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Adressen en bankgegevens van de geloofsgemeenschappen
Azewijn - H. Mattheus
Mattheusplein 1, 7045 AC Azewijn
E-mail: rkazewijn@mlparochie.nl
NL89 RABO 0374 6064 39
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
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.
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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:
NL95 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.

tel. 0315 - 24 21 25

tel. 0315 - 24 12 40
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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
Parochiebestuur
Anja Dijcker, secretaris
telefoon: 0314 - 33 55 47
e-mail: bestuur@mlparochie.nl
Internet
U kunt de parochie vinden op internet onder:
www.maria-laetitia.nl
Like ook onze facebook		
facebook.com/parochiemarialaetitia
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 2 - 2019 kunt u vóór 10 MAART 2019
per mail sturen naar een van de locatiecorrespondenten (zie pagina 34).
De uitgave van de Vreugdebode 2 -2019 verschijnt op 2 APRIL 2019 en is voor
de periode van 5 APRIL tot en met 23 MEI 2019.
Foto’s/illustraties moeten minimaal 1 MB zijn en als aparte bijlage (JPEG) worden meegestuurd.
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Parochie Maria Laetitia
In de eerste twee jaargangen van de
Vreugdebode was het hoofdartikel een
uitwerking van het thema ‘Kerk in de
samenleving’: in alle veertien edities een
voorbeeld van de wijze waarop de kerk
in de wereld buiten het kerkgebouw,
de samenleving, zichtbaar probeert
te zijn. Intussen gaan steeds meer
kerkgebouwen dicht. Maar de, soms kleine
geloofsgemeenschappen rondom die kerken,
hoe gaat het daar nu mee?
Dat vraagt de redactie van de Vreugdebode
zich af. Ze denkt en vertrouwt erop dat daar
onder het motto ‘Kerken gaan dicht, het
geloven gaat door’ in enkele afleveringen
een concreet beeld van gegeven kan worden
onder andere door ter plaatse mensen
daarover aan het woord te laten.
Dit eerste artikel probeert een inleidend kader
te schetsen waarbinnen de ‘verhalen’ een
plaats kunnen vinden.
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Vooraf
Onderstaande bijdrage is mede ontstaan
door gesprekken die ik had met diaken
Cor Peters en Herman Agterhoek. Beiden
zijn actief betrokken bij wat in dit artikel
aan de orde komt onder ‘lokaal geloven’
en geven daar leiding aan. Vandaar. Bij ons
minder bekend dan Cor is wellicht Herman.
Daarom ter korte introductie het volgende.
Hij was tot zijn pensionering in 2015 als
pastoraal werker vele jaren betrokken bij
kerkelijk opbouwwerk en begeleiding van
processen van verandering. Lange tijd
was hij werkzaam in onze regio, de laatste
jaren voor zijn pensionering in het bisdom
Groningen-Leeuwarden. Een klein jaar
geleden publiceerde hij zijn boek De tijd
kantelt voor wie erin gelooft. Herman woont
in Doetinchem en zit daar niet stil.
Nieuwe ontwikkelingen?
Misschien is het toeval, of is het nauwelijks
waarneembaar, misschien zit ik ernaast,
maar het lijkt erop dat het massaal
dichtgaan van kerken in Nederland bijna
ineens en algemeen als een voldongen feit
wordt gezien. En… dat het wordt geaccepteerd! Dat zou betekenen dat gelovigen
erin slagen de ontstane situatie waaraan
het moeilijk wennen is, als realiteit onder
ogen te zien. Net begonnen aan het schrijven van dit artikel, medio december, volg
ik in een serie van vijf avonden een item
in het tv-programma Nieuwsuur over het
sluiten van rijen van kerken en waartoe
dit leidt: van het ogenschijnlijk stilvallen
van geloofsgemeenschappen enerzijds tot
onverwachte herleving in een nieuwe vorm
anderzijds. Het betreft zowel katholieke als
protestante geloofsgemeenschappen. En,
voor mij nieuw, het programma wijst op de
ongeveer één miljoen migranten-christenen
in ons land die vooral in de grote steden op
de meest uiteenlopende wijze hun geloof
beleven in vele kleine gemeenschappen die
samenkomen in allerlei zalen en zaaltjes, of
gewoon bij mensen thuis.
Dichter bij huis, Hans de Graaf, een
toegewijde en veelzijdige vrijwilliger in de
St.-Helena-geloofsgemeenschap in Aalten,
zei onlangs: „Bij ons gaat de kerk ook dicht,
en ik denk dat de mensen het begrijpen
en accepteren. Er lijkt in dat opzicht wat
veranderd te zijn. Dat zou best eens goed
kunnen uitpakken.” In onze eigen Parochie
Maria Laetitia is het al een tijdje geleden
dat de eerste van een groot aantal kerken
werd gesloten, en we weten maar al te goed
hoe pijnlijk en deprimerend dat sluiten is.
Toenemende acceptatie kan een winstpunt
zijn, zou je kunnen zeggen, tenminste als
het niet neerkomt op doffe berusting. Het
zou het begin van een verandering ten
goede kunnen zijn. Wat is er te zeggen over
de situatie in onze Parochie Maria Laetitia,
in het bijzonder, zoals al gezegd, in de

gemeenschappen waarvan de kerk gesloten
is, of binnenkort gesloten wordt? Gaan de
goed lopende zaken gewoon door? Is er
zelfs sprake van nieuwe ontwikkelingen?
Om het wat voorzichtiger uit te drukken:
is er sprake van het besef dat we moeten
zoeken naar nieuwe mogelijkheden? Of zijn
die al gaande?
Het geloven gaat door!
In december kwam Pastoraal beleidsplan
2018-2021 uit. Ons pastorale team doopte
het Met Geloof de toekomst in! Met hoofdletter en uitroepteken. Ons christelijk geloof als
basis van ons vertrouwen en ons handelen,
het is eigenlijk nooit anders geweest. Maar
de lezer begrijpt dat het in deze tijd van grote
verandering en onzekerheid nadrukkelijk
als het centrale uitgangspunt, richtsnoer
en houvast genoemd wordt. Het plan
gaat verder niet uit van zekerheden. Onze
parochie heeft als eucharistische centra de
OLV-Tenhemelopneming in Doetinchem
en de Petrus en Paulus in Ulft. Maar de
vijf kerken die daarnaast nog open zijn in
Dinxperlo, Etten, Gaanderen, Gendringen
en Wijnbergen, hoe zal het daarmee gaan?
Daarover wordt dit en komend jaar met
de locatieraden gesproken. Ook bestaat er
onzekerheid over het aantal beschikbare
pastores de komende tijd. Concentratie
om noodzakelijke, fundamentele taken te
kunnen blijven vervullen, dat is de leidende
gedachte in het beleidsplan. Om maar te
noemen: weekendliturgie, doopsel, vormsel,
eerste heilige communie, toediening
sacramenten in het algemeen, uitvaarten,
diaconie, pastorale nabijheid, catechese en
meer. Maar nadrukkelijk spreekt het beleidsplan ook over vernieuwend pastoraat.
De inleiding van het beleidsplan zegt het
samenvattend als volgt:
Het pastorale beleid wordt ontwikkeld op
drie hoofdthema’s, te weten het kernprogramma, de pastorale nabijheid en het
innovatief pastoraat. Het gaat daarbij
om concentreren, samenwerken en
geloofsverdieping.
Pastoraal beleidsplan – Lokaal Geloven
Het Pastorale Beleidsplan – zie www.
maria-laetitia.nl/met-geloof-de -toe komst-in – verwijst op enkele plaatsen
naar het project Lokaal Geloven. Op pagina
13 gebeurt dat onder de kop ‘Pastorale
nabijheid’, op pagina 15 onder ‘Innovatief
pastoraat’. Twee citaten:
De lokale gemeenschap stimuleert en helpt
om het mogelijk te maken dat gelovigen in
een van de parochiekerken de eucharistie of
andere sacramenten kunnen vieren. Verder
hebben lokale geloofsgemeenschappen
vormen van ontmoeting en gebed nodig om
vitaal te blijven. Zij zoeken daarbij een eigen,
bij hen passende weg. De lokale geloofsgemeenschap is vooral een diaconale

Inspiratiedag Terborg 2017; bij het bord Herman Agterhoek.

gemeenschap waar wordt omgezien naar
elkaar in woord, daad en gebed. We zien
hier een belangrijke taak en verantwoordelijkheid voor lokale parochiële vrijwilligers.
De leden van de huidige pastoraatgroepen en vrijwilligers met aandacht voor het
pastoraat in de locatieraad zijn daarvoor de
eerst aangewezenen (p.13).
Het toerusten van lokale vrijwilligers en
geloofsgemeenschappen. Lokaal hoeft er
geen parochie meer draaiende te worden
gehouden. Hoe wordt er lokaal een (kleine)
geloofsgemeenschap van Jezus Christus
zichtbaar en ervaarbaar? In 2017 zijn de
eerste stappen gezet voor dit project en dat
zal worden voortgezet (pagina15/16).
Lokaal Geloven
De opmerking in het beleidsplan dat in
2017 de eerste stappen zijn gezet, doelt
op de grote bijeenkomst van zaterdag 25
november 2017, waarvoor vertegenwoordigers van alle lokale geloofsgemeenschappen
van onze parochie waren uitgenodigd.
Je kunt deze dag zien als de start van het
project Lokaal Geloven, maar zo heette het
toen nog niet en het was eigenlijk ook niet
het echte begin. In de uitnodiging werd het
genoemd Ontmoetingsdag 25 november
2017 van parochianen die betrokken zijn bij
lokale initiatieven van geloven en kerk zijn
in de Maria Laetitia parochie. De uitnodiging
sloot aan bij het project Nieuw Begin waarbij
pastor Morsink en Steven van Woerkom al
sinds het begin, vijf jaar geleden, betrokken zijn. In dat Terborgse project vinden
de zo genoemde ontmoetingsbijeenkomsten plaats, waarover u regelmatig in de
Vreugdebode kunt lezen.
Bij de uitnodiging voor de dag in 2017 waren
vragen meegestuurd. Wat gebeurt er lokaal
op het gebied van vieren en ontmoeten en
van omzien naar elkaar? Waren er misschien
bijeenkomsten waarin de H. Schrift werd
gelezen en werd daar vervolgens over
VREUGDEBODE 1 FEBRUARI - MAART 2019

gepraat? En misschien waren er eigen activiteiten te noemen, bijvoorbeeld gericht
op doelgroepen als jongeren, kinderen,
ouderen. Over de ingezamelde antwoorden
werd in het ochtenddeel van de dag gesproken. De antwoorden waren uiteraard niet
vooral juichende opsommingen van wat er
allemaal goed ging in de lokale gemeenschappen. Maar aarzelend en voorzichtig
werd er toch heel wat genoemd. Maar ook

„Bij ons gaat de kerk
ook dicht, en ik denk dat
de mensen het begrijpen
en accepteren.”
werd duidelijk dat er door kerksluitingen een
nieuwe situatie ontstaat waarin niet vanzelf
schitterende initiatieven ontstaan. Het
nieuwe in de initiatieven die van de grond
komen, is dat zij voortkomen uit de plaatselijke geloofsgemeenschappen en door de
gelovigen daar zelf worden gedragen.
Gelukkig nam Herman Agterhoek de
aanwezigen in het middagdeel mee in de
mooie en heldere presentatie Leerling van
Christus zijn, waarin hij liet zien wat dat
kan betekenen in onze tijd. Hij maakte snel
duidelijk dat de kerk in het verleden breed
aanwezig was in de samenleving. Ze was
daartoe in staat door de inzet van velen,
onder wie veel religieuzen, en de zekerheid
van een overvloed aan middelen. Maar…
die tijd is voorbij. Op parochieniveau moet
en kan de kerk de centrale pastorale taken
blijven vervullen en zorgen voor goed
bestuur en beleid. Dat hoeft en kan lokaal
allemaal niet. Dat schept ruimte om vormen
te vinden van lokaal geloven en naar elkaar
omzien om zo uitdrukking te geven aan:
leerling van Christus zijn. Een nieuwe start
met kansen en uitdagingen.

Intussen is er in november 2018 een tweede
bijeenkomst geweest als vervolg op die
van 2017. Door omstandigheden kon die
slechts één dagdeel omvatten. Er werd
gesproken door Joop Kraan over initiatieven in de geloofsgemeenschap Mauritius
in Silvolde. Nelleke Wissing vertelde over de
geloofsgemeenschap van de HH. Martelaren
van Gorcum in Varsselder-Veldhunten.
Belangrijk: aan het eind van de bijeenkomst
vroegen de aanwezigen unaniem om een
vervolg op korte termijn. Dat komt er, twee
keer per jaar een dagdeel, dit voorjaar de
eerste bijeenkomst.
Leerling van Christus zijn
In het gesprek benadrukt Herman Agterhoek
dat een geloofsgemeenschap haar kern van
bestaan en samenhang heeft in het leerling
van Christus zijn.
„Dat kan heel concreet in vormen van
samenkomen en gebed, het lezen van
de verhalen van Jezus en het vertalen
ervan naar het eigen leven en concrete
aandacht voor de noden van mensen in de
eigen omgeving. Veelal in samenwerking
met andere kerken en organisaties. Het
is heel katholiek dat een kleine kerk altijd
verbonden blijft met de grotere: parochie,
bisdom, wereldkerk. Je kunt elkaar inspireren en gaande houden. Het pastoraal team
zal de gelovigen in de lokale geloofsgemeenschappen steunen, inspireren, hen
bevestigen in hun eigen zending en taak,
en hen op het spoor zetten van Jezus van
Nazareth, die zelf ook onderricht gaf, zich
terugtrok voor gebed en de wereld introk
om de mensen nabij te zijn.”
Gerard Bomers
Foto’s: Steven van Woerkom
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Parochie Maria Laetitia

Cunera is weer thuis

Heilig uur:
Een uur voor God…?

Deze tekst kopten diverse
lokale media-bladen in en
rondom de plaats Rhenen.
Het historische houten
beeld van de beschermheilige van de gemeente
Rhenen bevond zich
jarenlang, met aan haar
zijden een Maria- en
Engelenbeeld, op het
altaar dicht bij de sacristie
van de Gregoriuskerk in
Terborg .
Het
thans
geheel
vernieuwde Stadsmuseum
in Rhenen was al jaren op
zoek naar een beeld van
de beschermheilige van
de Cunerastad.

Gebedstijd voor aanbidding
Voor de deur van de kerk in de Kalverstraat in Amsterdam staat een
bord met de tekst: “Een kwartier voor God”. Een uitnodiging om even
het lawaai en de drukte achter je te laten en een kwartiertje stil te
zijn, om te bidden, om even niets te moeten of te hoeven. Velen
maken en maakten gebruik om binnen te gaan en los te komen van
beslommeringen.
Van onze kerken in de parochie Maria Laetitia, én in de ons
omliggende parochies, zijn er een aantal de hele dag open en
nodigen uit om even de stilte op te zoeken. Wij vinden dat het in
deze tijd heel belangrijk is dat die mogelijkheid er is en blijft.
Als Jezus op een gegeven moment er niet is, gaan de leerlingen Hem
zoeken. Op een stille plek vinden ze Hem. En op hun vraag waar Hij
was, want iedereen zoekt u, krijgen ze dat verrassende antwoord:
“Wist je dan niet dat ik bij Mijn Vader moest zijn?” Daarna leert Hij
hen bidden en stil zijn.

Na veelvuldig overleg
tussen de conservator van
het totaal vernieuwde Rhenens Stadsmuseum, de kerkkunsthistorica
van het aartsbisdom, Pia Verhoeven, en Johan Hermans namens de
Parochie Maria Laetitia werd een bruikleenovereenkomst getekend.
Daags voordat de koopakte bij de notaris werd getekend en
daarmee de verkoop van de kerk in Terborg officieel werd bekrachtigd, werden de drie beelden op zeer deskundige wijze ingepakt en
vervoerd naar Rhenen.
De Parochie Maria Laetitia en zeer zeker de locatie Terborg mogen
trots zijn dat het beeld van Cunera, dat zolang te midden van hen
heeft vertoefd, zo’n prominente en mooie plek heeft verworven in
het museum van de stad die haar naam met verve draagt.

