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Azewijn - H. Mattheus
Mattheusplein 1, 7045 AC Azewijn
E-mail: rkazewijn@mlparochie.nl
NL89 RABO 0374 6064 39
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Kerk in de samenleving: in gesprek met Anita en Ben Simmes
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Van de bestuurstafel, door Ben Preijer
Bestuur Parochie Maria Laetitia is op zoek naar jou!
Doopschema
Pastorale column door Hans Pauw
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Bezoek aan Sant’Egidiogemeenschap in Amsterdam
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Breedenbroek - Dinxperlo:
Vijf jubilarissen in de Goede Herderkerk
Azewijn - Ulft - Varsselder/Veldhunten:
Koffiedrinken met Kerstmis
Allerzielen in het licht
Parochie Maria Laetitia:
Weekendvieringen van 14 december 2018 t/m 7 februari 2019
Doordeweekse vieringen van 14 december 2018 t/m 7 februari 2019
Doetinchem:
Mey Lingga en ‘de taal’ van haar piano
Eerste Kerstdag in de Paskerk: kerstherberg en kindje wiegen
De Huet - Wijnbergen:
De kerk ‘uitgelicht’
Kerstavond: geen familieviering Martinuskerk Wijnbergen
Etten:
Geslaagde Seniorenmiddag
Gendringen - Megchelen - Netterden:
Zaterdag 10 november: De Sint Martinusloop
Terborg:
Allerzielen 2018
Laatste keer poetsen
Gaanderen:
Eucharistieviering bij Mariakapel
Kerstpakkettenactie
Silvolde - Varsseveld:
De Tomtom van ons geloofsleven
Eerste Heilige Communie 2019
Herinnering Verlicht op zaterdag 15 december

Breedenbroek - HH. Petrus en Paulus
Terborgseweg 34, 7084 AJ Breedenbroek
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
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.

tel. 0314 - 65 12 56

tel. 0315 - 65 12 84

Megchelen - H. Martinus
Past. Mölderstraat 2, 7078 BB Megchelen
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
E-mail: rknetterden@mlparochie.nl
NL67 RABO 0326 6138 54.

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.

2

tel. 0315 - 37 72 12

tel. 0315 - 65 14 96

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.

Gaanderen - H. Augustinus/H. Martinus
Kerkstraat 72, 7011 CP Gaanderen.
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).

tel. 0315 - 32 32 23

Silvolde - H. Mauritius
Secretariaat: Pr. Bernhardstraat 4, 7064 GG Silvolde
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.

tel. 0315 - 38 61 09

tel. 0315 - 32 30 10

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
Secretariaat:
tel. 0315 - 34 20 44
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
E-mail: rkvarsseveld@mlparochie.nl
Secretariaat: H. Damen,
Graaf van Lohnstraat 35, 7051 CB Varsseveld.
NL68 INGB 0000 2908 63 - kerkbijdrage.

Belangrijk om te weten
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De leden van de redactie van de Vreugdebode
wensen u allen gezegende kerstdagen
en een voorspoedig nieuwjaar!
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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 Vernooystraat 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 de volgende uitgave van de Vreugdebode 1 - 2019 kunt u vóór 13 JANUARI 2019
per mail sturen naar een van de locatiecorrespondenten (zie pagina 34).
De uitgave van de Vreugdebode 1 -2019 verschijnt op 5 FEBRUARI 2019 en is voor
de periode van 8 FEBRUARI tot en met 4 APRIL 2019.
Foto’s moeten minimaal 1 MB zijn en als aparte bijlage (JPEG) worden meegestuurd.
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Kerk in de samenleving
In de eerste jaargang van de Vreugdebode
kozen we het thema ‘Kerk in de
Samenleving’ voor het hoofdartikel.
Er is voldoende gespreksstof om in
2018 met dit thema verder te gaan. Er
wordt in dit kader een persoon, instelling, groep, actie of initiatief onder de
aandacht gebracht. Waar wordt kerk-zijn
zichtbaar in de samenleving, waar zien
en ervaren we gelovige, kerkelijke inzet en
betrokkenheid?
Op de eerste plaats zoeken we de
onderwerpen in het grote gebíed van onze
Parochie Maria Laetitia, maar misschien
zal blijken dat ook een onderwerp van
buiten de parochiegrens interessant
genoeg is voor een artikel.

Soms ontmoet je mensen met wie
je onmiddellijk een klik hebt omdat
je niet hoeft te zoeken naar de juiste
golflengte. Zo’n cadeautje gaf het leven
me al eerder bij mijn kennismaking met
Anita en Ben Simmes. Met Anita kwam
ik in gesprek toen zij orgel speelde bij
avondwakes waarin ik voorganger was
en Ben leerde ik kennen bij het afscheid
van zijn vader. Nu spreek ik beide
gepassioneerde musici op zoek naar
antwoorden op mijn vraag hoe muziek
in hun beleving kerk en samenleving
verbindt.
Ik merk op: „Jullie zijn beiden docent
aan de muziekschool en begeleiden
veel leerlingen hier thuis. Daarnaast
bieden de koren met de begeleiding
die zij nodig hebben, jullie toch zoveel
mogelijkheden dat jullie de kerk niet
echt nodig hebben om de kost te
verdienen?”
Ik raak een gevoelige snaar. Er komt een
intens gesprek op gang waarin vooral
onze harten spreken en waarbij telkens
voelbaar is wat Anita verwoordt als
ze zegt: „De kerk hoort er gewoon bij
omdat mijn leven zonder geloof veel
minder diepgang zou hebben.”
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In gesprek met Anita en Ben Simmes Gregoriaanse gezangen als in de meerstem-

‘Verbinding maken’
‘De verbinding van het verticale met het
horizontale’
„Bij mij is het allemaal begonnen in de kerk in
Netterden”, vertelt Ben. „Als kind was ik diep
onder de indruk van wat zich daar allemaal
afspeelde. Ik ging mee met mijn vader die in
het kerkkoor zong, en was gefascineerd door
de rituelen met daaromheen die prachtige
muziek. Betoverend vond ik dat vooral als
het koor die mooie Gregoriaanse gezangen
zong. Ook toen ik later met het jongerenkoor werkte, heb ik altijd gezocht naar die
magie. En ja, de kerk was vol en wij liepen
over van enthousiasme, maar de vraag of
de gezongen liederen van toen liturgisch
verantwoord waren, kwam toen nog niet in
ons op.”
Anita haakt aan en zegt dat de kerk bij haar
leven hoort. „Ik ben blij dat ik gelovig ben
opgevoed. Zonder de kerk mis ik een stukje
gemeenschapszin. Muziek zorgt daarbij voor
verbinding, net als in het kruis de verticale
lijn naar God en de horizontale lijn naar
elkaar.” Ons gesprek komt als vanzelf op ons
geloof, op wie God voor ons is, onze twijfels
en onze kerk die een sleutelrol speelt in ons
gelovig bestaan.
Het instituut kerk heeft voor ons veel buitenkant en het valt ons moeilijk te leven met
de stelligheid waarmee de kerk naar buiten
treedt. „Ik heb een afkeer van de dogmatische kerk en vooral van haar belerende
toon”, lucht Ben zijn hart. „Maar”, zegt
Anita, „er is zoveel binnenkant. Ik zoek naar
zingeving, naar iets dat mijn leven voorbij de
oppervlakkigheid zin geeft, naar bezieling.
Door wat ik in vieringen mee krijg, denk ik
veel meer na. Om me heen merk ik ook dat
mensen op zoek zijn naar rust en stilte. We
krijgen weinig tijd om wat voor ons belangrijk is, naar binnen te brengen, want zelfs de
kleine momenten van rust en stilte zingen of
spelen we vol. Het lijkt wel of we bang zijn
voor de stilte.”
‘De schoonheid van de muziek’
Voorbij de geloofsgetuigenissen krijg ik van
Ben college als ik hem vraag hoe hij verklaart
dat kerk en muziek in onze samenleving
zo dicht bij elkaar staan. Hij begint bij de
schoonheid en de inspirerende werking
van de kerkmuziek, de esthetiek. Die vinden
we in zowel de eenstemmige eeuwenoude

mige motetten en missen, maar ook in de
herhaling en de stilte in de muziek die haar
soms het karakter van een mantra geven.
„Daarbij is het voor mij een droom dat de
samenzangmomenten ook daadwerkelijk door alle aanwezigen sámen worden
gezongen; verbinding bij uitstek! Helaas blijft
het vooralsnog vaak bij deze diep gekoesterde wens omdat mensen in onze kerken
nauwelijks meezingen. Koren daarentegen
willen zich heel graag laten horen. Dan is het
wel eens lastig om de muziek in een viering
niet te laten klinken als een concert. Als je
bedenkt dat zo’n 80 procent van de koormuziek van oorsprong religieus is, dat grote
componisten als Mozart en Bach hun brood
verdienden in de kerk en dat de meeste
kerken prachtige concertzalen zijn, ligt het
voor de hand dat koren willen schitteren in
deze muziek.”„En toch”, zegt Anita, „muziek is
niet voor de ego’s van koor en dirigent. Die
moet ten dienste staan van de liturgie met
de nodige aandacht voor samenzang en
acclamaties.”
Ben vult aan dat hij het als een taak ziet om
koren en publiek ‘op te voeden’ door ze mee
te geven dat er naast het bekende repertoire
zoveel meer mooie en goede muziek is. Zijn
muziekkeuze is daarom een tijdrovende
bezigheid waarbij het criterium altijd een
stukje uitdaging is, gekoppeld aan een
hoge mate van muzikaliteit en vocaliteit. De
belangrijkste vraag die hij zich daarbij stelt
is: kan deze muziek mij raken? „Wanneer
ik mijn keuzes gemaakt heb, ga ik er als
dirigent helemaal voor. Dat betekent dat
ik tijdens de repetities de tijd heel efficiënt
gebruik en probeer de zangers uit te dagen
het maximale uit zichzelf te halen. Op het
moment dat mensen voelen hoe mooi de
muziek is, willen ze niet anders.”
In zijn vurig betoog onderbreek ik Ben
en vraag hem naar zijn mening over alle
bladzijden die onze kerk als het ware uit de
‘Gezangen voor Liturgie’ heeft gescheurd. Hij
weet onmiddellijk dat ik doel op de liederen
van Oosterhuis en zegt dat hij zich dood
ergert aan het verketteren van diens teksten.
Dan verlegt hij het perspectief en spreekt
hij over de kracht van onze universele kerk,
want waar je in onze wereldkerk ook komt:
„Je voelt je er altijd thuis. Onze moederkerk
is als een warm bad. De rillingen lopen over
je rug als je bijvoorbeeld in Rome met alle
mensen uit volle borst het Credo zingt.” Anita
voegt hieraan toe dat ze zich in kerken en

tussen de mensen heel verbonden voelt: „Mij
raakt het mystieke. Ik geloof in ‘God is Liefde’.”
Het ‘complimentenballetje’
Van mensen in mijn omgeving hoor ik hoe
ze genieten van de pianolessen van Ben en
Anita. Ik wil graag weten hoe zij dat voor
elkaar krijgen. Ben zegt dat hij aandacht en
vertrouwen wil uitstralen en dan wijst hij op
de band die Anita met de meeste leerlingen
heeft en hoe dat de basis is voor plezier en
succes. Nu het ‘complimentenballetje’ heen
en weer stuit, ervaar ik het wederzijdse
respect voor elkaars talent. Over de aanpak
zijn ze het met elkaar eens. „Het gaat om
verbinding maken”, zegt Anita, „want als
leerlingen zich op hun gemak voelen, zich
veilig weten, kun je met ze aan het werk.”
„Denk echter niet,” zegt Ben, „dat ik geen
eisen stel, want ik verwacht van mijn leerlingen dat ze ook thuis aan het werk gaan. Ik
kan ze alleen verder brengen als ze daar zelf
tijd in steken en hun best doen. Van daaruit
gezien ben ik ook voor mijn koorzangers
een strenge leermeester, net zoals ik dat

overigens voor mezelf ben wanneer ik laat
in de avond of heel vroeg in de morgen
hier thuis aan de vleugel studeer en bezig
ben met mijn muziek. Ik voel me dan een
gelukkig mens.”
Haar hoofd steunend op haar hand kijkt
Anita naar Ben en zegt: „Muziek is emotie
en vanuit het gevoel een middel tot verbinding. Ons leven en dat van onze drie jongens
draait om muziek. Wij zijn allemaal gevoelsmensen en ik kan niets met mensen die
alles puur rationeel benaderen. Ik weet
ook zeker dat wanneer ik niet in de muziek
terecht gekomen was, iets zou doen waarbij
het wezenlijk is vanuit het hart persoonlijk
contact te maken. Een vriendin van mij is
uitvaartverzorger. In dat werk help ik haar
en ook hierin moet je allereerst met mensen
in gesprek komen om dan je werk goed te
kunnen doen.”
‘De mooiste tijd van het jaar’
Tot slot vraag ik hen hoe ze naar Kerstmis
toeleven, want dat moet hier thuis een
hectisch drukke tijd zijn. Eenstemmig geven

Anita en Ben aan dat de kersttijd voor hen
de drukste maar ook mooiste tijd van het jaar
is. Ben benadrukt dat in deze donkere tijd
van het jaar mensen extra op zoek zijn naar
licht en warmte en dat hij het fantastisch
vindt dat hij, net als Anita en de jongens,
een muzikaal steentje kan bijdragen. „Daarin
voelen wij ons echt bevoorrechte mensen
en hier zijn we dankbaar voor,” zegt Anita,
„want het is uniek dat de jongens ook weer
meegaan in het raken met muziek. Natuurlijk
is het een heel georganiseer met alle muziek
die klaar moet liggen, de schoon gestreken
overhemden en daartussendoor nog het
eten bereiden. Ik ga altijd met veel plezier
naar concerten, naar vieringen, ontmoet
enthousiaste mensen en kom daar dan nog
blijer vandaan, want het is in de muziek
nooit eenrichtingsverkeer.”
Joop Kraan
Foto’s: Ton Harbers

„Het gaat om
verbinding maken
want als leerlingen
zich op hun gemak
voelen, zich veilig
weten, kun je met ze
aan het werk.”
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De tijden veranderen…
Aanpassing aanvangstijden weekendliturgie in eucharistische
centra en op locatie
Het pastoraal team en het parochiebestuur hebben in goed
overleg besloten om per 1 januari 2019 een aanpassing door
te voeren in de aanvangstijden van de weekendliturgie in onze
Parochie Maria Laetitia. De belangrijkste verandering betreft de
aanvangstijden van de eucharistievieringen in de twee eucharistische centra op zondag:
- Doetinchem
11.00 uur (dit was 10.30 uur)
- Ulft
09.30 uur (dit was 10.00 uur)
Dit besluit wordt ingegeven door het feit dat het de mogelijkheid
schept om één priester de beide vieringen te laten verzorgen.
Hoewel ons team nu nog over twee (half-time) priesters kan
beschikken, zijn er vele momenten in het jaar waarop ook op
de andere locaties hun aanwezigheid wordt vereist. Daarnaast
zal het pastorale team in de nabije toekomst kleiner worden en
kan er steeds minder een beroep worden gedaan op de ouder
wordende emeriti die ons ten dienste willen staan. Dat maakt
verandering noodzakelijk. Daarbij kiezen wij voor de duidelijkheid van vaste aanvangstijden en de handhaving van twee
eucharistische centra. Ten gevolge van deze verandering kunnen
de eventuele zondagmorgenvieringen in Etten en Gaanderen
aanvangen om 9.30 uur (dit was 9.00 uur). Over de frequentie van
vieringen buiten de eucharistische centra blijven we als pastoraal
team met de locaties in contact.
De tijden veranderen. We hopen op uw begrip.
Namens pastoraal team en parochiebestuur,Pastoor Hans Pauw

Oecumene
in de Week van
gebed voor de
eenheid
Zondag 20 januari 2019
begint de Week van
gebed voor de eenheid
van de christenen.
Deze zondag vieren we
als kerken en geloofsgemeenschappen in de
gemeente Oude IJsselstreek met elkaar!
De zondag wordt gestart met een oecumenisch ochtendgebed
in vier dorpen: Gendringen, Silvolde, Terborg en Varsseveld.
Na dit oecumenisch ochtendgebed in een van de dorpen
stappen we in de auto of op de fiets en rijden we naar Varsseveld.
In Varsseveld komen we samen in de Grote of Laurentiuskerk
(Kerkplein 1).
Vanaf ongeveer 11.00 uur start daar een interessant en inspirerend programma onder het genot van een kopje koffie of thee.
Dit programma wordt afgesloten met een gezamenlijk middaggebed rond 12.00 uur. Daarna is er voor eenieder die er zin in
heeft een broodje.
Van harte welkom!

Sfeervolle Vormselviering op zondag 25 november 2018 in de OLV-kerk Doetinchem
Zondag 25 november ontvingen 34 kinderen uit de parochie in een
sfeervolle viering het sacrament van het vormsel. De kinderen hebben
zich op 3 locaties voorbereid op deze bijzondere dag. Op zaterdag 20
oktober heeft de groep al vast kennis met elkaar gemaakt door het
volgen van een aantal workshops. Ook de Vormheer Mgr. H. Woorts
verzorgde die dag een workshop om hen nog het een en ander uit
te leggen over het vormsel. Tijdens één van de workshops werd er
ook verteld over de kerstpakkettenactie in onze parochie op 13 en 14
december. De kinderen werd gevraagd om één of meer artikelen mee
te brengen naar de vormselviering. Hier werd door de vormelingen

goed gehoor aan gegeven. Er kunnen al een heleboel mensen blij
worden gemaakt met een kerstpakket! De vormelingen zullen ook
gaan helpen bij het inpakken van deze pakketten. De zang in de viering
werd verzorgd door het koor Monte Vino uit Wijnbergen. Aan het eind
van de viering werd er door pastor Mia Tankink nog een woord van
dank uitgesproken voor alle werkgroepleden en in het bijzonder voor
Harold Blaauwgeers. Hij heeft zich ruim 8 jaar met hart en ziel ingezet
voor de vormselwerkgroep uit Ulft.
Alle vormelingen van harte gefeliciteerd!
Gezamenlijke vormselwerkgroepen parochie Maria Laetitia

Eerste Heilige Communie in Parochie
Maria Laetitia
In het voorjaar krijgen
kinderen van groep 4
de gelegenheid om de
Eerste Heilige Communie
te ontvangen in onze
parochie.
Voorbereiding
De kinderen worden
voorbereid op de Eerste
Heilige Communie door werkgroepen, waarbij samengewerkt wordt
tussen verschillende locaties, afhankelijk van het aantal eerstecommunicantjes en werkgroepsleden.
De eerstecommunicantjes van de locatie OLV Tenhemelopneming/H.
Geest worden in Doetinchem voorbereid op de locatie OLV
Tenhemelopneming.
De coördinator is Chantal van der Sanden (chvdsanden@gmail.com).
De voorbereiding van de locaties H. Martinus Wijnbergen/De Huet is
op de locatie H. Martinus in Wijnbergen.
De coördinator is Ada Loeven (t.loeven@upcmail.nl).
De voorbereiding van de eerstecommunicantjes van Gaanderen
(H. Augustinus/H. Martinus), Terborg (H. Georgius) en van Etten (H.
Martinus) gebeurt ook gezamenlijk.
De coördinator is Angela Steenbreker (pelgrim40@kpnplanet.nl).

