacties gehad, 
waarvan er uiteindelijk één als vrijwilliger aan de slag gaat.
Het moge duidelijk zijn, dat dit bij lange na niet voldoende 
is om de noodzakelijke taken in te kunnen vullen.
Reden waarom wij nogmaals een dringend beroep op onze 
parochianen doen een bijdrage te willen leveren aan de 
toekomst van de gehele Ulftse Geloofsgemeenschap. 

Voorbeelden:
Sinds de Antoniuskerk gesloten is, zijn de locatieraden van 
Antonius en P & P samengegaan in één nieuwe locatieraad;  
deze raad  is voor het beheer van de lokale kerk onmisbaar !
Echter: onze locatieraad bestaat officieel nog maar uit 1 
persoon . . . . .  en om de verschillende disciplines te kunnen 
verwezenlijken zou deze tenminste uit 4 personen dienen te 
bestaan.

Ons secretariaat bestaat momenteel uit 3 personen waarvan 
er 2 te kennen hebben gegeven te gaan stoppen.  Het secreta-
riaat verzorgt de coördinatie van misintenties,  kerkgebruik, 
collecteopbrengsten e.d.

Om de Aktie Kerkbalans alsmede het bezorgen van de 
Vreugdebode te kunnen blijven doen hebben wij ook hier 
vrijwilligers nodig die hand- en spandiensten willen verrichten.

Dit is slechts een greep uit de problemen (of uitdagingen) 
waar wij voor staan !

Voelt u zich mede verantwoordelijk voor het voortbestaan van 
onze geloofsgemeenschap, geef u dan op als vrijwilliger, dan 
kunnen we daarna samen bespreken welke invulling u 
het liefst zou willen/kunnen doen.  

Opgave graag per mail, post  of telefoon:  
  E-mail: rkulft@mlparochie.nl
  
  Post:  HH Antonius – Petrus & Paulus
   J.F. Kennedyplein 9
   7071 BT  Ulft.
  
  Tel: 0315 - 68 12 75   
   (maandag- of donderdagmorgen)

Wij hopen en rekenen op uw medewerking!

Locatieraad H.H.Antonius – Petrus & Paulus – Ulft.
W. Wanders

MededelingenMededelingenMededelingenMededelingenMededelingenMededelingen MededelingenMededelingenMededelingenMededelingenMededelingenMededelingen

KerstvieringKerstvieringKerstvieringKerstvieringKerstvieringKerstviering
MededelingenMededelingenMededelingenMededelingenMededelingenMededelingen

Overleden 
22-08-2018 
Toos Hezemans-Woerkum, verpleeghuis Antonia Terborg, 93 
jaar. Haar uitvaartdienst en crematieplechtigheid hebben plaats 
gehad op 28-08-2018.
23-08-2018 
Teun Hendriksen, Hofstraat 26, 90 jaar.
Zijn uitvaartdienst en crematieplechtigheid hebben plaats 
gehad op 30 augustus.
20-09-2018 
Willy Ratering, Bongersstraat 49, 87 jaar.
Zijn uitvaartdienst en begrafenisplechtigheid hebben plaats 
gehad op 27 september.

Gedoopt 
16-09-2018 
- Fleur Yntema, Tarwestraat 18, Ulft.
- Sterre Jansen, Gietijzerlaan 5, Ulft
- Sterre Schepers, Merellaan 50, Ulft.

Wij branden een kaarsje voor: 
  Doortje van de Pavert – Martens
  7 februari 1930   -    29 juni 2018

Grafzegening begraafplaats

Zondag 28 oktober is er om 15.00 uur een korte gebedsdienst 
op de begraafplaats Antonius - Ulft met de zegening van de graven.



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

Ulft 21 okt. 12.30 uur Marcel Smits 25 sept. 20.00 uur 
Ulft 11 nov. 12.30 uur Jan van Heugen 25 okt. 20.00 uur 
Gendringen 20 okt. 16.00 uur Hans Pauw 25 sept. 20.00 uur 
Dinxperlo 27 okt. 16.00 uur Marcel Smits 2 okt. 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

Weekendvieringen van 19 oktober tot en met 13 december 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

 
Zondag 21 oktober

29e zondag van het jaar (B)

Zaterdag 27 oktober
Zondag 28 oktober

30e zondag van het jaar (B)

Donderdag 1 nov.
Allerheiligen

Vrijdag 2 nov.
Allerzielen

Zaterdag 3 november
Zondag 4 november

31e zondag van het jaar (B)

Zaterdag 10 november
Zondag 11 november

32e zondag van het jaar (B)

Zaterdag 17 november
Zondag 18 november

33e zondag van het jaar (B)

Zaterdag 24 november
Zondag 25 november

Christus Koning

Zaterdag 1 december
Zondag 2 december

1e zondag van de advent

Zaterdag 8 december
Zondag 9 december

2e zondag van de advent

Zo. 21 okt. 10.30 uur
Eucharistieviering/H. Pauw

In Laudem Dei + Wwijk

Zo. 28 okt. 10.30 uur
Eucharistieviering/H. Pauw

Volare

Do. 1 nov. 19.00 uur
Allerheiligen/M. Smits

In Laudem Dei

Vrij. 2 nov. 19.00 uur
Eucharistie-/Allerzielenviering

H. Pauw/C. Peters
Laurentiuskoor

Zo. 4 nov. 10.30 uur
Eucharistieviering/H. Pauw

In Laudem Dei

Zo. 11 nov. 10.30 uur
Eucharistieviering/KND/B. Driever

Volare

Zo. 18 nov. 10.30 uur
Eucharistieviering/H. Pauw

In Laudem Dei

Zo. 25 nov. 10.30 uur
Vormselvier./Mgr. Woorts/J. v. Heugten

Volare

Zo. 2 dec. 10.30 uur
Eucharistie/familieviering/H. Pauw

Singing Kids

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

Volare

Za. 20 okt. 17.30 uur
Eucharistieviering/H. Pauw

Kerkkoor

Za. 27 okt. 10.30 uur
Knollenkermis/C. Peters

Kerkkoor

Zie OLV of P&P Ulft

Vrij. 2 nov. 19.00 uur
Gebedsviering/Werkgroep

Kerkkoor

Za. 3 nov. 17.30 uur
Eucharistieviering/M. Smits

Kerkkoor

Zo. 11 nov. 10.00 uur
Communieviering /C. Peters

Kerkkoor

Geen viering
Concert

Za. 24 nov. 17.30 uur
Eucharistieviering/H. Pauw

Kerkkoor

Za. 1 dec. 17.30 uur
Eucharistieviering/M. Smits

Kerkkoor

Zo. 9 dec.10.00 uur
Communieviering/J. van Heugten

Kerkkoor

geen viering
Zie OLV of P&P Ulft

Za. 27 okt. 19.00 uur
Eucharistieviering/M .Smits

Kerkkoor

Zie OLV of P&P Ulft

Vrij. 2 nov. 19.00 uur
Gebedsviering/Werkgroep

Kerkkoor

geen viering
Zie OLV of P&P Ulft

Zo. 11 nov. 10.00 uur
Caeciliaviering/J. van Heugten

Kerkkoor

geen viering
Zie OLV of P&P Ulft

Za. 24 nov. 19.00 uur
Eucharistieviering/M. Smits

Kerkkoor

geen viering
Zie OLV of P&P Ulft

Zo. 9 dec. 10.00 uur
Communieviering/C. Peters

Kerkkoor

Zo. 21 okt. 10.00 uur
Eucharistieviering/M. Smits

Kerkkoor

Zo. 28 okt. 10.00 uur
Eucharistieviering/M. Smits

UGK Jubileum + Wyler

Do. 1 nov. 19.00 uur
Allerheiligen/H. Pauw/C. Peters

Kerkkoor

Vrij. 2 nov. 19.00 uur
Gebedsviering/Werkgroep

Kerkkoor

Zo. 4 nov. 10.00 uur
Eucharistieviering/M. Smits

Kerkkoor

Zo. 11 nov. 10.00 uur
Eucharistieviering/Mgr. Hoogenboom

Kerkkoor

Zo. 18 nov. 10.00 uur
Eucharistieviering/H. van Merm

Dinxperlo-Breedenbroek

Zo. 25 nov. 10.00 uur
Eucharistieviering/M. Smits

Kerkkoor/Ceciliafeest

Zo. 2 dec. 10.00 uur
Eucharistieviering/M. Smits

Kerkkoor 

Zo. 9 dec. 10.00 uur
Eucharistieviering/H. Pauw

Kerkkoor

Zo. 21 okt. 10.30 uur
Communieviering/M. Tankink

Kerkkoor

Za. 27 okt. 19.00 uur
Eucharistieviering/H. Pauw

Kerkkoor

Zie OLV of P&P Ulft

Zie OLV of P&P Ulft

Zo. 4 nov. 10.30 uur
Allerzielenviering/J. van Heugten

Kerkkoor

Za. 10 nov. 18.30 uur
Gezinsviering St. Maarten

J. van Heugten/Singing Kids

Zo. 18 nov. 10.30 uur
Communieviering/J. van Heugten

Kerkkoor/Ceciliafeest

Za. 24 nov. 19.00 uur
Eucharistieviering/H. Pauw

Kerkkoor

Za. 1 dec. 19.00 uur
Eucharistieviering/M. Smits

Kerkkoor

Za. 8 dec. 19.00 uur
Eucharistieviering/H. Pauw/C. Peters

Kerkkoor

Za. 20 okt. 19.00 uur
Eucharistieviering/H. Pauw

Dameskoor

Za. 27 okt. 19.00 uur
Communieviering/C. Peters

MonteVino

Zie OLV of P&P Ulft

Vrij. 2 nov. 19.00 uur
Allerzielenviering/Parochianen

Dameskoor (ov)