Bovenstaande en de vraag of wij in onze parochie(s) geen ‘stil uur’
willen en kunnen invoeren hebben ons aan het denken gezet. Wij
constateren dat er behoefte is aan dat stille uur. Op een vast uur en
een vaste dag Jezus opzoeken en naar Zijn voorbeeld bidden en
ruimte maken voor God.
In de parochie Maria Laetitia geven we elke eerste zaterdag van de
maand dat stille uur gestalte. In het uitgestelde Eucharistisch Brood
willen en mogen we Jezus ontmoeten en bidden en stil zijn.
U bent van harte uitgenodigd om binnen te lopen en in die stilte
en rust inspiratie en kracht op te doen voor de tijd die komt. Met de
Eucharistische zegen sluiten we dat uur af.
Ook kunt u dat uur bij de priester die dat uur in de kerk aanwezig is
het Sacrament van boete en verzoening ontvangen.

Anja Dijcker, secretaris parochiebestuur

Agenda Ontmoeting & Inspiratie
- Stine Jensen
	In het kader van de Maand van de Spiritualiteit spreekt Stine
Jensen in Varsseveld op dinsdag 5 februari over haar essay
Eerste liefde.
- Wandelen met woorden
Woensdag 6 februari
- Maar eerst koffie…
Donderdag 14 februari
- Chagall
Zondag 3 maart
- Woensdagdocumentaire en gesprek
Woensdag 20 maart
- Eindelijk thuis
Woensdag 3 en 10 april
- Etty Hillesum
Zondag 7 april
- Kruisweg begraafplaats Gendringen
11 april
Voor nadere informatie en opgave voor bovenstaande activiteiten:
zie de flyer van Ontmoeting & Inspiratie en het programma van
Vorming & Toerusting op website:
www.maria-laetitia/activiteiten
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Oecumenische viering in
De Wingerd Doetinchem op
9 februari
De Werkgroep Oecumene heeft een vesperviering voorbereid
rond Mozes en de brandende braamstruik. God zegt hem dat
hij de Farao moet gaan vertellen dat deze het volk van Israël vrij
moet laten.
De werkgroep heeft verhalen en gedichten gevonden die ons
helpen om dit beeld van Mozes en de brandende braamstruik
te verstaan.
De viering begint om 18.30 uur; er is koffie en thee om bij na te
praten. Van harte welkom!

Kopij voor de volgende uitgave van de Vreugdebode 2 - 2019 kunt u
vóór 10 MAART 2019 per mail sturen naar een van de locatiecorrespondenten (zie pagina 34).
De uitgave van de Vreugdebode 2 -2019 verschijnt op 2 APRIL 2019 en is
voor de periode van 5 APRIL tot en met 23 MEI 2019.
Foto’s/illustraties moeten minimaal 1 MB zijn en als aparte bijlage (JPEG)
worden meegestuurd.

Agenda Vorming & Toerusting
Spreker:
Jan te Lindert
Onderwerp: Angst en Macht
Datum:
Donderdag 28 februari
Spreker:
Dr. Ad de Keyzer
Onderwerp: De zeven kruiswoorden op toon gezet.
Datum:
Donderdag 28 maart
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 euro inclusief een kopje koffie of
thee.

Geef
voor je
kerk

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 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 voor hem en geen gedachteniskruisje. Ze 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 ze dat zij (de kinderen),
geen kerkelijk gedoe wilden en de crematie had in besloten kring
plaatsgevonden. Maar hadden zij 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. De
teleurstelling kan ik begrijpen. De boosheid en verontwaardiging
niet.
Door het nalaten van een overlijdensbericht aan het secretariaat
en indien er geen kerkelijke uitvaart of crematie plaatsvindt, mag
worden aangenomen dat de nabestaanden geen prijs stellen op
kerkelijke betrokkenheid en wordt er derhalve geen verdere actie
ondernomen.
Bijkomend gebeuren is dat er dikwijls pas na een aantal dagen
een bericht van SILA, het centrale administratiesysteem van het
bisdom, binnenkomt met het verzoek het overlijden in de ledenadministratie te verwerken. Veelal komt zo’n bericht op een laat
tijdstip. De begrafenis of crematie heeft dan reeds plaats gehad.
In een uiterste geval kan het noemen van de naam van een overledene in een viering, zonder toestemming van de nabestaanden,
voor een probleem zorgen in het kader van de Wet op de Privacy.
Bovenstaande situatie beperkt zich niet uitsluitend tot Allerzielen,
maar doet zich ook voor bij elk overlijden van een medeparochiaan.
De kerk wil bij een afscheid van een dierbare graag een rol spelen,
echter pas na instemming van de nabestaanden. Dit alles uitgelegd
hebbend aan de dochter was de boosheid en verontwaardiging
gelukkig verdwenen en had ze begrip voor de gang van zaken zoals
die zich had voorgedaan. Over het voorgenomen uitschrijven werd
met geen woord meer gerept.
Bovenstaand voorval toont aan dat het niet meer vanzelfsprekend
is dat de kerk een rol speelt bij een begrafenis of crematie van een
medeparochiaan. De maatschappij verandert en geeft aan dat wij
in zo’n situatie niet op eigen houtje kunnen en mogen handelen. We
zijn afhankelijk van de informatie die wij ontvangen en wij zullen in
dit kader niet eigenhandig activiteiten ontwikkelen zonder overleg
met en instemming van betrokken nabestaanden.
Zorgvuldigheid van de kerk is geboden, maar zeker ook het bewustzijn van de nabestaanden dat hen dwingt na te denken of tegemoet
gekomen wordt aan de wens van de overledene in relatie tot zijn of
haar afscheid.
Jan Bekker

Naschrift redactie
In de vorige Vreugdebode is deze column abusievelijk slechts half afgedrukt.
Vanwege het actuele karakter ervan plaatsen wij de column nu in zijn geheel.
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Rouwverwerking
in Parochie Maria Laetitia
In het afgelopen jaar hebben de leden van het pastoraal team
uitgebreid gesproken met vrijwillig(st)ers die betrokken zijn bij
de rouwverwerking. Het gaat om de leden van de rouwwerkgroepen van Doetinchem en Silvolde, de leden van de pastoraal
ziekenbezoekgroep en de groep uitvaartvoorgangers in onze
parochie.

De directe aanleiding voor de gesprekken was dat de
werkgroep rouwverwerking onder leiding van Henny Jongerius
in Doetinchem na 16 jaar ophield te bestaan. De belangrijkste
reden was dat er vrijwel geen deelnemers meer te vinden waren
om aan het traject rouwverwerking, dat door deze werkgroep
verzorgd werd, deel te nemen. Ook de rouwwerkgroep die
jaarlijks een dag voor rouwenden organiseerde in Silvolde zag
het aantal deelnemers sterk dalen. Deze groep werd geleid door
diaken Johan Visser en was een samenwerking tussen verschillende locaties: Silvolde, Gaanderen, Terborg en Ulft.
In de gesprekken met elkaar bleek bijvoorbeeld dat naast het
aanbod van de parochie elders trajecten van rouwverwerking
worden aangeboden. Verder zoekt men individuele trajecten en
jonge mensen zoeken andere vormen van rouwverwerking dan
ouderen. Daarnaast zijn er in de parochie ook nieuwe, andere
vormen van ontmoeting ontstaan, waar mensen hun ervaringen delen en waaruit weer nieuwe contacten ontstaan.
Met name in het gesprek met de pastoraal ziekenbezoekgroep en de uitvaartverzorgers bleek dat zij die een dierbare
hebben verloren meer behoefte hebben aan een een-op-eengesprek dan aan rouwverwerking in een groep. Ook zagen we
dat parochianen die een dierbare verloren hebben, elkaar opzoeken om samen met elkaar te spreken over hun ervaringen.
Dit alles bij elkaar heeft het pastoraal team er toe gebracht om
de komende tijd geen activiteiten rond rouw parochiebreed
te organiseren. Vanzelfsprekend zullen we lokale initiatieven
rond rouw in het kader van nabijheid van harte ondersteunen.
Daarnaast kan er natuurlijk altijd een beroep gedaan worden op
leden van het pastoraal team, leden van de pastoraal ziekenbezoekgroep en de uitvaartvoorgangers voor een gesprek rond
rouw.
Namens het pastoraal team,
Berrie Daalhuizen, pastoraal werker

Nieuws van
Present
Uitbreiding Present – vacature
Omdat we veel hulpvragen
krijgen, voeren we veel projecten uit. Bijna te veel. Daarom gaan
we uitbreiden en zoeken we een nieuwe projectcoördinator.
Ben jij of ken jij iemand die past binnen onze functiebeschrijving, dan horen we dat graag. Kijk op https://stichtingpresent.
nl/doetinchem/over-ons/vacatures/ voor meer informatie.
Kardinaal Eijk op werkbezoek bij Present
Eind vorig jaar ontving Present hoog bezoek: kardinaal Eijk
kwam, samen met leden van de bisdomsstaf en DKCI, op
werkbezoek bij de Parochie Maria Laetitia. Hierbij stond onder
andere een bezoek aan Present op het programma. Na een
presentatie, waarbij de kardinaal geïnteresseerde vragen stelde,
werd er aangehaakt bij vrijwilligers van Present die aan het
schilderen waren bij een alleenstaande jonge vrouw die wel wat
hulp kon gebruiken. De kardinaal nam zelf de kwast ter hand om
het werk van Present te onderstrepen. „Onbaatzuchtige hulp
aan mensen die dat nodig hebben is één van de belangrijkste
christelijke waarden’’, zo prees de kardinaal de vrijwilligers.
Foto: De Gelderlander

Gezocht: vrienden
Voor onze nieuwe
Achterhoekers zijn
we op zoek naar
gezinnen, stellen of
alleengaanden die
een vriendschap willen opbouwen met deze nieuwkomers, die
hier een nieuw bestaan proberen op te bouwen.
Bij ons project Meet&Connect zijn nog wel tien mannelijke
nieuwkomers bekend, die graag vrienden willen worden met
een Doetinchemmer. Lijkt het jou/u leuk om vriendschap te
sluiten met een nieuwkomer om samen dingen te ondernemen,
meld je dan aan: carlijnwiltink@presentdoetinchem.nl.
Flex-vrijwilligers altijd welkom
Flex-vrijwilligers zetten zich wat vaker in voor Present op
tijden dat het hen uitkomt. Zo kunnen soms wat specialistische klussen aangepakt worden. Zoals het plaatsen van een
schutting, leggen van laminaat, behangen etc. Hulpontvangers
zijn steevast zeer dankbaar voor de ontvangen hulp. „Ik ben er
echt superblij mee. Jullie zijn kanjers”, liet een vrouw na afloop
weten.
Omzien naar kwetsbare mensen. Doet u mee?
Lijkt het u ook leuk om met uw locatieraad, koor, jongerengroep,
gezin of ander sociaal verband (opnieuw) een Present-project te
doen? Of heeft u tijd om u iets vaker in te zetten? Bijvoorbeeld
als flex-vrijwilliger?
Meldt u dan aan! U weet zeker dat uw hulp bij de juiste
mensen terecht komt die wel wat hulp en praktische liefde
kunnen gebruiken. https://stichtingpresent.nl/doetinchem/
meedoen-als/kerk/
Team Present Doetinchem: Josefien Nahuis, Carlijn Wiltink, Nelly de Vries
Zie ook pagina 10
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De Stilte binnengaan

Beste medeparochianen,

Aan het begin van de Veertigdagentijd zoeken we inkeer en stilte. De
weken naar Pasen toe zijn een uitnodiging om naar binnen te keren
en God te zoeken in de stilte.
Aan de hand van het gedicht Ontkomen van Ida Gerhardt gaan we
de Stilte binnen. We luisteren naar het gedicht en staan stil bij de
woorden. Verder horen we ook een muzikale versie van het gedicht
die ons doet verstillen.
Daarnaast overwegen we teksten uit het Nieuwe Testament die ons
eveneens op het spoor van de Stilte zetten.
De ruimte van de Stilte binnengaan, is een weg van inkeer om God te
ontmoeten in ons hart en vanuit Hem te leven.

In 2012 werd ik door Pastoor Peter Ambting
gevraagd om lid te worden van het toenmalige parochiebestuur. Dat was voor mij
een sprong in het diepe, want ik had
geen enkele bestuurlijke ervaring. De HH.
Maria-Laurentiusparochie
begon
toen
gestalte te krijgen en allerlei protocollen werden aangepast en
toegepast. Mijn taak werd het om een luisterend oor te bieden aan
alle locaties en hun vragen en problemen door te spelen naar het
bestuur en weer terug te communiceren naar de locaties.
Bij de totstandkoming van de Parochie Maria Laetitia werd dit
takenpakket aanzienlijk uitgebreid. Ik heb grote bewondering
gekregen voor al die mensen die zich zo geweldig inzetten voor
onze mooie parochie en ik wil iedereen daar dan ook hartelijk voor
bedanken. Dank ook speciaal aan alle locatieraden, waar ik altijd erg
hartelijk ben ontvangen.
Per 1 januari 2019 ben ik bestuurslid af. Ik heb het ervaren als een
zeer leerzame en waardevolle periode. Natuurlijk blijf ik een actieve
parochiaan en hoop jullie allen geregeld te treffen in een van onze
mooie kerken.

Datum: Maandag 11 maart
Plaats: Petrus en Pauluskerk, Ulft.
Tijd:
19.30-21.00 uur
Datum: Dinsdag 12 maart
Plaats: OLVrouw, Doetinchem
Tijd:
19.30-21.00 uur
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
Berrie Daalhuizen, pastoraal werker, e-mail: b.daalhuizen@mlparochie.nl

Hartelijke groet,
Marjan Hakvoort

Vrouwen en watermanagement in Masisi, Congo
Graag wil ik uw aandacht vragen voor het project van de
Vastenactie van dit jaar. Onze Parochie Maria Laetitia steunt een
project om het waterbeheer en de kennis van hygiëne te verbeteren in het Masisi-gebied. Het is het deel van Congo dat zwaar te
lijden heeft gehad van de oorlog. Latrines ontbreken er wegens
gebrek aan water. De sanitaire omstandigheden zijn slecht. Er is
inmiddels wel water, maar door de oorlogsomstandigheden is er
een groot gebrek aan goede hygiënische gewoonten.
70 procent van de huishoudens heeft geen toilet. Doordat
iedereen zijn behoefte buiten doet, overlijden veel mensen aan
ziekten als cholera en diarree. Vooral kinderen onder de vijf jaar
zijn het slachtoffer van besmetting door verontreinigd water.
Het project richt zich om het milieu te beschermen in zes dorpen
in dit gebied. Er worden watercomités opgericht waar speciale
aandacht is voor participatie van vrouwen. Deze comités worden,
in nauwe samenwerking met de lokale autoriteiten, verantwoordelijk voor het opzetten van activiteiten en het beheren van
voorzieningen.
Vrouwelijke leiders worden getraind en begeleid voor watermanagement en waterbeheercomités. Het aantal latrines wordt
uitgebreid en er worden goedkope voorzieningen aangelegd om
handen te wassen. Tenminste 200 vrouwen krijgen training op
het gebied van algemene hygiëne en ziekten die worden overgedragen door vervuild water. Ook leren ze technieken om de
bodem te beschermen, bijvoorbeeld door het kweken en planten
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van bomen. Bomen verbeteren het grondwaterpeil en gaan
bodemerosie tegen. Door bodemerosie te bestrijden verbetert
de voedselproductie. Ook is er aandacht voor het tegengaan van
waterverspilling in de landbouw en recyclen van water.
Caritas Goma heeft al veel projecten uitgevoerd in omliggende
gebieden. Zijn aanpak is erop gericht gemeenschappen actief
te betrekken en zoveel mogelijk verantwoordelijkheid te laten
dragen. Van dit project zullen 27.000 mensen profijt hebben.
Gedurende de vastentijd zullen er acties gehouden worden in
de verschillende geloofsgemeenschappen en scholen van onze
parochie.
Het kan ook zijn dat u een vastenactiezakje aantreft in de
Vreugdebode. Indien u dit project wilt steunen, lever dan de
zakjes in bij uw kerk of in de brievenbus van het secretariaat.
Ik wil dit project weer van harte bij u aanbevelen.
Uw bijdrage, hoe gering ook, geeft uiting aan ons christen-zijn en
ons streven naar gerechtigheid en vrede in de wereld. Laten we
er net als in 2018 een succes van maken.
Meer informatie op de website:
https://www.vastenactie.nl/nl/projecten/
vrouwen-en-watermanagement-in-masisi-congo
Diaken Jan van Heugten
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Diaconaal werkbezoek kardinaal Eijk
Kardinaal Eijk bracht op 7 december, daags voor zijn geslaagde
knieoperatie, een diaconaal werkbezoek aan de parochie Maria
Laetitia. Hij werd vergezeld door hulpbisschop Hoogenboom,
Trees Versteegen (teamleider van de Diocesane Kerkelijke Caritas
Instelling), diocesaan diaconaal werker Hans Oldenhof en pastoor
Pauw. De kardinaal hielp onder meer met het schilderen van
een Doetinchemse flat, waar vrijwilligers namens de stichting
Present aan de slag waren. Mgr. Hoogenboom volgde zijn goede
voorbeeld.
Het programma startte in Doetinchem, waar kardinaal Eijk werd
ontvangen door leden van het pastorale team en de locatieraad.
Diaken Cor Peters vertelde over het diaconale gezicht van de
Parochie Maria Laetitia, die vijftien locaties telt.
Het motto van de parochie is ‘Met Geloof de toekomst in!’ en diaconie
speelt daarin een belangrijke rol, aldus Peters. Hij onderscheidde
drie elementen op het terrein van diaconie en parochie. Op de eerste
plaats dienstbaar zijn zoals Jezus, waarbij de werken van barmhartigheid een inspiratiebron zijn. Ten tweede diaconale zorg, gebed en
opkomen voor mensen in nood – dit wordt zichtbaar in het vieren
van de eucharistie en op andere momenten. En tot slot de individuele inzet en betrokkenheid van parochianen en het gezamenlijk
werken aan het oplossen van noden. Peters sprak ook de verwachting uit dat lokale geloofsgemeenschappen „de komende tijd meer
en meer diaconale gemeenschappen worden.”