ALLERZIELEN
Allerzielen, altijd weer een viering die het hart
raakt van tallozen die in het afgelopen jaar een dierbare hebben
verloren. De rust, de stilte, het gebed, het gedragen gezang, het
noemen van de namen en de leeftijd, het delen van verdriet en emotie.
Het doet je beseffen dat de dood van de genoemden onherroepelijk is,
maar dat liefde en herinnering levend blijven. Ook dát deel je samen.
Twee dagen na de allerzielenviering werd ik aangesproken door een
dochter van een overleden vader. Zij was boos en verontwaardigd.
Zij had in de kerk gezeten, maar haar vader was niet genoemd in
de opsomming van de overledenen van het afgelopen jaar en in de
intenties. Ook was er geen kaars en geen gedachteniskruisje. Zij vond
het maar niets en was daarom voornemens zich uit te laten schrijven
uit de kerk.
Op mijn vraag of haar vader kerkelijk was begraven of gecremeerd,
antwoordde zij dat zij (de kinderen) geen kerkelijk gedoe wilden en
de crematie had in besloten kring plaatsgevonden.
Maar hadden zij dan wel een bericht van overlijden gestuurd aan het
secretariaat van de geloofsgemeenschap? Niet dus, dat had men niet
nodig gevonden.
In de administratie kwam, na onderzoek, geen bericht van overlijden van de vader voor. Dagen daarna kwam via SILA, het centrale
administratiesysteem van het bisdom, het bericht van overlijden
binnen.
Jan Bekker

De kinderen van de geloofsgemeenschappen van Ulft, VarsselderVeldhunten en Azewijn worden eveneens samen voorbereid op de
Eerste Heilige Communie.
De voorbereiding van de eerstecommunicantjes van de locaties
Silvolde, Varsseveld, Breedenbroek en Dinxperlo vindt ook gezamenlijk plaats.
Voor de locaties Silvolde en Varsseveld is Henk Bulsink coördinator (henkengerard@hetnet.nl). Voor de locaties Dinxperlo en
Breedenboek kunt u de kinderen opgeven bij Simone Harbers
(simone.harbers@outlook.de).

Informatieve
avond:
‘Eenzaamheid,
is er mee te leven!

Aanmelding
Een aantal kinderen is reeds benaderd om zich voor de Eerste
Heilige Communie aan te melden via de scholen of een brief van de
locatie. Is uw kind nog niet benaderd en wilt u graag dat uw kind de
Eerste Heilige Communie doet, dan kunt u zich aanmelden via de
coördinatoren van de werkgroepen (zie boven) of door een aanmeldingsformulier via de website (www.maria-laetitia.nl) te downloaden
en per omgaande te retourneren naar het Centraal Secretariaat van
de Parochie Maria Laetitia.

De Vereniging WORLD (Werkoverleg Overheid Religies en
Levensbeschouwingen in Doetinchem) houdt een informatieve
bijeenkomst over eenzaamheid in Doetinchem: woensdagavond 12
december om 20.00 uur in het gemeentehuis.
Er zijn vele en velerlei initiatieven en het is goed om die met elkaar
te delen. Ook bij levensbeschouwelijke groeperingen zijn er initiatieven om wat te doen aan eenzaamheid. Het is de bedoeling om deze
die avond met elkaar te delen. De Coalitie Erbij heeft in Doetinchem
het voortouw genomen om eenzaamheid breedschaliger te bestrijden. Iemand van deze organisatie zal nadere info geven over de vele
plannen in Doetinchem. Vanwege de gemeente zal wethouder Frans
Langeveld reageren op wat er is en waar zo mogelijk de gemeente
Doetinchem een rol bij kan spelen.

De werkgroepen Eerste Communie
Pastor Berrie Daalhuizen
Pastor Mia Tankink

Ieder is er welkom: woensdagavond 12 december, 20.00 uur in het
gemeentehuis. Aanmelding kan via: info@worldoetinchem.nl.
Meer informatie over WORLD: http://worldoetinchem.nl/

De voorbereiding van de eerstecommunicantjes van Gendringen,
Netterden en Megchelen vindt eveneens gezamenlijk plaats.
De cöordinator is Bianca Verheij (biancavanbrakel@hotmail.com).
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Torentje, torentje bussekruit

Breedenbroek: Kayleigh Geven, Thomas Geven; Doetinchem: Samuel Bolder Barahona, Liv Bruinenberg, Shanella van Deun, Floris Gosselink, Dionne Janssen,
Rayshaira Jennie, Laura de Jonge, Mette de Haan, Ties van Marwijk; Etten: Indi Hoenholt, Levi Hoenholt, Fiene Kersten, Thijs Melchers; Gaanderen: Milan van
Aalst, Justin van Acken, Rick Franssen, Guusje van der Heijden, Lars Dekker; Gendringen: Christiaan Akwali, Suza Giesen, Lieke Willemsen, Anouk Wissing; Ulft:
Anna Arentz, Romée Duistermaat, Joëlle Giezen, Nout Goes, Philip Pothof, Bram Teunissen, Dien Wijkamp; Silvolde: Luca Heuvels; Sinderen: Mart Willemsen.
VREUGDEBODE 7 DECEMBER 2018 - JANUARI 2019
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Uitvaartverzorgers Ellen Wezendonk, Janet Ostendorp, André Zaalmink en Ilse Huls

Wij zijn
er voor u.
Bel ons gerust voor meer informatie of een persoonlijk gesprek over uw uitvaartwensen.
Monuta
T 0315 - 630 405 (dag en nacht bereikbaar)
188x87 Adv Monuta Ulft.indd 1

Gezellig even
bijkletsen in
onze brasserie?
St. Jorisplein 14
7061 CN TERBORG
T +31(0)315 39 71 39
www.deroodeleeuw.com

De Roode Leeuw. Het moment is daar.

15-11-17 16:31

Inspirerende dag rond lokaal geloven
Op zaterdagmorgen 17 november kwamen ruim 25 vrijwilligers bij
elkaar in de Mariakapel van de Paskerk in Doetinchem. Een ochtend
luisteren naar ervaringen in geloofsgemeenschappen rond het
proces van veranderingen dat op gang kwam nadat het bericht
kwam dat kerken zouden sluiten. We hoorden over onbegrip,
weerstand, verdriet en teleurstellingen. Verschillende emoties die
werken als in een proces van rouw dat mensen ook na verlies van
geliefden kunnen meemaken.
Maar gaandeweg in de voorbije jaren drong ook de realiteit door, er
moet iets gebeuren, we willen verder. De vraag is dan: hoe dan? Daar
ging een deel van de ochtend ook over, een vervolg op een eerste
dag in 2017. Samen met Steven van Woerkom en Herman Agterhoek
heb ik deze dag voorbereid. Herman hield ons ook nu voor dat alle
geloofsgemeenschappen een ingrijpende wending doormaken. Dat
realiseren we ons niet altijd. En je doet dat niet zomaar. Je bent nog
nooit in de situatie geweest dat je lokaal op grond van eigen geloven
vormgeeft aan je eigen geloof. Met elkaar ter plekke leerling van
Jezus Christus proberen te zijn. In die kanteling, in het proces naar
(kleine) lokale, maar wel vitale, geloofsgemeenschappen hebben we
elkaar hard nodig. Samen de zoektocht aangaan en het wendingsproces met de mogelijkheden die je hebt vorm en inhoud geven.
Een boeiende ochtend. Geloven en toekomst van geloven en Kerk
gaan ons ter harte, dat merkten we aan elkaar. Een innerlijk vuur van
geloof, dat ons hoop en vertrouwen mag geven voor de toekomst.
We spreken af om in het voorjaar van 2019 deze dag te vervolgen. Er
liggen nog enkele onderwerpen die we samen willen bespreken en
doordenken: aan het lokaal vormgeven aan geloven gaat de vraag
vooraf: waar geloof ik in? En: hoe zijn we als geloofsgemeenschap
present in de samenleving, de diaconale presentie? Het pastorale
beleidsplan geeft aan dat lokale geloofsgemeenschappen in de
toekomst steeds meer de diaconale kleur (dienen te) krijgen.
Ook de pastores van de diverse pastorale teams uit Oost-Gelderland
realiseren zich die wending en zij komen begin 2019 bij elkaar
om, onder leiding van Herman Agterhoek, te overdenken wat dit
betekent voor henzelf en hun rol en zending.
‘De tijd kantelt, voor wie erin gelooft’ is de titel van een boek dat
Herman schreef. Hij was dienstverlener kerkopbouw in de bisdommen Utrecht en Groningen-Leeuwarden. Een hoopvol boek dat
gaat over het wereldwijd kantelen van de tijd. Waarbij je je tegelijkertijd realiseert dat het kantelen van de tijd, de snelheid waarmee
het gaat, mensen ook kan verpletteren. Mensen die het niet meer
houden, mensen voor wie er geen her-ademing meer is.
Belangstellenden kunnen het boek eventueel bij hem bestellen via:
h.agterhoek@upcmail.nl
Diaken Cor Peters

Kerstpakkettenactie 2018

Op 13 en 14 december vindt de jaarlijkse kerstpakkettenactie plaats. Veel vrijwilligers ondersteunen dit caritasproject,
dat zich richt op mensen die met armoede te maken hebben.
Diverse instanties uit de Gemeenten Doetinchem en Oude
IJsselstreek maken het mogelijk dat wij weten bij wie een
pakket met levensmiddelen welkom is. U kunt helpen door op
13 december tussen 16.00 en 18.00 uur levensmiddelen naar de
parochiekerken te brengen. We rekenen weer op uw medewerking. U kunt ons ook steunen door een financiële gift op IBAN
nr.: NL54RABO0159066085 t.n.v.
PCI Maria Laetitia.
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Van de
bestuurstafel
Pastoraal team en bestuur buigen zich
momenteel over een nieuw beleidsplan
2019-2022. Het beleidsplan heeft als motto:
‘Met geloof de toekomst in.’
In hoofdlijnen zal het beleid uit het vorige plan 2015-2018 worden
voortgezet.
Hoewel uit de zin ‘Met geloof de toekomst in’ een positieve
verwachting wordt uitgesproken, mogen we, naast vele positieve
ontwikkelingen, niet aan onze zorgen voorbij gaan.
Positief is natuurlijk de geweldige inzet van de vele vrijwilligers
in de verschillende locaties (hoewel niet alle locaties bezet zijn).
Zonder deze vrijwilligers zijn de locaties niet meer levensvatbaar. Als
gelovigen bepalen we namelijk zelf of onze (plaatselijke) gemeenschap blijft bestaan. Waren we in het verleden afhankelijk van
de initiatieven vanuit de kerkelijke overheid, de tijd van de echte
eigen zelfwerkzaamheid is nu echt aangebroken. Gelukkig zien we
verschillende hoopvolle initiatieven.
Kardinaal Eijk verwacht op termijn in ons bisdom nog maar tien
open kerken. (Betekent dat voor onze parochie nog maar één
kerkgebouw?) De nodige kerkgebouwen zijn inmiddels al in andere
handen overgegaan. We vrezen dat ook in onze parochie nog kerken
zullen moeten sluiten. De twee eucharistische centra zullen daarom
een steeds duidelijkere rol te vervullen krijgen.
Zorgen zijn er ook op personeelsgebied. Komend jaar zullen twee
gewaardeerde full-time pastores, Mia Tankink (pastoraal werker) en
Cor Peters (diaken), van hun pensioen gaan genieten. Wij verwachten niet dat zij snel vervangen zullen worden. Op de overgebleven
pastores zal een steeds groter beroep worden gedaan. Aanpassingen
van ‘dienstroosters’ zijn niet te vermijden.
Ook zorgelijk is dat landelijk, maar ook in onze parochie, het kerkbezoek terugloopt en tevens het aantal vrijwilligers vermindert.
Voor u ligt het kerstnummer.
Tijdens de advent bereiden we ons voor op de komst van Christus.
Weliswaar vieren we Zijn geboorte, maar we herdenken natuurlijk
wat Hij 30 jaar later ons heeft voorgehouden. Hij is gekomen om ons
te bemoedigen in duistere tijden en om ons te leren dat er altijd licht
is aan het eind van een donkere tunnel.
Mogen wij ook daarom onze toekomst in geloof en met vertrouwen
tegemoet zien!
Namens het bestuur een goede kerst toegewenst,
Ben Preijer
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Advent: oefening in wachten

Pastorale column

De adventsperiode is een tijd van wachten. We
zien uit naar de komst van het Licht, de geboorte
van Jezus, met Kerstmis. Wachten heeft aan de ene
kant iets hoopvols; het wordt gedragen door het verlangen naar
wat komende is. Aan de andere kant is wachten getekend door
gemis: datgene of diegene op wie we wachten, is er nog niet. Er
ontbreekt ons nog iets of iemand.
Kunnen we nog wachten? Ongeduld en haast helpen niet om
het wachten een kans te geven. De Advent helpt ons om het
wachten uit te houden en in te oefenen. Wachten geeft ruimte
aan God, de komende, het ongekende in ons midden.
- Maandag:
17 december
Tijd:		
19.30 - 21.00 uur
Plaats:		
OLVrouw, Doetinchem
- Woensdag:
19 december
Tijd:		
19.30 - 21.00 uur
Plaats:		
Petrus en Pauluskerk, Ulft

door Hans Pauw

Een ander licht op kerstmis!?

Bestuur Parochie Maria Laetitia
is op zoek naar jou!
Binnen het parochiebestuur Maria Laetitia zijn momenteel
de functies van vice-voorzitter en portefeuillehouder
communicatie vacant.
Wil een parochie in deze woelige tijden haar primaire taken
op een verantwoorde en toekomstgerichte wijze kunnen
blijven uitvoeren, dan is willen en kunnen meedenken over het
functioneren van de katholieke parochie van groot belang.

Aanmelding
U kunt zich telefonisch of per e-mail opgeven voor de activiteiten
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.

Beschik jij over bestuurlijke en/of communicatieve
(in de breedste zin van het woord) vaardigheden,
dan wil het parochiebestuur graag met jou in gesprek gaan.
Naast bovengenoemde voorwaarden wordt,
overeenkomstig het gestelde in het
‘Algemeen Reglement voor bestuur van een parochie’
• profielschets RKK bisdom reglement
• verwacht dat je praktiserend rooms-katholiek bent,
de leer van de Kerk onderschrijft en een levensstaat voert
die daarmee overeenstemt.

Vorming & Toerusting
Spreker:
Onderwerp:
Datum:

dr. Jean-Jacques Suurmond
Gelovig ongeloof
donderdag 24 januari

Spreker:
Onderwerp:
Datum:

Jan te Lindert
Angst en Macht
donderdag 28 februari

Nadere informatie voor bovenvermelde vacatures kunnen
verstrekt worden door pastoor H. Pauw,
voorzitter van het Parochiebestuur Maria Laetitia.
e-mail: h.pauw@mlparochie.nl
telefoon: 06 -30 16 29 27

Verdere informatie over de sprekers en onderwerpen vindt u op de
website van de parochie: www.maria-laetitia.nl/activiteiten.
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.

Dopen voorjaar 2019 in de Parochie Maria Laetitia

Heb je zin om mee te doen?

Dopen			
Locatie

Datum

Tijd

Doopvoorbereiding
Doopheer

Datum

Tijd

Ulft
Ulft
Ulft
Gendringen
Doetinchem
Doetinchem
Doetinchem
Etten
Gaanderen

17 feb
05 mei
02 jun
25 mei
24 feb
07 apr
30 jun
12 mei
24 mrt

13.30 uur
12.00 uur
12.00 uur
16.00 uur
13.30 uur
13.30 uur
13.30 uur
11.30 uur
11.00 uur

Hans Pauw
Marcel Smits
Marcel Smits
Cor Peters
Hans Pauw
Hans Pauw
Hans Pauw
Cor Peters
Jan van Heugten

23 jan
09 apr
07 mei
07 mei
30 jan
06 mrt
29 mei
16 apr
19 feb

20.00 uur
20.00 uur
20.00 uur
20.00 uur
20.00 uur
20.00 uur
20.00 uur
20.00 uur
20.00 uur

Elke donderdagmorgen (om de veertien
dagen) is het beheer- en onderhoudsteam
actief op het Antoniuskerkhof in Ulft. Ons
kerkhof wordt nog mooier als jij (v/m) ook
komt helpen. Heb je zin om mee te doen? Op
donderdagmorgen ben je altijd welkom. Je
hoeft je niet aan te melden. Denk je, ik ben niet
zo goed in tuinonderhoud, dan niet getreurd.
Er zijn ook beheerstaken, dat is dankbaar
werk. Kom in ieder geval een keertje kijken.
We drinken ook koffie en het ‘s Hemelsloon is
gegarandeerd.
Met vriendelijke groeten en tot ziens!