Za. 3 nov. 19.00 uur
Eucharistieviering/H. Pauw

Herenkoor

Za. 10 nov. 19.00 uur
Communieviering/M. Tankink

Alle koren

Za. 17 nov. 19.00 uur
Eucharistieviering/H. Pauw

Herenkoor

Za. 24 nov. 19.00 uur
Communieviering/M. Tankink

Herenkoor

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

Dameskoor

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

Monte Vino

Za. 20 okt. 19.00 uur
Eucharistieviering/M. Smits

Gemengd koor

Zo. 28 okt. 10.30 uur
Presentatieviering/C. Peters

Liberate

Zie OLV of P&P Ulft

Vrij. 2 nov. 19.00 uur
Allerzielenviering/Parochianen/

J. Brugman
Gemengd koor

Zo. 4 nov. 9.00 uur
Eucharistieviering/H. Pauw

IPK

Zo. 11 nov. 10.30 uur
Communieviering/M. Tankink

Keitof St. Maarten

Za. 17 nov. 19.00 uur
Eucharistieviering/H. van Merm

Liberate

Zo. 25 nov. 10.30 uur
EV/Ceciliaviering/H. Pauw

Gemengd koor

Zo. 2 dec. 9.00 uur
Eucharistieviering/H. Pauw

Gemengd koor

Zo. 9 dec. 10.30 uur
Communieviering/M. Tankink

Liberate
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Wilt u uw zoon of dochter laten opnemen 
in onze geloofsgemeen-
schap, 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.
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Parochie Maria Laetitia

Foto: Susan van Aalst



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

vrijdag 19 oktober
vrijdag 16 november

donderdag 25 oktober
donderdag 8 november
donderdag 22 november
donderdag 13 december

zondag 21 oktober
zondag 18 november
zondag 16 december

zaterdag 27 oktober
zaterdag 10 november
zaterdag 24 november
zaterdag 8 december

zaterdag 20 oktober
zaterdag 27 oktober
zaterdag 3 november
zaterdag 10 november
zaterdag 17 november
zaterdag 24 november
zaterdag 1 december
zaterdag 8 december

vrijdag 19 oktober
vrijdag 26 oktober
vrijdag 2 november
vrijdag 9 november
vrijdag 16 november
vrijdag 23 november
vrijdag 30 novemer
vrijdag 7 december

woensdag 24 oktober
woensdag 31 oktober
woensdag 7 november
woensdag 14 november
woensdag 21 november
woensdag 28 november
woensdag 5 december
woensdag 12 december

woensdag 24 oktober
woensdag 31 oktober
woensdag 7 november
woensdag 14 november
woensdag 21 november
woensdag 28 november
woensdag 5 december
woensdag 12 december

elke laatste vrijdag

elke dinsdag 

elke woensdag
woensdag 5 december
elke vrijdag

donderdag 1 november
woensdag 7 november
zaterdag 8 december

elke vrijdag 
elke 1ste vrijdag v.d. maand
vrijdag 16 november

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
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
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
16.30 uur
16.30 uur
19.00 uur
16.30 uur
19.00 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

19.00 uur
19.00 uur
10.00 uur

9.30 uur
8.30-9.15

9.30 uur

18.30 uur

15.00-15:50 uur

Communieviering
Communieviering

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

Communieviering
Communieviering
Communieviering

Woord- en gebedsviering
Woord- en communieviering
Woord- en gebedsviering
Eucharistieviering met ziekenzalving

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
Woord- en communieviering
Oecumenisch
Eucharistieviering
Gedachtenis
Eucharistieviering
Oecumenisch

Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering

Eucharistieviering

Eucharistieviering

Eucharistieviering 
geen viering
Eucharistieviering

Eucharistieviering
Eucharistieviering
Rozenkransgebed

Eucharistieviering
Biechtgelegenheid
geen viering

Rozenkransgebed

Eucharistieviering/Rozenkransgebed

Openkerk met uitstelling van het 
Allerheiligste

J. Brugman
J. Brugman

A. van der Heiden
J. Brugman
A. van der Heiden
J. Brugman

V. Schrover
V. Schrover
V. Schrover

M. Stortelder
J. Brugman
M. Stortelder
H. Pauw

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

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

A. Koenders
G. v.d. Munckhof
G. v.d. Munckhof
A. Koenders
A. Morsink
G. v.d. Munckhof
A. Morsink
vd Velde-Meijer; G.vd Munckhof

M. Smits
M. Smits
M. Smits
M. Smits
M. Smits
M. Smits
M. Smits
M. Smits

M. Smits

M. Smits 

H. Pauw

H. Pauw

M. Smits
H. Pauw
H. Pauw

M. Smits  
M. Smits  

M. Smits

Doordeweekse vieringen 19 oktober tot en met 13 december 2018

Zorgcentra
Croonemate Doetinchem
3e vrijdag van de maand

Schavenweide Doetinchem
2e donderdag van de maand

Den Ooiman (verpleeghuis)
Doetinchem

Verzorgingshuis Pelgrim
Gaanderen

Antonia Terborg

Debbeshoek Ulft

Schuylenburgh Silvolde

Zorgcentrum Maria Magdalena
Postel Gendringen

Zorgcentrum Dr. Jenny

Kerklocaties
H. Martinus Etten

OLV. Tenh/ H. Geest

Hoogfeest
Allerheiligen 1 november
H. Willibrord 7 november
Maria Onbevlekt Ontvangen

Petrus en Pauluskerk Ulft

H. Mauritiuskerk Silvolde

De Goede Herderkerk Dinxperlo

H. Martinuskerk Gendringen
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Parochie Maria Laetitia



Paskerk tijdens Open Monumentendag

De deur stond wijd open, de loper lag uit, orgelspel golfde naar 
buiten, binnen keken de gasten rond, onderlangs en bovenom, oude 
kaarten, foto- en muziekboeken lagen op tafel, gidsen stonden met 
uitleg klaar, de ontvangstgroep met koffie, cake en een snoeperijtje, 
tenslotte de bezoekers op orgelmuziek weer naar buiten, in hun 
hand de Paskerkfolder. 
Een geslaagde dag, het liep niet storm, maar er was een mooi aantal 
bezoekers, meer dan vorig jaar. 
Hun volle tevredenheid is de dank aan de velen die zich hebben 
ingezet! Daar sluiten wij, leden van de locatieraad, ons graag bij aan. 

Foto: Ton Harbers
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Doetinchem

Markt religieuze brokante 

Zaterdag 27 oktober houden we van 11.00 uur tot 16.00 uur 
een religieuze brokantemarkt in de Paskerk. 
Wij denken en hopen dat we voldoende interessante dingen 
kunnen aanbieden die naar de smaak zijn van mensen die 
geïnteresseerd zijn in brokante van deze aard. 

De markt is bij goed weer op het kerkplein, bij nat weer 
binnen. Of u vindt wat u zoekt of niet, u krijgt in elk geval 
koffie en door parochianen gebakken taart aangeboden. De 
opbrengst is helemaal voor de kerk! Wij zien u graag komen!

Locatieraad OLV/HG Doetinchem

Verenigd in gebed voor de Vrede 

Aansluitend op het bericht in de vorige Vreugdebode en het 
bericht in oktober rozenkransgebed in de Paskerk: Het bidden van 
de rozenkrans voor de wereldvrede in de Paskerk vindt plaats naar 
aanleiding van het 100-jarig jubileum van de Mariaverschijningen in 
Fatima in oktober 1917. 

Na de wekelijkse rozenkrans in oktober betreft het nog twee dagen:
•  Donderdag 1 november: Allerheiligen. 
 Na de eucharistieviering van 19.00 uur.
•  Zaterdag 8 december: 
 Onbevlekte Ontvangenis van de Maagd Maria. 10.00 uur.

Rozenkransgebed in de Paskerk

Op verzoek van de bisschop wordt dit jaar in onze kerk één keer in 
elke maand de rozenkrans gebeden voor de wereldvrede. We bidden 
niet alleen een tientje van de rozenkrans in het Nederlands. Er is ook 
een tientje gebeden in het Latijn, Portugees, Spaans en Engels. Zo 
voelen we ons nog meer verbonden met heel de wereld. Wees gerust: 
we antwoorden steeds in het Nederlands. Zo ontstond het idee om in 
de Mariamaand oktober ook de rozenkrans te bidden, maar in deze 
maand elke woensdag na de avondmis van 19.00 uur in de Mariakapel. 
Voor de wereldvrede, maar ook voor ieders eigen intenties. Samen 
staan we sterk! 
Als u dit leest, zijn er al enkele data verstreken, maar misschien kunt u 
17, 24 en/of 31 oktober meebidden. U bent van harte welkom!

Chantal en Ineke 

Kerstherberg/Kindje wiegen

Het is nog vroeg, maar de volgende Vreugdebode (nr. 7) krijgt u pas 
rond 12 december. Daar vindt u informatie over de Kerstherberg 
(en Kindje wiegen), maar het is misschien al tijd om na te denken 
over de vraag of u gebruik wilt maken van de speciale Kerstherberg 
die vrijwilligers aanbieden aan mensen die alleen zijn of alleen met 
hun partner en die kerst graag met anderen vieren in een stemmige 
kerstsfeer. 
In de volgende Vreugdebode leest u meer, onder andere hoe u zich 
kunt aanmelden.

Henk en Riet Wanders, 

een vrijwilligerspaar
Henk en Riet Wanders zijn al sinds 1965 een 
paar, uiteraard vrijwillig en 53 jaar al, wist 
ik, toen ik een titel zocht voor dit verslag 
van het gesprek met hen. Dat ging over 
het vrijwilligerswerk dat ze samen voor de 
kerk doen, als paar wel te verstaan: allebei 
dus, maar ook samen, samen (grotendeels) 
hetzelfde werk. Dat begon een jaar of 
twintig geleden met eerst nog Riet alleen. 
Henk kwam er later bij en hun werk breidde 
zich uit. Genoeg reden voor een artikel met 
foto in de Vreugdebode. Daar willen ze 
desgevraagd wel aan meewerken. „Als we 
maar niet omhoog geschreven worden”, 
zegt Riet, terwijl ze haar hand de lucht in 
steekt.