de aanwezige vrijwilligers: „Onbaatzuchtige hulp aan mensen is
een van de belangrijkste christelijke waarden.” Hij nam zelf ook de
verfroller ter hand en zette samen met Mgr. Hoogenboom een muur
in de verf. De kardinaal had eerder al wel met een kwast geschilderd
(„Mijn vader was opgeleid als schilder”), maar met een roller had hij
nog niet eerder gewerkt. De bewoonster was trots op deze unieke
‘muurschildering’.
Het programma eindigde in Gaanderen. In de pastorie van de H.
Martinuskerk aldaar vertelden de leden van de caritaswerkgroep
over hun lokale activiteiten. Zo worden daar sinds enkele jaren
eens per week maaltijden georganiseerd, om iets te doen tegen de
eenzaamheid van sommige dorpsbewoners. Vervolgens ging het
gezelschap naar de H. Martinuskerk, waar gezamenlijk de Vespers
werden gebeden. Aansluitend vertelden de leden van jongerengroep Impulz over hun activiteiten. De groep ontstond in 2012
tijdens een bedevaart naar Lourdes en is nog steeds bij elkaar.
Marcel Jansen vertelde over de verschillende activiteiten die de
groep organiseert, waarbij ook diaconale initiatieven zijn die soms
samen met de stichting Present worden gehouden. „Zo hebben
we boerengolf gespeeld met Syrische vluchtelingen. Dat leverde
een mooie uitwisseling op. En met Kerstmis hebben we eenzame
ouderen bezocht en een kerstdiner georganiseerd.”
Na afloop van de maaltijd, waarbij de ‘Utrechtse’ gasten, de leden
van het pastorale team en de caritaswerkgroep, de jongeren en
de gasten uit Gaanderen zich over de verschillende tafels hadden
verspreid, dankte kardinaal Eijk voor de gastvrijheid. „Ik dank u heel
hartelijk voor uw ontvangst. Het was bovendien de eerste keer dat ik
in jullie fraaie H. Martinuskerk was. Ik ben dankbaar voor jullie inzet
in de parochie op het gebied van diaconie en ik ben ook heel blij dat
jonge mensen zich willen inzetten – sommigen van jullie herken ik
nog van onze bedevaarten naar Lourdes. Jongeren hebben toch de
toekomst.”
(Foto’s en Bron Aartsbisdom https://www.aartsbisdom.nl/
kardinaal-eijk-brengt-diaconaal-werkbezoek-aan-de-achterhoek/

Regiomanager Nelly de Vries gaf vervolgens een presentie van het
werk van de stichting Present Achterhoek, aanwezig in Doetinchem,
Winterswijk en Bronckhorst. Present is een ‘makelaar in vrijwilligerswerk’ en werkt vanuit een christelijke motivatie, dat betekent
concreet: Jezus Christus navolgen, oog voor onze naasten, uitdelen
zonder voorwaarden en getuigen met daden en liefde, aldus De
Vries. Nelly de Vries gaf onder meer een toelichting op de werkwijze
van Present: „Individuen kunnen geen hulp aanvragen, alleen
organisaties kunnen dat namens hen doen. Present maakt gebruik
van groepen vrijwilligers, dat kunnen studenten of leerlingen zijn,
bedrijven, kerken, gezinnen of vrienden. De inzet is de moderne
vrijwilliger aan te spreken: korte eenmalige projecten, met de inzet
van eigen talenten, waarbij men de tijd zelf bepaalt.”
Vervolgens
ging
het
gezelschap
naar de flat van
Ellen Assendelft in
Doetinchem,
bij
wie op dat moment
een groep vrijwilligers via Present
Achterhoek
aan
het klussen was.
Kardinaal Eijk dankte
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Een nieuw jaar
U leest op dit moment het eerste nummer
van de Vreugdebode in het nieuwe jaar. Als
ik deze column schrijf, is het nieuwe jaar net
begonnen. Het begin van het nieuwe jaar is
voor velen een moment om bij stil te staan.
Je kijkt vooruit en vraagt je af: Wat zal het
nieuwe jaar brengen? De een begint met
goede voornemens, de ander laat het nieuwe jaar onbevangen op
zich af komen.
Op dit moment is het alweer begin februari. Zijn uw goede voornemens nog actueel of bent u ze al vergeten? Hebt u nog verwachtingen
voor het komend jaar of is alles alweer als vanouds?
Hoe zal de toekomst eruit zien voor onze parochie? Aan het begin van
het nieuwe jaar komt deze vraag als vanzelf bij me op. Deze vraag
werd nog versterkt door wat ik zoal las de afgelopen weken:
Eind vorig jaar zag ik het boek: ‘Toekomst zien in de kerk’ van Leo
Fijen en Anselm Grün. Leo Fijen is bekend van de televisie en hij schrijft
regelmatig over geloof en leven. Anselm Grün is een Benedictijn van
het klooster Münsterschwarzach, die veel geschreven heeft over
religieuze thema’s. Het boek is een bundeling van brieven die beiden
elkaar geschreven hebben over hun droom van toekomst zien in de
kerk. Ik heb dit inspirerende boek met veel aandacht gelezen.
Beide auteurs hebben oog voor nieuwe vormen van religieus leven
en eigentijdse spirituele ontwikkelingen. Daarnaast zien ze vooral
kansen voor de plaatselijke geloofsgemeenschap. Aan de hand van
voorbeelden laten ze zien dat er goede mogelijkheden zijn voor
lokale geloofsgemeenschappen om een eigen geloofsleven ter plekke
te ontwikkelen. Een bemoedigend en zeer toegankelijk geschreven
boek.
Op hetzelfde moment dat ik het boek ‘Toekomst zien in de kerk’ las,
verscheen in het dagblad Trouw een artikel over het rapport van het
Sociaal en Cultureel Planbureau over de ontkerkelijking in Nederland.
De hoofdlijn is dat Nederland in rap tempo ontkerkelijkt. Dagelijks
verliezen de Nederlandse kerken 267 leden – meestal door overlijden,
maar ook doordat mensen zich actief uitschrijven.
Ook in onze parochie zien we een sterke daling van de deelname aan
de sacramenten. Een paar voorbeelden: in 2013 waren er zo’n 100
dopen in onze parochie en het afgelopen jaar was het aantal gezakt
naar minder dan 40. Dit jaar hadden we voor het eerst maar één
vormselviering voor de hele parochie.
Toekomst zien in de kerk
Hoe zal de toekomst van onze parochie eruit gaan zien? We weten
het niet, maar het belangrijkste, lijkt mij, is of we toekomst zien.
Toekomst zien in de kerk is je laten bemoedigen door inspirerende
voorbeelden, zoals die naar voren komen in het boek van Leo Fijen en
Anselm Grün. Toekomst zien in de kerk is de harde feiten onder ogen
zien, zoals aangegeven door het Sociaal Cultureel Planbureau, maar
de hoop niet verliezen. Toekomst zien in de kerk is bijdragen aan de
Actie Kerkbalans. Immers, zonder een gezonde financiële situatie kun
je weinig beginnen. Toekomst zien in de kerk is je actief inzetten voor
onze kerk, als vrijwilliger, als koorlid, als bestuurder. Toekomst zien in
de kerk is groeien in je eigen geloof en God ontdekken als bron van
je eigen leven. Toekomst zien in de kerk is ten diepste vertrouwen op
Gods Geest, die ons bewoont en bezielt.
Berrie Daalhuizen, pastoraal werker
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Parochiële Caritas Instelling

Kerstpakkettenactie
in Ulft en Doetinchem
Op 13 en 14 december 2018 werd in onze parochie weer de
jaarlijkse kerstpakkettenactie gehouden voor de mensen binnen
onze parochie die het financieel niet zo breed hebben. Gelovig of
ongelovig, behorende tot een kerkgemeenschap of niet is daarbij
niet van belang. De actie werd voor de zevende keer in Ulft en
voor de tweede keer in Doetinchem gehouden.
Twee locaties omdat, gezien het grote aantal aanvragen, de
afhandeling op één locatie niet te doen is.

Locatie Ulft

In bijna alle geloofsgemeenschappen van de parochie konden
parochianen op donderdag 13 december goederen brengen. Er
werd veel geschonken. Vrijwilligers brachten op diezelfde dag deze
goederen naar de HH. Petrus en Pauluskerk in Ulft en de Paskerk in
Doetinchem en sorteerden de goederen uit. Ook vormelingen die
afgelopen jaar werden gevormd, hielpen mee.
De vormelinge Joëlle Giesen was wel heel erg begaan met de
kinderen van de mensen die het niet zo breed hebben. Zij wist
bedrijven, pretparken, overheidsinstanties warm te krijgen om ook
wat te doen. Zo kwam er door haar toedoen speelgoed, etenswaren,
entreebonnen en wat geld binnen. Hulde aan dit initiatief.
De volgende dag werd alles in mooie kerstdozen ingepakt. Daarbij
werd gekeken naar de gezinssamenstelling. Er werden in Ulft totaal
251 dozen gevuld en in Doetinchem 215 dozen.
In de supermarkten van de Jumbofilialen in Ulft en Dinxperlo werden
mensen gevraagd iets te kopen voor deze actie.
Ook in supermarkten in Gaanderen en Doetinchem werden levensmiddelen ingezameld. Er werd veel, zeer veel gegeven. Nadat de
dozen waren ingepakt, waren vele vrijwilligers bereid deze dezelfde
dag of de volgende dag te bezorgen bij de blijde ontvangers.

Locatie Doetinchem

Er was ook een scholier die dit deed als een maatschappelijke stage.
Hij wist zijn opa zo ver te krijgen dat deze met zijn grote aanhangwagen ging rijden. Zo brachten zij meer dan 50 pakketten weg.
Maar nadat de kerstpakketten waren ingepakt, bleef er nog veel
over. Een deel is naar de Mini Manna markt gegaan in Ulft en een
deel naar de Voedselbank in Doetinchem. Beide organisaties waren
enorm blij.
Mede namens mijn collega Cor Peters wil ik iedereen: gulle gevers,
sorteerders, inpakkers, vervoerders, mensen van de catering,
vormelingen, overige collega’s en Joëlle en de stagiaire van harte
danken voor hun inzet.
We hopen ook in 2019 weer te kunnen rekenen op zoveel inzet.
Diaken Jan van Heugten

Hebt u hulp nodig of kent u iemand die hulp nodig heeft? Misschien kan de PCI u helpen.
U kunt contact opnemen met de plaatselijke werkgroep:
-
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Azewijn:
Dinxperlo:
Doetinchem:
Etten:
Gaanderen:
Gendringen:

Riet Koster
Frans Vreemann
Martin Liefrink
Ben Preijer
Ria Aarntzen
Ans Robben

0314 - 65 22 03
0315 - 65 12 13
0314 - 32 36 29
0315 - 32 78 86
0315 - 33 02 39
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.

Impulz

Agenda
Bij het verschijnen van deze uitgave van de Vreugdebode hebben
we net weer twee fantastische activiteiten achter de rug.
Te weten onze jaarlijkse Nieuwjaarsborrel afgelopen zondag 20
januari, met gastspreker broeder John Mary Jesus van de broeders
van Sint Jan in Aanbidding en afsluitend een hapje en drankje in het
parochiecentrum van Didam.
Van 25 t/m 27 januari hebben jongeren van Impulz deelgenomen
aan de WJD@home op Ameland, georganiseerd door Jong Katholiek
van het bisdom Utrecht.
Bij de volgende uitgave zullen wij u zeker verslag uitbrengen van
deze activiteiten.
De agenda voor de komende periode:
• Zondag 10 maart: thema/filmavond; locatie: OLV kerk in
Doetinchem.
• Zaterdag 16 maart: deelname aan het jongerenprogramma van de
Stille Omgang in Amsterdam.
• Zondag 14 april: Palmzondag, deelname aan de Diocesane
Wereldjongerendag in Arnhem.
• Zondag 26 mei: activiteit rondom de Petrus en Pauluskerk in Ulft.
• Juni: slotactiviteit. Datum en activiteit nog in te vullen.
Voor meer informatie en voor aanmeldingen voor activiteiten:
E-mail contactpersoon parochie Maria Laetitia:
- marceljansen@outlook.com
- E-mail contactpersoon parochie Gabriël:
buijsedwin@hotmail.com
- Facebookpagina: www.facebook.com/jongerengroepimpulz/
- Facebookgroep: www.facebook.com/groups/impulz/
Gedicht van Toon Hermans

Ik heb zijn beeltenis maar vaag in mijn gedachten
en ik weet haast niets van hoe hij sprak en hoe hij keek
‘k zou willen weten hoe hij liep en hoe hij lachte
‘k zou willen weten hoe hij door zijn haren streek

Diaconaal werkbezoek Kardinaal Eijk
Op 7 december bezocht kardinaal Eijk ons als Parochie Maria Laetitia
in het kader van zijn jaarlijkse diaconale werkbezoek. Ieder jaar
bezoekt de kardinaal hierbij een andere parochie in zijn bisdom en
dit keer waren wij aan de beurt.
De kardinaal had een vol dagprogramma waarbij hij initiatieven te
zien kreeg van onder andere onze Parochiële Caritas Instelling en
stichting Present, waarbij hij zelf ook nog de handen uit de mouwen
mocht steken. Ongetwijfeld is hier elders in deze Vreugdebode meer
over te lezen.
Als afsluiting van dit programma bracht de kardinaal een bezoek
aan de Gaanderense H. Martinuskerk. Hier had de lokale caritaswerkgroep een maaltijd bereid voor eenzamere dorpsbewoners. Naast de
lokale caritaswerkgroep mochten wij als jongerengroep Impulz ook
de kardinaal wat vertellen over ons ontstaan en onze activiteiten, die
ook dikwijls diaconaal ingestoken zijn.
Het was een gezellige avond waarbij we hebben genoten van de
boeiende verhalen van de gasten aan de maaltijd en de gesprekken
met de kardinaal en zijn gezelschap. De Gaanderense caritaswerkgroep bestaat uit uitstekende koks die hun best doen om iets lekkers
te maken en het je naar je zin te maken.
Na afloop dankte de kardinaal de aanwezigen voor hun inzet op
het gebied van diaconie en gaf aan blij te zijn met de aanwezigheid
van ons als jongerengroep Impulz en onze inzet. Sommigen van
ons had hij herkend van bedevaarten naar Lourdes. Hij sloot af met:
„Jongeren hebben toch de toekomst.”
Marcel Jansen

‘k zou willen weten of hij appels at of noten
en hoe hij hoestte als hij bij de oever stond
hoe hij zijn baard geknipt heeft en zijn neus gesnoten
iets van zijn oogopslag, zijn tanden en zijn mond
en hoe hij sliep en hij heeft ontbeten
en of hij koffie dronk of thee bij het ontbijt
en of hij wel eens met de deuren heeft gesmeten
en of hij hield van knoflook of van zoetigheid
maar ik ruik wierook, plechtig klinkt in alle talen
wat hij gezegd heeft, en ik verdwaal in mijn gebed
want ik zoek de kleuren van zijn kleed en zijn sandalen
ik zoek gewoon de Man van Nazareth
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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

15-11-17 16:31

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.
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Breedenbroek - Dinxperlo

Communie thuis
Mededelingen

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

In memoriam

„Wij willen je rust gunnen al is vol droefheid ons hart…”
Op 9 december 2018 is op 84-jarige leeftijd overleden onze
medeparochiaan MARIA ELISABETH (MIA) MAURICK MERTENS, echtgenote van Willie Maurick.
De crematieplechtigheid vond plaats op 14 december 2018 in
het crematorium Berkenhove in Aalten.