Wilt u uw kind laten opnemen in onze geloofsgemeenschap, dan kan dat via het Centraal Aanmeldpunt
Dopen, telefonisch bereikbaar op 0314 - 39 10 91. Alleen op maandag, woensdag en vrijdag van 09.30
tot 12.00 uur. Ook kunt u een doop opgeven via e-mailadres: dopen@mlparochie.nl
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Kerstmis lijkt steeds grootser gevierd te worden in onze streken.
We merken dat er steeds eerder kerstartikelen in de winkels liggen
uitgestald. Tuincentra lopen daarbij voorop. De kerstmarkten en
kerstconcerten worden talrijker, het aanbod in supermarkten, bij
slagers en bakkers wordt almaar luxer, zeker nu de economie weer
aantrekt.
Voor wie met gelovige ogen naar Kerstmis uitziet, is dat allemaal
toch wat wonderlijk. Is Kerstmis dan werkelijk zo’n groot, belangrijk feest? Als we kijken naar de evangelisten, valt dat reuze mee.
Marcus neemt niet eens de moeite over de geboorte van Jezus te
spreken. Lucas doet dat wel. Hij laat herders opdraven bij de stal. Zo
benadrukt hij het goddelijk herderschap van het pasgeboren kind,
zoals Jesaja meermaals profeteerde dat God zelf zal komen en als een
herder voor zijn volk zal zorgen (vergelijk bijvoorbeeld Jesaja 40,11).
Bij Matteüs komen de wijzen uit het oosten het kind zoeken die zijn
goddelijk-koninklijke status bevestigen. Al met al zijn het, eerlijk
gezegd, maar bescheiden verhalen. Het is dan ook nog maar het
begin van het evangelieboek en zoals u weet: de werkelijke ontknoping komt meestal in het slot! De verhalen over Jezus’ geboorte
zijn feitelijk niet meer dan opmaten naar de blijde boodschap van
Zijn verrijzenis. Dat vieren we met Pasen, vaak met heel wat minder
‘toeters en bellen’. Dit geeft dus gelovig te denken.
Om te ontkomen aan allerlei valse kerstromantiek en eindejaarssentimenten zouden we misschien beter kunnen lezen in de proloog
van het Johannesevangelie (1, 1-18). We lezen het in de liturgie op
Eerste Kerstdag (dagmis). Het beschrijft Jezus’ geboorte als een
nieuwe schepping, een nieuw begin. Maar het is niet zo’n eenvoudig
begin als ‘in den beginne’. Riep God in het scheppingsverhaal nog
gewoon: ‘Er moet licht zijn’ - en er was licht. Bij Johannes lezen we dat
Jezus’ komen onder ons een strijd betekent tussen licht en donker:
duisternis die het licht niet aanneemt, licht dat niet werd erkend en
tóch genade brengt aan allen die in dit licht geloven.
Ik vind dat een mooi kerstverhaal. Juist in deze tijd van het jaar zie ik

veel mensen worstelen met het licht en donker
in hun leven, met hoop en teleurstelling, met
vreugde en verdriet. Ik denk aan de mensen
voor wie de dokter een slecht bericht had, aan mensen die het
pijnlijke gemis ervaren van een dierbare, hun geliefde, hun kind. En
ook aan de vele jonge en oudere mensen met burn-out verschijnselen en depressieve klachten. Juist kerstmis als feest van het licht, als
geboortefeest van Hem die het licht der wereld is, doet ons beseffen
dat er nog heel veel duisternis is, onvrede, lijden en pijn. Maar in die
duisternis breekt het licht door. Niet zonder slag of stoot, je moet het
willen zien, je moet het leren ontdekken. Dat is Kerstmis: je ontworstelen aan de duisternis en je toevertrouwen aan het licht van God
dat op ons toekomt, steeds op verborgen, verrassende wijze, op
plaatsen waar je het niet verwacht, zoals eens in Bethlehem.
Namens het pastorale team en het parochiebestuur wens ik u allen
van harte een Zalig Kerstfeest en een voorspoedig Nieuwjaar!
Pastoor Hans Pauw

Proloog van het Johannes-evangelie:
In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord
was God. [2] Het was in het begin bij God. [3] Alles is erdoor
ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. [4] In
het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen.
[5] Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet
in haar macht gekregen. [6] Er kwam iemand die door God was
gezonden; hij heette Johannes. [7] Hij kwam als getuige, om van
het licht te getuigen, opdat iedereen door hem zou geloven. [8] Hij
was niet zelf het licht, maar hij was er om te getuigen van het licht:
[9] het ware licht, dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam.
[10] Het Woord was in de wereld, de wereld is door hem ontstaan
en toch kende de wereld hem niet. [11] Hij kwam naar wat van
hem was, maar wie van hem waren hebben hem niet ontvangen.
[12] Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het
voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. [13] Zij zijn niet
op natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk verlangen of uit de
wil van een man, maar uit God. [14] Het Woord is mens geworden
en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij
hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van
de Vader. [15] Van hem getuigde Johannes toen hij uitriep: ‘Hij is het
over wie ik zei: “Die na mij komt is meer dan ik, want hij was er vóór
mij!”’ [16] Uit zijn overvloed zijn wij allen met goedheid overstelpt.
[17] De wet is door Mozes gegeven, maar goedheid en waarheid zijn
met Jezus Christus gekomen. [18] Niemand heeft ooit God gezien,
maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader
rust, heeft hem doen kennen.
Uit: De Nieuwe Bijbelvertaling: © Nederlands Bijbelgenootschap, Haarlem, 2004.

Het beheer-onderhoudsteam van ons Antonius kerkhof Ulft
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Impulz

Winterwandeling door de abdijbossen

In december worden in het bos rond de abdij Sint Willibrords
enkele natuurwandelingen gehouden. Warm aangekleed is
december een prachtig moment voor een gezonde wandeling in
een sfeervol bos.
Naast informatie over het bos en het beheer daarvan, is het thema
ook de mogelijkheid van natuurbegraven op een zelfgekozen plek
in de abdijbossen. Steeds vaker kiezen mensen voor een laatste
rustplaats in de natuur. De monniken van de abdij bieden hiervoor
sinds enkele jaren gastvrijheid en tijdens de rondleiding wordt u
hierover geïnformeerd en worden uw vragen beantwoord.
U kunt uzelf hierover oriënteren via de website www.urnengedenkparken.nl. De rondleiding duurt ruim één uur en vooraf aanmelden
is niet nodig. Plaats van samenkomst: ingang van de kapel van de
abdij Sint Willibrords, Abdijlaan 1, Doetinchem. Stevig schoeisel
wordt aangeraden.
U kunt aan de gratis wandelingen deelnemen op:
• vrijdag 7 december om 14.00 uur
• zaterdag 15 december om 15.00 uur

Kun jij financiële nachtmerries
oplossen?
Dan ben jij degene naar wie SchuldHulpMaatje Oude IJsselstreek
op zoek is. We hebben voortdurend behoefte aan nieuwe vrijwilligers die ons komen helpen om mensen met financiële problemen
bij te staan. Ziekte, baanverlies, echtscheiding of andere tegenslag
ontregelt bij veel mensen de financiële situatie. Met een Maatje
vinden zij zeker een oplossing.
Ruim 30 gecertificeerde maatjes ondersteunen jaarlijks meer dan
120 hulpvragers. Hun vragen zijn zeer divers. We zetten ons in om de
hulpvragers weer zelfredzaam te maken, hun schulden op te lossen
en de financiën onder controle te houden.
We merken echter steeds vaker dat we niet alle hulpvragen direct
kunnen bedienen. En sommige Maatjes hebben wel heel veel
klanten. Dus... Wie wil?
Onze Maatjes zijn goed thuis in de maatschappij, zeer gemotiveerd,
kunnen goed met mensen omgaan en hebben veelal een financiële
en/of zakelijke achtergrond of belangstelling. Ze volgen bij ons eerst
een driedaagse cursus voor hun certificaat. Ze houden hun kennis
actueel via distant learning, eigen studiemiddagen en vrij toegankelijke intervisie bijeenkomsten.
Een Maatje werkt individueel, maar kan terugvallen op de kennis
en kunde van al zijn collega-Maatjes en wordt daarnaast bijgestaan
door een Coördinator-Senior Budgetconsulent.
De tijd die het je kost, bepaal je voor een belangrijk deel zelf. Denk
aan minimaal een dagdeel per week. Je kiest zelf of je een of meer
hulpvragers begeleidt. De ingewikkeldheid van de problemen
kan sterk uiteenlopen en je stemt jouw mogelijkheden af met de
coördinator.
Zie onze website www.schuldentelefoonoudeijsselstreek.nl of
landelijk www.schuldhulpmaatje.nl.
Nadere info bij onze coördinator, mevrouw Elfriede te Hennepe, tel.
06-51 06 40 03 of info@schuldhulpmaatje-oudeijsselstreek.nl.

Telefooncirkel
De diaconie van de PGD heeft een cirkel opgezet. Mensen die
zich eenzaam voelen of alleen wonen en behoefte hebben
aan een praatje ’ s morgens, kunnen hier aan deelnemen.
U wordt dan tussen 9.00 uur en 10.00 uur gebeld en daarna
belt u de volgende tot de cirkel rond is.
Wordt er niet opgenomen, dan gaat de vrijwilligster later op
de ochtend nog een keer bellen en anders gaat ze kijken of er
iets aan de hand is. Deze cirkel is voor iedereen.
Coördinator: Annie Janssen, telefoon 0314 - 62 25 17.

Bezoek aan
Sant’Egidiogemeenschap in
Amsterdam
Dinsdag 23 oktober zijn wij bij Sant’Egidio in
Amsterdam geweest.
Ik wist niet goed wat ik kon verwachten,
ook al ben ik vijf jaar geleden bij Sant’Egidio
in Antwerpen geweest. Wat ik me vooral
herinnerde, was dat de mensen ontzettend
blij waren met een warme maaltijd, maar dat
ik het moeilijk vond om contact met de daken thuislozen te maken.
Enkele levensjaren verder ging dit een stuk
makkelijker, vooral omdat ik in de ‘hal’ zat
waar mensen konden wachten tot er weer
plek vrij was aan tafel om te eten.
Om eerlijk te zijn, was ik best wel bevooroordeeld. Deze mensen waren zielig, want
ze konden niet eens een warme maaltijd
betalen, ze zien er vaak onverzorgd uit en
hebben niet eens veel meer dan een plastic
tasje aan spullen bij zich.
In de gesprekken die ik met deze mensen
had, kwam vooral naar voren dat ze absoluut
niet zielig zijn en ook niet zielig gevonden
willen worden. Het is niet altijd een bewuste
keuze om dak- of thuisloos te zijn of in
armoede te leven, maar sommigen zijn, op
hun manier, gelukkig.
Enkelen vinden het prima zo, vooral omdat
ze geen verplichtingen hebben door op deze
manier te leven.
Niet voor iedereen is het een bewuste keuze
om op zo’n manier te leven, maar het had
mij ook kunnen overkomen. Het gaf mij een
besef van hoe goed ik het voor elkaar heb
met mijn familie en sociale kring. Maar ook
dat spullen er niet toe doen, maar vooral de
mensen om je heen belangrijk zijn, waarbij
ook échte gesprekken gevoerd kunnen
worden.
Het was een intensieve maar zinvolle middag
en avond. Naast diepe gesprekken heb ik ook
leuke gesprekken gehad! De mensen waren
oprecht geïnteresseerd in ons en waarom wij
dit doen.
Ik heb me weer gerealiseerd hoe dankbaar ik
ben voor alles wat ik wél heb!
Iris
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Activiteiten van Impulz

Op 24 oktober hebben enkele jongeren
van Impulz een bezoek gebracht aan de
Sant’Egidio-gemeenschap in Amsterdam.
Na eerst een bezoek te hebben gebracht aan
de St. Nicolaas-basiliek in Amsterdam en een
kaarsje te hebben gebrand, zijn we hartelijk
ontvangen door pastoraal werker Colm
Dekker en enkele andere vrijwilligers van
de Sant’Egidio-gemeenschap. De ontvangst
was in het dak- en thuislozenrestaurant Sint
Franciscus Tafel gevestigd bij de Mozes en
Aäronkerk aan het Waterlooplein.
Na een uitgebreide presentatie van de
gedreven en bezielende Colm Dekker over
de Sant’Egidio-gemeenschap wereldwijd
hebben we ons dienstbaar gemaakt aan
ongeveer 85 dak- en thuislozen. We hebben
maaltijden opgeschept, uitgeserveerd en zijn
in gesprek gegaan met onze vrienden van
de straat. Onze vrienden van de straat? Ja,
onze vrienden van de straat. Dit is namelijk
de basishouding van de Sant’Egidiogemeenschap. Iedereen, ouderen, jongeren,
eenzamen, vluchtelingen, armen en vooral
dak- en thuislozen, worden ontvangen als
een vriend zonder voorwaarden vooraf
(Mat. 25, 35-40). Afsluitend hebben we
deelgenomen aan de gebedsdienst van de
Sant’Egidio-gemeenschap in de Mozes en
Aäronkerk.
Op weg terug naar de Achterhoek was het
stil. We waren vermoeid door alle indrukken
en werkzaamheden, maar vooral door de
ontmoeting. Niet alles is vanzelfsprekend
en opmerkingen als ‘wat zijn het aardige
en vriendelijke mensen’ of ‘dit had mij ook
kunnen overkomen’ werden door meerdere
jongeren geuit.
Het was een mooie, inspirerende dag die
ons aan het denken heeft gezet en die voor
herhaling vatbaar is.
Albert Gilsing

Voor meer informatie over de
Sant’Egidiogemeenschap in Nederland:
www.santegidio.nl/ en www.kro-ncrv.nl/
geloofsgesprek/seizoenen/seizoen-2017/
colmdekker170514.

•	
Nieuwjaarsborrel op zondag 20 januari
2019 met gastspreker John Mary Jesus van
de broeders van Sint Jan, aanbidding en
aansluitend samen eten. Locatie: Didam.
Voor meer informatie en voor aanmelding
voor activiteiten:
E-mail contactpersoon Parochie
Maria-Laetitia: marceljansen@outlook.com.
Facebookpagina: www.facebook.com/
jongerengroepimpulz/.
Facebookgroep: www.facebook.com/
groups/impulz/.

Kwetsbaar en klein
Een kind wordt ons gegeven,
kwetsbaar en klein,
Kan God zó onder ons wonen?
Groots en overrompelend is het spel:
God kijkt ons aan, met de ogen van dit kind.
Geraakt worden we, in hart en ziel,
Bereid om ons te keren naar die
kwetsbaarheid,
In ons zelf, In de ander, In de Ander.
Samen zullen we de aarde bewoonbaar
maken, zoals bedoeld is.
Dan breekt Gods tijd aan, een Koninkrijk
voor eeuwig de hemel op aarde.
Leonie van Straaten
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Parochiële Caritas Instelling

Breedenbroek - Dinxperlo

In memoriam

Kerkelijke armoedemonitor

Mededelingen

Armoede in Nederland was, is en blijft een heel belangrijk
diaconaal thema. In bijna alle kerken in Nederland is er een
grote betrokkenheid bij dit hardnekkige probleem. Er zijn tal van
initiatieven om ondersteuning te bieden aan mensen die in de
knel komen.
Ik denk daarbij aan de kerstpakkettenactie in de decembermaand en
de Herfst-fair op de dag van de armoede, 17 oktober, georganiseerd
door de Raad van Kerken Oude IJsselstreek. Meedoen in de
samenleving, mensen met of zonder (betaald) werk, rijk of arm.
Solidariteit met de kwetsbaren en helpen waar geen helper is.
Volgelingen van Jezus Christus willen hem navolgen in gebed en
dienstbetoon.
Het thema armoede was in 2005 aanleiding om te onderzoeken
hoeveel daar nu in omgaat. Er zijn daarna nog vijf peilingen geweest.
Een groot aantal kerkgenootschappen doet mee aan deze reeks
onderzoeken naar aard en omvang van de kerkelijke inspanningen
op het terrein van armoedebestrijding. Voor 2019 staat de volgende
peiling op de rol. Het Knooppunt Kerken en Armoede, mede ingesteld
door de Raad van Kerken, coördineert dit.
(Meer informatie: www.knooppuntkerkenenarmoede.nl/.)
De kerken willen met de monitor zichtbaar maken welk werk zij
verrichten op dit terrein. Inzicht in de praktijk is ook van belang voor
het kerkelijk beleid rond armoede en hulpverlening. Ook leveren de
onderzoeken inzichten op waarmee aanbevelingen aan instanties
en overheden geformuleerd kunnen worden. De kerken hebben met
hun diaconale werk een vinger aan de pols van de samenleving waar
het gaat om armoede in Nederland.
Het laatste rapport uit 2016 kreeg veel aandacht in kerken, media
en politiek. Uit de cijfers bleek dat er een flinke stijging was van
het aantal vragen om hulp en de bedragen die ermee gemoeid
waren. Het aantal individuele hulpvragen ging van 40.000 in 2012
naar 50.000 in 2015. Daarbij ging het om € 13,5 miljoen aan directe
hulp. Daarnaast gaven diaconale organisaties nog ruim € 15 miljoen
aan diverse projecten voor armoedebestrijding, € 4,5 miljoen aan
kerstpakkettenacties en € 2,5 miljoen aan inloophuizen. Samen €
36 miljoen. In 2012 was dat circa € 29 miljoen. De forse stijging –
ondanks krimp in leden en middelen van kerken! – leek vooral te

wijten aan de economische crisis. Inmiddels lijkt de crisis achter de
rug. Maar de tweedeling groeit en een harde kern van mensen blijft
te maken hebben met armoede en schulden. Wat zal het effect zijn
op de cijfers van het nieuwe onderzoek? De kerken houden de vinger
aan de pols en zullen opnieuw de noodklok luiden als dat nodig is.
(Bron: oecumenisch bulletin 2/2018)
Hebt u behoefte aan hulp of ondersteuning of hebt u vragen? Neem
gerust contact op met een van de pastores of diakens uit de parochie
of een van de instanties die willen helpen:
Parochiële Caritas Instelling Maria Laetitia: pci@mlparochie.nl
SchuldHulpMaatje Oude IJsselstreek: info@schuldhulpmaatjeoudeijsselstreek.nl
Buurtplein Doetinchem: www.buurtplein.nl
Diaken Cor Peters

Hebt u hulp nodig of kent u iemand die hulp nodig heeft?
Misschien kan de PCI u helpen.