Riet werd destijds door Wim Bos gevraagd 
de schoonmaak van de pastorie te doen. 
„Dat was eerst korte tijd tegen een, 
overigens geringe, vergoeding”, zegt Riet, 
„maar toen die wegviel, vond ik dat geen 
reden om te stoppen. Al gauw ging ik 
meehelpen aan de kerkschoonmaak.”
Bang dat ik me daar een te wilde voorstel-
ling van maak, voegt ze eraan toe: „Ik doe 
niet de kerk zelf, maar de bijruimten, zoals 
het secretariaat en de Mariakapel. Mijn 
aandeel is niet meer het echte, zwaardere 
werk, maar het afstoffen. Gertrud Karafiat 
bijvoorbeeld komt spontaan helpen en 
doet dan het echte werk. En altijd kijk ik wat 
ik aan wasgoed kan meenemen naar huis, 
zoals handdoekjes, kelkdoekjes en altaar-
kleden. Er is altijd meer te wassen en te 
strijken dan je op het eerste gezicht denkt. 
Wat later, een jaar of vijftien geleden, ben 
ik ook bij het bloemschikken gekomen. Dat 
ben ik blijven doen, daarbij steeds een paar 
vormend met iemand anders. Lange tijd was 

dat Ineke Lammers, 
nu is dat al een hele 
tijd Henk. Maribelle 
Willemsen is er sinds 
korte tijd ook bij. 
Er zijn ook andere 
paren.” Op mijn 
vraag hoe het op 
zich nemen van al 
die taken is gegaan, 
zegt ze: „Ach, ik ben 
er eigenlijk gewoon 
ingerold.” 

Henk: „Ik ben er dus 
later bij gekomen, 
want ik heb tot mijn 
68-ste doorgewerkt. 
Daarna wilde ik 
eerst een paar jaar niets extra’s doen. Maar 
het werd niet meer dan een jaar. Eigenlijk 
heeft Riet me meegelokt. Meteen er vol in: 
niet alleen de schoonmaak van de kerk, ook 
de bloemversiering.” 
Op mijn vraag of het hem meteen goed 
afging, zegt Henk: „Ik heb altijd van tuin 
en bloemen gehouden. Ik ben een cursus 
bloemschikken in Loerbeek gaan volgen, 
later een bij de AOC in Doetinchem.” 
Beiden zeggen dat ze vooral in het 
bloemschikken veel plezier hebben. De 
nieuwe kerkverlichting is erg gunstig voor 
het goed uitkomen van de bloemen. Nu 
doet bijvoorbeeld de kleur rood het goed. 
Bij de oude verlichting viel die weg tegen 
de rode baksteen. 
Ze benadrukken dat het jammer is dat Ineke 
Koeleman zowel bij het bloemschikken 
als de kerkschoonmaak een tijdje verstek 
moet laten gaan, vanwege haar invalswerk 
als lerares op school. Henk: „Graag zien 

we meer mensen op de schoonmaak en 
het bloemschikken afkomen. Vooral bij de 
schoonmaak is er een tekort. Theo Assink 
en ik zijn eigenlijk de vaste krachten. Theo 
is ook al wat ouder. Echt opschieten wordt 
moeilijker. Maar hij komt en werkt trouw en 
is een gezellige prater. We doen altijd een 
gedeelte van de kerk, zodat de hele ruimte 
op tijd een beurt krijgt. Fien Weyenberg, nu 
86, werkt niet meer mee, maar ze is er graag 
bij en zorgt voor de koffie.” 

„Waarom blijven jullie dit nog doen, 81 
(Henk) en 78 jaar (Riet) oud?” vraag ik. Ze 
vinden het beiden nog leuk om te doen, 
vooral het bloemschikken. Maar het is ook 
fijn een schone kerk achter te laten. „En”, 
zegt Riet, bijgevallen door Henk, „je wilt 
niet weglopen.”

Gerard Bomers
Foto: Ton Harbers

Hallo jongens en meisjes,

The Singing Kids 40 jaar!
Zoals jullie misschien weten, bestaat het kinderkoor 40 jaar! 
Een hele prestatie, want steeds weer nieuwe kinderen, anders 
kom je niet zover. Al die tijd zetten kinderen, de dirigente en 
de pianiste en de ouders zich in voor het koor. Ieder op zijn/
haar manier levert hiervoor een fantastische bijdrage. In de 
familieviering van zondag 14 oktober is er stilgestaan bij dit 
jubileum. Een mooie viering met ook nog een bloemenhulde 
en kaarsen om ‘onze moeder’ Maria te eren. The Singing Kids 
zongen prachtige, feestelijke liedjes. Wil jij ook graag zingen bij 
het kinderkoor, neem dan contact op met Lenie Verbeek (e-mail: 
lenie.verbeek@12move.nl).

December… drukke maand
We willen alvast een beetje vooruit kijken naar de drukke 
decembermaand. Want ook dit jaar nemen we de kinderen weer 
mee in de voorbereiding op kerst. Zondag 2 december is er om 
10.30 uur weer een familieviering, waarbij de eerste advents-
kaars wordt ontstoken om licht in het duister te brengen. 
Tijdens de drie weekenden daarna is er tijdens de eucharistie-
viering op zondag een Kindernevendienst, om zo elke week 
een beetje beter voorbereid bij kerst aan te komen. Doen jullie 
gezellig met ons mee? Maandag 24 december is er om 17.00 uur 
een familiekerstviering in de OLV waarbij alle kinderen, ouders, 
opa’s en oma’s zijn uitgenodigd. Wij hopen elkaar daar allemaal 
te ontmoeten!

Aanmelden voor de Eerste Heilige Communie
Alle kinderen die geboren zijn in 2011 (en bekend zijn bij 
de OLV/HG) ontvangen binnenkort een brief om zich aan te 
melden voor de Eerste Heilige Communie in 2019. Misschien 
hebt u, ouders, in november nog geen brief ontvangen, maar 
wilt u dat uw kind (geboren in 2011 of eerder) de Eerste Heilige 
Communie doet, neemt u dan contact op met Chantal van der 
Sanden (e-mail: chvdsanden@gmail.com). De datum van de 
Eerste Heilige Communie is nog niet bekend. U, ouders, krijgt 
daarover spoedig bericht, uiterlijk eind januari 2019. Hebt u nog 
vragen over de Eerste Heilige Communie, stuur dan een mailtje 
naar bovenstaand mailadres. 

Allerzielenviering
 
De nabestaanden van hen die overleden zijn sinds 1 oktober 2017 
ontvangen thuis een uitnodiging voor de Allerzielenviering op 2 
november om 19.00 uur. Hierin komt gelovige aandacht en gebed 
voor de overledenen tot uitdrukking, en het is te hopen ook troost. 
Door het meeleven in aandacht en gebed van anderen dan de 
nabestaanden wordt Allerzielen nog meer een samenkomst van 
onze gemeenschap. Weet u hartelijk uitgenodigd. Misintenties kunt 
u opgeven bij het secretariaat van onze locatie. 

Overleden 
- Willemien van Hal-Rosmüller, IJsselkade 11-09, Doetinchem.

Gedoopt 
- Annie Rahawarin, Curacaostraat 6, Doetinchem 
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De Huet - Wijnbergen Etten

De kerk ‘uitgelicht’

Zittend in het oudste kerkje van 
Doetinchem valt je op hoe rijk gevuld 
het gebouwtje is: schilderingen, 
koperwerk, orgel, houtsnijwerk…
Als klein kind vond ik het heerlijk om 
te kijken naar deze rijkdom. Pas later 
besef je hoe de kunstenaar in kwestie 
heeft bijgedragen aan je beeldvorming 
en dat deze beeldvorming alleen kon 
ontstaan door gulle giften van parochi-
anen. Graag neem ik u mee in het 
uitlichten van zo’n gulle gift. Deze keer: 
het hoofdaltaar.
Nou ja, een gedeelte van het hoofdal-
taar dan. Maar voordat ik mijn aandacht 
hierop richt, neem ik u mee naar 
een interieur rond 1900, toen nog 
onderdeel van een schuurkerk. Ik was 
behoorlijk verbluft toen ik een foto 
zag uit die tijd. Wat een hoofdaltaar! 
Waarom hebben ze dat verwijderd? 
Wat zonde! Maar niet alleen nu, ook 
destijds hadden ze te kampen met 
onderhoudsproblemen. Helaas was dat 
hoofdaltaar te vermolmd en moest het 
wijken voor een nieuw exemplaar. 
In 1910 was dat mogelijk door een gulle 
gift van de gebroeders Pelgrum, die nog 
steeds hun laatste rustplaats hebben 
op ons kerkhof. De schilderingen van 
het hoofdaltaar zijn nu dus 108 jaar 
oud en zien er nog steeds puntgaaf uit. 
Het linkerschilderij beeldt ‘Het Laatste 

Avondmaal’ uit. Het rechterschilderij de 
voorbereiding op de woestijntocht van 
Mozes, waarbij de Israëlieten gevoed 
worden met Manna.
Als kind ging mijn aandacht altijd uit 
naar het linkerschilderij en eigenlijk is 
dat altijd zo gebleven. Zie daar, Jezus 
en zijn vrienden, tezamen aan de tafel. 
Judas valt direct uit de toon. Wat een 
naar mannetje heeft de schilder van 
hem gemaakt! Hij zit 
al een beetje afzijdig 
van de rest. Zijn 
gezichtsuitdrukking 
heeft wel wat weg 
van een typische 
boeventronie. Als 
kind vroeg je je af 
hoe Jezus vertrou-
wen kon hebben 
gehad in zo’n man. 
Pas later krijg je oog 
voor enige nuance. 
Leer je dat goed en 
fout niet altijd een 
zwart-wittekening 
is.
Helaas is de 
schilder mij niet 
bekend. Mocht de 
naam gaandeweg 
opduiken, dan deel 
ik dat later graag met u. 
Tot de volgende Vreugdebode!

Allerzielen

Ook dit jaar vieren we als geloofsgemeenschap Allerzielen en wel op 
vrijdag 2 november om 19.00 uur. 
In deze viering worden de namen genoemd van die overledenen 
die voor u een bijzondere plaats innemen en voortleven in uw 
herinnering. 
Lijsten waarop u hun namen kunt opschrijven, liggen vanaf zaterdag 
6 oktober achter in de kerk. 
Tot en met zaterdag 27 oktober is dit nog mogelijk. Ook kunt u 
de naam (of namen) tot uiterlijk 30 oktober doorgeven aan het 
secretariaat.

Bijzondere aandacht gaat uit naar de parochianen die sinds 
Allerzielen 2017 zijn overleden.
Zij zullen kort herdacht worden en er wordt een kaars voor hen 
ontstoken, die na afloop kan worden meegenomen. 