Mededelingen

„Bezige handen en een sterke wil…”
Op 29 december 2018 is op 75-jarige leeftijd overleden LEO
TANGELDER, echtgenoot van Diny Heukshorst.
De crematieplechtigheid voor de lieve man, zorgzame vader,
schoonvader en trotse opa vond plaats op vrijdag 4 januari 2019
in het crematorium Berkenhove in Aalten.
Nemen we hen mee in onze gebeden.

Oecumenische Taizé viering
WELKOM
2e zondag van de maand
17.00 uur

Vooruitzicht op Pasen
Kerstfeest ligt achter ons. Het kribbetje staat weer op zolder. De
stofzuiger heeft de laatste dennennaalden opgezogen. Wat nu?
Niet stil blijven staan bij kaarslicht en kerstballen, maar met Jezus op
weg gaan. Kribbe en Kruis horen bij elkaar.
Wij gaan op weg, via het Kruis van Golgotha, naar het Licht van
Pasen! Omdat het de eerste keer een groot succes was, vieren wij
ook dit jaar het feest van Pasen, tijdens een oecumenische viering,
in de Oranjetent van VVNF, die deze belangeloos beschikbaar heeft
gesteld.
Voorgangers zijn: Mia Tankink en ds. Peter Bochanen.
Muzikale medewerking wordt verleend door Psalm 150, de koren
Chr. Mannenkoor Con Spirito, Het Heurns Mannenkoor en het
herenkoor Breedenbroek-Dinxperlo.
Dirigent van de koren is Frank Knikkink.
Wanneer: zondag 21 april. Wie wil, kan eerst uitslapen, want de
dienst begint pas om 11.00 uur.
U bent van harte welkom om met ons mee te vieren!

T

Protestantse kerk
Silvolde

A
I
Z

É

10 februari 2019
2019
10 maart
Christus, Liefde der liefde,
is een vuur dat in jou brandt.

RK geloofsgemeenschappen Breedenbroek-Dinxperlo en protestantse gemeente.
VREUGDEBODE 1 FEBRUARI - MAART 2019
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Azewijn - Ulft - Varsselder Veldhunten

Kerstviering
Ook in Azewijn maakte men zich klaar voor de geboorte van het
Kerstkind...
Het koor repeteerde kerstliederen. De kerkhofploeg zette de
kerstbomen en de kerststal. De kinderen van de basisschool werkten
mee aan een kerstspel. Een moeder die zelf drie dagen per week
les geeft in Den Haag was bereid om een groep van 20 kinderen
het kerstspel te laten voorbereiden. Iedereen wilde wel engel zijn!
Kinderen uit verschillende landen waren op zoek naar het kerstkind.
Ze hadden de boodschap gehoord, maar waar was het kerstkind?
Kinderen uit Duitsland, Mexico, Ethiopië en India sloten zich aan
in de stoet op zoek naar het verwachte kind. De stoet werd steeds
langer... de verwachting steeds groter. Tenslotte kwamen ze aan in
Bethlehem! Daar vonden ze het pasgeboren kind! in een kribbe! De
engelen brachten de blijde boodschap aan de herders in het veld.
Ook zij vonden de kribbe! Gezongen werd: Er is een kindeke geboren
op aard.
Laat de vreugde om het pasgeboren kind ook in Azewijn blijven
voortzingen! Laat de brenger van de vrede in de hele wereld
doordringen!

Mededelingen

Annie Venes

Afscheid
Mary
Overbeek
en Ans
Hogenkamp

Mededelingen

Kerkbalans 2019
Afgelopen jaar heeft een goed resultaat
opgeleverd. Wij hebben meer ontvangen
dan was toegezegd. Ook dit jaar is de Actie
Kerkbalans weer begonnen. Heel hartelijk
dank aan alle gulle gevers. Vele vrijwilligers, die zich zoals elk jaar
weer belangeloos inzetten, hebben de persoonlijke enveloppen
weer opgehaald. Dus kunnen we de gegevens gaan verwerken...
Uiteraard hopen wij op een goede of betere opbrengst. Zijn we u
vergeten? Er liggen achter in de kerk nog genoeg enveloppen. Of
neem contact op met het secretariaat. Een vrijblijvende gift mag
natuurlijk ook! Gebruik hiervoor het nummer van de kerkbalans:
IBAN Nl88 RABO 0363 8098 72. Hartelijk dank voor uw bijdrage.
Werkgroep Actie Kerkbalans
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Tijdens de viering op
nieuwjaarsdag 2019
in de H.H. Antonius
- Petrus & Paulus in
Ulft is er afscheid
genomen van Mary
Overbeek en Ans
Hogenkamp. Beide
dames waren actief
op de administratie
gedurende een heel
lange tijd. Mary heeft
zich meer dan 20 jaar
ingezet op de administratie, ook verzorgde ze de Kerkbalans, in de
beginjaren zelfs helemaal alleen. Later kreeg ze onder anderen steun
van haar man Gerard en Ans. Iedere maandag- en donderdagmorgen
zijn ze aanwezig om alles optimaal te laten verlopen. Ans is naast
de administratie ook nog actief als lector. Regelmatig is zij in die
hoedanigheid bij de vieringen tot volle tevredenheid van iedereen.
Als lector blijft ze wel beschikbaar.
Groot was de verrassing voor Mary toen diaken Cor Peters tijdens
deze viering de Willibrordonderscheiding aan haar mocht overhandigen namens het bisdom.
Een paar dagen eerder hebben het bestuur en enkele medewerkers
al afscheid van hen beiden genomen met een cadeaubon, gebak en
bloemen. Ans Hogenkamp stopt op het secretariaat, maar blijft o.a.
nog wel als lector actief. Wel zullen ze de opvolgster, Lucie StefasKlein Tank, de komende periode nog gaan inwerken.
Mary en Ans, namens alle parochianen heel hartelijk dank voor jullie
geweldige inzet.
Willem Wanders, voorzitter locatieraad
Foto’s: Cor Peters

Sint
Antoniuskerkhof
Op donderdagmorgen (om de
veertien dagen) is het beheer- en
onderhoudsteam actief op het
Antoniuskerkhof. Ons kerkhof wordt
nog mooier als je (v/m) ook komt
helpen.
Heb je zin om mee te doen? Kom
dan ook op donderdagmorgen. Je
hoeft je niet aan te melden.
Je bent welkom!
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.
Het beheeronderhoudsteam van ons Sint Antoniuskerkhof

In memoriam

25-09-2018
Annie Kaczmarek-ten Holder, verpleeghuis Antonia, Terborg,
90 jaar. Haar uitvaartdienst en begrafenisplechtigheid hebben
plaatsgehad op 1 oktober.
02-10-2018
Bertus Smits, zorgcentrum Debbeshoek, 91 jaar.
Zijn uitvaartdienst en begrafenisplechtigheid hebben plaatsgehad op 9 oktober.
02-10-2018
Fred Marneth, Schoolstraat 25, 79 jaar.
Zijn uitvaartdienst en begrafenisplechtigheid hebben plaatsgehad op 9 oktober.
07-10-2018
Gert Willemsen, Bonte Brugstraat 1, 89 jaar.
Zijn avondwake en crematieplechtigheid hebben plaatsgehad
op 14 en 15 oktober.
18-11-2018
Jan Mentink, Kan. de Vriesstraat 81, Ulft, 67 jaar.
Zijn uitvaartdienst en crematieplechtigheid hebben 26
november plaatsgehad.
08-12-2018
Leny Wenting-Derksen, zorgcentrum Debbeshoek, 93 jaar.
Haar uitvaartdienst en crematieplechtigheid hebben op 15
december plaatsgehad.
17-12-2018
Marietje Reulink-Geerts, Zorgcentrum Debbeshoek, 90 jaar.
Haar crematieplechtigheid heeft op 22 december plaatsgehad.
18-12-2018
Manolo Rodriguez Lopez, Piet Molpad 26, 90 jaar.
Zijn crematieplechtigheid heeft plaatsgehad op 24 december.
19-12-2018
Lies Raben-Erinkveld, Zorgcentrum Maria Magdalena Postel,
Gendringen, 92 jaar. Haar uitvaartdienst en begrafenisplechtigheid hebben plaatsgehad op 24 december.
21-12-2018
Liny van Uum-Roes, Stakenborgweg 4a, Voorst, 88 jaar.
Haar uitvaartdienst en begrafenisplechtigheid hebben plaatsgehad op 27 december.
22-12-2018
Grada Mentink-van Hal, Voorstsestraat 48, 77 jaar.
Haar uitvaartdienst en begrafenisplechtigheid hebben plaatsgehad op 29 december.
VREUGDEBODE 1 FEBRUARI - MAART 2019

Mededelingen

Terugblik op de kerstavondviering
Zowel de Huttepiep-bloazers als het oosterlicht dat precies over de
kerktoren scheen, kondigde deze kerstavond aan. Een sfeervolle en
drukbezochte viering maakte voor iedereen een mooi begin aan de
kerst. De muziek en de zang van het Huntenkoor met begeleiding
van het Klein Orkest in het kerst-versierde kerkgebouw klonken
warm en de kinderen zorgden ervoor dat het kindje Jezus de
vertrouwde plek innam in de kribbe. De teksten en gebeden deden
de rest, om er een mooie viering van te maken. Met onze oprechte
dank aan iedereen die er was.

Eerstvolgende geplande vieringen:
• Zaterdag 9 maart om 19.00 uur:
Vastentijd-viering.
Voorgangers uit de vrijwilligersgroep
• Vrijdag 19 april om 19.00 uur:
Goede Vrijdagviering
Voorgangers uit de vrijwilligersgroep m.m.v. het koor Inspiration.
• Zaterdag 4 mei
om 19.15 uur: Dodenherdenking m.m.v. het Huntenkoor en het
O.L.V. Gilde
Vrijwilligersgroep Sterk voor de Kerk
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Weekendvieringen van 8 februari tot en met 4 april 2019
OLV. Tenhemelopneming
Doetinchem

H. Martinus
Wijnbergen/Doetinchem

H. Martinus
Gaanderen

Zaterdag 9 februari
Zondag 10 februari
5e zondag door het jaar ( C )

Zo. 10 febr. 11.00 uur
Eucharistieviering/KND
M. Smits
Volare

Za. 9 febr. 19.00 uur
Eucharistieviering
M. Smits
Herenkoor

Zo. 10 febr. 10.30 uur
Communie/inspiratieviering
Parochianen

Zaterdag 16 februari
Zondag 17 februari
6e zondag door het jaar ( C )

Zo. 17 febr. 11.00 uur
Eucharistieviering
H. Pauw
In Laudem Dei

Za. 16 febr. 19.00 uur
Eucharistieviering
H. Pauw
Monte Vino

Za. 16 febr. 19.00 uur
Eucharistieviering
M. Smits
Gemengd koor

Zaterdag 23 februari
Zondag 24 februari
7e zondag door het jaar ( C )

Zo. 24 febr. 11.00 uur
Eucharistieviering
H. Pauw
Volare

Za. 23 febr. 19.00 uur
Communieviering
C. Peters
Herenkoor

Zo. 24 febr. 10.30 uur
Communieviering
C. Peters
Liberate

Zaterdag 2 mrt.
Zondag 3 mrt.
8e zondag door het jaar ( C )

Zo. 3 mrt. 11.00 uur
EV/familie/carnavalsviering
H. Pauw
Singing Kids

Za. 2 mrt. 19.00 uur
Eucharistieviering
H. Pauw
Dameskoor

Zo. 3 mrt. 9.30 uur
EV/carnavalsviering
H. Pauw
Keitof met ondersteuning

Woe. 6 mrt. 19.00 uur
Aswoensdagviering
H. Pauw
In Laudem Dei

zie OLV of P&P Ulft

Woe. 6 mrt. 19.00 uur
Aswoensdagviering
C. Peters
Gemengd koor

Zaterdag 9 mrt.
Zondag 10 mrt.
1e zondag van de veertigdagentijd

Zo. 10 mrt. 11.00 uur
Eucharistieviering/KND
M. Smits
Volare

Za. 9 mrt. 19.00 uur
Eucharistieviering
M. Smits
Herenkoor

Zo. 10 mrt 10.30 uur
Communieviering
Parochianen
Gemengd koor

Zaterdag 16 mrt.
Zondag 17 mrt.
2e zondag van de veertigdagentijd

Zo. 17 mrt. 11.00 uur
Eucharistieviering
H. Pauw
In Laudem Dei

Za. 16 mrt. 19.00 uur
Eucharistieviering
H. Pauw
Dameskoor

Za. 16 mrt. 19.00 uur
Eucharistieviering
M. Smits
Liberate

Zaterdag 23 mrt.
Zondag 24 mrt.
3e zondag van de veertigdagentijd

Zo. 24 mrt. 11.00 uur
Eucharistieviering
H. Pauw
Volare

Za. 23 mrt. 19.00 uur
Communieviering
J. van Heugten
Monte Vino

Zo. 24 mrt. 10.30 uur
Communieviering
J. van Heugten
Gemengd koor

Zaterdag 30 mrt.
Zondag 31 mrt.
4e zondag van de veertigdagentijd

Zo. 31 mrt. 11.00 uur
Eucharistieviering
H. Pauw
In Laudem Dei

Za. 30 mrt. 19.00 uur
Presentatie/communieviering
J. van Heugten
Herenkoor

Za. 30 mrt. 19.00 uur
Eucharistieviering
H. Pauw/J. Brugman
Gemengd koor

WEEKEND

Woensdag 6 mrt.
Aswoensdag

Doordeweekse vieringen van 8 februari tot en met 4 april 2019
ZORGCENTRA
Croonemate
Schavenweide
Den Ooiman (verpl.huis)
Doetinchem
Verzorgingshuis Pelgrim
Gaanderen
Debbeshoek
Ulft
Schuylenburgh
Silvolde
Zorgcentrum Maria
Magdalena Postel
Gendringen
Den Es
Varsseveld
Zorgcentrum Dr. Jenny
Dinxperlo
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19.00 uur Woord- en communiev. J. Brugman
15-2 en 15-3
3e vrijdag v.d. maand
2e donderdag v.d. maand 14-2, 28-2, 14-3 (EV/ziek. zalv. Pauw) & 28-3 15.00 uur
V. Schrover
10.00 uur Communieviering
17-2 en 17-3
3e zondag v.d. maand
Woord- en communiev. J. Brugman
Woord- en gebedsvier. M. Stortelder

zaterdag
zaterdag
iedere vrijdag
extra woensdag 6 maart
iedere woensdag
woensdag 20 februari
iedere woensdag

15.00 uur
16-2 en 9-3
15.00 uur
23-2 en 23-3
8-2 EV, A . Morsink+A. Koenders, 15-2, 22-2, 18.00 uur
18.00 uur
1-3,8-3, 15-3,22-3, 29-3
13-2 EV, A. Morsink, 27-2, 6,13+20/3, 27-3 EV16.30 uur
oec. ds v.d. Velde-Meijer
A. Morsink, 3-4 19.00 uur
10.00 uur
20-2, 27-2,6-3, 13-3, 20-3, 3-4
10.00 uur
13-2 en 27-3

iedere 2e zondag

10-2, 10-3

10.00 uur Woord- en comm.vier.

G. v.d. Munckhof

iedere laatste vrijdag

22-2, 29-3

11.00 uur Eucharistieviering

M. Smits

aswoensdag

G. v.d. Munckhof

Eucharistieviering
Woord- en comm.vier.