Na een leven van toewijding en trouwe dienst als missionaris en
pastoor is, gesterkt door het Sacrament van de Zieken, overleden PATER HERMANUS JOHANNES (HERMAN) KLOOSTERMAN.
Hij werd geboren in Raalte op 18 december 1927 en is overleden
in Woon-Zorgcentrum Sint Jozef in Deventer op 6 oktober.
Hij was oud-missionaris op de door hem zo geliefde Solomons
Islands en emeritus pastoor van de parochies De Goede Herder
in Dinxperlo en de H.H. Petrus en Paulus in Breedenbroek.
Op 24 september 1953 deed hij zijn religieuze professie in de
congregatie van de Maristen en op 28 september 1958 werd hij
tot priester gewijd. Van 1984 tot 1998 was hij pastoor van onze
parochies waarna hij met emeritaat ging.
Wij hebben pastoor Kloosterman ervaren als een bijzonder
beminnelijke herder, diep gelovig, soms moeite hebbend met de
veranderende kerkcultuur in Nederland, maar altijd positief en
luisterend naar wat er leefde bij zijn parochianen. Zijn stuwende
kracht ontleende hij aan de heilige moeder Gods, Maria, zijn
grote voorbeeld en toeverlaat. Hij was een gezelligheidsmens
en kon genieten van een goed gesprek en een glas wijn.
Op vrijdag 12 oktober vond in de OLV Tenhemelopneming
kerk in Mariënheem de plechtige eucharistieviering plaats bij
gelegenheid van zijn afscheid waarna hij te ruste is gelegd op
het parochiekerkhof aldaar.
Wij zijn dankbaar voor zijn leven te midden van onze beide
geloofsgemeenschappen en wij hopen en bidden dat hij mag
verblijven in Gods Koninkrijk.

Samen 150 jaar

Allerzielen 2017 tot Allerzielen 2018

Vijf jubilarissen in de Goede Herderkerk

In de nabije omgeving zijn van ons heengegaan:
- Theo Schepers, 81 jaar - Theo Huls, 83 jaar - Gerard Winters, 56 jaar
- Joop Huls, 82 jaar - Fons Reusen, Lintelo, 88 jaar - Juul Koops Stroet, 89 jaar - Amber Winters, 17 jaar - Riek Duking-Snelting, 100
jaar - Theo Huls, Sinderen, 90 jaar - Antoon Vinkenvleugel, 81 jaar Pastoor Kloosterman, 90 jaar.

Tijdens de plechtige viering vanwege het Ceciliafeest in De
Goede Herderkerk heeft het bestuur van de Diocesane Sint
Gregoriusvereniging in het aartsbisdom Utrecht besloten de
volgende jubilarissen een kerkelijke onderscheiding op muziekgebied toe te kennen: Miep Brus voor haar 50-jarig koorjubileum, en
Marian Koenders, Willemien Roes, Ingrid te Pas en Ria Vinkenvleugel
voor hun 25-jarig koorjubileum. Deze onderscheidingen worden
verleend vanwege hun verdiensten voor de katholieke kerkmuziek in
Nederland, tentoongespreid binnen het kerkkoor van hun parochie.
Deze koorleden hebben voorheen gezongen in het parochiële koor
van de Petrus en Paulusparochie in Breedenbroek. Door fusie van
de beide koren in 2012 en de sluiting van de kerk in Breedenbroek
hebben zij vanaf dat moment zich ingezet in het gezamenlijke
kerkkoor in De Goede Herderkerk in Dinxperlo.

Mededelingen

U kunt contact opnemen met de plaatselijke werkgroep:
-

Azewijn:
Dinxperlo:
Doetinchem:
Etten:
Gaanderen:
Gendringen:

Riet Koster 		0314 - 65 22 03
Frans Vreemann 		0315 - 65 12 13
Martin Liefrink		0314 - 32 36 29
Ben Preijer		0315 - 32 78 86
Ria Aarntzen		0315 - 33 02 39
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.

Vervolg op pagina 17 rechterkolom
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Azewijn - Ulft - Varsselder

Koffiedrinken met Kerstmis
Mededelingen

Ook op eerste en tweede kerstdag zal
er koffie/thee geschonken worden
na de eucharistieviering in de
HH. Petrus en Pauluskerk in Ulft.
Een gelegenheid om elkaar te
ontmoeten en zalig kerstfeest
te wensen.

Terugblik op de vieringen Allerzielen

Allerzielen in het licht

Gedoopt
11-11-2018
- Levi Terlaak, Dierenriem 22, Ulft
- Lindy Polman, Neering Bögelstraat 21, Terborg

Overleden

In memoriam
Willem Vink, overleden 11 november op de leeftijd van 55 jaar.
Wij bidden voor zijn eeuwige rust en wensen de familie veel
sterkte.

12-10-2018
Annie Bergevoet-Heister, Zorgcentrum Debbeshoek, 84 jaar.
Haar crematieplechtigheid heeft plaatsgehad op 18 oktober.
14-10-2018
Willy Siemes, Zorgcentrum Debbeshoek, 82 jaar.
Zijn uitvaartdienst en crematieplechtigheid hebben plaatsgehad op 20 oktober.
5-11-2018
Annie Geerts-Visser, v/h F.B. Deurvorststraat 47a, 88 jaar.
Haar uitvaartdienst en begrafenisplechtigheid hebben plaatsgehad op 10 november.
11-11-2018
Willie Menke, Lindenstraat 3, 88 jaar.
Zijn uitvaartdienst en begrafenisplechtigheid hebben plaatsgehad op 16 november.
14-11-2018
Annie Hendriksen-Robben, Hofstraat 26, 89 jaar.
Haar uitvaartdienst heeft plaatsgehad op 19 november en haar
crematieplechtigheid op 20 november.

Mededelingen

Mededelingen

Op vrijdag 2 november om 19.00 uur was er een allerzielenviering
met aansluitend een bezoek aan het sfeervol verlichte kerkhof.
Het koor Sereen verzorgde zowel in de kerk als op het kerkhof de
muzikale omlijsting.
Het werd, mede door de grote opkomst, een mooie avond, waarin
we al onze dierbaren hebben herdacht en speciaal degenen die het
afgelopen jaar in Varsselder-Veldhunten zijn gestorven.
Familieleden staken voor in de kerk een lichtje aan bij een
meegebrachte foto van hun dierbare. Woorden en liederen van
troost klonken veelzeggend. Na de viering hebben we deze lichtjes
meegenomen naar het kerkhof.

Breedenbroek - Dinxperlo

DINXPERLO

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

Kerstpakketten afgeven op 13 dec.

Toen iedereen zich buiten verzameld had, kwam ook het koor er
weer zingend bij. Onder ideale, wederom stille weersomstandigheden werd het een indrukwekkende avond. De tuinploeg had ervoor
gezorgd dat vele lichtjes de paden naar de graven verlichtten en dat
er op elk graf en bij de urnen en het kruis een lichtje stond.
De tuin lag er ook nu bij kaarslicht weer prachtig bij. Elk jaar weer
doet het de vrijwilligers goed om te ervaren dat veel families waarde
hechten aan deze viering en het samen herdenken van onze lieve
doden. Want ondanks de tijdelijke slechte bereikbaarheid van het
kerkgebouw hadden velen de weg gevonden waarvoor we hartelijk
dank zeggen.

Kerstviering

Tijd om naast vieren en gezelligheid ook iets voor de minderbedeelden te betekenen.
Op 13 december 2018 is er van 16.00 uur tot 18.00 uur weer gelegenheid om niet-bederfelijke eetwaren af te geven in onze kerk. Deze
worden ook op alle andere locaties ingezameld en naar Ulft gebracht.
Daar worden pakketten samengesteld en daarna door vrijwilligers
bezorgd bij mensen die deze hulp hard nodig hebben.
Wij rekenen op uw hulp en wachten uw gaven met spanning af.

Kerststal
Van 7 december tot 22 december is er een internationale samenwerkende kerststalexpositie. De route voert u door Suderwick en
Dinxperlo en in veel gebouwen en etalages kunt u de verscheidenheid aan kerststallen bewonderen. Ook De Goede Herderkerk neemt
hier deel aan en heeft vanaf 7 december een kerstgroep opgesteld
naast het altaar. Elk weekend is de kerk geopend van 14.00 tot 16.00
uur op vrijdag, zaterdag en zondag. U bent van harte welkom.

Kerstavondviering
Wij branden een kaarsje voor:

Mien van der Hilst - Schaapveld
1 oktober 1932 - 5 oktober 2018
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In liefde en dankbaarheid gedenken wij hen die ons het
afgelopen jaar in de dood zijn voorgegaan.
12-10-2017
Marga Engelen
59 jaar
22-10-2017
Antoon Berendsen
76 jaar
17-11-2017
Wim Reulink
91 jaar
24-11-2017
Willie Wienholts
84 jaar
01-12-2017
Marijke van Wessel
62 jaar
22-01-2018
Ria Ketelaar
85 jaar
22-01-2018
Lisa Razing
48 jaar
29-06-2018
Doortje van de Pavert-Martens
88 jaar
05-10-2018
Mien van der Hilst-Schaapveld
86 jaar
Mogen ze rusten in vrede
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Het lijkt misschien nog een beetje vroeg, maar toch wil ik 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.
Iedereen is van harte welkom en zo kunnen
we er een prachtige viering van maken.
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Parochie Maria Laetitia

Weekendvieringen van 14 december 2018 tot en met 7 februari 2019
Weekende

OLV. Tenhemelopn./ H. Geest
Doetinchem

H. Martinus /De Huet
Wijnbergen/Doetinchem

H. Augustinus / H. Martinus Gaanderen

H. Martinus
Etten

HH. Antonius - Petrus & Paulus
Ulft

De Goede Herder
Dinxperlo

H. Martinus
Gendringen

Zaterdag 15 december
Zondag 16 december
3e zondag van de advent

Zo. 16 dec. 10.30 uur
Eucharistieviering/KND
H. Pauw/In Laudem Dei

Za. 15 dec. 19.00 uur
Eucharistieviering
H. Pauw/Dameskoor

Za. 15 dec. 19.00 uur
Eucharistieviering
M. Smits/Gemengd koor

Zo. 16 dec. 10.30 uur
Communieviering
M. Tankink/Kerkkoor

Zo. 16 dec. 10.00 uur
Eucharistieviering
M. Smits/Walburgis Netterden

geen viering
Zie OLV of P&P Ulft

Za. 15 dec. 17.30 uur
Eucharistieviering
H. Pauw/Kerkkoor

Zaterdag 22 december
Zondag 23 december
4e zondag van de advent

Zo. 23 dec. 10.30 uur
Eucharistieviering/KND
H. Pauw/Volare

Za. 22 dec. 19.00 uur
Communieviering
C. Peters/Herenkoor

Zo. 23 dec. 10.30 uur
Communieviering
C. Peters/Cantor

Geen viering
Zie OLV of P&P Ulft
Jubileumconcert/Ettens mannenkoor

Zo. 23 dec. 10.00 uur
Eucharistieviering
M. Smits/Kerkkoor

geen viering
Zie OLV of P&P Ulft

Za. 22 dec. 17.30 uur
Eucharistieviering
M. Smits/Kerkkoor

Maandag 24 december
Kerstavond

Ma. 24 dec. 17.00 uur
Eucharistie/familieviering
H. Pauw/Singing Kids

Ma. 24 dec. 18.00 uur
Gebeds/familieviering
J. van Heugten/Keitof

Ma. 24 dec. 17.00 uur
Eucharistie/familieviering
M. Smits/Con Brio

Ma. 24 dec. 17.00 uur
Gebeds/familieviering
C. Peters

Ma. 24 dec. 17.30 uur
Gebeds/familieviering
M. Tankink

Ma. 24 dec. 19.00 uur
Nachtmis
M. Smits/Kerkkoor

Ma. 24 dec. 19.30 uur
Nachtmis
C. Peters/Kerkkoor

Ma. 24 dec. 19.00 uur
Eucharistie/familieviering
H. Pauw/Ulftse Nachtegalen
Ma. 24 dec. 21.00 uur
Eucharistieviering
H. Pauw/ILD en Volare
Dinsdag 25 december
1e kerstdag

Ma. 24 dec. 21.00 uur
Nachtmis
J. van Heugten/MonteVino

Di. 25 dec. 10.30 uur
Eucharistie/kerstviering
M. Smits/In Laudem Dei

Di. 25 dec. 10.30 uur
Communie/kerstviering
J. van Heugten/Liberate

Di. 25 dec. 15.00 uur
Kindje wiegen
werkgroep

Di. 25 dec. 15.00 uur
Kindje wiegen
werkgroep

Di 25 dec. 10.30 uur
Communie/kerstviering
C. Peters/Kerkkoor

Di. 25 dec. 10.00 uur
Eucharistie/kerstviering
H. Pauw/Kerkkoor
Di. 25 dec. 12.00 uur
Kindje wiegen
M. Tankink

Woensdag 26 december
2e kerstdag

Woe. 26 dec. 10.30 uur
Eucharistieviering
H. Pauw/Cantor

Zie OLV of P&P Ulft

Zie OLV of P&P Ulft

Zie OLV of P&P Ulft

Woe. 26 dec. 10.00 uur
Eucharistieviering
M. Smits/Kerkkoor

Zaterdag 29 december
Zondag 30 december

Zo. 30 dec. 10.30 uur
Eucharistieviering
H. Pauw/Volare

Za. 29 dec. 19.00 uur
Communieviering
Parochianen/Herenkoor

Za. 29 dec. 19.00 uur
Eucharistieviering
H. Pauw/J. Brugman/Gemengd koor

Zo. 30 dec. 9.00 uur
Eucharistieviering
H. Pauw/Kerkkoor

Maandag 31 december
oudjaarsavond

Zie OLV of P&P Ulft

Zie OLV of P&P Ulft

Zo. 30 dec. 10.00 uur
Eucharistieviering
M. Smits/Kerkkoor
Engelse mis 14.30 uur/M. Smits

geen viering
Zie OLV of P&P Ulft

Za. 29 dec. 17.30 uur
Communieviering
Parochianen

Ma. 31 dec. 19.00 uur
Gebedsviering
J. van Heugten/Kerkkoor

Ma. 31 dec. 19.00 uur
Gebedsviering
Werkgroep/Kerkkoor

Ma. 31 dec. 19.00 uur
Eucharistieviering
H. Pauw/Kerkkoor

Ma. 31 dec. 19.00 uur
Gebedsviering
C. Peters

Zie OLV of P&P Ulft

Zie OLV of P&P Ulft

Dinsdag 1 januari
Nieuwjaarsdag

Di. 1 jan. 11.00 uur
Eucharistieviering
M. Smits/J. van Heugten/Cantor

Zie OLV of P&P Ulft

Zie OLV of P&P Ulft

Zie OLV of P&P Ulft

Di. 1 jan. 11.00 uur
Eucharistieviering/H. Pauw/
C. Peters/M.Tankink/Kerkkoor

Zaterdag 5 januari
Zondag 6 januari
Openbaring des heren

Zo. 6 jan. 11.00 uur
Eucharistieviering
Mgr. Woorts/H. Pauw/In Laudem Dei

Za. 5 jan. 19.00 uur
Eucharistieviering
H. Pauw/Samenzang

Zo. 6 jan. 9.30 uur
Eucharistieviering
H. Pauw/Gemengd koor

Za. 5 jan. 19.00 uur
Eucharistieviering
M. Smits/Kerkkoor

Zo. 6 jan. 9.30 uur
Eucharistieviering
M. Smits/Kerkkoor

Zat. 12 jan. en Zo. 13 jan.
Doop van de heer
1e zondag van het jaar ( C )

Zo. 13 jan. 11.00 uur
Eucharistieviering/KND
M. Smits/Volare

Za. 12 jan. 19.00 uur
Eucharistieviering
M. Smits/Herenkoor

Zo. 13 jan. 10.30 uur
Communieviering
Parochianen/Liberate

Za. 12 jan. 19.00 uur
Eucharistieviering
H. Pauw/C. Peters/Kerkkoor

Zo. 13 jan. 9.30 uur
Eucharistieviering
H. Pauw/Kerkkoor

Zaterdag 19 januari
Zondag 20 januari
2e zondag door het jaar ( C )

Zo. 20 jan. 11.00 uur
Eucharistieviering
H. Pauw/In Laudem Dei

Za. 19 jan. 19.00 uur
Eucharistieviering
H. Pauw/Dameskoor

Za. 19 jan. 19.00 uur
Eucharistieviering
M. Smits/Gemengd koor

Zo. 20 jan. 10.30 uur
Communieviering
M. Tankink/Kerkkoor

Zo. 20 jan. 9.30 uur
Eucharistieviering
M. Smits/ander koor

Zaterdag 26 januari
Zondag 27 januari
3e zondag door hetjaar ( C )

Zo. 27 jan. 11.00 uur
Eucharistieviering
H. Pauw/Volare

Za. 26 jan. 19.00 uur
Communieviering
J. van Heugten/Dameskoor

Zo. 27 jan. 10.30 uur
Communieviering
J. van Heugten/Cantor

Za. 26 jan. 19.00 uur
Communieviering
C. Peters/Kerkkoor

Zo. 27 jan. 9.30 uur
Eucharistieviering
M. Smits/Kerkkoor

Zaterdag 2 februari
Maria Lichtmis
Zondag 3 februari
4e zondag door het jaar ( C )
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Ma. 24 dec. 21.00 uur
Nachtmis
M. Tankink/Kerkkoor

Ma. 24 dec. 21.00 uur
Nachtmis
M. Smits/Gemengd koor

Za. 2 febr. 19.00 uur
Eucharistieviering
M. Smits/Kerkkoor

Za. 2 febr. 19.00 uur
Communieviering
M. Tankink/Herenkoor
Zo. 3 febr. 11.00 uur
Eucharistieviering
H. Pauw/In Laudem Dei

Zo. 3 febr. 9.30 uur
Communie/gezinsviering
M. Tankink/Keitof

Zo. 13 jan. 10.00 uur
Communieviering
C. Peters/Samenzang

geen viering

Za. 19 jan. 17.30 uur
Eucharistievieing
H. Pauw/Kerkkoor
Za. 26 jan. 19.00 uur
Eucharistieviering
M. Smits/Kerkkoor