Na de viering gaan we, wanneer de weersomstandigheden dat 
toelaten, in processie naar het kerkhof. Na een kort meditatief 
moment zullen de graven, de urnen en het strooiveld worden 
gezegend. 

Werkgroep avondwake

Middag voor ouderen 2019

Ook dit jaar organiseert het dameskoor Wijnbergen weer een 
gezellige middag voor ouderen. Daarvoor zijn alle parochianen die 
ouder zijn dan 65 jaar van harte uitgenodigd om samen met zijn of 
haar partner deze middag bij te wonen. 
De middag zal worden gehouden op dinsdag 19 februari 2019 in De 
Wingerd. U bent van harte welkom vanaf 13.30 uur. 
Om 14.00 uur houden wij een eucharistie- c.q. communieviering, de 
zang zal worden verzorgd door het dameskoor. Tot ongeveer 17.00 
uur willen we gezellig samen zijn onder het genot van een hapje en 
een drankje. 
Na een broodje met koffie of thee komt er om ongeveer 17.30 uur 
een eind aan een, naar wij hopen, gezellige middag. 
Om een gedeelte van de kosten te dekken gaan wij in de loop van de 
middag ‘met de pet rond’. 
Net als vorig jaar moet u ook nu weer zelf aan ons laten weten of u op 
deze middag aanwezig bent. 
Dit kunt u doen door u op te geven aan onderstaande personen voor 
1 februari 2019. 
- Mevrouw Jolanda Tempels, tel. 0314 - 32 67 42.  
- Mevrouw Antoinette Hofland, tel. 0314 - 33 32 09 
- Mevrouw Riekie Lucassen, tel. 0314 - 34 38 68 

Tot ziens op dinsdag 19 februari in de Wingerd. 

Martinusdag

Een kerk kan niet bestaan zonder de inzet van vrijwilligers (m/v). Het 
is een goede gewoonte om onze vrijwilligers één keer per jaar te 
bedanken voor het werk dat ze voor onze locatie gedaan hebben. Dit 
doen we al geruime tijd rondom het naamfeest van onze patroonhei-
lige, de H. Martinus. 
Ook dit jaar doen we dit en wel op zaterdag 10 november. Globaal 
genomen hanteren we dit jaar bijna hetzelfde programma als 
voorgaande jaren. 
We beginnen om 19.00 uur met een viering waarin wordt voorge-
gaan door pastor Mia Tankink en waarbij de zang verzorgd wordt 
door al onze koren. Maar ook zal de diaconale kant van de H. Martinus 
niet worden vergeten. Daarom zal de collecte in het teken staan van 
‘diaconie’. 
Hierna verzamelen we ons in de pastorie voor een kopje koffie/thee 
met wat erbij. Daarna is er gelegenheid om onder het genot van 
een hapje en een drankje elkaar te ontmoeten en bij te praten. Onze 
vrijwilligers ontvangen hiervoor een persoonlijke uitnodiging, maar 
ook alle aanwezigen in de kerk zullen naar goed christelijk gebruik 
een gastvrij onthaal vinden. Ook de ouderen die gebruik maken van 
het ouderenvervoer kunnen de viering bijwonen. 
De chauffeurs hebben aangegeven deze maand een keer extra te 
willen rijden.

Locatieraad en pastoraatgroep

Kerstvoorbereiding

Ook dit jaar willen we weer proberen een familieviering op kerstavond 
te verzorgen. Dat kunnen we niet alleen!
Je maakt samen een familieviering die wordt voorgegaan door 
pastor Gerard de Haan. Het is een kindvriendelijke viering met daarin 
een kerstspel dat door kinderen wordt verzorgd. Het uitzoeken van 
de teksten kan in een avond worden gedaan. 
Voor de verdere organisatie en uitvoering komen we dan nog een 
avond bij elkaar. De zang wordt verzorgd door een van de reguliere 
koren van onze locatie. Voor de allerkleinsten is er na het kerstspel de 
mogelijkheid om in de Martinuszaal samen te spelen.

Ik hoop dat jullie kinderen dan ook mee willen doen aan het kerstspel. 
Het is vaak voor de kinderen een onvergetelijk moment. Daarvoor 
hoeven ze niet vaak te oefenen. Meestal kunnen we het met een keer 
oefenen redden.

Ouders, wie van jullie wil zich inzetten om samen met ons een 
kerstviering te verzorgen? Je maakt er veel mensen blij mee.
Het zou heel fijn zijn als we hulp kunnen krijgen. 
Je kunt je aanmelden op het secretariaat, tel. 0314 – 32 37 37, of per 
e-mail: rkwijnbergen@mlparochie.

Werkgroep kerst

ik dat later graag met u. 

Overleden 
- Jan Bleumer, 73 jaar
- Toos van Lieshout-Poelmans, 92 jaar

Kermisviering
 
Op zaterdag 22 september werd de Ettense kermis weer 
traditioneel begonnen met een muzikale en feestelijke 
viering in onze kerk. 
De viering werd voorgegaan door pastoor Pauw en muzikale 
medewerking werd verleend door Schutterij De Eendracht, 
Harmonie Onderling Genoegen, Vrouwenkoor Con Brio en 
ons kerkkoor. 
Het blijft mooi om zo de kermis te beginnen in onderlinge 
verbondenheid. 

Lees verder op pagina 26
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Etten Gendringen - Megchelen - Netterden

Vooraankondiging 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

Viering Nationale Ziekendag

Zondag 16 september was er een viering die in het teken stond 
van Nationale Ziekendag. De voorganger was diaken Jan van 
Heugten en het kerkkoor zong mooie liederen.
Kinderen van basisschool De Klimpaal hadden fleurige kaartjes 
voor de zieken gemaakt. 

Op vrijdagmiddag 14 september, direct na school gingen 
een paar kinderen met vrijwilligers van de Zonnebloem en 
werkgroep gezinsvieringen mee om de kaartjes bij zieke mensen 
te bezorgen. Het was mooi om te zien dat zoveel kinderen hun 
best hadden gedaan om een kaartje te maken. De mensen die 
een kaartje kregen, waardeerden dit. Het zijn de kleine dingen 
die het doen!

Ook de viering op zondagmorgen werd goed bezocht. Mensen 
die niet zelf naar de kerk konden komen, werden door vrijwilli-
gers van de Zonnebloem opgehaald. Het was een mooie viering 
waarbij er fijn werd samengewerkt door de werkgroep gezins-
vieringen en de afdeling Etten van de Zonnebloem.

Na de viering hadden zij nog een gezellig samenzijn in zaal 
Köster.

Sint-Maartenviering
 
De Sint-Maartenviering is dit jaar op zaterdag 10 november om 18.30 
uur. Dit is een half uurtje eerder zodat ook de jongere kinderen mee 
kunnen naar de kerk. 
De werkgroep is bezig om een speciale viering voor te bereiden. 
Kinderkoor The Singing Kids uit Doetinchem komt naar Etten en 
zal mooie liederen laten horen. Het is een viering voor jong en oud. 
Iedereen is van harte welkom! 
Na de viering is er gelegenheid om nog even gezellig koffie/thee/
chocolademelk te drinken.

Allerzielenviering
 
Tijdens de Allerzielenviering zondag 4 november om 10.30 uur 
worden onze overledenen herdacht. Het kerkkoor zorgt voor de 
muzikale ondersteuning. 
De viering wordt voorgegaan door diaken Jan van Heugten met 
medewerking van de voorgangers avondwake en uitvaart. 
Tijdens de viering wordt met lezingen, zang en lichtjes stilgestaan bij 
het overlijden van onze dierbaren, in het bijzonder de overledenen 
in het afgelopen jaar. Na de viering zullen de graven op het kerkhof 
worden gezegend 
U wordt van harte uitgenodigd voor deze viering en de bijeenkomst 
op het kerkhof. Herdenking, troost en dankbaarheid zullen centraal 
staan.

Verjaardagen 
Tot en met 24 september vierden de volgende 80-plussers van 
onze gemeenschap hun verjaardag:

- De heer J.L. Holtus: 10 augustus    83 jaar
- Mevrouw J.W.T. Leijzer-Verbeeten: 17 augustus  82 jaar
- Mevrouw W.B. ten Have-Lukassen: 28 augustus 89 jaar
- De heer G.B. van Aken: 3 september  92 jaar
- De heer G.A.J. Arnoldussen: 4 september  90 jaar
- Mevrouw C.E. Winters-Koenders: 5 september 83 jaar
- De heer R.W.G.M. Rothuizen: 12 september  82 jaar
- Mevrouw T.J. Winters-Wellink: 14 september  86 jaar
- De heer M.L. Geurts: 17 september   82 jaar 
- Mevrouw H.A. Thuis-Hendriksen: 17 september 84 jaar
- De heer J.R.J. Theunissen: 19 september  88 jaar

Namens de geloofsgemeenschap H. Martinus van harte 
gefeliciteerd. 