M. Smits
A. Koenders

H. Martinus
Etten

HH. Antonius - Petrus & Paulus
Ulft

De Goede Herder
Dinxperlo

Za. 9 febr. 19.00 uur
Communieviering
M. Tankink
Kerkkoor

Zo. 10 febr. 9.30 uur
Eucharistieviering
H. Pauw
Kerkkoor

Zo. 10 febr. 10.00 uur
Communieviering
M. Tankink
Herenkoor

Zo. 17 febr. 10.30 uur
Communieviering
M. Tankink
Kerkkoor

Zo. 17 febr. 9.30 uur
Eucharistieviering
M. Smits
ander koor

Za. 23 febr. 18.11 uur
Carnaval/communieviering
J. van Heugten
Kerkkoor

Zo. 24 febr. 9.30 uur
EV/Presentatieviering
M. Smits
Kerkkoor

Za. 2 mrt. 19.00 uur
Eucharistieviering
M. Smits
Kerkkoor

Zo. 3 mrt. 9.30 uur
Eucharistieviering
M. Smits
Kerkkoor

Woe. 6 mrt. 19.00 uur
Aswoensdagviering
J. van Heugten
Kerkkoor

Woe. 6 mrt. 9.30 uur
Aswoensdagviering
H. Pauw/C. Peters/
J. van Heugten/ Kerkkoor

Zie OLV of P&P Ulft

Zie OLV of P&P Ulft

Za. 9 mrt. 19.00 uur
Presentatie/communieviering
C. Peters
Kerkkoor

Zo. 10 mrt. 9.30 uur
Eucharistieviering
H. Pauw
Kerkkoor

Zo. 10 mrt. 10.00 uur
Communieviering
C. Peters
Dameskoor

geen viering

Zo. 17 mrt. 10.30 uur
Communieviering
M. Tankink
Kerkkoor

Zo. 17 mrt. 9.30 uur
Eucharistieviering
M. Smits
Kerkkoor

Za. 23 mrt. 19.00 uur
Eucharistieviering
H. Pauw
Kerkkoor

Zo. 24 mrt. 9.30 uur
Eucharistieviering
M. Smits
Kerkkoor

Za. 23 mrt. 19.00 uur
Eucharistieviering
M. Smits
Gemengd koor

Za. 23 mrt. 17.30 uur
Communieviering
M. Tankink
Kerkkoor

Zo. 31 mrt. 9.30 uur
Eucharistieviering
H. Pauw
Kerkkoor

Zo. 31 mrt. 9.30 uur
Eucharistievier./M. Smits/Ander koor
Zo. 31 mrt. 14.30 uur
Engelse mis, M. Smits

Iedere eerste zaterdag van de maand
tussen 10.00 en 11.00 uur aanbidding
met de mogelijkheid om te biechten in
OLV te Doetinchem.

Za. 30 mrt. 17.30 uur
Communieviering
Parochianen
Kerkkoor

H. Martinus
Gendringen

geen viering

Za. 16 febr. 17.30 uur
Eucharistieviering
H. Pauw
Kerkkoor
Za. 23 febr. 19.00 uur
Eucharistieviering
M. Smits
Gemengd koor

Za. 23 febr. 17.30 uur
Eucharistieviering
H. Pauw
Kerkkoor
Za. 2 mrt. 17.30 uur
Eucharistieviering
M. Smits
Kerkkoor

Za. 16 mrt. 17.30 uur
EV/Presentatieviering
H. Pauw
Kerkkoor

Het Dooprooster vindt u op pagina 34

KERKLOCATIES
H. Martinus
Etten
OLV. Tenhemelopnem./
H. Geest
Doetinchem
Hoogfeest
St. Jozef
Maria Boodschap
Petrus en Pauluskerk
Ulft
H. Mauritiuskerk
Silvolde
De Goede Herderkerk
Dinxperlo
H. Martinuskerk
Gendringen

19.00 uur

Eucharistieviering

M. Smits

19.00 uur

Eucharistieviering

H. Pauw

iedere vrijdag

10.00 uur

Eucharistieviering

H. Pauw

dinsdag 19 maart
maandag 25 maart
iedere vrijdag
iedere 1ste vrijdag v.d. mnd
iedere donderdag

19.00 uur
19.00 uur
09.30 uur
08.30-09.15
09.30 uur

Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Biechtgelegenheid
Rozenkransgebed

H. Pauw
A. Morsink
M. Smits
M. Smits

iedere 1ste woensdag

18.30 uur

Eucharistieviering/Rozenkransgebed M. Smits

iedere vrijdag
iedere 1ste vrijdag

15-15.50 u. Openkerk uitstelling v.h. Allerheiligste
14.45 uur Rozenkransgebed

iedere dinsdag
dinsdag 26 maart
iedere woensdag
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geen viering
iedere woensdag na de
mis Rozenkransgebed
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Dé professionals
voor uw tuin

Aannemingsbedrijf

uwen
B ouwen is vertr o
3 Maatwerk oplossingen
3 Vakbekwaam personeel
3 Persoonlijke aandacht
3 Constante kwaliteit

Oscar’s Groen, hart voor het vak

Oscar’s Groen is een allround Hoveniersbedrijf, ISO 9001:2015/Groenkeur
gecertificeerd, voor aanleg en onderhoud tuinen bij particulieren, bedrijven,
instellingen en overheden. Hierbij zorgen wij voor het gebruik van eerlijke en
duurzame materialen, die passen bij uw woning en leefomgeving.
Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Bel of mail ons gerust,
0315-330332 of info@oscarsgroen.nl

Oscar’s Groen

Slakweg 97,
7011 EW Gaanderen
Tel. 0315-330332

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

www.janvandulmen.nl

Volg onze projecten:

www.oscarsgroen.nl

“Stichting GUV Uitvaartzorg verzorgt al meer
dan 100 jaar uitvaarten in de Achterhoek.
Onze uitvaartverzorgers werken persoonlijk,
betrokken en dichtbij, met veel aandacht
voor de nabestaanden en zorg voor de
overledene. GUV Uitvaartzorg hanteert
gegarandeerd de allerlaagste tarieven.”

“

GUV helpt
iedereen!”
Bert van Asselt
Algemeen directeur

GUV garandeert:
• persoonlijke begeleiding • betrokken professionals • 24 uur bereikbaar
• één vertrouwd gezicht
• tijd en aandacht voor u • de laagste tarieven

Waar u ook verzekerd bent, GUV kan altijd helpen!
GUV kan ALTIJD de uitvaart verzorgen en ZONDER MEERKOSTEN.
Bel RECHTSTREEKS GUV en wij regelen alles voor u.

Dag en nacht
bereikbaar:

0800 - 08 09

GUV_advertentie 188 X 133 20181101.indd 1

Uitvaartver
Uitvaartver
Crematoriu

www.guv.nl
1-11-2018 22:41:32

De Huet - Wijnbergen

Vergeten?
U weet toch dat we op dinsdag 19 februari onze jaarlijkse
middag voor ouderen hebben? Opgeven kan nog en wel bij de
dames: - Antoinette Hofland
tel. 0314 - 33 32 09
		
- Riekie Lucassen		
tel. 0314 - 34 38 68
		
- Jolanda Tempels		
tel. 0314 - 32 67 42
Vanaf 65 jaar bent u (met uw partner) vanaf 13.30 uur van harte
welkom in De Wingerd. Doen!

Terugkijken op Kerstmis en einde jaar
Voor ons - locatieraad/pastoraatgroep – was het toch wel een
spannend vooruitzicht. Door omstandigheden werd eind november
duidelijk dat we het met één kerstviering moesten doen. De vraag
was of we onze kerkgangers dan wel allemaal een plaats konden
bieden. In de aanloop naar het begin van de viering werd duidelijk
dat we ons hierover geen zorgen hoefden te maken. Uiteindelijk zat
de kerk vol met hier en daar nog enkele vrije plekken. Kortom, het
leek of oude tijden herleefden. Dit leek ook voorganger en koor te
inspireren, want het werd een mooie viering. Aan de uitnodiging om
elkaar een zalig kerstfeest te wensen (van nieuwjaar werd toch maar
afgezien) werd dan ook uitbundig gebruik gemaakt.
De viering in het laatste weekend van 2018 was een uitsmijter. Er
was voor deze gebedsviering gekozen voor een totaal andere opzet.
Aan de hand van beelden geprojecteerd op een groot scherm van
vier bij vier meter werd teruggekeken op het afgelopen jaar. Telkens
werd een lokale gebeurtenis gezet naast een item uit het (wereld)
nieuws en van begeleidend commentaar voorzien. Dit werd vervolgens, waar het kon, gekoppeld aan onderdelen van een reguliere
viering. Het was misschien even wennen, maar het laat zien dat er
ook andere vormen van vieren mogelijk zijn.
We mogen terugzien op mooie vieringen.

Actie Kerkbalans 2019
Onderstaand artikeltje heeft ook in de vorige
Vreugdebode gestaan. Door omstandigheden
moest dit worden uitgesteld. De enveloppen
voor de Actie Kerkbalans zitten daarom nu bij deze uitgave van de
Vreugdebode. Ter herinnering plaatsen we het artikel nogmaals.
Op 19 januari 2019 is weer de jaarlijkse Actie Kerkbalans van start
gegaan 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 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.
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.

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: de
schilderijen van W.L Metellus. In het eerste stukje verwees ik u naar
het oude hoofdaltaar. Dit hoofdaltaar zag er zo anders uit dan het
huidige, veel soberder altaar. Online kunt u nog een foto bezichtigen van het oude altaar op http://www.berghapedia.nl/index.php/
St._Martinus_Wijnbergen. Als u goed kijkt op de foto, kunt u drie
schilderijen ontwaren: een groter achter het tabernakel en twee
kleinere aan de zijkanten. Doordat het houtwerk van het oude altaar
te slecht was, is er een nieuw hoofdaltaar gekomen. Het oude altaar
is verwijderd. Alleen de schilderijen zijn daar nog van overgebleven.
Deze hebben jarenlang in het kerkzaaltje gehangen. Als kind wist
ik niet anders. Ik kon ze iedere keer bezichtigen als ik weer moest
oefenen voor het kinderkoortje. Ik weet ook nog dat de schilderijen
in een zeer slechte staat verkeerden. Vooral het grootste schilderij,
de aanbidding van de wijzen, was er zeer slecht aan toe. Ik vond dat
als kind zeer jammer, want naar mijn idee was dat het mooiste werk.
Ik fantaseerde er dan op los hoe het schilderij eruit moet hebben
gezien toen het pas af was. Gelukkig hebben twee vrijwilligers van
onze locatie, de heren H. Tomesen en T. Tempel, een inzamelingsactie gehouden om de schilderijen te laten restaureren. Beide heren
hadden onderzoek verricht naar de herkomst van de schilderijen
en kwamen via hun zoektocht uit bij een kundige restaurateur die
het voor een zeer schappelijke prijs wilde restaureren. Dankzij deze
inzet zijn de schilderijen weer in ere hersteld. De twee kleine doeken
hebben zelfs weer een plek op het altaar gekregen. Het grootste
schilderij (aanbidding der wijzen, zie foto) hangt in de pastorie. Erg
prettig om in alle rust naar te kijken en dat zonder gebruik van een
museumjaarkaart.
Mocht u nieuwsgierig zijn geworden? U kunt het ook gratis bewonderen tijdens de openingstijden van het secretariaat.

KIEK-INFO
OLV
zondag 10 februari
zondag 3 maart		
zondag 10 maart		
zondag 7 april		
zondag 14 april		
vrijdag 19 april		
zaterdag 20 april		
zondag 12 mei		
zondag 14 juli		

kindernevendienst
familieviering/Carnaval
kindernevendienst
familieviering
kindernevendienst (Palmzondag)
Goede Vrijdag
Paaszaterdag
Eerste H. Communie
familieviering (einde schooljaar)

H. Martinus Etten
Zaterdag 23 februari
18.11 uur: Carnaval-gezinsviering;
				
voorganger diaken J. van Heugten
H. Martinus Wijnbergen
zaterdag 30 maart presentatieviering i.v.m. Eerste H. Communie

J. Visser, budgethouder geloofsgemeenschap H. Martinus/De Huet
VREUGDEBODE 1 FEBRUARI - MAART 2019
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Doetinchem

Marjan
Hakvoort
Eigenlijk heb ik voor dit aan
Marjan Hakvoort als vrijwilligster gewijde stukje een
vraaggesprek met haarzelf
niet nodig. En dat zult u als
lezer wel kunnen beamen,
denk ik: zonder het precies
bij te houden weet en ervaar je dat zij actief bij veel zaken betrokken is. Je komt haar overal weer tegen. Meervoudige klussen
coördineren en zelf de handen uit de mouw steken zijn voor haar
twee kanten van dezelfde medaille.
We hebben bijvoorbeeld de grote afscheidsreceptie van Peter
Ambting in juli 2017 en haar rol daarin nog op ons netvlies. Goed
opzetten, improviseren waar nodig en doorgaan tot het eind!
Lid van het parochiebestuur
Ik spreek haar daags na Nieuwjaar. Ze heeft dan na zes jaar net haar
bestuursfunctie neergelegd. „Pastoor Ambting vroeg me hiervoor, al
had ik geen bestuurlijke ervaring. Mijn hoofdtaak was het onderhouden van de contacten met de locaties. In vergaderingen hoorde ik
de vragen en opmerkingen, ging ermee naar het bestuur en gaf de
antwoorden door. Fusies, heb ik gemerkt, geven altijd enige wrijving,
maar al gauw went de situatie en groeit het vertrouwen.”
Kerstherberg
Om maar ergens aan te haken aan het vele dat Marjan blijft doen,
de jaarlijkse Kerstherberg. Het sluitstuk hiervan op Eerste Kerstdag
is de kerstmaaltijd, die Marjan met haar groepje zelf bereidt en
opdient. „Inclusief de vrijwilligers zaten er deze keer 32 mensen aan
tafel. Moedig dat mensen de herberg bezoeken en daardoor durven
aangeven dat zij door omstandigheden deze vorm kiezen om kerst
te vieren. Het wijst me er nog weer eens op dat in het algemeen geldt
dat je geluk maar ook pech kunt hebben in hoe de omstandigheden

‘Koﬃedirectrice’
We kiezen voor deze ironische kop om de vele activiteiten waarbij
koffie te pas komt aan te duiden. Op de eerste plaats de koffie na
de zondagviering, waarvoor zij de hulp heeft van tweetallen van
gastvrouwen die hier op toerbeurt voor zorgen. Maar te denken
is ook aan de lunches voor de pastores waarvoor Marjan twee of
drie keer per jaar zorgt, ook aan de ‘koffie met toebehoren’ voor de
bezoekers van de Paskerk op Open Monumentendag. „In oktober
hadden we de verkoop van religieuze brocante: koffie, kijken, kopen.
Er zijn vele woensdagmorgens voorafgegaan om op de kerkzolder te
kijken wat weg kon; er moest ruimte vrij komen.”
Zingen
Het begon met zingen in het dameskoor van de Paskerk. Toen dat
ophield te bestaan, sloot Marjan zich aan bij gemengd koor Volare.
Ze is daarnaast lid van het Laurentiuskoor dat bij rouw en trouw zijn
diensten aanbiedt.
2003
In 2003 beëindigden Marjan en Theo Hakvoort hun mooie bakkersbedrijf in de Boliade. „We hebben het er altijd druk mee gehad. We
waren niet-actief katholiek, we consumeerden het geloof. Vanaf
dat jaar veranderde dat. Geleidelijk rolde ik in allerlei activiteiten,
Theo ook. We zagen hoeveel allerlei vrijwilligers voor de kerk en de
parochie doen en hebben daar veel bewondering voor. Goed volk,
dat stimuleert. Ik kan niet ontkennen dat ik heel wat onder handen
heb. Maar ik heb er plezier in en ben van nature een regelaar. Zonder
alle hulp van al die mensen zou er weinig van terechtkomen en het
plezier verdwijnen.”
Een aardig slot van dit stukje, dacht ik. En toen… hadden we het
nog niet gehad over de kerstpakkettenactie, de oliebollen en het
jaarlijkse parochiefeest.
Gerard Bomers
Foto: Ton Harbers

Actie Kerkbalans 2019

Eerste Heilige Communie

Ook een kerkbalansjaar vliegt voorbij. Het
zou mooi zijn als we van 2018 de opbrengst
al konden vermelden, maar dat is nog niet
het geval. Al wordt het door vergrijzing
onvermijdelijk moeilijker resultaten te verbeteren of zelfs maar
vast te houden, we rekenen op een mooie opbrengst. Dat baseren
we op de trouw van velen in het geven van royale steun aan onze
geloofsgemeenschap.