Za. 26 jan. 17.30 uur
Communieviering
C. Peters/Kerkkoor
Za. 2 febr. 17.30 uur
Eucharistieviering
H. Pauw/Kerkkoor

Zo. 3 febr. 9.30 uur
Eucharistieviering
H. Pauw/Kerkkoor
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Zo. 6 jan. 10.00 uur
Oecum. Nieuwjaarsdienst
J. van Heugten/Kerkkoor

Vanaf zaterdag 5 januari iedere eerste zaterdag
van de maand tussen 10.00 en 11.00 uur aanbidding met de
mogelijkheid om te biechten in OLV te Doetinchem.
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Parochie Maria Laetitia

Doordeweekse vieringen van 14 december 2018 tot en met 7 februari 2019
Aannemingsbedrijf

Zorgcentra
Croonemate Doetinchem
3e vrijdag van de maand

vrijdag 21 december
vrijdag 18 januari

14.30 uur
19.00 uur

Oec. Kerstviering
Communieviering

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

donderdag 20 december
donderdag 10 januari
donderdag 24 januari

19.00 uur
15.00 uur
15.00 uur

Oec. Kerstviering
Woord- en communieviering
Woord- en gebedsviering

A. van der Heiden/V. Schrover
J. Brugman
A. van der Heiden

zondag 16 december
Den Ooiman (verpleeghuis)
Doetinchem 3e zondag v.d. mnd zondag 20 januari

10.00 uur
10.00 uur

Communieviering
Communieviering

V. Schrover
V. Schrover

Verzorgingshuis Pelgrim
Gaanderen

zaterdag 22 december
zaterdag 12 januari
zaterdag 26 januari

15.00 uur
15.00 uur
15.00 uur

Oec. Kerstviering
Woord- en communieviering
Woord- en gebedsviering

M. Stortelder/J. Brugman
J. Brugman
M. Stortelder

Antonia
Terborg

zaterdag 15 december
zaterdag 22 december
maandag 24 december
zaterdag 29 december
zaterdag 5 januari
zaterdag 12 januari
zaterdag 19 januari
zaterdag 26 januari
zaterdag 2 februari

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

Woord- en communieviering
Woord- en communieviering
Kerstviering
Woord- en communieviering
Woord-en Communieviering
Woord-en Communieviering
Woord-en Communieviering
Woord-en Communieviering
Woord-en Communieviering

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

Debbeshoek
Ulft

vrijdag 14 december
vrijdag 21 december
maaandag 24 december
vrijdag 28 december
vrijdag 4 januari
vrijdag 11 januari
vrijdag 18 januari
vrijdag 25 januari
vrijdag 1 februari

18.00 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

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

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

Schuylenburgh

woensdag 19 december
maandag 24 december
woensdag 2 januari
woensdag 9 januari
woensdag 16 januari
woensdag 23 januari
woensdag 30 januari
woensdag 6 februari

16.30 uur
16.30 uur
16.30 uur
16.30 uur
16.30 uur
16.30 uur
16.30 uur
16.30 uur

Woord- en communieviering
Kerstviering
Woord-en Communieviering
Woord-en Communieviering
Eucharistieviering
Woord-en Communieviering
Woord-en Communieviering
Woord-en Communieviering

A. Koenders
G. v.d. Munckhof
A. Koenders
G. v.d. Munckhof
A. Morsink
G. v.d. Munckhof
A. Koenders
G. v.d. Munckhof

Zorgcentrum Maria Magdalena woensdag 19 december
Postel Gendringen
woensdag 26 december
woensdag 2 januari
woensdag 9 januari
woensdag 16 januari
woensdag 23 januari
woensdag 30 januari
woensdag 6 februari

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

Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Woord- en communieviering
Eucharistieviering

M. Smits
M. Smits
M. Smits
M. Smits
M. Smits
H. Pauw
A. Koenders
H. Pauw

Den Es

zondag 13 januari

10.00 uur

Woord-en Communieviering

G. v.d. Munckhof

Zorgcentrum Dr. Jenny

elke laatste vrijdag

11.00 uur

Eucharistieviering

M. Smits

Kleine gebaren worden grote gebaren op het moment dat

Kerklocaties
H. Martinus Etten

elke dinsdag

19.00 uur

Eucharistieviering

M. Smits

liefhebben oneindig wordt. Juist daarin wil Agelink Uitvaartzorg

OLV. Tenh/ H. Geest
Doetinchem

elke woensdag
woensdag 2 januari
elke vrijdag

19.00 uur

H. Pauw

10.00 uur

Eucharistieviering
geen viering
Eucharistieviering

Petrus en Pauluskerk Ulft

elke vrijdag
elke 1ste vrijdag v.d. maand

9.30 uur
8.30-9.15

Eucharistieviering
Biechtgelegenheid

M. Smits
M. Smits

H. Mauritiuskerk Silvolde

elke donderdag

9.30 uur

Rozenkransgebed

De Goede Herderkerk Dinxperlo elke 1ste woensdag

18.30 uur

Eucharistieviering/Rozenkransgebed M. Smits

H. Martinuskerk Gendringen

15.00-15:50 uur Openkerk met uitstelling van het
Allerheiligste.

uwen
B ouwen is vertr o

ZORGCENTRA

Zeddamseweg 24 • 7075 EE Etten • Tel : 0315 323 680

Schavenweide Doetinchem
2e donderdag van de maand

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

KERKLOCATIES

www.janvandulmen.nl
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elke vrijdag

H. Pauw

elke 1 ste vrijdag 14.45 uur
Rozenkransgebed
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Doetinchem

Mey Lingga en ‘de taal’ van haar piano
Daags na mijn gesprek met Mey Lingga, pianiste bij ons kinderkoor, begon ik aan de uitwerking van de in telegramstijl gemaakte
aantekeningen. ‘In 2006 uit Jakarta in Nederland, in 2007 pianiste bij
The Singing Kids in de H. Geestkerk’, stond er. Het drong helemaal tot
me door: verbazingwekkend kort na haar aankomst in Nederland dus
al die begeleiding van het kinderkoor in een land met die toen voor
haar nog zo extreem moeilijke taal. Er had een oproep in het Vierblad
gestaan, een vriendin wees Mey daarop, vervolgens een gesprek met
Lenie Verbeek. Die liet er geen gras over groeien: meteen achter de
piano! Anderzijds is het eigenlijk ook wel voorstelbaar: Mey is een
bedreven pianiste, de kinderen durven zich te laten leiden door de
klanken en de maat die zij uit haar piano haalt. En daar voegt zich haar
vriendelijkheid en blijheid bij, de taal van woorden lijkt dan minder
nodig. Mey: „Lenie zorgde voor alles, maar dirigeerde toen nog niet.
Dat deed Saskia Heerink. Zij had voordat ik kwam, altijd gespeeld én
gedirigeerd. Nu waren we met twee. Toen zij na korte tijd wegging,
ging Lenie zelf maar dirigeren, nu een jaar of negen geleden.”
40 jaar The Singing Kids
Ons kinderkoor bestaat 40 jaar. Zondag 14 oktober is dat gevierd.
Elf jaar al geeft Mey haar onmisbare begeleiding. Vooral bij het
instuderen van liedjes is die noodzakelijk. Onmisbaar is ook de
ondersteunende stem van enkele volwassen dames. Ria Kock is al
jaren een grote steun, ook bij de wekelijkse repetitie. Mey: „Lenie
Verbeek is de drijvende kracht. Ze regelt en organiseert alles, ze
bedenkt leuke dingen en… ze dirigeert.”
Er klinkt – hoe kan het anders – ook enige zorg tijdens ons gesprek.
Het aantal kinderen is vaak te klein. Lenie werft en werft en werft.
Mey noemt de huidige acht kinderen die het koortje telt: „Ruben,
Laurentin, Keira (dochter), Heleen, Lianne, Mayke, Laura en Daphne.
Ze zingen goed, ze vormen een echt koortje. Bij het jubileum hebben
ze prima gezongen.” Ik voeg daaraan toe: „Toen klonk ook het mooie
Ave Maria van Mey.”

Succesvolle markt religieuze
brocante
Het was een succes, zaterdag 27 oktober in de Paskerk!
Onze eerste insteek was ruimte maken op de overvolle
zolder en in de passage. Dat is uitstekend gelukt. En er is
goed gekocht: de opbrengst was bijna € 1700,-. Het was
ook een gezellige dag. De kerk was nauwelijks open of de
eerste belangstellenden waren al binnen. Er was koffie en
een keuze uit taarten, gebakken door dames van locatie
De Pas. Er wordt gespaard voor verlichte wijzerplaten op
de toren. Met de mooie opbrengst zijn we op de goede
weg. Dank aan alle vrijwilligers van die dag.
Werkgroep religieuze brocante
Foto: Ton Harbers

Leerzaam en gezellig
In muziek, speciaal het bespelen van de piano, is Mey gepokt en
gemazeld. In Jakarta speelde ze vanaf haar vijfde, studeerde er af aan
het pre-conservatorium en gaf vanaf haar 21-ste muziek- en pianoles
aan Yamaha muziekscholen.
In Doetinchem geeft ze kinderen en volwassenen pianoles bij haar
thuis of bij hen aan huis. Ze begeleidt de concerten van het kinderkoor van de Ulftse Nachtegalen onder leiding van Lizette Tijdink en op
verzoek verzorgt ze (achtergrond)muziek bij diverse gelegenheden.
Mey: „Ik geniet van muziek met kinderen, vooral in groepjes. Het
niveau kan natuurlijk nog niet hoog zijn, maar dat is niet erg. Ik hoop
dat The Singing Kids groeit, dat alles doorgaat. Welkom, hoe meer,
hoe liever. Het is er leerzaam en gezellig, ook bij de repetities.”
Gerard Bomers
Foto: Ton Harbers

Edy Kleijberg erelid Volare

Oliebollenactie voor OLV-kerk

Edy Kleijberg (82) is bij zijn afscheid van het gemengd zangkoor
Volare tot erelid benoemd. Hij trad op 1 januari 1991 toe tot dit koor,
dat sinds 1976 zong in de Heilige Geestkerk. Hij zong bij de stemgroep
bassen en had daar muzikaal tot zijn afscheid op 11 oktober een
belangrijke inbreng. Van 1992 tot 2006 zat Edy in het bestuur van
Volare, vele jaren als voorzitter. In die jaren stond het voortbestaan
van Volare op het spel. Mede door zijn inzet werd een dreigende
opheffing afgewend. Edy Kleijberg was ook op andere terreinen in
de plaatselijke rooms-katholieke geloofsgemeenschap actief. Zo
had hij enkele jaren zitting in het
parochiebestuur. Diaconie was zijn
taakveld. Daardoor was hij ook lid
van het Interparochieel Diaconaal
Beraad. Hiernaast was Edy
Kleijberg actief in de werkgroep
Missie, Ontwikkeling en Vrede
(MOV) en in het comité dat
jaarlijks de oecumenische viering
(Markthalviering) organiseerde.

Graag attenderen we u op de in deze
editie ingestoken flyer over de
oliebollenactie op zondag 30 december 2018.
De opbrengst gaat in de spaarpot voor de verlichting van de wijzerplaat van het uurwerk boven in de toren van de OLV-kerk.
U kunt door invulling van het bestelstrookje uw bestelling doen,
maar het kan ook per e-mail: rkdoetinchem@mlparochie.nl, graag
met vermelding van uw adres en telefoonnummer. Voor dit doel geld
overmaken wordt ook op prijs gesteld: rek. nr. NL54RABO0159066085
t.n.v. PCI Parochie Maria Laetitia, inz. oliebollenactie 2018.
Oliebollen en appelbeignets,
Aloys Lurvink en Theo Hakvoort bakken ze lekker!

Ton Notten, Foto: Ans Otters
Edy Kleijberg bekijkt de bij zijn erelidmaatschap behorende oorkonde.
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Eerste Heilige Communie 2019
Vergeet u niet uw kind op te geven voor de Eerste Heilige
Communie in 2019 als uw kind geboren is in 2011. Heeft uw
kind nog geen Eerste Heilige Communie gedaan en is het
geboren vóór 2011, dan mag u het kind ook opgeven.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Chantal
(chvdsanden@gmail.com).

Eerste Kerstdag in de Paskerk:
kerstherberg en kindje wiegen
Bent u Eerste Kerstdag alleen of alleen met uw partner en zoekt u een
gezellig samenzijn, meldt u zich dan aan voor de kerstherberg! Wij
organiseren weer een prachtige stemmige dag! Daarin past dan ook
het kindje wiegen voor de kinderen.
We starten 25 december om 10.30 uur met de eucharistieviering. Aansluitend koffiedrinken met Weihnachtsstolle voor alle
medeparochianen. De gasten voor de kerstherberg gaan na het
koffiedrinken naar de sacristie. Daar begint het middagprogramma:
gezellig samenzijn, spellen, creativiteit en muziek.
Om 15.00 uur begint het kindje wiegen in de Paskerk. Alle kinderen,
papa’s, mama’s, opa’s, oma’s en anderen worden hiervoor uitgenodigd. Je mag dan al verkleed zijn als engel, herder, Jozef of Maria,
maar je kunt je ook in de kerk nog verkleden. Er zijn voldoende
spulletjes aanwezig. We gaan een wensdeken maken en samen met
grote herder Pauw de stal met Maria, Josef en het kindje zoeken om,
als we het kindje gevonden hebben, het met de wensdekentjes toe
te dekken. Als dat allemaal gebeurd is en het kerstkind genoeg is
bewonderd, is er beschuit met muisjes en warme chocolademelk. De
kerk is al open vanaf 14.30 uur, dus kom gerust wat eerder.
De gasten van de kerstherberg worden door een engel opgehaald
naar het kindje wiegen: groot, klein, jong en oud, samen genieten
van kerst!
Voor de kerstherberg kan men zich aanmelden via een aanmeldformulier. Dat formulier ligt in alle kerken van de Parochie Maria-Laetitia.
Dit formulier kunt u opsturen naar het secretariaat OLV, Prins
Hendrikstraat 36, 7001 GL Doetinchem.
U kunt zich ook per e-mail opgeven. Het e-mailadres is:
rkdoetinchem@mlparochie.nl.
Bellen kan ook:
0314 - 39 10 91, op
maandag-, woensdagen vrijdagmorgen.
Wij hopen weer veel
gasten uit de hele
parochie te begroeten!
Kerstwerkgroep OLV
Foto: Hennie Meijerink
			

Beste jongens en meisjes
Zoals jullie misschien al wel weten, zitten we midden in de
adventstijd. Dat betekent dat we wachten op Kerstmis.
We bereiden ons voor op de geboorte van Jezus, Zoon van
God.
Op zondag 2 december hebben we hierover al een mooie
familieviering gehad. Heb je deze toevallig gemist? Geen
probleem hoor, want ook voor jou wordt het kerst!
Je kunt je ook nog steeds aansluiten bij de kindernevendiensten die we elke zondag houden tijdens de adventstijd.
Deze zijn op zondag 16 en 23 december om 10.30 uur in de
OLV.
En natuurlijk moet je niet vergeten om kerstavond naar de
kerk te komen! Want 24 december is er om 17.00 uur speciaal
voor kinderen weer een familieviering.
Benieuwd wat er nu weer gaat gebeuren in ons eigen
‘Bethlehem’? Eén ding is zeker: Show- en Drumfanfare DES
uit Doetinchem is weer aanwezig om ons en het kinderkoor
The Singing Kids te begeleiden bij de liedjes, die we natuurlijk
allemaal uit volle borst mee gaan zingen!

Gedoopt
-

Cathaleyna Lenting, Bunderhorst 32, Doetinchem
Lars Ubbink, Moldau 11, Doetinchem
Dina van Bree, Ambachtstraat 3, Doetinchem
Benjamin Heikens, Sambredal 9, Doetinchem
Ivy Looman, Leliestraat 74, Doetinchem

Overleden
- Marijke Esman-Rovers, Den Uylplein 38, Doetinchem
- Celine Maria de Schepper-van Damme,
Schavenweide 2-14, Doetinchem
- Niek Seller, Meester Lovinklaan 27, Doetinchem

Kindje wiegen vorig jaar.
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De Huet - Wijnbergen

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 parochianen. Graag
neem ik u mee in het uitlichten van een
paar kunstschatten van onze kerk. Deze
keer: een uitstapje naar de zolder van de
pastorie.
Een plek waar veel mensen waarschijnlijk
nieuwsgierig naar zijn, maar nooit zullen
komen. Nu, nieuwsgierig ben ik ook, maar
bovenal houd ik van opruimen. Weer
orde in chaos creëren geeft mij een zeer
bevredigend gevoel. Dus toen het idee
werd geopperd om de zolder eens goed
op te ruimen, stond ik vooraan.
Voordat je aan zo’n klus begint, overheerst
toch dat gevoel: wat gaan we vinden
tussen alle troep? Misschien toch nog iets
van waarde? Eenmaal boven roept zo’n
oude zolder van alles bij je op. Allereerst
de geur: stoffig en muffig. Eén raam kon
open. Het andere was dicht geverfd. Met
dat kleine beetje frisse lucht moesten we
het doen. Verder de veelheid aan spullen.
Een oude, snel in elkaar getimmerde
noodbiechtstoel gevuld met veel papier:
ordners vol handgeschreven notulen,

rekeningoverzichten, oude psalmboekjes, jaargangen ‘Archief geschiedenis van
de katholieke kerk’ en alles plompverloren op elkaar gestapeld tot er niets meer
bij kon. Verder stoelen met ingezakte
zittingen, kapotte knielbankjes, knielkussentjes, reststukken van vloerbedekking
(werkelijk, na afloop konden wij precies
vertellen welke kleuren tapijt in de
pastorie hadden gelegen), oude kazuifels
en nog wat huisraad. Overal lag wat. We
hebben in totaal een week op die zolder
doorgebracht. Ik kan u wel vertellen dat de
charme er toen wel een beetje vanaf was.
Hoofdpijn van de stoffige lucht en steeds
twee smalle trappen naar beneden met
oude en kapotte spullen is geen pretje.
Uiteindelijk waren alle papieren opgeborgen in verhuisdozen, de oude meubels
verdwenen en de zolder weer aangeveegd
en netjes.
Maar hoe zit het dan met die bijzondere vondsten? Welnu, beste mensen,
we hebben in onze ogen toch nog wat
moois gevonden. Opgevouwen in een
hoekje lagen nog wat oude vaandels.
Twee grote (helaas beschadigd) en één
kleintje. Het kleine vaandeltje staat
opgesteld in het zaaltje van de kerk. U
kunt daar gerust eens komen kijken. Voor
de grote vaandels hebben wij nog geen
bestemming gevonden. Helaas weten
wij ook niet wanneer ze werden gebruikt.
Door de schutterij of met processies? Ook
vonden wij nog een oude collectebuidel.
Het buideltje is één verdieping omlaag

Sint Martinusavond
Op zaterdag 10 november hebben wij onze jaarlijkse St. Martinusavond
gevierd. De avond begon met een viering, die werd voorgegaan door
pastor Mia Tankink, geassisteerd door Ada Loeven en Joop Caerteling
en muzikaal ondersteund door ons Herenkoor, Dameskoor en Monte
Vino. Veel uitgenodigde vrijwilligers waren aanwezig en werden na
de viering door de voorzitter heel hartelijk bedankt voor hun werk in
het afgelopen jaar. Hierna was iedereen uitgenodigd op de pastorie
voor koffie met iets lekkers. Iedereen was in de gelegenheid om weer
lekker bij te praten onder het genot van lekkere drankjes en overheerlijke hapjes. Al met al een zeer gezellige en geslaagde avond.