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:
- zondag 21 oktober om 10.30 uur
- zaterdag 10 november om 18.30 uur 
- zondag 16 december om10.30 uur

Allerzielen  
                                                                                                                                                                                 
In onze geloofsgemeenschap zullen wij hen, die ons in het afgelopen 
jaar zijn ontvallen in een gebedsviering gedenken. De familiele-
den van onze dierbare overledenen krijgen voor deze viering een 
persoonlijke uitnodiging. Als geloofsgemeenschap willen wij hen, 
die het afgelopen jaar van hun dierbare afscheid hebben moeten 
nemen, nabij zijn en hen troost en warmte bieden. Ook de overige 
parochianen zijn natuurlijk van harte welkom. Wij hopen dan ook dat 
vele parochianen aan onze uitnodiging gehoor geven.  
U bent allen uitgenodigd voor deze gebedsviering op Allerzielen, 
vrijdag 2 november om 19.00 uur. Het muzikale gedeelte wordt 
verzorgd door het kerkkoor met als voorgangers, de werkgroep 
uitvaart en avondwake. Het kerkhof is van 9.00 uur tot 18.00 open.                                                                                                                  

Met vriendelijke groet: Ans Erinkveld. Toos Lohschelder en Hanny Roes

Afscheid van Dewi en Tom
                                                                                                                           
De geloofsgemeenschap is altijd heel erg blij met jonge kinderen 
die aangeven dat ze willen meehelpen om de vieringen in de 
kerk te verzorgen. En toch, op een gegeven moment komt er een 
tijd om afscheid te nemen. 
Na vier jaar trouw te hebben geholpen als misdienaar hebben 
Dewi Epping en Tom Geuijen ruim voor de vakantie te kennen 
gegeven,  dat zij willen stoppen met hun taak als misdienaar. Dat 
begrijpen we best. Dewi en Tom gaan in het nieuwe schooljaar 
naar het Isala College in Silvolde waar ze de havo/vwo opleiding 
gaan volgen. Bij deze moeilijke en pittige opleiding willen we 
hen natuurlijk niet in de weg staan, maar het blijft altijd jammer. 
Zaterdag 1 september zijn zij voor de laatste keer misdienaar 
geweest. Na de viering werden zij van harte bedankt voor hun 
inzet en betrokkenheid.
Dewi en Tom, wij wensen jullie heel veel succes met jullie studie 
en wij wensen jullie alle goeds toe in jullie verdere leven!                                                                                                                                

Namens het pastoresteam, koster, acolieten en misdienaars.                                                                                                                 
Maurice Hoksbergen en Hanny Roes- Beumer

Muziek brengt mensen samen

Onder het motto “VAN VOOR DOOR Gendringen” geven de twee 
Gendringse popkoren ‘Different Voices’ en Popkoor ‘4You’ een 
gezamenlijk concert. 
Dit zal plaatsvinden op zaterdag 17 november a.s. in de H. 
Martinuskerk aan het Kerkplein te Gendringen. 
Dit bijzondere concert begint om 19.00 uur en een kaartje kost € 10,- 
incl. consumptie. 
Kaarten zijn verkrijgbaar bij Deco Home Hendrixen te Gendringen en 
via de websites van beide koren. 
Wij hopen er samen met u een mooie, muzikale avond van te maken.

GENDRINGEN

Lopend naar Kevelaer 

Daar waar Onze Lieve Vrouw Maria,  Troosteres der Bedroefden, 
wordt vereerd. 
Bij het verzamelpunt, café De Kievit te Megchelen, hebben 
11 wandelaars elkaar begroet en met elkaar kennis gemaakt.
.                                                                                                                                         
Voor wie er behoefte aan had kon, samen met Agnes, even naar het 
Mariakapelletje om tot Maria te bidden voor een goede overtocht 
en aan Annie Menting te denken, de medeoprichtster van deze 
voettocht. 

Ursula heeft voor deze gelegenheid een prachtige kaars uit Kevelaer 
aangestoken. Rond de klok van 03.30 uur zijn we uit Megchelen 
vertrokken.  Drie keer zijn we gestopt en hebben we pauze gehouden 
op mooie plekjes, waar Harry en Rudy de stoelen al hadden klaarge-
zet, en waar we door Gerda en Karl werden verwend met koffie en 
lekkere krentenbollen. Ook dit jaar hebben we, nadat we over de 
brug bij Rees zijn gelopen, dezelfde prachtige wandelroute als het 
jaar daarvoor gelopen. De route is wel een stukje langer, maar het is 
een prachtige natuurgebied.
Je voelt je één met de natuur, ”Gods schepping”.
Communicerend met elkaar en met daar tussendoor momenten van 
stilte, vervolgden we de weg en zien we in de verte de kerktorens van 
Kevelaer opdoemen.                                                                                                                                       
Om ongeveer 11.30 uur zijn we in Kevelaer aangekomen en hebben  
op het terras van een café/bakkerij genoten van een kop koffie en 
een stuk heerlijke appel- of pruimentaart. 
Aansluitend hierop zijn we met z’n allen naar de “Biechtkapel” 
gelopen, alwaar pastoor Morsink en pastor Marcel Smits voorgin-
gen in de eucharistieviering met als thema:  “Met Maria op zoek naar 
vrede”.                                                                                                          
Bij Haar wordt er gebeden voor kracht om de vrede in onszelf te 
bewaren en met anderen in vrede te leven. Deze eucharistieviering 
werd opgeluisterd door “Het Interparochieel Koor” uit Etten met 
als dirigent Bart Rysavy en organiste  Silvia Verhey. Het koor heeft 
prachtig gezongen en helemaal de sfeer weergegeven van het 
samenzijn in Kevelaer. 

Na afloop was er gelegenheid om kaarsen aan te steken en de nodige 
souvenirs te kopen voor het thuisfront, waarna de pelgrims vervol-
gens weer met de auto’s huiswaarts keerden. Namens alle pelgrims 
een bijzonder woord van dank voor deze prachtige en indrukwek-
kende  wandeltocht aan: Bertus Menting en George Kiwitz die zich 
elk jaar weer met hart en ziel inzetten voor deze voettocht naar 
Kevelaer. 
Gerda en Karl ter Steeg, Rudy Menting en Harry Tiemessen, bedankt 
voor de hele goede verzorging.                                                                                                                                                                    

Hanny Roes- Beumer

Lees verder op pagina 28
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Verjaardagen 

Mevrouw J. Geven-Beijer 89 jaar
Mevrouw Th. Eggink-Gal 90 jaar
Mevrouw M. Huijink-Weel 86 jaar
Mevrouw C. Renting-Engelhart 86 jaar
Mevrouw M. Jansen-Delleman 91 jaar
De heer F. Groothuis 90 jaar
Mevrouw H. Wentink 95 jaar
Mevrouw E. Vos 88 jaar
Mevrouw B. Berendsen 95 jaar
Mevrouw Ch. Vos 91 jaar
Mevrouw A. Wouters-Wielens 88 jaar
Mevrouw C. Kaak 91 jaar

Overleden 
De heer J. Winters     80 jaar
Mevrouw Ch. Niesink-Gerritsen   78 jaar
Mevrouw H. Benraad    95 jaar

GENDRINGEN

Caeciliafeest St.Martinus Gendringen
Op zaterdag  24 november a.s. viert het kerkkoor van de geloofsge-
meenschap St. Martinus te Gendringen haar jaarlijkse Caeciliafeest.
Dit jaar is er om 17.30 uur een plechtige eucharistieviering welke zal 
worden voorgegaan door pastoor Hans Pauw. 
Aan het eind van de viering zullen drie koorleden in het zonnetje 
worden gezet voor hun grote inzet voor het koor en hun trouwe 
lidmaatschap. 
Mevrouw Riet van Huet – ten Have zal voor haar 25-jarig lidmaatschap 
en de heren Harry Kroezen en Gert Marcus zullen voor hun 40-jarig, 
resp. 50-jarig  lidmaatschap worden gehuldigd.
Voor al die jaren van betrokkenheid en zeer trouwe inzet voor 
de geloofsgemeenschap zullen zij van de Nederlandse St. 
Gregoriusvereniging een kerkelijke onderscheiding, de eremedaille in 
zilver, resp. goud ontvangen. Naast hun families hopen wij natuurlijk 
dat vele parochianen bij deze viering aanwezig kunnen en zullen zijn.

Gendringen - Megchelen - Netterden Terborg

Vieringen rooster Martinus geloofsgemeenschapVieringen rooster Martinus geloofsgemeenschapVieringen rooster Martinus geloofsgemeenschapVieringen rooster Martinus geloofsgemeenschapVieringen rooster Martinus geloofsgemeenschapVieringen rooster Martinus geloofsgemeenschap

Vieringen Walburgiskerk Netterden najaar 2018Vieringen Walburgiskerk Netterden najaar 2018Vieringen Walburgiskerk Netterden najaar 2018Vieringen Walburgiskerk Netterden najaar 2018Vieringen Walburgiskerk Netterden najaar 2018Vieringen Walburgiskerk Netterden najaar 2018

Ontmoetingsbijeenkomsten

Graag nodigen wij u uit voor onze aanstaande Ontmoetingsbij-
eenkomsten. 
Ter gelegenheid van Allerzielen is er in de kerk op vrijdag 2 
november om 19.00 uur een bijeenkomst. Wij gedenken dan de 
medeparochianen die het afgelopen jaar zijn overleden en aan 
hen zal een intentie worden opgedragen. 

De familie/nabestaanden ontvangen persoonlijk een uitnodi-
ging voor deze bijeenkomst. Daarnaast is uiteraard iedereen 
van harte welkom om gedurende dit gezamenlijke moment 
de eigen overleden familieleden te gedenken of een kaarsje te 
branden. 

Na afloop is er gelegenheid om een kopje koffie of thee te 
drinken.
Vervolgens zijn wij druk bezig met de voorbereidingen van de 
Ontmoetingsbijeenkomst die voorafgaat aan de verkoop van 
het kerkgebouw. Wij zullen elkaar in de toekomst natuurlijk 
blijven ontmoeten, maar op een andere plek. 
Deze bijzondere Ontmoetingsbijeenkomst in onze kerk is op 
zondag 25 november om 10.30 uur. Komt u ook?!

Graag wijzen wij u ten slotte op de oecumenische viering in de 
NH Kerk (PG) op zondag 9 december om 10.00 uur. 
Geloven doe je samen, dus wij nodigen u van harte uit voor 
deze bijeenkomsten. En neemt u gerust een keer iemand mee. 
Gasten zijn altijd van harte welkom.

Werkgroep Ontmoetingsbijeenkomsten
Werkgroep Nieuw Begin

Opening kerkelijk werkjaar 2018-2019

Op 18 september organiseerden wij ter 
gelegenheid van de opening van het werkjaar 
een Ontmoetingsbijeenkomst met aanslui-
tend een gezellig samenzijn in het Jorishuis. 
Dit is al meer dan 25 jaar een goed gebruik. 
Oorspronkelijk was de bijeenkomst voor alle 
vrijwilligers, maar de laatste jaren nodigen 
wij alle parochianen uit en iedereen die zich 
op wat voor manier ook betrokken voelt bij 
onze geloofsgemeenschap. 
In eerdere Vreugdebodes informeerden wij u 
al over de aanstaande verkoop van de kerk. 
Dus nu zult u zeggen: opening werkjaar? 
Hoezo? De kerk wordt toch verkocht? Jazeker, 
de kerk wordt verkocht… maar dat betekent 
toch niet dat we ook ophouden met geloven?! 
Zeker niet! We blijven een geloofsgemeen-
schap en we zetten dus al onze activiteiten 
voort. Ook na verkoop van het kerkgebouw. 
Uw betrokkenheid en financiële steun blijven 
voor ons dus van groot belang.