De voorbereidingen zijn in volle gang. Er zijn dit jaar wat minder
aanmeldingen. Daarom slaan de werkgroepen OLV/HG en
Wijnbergen/De Huet dit jaar de handen ineen. Er is een groep van
zo’n 12 communicanten, die in Martinus Wijnbergen de voorbereidingen doen en op zondag 12 mei in de OLV-/de Paskerk de Eerste H.
Communie ontvangen. Natuurlijk bedankt de werkgroep OLV/HG de
werkgroep Wijnbergen/De Huet voor deze samenwerking. Wij laten
zo zien dat we één parochie zijn en bereid zijn samen te werken.

Het nieuwe jaar wacht. Elders in deze Vreugdebode ziet u de oproep
van het parochiebestuur. Daar sluiten we ons bij aan. Al voelt het
niet prettig het (vaak) over financiën te hebben, je beseft dat net
als in een gezin een stabiele basis nodig is, meer niet. Misschien is
het een zorg die mensen in toenemende mate delen, omdat ze zien
dat de kerk support hard nodig heeft. Als velen zich aangesproken
weten, kan succes niet uitblijven. In deze moeilijke tijden zou het
ons als geloofsgemeenschap maar ook individueel opbeuren. Het is
verder misschien helemaal niet nodig u te stimuleren tot meedoen
aan Kerkbalans 2019. De folder ‘Geef voor je kerk’ met het deelnameformulier zit in deze nieuwe Vreugdebode. Onze lopers maken
kilometers, onze administratie verwerkt alles. Dank aan hen, dank
aan u die geeft!
Locatieraad en Pastoraatgroep
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zich ontwikkelen. Het speelt een grote rol in je ontwikkeling en je
sociale leven.”

Chantal van der Sanden

Oliebollenactie
Zondag 30 december 2018: de tiende oliebollenactie. De opbrengst,
netto ruim € 1.000,-, ging in de spaarpot voor de verlichting van het
uurwerk in de kerktoren. Ook de kerkgangers van de viering van half
elf werden aangemoedigd om in de tent op het parkeerterrein van
buurman Grootjans Advocaten gezellig oliebollen en appelbeignets
met koffie, glühwein en chocolademelk te nuttigen en hun bestellingen af te halen of te kopen. De bakkers Theo Hakvoort en Aloys
Lurvink leverden weer goede kwaliteit! Dank aan hen, aan Marjan
Hakvoort met haar gastvrouwen, aan de vrijwilligers en de tuinploeg.
Volgend jaar weer!
Namens de oliebollencommissie, Martin Liefrink

Beste jongens en meisjes
Echt mooi en gezellig, die kerstviering, hè, met al die schapen, eh…
mensen. En dan ook nog die os en die ezel. Die hadden belangrijk
nieuws: een baby in de stal, in de voerbak van de os! Eerst was hij
boos, maar hij begreep al gauw dat het beter was samen te delen.
Dat moeten wij mensen ook doen!
Ook bijzonder dat de bergbeklimmer weer aanwezig was. Tijdens de
adventsweken was hij er ook elke keer. In zijn rugzak zat altijd een
verrassing. Die werd op de eerste, tweede, derde of vierde trede van
de trap gezet. Want tijdens de kindernevendienst in de adventstijd
hebben we ons elke week een stukje beter voorbereid op Kerstmis,
telkens een trede hoger.
Op kerstavond zette de bergbeklimmer de verrassing
helemaal bovenop. Het was een mooi klein kerststalletje, onze
eindbestemming!

Bijzondere vieringen
Familievieringen en kindernevendiensten zijn er in de OLV ook
in 2019. Kijk voor de exacte data bij het kopje KIEK-INFO in deze
Vreugdebode.
Zondag 3 maart is er weer een carnavalsviering in de OLV in
samenwerking met Carnavalsvereniging De Umdraeyers. Jullie
komen toch ook allemaal verkleed naar de kerk?

Elke woensdagavond
rozenkransgebed in de
Paskerk
In 2018 baden we één
keer per maand de
rozenkrans voor de
wereldvrede.
Diverse mensen waren
zo enthousiast dat we die
ook in de Mariamaanden
mei en oktober hebben
gebeden.

Korte terugblik
Terugblikken op Kerstmis is tevens het hoogfeest van Christus’
geboorte herbeleven met zijn mooie vieringen en bijzondere
bijeenkomsten en acties. Het was ook deze keer het feest waar
velen zich bij betrokken voelen. Nog steeds! Er is dan ook door
velen alles aan gedaan om dat weer waar te maken.
Kerstavond, om te beginnen, is goed en mooi geweest. De
familieviering om 17.00 uur is terecht heel populair – zie ook
het stukje van Chantal hierbij – maar ook de viering om 19.00
uur met de Ulftse Nachtegalen was mooi, sfeervol en devoot.
De kerstnachtmis was dat als meer traditionele viering ook.
De plechtige mis om 10.30 uur op Eerste Kerstdag was het
vertrouwde begin van een lange mooie dag met een heel eigen
programma en karakter.
Namens het pastoresteam en de kerstwerkgroep schrijft Marjan
Hakvoort daarover:
„Een echte ‘feel good day’! Allereerst een prachtige kerstviering
met pastor Marcel Smits en koor In Laudem Dei. Na de viering
maakten veel mensen gebruik van de koffie met Weihnachtsstoll
en wisselden kerstwensen uit. Kindje Wiegen om 15.00 uur trok veel
kinderen, ouders, opa’s en oma’s naar de kerk. Na een zoektocht
door de kerk onder leiding van herder Hans met een heleboel
engeltjes en herdertjes achter zich aan, werd het Kindje Jezus
gevonden, waar het met ontroerende zelfgemaakte wensdekentjes werd toegedekt. In de herberg was het feest met beschuit met
muisjes en ouderwetse Achterhoekse krentenwegge.
De gasten van de Kerstherberg waren ‘s middags onder leiding
van Hendrikje en Renée creatief bezig. Er werden kerstcorsages
gemaakt. André en Ellen zorgden voor een gezellige sfeer met
kerstzang en gitaarspel. Om 17.00 uur hebben we genoten van een
heerlijk kerstdiner en tegen 19.30 uur ging iedereen met een goed
gevoel naar huis! Dank aan alle mensen die geholpen hebben om
van Eerste Kerstdag zo’n fijne dag te maken!”
Bij die dank, uitgestrekt over het hele kerstweekend met wat
het aan voorbereiding vroeg, sluiten wij ons graag aan.
Locatieraad en Pastoraatgroep

Overleden

Nu gaan we een stapje
verder: elke woensdagavond bidden we
aansluitend aan de
mis van 19.00 uur
in de Mariakapel het
rozenhoedje.
Niet alleen voor de wereldvrede, maar ook voor onze eigen intenties. Er zijn mensen die de
krachtige voorspraak van Maria in hun leven ervaren.
Samen bidden maakt onze intenties sterker. Het loopt in ons
leven vaak niet zoals we wensen; bidden helpt! Gods wegen zijn
ondoorgrondelijk.
U bent van harte welkom en… neem gerust iemand mee!
Tot ziens,
Maribel Willemsen en Ineke Koeleman
VREUGDEBODE 1 FEBRUARI - MAART 2019

- Nelly Koster-Burer, Schavenweide 2, Doetinchem
- Hannelore Zdebel-Boller,
Oude Rozengaardseweg 111, Doetinchem
- Mariet Hofman-Jansen, Schavenweide 2, Doetinchem
- Bas Bos, Lijsterbeslaan 34, Doetinchem
- Sjaan Hermsen-Spliet, Holterhoek 10,
voorheen Croonemate, Doetinchem

Kopij voor de volgende uitgave van de Vreugdebode 2 - 2019 kunt u
vóór 10 MAART 2019 per mail sturen naar een van de locatiecorrespondenten (zie pagina 34).
De uitgave van de Vreugdebode 2 -2019 verschijnt op 2 APRIL 2019 en is
voor de periode van 5 APRIL tot en met 23 MEI 2019.
Foto’s/illustraties moeten minimaal 1 MB zijn en als aparte bijlage (JPEG)
worden meegestuurd.
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Gaanderen

Andere tijden in onze St. Martinuskerk

Diaconie
In het Nieuwe Testament wordt het woord Diakonia (dienst)
breed gebruikt voor alle dienstwerk binnen de kerk. We komen
dit nadrukkelijk tegen wanneer Jezus tegen zijn leerlingen zegt:
„Ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen.”
Voor ons, in onze Parochie Maria Laetitia, wordt dit zichtbaar in
de diaconale zorg wanneer we opkomen voor mensen in nood.
Daadwerkelijk een helpende hand bieden zoals we kennen van
Stichting Present en het bieden van financiële noodhulp waarbij
de PCI (Parochiële Caritas Instelling) de belangen behartigt. Maar
ook vrijwilligers van de bezoekersgroep die mensen van 80 jaar en
ouder een felicitatiebezoekje brengen, het verzorgen van attenties
voor zieken en/of eenzame mensen in onze geloofsgemeenschap,
een maaltijd voor mensen die meestal alleen aan tafel zitten, een
sinterklaas- of kerstverrassing, of zomaar een onverwacht steuntje
in de rug voor mensen die dit goed kunnen gebruiken, horen bij
deze diaconale zorg.
In het nieuwe beleidsplan van onze parochie staat dat de lokale
geloofsgemeenschappen in de komende jaren meer en meer
diaconale gemeenschappen zullen worden. In dit licht bezien,
paste het diaconaal werkbezoek van kardinaal Eijk en leden van
de bisdomsstaf en DKCI (Diocesane Kerkelijke Caritas Instelling)
heel mooi binnen de activiteiten in onze Parochie Maria Laetitia.
Op vrijdag 7 december werd de kardinaal met de overige leden
van het bisdom ontvangen in Doetinchem, waar zij kennismaakten met medewerkers van Stichting Present.
Aan het eind van de middag kwamen ze naar Gaanderen, waar
de PCI-werkgroep hen hartelijk ontving met koffie, thee en een
lekkere plak cake. Namens de werkgroep vertelde Ria Aarntzen
over de vele acties van de lokale PCI. Eén van de activiteiten is
het verzorgen van een maaltijd voor mensen die vaak alleen aan
tafel zitten. Enkele dorpsgenoten waren daarom ook uitgenodigd.
Ook een groepje jongeren van Impulz was aanwezig en Marcel
Jansen vertelde over hun activiteiten. Na deze ontmoeting en
de informele gesprekken in kleine tafelgroepjes werd de Vesper
gebeden in de St. Martinuskerk en daarna was iedereen welkom
om in de pastorie van een lekkere maaltijd te genieten. Het was
een inspirerend en gezellig bezoek, voor de kardinaal de eerste
keer dat hij in Gaanderen was, maar – zoals hij zei – hopelijk niet
de laatste keer. Alle gasten hadden genoten van de gastvrije
ontvangst, de hartverwarmende diaconale initiatieven en de
gezellige en lekkere maaltijd.
Foto: Joop Helmink
Kardinaal Eijk, leden van de bisdomsstaf en enkele dorpsgenoten sluiten het
diaconaal werkbezoek af met een maaltijd in de pastorie in Gaanderen.
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U hebt het vast al gemerkt: er worden behalve de traditionele en
vertrouwde eucharistievieringen ook andere vormen van samen-vieren aangeboden in onze geloofsgemeenschap.
We willen anno 2019 meegaan met veranderde tijden. En nu
bedoelen we niet alleen de veranderde aanvangstijden van de
weekendliturgie (zaterdagavond om 19.00 uur en op zondagochtend om 09.30 uur of 10.30 uur), maar vooral het meegaan met de
initiatieven en wensen van het Pastoresteam en de Pastoraatsgroep
om een gevarieerd en groot aanbod te creëren, zodat er elk weekend
samen gevierd kan worden.
Wat kunnen we bieden?
•	De traditionele eucharistieviering met pastoor Hans Pauw of
pastor Marcel Smits als celebrant en een koor dat in de heilige mis
de zang verzorgt: het gemengd koor, Liberate of Keitof.
•	De woord- en communieviering waarin de diakens Cor Peters, Jan
van Heugten of pastoraal werker Mia Tankink vorgaan en ook weer
een koor dat zingt of de cantor die ondersteunt bij de samenzang.
•	Gebedsviering waarin twee lekenvoorgangers de viering voorbereiden en voorgaan. Ook hierbij zal een van onze koren of de
cantor de dienst ondersteunen.
•	Anders vieren: gebedsvieringen met een bepaald thema, voorbereid en voorgegaan door o.a. pastoraal werker Mia Tankink en de
liturgische werkgroep van Liberate. Het koor Liberate verzorgt dan
ook de zang.
•	
Kindertijd: kindvriendelijke gebedsvieringen voor en door
kinderen met pastoraal werker Mia Tankink en het kinderkoor
Keitof.
•	Inspiratie: gebedsvieringen met vrijwillige voorgangers, geïnspireerd op het Evangelieverhaal van dat weekend en een inspirerend
muzikaal aanbod.
•	
Andere activiteiten die religieus, inspirerend, uitdagend en
vernieuwend zijn, zoals de Mariavieringen bij de Mariakapel, de
Mariapassie, de Levende kerststal, Jesus Christ Superstar en ander
aanbod, passend in een moderne spirituele toekomst.
U ziet het: voor elk wat wils. Kom en vier samen met ons mee.
Traditioneel, zoals u vanaf uw jeugd gewend bent of juist vernieuwend en inspirerend zodat u God ook op een andere manier kunt
ontmoeten.
Via de Vreugdebode, het inlegvel, Facebook, de mededelingen en
aankondigingen in de plaatselijke nieuwsbladen wordt u op de
hoogte gehouden van ons spirituele aanbod.
Namens de Locatieraad en Pastoraatsgroep
van de St. Augustinus-Martinus Geloofsgemeenschap Gaanderen
Anders vieren met Liberate op zondag 9 december. Foto’s: Wim Piepers

Huldiging

Willy Bergevoet, Stefan Ketelaar en René Bouwmeister bij het AED-apparaat
aan de St. Martinuskerk. Foto: Riekie Ketelaar

Hartveilige kerk
Op zondag 25 november werd na de feestelijke eucharistieviering
ter gelegenheid van het Caeciliafeest van het Gemengd Koor Bennie
Agelink gehuldigd.
Hij kreeg een oorkonde voor zijn 50-jarig jubileum als koorzanger.
Daarna was er een gezellige voortzetting van het Caeciliafeest voor
het hele koor in de Culturele Zaal van de Pol.
Foto: Joop Helmink

Gemengd koor en de locatie
St. Augustinus-Martinus feliciteren
hun pastoor

Marieke Bluemer en Riekie Ketelaar uit Gaanderen hebben zich
samen met de locatieraad en enkele vrijwilligers van de St.
Augustinus-Martinusgeloofsgemeenschap hard gemaakt voor
een AED-apparaat in de directe omgeving van de St. Martinuskerk.
Wat is eigenlijk een AED? Een AED is een apparaat dat het
hartritme kan herstellen na een hartstilstand. Het is heel belangrijk dat er een AED in de buurt is, want bij een hartstilstand telt
elke seconde. De eerste zes minuten zijn cruciaal. Een AED bij de
kerk kan ervoor zorgen dat zo’n driehonderd huishoudens sneller
bij een AED kunnen komen dan nu het geval is. Ook de bezoekers
aan kerkdiensten of andere activiteiten in de kerk hebben toegang
tot de AED.
Alle buurtbewoners en dorpsgenoten zijn van harte uitgenodigd
om op zondag 10 februari de Inspiratieviering om 10.30 uur mee
te vieren en daarna bij te praten met een kopje koffie of thee.
Iedereen krijgt dan informatie over het AED-apparaat en men
kan zich opgeven voor een reanimatiecursus. Het past bij onze
zorgzame gemeenschap dat steeds meer mensen ‘burgerhulpverlener’ worden.