Laatste viering
U hoeft niet te schrikken. We hebben het over de laatste viering
van het jaar 2018. Hierin willen we op een bijzondere manier
terugblikken op het afgelopen jaar. Het belooft een bijzondere
viering te worden, want de opzet is nogal afwijkend van wat we
gewend zijn. Nieuwsgierig geworden? U bent van harte welkom
op zaterdag 29 december om 19.00 uur.
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Kerstsamenzang in De Wingerd

Actie Kerkbalans 2019

Zondagavond 16 december om 19.30 uur is de jaarlijkse kerstsamenzang in het Kerkelijk Centrum De Wingerd. Centraal staat het samen
zingen van veel bekende kerstliederen; dit jaar worden we begeleid
door het koor Laudate onder leiding van Theo Menting. Iedereen is
van harte welkom; breng gerust familie, vrienden en bekenden mee.
We hopen met elkaar een fijne avond te hebben. Het plein voor De
Wingerd wordt in kerstsfeer gebracht met kerstbomen en lichtjes.
Na afloop kan er worden nagepraat met warme chocolademelk. De
toegang is gratis. Van harte welkom allemaal!
Voor informatie: tel. 0314 - 34 25 18. Zie ook www.pgdoetinchem.nl.

Op 19 januari 2019 gaat weer de jaarlijkse Actie Kerkbalans van start,
dit jaar met als thema: ‘Geef voor je kerk’. Juist de afgelopen jaren
is des te meer duidelijk geworden dat we niet zonder ieders steun
kunnen. Aan de vele kerksluitingen ligt, naast te weinig kerkgangers
en vrijwilligers, mede een financiële reden ten grondslag. Daarom
treft u de bekende envelop weer aan bij deze Vreugdebode of zal die
deze week bezorgd worden.
Wij willen u vragen de afhandeling van de Actie Kerkbalans 2019
niet te laten liggen, maar meteen ter hand te nemen. Dat kunt u dan
in alle rust doen en u voorkomt hiermee onnodige wachttijd voor
degene die de envelop weer komt ophalen.
Het tijdstip waarop deze wordt opgehaald, zal meestal op de envelop
staan. Dit zal een tijd zijn waarop bijna iedereen thuis is, maar is
meestal ook het tijdstip dat u het minst gestoord wil worden. Wij
vragen uw begrip hiervoor.
Het afgelopen jaar hebben we gemerkt dat de kerkbijdrage soms
wordt overgemaakt op rekeningnummers die daar niet voor
bedoeld zijn, vandaar dat we het ook hier vermelden. U kunt uw
bijdrage overmaken naar rekening NL20 RABO 0384 3480 33 o.v.v.
Kerkbijdrage 2019. Wij wijzen graag op de mogelijkheid om achter
op het antwoordformulier eventueel uw aan- en/of opmerkingen te
plaatsen.

Koorjubileum

gebracht en staat nu in de gang van de
pastorie.
Deze vondsten laten veranderingen in
de geschiedenis van de katholieke kerk
zo goed zien. We gebruiken bijvoorbeeld
geen vaandels meer. Daardoor zijn ze op
de zolder beland, aangevreten door de
tand des tijds, weg uit onze gedachten...
Nu weer even in de picture: geniet van het
vakmanschap van de maker, ondanks de
beschadigingen…

Herinnering middag voor ouderen
februari 2019
Graag wijzen wij u nog eens op de middag voor ouderen die het
dameskoor organiseert voor alle parochianen die ouder zijn dan 65
jaar. 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, met zang door het
dameskoor. Tot ongeveer 17.00 uur is er een gezellig samenzijn
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.
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.
- Jolanda Tempels, tel. 0314 - 32 67 42.
- Antoinette Hofland, tel. 0314 - 33 32 09.
- Riekie Lucassen, tel. 0314 - 34 38 68.

Maandagavond 1 oktober hebben wij met ons Dameskoor
Wijnbergen weer een koorjubileum gevierd. Dit keer stond mevrouw
Ineke Meurs-van Haren in de spotlights.
Ineke is 25 jaar een trouw koorlid met altijd plezier en gezelligheid.
Uit handen van de voorzitter van de Locatieraad René Tomesen
ontving Ineke de daarbij behorende zilveren medaille van de
Gregoriusvereniging. René haalde veel herinneringen op uit haar
afgelopen 25 jaar als koorzangeres. Natuurlijk waren er ook bloemen
van de Locatieraad en het Dameskoor.
Daarna was er een gezellig samenzijn met koffie/thee en een heerlijk
gebakje!

J. Visser, budgethouder geloofsgemeenschap H. Martinus/De Huet

Ans Liefrink-Rutjes, voorzitter Dameskoor Wijnbergen

Kerstavond: geen familieviering
Martinuskerk Wijnbergen
Al meer dan tien jaar hebben we in de H. Martinuskerk geen
kinderkoor en werkgroep familieviering meer. Samen met
ouders die – vaak meerdere keren – hebben meegewerkt om de
inhoud van deze viering en het kerstspel voor de kinderen vorm
te geven, is het ons gelukt om de afgelopen jaren een familieviering te realiseren. Herinnert u zich nog dat alle kinderen in
hun nachthemd gekleed waren, omdat ze maar geen stille nacht
konden krijgen in de herberg vorig jaar? Bovendien zijn er elk
jaar mensen gevonden om de opvang van kinderen die nog
geen Eerste Heilige Communie hebben gedaan, te begeleiden.
Onze koren – dameskoor, herenkoor en Monte Vino – hebben
zich bij toerbeurt aan het karakter van de viering willen aanpassen. Daardoor werd het telkens een hele bijzondere viering
waarin oud en jong volledig aan zijn trekken kwamen.
Ook dit jaar zijn degenen die in voorgaande jaren hun
medewerking hebben gegeven, aangeschreven. Ook de
eerste-communiegroep en de vormselgroep zijn aangeschreven. Helaas, dit jaar lukt het ons niet om voldoende ouders bij
elkaar te brengen om deze viering doorgang te laten vinden.
Dit betekent dat ouders met kinderen voor een familieviering
naar een van de andere kerken van de parochie zullen moeten
uitwijken.
Het pastoresteam heeft besloten om de viering van 17.00 uur in
de Martinus helemaal te laten vervallen. Iedereen is natuurlijk
van harte welkom in de viering van 21.00 uur. Deze viering wordt
dit jaar muzikaal ondersteund door Monte Vino. Wij hopen dan
op een sfeervolle en goede viering.

De leden van de
Locatieraad en Pastoraatsgroep
wensen u allen
een gezegend kerstfeest en
een gelukkig 2019 toe.

Overleden

- Willy Bleekman-Haverkamp, 96 jaar.
- Trees Kraaijvanger, 82 jaar.
- Dora Knol-Dickmann, 87 jaar.

Pastoraatsgroep catechese H. Martinus Wijnbergen

Tot ziens op dinsdag 19 februari in de Wingerd.
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Etten

Geslaagde Seniorenmiddag

Nieuw tarief gebedsintenties

Op vrijdag 26 oktober was er weer een Seniorenmiddag in
de Mariakapel. Nadat iedereen aanwezig was, al dan niet met
eigen vervoer of opgehaald, kon de middag beginnen. Er werd
begonnen met koffie/thee en een heerlijk slagroomsoesje.
Diaken Jan van Heugten mocht de middag openen met een
gebedsviering. Het werd een mooie viering, waarbij ook enkele
Marialiederen goed werden meegezongen.
Daarna werd iedereen van een drankje voorzien en stelde Jan
van Heugten zich verder voor aan de aanwezigen.
Sinds dit jaar is de bezoekersgroep uitgebreid met Bram
Verheij. Erg mooi dat een jongere vrijwilligerswerk wil doen bij
de bezoekersgroep. Hij is een welkome aanvulling voor deze
groep. Hij mocht zijn toehoorders vertellen over het thema
‘Hoe redden we ons zelf…’ Bram kon heel enthousiast vertellen
over wat er allemaal mogelijk is om zolang mogelijk zelfstandig te blijven. Ondertussen werden de glaasjes bijgevuld en
werden er enkele hapjes geserveerd.
Toen was het tijd voor de ‘diapresentatie deel 2 over Etten van
vroeger’ door Ad van Aalst en Joop Keurentjes.
Joop Keurentjes vertelde boeiend over het een en ander met
de nodige anekdotes. Veel herinneringen werden opgehaald.
Voordat men het in de gaten had, was de middag al weer
voorbij. Het was een geslaagde middag en zeker voor herhaling
vatbaar, getuige de reacties van de bezoekers.

Met ingang van 1 januari bedraagt het tarief voor de gebedsintenties € 10. Dit is in lijn met het tarief dat in de parochie wordt
gehanteerd. Intenties kunt u opgeven via de mail: rketten@
mlparochie.nl en het bedrag kunt u dan overmaken naar NL23
RABO 0317800450 of contant in een envelop in de brievenbus
van het secretariaat. Op woensdagochtend van 10.00 tot 11.00
uur kunt u overigens ook terecht om de intenties persoonlijk af
te geven. Ook voor andere vragen kunt u dan terecht (de koffie
is altijd vers gezet).
Hebt u dringende vragen die niet kunnen wachten, dan kunt u
bellen met de weekwacht van de Martinuskerk in Etten: tel. 06 12 67 88 24.

Op bovenstaande foto zijn de vrijwilligers van de bezoekersgroep - inclusief
Bram Verheij - alweer bezig om samen de kerstattenties te maken.

Kerstvieringen
Kerstgezinsviering 24 december om 17.00 uur
Deze eucharistieviering wordt voorgegaan door pastor Marcel
Smits, met zang door Vrouwenkoor Con Brio. Dit koor, dat dit jaar
zijn 60-jarig jubileum op verschillende momenten viert, bracht in
oktober in een jubileumconcert de Misa Criolla ten gehore. Ook in
deze kerstviering zullen zij weer een gedeelte van deze mis laten
horen. Verder natuurlijk enkele wiegeliederen, het aloude in Dulci
Jubilo, Dearest Saviour, O Holy Night en Stille Nacht. Verder wordt de
viering samengesteld door de werkgroep gezinsvieringen. Jong en
oud zijn van harte welkom in deze viering op kerstavond!
Eerste Kerstdag om 10.30 uur
Diaken Cor Peters gaat voor in deze woord- en communieviering.
Ook het kerkkoor laat weer mooie kerstliederen horen. Zij zingen
Missa Mathildie van Hubert Cuypers. Ook de kerstbeleving en de
Kerstcantate mogen natuurlijk niet ontbreken. Verder enkele mooie
kerstliederen die iedereen mee kan zingen. Het belooft een sfeervolle
viering te worden. Iedereen is van harte welkom!
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Gendringen - Megchelen - Netterden

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 mogelijkheid is aansluitend aan
de viering van zondag 16 december 10.30 uur.

Drukbezochte allerzielenviering
De allerzielenviering op zondag 4 november werd voorgegaan
door diaken Jan van Heugten, met medewerking van Jan Wenting,
Angeline Cornielje en Ans Jansen. Zij hebben deze viering samen
voorbereid en aansprekende teksten uitgezocht. Het kerkkoor zong
mooie liederen waardoor het een sfeervolle viering werd. Na afloop
ging men naar het kerkhof. Hier werden de graven en de bewaarplaats van de urnen gezegend. Ook hier werden er nog enkele
mooie teksten uitgesproken en zong het kerkkoor nog een paar
liederen. Een woord van dank is op zijn plaats voor iedereen die heeft
meegewerkt aan deze viering, maar zeer zeker ook voor de heren die
ervoor zorgen dat het kerkhof er altijd pico bello uit ziet.

Verjaardagen
Per abuis zijn de verjaardagen van de volgende 80-plussers in de
vorige Vreugdebode niet genoemd:
- De heer A.L.C. Derksen: 9 augustus			
82 jaar
- De heer G.A. Neve: 17 augustus			
84 jaar
- Mevrouw G.A.T. Hendriksen-Fransen: 26 augustus
87 jaar
- De heer F.A.C. van Loon: 28 augustus		
84 jaar
Tot en met 17 november vierden de volgende 80-plussers van
onze gemeenschap hun verjaardag:
- De heer T.W. Schuurman: 28 september		
86 jaar
- Mevrouw T.J.M. Leijzer-Hermsen: 1 oktober		
86 jaar
- De heer J.W.M. Willemsen: 9 oktober		
91 jaar
- Mevrouw A.T.M. van der Heijden-van Aalst: 16 oktober 85 jaar
- Mevrouw E.M.B. Egberts-Tap: 26 oktober		
81 jaar
- Mevrouw A.W.A. Geurts-Sessink: 29 oktober		
82 jaar
- Mevrouw A.M.E. Theunissen-Bosman: 30 oktober
84 jaar
- Mevrouw H.M. Kok-Kapelle: 1 november		
94 jaar
- Mevrouw M.M.A. van Aken-Versteegen: 3 november 83 jaar
Namens de geloofsgemeenschap H. Martinus van harte
gefeliciteerd.

Zondag 6 januari 2019 om 9.30 uur is er een oecumenische viering
in de H. Martinuskerk in Gendringen. Na de viering is er gelegenheid
om elkaar persoonlijk een goed en gelukkig nieuwjaar toe te wensen
in De Gent. Onder het genot van een kopje koffie of thee is er een
gezellig samenzijn en heffen we een glaasje op het nieuwe jaar.

GENDRINGEN

Zaterdag 10 november:
De Sint Martinusloop

Locatieraad: Wim Schepers, Ronald Giesen, Harry ter Voert en Hanny Roes

Vorig jaar heeft de Sint Martinusgeloofsgemeenschap uit
Megchelen en de H. Martinusgeloofsgemeenschap uit
Gendringen voor de eerste keer de Sint Maartenwandeling
georganiseerd. Dit jaar heeft de inspiratiegroep van de Sint
Maartenkerk uit Gendringen het stokje van ons overgenomen.
We werden om kwart voor tien verwacht in de Sint Maartenkerk
en aldaar, door Gerda Bollmann en Cor Reitsma, van harte
welkom geheten. Onder het genot van een kopje koffie/thee
werden de wandelaars aan elkaar voorgesteld.
Na de koffie vertelde Cor het verhaal over Sint Maarten en
kregen we een rondleiding door de kerk. Cor wist over de kerk
veel te vertellen en Gerda vertelde het evangelieverhaal van
Mattheüs 25, 31-40”. Dit verhaal sluit aan op ‘de zeven werken
van barmhartigheid’. Ook was er buiten de kerk nog het een en
ander te bewonderen.
Met een appel of banaan, een snoepje en een pakje drinken en
de opdracht van ‘de zeven werken van barmhartigheid’ zijn we
aan onze wandeling begonnen.
Via de Langenhorst langs de strang gelopen, richting Ulft,
Silvolde en Terborg. Langs het water en door het bos, genietend
van de prachtige natuur. Het was een plaatje en natuurlijk werd
er over de opdracht gepraat.
Om 13.00 uur arriveerden we bij de Sint-Martinuskerk in Etten,
waar Ans Jansen ons van harte welkom heette. Waar voor de
lunch de koffie al klaar stond, zodat we konden lunchen. Dit
alles was door Gerda uitstekend verzorgd.
Na de heerlijke lunch en na even bijgepraat te hebben over de
wandeling, kregen we een rondleiding van Ans door de kerk.
Ans vertelde: “Ik ben best een beetje trots dat ik dit mooie werk
hier mag doen.”
Ook deze kerk is zeer bezienswaardig en zeker een aanrader
om een keer de H. Mis bij te wonen. Nadat Gerda Ans had
bedankt en haar een presentje overhandigde, keerden we weer
huiswaarts. De wandeling terug ging via de Oude IJsselweg
en we waren om 15.30 uur weer in Gendringen. Gerda en Cor,
hartelijk bedankt voor deze prachtige dag.
Het was super en we hebben allen genoten.
Hanny Roes

Vieringen rooster Martinusgeloofsgemeenschap

Ter overweging
naar woorden van Paus Franciscus

Stilte terugvinden om het Woord
dat tot ons gericht wordt, te overdenken.
Stilte terugvinden die ruimte schenkt.
Ruimte om Gods barmhartigheid te zien
en te aanvaarden als onze eigen levensstijl.
Is het denkbaar?
Is het mogelijk?
Stilte
Bij God is niets onmogelijk.
Maria bewaarde het woord
dat tot haar gericht werd in haar hart.
Het werd geboren,
God gebeurde in een mens.
De deur van barmhartigheid ging definitief open.
Laten wij niet vervallen
in onverschilligheid die vernedert,
in cynisme dat verwoest,
in gewenning die de geest verdooft
en verhindert het nieuwe te ontdekken.
Wij mogen zingen van Gods barmhartigheid,
zonder ophouden.