De Ontmoetingsbijeenkomst op 18 septem-
ber stond in het teken van de vraag ‘wat 
bezielt je?’ en dat is een mooie vraag als het 
gaat over geloof. Ondanks alle negatieve 
berichtgeving over de krimp van parochies 
en ondanks alle afschuwelijke zaken die zijn 
voorgevallen binnen de katholieke kerk: 
wat bezielt je om toch te blijven geloven, 
om toch onderdeel te blijven van de 
geloofsgemeenschap? 
Er werden tijdens de bijeenkomst kaartjes 
uitgedeeld en iedereen mocht daarop 
in enkele woorden of zinnen antwoord 
geven op die vraag: wat bezielt je? Niet 
voor iedereen even makkelijk en er kwam 
een frons op menig voorhoofd. Men werd 
uitgenodigd om het eigen antwoord voor 
te lezen en daar kwamen mooie reacties uit. 
Een veelgehoord woord was liefde; liefde 
voor God en liefde voor de medemens. En 
vanuit die gedachte van naastenliefde is het 
Christendom natuurlijk een prachtig geloof. 
Ondanks de verschrikkelijke rommel die er 
door mensen soms van gemaakt wordt.

Aansluitend aan de bijeenkomst was er een gezellig samenzijn 
in het Jorishuis, waarbij jubilerende vrijwilligers in het zonnetje 
werden gezet en er afscheid werd genomen van hen die zijn 
gestopt met het vrijwilligerswerk. Een hapje (heerlijk, wederom van 
Eddy Heijnst) en een drankje ontbraken niet. Het werd een gezellige 
avond. En dat precies op diezelfde datum - 18 september dus - het 
decreet van onttrekking werd ondertekend door het Bisdom, kon 
de stemming niet drukken. Dit is het officiële stuk waarmee het 
Bisdom aangeeft akkoord te gaan met de verkoop van de kerk. Nu 
wordt het werkelijkheid… en natuurlijk zijn we verdrietig, maar het 

is ook een moment om weer opnieuw naar de toekomst te kijken. 
Een moment om ons opnieuw te bezinnen op ons geloof. 
En onszelf en elkaar de vraag te stellen: ‘wat bezielt je?’

Werkgroep Nieuw Begin
Jos Kunze

Foto boven: Opening werkjaar: wat bezielt je?
Foto onder: Huldiging 25-jarige jubilaris Agnes Berentsen.
Foto’s: Henk Vinkenvleugel



Inspiratieviering 19 augustus

Op zondag 19 augustus was de tweede inspiratieviering in de 
St. Martinuskerk. Inspiratievieringen zijn gebedsdiensten waarin 
dorpsgenoten voorgaan en met het Evangelieverhaal als inspira-
tiebron hun verhaal met ons delen. Jeannette Koster las op 
indrukwekkende wijze het verhaal “Een druppel op de gloeiende 
plaat”  voor. Hoe wij in onze tijd waarin zoveel ellende is, toch de 
opdracht van Jezus om Levend Brood te delen met elkaar, waar 
kunnen maken. Extra inspirerend was de prachtige pianomuziek van 
Rachmaninov, gespeeld door Jorrick Simmes en Enrico Reus. 

Na de viering werden we uitgenodigd voor een fietstocht naar de 
Natuurbegraafplaats Slangenburg.
Zowel deze viering als de eerste inspiratieviering van 22 juli, waren 
prachtige gebedsdiensten die aanspraken door de verfrissende 
manier van samen de boodschap van het  Evangelie te mogen 
beleven. Juist in deze tijd een waardevol aanbod in onze geloofsge-
meenschap dat kan uitgroeien tot een mooi regelmatig terugkerend 
inspiratiemoment. 

Foto’s: Wim Gerritsen
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Overleden 
Donderdag 2 augustus 2018 is overleden Fred Niesink, 
weduwnaar van Ellen Niesink-Koekkoek. Fred woonde aan de 
Ooijmanlaan in Doetinchem. Bidden wij voor Fred en zijn overle-
den echtgenote Ellen en om troost voor zijn familie en geliefden. 
Zondag 12 augustus 2018 is overleden Frans ter Horst, sinds 
1979 weduwnaar van Elly ter Horst – Maas. Frans woonde aan 
de Ribesstraat. Zaterdag 18 augustus was voor hem de crematie-
plechtigheid in het Yardenhuis Achterhoek in Doetinchem. 
Vrijdag 14 september 2018 is overleden Willem Groeskamp-
Wilhelmus Theodorus, echtgenoot van Cecile Groeskamp. De 
familie Groeskamp woont aan de Rijksweg in Gaanderen. Op 
woensdag 19 september was voor hem de afscheidsplechtigheid 
in  het Yardenhuis Achterhoek in Doetinchem. Bidden wij om 
troost en kracht voor zijn familie en allen die hem zullen missen. 
Dat hij moge rusten in vrede. 

Gaanderen

Werk in uitvoering 

Elke dinsdagochtend is er een groot aantal mensen hard aan 
het werk in onze kerk om het gebouw in goede staat te houden 
en waar nodig aan te passen aan de moderne eisen en wensen. 
Wanneer de kerk een plaats is van samen vieren, elkaar ontmoe-
ten, met elkaar in gesprek gaan en gebeurtenissen uit het leven 
delen, willen we daar ook graag de gelegenheid toe bieden. Op 
dit moment zijn onze vrijwilligers bezig met het schilderwerk 
van muren en pilaren en wordt er achter in de kerk een koffie- 
en theeruimte gerealiseerd. Van de kerkbanken die plaats 
moesten maken, is een prachtige kitchenette gemaakt. Te zijner 
tijd wordt het kapelgedeelte achter in de kerk aangepast, zodat 
er een opbaar- en afscheidsruimte gecreëerd wordt voor onze 
dierbare overledenen. 

Foto’s: Hans Aarntzen

Halloween / Allerheiligen / Allerzielen, 

31 oktober en 1 en 2 november

De naam Halloween is afkomstig uit het vroegere Groot-Brittannië en 
is afgeleid van  All Hallows Eve  =  Allerheiligenavond, de avond voor 
Allerheiligen. In de Keltische kalender begon het nieuwe jaar op 1 
november, dus 31 oktober was oudejaarsavond. 
De oogst was binnen, het zaaigoed voor het volgende jaar lag klaar 
en dus was er even tijd voor een vrije dag: het Keltische Nieuwjaar.   
Halloween was ook nog om een andere reden zeer bijzonder. De 
Kelten geloofden dat op die dag de geesten van alle gestorvenen van 
het afgelopen jaar terugkwamen om te proberen een levend lichaam 
in bezit te nemen voor het komende jaar. Goede geesten werden 
aangetrokken door voedsel neer te leggen voor de huisdeuren. 
In de 9e eeuw stak een Europees Christelijk gebruik de zee over en 
vermengde zich met het Halloweenfeest. Daarbij trokken in lompen 
gehulde Christenen in de dorpen rond en bedelden om zielencake 
(brood met krenten). Voor elk brood beloofden ze een gebed te 
zeggen voor de dode verwanten van de schenker, om op die manier 
zijn bevrijding uit de tijdelijke straffen van het vagevuur te versnellen 
en zodoende zijn opname in de hemel te bespoedigen. De traditie 
om tijdens Halloween vragend naar snoep langs de deuren te gaan, 
vindt wellicht hier zijn oorsprong. 

Allerheiligen is een Christelijk feest op 1 november, een dag ter 
nagedachtenis aan alle heiligen en martelaren. ‘Martelaar’ was de 
bijzondere eretitel voor iemand die tijdens de christenvervolgingen 
in het Romeinse Rijk zijn trouw aan het christelijke geloof met de 
dood moest bekopen. Gregorius III veranderde in 732 het martela-
renfeest in Allerheiligen, zodat ook alle heiligen die geen eigen 
feestdag hebben, worden herdacht. 

Allerzielen
De dag erna (2 november) is het Allerzielen, een dag om speciaal te 
bidden voor alle zielen die nog niet in de hemel zijn. Dit is uitgegroeid 
tot een gedenkdag voor onze geliefde overledenen. Nabestaanden 
plaatsen bloemen op het graf en in veel parochies haalt de familie 
van een overledene in de kerk het kruisje op met zijn of haar naam. 
Ook in onze geloofsgemeenschap wordt Allerzielen gevierd met een 
gebedsviering, het noemen van de namen van de overledenen van 
het afgelopen jaar, het branden van kaarsjes en het zegenen van de 
graven op de beide kerkhoven in Gaanderen. 

Bezoekersgroep

In Gaanderen is een actieve bezoekersgroep. Dit zijn vrijwilligers 
uit de Augustinus-Martinus Geloofsgemeenschap die rondom de 
verjaardag van medeparochianen die 80 jaar of ouder zijn, bij de 
jarige op bezoek gaan met een felicitatie en een roosje. 
Ook mensen die ziek zijn of aan huis gebonden en die graag bezoek 
vanuit de kerk ontvangen, kunnen dit doorgeven aan de bezoekers-
groep. Kent u iemand in uw omgeving of bent u zelf de persoon die 
graag een keer één van onze bezoekers ontvangt, neem dan gerust 
contact op met Lidwien Vollenberg, tel. 0315 – 32 70 04 of geef het 
door aan het secretariaat van onze geloofsgemeenschap, tel. 0315 
– 32 32 23 (dinsdagochtend en donderdagmiddag). Ook vrijwilli-
gers die zich bij de bezoekersgroep willen aansluiten, zijn van harte 
welkom. Op bezoek gaan bij een medeparochiaan is een dankbare 
en verrijkende mogelijkheid om (nog meer) actief betrokken te zijn 
bij onze levende geloofsgemeenschap.