Overleden

Zondag 9 december 2018 is overleden mevrouw Wies van
Aalst-Schepers, Louisa Johanna Maria, sinds 21 maart 2005
weduwe van Jan van Aalst. Wies van Aalst is 82 jaar geworden.
De afscheidsviering was op vrijdag 14 december in de St.
Martinuskerk, waarna zij werd gecremeerd.
Zondag 23 december is overleden mevrouw Riet HoenhorstRaasing, Maria Christina Johanna, weduwe van Everardus
Hendrikus Roenholt. Riet Hoenhorst was 88 jaar. Zij woonde aan
de IJsselweg 29 in Terborg. Op 29 december was voor haar de
uitvaartdienst in de St. Martinuskerk in Gaanderen, waarna zij
werd begraven op de begraafplaats naast de kerk.
Zaterdag 29 december 2018 is overleden de heer Joop Sluiter,
Johannes Bernardus Antonius in de leeftijd van 98 jaar. De
familie Sluiter woont aan De Witstraat 16 in Gaanderen. Op
zaterdag 5 januari 2019 was voor hem de crematieplechtigheid
in het Crematorium Yardenhuis Achterhoek.

Pastoor Hans Pauw mocht op 2 januari zijn 50ste verjaardag vieren.
Bleek er op 6 januari ineens een extra bezoeker in de St. Martinuskerk
aanwezig te zijn.
Hans, van harte proficiat met het zien van Abraham. Nog vele
gezonde jaren samen met ons in de Parochie Maria Laetitia.

Op Nieuwjaarsdag 1 januari 2019 is overleden Ria BouwmanCornelissen, echtgenote van Ton Bouwman. Ria Bouwman
was 69 jaar. De familie Bouwman woont aan de Kapelaan
Heggestraat 32 in Gaanderen. Op zondag 6 januari was voor
haar de crematieplechtigheid.
Dat zij allen mogen rusten in vrede.

Foto: Joop Helmink
VREUGDEBODE 1 FEBRUARI - MAART 2019
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Gendringen - Megchelen - Netterden

200 JAAR R.K. KERK GENDRINGEN
Zoals al eerder vermeld vieren we dit jaar dat de katholieken in
Genderingen 200 jaar kerken. Dat werpt de vraag op: was er voor
1819 dan geen r.-k. kerk?
Een stukje geschiedenis: Het oudste Godshuis in Gendringen
vindt zijn oorsprong in het huidige protestantse kerkgebouw.
Bodemvondsten geven aanleiding tot de voorzichtige conclusie dat
daar al in de negende eeuw een kerk of kapel heeft gestaan.
In de 15de eeuw werd een parochiekerk in gotische stijl gebouwd.
In 1605, toen de Reformatie door de streek waarde en de beelden
uit de kerken werden verwijderd en de fresco’s met de witkwast
onzichtbaar gemaakt werden, werd de bejaarde pastoor Johannes
de Vrede, na ruim vijftig jaar als zielenherder dienstbaar te zijn
geweest, de toegang tot de kerk ontzegd. Het gebouw ging over
in protestantse handen. De parochianen van Gendringen die de
aloude kerkleer trouw wensten te blijven, waren aangewezen op
al dan niet oogluikend toegestane illegale bijeenkomsten waarin
evenzo illegaal opererende priesters voorgingen in Ulft.
Toen in de 18de eeuw het bestaan van r.-k. godshuizen weer min
of meer werd toegestaan, had de r.-k. gemeenschap in Ulft met
haar schuurkerk al vroeg vaste grond onder haar voeten. In 1813
kochten de katholieken van Gendringen de adellijke havezate De
Oevelgunne, waarvan de geschiedenis teruggaat tot de 15de eeuw.
Dit gebouw werd kerk en pastorie, een bijkerk van Ulft. In 1818 werd
naast de Oevelgunne een nieuwe kerk gebouwd (architect Übbing)
en werd de havezate ingericht als pastorie.
Op 16 november 1819 kreeg deze kerk zijn eerste pastoor (Wilhelmus Hendriksen). Hij was pastoor van Ulft, maar toen hij naar De
Oevelgunne vertrok, werd de schuurkerk in Ulft gedegradeerd tot een bijkerk (kapel) van Gendringen. Vanaf die tijd (nu dus 200 jaar
geleden) hadden de Gendringse parochianen weer een eigen kerk. Onder het pastoraat van Theodorus W. Holtslag (1881-1911) werd
de huidige St. Martinuskerk gebouwd naar het ontwerp van architect Alfred Tepe naast de Übbingkerk, die in 1896 werd afgebroken.
De tekening geeft de situatie in 1896 weer: de oude en nieuwe kerk zoals ze dat jaar korte tijd zusterlijk naast elkaar gestaan moeten
hebben (tekening Peter Bresser).
Op 6 mei 1896 was de feestelijke dag waarop de aartsbisschop van Utrecht, Mgr. Henricus van de Wetering (1898-1923), de kerkwijding
van de huidige kerk verrichtte.
Hetty Bresser
(tekst gebaseerd op artikel in Ganzeveer nr. 49 2007 ‘Voormalige r.k kerken te Gendringen’ (1813-1896) door Peter Bresser).

We vieren 200 jaar kerk
Het feestjaar werd gestart op open monumentendag 8 september,
waarop de kerk door velen werd bezocht en waar men de kerk kon
bewonderen en een stukje geschiedenis tot zich kon nemen. Bij het
Preuvement in het dorp op 15 en 16 december werd ook acte de
présence gegeven door onze kerk.
Programma 2019:
In het voorjaar zal een boekje over de St. Martinuskerk verschijnen
(een herschrijving van ‘ ‘t Portaaltje special ‘, dat pastoor Woolderink
in 1991 heeft geschreven). Hierin staat een stukje geschiedenis,
informatie over de patroonheilige van de kerk, de Heilige Martinus,
en een beschrijving van het exterieur en het interieur van onze kerk
anno 2019.
7 april 15.00 uur: Feestconcert in onze kerk met als thema ‘Terug in
de tijd’.
Na een verrassende opening zal een saxofoonkwartet dat voor deze
gelegenheid is samengesteld enkele stukken spelen, afgewisseld
door de legende over de Gendringse papklok, die zich zo’n 200
jaar geleden afspeelde en in de jaren dertig van de vorige eeuw
op rijm gezet is door Nel van Schalkwijk. Ons eigen kerkkoor zal
enkele liederen ten gehore brengen, waaronder De Wachters, een
lied gemaakt over de twee Gendringse torens waarvan de tekst
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werd geschreven door bovengenoemde dichteres. Enkele bekende
solisten zullen hun medewerking verlenen. Het belooft een prachtige
middag te worden voor jong en oud. Er wordt geen entree gevraagd,
maar wel een vrijwillige bijdrage!
Feestweek 8 t/m 16 juni
In deze week zullen enkele schoolklassen de kerk bezoeken waarbij
ook de toren van de witte kerk wordt beklommen. (Deze toren vormt
immers ook een stukje van de geschiedenis van de r.-k. kerk.)
8 juni: Pinksterzaterdag 17.30 uur:
Dialectviering met als thema: ‘Wi’j verstaon mekaar.’
Voorganger: Hetty Bresser-Elfrink m.m.v ons kerkkoor.
16 juni: Drievuldigheidszondag 10.00 uur: plechtige eucharistieviering met als hoofdcelebrant kardinaal Eijk, diaken C. Peters zal
assisteren en m.m.v. ons kerkkoor. Aansluitend receptie.
In november sluiten we het feestjaar af met de Martinusdag.
Wij hopen uiteraard dat velen de verschillende programmaonderdelen zullen bezoeken! Om alle festiviteiten te kunnen bekostigen
vragen we om uw bijdrage, die kan worden gestort op bankrekening
NL24 RABO 0116 3024 29 o.v.v. 200 jaar. Bij voorbaat dank!
Pastoraal team, pastoraatsgroep, locatieraad en feestcomité

Huldiging jubilarissen kerkkoor
St. Martinus
Op zaterdagavond 24 november werden aan het eind van de
eucharistieviering drie jubilarissen van het kerkkoor St. Martinus in
het zonnetje gezet door vicaris Hans Pauw.
Bij deze gelegenheid werd de Missa Brevis van Jacob de Haan op
een prachtige wijze gezongen door het kerkkoor onder leiding van
Cindy Gregoor met orgelbegeleiding door Henk Bennink.
Riet van Huet-ten Have werd gehuldigd voor haar 25-jarig lidmaatschap en kreeg de eremedaille in zilver opgespeld. Ook ontving
ze een oorkonde en een kledinginsigne van de Nederlandse
Gregoriusvereniging, de vereniging voor kerkmuziek in de rooms-katholieke kerk.
Harry Kroezen werd gehuldigd voor zijn 40-jarig lidmaatschap en
ontving de eremedaille in goud en kreeg ook een oorkonde en
kledinginsigne.
Gerard Marcus kreeg een oorkonde en een speld van de Nederlandse
Gregoriusvereniging voor zijn 50-jarig lidmaatschap.
De vicaris prees de drie koorleden voor hun grote inzet en zeer
trouwe dienst voor het koor in al die jaren. Hij sprak grote dank uit

namens de Parochie Maria Laetitia en de geloofsgemeenschap St.
Martinus in Gendringen.
Zijn woorden werden onderstreept met een hartelijk applaus van
alle aanwezige kerkgangers.
Hierna gingen de jubilarissen met hun familieleden en overige
koorleden naar Cafetaria Te Pas, waar het jaarlijks Caeciliafeest
plaatsvond.
Harry Kroezen

Wisseling dirigent Kerkkoor
St. Martinus
Na negen jaren is Cindy Gregoor gestopt als dirigent van ons
kerkkoor.
Door een andere invulling van haar werkzaamheden en de daarbij
behorende studie die ze moet volgen, was het voor haar onmogelijk om haar taak als dirigente van ons koor voort te zetten.
We zeggen als koor ‘helaas’.
Zij heeft in de afgelopen negen jaren veel extra impulsen gegeven
aan ons koor. Zo was het jaarlijks kerstconcert, op haar initiatief,
altijd een groot succes. Daarnaast werden de miniconcerten in de
verzorgingshuizen in Gendringen en in Ulft altijd zeer gewaardeerd. Ook zullen wij, en vele parochianen, haar prachtige solo’s
missen.
Ze werd aan het eind van de oudejaarsviering door diaken Cor
Peters in het zonnetje gezet en hartelijk bedankt voor haar
kwaliteiten en groot enthousiasme.
Maar tegelijkertijd vinden we het ook fijn dat we een nieuwe
dirigent hebben. Het is Bert Schouten. Bert is jarenlang dirigent
geweest van het kerkkoor van de voormalige St. Antoniusparochie
in Ulft.
Wij wensen Bert veel succes.
Harry Kroezen
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Etten

Werkzaamheden rondom de kerk
Begin januari is de buitenverlichting van de klok vervangen
door een professioneel bedrijf. Iedere keer is het weer een
uitdaging, zo ook deze keer.
Gelukkig kunnen we er nu weer een tijdje tegen aan.

Werkzaamheden in de kerk
Op 19 januari heeft een groep vrijwilligers alle halogeenlampen in de kerk vervangen door ledverlichting. In het kader van
duurzaamheid gaan we dan ook met de tijd mee. Het was een
flinke klus, maar gelukkig mochten we op medewerking van
de plaatselijke jeugd en oudere jeugd rekenen.
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Remco Berendsen, Erik Leusink, Stan Theunissen, Roy Verheij,
Sjoerd Jansen, Harrie Jansen sr., Bennie Jansen, Henk Tiemessen,
Jules Tiemessen en Harrie Janssen: dank voor jullie inzet.
Vele handen maken ‘licht’ werk!

Koffiedrinken

Nieuwe misdienaar

Het is inmiddels een goede
gewoonte geworden om
regelmatig na de vieringen
gezellig met elkaar een kop
koffie of thee te drinken in de
Mariakapel. Bent u nog niet geweest?
Wees welkom!
De eerstvolgende mogelijkheden zijn aansluitend aan de vieringen
van:
- Zondag 17 februari 10.30 uur
- Zaterdag 23 maart 19.00 uur
- Zaterdag 27 april 19.00 uur
- Zondag 19 mei 10.30 uur
- Zondag 16 juni 10.30 uur
De koffieschenkgroep

Correspondent Sjoerd Jansen stopt
Sjoerd Jansen heeft na bijna negen jaar trouwe inzet besloten
te stoppen als correspondent voor de Vreugdebode (in het
verleden Bethlehembode) namens onze geloofsgemeenschap.
Jarenlang heeft Sjoerd – in samenwerking met anderen – ons
op een luchtige wijze met teksten en foto’s op de hoogte
gehouden van het wel en wee van onze geloofsgemeenschap.
Sjoerd, hartelijk dank voor je inzet!
Lijkt het jou leuk om periodiek (zeven edities per jaar) teksten
en foto’s aan te leveren met nieuws uit de Ettense geloofsgemeenschap? Vind jij het leuk om teksten te schrijven en foto’s te
maken? Dan kunnen we jou goed gebruiken!
Voor meer informatie kun je contact opnemen met een van de
leden van de locatieraad (Peter Ketelaar, Harrie Janssen of Henk
Tiemessen).
Locatieraad H. Martinus Etten

Kerstvieringen
Rondom kerst waren er twee vieringen in onze kerk.
Op kerstavond om 17.00 uur werd de kerstgezinsviering gehouden.
De voorganger tijdens deze viering was pastoor Smits en muzikale
medewerking werd verleend door dameskoor Con Brio.
Veel kinderen waren aanwezig en verleenden hun medewerking.
Het was een drukbezochte en sfeervolle viering, want de bezoekers
hingen er letterlijk met de ‘benen uit’.
Op eerste kerstdag om 10.30 uur ging diaken Cor Peters voor in
een communieviering met medewerking van ons kerkkoor. De
viering werd traditioneel afgesloten met de prachtige kerstcantate
waardoor de bezoekers zich even bij een concert waanden.
Ondanks dat de kerk dit keer niet vol zat, was ook deze viering een
mooi begin van de kerst.
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Tijdens de eucharistieviering van 12 januari heeft Ben Jansen
zijn debuut gemaakt als nieuwe misdienaar. Dat Ben het vak al
onder de knie heeft door het oefenen, bleek wel uit het feit dat
pastoor Pauw in zijn dankwoord aangaf dat het niet eens opviel
dat Ben voor het eerst de mis diende.
Met een welverdiend applaus werd Ben welkom geheten.
Ben, heel veel succes tijdens het dienen van de vieringen in
onze kerk!

Carnavalsviering 23 februari
Dit jaar zal voor de vierde keer een carnavalsviering in onze kerk
gehouden worden. Bij de afgelopen drie edities gingen veel mensen
verkleed naar de kerk. Het belooft ook dit jaar weer een sfeervolle
en levendige viering te worden met speciale aandacht voor de
kinderen. De viering vindt plaats op zaterdag 23 februari om 18.11
uur.
De viering wordt voorbereid door enkele leden van de werkgroep
gezinsvieringen en mensen van Carnavalsvereniging De Deurzetters.
De voorganger tijdens de viering is diaken Jan van Heugten en De
Deurbloazers en het kerkkoor verlenen muzikale medewerking.
Houd voor meer informatie de berichten in de Gelderse Post en De
Treffer in de gaten. We hopen velen van u, jong en oud, (verkleed)
te ontmoeten op zaterdag 23 februari in onze St. Martinuskerk.
Aansluitend drinken we samen een borrel op de carnaval bij café-zaal
Köster.
Werkgroep gezinsvieringen en Carnavalsvereniging De Deurzetters

Verjaardagen
Tot en met 14 januari 2019 vierden de volgende 80-plussers van
onze gemeenschap hun verjaardag:
- Mevrouw H.M.G. Derksen-Bouwman: 5 december,
86 jaar
- De heer J.H. Wellink: 7 december,
83 jaar
- Mevrouw L.M. te Boekhorst: 11 december,
94 jaar
- De heer M.A. Leijzer: 23 december,
84 jaar
- Mevrouw A.M. Wellink-Berendsen: 24 december,
83 jaar
- Mevrouw A.M.J. Frerix-Robben: 24 december,
83 jaar
- Mevrouw H.G.M. Alofs-Kock: 28 december,
93 jaar
- De heer J.H. van Loon: 28 december,
82 jaar
- De heer W.J.H. Jansen: 14 januari,
85 jaar
Namens de geloofsgemeenschap van harte gefeliciteerd.