VREUGDEBODE 7 DECEMBER 2018 - JANUARI 2019

27

Terborg

Allerzielen 2018
Na het stoppen van de eucharistievieringen in onze Georgiuskerk
zijn we gestart met het organiseren van Ontmoetingsbijeenkomsten.
Al vele jaren worden deze bijeenkomsten goed bezocht. Natuurlijk
lopen de aantallen terug, maar we mogen altijd nog zo’n veertig
medeparochianen verwelkomen. Ieder jaar weer ligt de uitschieter
van het aantal bezoekers tijdens de Ontmoetingsbijeenkomst die we
organiseren met Allerzielen. Dat is logisch: het is een bijeenkomst
waarin we stil staan bij onze overleden familieleden en medeparochianen. Een moment van herinnering, maar ook een moment van
gedeelde smart. Een gevoel van niet de enige zijn en er niet alleen
voor staan. Op zo’n avond ontstaat dan een warme en troostende
sfeer. Een fijn gevoel. Kaarsjes worden ontstoken voor alle overledenen in het voorbije jaar, hun namen worden genoemd. Ze zijn in
onze herinnering. Een gedicht werd voorgedragen en afgedrukt op
een kleine gedachteniskaart. De bezoekers konden na afloop een
exemplaar mee naar huis nemen.
_

Ze kunnen niet weten…

	Toen jij stierf is de wereld gewoon doorgegaan met draaien.
Het werd nacht en ook weer morgen.
	Er was lawaai en stilte en ook om ons heen maakte het leven
van alle dag
evenveel lawaai als anders.
Alleen, bij ons kwam dat harder aan dan normaal.
	Wat deed het pijn te zien en te horen dat alles gewoon doorging
toen jij gestorven was.
Wreed en onverschillig.
	Genadeloos en onbarmhartig was het en elke indruk stak
dieper, deed meer pijn.

_

Neen, ze kunnen het niet weten wat wij nu voelen:
Die stekende pijn van afgesneden zijn en nooit meer samen…
Ach, niets zal meer hetzelfde zijn zonder jou.

De pijn mag er ook zijn. En die moeten we niet weg willen
stoppen. Als de pijn dragelijk wordt, komt er ruimte voor het licht.
Het licht van herinnering. Herinnering aan hij of zij die overleden
is. Zo blijven ze in onze gedachte, en leven ze voort.
Met al die herinneringen en verhalen sluiten we deze
Ontmoetingsbijeenkomst af, natuurlijk vergezeld van een
kop koffie of thee. Mooie momenten waarop mensen elkaar
ontmoeten. En voor ons de belangrijkste reden om deze
Ontmoetingsbijeenkomsten voort te zetten, ook nadat onze
prachtige kerk verkocht is.
Wij zijn van plan om de bijeenkomsten dan te organiseren in
het Jorishuis en natuurlijk zullen wij de locatie sfeervol inrichten
zodat we iedereen op gepaste wijze kunnen ontvangen.
Via de Vreugdebode houden wij u op de hoogte.
De werkgroep Nieuw Begin
Foto’s: Henk Vinkenvleugel

Actie Kerkbalans 2019:
geef om je geloofsgemeenschap!

Laatste keer poetsen

De Actie Kerkbalans loopt
van 22 januari tot 5 februari
2019.
In verschillende werkgroepen organiseren betrokken
Terborgse parochianen diverse activiteiten om elkaar
te ontmoeten en het geloof te beleven en uit te dragen.
Zo zijn er de Ontmoetingsbijeenkomsten: inspirerende bijeenkomsten waar telkens tientallen parochianen hun geest komen scherpen.
Er is altijd een gezamenlijke opening van het nieuwe Werkjaar en
met Allerzielen herdenken we onze dierbare overledenen. Deze
Ontmoetingsbijeenkomsten willen we heel graag voortzetten, ook
na de verkoop van onze prachtige kerk. Verder is er bezoekwerk
voor eenzame mensen, alleenstaanden of zieken. Ook bestaat er
een netwerk van circa 45 wijkcontactpersonen die ogen en oren
van onze geloofsgemeenschap vormen. We houden acties voor de
voedselbank en sinds twee jaar is er de Kerstpakkettenactie voor
medeparochianen. In samenwerking met omliggende geloofsgemeenschappen organiseren wij Doopsel, Eerste Heilige Communie
en Vormsel. De voorbereidingen van de Eerste Heilige Communie
vinden voor een deel plaats in ons Jorisgebouw, waar de communicantjes in de oude peuterschool stevig aan het knutselen slaan. In
datzelfde gebouw bevindt zich ons secretariaat; iedere woensdagochtend geopend voor al uw vragen of gewoon voor een praatje en
een kop koffie.
U ziet: onze geloofsgemeenschap leeft! En wij gaan door. Per slot van
rekening bestaat een geloofsgemeenschap uit mensen die er deel
van uitmaken met ons zonder kerkgebouw.
De Actie Kerkbalans is bedoeld om al onze activiteiten financieel
mogelijk te maken.
Daarom hebben wij uw financiële bijdrage nodig!
We hopen dat we op uw steun kunnen rekenen, zodat onze lokale
Terborgse activiteiten en die in onze Parochie Maria Laetitia voortgezet kunnen worden. Alvast hartelijk dank.
Werkgroep Nieuw Begin

Uitnodiging…
… voor onze eerste Ontmoetingsbijeenkomst in 2019, in ons
nieuwe onderkomen: het Jorishuis.
Bij het ter perse gaan van de Vreugdebode was de datum (13 of
27 januari) nog niet bekend.
Daarom hebben wij een inlegvel aan de Vreugdebode
toegevoegd.
Ook in de Gelderse Post zal de juiste datum vermeld worden.
Wij hopen u, samen in geloof, in ons sfeervol ingerichte Jorishuis
te mogen ontmoeten.
U bent van harte welkom en na de bijeenkomst is er natuurlijk
voor allemaal een kopje koffie of thee.

Vanwege de verkoop van ons kerkgebouw is de poetsgroep
nog een laatste keer bij elkaar gekomen en wel op maandag
19 november.
Nog een keer met plumeau, stofzuiger en dweil de kerk
door. Natuurlijk was er koffie met gebak en een attentie voor
jarenlang schoonmaakwerk.
Op de foto staan Antoon, Justin, Truus, Henk en Nellie, gezichten van de laatste decennia en in hun persoon bedanken wij
alle vrijwilligers die eeuwenlang de kerk pico bello in orde
hebben gehouden.

Verjaardagen
Mevrouw E. van Leuteren-Heinhuis
De heer Th. van Aken
Mevrouw L. Oorsprong-Kemperman
De heer A. Zweers
Mevrouw H. Mattijssen-Tenback
Mevrouw H. Eringveld
De heer H. van de Vorle
Mevrouw E. Hogenkamp-Nijs
Mevrouw H. Hendriksen-Wieskamp
Mevrouw Th. Meurkes-Smeenk
De heer Th. Leuverink
Mevrouw A. Holterman
Mevrouw A. Heister-Pierik
De heer Th. van Wees
Mevrouw. G. Roelofs

91 jaar
87 jaar
96 jaar
87 jaar
88 jaar
87 jaar
94 jaar
86 jaar
86 jaar
91 jaar
80 jaar
80 jaar
80 jaar
80 jaar
80 jaar

Overleden
Mevrouw M. Boerboom-Meulenbeek
Mevrouw J. Hilderink-Gosselink

86 jaar
83 jaar

Werkgroep Nieuw Begin: Wilma Elfrink, Antoon Morsink, Annet Heijnst
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Gaanderen

Eucharistieviering bij Mariakapel
Zondag 7 oktober was er een openluchtviering ter ere van Maria
bij de Mariakapel achter de voormalige St. Augustinuskerk in
Gaanderen. Het was een prachtige viering, mede dankzij het
mooie weer. Pastoor Hans Pauw memoreerde de inzegening van
de Mariakapel, precies één jaar geleden, en sprak de hoop uit dat
er een mooie traditie is ontstaan: elk jaar een plechtige viering ter
ere van Maria, de moeder van onze Heer Jezus en van ons allen.
Pastoor Hans Pauw werd geassisteerd door diaken Jos Brugman
en acoliet Arnel Hagemeijer. Het gemengd koor onder leiding
van Ben Simmes verzorgde de zang. Na afloop was er een ‘zonnig’
kopje koffie/thee.

Pastoor Hans Pauw werd geassisteerd door diaken Jos Brugman en acoliet Arnel
Hagemeijer

Kerstvieringen
De voorbereidingstijd voor kerst begint al vier
zondagen voor kerst: de Adventstijd.
Op zondag 2 december wordt de eerste
kaars op de adventskrans aangestoken. Elke
week komt er een kaarsje bij, dichter naar het Feest van het Licht,
in vroegere tijden het Zonnewendefeest, de donkerte voorbij. In de
christelijke traditie het feest van de geboorte van Jezus, die het Licht
bracht op aarde voor alle mensen van goede wil.
Zondagavond 23 december om 19.30 uur: kerstconcert van het
Gaanderens Mannenkoor onder leiding van Ben Simmes.
Maandagavond 24 december om 18.00 uur: gebeds/familiekerstviering met diaken Jan van Heugten en het kinderkoor Keitof.
Maandagavond 24 december om 21.00 uur: feestelijke eucharistieviering/kerstavond met pastor Marcel Smits en het Gemengd koor
onder leiding van Ben Simmes. Zij zingen dan de Krönungsmesse
van W.A. Mozart.
Eerste Kerstdag 25 december om 10.30 uur: communieviering met
diaken Jan van Heugten en koor Liberate onder leiding van Jan
Schatorjé.
Ook dit jaar heeft de werkgroep liturgie van Liberate weer een bijzondere viering samengesteld voor Eerste Kerstdag. Mooie teksten,
gevoelvolle gebeden en fraaie (samen)zang wisselen elkaar af.
En dat alles in hedendaags Nederlands. Koor Liberate en diaken Jan
van Heugten hopen op een ontmoeting met bezoekers die op zoek
zijn naar een warm kerstgevoel zonder opsmuk en met de nodige
diepzinnigheid. Met andere woorden: iedereen is van harte welkom.
Eerste Kerstdag 25 december om 15.00 uur: Kindje Wiegen, een
speciaal kerstmoment voor de allerkleinsten met hun ouders en
grootouders. En voor iedereen die graag op een ongedwongen
manier de kerstsfeer wil meemaken. Het kerstverhaal wordt verteld
en samen bezoeken we de kerststal in de kerk. Ook worden er enkele
bekende (kinder)kerstliedjes gezongen. Er is ranja, koffie en thee met
iets lekkers erbij.

Het was een prachtige openluchtviering, mede dankzij het mooie weer

Oecumenische
ontmoetingsdag voor
ouderen en zieken

Foto’s: Wim Gerritsen

Presentatieviering vormelingen
Op zondag 28 oktober stelden de jongens en meisjes uit Gaanderen,
Terborg en Etten die zich voorbereiden op hun Heilig Vormsel, zich
voor tijdens de Woord- en Communieviering in de St. Martinuskerk
in Gaanderen.
Het thema van de viering was: Lichtpuntjes, soms zijn ze groot, soms
zijn ze klein, je hoeft ze niet te zoeken, je kunt ze ook zijn.
Milan, Justin, Rick, Guusje, Lars, Indi, Levi, Thijs en Fiene vertelden
ons hoe zij een lichtpuntje willen zijn.
Wij wensen hen veel licht op hun levensweg en een mooie viering op
zondag 25 november, wanneer ze het sacrament van het H. Vormsel
ontvangen. Zie ook pagina 6.
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Traditiegetrouw was op de eerste zaterdag
in oktober de ontmoetingsdag van De
Zonnebloem in samenwerking met de
kerken in Gaanderen en de Slangenburg.
Dit jaar dus op zaterdag 6 oktober. De ontmoetingsdag in zaal Hartjes
begon heel gemoedelijk met een kopje koffie of thee en iets lekkers.
Daarna was er een oecumenische viering. De voorgangers waren
pastor Mia Tankink en dominee Ans van der Heiden. Het gemengd
koor van de St. Augustinus-Martinusgeloofsgemeenschap onder
leiding van Ben Simmes verzorgde de zang.
Na de viering stond Boerenkoor Krek klaar voor een gezellig
optreden. Natuurlijk waren er ook lekkere hapjes en drankjes en tot
slot was er voor iedereen een smakelijke kop soep en een broodje.
Er waren ook dit jaar weer veel bezoekers die met elkaar een mooie
en gezellige middag hadden.

Sint Maartenvieringen

Kerstpakkettenactie

In Gaanderen was er dit jaar veel aandacht voor het feest van
Sint Maarten.

Ook dit jaar doen we in Gaanderen weer mee met de Parochiële
Kerstpakkettenactie. Er worden pakketjes gemaakt voor
mensen die te maken hebben met een minimuminkomen, die
met schulden zitten, die afhankelijk zijn van de Voedselbank
en wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Op zaterdagavond 10 november organiseerde ’t Schuttersgilde
St. Martinus voor alle kinderen en hun ouders een feestelijke
lampionnenoptocht door de donkere straten van Gaanderen.
De PCI-werkgroep (PCI = Parochiële Caritas Instellingen) deelde
kaarsjes uit om de parochiële nabijheid en betrokkenheid bij
het feest van Sint Maarten te onderstrepen. Na afloop werden
de deelnemers bij het Schutterijgebouw getrakteerd op warme
chocolademelk en koek.
Ook op zaterdag 10
november was er een
speciale viering in de
St. Martinuskerk.
De leden van het
Kamerkoor van de
Koorschool MiddenGelderland verzorgden de zang bij een Inspiratieviering met
prachtige liederen, afgewisseld door teksten gebaseerd op
het evangelieverhaal van dat weekend en het verhaal van Sint
Maarten: de warmte en aandacht die wij aan elkaar geven.
De jonge zangers en zangeressen van het Kamerkoor onder
leiding van dirigent en artistiek leider Albert Wissink schreven
na afloop dat zij een geweldig studieweekend hebben gehad en
vonden deze viering een prachtige afwisseling en een hoogtepunt van hun weekend in Braamt.
Op zondagmorgen 11 november verzorgde de werkgroep
Kindertijd een aangepaste Sint Maartenviering speciaal voor
kinderen van de basisschool. Voorganger in deze viering
was pastor Mia Tankink en zij werd geassisteerd door Emma
Besselink en Helena Hagemeijer. Het kinderkoor Keitof onder
leiding van Sander Spaan verzorgde de zang.
De leden van het Kamerkoor
Foto: Albert Wissink

In de vorige uitgave van de Vreugdebode (jaargang 2,
nummer 6) kon u op bladzijde 11 hier al iets over lezen. In veel
Vreugdebodes was ook een flyer ingevouwen. Er liggen ook nog
flyers achter in kerk.
U kunt (houdbare) levensmiddelen en kleine extraatjes,
zoals zeep, douchefris, feestelijke koekjes en snoepjes enz.,
verzamelen en deze op donderdag 13 december tussen 16.00
uur en 18.00 uur naar de kerk brengen. Er zijn dan mensen van
de lokale PCI (Parochiële Caritas Instelling) aanwezig om uw
spullen aan te nemen.
U mag uw extra boodschappen ook in de kerk brengen tijdens
de weekendviering van zondag 9 december. Er staat dan achter
in de kerk een verzamelbox klaar waarin u uw boodschappen
kunt deponeren.
In de week van 8 tot en met 12 december staan er ook
verzamelboxen bij de COOP in Gaanderen. Wanneer u extra
boodschappen hebt gedaan, kunt u ze ook ná de kassa in de
box deponeren.
Van de verzamelde goederen worden pakketten gemaakt en
bezorgd op adressen die bij de pastores vertrouwelijk en bekend
zijn. Samen kunnen we er zo voor zorgen dat Kerstmis voor
iedereen in onze gemeenschap ook een echt feest is.
Boodschappenlijstje: voorbeeld van producten die heel erg
welkom zijn:
Kerstfeest-versnaperingen zoals chocolaatjes, koekjes, snoepjes,
koffie, thee, blikjes soep, blikjes groenten, fruitcocktail,
knakworstjes, snackballetjes, vis in blik, kinderkoekjes
(liga, evergreen), jam, pasta, pindakaas, houdbare melk,
chocolademelk, fristi, sappen (in pak), wasmiddel, shampoo,
zeep, douchefris.