Samen aan tafel, maar dan anders

“Anders vieren”, dat is wat Koor Liberate en pastor Mia Tankink 
willen gaan doen op zondag 9 december om 10.30 uur in de 
St. Martinuskerk te Gaanderen. Heel speciaal is er voor deze 
viering een werkgroep “Anders vieren” in het leven geroepen 
en het is de bedoeling dat deze groep, onder begeleiding van 
Mia Tankink, vaker van zich zal gaan laten horen met heel 
speciale vieringen die dicht bij de mensen zullen staan. In 
eerste instantie in Gaanderen maar later ook daarbuiten.

Waar komt de inspiratie vandaan?
“Ik zoek God, maar God is soms zoek…..”, “Het kijken naar “The 
Passion” is bij mij thuis een hartverwarmend jaarlijks ritueel 
geworden…..”, “Ik ben soms erg teleurgesteld in de kerk…..”, 
“Ik ben wel gelovig maar ik zou dat graag anders met mensen 
willen delen…..”, “Hoe kan ik Bijbelse verhalen naar de alledaagse 
praktijk vertalen…..?”, “Wat heeft de kerk mij nog te bieden…..?”. 
“Soms weet ik het allemaal niet meer…..”

Een frisse Geest
Anders vieren zal op 9 december zeker zijn: samen ervaren, 
samen delen, samen voelen en dat hopelijk met een frisse en 
nieuwe wind, een frisse Geest die ons versteld zal doen staan 
van wat er allemaal onder mensen leeft en waaraan wij met 
elkaar waarde hechten. Uiteindelijk zal blijken dat er nog heel 
veel is dat we samen kunnen doen om een nieuwe wind te laten 
waaien.

Met uitgestoken handen
Aan het einde van deze viering gaan we dan “Samen aan tafel”. 
Hier beleven we tot in de diepste zin van het woord het ”samen 
zijn”. Daar draait het allemaal om, want alleen met elkaar kunnen 
we de wereld waarin we leven ombouwen tot een echt paradijs 
voor iedereen. Een plek om te leven zonder onrecht en geweld, 
zonder angst en pijn, zonder enge emoties, maar met uitgesto-
ken handen waarmee we elkaar vast kunnen houden en omhoog 
duwen, weg uit het dal waarin we soms zitten.

Een ander gevoel 
Koor Liberate, Pastor Mia Tankink en de werkgroep “Anders 
vieren” nodigen u uit om te komen naar wat echt een heel 
bijzondere viering gaat worden. Na een fijn moment vol met 
zang, gebed en pakkende teksten hopen we aan het einde van 
de viering elkaar te ontmoeten met een “ander gevoel”. Tot dan. 
Niet komen is een gemiste kans.

Tekst en foto: Mia Tankink en Frank Stokman
Op de foto v.l.n.r.: 

Frank Stokman, Jeannette Steentjes, Tamara Reenalda, Ingrid Bakker.
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Vieringen en bijeenkomstenVieringen en bijeenkomstenVieringen en bijeenkomstenVieringen en bijeenkomstenVieringen en bijeenkomstenVieringen en bijeenkomsten

Vieren op het dorp

Door welke bril kijk jij? Zondag 28 oktober is al weer voor de vierde 
keer ‘Vieren op het dorp’, een gezamenlijke dienst van de Silvoldse 
geloofsgemeenschappen. Deze keer valt het samen met de landelijke 
bijbelzondag die als thema draagt ‘Met andere ogen’. We kunnen 
soms zo vast zitten. Vast in ons eigen gelijk, in verwachtingen van 
anderen, in vastgeroeste tradities. Dat belemmert dan ons heldere 
zicht en voor je het weet, verliest de wereld zijn kleur. 
In deze viering willen we zoeken naar en bidden om een heldere 
blik, zodat we weer met open vizier en met oog voor elkaar verder 
kunnen. U bent van harte welkom op zondag 28 oktober om 10.00 
uur in de protestantse kerk.                                    De Oecumenische Werkgroep

Sint Maartenoptocht 

in Silvolde    

Het verhaal van Martinus en de arme man is 
een oud verhaal. Maar nog altijd vieren we het feest van Sint 
Martinus of St. Maarten. Elk jaar trekken in vele plaatsen rond zijn 
feestdag (11 november) kinderen met een lampion en een vrolijk 
liedje door de straten en gaan bij de mensen langs de deur.
Hier en daar is te lezen dat het feest van St. Maarten eigenlijk ook 
een feest is dat over daklozen, asielzoekers en hulpbehoeven-
den gaat. Willen wij ruimte met hen delen, mogen zij deelgenoot 
worden van onze leefgemeenschap? Zo kan het feest van St. 
Maarten een krachtig pleidooi worden voor een samenleving 
waar niemand van wordt buitengesloten. Het gaat uiteindelijk 
om delen en licht zijn voor elkaar. Dat betekent ruimte geven aan 
ieder om te leven.
De christelijke kerken in Silvolde organiseren dit jaar de St. 
Maartenoptocht op zondag 11 november. De stoet met kinderen 
en hun ouders, opa’s en oma’s vertrekt om 17.00 uur vanuit de 
RK Mauritiuskerk. Natuurlijk heeft ieder een lampion in zijn hand, 
liefst zelfgemaakt. Met de Harmonie St. Radboud lopen we via 
de Bosstraat naar de Schuylenburgh om ook daar de mensen te 
betrekken bij dit feest. Vandaar gaat de stoet door de Marktstraat 
naar het plein achter de protestantse kerk. Daar wordt het verhaal 
van St. Maarten verteld, terwijl enkele kinderen het uitbeelden. 
Tenslotte is er nog voor ieder een drankje en een hapje in de 
Sprank. 
Wij hopen dat er een lange slinger van lichtjes door de donkere 
straten zal trekken, want dat heeft toch een heel eigen sfeer.

Jozef Oostveen

Nieuwe locatieraad 

geloofsgemeenschap H. Mauritius

In de vorige Vreugdebode heeft de voorzitter van de locatieraad,. Alois 
Helming, aangegeven dat de locatieraad zijn werkzaamheden na de 
overdracht van het Mauritiuskerkgebouw op 10 augustus beëindigd 
heeft. De afgelopen jaren was het een moeilijke tijd en de geloofs-
gemeenschap is hem en de locatieraad veel dank verschuldigd voor 
de verantwoordelijkheid die hij met de leden van de raad gedurende 
deze zware jaren op zich heeft genomen. 
Inmiddels is er een nieuwe locatieraad. Deze zal nog een parochie-
avond organiseren om op een officiële wijze afscheid te nemen van 
de voorgaande locatieraad. Ook was voor een aantal vrijwilligers de 
overdracht van het kerkgebouw aan de coöperatie een moment om te 
stoppen met het vrijwilligerswerk. Ook van hen nemen we met onze 
hartelijke dank afscheid. 
Gelukkig gaan de meeste vrijwilligers door, daar zijn we trots op en 
vooral heel blij mee. We hebben iedereen nodig om onze geloofsge-
meenschap vitaal te houden. Binnen de groep vrijwilligers zijn er die 
de bestuurlijke verantwoordelijkheid op zich willen nemen. 
Ook geen gemakkelijke klus in deze tijd van enorme verande-
ringen en beperkte pastorale ondersteuning. Die bestuurlijke 
verantwoordelijkheid richt zich speciaal op de kerngebieden van onze 
geloofsgemeenschap.

Samenstelling locatieraad op de kerngebieden
Op de allereerste plaats is dit de liturgie, voor ons allen zeer belang-
rijk. Dit zijn onder andere de kerkdiensten op zondagen/feestdagen, 
de bijzondere vieringen, uitvaartdiensten enz. Joop Kraan heeft deze 
taak in de locatieraad op zich genomen. 
Een volgend kerngebied is de diaconie. Denk aan vasten- en missie-
acties, voedselpakketten. Deze taak is opgepakt door Jozef Oostveen. 
Daarnaast blijft hij ook de kindercatechese, zoals de Regenboog, 
verzorgen.
Een derde kerngebied is het opbouwwerk met zijn grote schakering 
aan werkgroepen op allerlei gebied. Dat doet Gerard Mientjes. 
Natuurlijk hebben we ook een secretariaat nodig als onder andere 
aanspreekpunt voor alle parochianen van onze geloofsgemeenschap. 
Deze activiteiten worden ingevuld door Jan en Anneke Koenders in 
een duo-functie. Tevens is Anneke de nieuwe budgethouder. Een extra 
compliment aan Jan en Anneke.
Maar een locatieraad zonder voorzitter kan niet functioneren. Deze 
functie was niet eenvoudig in te vullen. Als geloofsgemeenschap 
prijzen we ons gelukkig dat Rob Splitthoff deze taak op zich heeft 
genomen. 
Op de parochieavond die de nieuwe locatieraad waarschijnlijk in 
november gaat houden, komen de leden van deze nieuwe locatieraad 
aan het woord om hun ambities en doelstellingen toe te lichten.

Levensverhaal

Elk mens heeft zo zijn eigen levensverhaal. Een verhaal over wat er 
met je gebeurt, hoe je bent, hoe je was en als je nog jong bent, in de 
bloei van je leven, telt natuurlijk ook mee: hoe je graag worden wilt.
Ieder heeft daar zo zijn eigen gedachten over. Elk mensenleven is 
belangrijk en elk leven is waard om geleefd te worden. De waarde 
van het leven zit ook niet in geld of goed. In ons levensverhaal 
spelen veel mensen een rol. Maar God op de eerste plaats. Hij komt 
meteen in ons leven en in ons verhaal. Hij is er het begin en het 
einde van. Hij schenkt ons het leven. Kies daarom in je leven voor 
een ‘samen beleven’ met God, ondanks al dat gehaast en lawaai 
om je heen.
Probeer jezelf te zijn, dan kun je met het klimmen der jaren wijsheid 
opdoen en kun je met een gerust hart afstand nemen van de 
dingen van je jeugd. Leven leer je door niet al te veel te vragen, 
maar gewoon te nemen wat het leven jou schenkt. Er is geluk, 
geluk voor ieder van ons, soms verschuilt het zich in gewone kleine 
dingen. In elk mensenleven zijn beslist lichtpuntjes, koester ze! Het 
leven schenkt ons ook veel; dingen waar je weinig of niets voor 
hoeft te doen: je krijgt het gratis. Wat te denken van gezondheid, 
vriendschap en liefde. Muziek, mooie woorden, het wonder van een 
kind. De rust van de natuur, geurige aarde of ruisende bomen. De 
eindeloos deinende zee met de branding en het strand…
Ga zo maar door, er is zo oneindig veel wat we voor niets mogen 
hebben. Daarom geniet er met volle teugen van, pluk de dag en 
leef elk moment.

Anny Raben

Het verwerken van verliezen

Bij het sterven van een dierbare verlies je veel. Je verliest iets 
wezenlijks. Hoe moeilijk is het dan om weer verder te gaan, de 
draad van het leven weer op te pakken. Maar hoe doe je dat? Je 
kunt luisteren naar iemand die mensen helpt met het verwer-
ken van verliezen of anderen ontmoeten die hetzelfde hebben 
meegemaakt. Ervaringen delen kan mensen heel goed doen. 
Daarom wordt er op woensdag 14 november een dag voor 
rouwenden gehouden. Deze vindt plaats in het kerkcentrum Het 
Anker van de H. Mauritiuskerk in Silvolde. Voor het eerst werken 
we samen met de Protestantse Gemeente Silvolde. De inleiders 
op die dag zijn: pastor Guus van de Munckhof en ds. Gerjanne 
van de Velde-Meijer. De dag begint om 10.00 uur en we eindigen 
rond 16.00 uur.
Misschien vindt u het moeilijk om te komen. Toch is het de 
moeite waard om het eens te proberen. U hoeft niet te praten 
als u dat niet wilt. Alleen het aanwezig zijn kan u tot steun en 
kracht zijn.
Ook als u al eens eerder geweest bent en u hebt er behoefte aan 
om nogmaals te komen: u bent van harte welkom.
U kunt zich opgeven bij: 
- Thea Rijkse, Lichtenbergseweg 24, tel. 0315 - 32 58 37.
- Anny Raben, Berkenlaan 53, tel. 0315 - 32 44 93.

Werkgroep Rouwverwerking

Gebedsviering 4 november

‘Zoals een mantel om mij heen geslagen’.

Na een zomer waarin onze jas maanden aan de kapstok hing, kunnen 
we inmiddels niet meer zonder. Zo gauw we buiten de warme vertrek-
ken van ons huis komen, hebben we hem weer elke dag nodig.
Zonder de beschermende warmte van de jas zijn we overgeleverd 
aan wind, regen en vrieskou. Dan slaan we maar al te graag onze 
‘mantel’ om ons heen.

Door alle eeuwen heen hebben de mensen jassen gedragen. Ook in 
het Oude en Nieuwe Testament komen we hierover verhalen tegen. 
Zo lezen we in Exodus: ‘Als je iemands mantel als onderpand neemt, 
moet je die voor zonsondergang aan hem teruggeven, want hij heeft 
niets anders om zich mee toe te dekken. Waarmee moet hij zijn 
lichaam anders beschermen als hij gaat slapen? Als hij Mij om hulp 
smeekt, zal ik naar hem luisteren, want Ik ben een genadige God.’ 
(Ex. 22, 25-26)
In het lied ‘Een vriend als jij’ lezen we: … Ik draag jouw liefde bij me 
als een mantel om mij heen, die mij al jouw warmte geeft…
Zeker in de eerste dagen van november zo vol herinnering en 
gemis kunnen we niet zonder de mantel van aandacht en liefde 
van elkaar en van God, want ‘Zo vriendelijk en veilig als het licht, 
zoals een mantel om mij heen geslagen. Zo is mijn God, ik zoek zijn 
aangezicht…’ (Lied: Zo vriendelijk en veilig als het licht). 

Graag delen we in de gebedsviering van 4 november om10.00 uur 
dat we voor elkaar ‘mantelzorgers’ kunnen zijn. Vrijwilligers uit de 
geloofsgemeenschap gaan voor in deze viering van woord, zang, 
meditatie en gebed. Weet u van harte welkom!

Werkgroep Liturgie

Allerzielenviering

De Allerzielenviering is dit jaar op vrijdag 2 november om 19.00 uur 
in de H. Mauritiuskerk.

Als je iemand verliest die je zeer nabij was, slaat dat een gat in je 
bestaan. Een gat dat niet meer te vullen is, het wordt nooit meer zoals 
het was. Dat doet pijn, je hebt verdriet dat nauwelijks met anderen te 
delen is, alle goed bedoelde pogingen ten spijt. Niemand kan voelen 
wat jij voelt. Je zult het ermee moeten doen.
Gelukkig is dat niet het hele verhaal, want je draagt je overleden 
geliefde altijd bij je. Je hoort nog zijn of haar stem, je ziet hem of haar 
nog lopen en werken. Sommigen praten zelfs nog met hun geliefde. 
Dat alles geeft velen de hoop dat het afscheid niet voor altijd is, dat 
ze ooit weer samen zullen zijn. Zo leiden liefde en hoop tot geloof in 
een leven dat verder gaat dan de dood.
Dat geloof en die hoop nemen het verdriet niet weg en kunnen het 
gat in ons bestaan niet vullen. Maar het kan wel de pijn verzachten, 
zeker als je dat geloof, die hoop en die liefde met anderen deelt. 
Daarom vieren we op vrijdag 2 november Allerzielen, samen, zoals 
we dat al jaren doen, in de H. Mauritiuskerk in Silvolde. 
In die viering herdenken we onze verloren geliefden, in het bijzon-
der hen die het afgelopen jaar van ons zijn heengegaan. Wij vieren 
samen met en voor degenen in onze geloofsgemeenschap die het 
afgelopen jaar een dierbare verloren hebben. Zij krijgen daartoe een 
persoonlijke uitnodiging.
We herinneren ons onze lieve overledenen, noemen hun namen en 
ontsteken kaarsen met hun namen erop, opdat hun licht voor ons 
blijft schijnen en hun warmte in ons blijft.
Wij nodigen iedereen die hier bij wil zijn, voor zichzelf of uit solidari-
teit met anderen, van harte uit.  

Werkgroep Avondwake

Lees verder op pagina 34
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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.).

Kopij voor het volgende nummer van de Vreugdebode kunt u vóór 
18 NOVEMBER 2018 per mail sturen naar een van de 

locatiecorrespondenten (zie pagina 34). 
Het volgende nummer verschijnt op 7 DECEMBER en is voor de periode 

van 14 DECEMBER 2018 tot en met 7 FEBRUARI 2019.
Foto’s moeten minimaal 1 MB zijn en als aparte bijlage (JPEG) worden 

meegestuurd.

Overleden 
2 augustus  Theo Peters  85 jaar.
21 augustus Bennie Peelen   62 jaar.
5 september  Bennie Koerntjes   90 jaar.
We bidden voor hun eeuwige rust. We wensen hun familie veel 
sterkte en kracht voor de komende tijd.

Nieuwsbrieven via de mail

Sinds enkele maanden stuurt de geloofsgemeenschap H. Mauritius 
een nieuwsbrief aan de parochianen die hun e-mail aan het 
secretariaat hebben doorgegeven. Op deze manier probeert onze 
geloofsgemeenschap de communicatie met haar parochianen te 
verbeteren.
Inmiddels beschikt het secretariaat over circa 150 e-mailadressen. 
Gezien het feit dat er 1.100 adressen zijn binnen onze geloofsge-
meenschap, kan natuurlijk het aantal e-mailadressen belangrijk 
worden uitgebreid. Wij roepen u op om uw mailadres te sturen aan: 
mauritiuskerk@gmail.com.
Deze nieuwsbrieven sturen wij maandelijks, voorafgaand aan de 
viering op iedere eerste zondag van de maand en op bijzondere 
feestdagen.
De locatieraad zou het fantastisch vinden als het aantal e-mailadres-
sen zou worden verveelvoudigd.

Liturgische viering ‘Verlangen en Hoop’

Op 2 december, de eerste zondag van de Advent, is er om 10.00 uur 
een viering van woord, gezang, meditatie en gebed. De voorgangers 
zijn vrijwilligers van de geloofsgemeenschap H. Mauritius. Het koor 
Mixed Emotions verzorgt de muzikale omlijsting.
Op de eerste zondag van de Advent kijken we vol Verlangen en Hoop 
uit naar de geboorte van Jezus, onze verlosser. De woorden uit het 
thema werken vaak als drijvende krachten op ons leven, ze voelen 
even aanstekelijk als inspirerend.
Het woord advent komt van het Latijnse adventus en betekent 
komst, verwachting, verlangen en hoop. Verlangen dat in de bijbel 
veelvuldig voorkomt, speelt ook een grote rol in ons dagelijks leven. 
Denk aan het verlangen naar een goede gezondheid, voorspoed, 
liefde en een beetje geluk. De bijbel moedigt ons aan: ‘Ontzeg uzelf 
geen gelukkige dag, laat uw deel van het genot niet ontsnappen’ 
(Sirach 14,14)
Welke rol kan Jezus hier en nu spelen in ons verlangen, onze hoop? 
In onze gebeden en gezangen gaan we met deze vragen aan de 
slag. In de Advent bereiden we ons voor op het feest van Kerstmis 
en precies dát geeft Jezus ons - in woorden van nu - in het evangelie 
mee: zorg dat je altijd goed voorbereid bent en laat je niet afleiden 
door dagelijkse problemen, feesten en drank. Hij vraagt ons goed te 
letten op wat echt waardevol is in ons leven en hoe we voorbereid 
kunnen zijn op onverwachte, moeilijke gebeurtenissen. Daar denken 
we in de viering over na: verhalen en voorbeelden zijn er te over.

Adventskrans 
Tijdens de adventsperiode is het wekelijks ontsteken van een kaars 
op de adventskrans een bijzonder ritueel. Elke zondag komt er een 
kaars bij. Dit staat symbool voor het komende Licht. De adventskrans 
is rond en symboliseert de aarde, heel de wereld.
Het wordt een boeiende en zinvolle viering, waar we samen bidden, 
mediteren en zingen.
Nieuwsgierig? Kom dan zeker. Iedereen is welkom.

Werkgroep Liturgie

VieringenVieringenVieringen



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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