Overleden
Zaterdag 13 oktober is overleden Johannes Bernardus Gilsing
(Jan), sinds 7 november 2017 weduwnaar van Thea GilsingKemperman. Jan is 94 jaar geworden. Hij woonde aan Gieterijstraat
in Gaanderen. De laatste jaren was hij opgenomen in Den Ooiman
in Doetinchem.
Woensdag 17 oktober was voor hem de uitvaartviering in de St.
Martinuskerk waarna de crematie volgde in het crematorium van
de Slangenburg. Wij bidden dat Jan is thuisgekomen in het Huis
van de Heer, waar ook zijn vrouw Thea is. Dat zij mogen rusten in
vrede.
Dinsdag 16 oktober is overleden Anna Christina Maria RabelinkBouwman (Annie), echtgenote van Jan Rabelink. Zij woonde aan
de Vormerijstraat 14 in Gaanderen. Annie is 76 jaar geworden.
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Zondag 21 oktober was voor haar de avondwake in de St.
Martinuskerk en op maandag 22 oktober de uitvaartviering in het
Crematorium van de Slangenburg waarna zij is gecremeerd.
Mogen allen die haar zullen missen, kracht ontvangen om dit
verlies te dragen.
Woensdag 17 oktober is overleden Maria Magdalena
Wilhelmina Ernst-Gosselink (Marietje), weduwe van Hennie Ernst.
De familie Ernst woonde jaren aan de Hoofdstraat in Gaanderen.
De laatste jaren woonde Marietje in verzorgingshuis Antonia in
Terborg. Marietje is 86 jaar geworden.
Dinsdag 23 oktober was voor haar de uitvaartdienst in de St.
Martinuskerk, waarna zij werd begraven op het kerkhof naast de
kerk. Heer, geef haar de eeuwige rust.
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Silvolde - Varsseveld

Vieringen en bijeenkomsten

Actie Kerkbalans
De Actie Kerkbalans wordt in onze
geloofsgemeenschap gehouden in de
periode van19 januari tot 2 februari 2019.
Na de overdracht van de Mauritiuskerk aan
de coöperatie in augustus vorig jaar zijn wij als geloofsgemeenschap nu huurder van het kerkgebouw. Hierdoor kunnen
wij, mede dankzij de inzet van vele vrijwilligers, al onze pastorale
activiteiten in volle omvang voortzetten.
Omdat wij geen vaste lasten meer behoeven te betalen, vallen
deze kosten weg. Dit past ook beter in het financiële plaatje
ook vanwege de teruglopende opbrengsten. Daarentegen
betalen wij wel een bedrag aan huur van € 15.000,-. Ook blijven
onze verplichtingen aan de Parochie Maria Laetitia vanwege de
personeelskosten en de bisdombijdrage. Dit zijn ook substantiële
bedragen. In een bijlage bij de brief over de kerkbalans, die alle
parochianen ontvangen, wordt inzicht gegeven in alle kosten en
opbrengsten.
Nu het voor de parochianen duidelijk is dat alle pastorale activiteiten in onze kerk doorgang vinden en onze geloofsgemeenschap
van betekenis blijft in Silvolde, verwachten wij geen verdere
terugloop van de Actie Kerkbalans. Wij hopen dat de opbrengst
van de Kerkbalans met € 29.000,- minimaal gelijk blijft of meer is
dan vorig jaar.
Deze opbrengst is absoluut nodig om onze pastorale activiteiten,
met name op het gebied van de liturgie, zoals de maandelijkse
viering op de eerste zondag van de maand, de vieringen op de
kerkelijke hoogtijdagen en bij uitvaarten, te kunnen blijven
organiseren. Maar ook opdat de activiteiten op het gebied van de
diaconie en het vrijwilligerswerk gewoon door kunnen gaan.Wij
mogen er als geloofsgemeenschap ongelooflijk trots op zijn dat,
mede dank zij onze bijdrage van de huur, dit mooie kerkgebouw
met zijn monumentale uitstraling, zijn warme en rijke interieur en
historische waarden, voor ons dorp Silvolde en voor het pastoraat
alhier behouden kan blijven. Dat wij als geloofsgemeenschap
een eigen plek behouden, waar we samen kunnen komen om te
vieren en te bidden, maar ook verdriet kunnen delen en elkaar
kunnen troosten en bemoedigen.
Daarom vragen wij u om de Actie Kerkbalans 2019 wederom
ruimhartig te ondersteunen en wij rekenen er op dat uw deelname
voor 2019 minimaal gelijk of meer is. Het gaat om de toekomst
van onze geloofsgemeenschap.
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Eerste Heilige Communie 2019

De Tomtom van ons geloofsleven

Kerstmis

Op maandagavond 21 januari 2019 organiseert de geloofsgemeenschap H. Mauritius om 19.30 uur in onze kerk een avond
van dankbaar terugkijken naar wat was en hoopvol bezinnen
op onze toekomst.
In het eerste deel vragen we broeder Thomas van de Sint
Willibrordsabdij (Slangenburg) met ons na te denken over
onze routeplanning. Hoe kan het geloof mij als mens en ons als
geloofsgemeenschap als een soort Tomtom helpen te navigeren door ons leven?
In het tweede deel stellen we ons als nieuwe locatieraad voor.
We vertellen over onze drijfveren en ambities en geven een
korte omschrijving van onze specifieke taken. Ook nemen we in
woord en gebaar officieel afscheid van die vrijwilligers die zich
jarenlang hebben ingezet voor onze geloofsgemeenschap en
nu afscheid nemen.
Deze avond wordt gehouden in de Mauritiuskerk in Silvolde en
begint om 19.30 uur.

Elk jaar opnieuw vieren we Kerstmis. Kerstmis vieren is opnieuw
stilstaan bij de geboorte van het Kind. Het feest van liefde en
vrede. Veel wordt er ook over vrede gesproken en gezongen. Het
woord zie je en hoor je overal: in preken en kersttoespraken, in
gebeden en vieringen. Kerstmis wordt dan ook terecht een feest
van vrede genoemd. De engelen zongen in de kerstnacht het
lied: Eer aan God in den hoge en vrede onder de mensen. Bij zijn
geboorte zag Jezus het als zijn roeping om vrede van God bij de
mensen te brengen. Jezus werd geboren als een kind en daar
past alleen maar vrede en rust, zorg en liefde bij.
Een kind – weerloos, onbevangen en argeloos. Jezus op zijn
best. Een kind heeft geen weet van onrust, haast of angst. Het
geeft ook niet om rang of stand. In alle vriendschap steekt het
zijn hand uit naar iedereen. Een kind is puur, zo zonder pretenties, het kent ook totaal geen vooroordelen. Het droomt van een
nieuwe, mooie wereld, waarin het altijd spelen kan. Een kind is
een al verwachting, zo helemaal zonder zorgen. Het lacht je toe
met een aanstekelijke lach. Een kind leeft om jaloers op te zijn.
Van kinderen kun je ook veel leren. Een kind – weerloos: Jezus
ten voeten uit. Van dit Kind kun je alles leren. Van dit Kind kun
je leren leven. Wie het kind in zichzelf bewaart, is een gelukkig
mens.
Een liefdevol, vredevol en zalig Kerstmis gewenst.

De Tomtom van ons geloofsleven
Als locatieraad willen we graag een nieuwe start maken en
daarbij een impuls geven aan ons geloofsleven.
We leven in een samenleving die bijna alleen gedreven wordt
door de wetten van wetenschap en techniek waarin alleen de
ratio telt. De boodschap van het christendom die gedreven
wordt door het goddelijke, het bovennatuurlijke, door iets
dat groter is dan ikzelf, dreigt uit het zicht te verdwijnen. Het
gevaar is dat we als gelovigen de weg kwijtraken, want we staan
als gelovige mensen niet meer in de routeplanning van onze
seculiere maatschappij. Er is geen plek voor onze waarden. En
de hemel? „Dat geloof je toch zelf niet!”
En dan te bedenken dat Jezus in het Evangelie van Johannes
veronderstelt dat we de weg naar de hemel kennen. Heel
pertinent zegt Thomas dan met woorden van vandaag tegen
Jezus: „Sorry, Jezus, maar die weg staat niet in mijn Tomtom.”
Jezus is dan heel duidelijk tegen Thomas: „Dan neem je de
mijne!”
Gelukkig hebben we broeder Thomas Quartier, directeur van
het Benedictijns Studiecentrum aan de Radboud Universiteit
Nijmegen, bereid gevonden om onze gids te zijn en ons te
inspireren bij het lezen van onze individuele Tomtom en die van
onze geloofsgemeenschap.
Broeder Thomas Quartier is
ook hoogleraar Monastieke
Spiritualiteit aan de Katholieke
Universiteit Leuven.
Wij hopen op een zeer
verrassende, boeiende en
inspirerende avond waarbij
iedereen meer dan welkom is.
De locatieraad

Prof. Dr. Thomas Quartier osb
Liturgical & Monastic Studies
Radboud University Nijmegen
KU Leuven
Pontifical Benedictine University Sant’ Anselmo
Titus Brandsma Instituut
http://www.ru.nl/personen/quartier-t

Anny Raben

Kinderkerstviering zondag 23 december
Zondag 23 december om 19.00 uur is er voor de kinderen een
kerstmusical in de Protestantse Kerk.
Kinderen uit Silvolde spelen deze musical. Ook de Regenbooggroep
zal daar aan meedoen. De titel ‘Op de wijs van Matthijs’ verwijst in de
eerste plaats naar het evangelie van Mattëus waarin we de verhalen
lezen over de wijzen uit het oosten, koning Herodes en natuurlijk
over de geboorte van Jezus.
Om deze prachtige verhalen extra aandacht te geven zijn ze op
muziek gezet. In deze musical klinken ze in de setting van een
levende kerststal.
Naast de aandacht voor het Bijbelverhaal over de geboorte van Jezus
gaat ‘Op de wijs van Matthijs’ ook ruim in op de kerstbeleving van
mensen. Wat betekent Kerstmis voor hen? En wat hoort er allemaal
bij kerst? Alle kinderen zijn welkom en... papa’s, mama’s, opa’s en
oma’s mogen ook mee.

Kerstmis Liturgieviering maandag
24 december
We vieren Kerstmis op maandag 24 december om 19.00 uur; we
gebruiken dan de hele kerk voor deze viering. Op het priesterkoor
zal de kerststal weer groots worden opgebouwd. Het koor Mixed
Emotions verzorgt zang en muziek.
De gebedsdienst heeft als thema ‘Een nieuw begin’. We voelen ons
verwant aan het thema. Ook wij als geloofsgemeenschap maken
‘Een nieuw begin’ door. Naast de vier kaarsen van onze adventskrans
ontsteken wij vandaag een vijfde kaars, de vreugdekaars, omdat het
Kind geboren wordt, door God gezonden als het Licht in de duisternis. De vlam van de hoop gaat branden. Moge dit voor ons een nieuw
begin betekenen. We nodigen u allen van harte uit.
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Ook dit jaar bereiden de kinderen uit Silvolde en Varsseveld zich voor
op de Eerste H. Communie. In april (de datum moet nog bepaald
worden) verzorgen wij de Eerste Heilige Communieviering. We
volgen een speciaal project voor de communicantjes, genaamd
‘Blijf dit doen’. Dit project wil een stapje zijn in het zoeken naar een
verbintenis tussen het dagelijkse leven en de wereld van geloven,
godsdienst, traditie en Kerk. Het nodigt kinderen en ouders uit, thuis
en in de parochie met elkaar die wereld nader te verkennen. Wij
nemen daar in zeven lessen de tijd voor. Daarnaast zijn er twee tijden
voor ‘knutselen’ en een tijd om te oefenen voor de viering.
Ook is er een gezamenlijke broodmaaltijd voor ouders en communicanten met een speurtocht in de kerk. Daarnaast verzorgen wij twee
ouderavonden, waarin wij praktische informatie verstrekken en waar
verder zal worden ingegaan op de Eerste H. Communie. Kinderen uit
groep 4 en ook uit de groepen daarboven zijn van harte welkom!
Hebt u vragen, dan kunt u contact opnemen met: Henk Bulsink,
Westelijke Noorderbroekweg 1, 7054 CE Westendorp, telefoon 0315
- 29 81 15 of e-mail: henkengerard@hetnet.nl.
Alle informatie wordt via de mail verspreid.

Driekoningen
Liturgieviering zondag 6 januari
Driekoningen of Openbaring des Heren is een feest dat hier niet zo
tot de verbeelding spreekt. In Mat. 2,1-12 lezen we over wijzen uit het
oosten die een ster volgen. Zij vinden er een kind in een kribbe en
brengen het hulde, geven geschenken. Deze wijzen volgen een ster,
een droom, zij zijn op zoek, waarnaar? Zij zoeken de koning van de
Joden, een pasgeboren kind. Wat verwachten zij van dit kind, verlangen zij naar een betere wereld? De drie koningen staan symbool
voor mensen uit diverse windstreken van de wereld. Zo wordt de
geboorte bekendgemaakt, geopenbaard aan de ‘heidense’ volkeren.
Daarom heeft dit feest in de oosterse kerken een grotere betekenis
dan Kerstmis. Er zijn rond dit feest veel gebruiken ontstaan. Zo gaan
er kinderen, verkleed als koning en met een ster in de hand, rond en
zingen een liedje. Zij dragen het verhaal van de koningen uit.
In Duitsland en Oostenrijk schrijven de kinderen een zegenbede op
de deurpost met een gewijd krijtje: 20+C+M+B+19. Dit betekent:
‘Christus zegene dit huis’ en het jaartal. De letters staan ook voor
de namen van de koningen: Caspar, Melchior en Balthasar. Tevens
geeft men een briefje met een spreuk of wens af aan de bewoners en
natuurlijk krijgen de kinderen iets lekkers.
We kennen het gebruik van de boon in de cake of het brood. Wie
de boon krijgt, mag de koning zijn. Dit feest gaat over openbaring,
herkenning en verder uitdragen. Dat willen wij graag met u samen
vieren op: zondag 6 januari om 10.00 uur.

Vrijwilligers gevraagd!
Het kerkhof aan de Pr. Bernhardstraat wordt al jaren keurig verzorgd
door een groep vrijwilligers. Elke eerste dinsdag van de maand
(soms tweemaal) wordt er ijverig en met veel inzet gewerkt. Er
wordt geschoffeld, geharkt en onkruid verwijderd. Bij al dit werk is
er natuurlijk ook tijd voor een kop koffie en een gezellig gesprek.
De groep kan momenteel nog wat uitbreiding gebruiken. Mocht je
interesse hebben, geef je dan op bij:
Patrick Tempels, tel. 06 - 11 64 11 00. Het werk geeft je beslist veel
voldoening en dank.
Lees verder op pagina 34
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Overleden parochianen

4 septemberMaria Claassen-Bosch		 86 jaar
21 september
Dinie Kemperman-Evers		 75 jaar
23 september
Coba Reusen-Cornelissen		 91 jaar
25 september
Jo Tangelder-Weijers		 93jaar
26 september
Theo van der Lee		 87 jaar
26 september
Jan ten Have 		 81 jaar
21 oktober
Jan Tempels 		 80 jaar
27 oktober
Lien Falke-Doppen		 94 jaar
3 november
Marie Steverink-Braam		 89 jaar
5 november
Rikie Strikwold-Holthausen		 85 jaar
Wij bidden voor hun eeuwige rust. Wij wensen hun familie veel
sterkte en kracht voor de komende tijd.

Vieringen

Herinnering Verlicht op zaterdag
15 december

in december weer de jaarlijkse herinneringsavond op Begraaf- en
gedenkpark Rentinkkamp aan de Burgemeester van der Zandestraat
in Varsseveld. Iedereen kan hier op eigen manier dierbaren
herdenken.
Herinnering verlicht wordt gehouden op zaterdag 15 december om
18.30 uur.
U kunt gebruik maken van parkeerplaatsen van bouwgroep Ten
Brinke en de Aldi-supermarkt, beide aan de Burgemeester van der
Zandestraat.
Vanaf 18.00 uur komen belangstellenden samen bij de hoofdingang
van het park. Daarvandaan lopen we naar de centrale plaats op de
begraafplaats, waar we stil staan bij verlies, gemis, herinneren en
loslaten. Vervolgens kan ieder de lichtjes die vooraf zijn uitgereikt bij
een graf zetten of bij de gedenkplaats onder de grote beuk.
Zoals gebruikelijk zal het park stemmig verlicht zijn met fakkels en
vuurkorven.
Na afloop is er gelegenheid om met een warm drankje samen
herinneringen op te halen.
Als de weersomstandigheden te slecht zijn en de fakkels niet kunnen
branden, gaat de herinneringsavond niet door.

Actie Kerkbalans
Informatie over Actie Kerkbalans vindt u in het
algemene gedeelte van deze Vreugdebode.
De envelop Kerkbalans 2019 komt bij het
eerste nummer van de Vreugdebode in 2019.

Zalig Kerstfeest en Zalig Nieuwjaar
Harry Damen, Liesbeth Veldkamp,
Mies Jansen en Henk Bulsink

De werkgroep Herinnering Verlicht organiseert op de derde zaterdag
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Locatiecorrespondenten

Colofon

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

Hoofdredacteur : diaken Cor Peters
Eindredactie : Jos Hillebrand en Frans van Vliet
Eindcontrole : Ben Kothuis
Advertenties : Gerard Bomers
: Ton Harbers
Fotografie
Vormgeving : John Spekschoor
Druk
: Senefelder/Misset
: 13800 exemplaren
Oplage
Verspreiding :	7 x per jaar. Eén exemplaar per ingeschreven adres
				 in parochie-administratie, lokale gemeenschappelijke
				 en openbare plaatsen (bibliotheek, Trefkuul, etc.).

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

Kopij voor de volgende uitgave van de Vreugdebode 1 - 2019
kunt u vóór 13 JANUARI 2019 per mail sturen naar een van de
locatiecorrespondenten (zie hiernaast).
De uitgave van de Vreugdebode 1 -2019 verschijnt op 5 FEBRUARI 2019
en is voor de periode van 8 FEBRUARI tot en met 4 APRIL 2019.
Foto’s moeten minimaal 1 MB zijn en als aparte bijlage (JPEG) worden
meegestuurd.

Telefoon: 0315-386223
E-mail: info@partycentrumterhorst.nl
Website: www.partycentrumterhorst.nl
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Daarom
Daarom
GUV!
GUV!”

Bert
Bert van
van Asselt
Asselt
Algemeen directeur

GUV
GUV werkt
werkt zonder
zonder winstoogmerk.
winstoogmerk.
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Daarom hebben
hebben we
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tijd en
en
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aandacht voor
voor nabestaanden
nabestaanden
en
en de
de overledene.
overledene. Ook
Ook hanteert
hanteert
GUV
GUV zeer
zeer lage
lage tarieven.
tarieven.

Algemeen directeur

“GUV is sinds 2016 actief in regio Terborg.
“GUV verzekert en verzorgt al meer
Maar GUV verzekert en verzorgt al meer
dan 100 jaar uitvaarten in de Achterhoek.
dan 100 jaar uitvaarten in de Achterhoek.
Onze uitvaartverzorgers werken persoonlijk,
Onze uitvaartverzorgers werken persoonlijk,
betrokken en dichtbij, dus veel aandacht voor
betrokken en dichtbij, dus veel aandacht voor
de nabestaanden en zorg voor de overledene.”
de nabestaanden en zorg voor de overledene.”
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GUV garandeert:
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•
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•
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eigen crematorium
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•
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dat kan
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Humanitair
Humanitair begeleidster:
begeleidster:

Onzeuitvaartbegeleiders:
uitvaartverzorgers:
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Ans Masselink
Ans Masselink

Ton de Jong
Ellen Wamelink

Ank Horstink
Ank Horstink

Carla Lammers
Carla Lammers
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GUV kan
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