Kopij voor de volgende uitgave van de Vreugdebode 2 - 2019 kunt u
vóór 10 MAART 2019 per mail sturen naar een van de locatiecorrespondenten (zie pagina 34).
De uitgave van de Vreugdebode 2 -2019 verschijnt op 2 APRIL 2019 en is
voor de periode van 5 APRIL tot en met 23 MEI 2019.
Foto’s/illustraties moeten minimaal 1 MB zijn en als aparte bijlage (JPEG)
worden meegestuurd.
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Silvolde - Varsseveld

Vastenactie 2019

Je ware gezicht

Uitnodiging bij de vieringen van (carnavals)zondag 3 en (As)
woensdag 6 maart
In zijn lied ‘Mens durf te leven’ zingt Ramses Shaffy samengevat
dat het leven ons er telkens toe dwingt ons aan te passen, de
gewenste maskers op te zetten. Wees echt, zo zingt hij: „Mens
durf te leven.” Voor wie wil, liggen de carnavalsmaskers klaar.
Het spel van even-in-een-andere-huid-kruipen gaat aan het
eind van de carnaval in as op. Zowel in de gebedsviering van
carnavalszondag als die van Aswoensdag realiseren we ons
hoeveel moed er voorbij de maskerade die het leven vaak is,
voor nodig is je ware gezicht te laten zien. Het gedicht Wie ben
ik? laat ons zien hoezeer het een godsgeschenk is als je je laat
zien zoals je echt bent.
Wie ben ik?
Een vraag die ik mezelf vaak stel.
Meestal niet hardop, maar in de stilte van mijn hart.
Ik speel zoveel rollen
en draag dikwijls een masker.
Soms herken ik echt mezelf niet.
‘Wat ik niet wil, dat doe ik
en wat ik eigenlijk wel wil, dat doe ik niet’
zegt Sint-Paulus. (Rom.7,15)
Soms ben ik bang van mensen.
Mensen doen me pijn, ze begrijpen me niet,
ze zoeken overal iets achter,
je weet niet wat je eraan hebt.
En dan plotseling is er een brief, een glimlach,
een begrijpende blik, ... en de zon schijnt weer.
Soms voel ik me weer sterk
en dan weer schaam ik me voor mijn zwakheid.
Ik vlucht dan achter een masker,
zodat de mensen niet zien
dat ik onzeker of bedroefd ben.
En toch...
Juist dan wil ik een mens ontmoeten
die me nabij is
en die me kent.
Iemand die me ziet zoals ik ben.
Ik hoop intens bij iemand aanwezig te zijn
zodat ik alle maskers kan laten vallen,
zodat ik ECHT kan zijn.
Weet u hartelijk welkom in beide vieringen:
- zondag 3 maart, 10.00 uur (deze viering is als onze vieringen
op de eerste zondag van de maand)
- woensdag 6 maart, 19.00 uur: gebedsviering op Aswoensdag
Het Liturgieberaad
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Over een goeie maand begint de
vastentijd weer. Net als voorgaande jaren zal gedurende de vastenperiode weer een financiële actie worden gehouden voor een
project in een derdewereldland.
Dit jaar zal het zijn voor een project in Masisi in Congo.
Wij willen hier een project steunen om waterbeheer en kennis van
hygiëne te verbeteren. U kunt hierover alles lezen op pagina 9 in
deze uitgave.
In onze geloofsgemeenschap zullen net als andere jaren onze
medewerkers van de vastenactie bij u aanbellen en het bekende
vastenzakje aanbieden voor een bijdrage. Dit kan gebeuren vanaf
Aswoensdag tot in de Paasweek. Wij willen deze actie van harte bij
u aanbevelen.
Namens de werkgroep,
Thea Rijkse, Anny Raben, Gert Heuvels

Tegenwind
Ons leven is een soort strijdtoneel. Ieder krijgt zo zijn deel. Wel is
het zo dat de ene mens het soms wat gemakkelijker heeft dan de
andere. Ook kunnen we ons leven een beetje vergelijken met de
seizoenen. Het is goed de stille, eeuwig wisselende pracht van de
seizoenen te zien – zich één te voelen met de stem van de natuur.
Elk seizoen heeft zo zijn eigen charme. Heel veel mensen houden
van de lente, de tijd dat alles bloeit en groeit, bloemen en struiken
geuren. Dan kondigt zich de zomer aan. Prachtige morgenzon en
in de avond gaat ze bloedrood onder. Dan glijden we langzaam
maar zeker de herfst in. De dagen worden korter en in de natuur
trekt het leven zich terug en treedt verstilling in. De natuur sterft af,
maar bereidt zich ook weer voor op nieuw leven.
Het is ook de tijd van oogsten en verzamelen; tijd van najaarsstormen, dorre takken en vallende bladeren.
In ons leven ondervinden we ook vaak tegenwind of ‘storm’. Het
zou ook niet goed zijn dat alles maar gesmeerd loopt. Je zou dan
bijna geloven dat het zo hoort. Tegenwind en tegenspoed, je hoeft
er niet om te vragen, het overkomt je gewoon. Maar als het je
overkomt, kun je er wel iets mee doen. Je wordt uitgedaagd om
er tegenin te gaan en om ondanks alles toch door te gaan. Blij
ben je dat je soms zo veel kracht en moed krijgt. Zo af en toe wat
tegenwind kan je tot bezinning brengen; het doet je in jezelf keren.
Het leven stelt ons slechts één taak: te allen tijde doorgaan.
Mocht het toch soms donker worden in je hart, denk dan aan
dierbare momenten vol liefde en geluk.
Anny Raben

Overleden
27 november
Dinie Lohschelder - Raben
74 jaar
12 december
Mia Miggelbrink - Gerritsen
84 jaar
16 december
Netje Keijzer - Pastoors
96 jaar
18 december
Hendrik Keijzer
90 jaar
22 december
Jack Huls
51 jaar
23 december
Rikie Verhey - Eggink
78 jaar
26 december
Maria Liebrand - de Kort
65 jaar
2 januari
Riek Schreur - v.d. Wetering
94 jaar
Wij bidden voor hun eeuwige rust.
Wij wensen hun familie veel sterkte en kracht voor de komende
tijd.

Kinderkamp
Elk jaar organiseert het bisdom
een kinderkamp voor kinderen
tussen 7 en 13 jaar oud. Dit kamp
staat onder leiding van vicaris
Pauw en Jacqueline Kolfschoten.

Kerkbalans 2019
Bij deze Vreugdebode ontvangt u de envelop
Kerkbalans 2019.
In de envelop zit een antwoordenvelop met
postzegel en voorzien van het postadres.
U vult uw gegevens in, doet het antwoordpapier in de envelop en
die envelop in de grote brievenbus. Wij danken u bij deze voor uw
bijdrage.
Meer informatie in het algemeen gedeelte van deze Vreugdebode.

Parochie Maria Laetitia

Askruisje halen op Aswoensdag:
eerste dag van de Veertigdagentijd
Aswoensdag, 6 maart 2019, is de eerste dag van de
Veertigdagentijd. Op deze dag zet de priester of diaken met as
een kruisje op het voorhoofd van de kerkgangers, om hen aan
te sporen tot bezinning, boete en bekering. Aswoensdag is in
de Rooms-Katholieke Kerk een verplichte vastendag.
In de katholieke Kerk werd het in de 2e eeuw gangbaar om ter
voorbereiding op Pasen te vasten. Aanvankelijk vastten christenen alleen de drie dagen direct voorafgaand aan Pasen, later werd
dat uitgebreid naar de hele Goede Week. Pas op het einde van
de derde eeuw kwamen de veertig dagen voor Pasen in zwang
als een doorlopende tijd van vasten en boete, naar analogie
van de veertig dagen die Jezus zelf vastend in de woestijn had
doorgebracht.
Askruisje
Op Aswoensdag ontvangt de gelovige in de Mis die het officiële
begin van de veertigdagentijd markeert, het zogeheten ’askruisje’.
De priester zet met as op het voorhoofd van de gelovige een
kruisje, ten teken dat hij een tijd van bezinning, bekering en
boete ingaat.
Als teken van berouw en vasten is het gebruik van as in de Bijbel
algemeen bekend. De boeteling strooide zich as over het hoofd.
Vaak ging hij daarbij
gehuld in een zak, die
als boetekleed werd
gedragen. Vandaar de
uitdrukking ’in zak en
as zitten’.
Priester zet askruisje
Bron: InternetBode
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In het begin…
In de zomer van 2019 organiseert het Aartsbisdom Utrecht weer
een kinderkamp voor meisjes en jongens van 7 t/m 13 jaar. In een
flyer legt de organisatie het motto van dit jaar uit: “In het begin.
Dit zijn de eerste drie woorden van het eerste Bijbelverhaal.
Tijdens dit kamp staan we stil bij dit thema door te luisteren en
na te denken over het scheppingsverhaal, Adam en Eva in het
paradijs en de toren van Babel. In de Eucharistievieringen aan het
begin en het einde van de week gaat het over de roeping van de
eerste leerlingen en het dubbelgebod van de liefde, het eerste
beginsel van ons geloof.”
“Tijdens het kamp gaan we natuurlijk ook heel veel spelletjes
doen, lekker naar het bos, knutselen, zwemmen en nog veel
meer. Dus wil je graag iets moois meemaken, samen met andere
kinderen? Meld je dan snel aan voor het kinderkamp 2019!”
Wanneer? 3 t/m 8 augustus 2019
• Waar: Kampeerboerderij De Heidebloem, Oude Deventerweg
8a, 7448 RL Haarle
• Voor wie: jongens en meisjes van 7 t/m 13 jaar
• Aantal deelnemers: maximaal 30
• Hoofdleiding: Vicaris Hans Pauw en Jacqueline Kolfschoten
• Kosten: € 125,- per kind. Als er meerdere kinderen uit één gezin
meegaan, is er een speciaal tarief van € 70,- per extra kind
(voorbeeld: twee kinderen = € 195,- i.p.v. € 250,-).
• Meer info: Jacqueline Kolfschoten, e-mail: jacqueline.kolfschoten@gmail.com of tel. 06 29015399 en www.aartsbisdom.nl/
kinderkamp-en-jongerenreis-in-zomer-2019/

Kort verslag Activiteit
OWOIJ van 20 januari 2019
(zondag van de Eenheid)
Na het ochtendgebed in de verschillende plaatsen hebben
we gesprekken gevoerd in Vrijzinnig Centrum ‘Eendracht’ te
Varsseveld. Vanaf 11.00 u was er ontvangst met koffie.
Om 11.15 werden 10 groepen geformeerd met deelname uit
alle 4 plaatsen. Met behulp van een ‘klets-pot’ zijn de groepen
in gesprek gegaan over vragen n.a.v. de lezing uit Romeinen 12 :
1-13. Deze lezing staat centraal deze morgen.
Er zijn boeiende gesprekken ontstaan waarna in elke groep een
opdracht gemaakt is die tijdens het middaggebed werd voorgelezen. De opdracht was om de volgende zin af te maken:
Na het middaggebed was het tijd voor soep met een broodje.
De opkomst was zoals verwacht (100 – 120 pers.). Fijn dat er
niet veel soep en brood is overgebleven. Het was goed dat er in
zo’n grote getale gehoor is gegeven aan de uitnodiging om na
het ochtendgebed naar Varsseveld te komen voor het vervolg
van het programma. De sfeer was goed en er werd enthousiast
meegedaan aan de gesprekken.
Met andere woorden: er was ruimte voor gesprek, ontmoeting en
inspiratie.
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Bijzondere Ontmoetingsbijeenkomst
en verkoop kerkgebouw
Op zondag 25 november was er
een bijzondere Ontmoetingsbijeenkomst in de Georgiuskerk.
Het was aan de vooravond van de
verkoop van dit prachtige gebouw.
Een kerk waar veel parochianen belangrijke momenten in hun leven hebben meegemaakt.
Doop, Communie, Huwelijk, Uitvaart. Een levenscyclus en dat al
eeuwenlang. Maar die geschiedenis gaat niet verloren. Die zit niet
per definitie in een gebouw. Die geschiedenis zit ook in ons hoofd,
in ons geheugen gegrift.
Wij zijn blij dat het kerkgebouw blijft bestaan, dat de kerk
overgaat in handen van iemand die betrokken is bij Terborg, die
oog heeft voor onze geloofsgemeenschap. Deze zondagochtend is dus een dag van emotie, zeker… misschien van verdriet,
misschien van boosheid, misschien van teleurstelling. Maar laten
we ons ook verheugen. Het kerkgebouw blijft bestaan, en er
staan mooie dingen te gebeuren. Ook onze geloofsgemeenschap
blijft bestaan. Een gemeenschap die niet puur afhangt van een
gebouw.
Nee… het is een gemeenschap die bestaat uit mensen.
Wij gaan dan ook door met al onze activiteiten, niet meer in de
kerk, maar in het naastgelegen Jorishuis. Ook een plek met veel
historie. Een ruimte in het Jorishuis is sfeervol ingericht zodat we
elkaar in gemeenschap kunnen blijven ontmoeten.
Deze ochtend worden er belangrijke dingen verteld, zoals tijdens
de overweging: het belangrijkste is niet het doel waar je naar toe
op weg bent, maar het is de weg die je gaat en de mensen die je
ontmoet op die weg, mensen die iets voor jou betekenen, mensen
waarvoor jij belangrijk bent. Daar draait het om.
Ook is er aandacht voor de vele vrijwilligers, te veel om bij naam
te noemen, en zij zullen op een ander moment op gepaste wijze
bedankt worden. Een overkoepelend dankjewel aan alle vrijwilligers wordt gegeven in de persoon van onze kosteres Fien
Driessen. Al bijna 28 jaar staat zij dag en nacht klaar voor de kerk
en dat met liefde en plezier. We hadden ons geen betere kosteres
kunnen wensen.
In de persoon van Fien bedanken wij dus alle vrijwilligers. Zonder
vrijwilligers is er geen actieve gemeenschap. Zoals er zonder
gelovigen geen geloofsgemeenschap is. En natuurlijk, het aantal
gelovigen loopt terug. Daarvoor sluiten we onze ogen niet. Maar
dan luisteren wij graag naar steun en toeverlaat pastor Morsink,
die altijd weer hoop geeft: doe wat voor jou goed voelt, waar jij
warm voor loopt, waar jij energie van krijgt. Waar twee of drie
bijeen zijn, is Jezus in ons midden. En zo zien wij de kerk, niet een
gebouw – hoe prachtig ook en met hoeveel geschiedenis ook
– nee… de kerk is voor ons: een liefdevolle gemeenschap met
Christus in het midden.
Op het einde van deze sfeervolle en emotionele Ontmoetingsbijeenkomst trekken wij met zijn allen naar de nieuwe ruimte
in het Jorishuis. Symbolen worden meegedragen: de bijbel, het
processiekruis, een altaarschel, een rozenkrans en een brandende
kaars. In het Jorishuis ontvangen we de zegen en wordt het
slotlied gezongen. Natuurlijk is er een kop koffie of thee, dit keer
voorzien van een krentenbolletje. Er wordt nog lang nagepraat.
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Lichtstoet door Terborg
Zondag 9 december is een drukke
dag. We starten om tien uur in
de kerk van de protestantse
gemeente met een oecumenische bijeenkomst waarbij een
mooie opkomst te zien is.
Het thema is een nieuw begin en
hoe toepasselijk is dat, nu onze
eigen kerk verkocht is en ook wij
een soort nieuw begin mogen maken. Symbolisch ontvangen alle
bezoekers een bloembolletje. Het blijft verbazingwekkend dat er uit
zo iets kleins na verloop van tijd zo’n prachtige bloem verschijnt. Net
zoals ons geloof heeft het dan natuurlijk wel wat zorg nodig om tot
bloei te komen.
Na afloop van de bijeenkomst is er een gezellig samenzijn met een
kop koffie of thee.
Diezelfde middag wordt de ‘oecumenische samenwerking’ op
prachtige wijze voortgezet. Vrijwilligers van de protestantse
gemeente en van onze katholieke geloofsgemeenschap organiseren namelijk voor het eerst een Lichtstoet. Dit keer in Terborg geen
kerstmarkt, dus ook geen openstelling van de kerk. En dat terwijl
de kerk juist zo mooi versierd is vanwege het Kerstconcert van Arti
Sacrum op zaterdagavond. Dus op zoek naar een alternatief.
Mede in overleg met de school, de Herbergier en Antonia en natuurlijk door middel van uitgebreide publiciteit in de krant, hebben wij
belangstellenden opgeroepen om mee te lopen in een Lichtstoet
vanaf Antonia naar de prachtig versierde kerk.
Ondanks het dreigende weer is er eind van die middag behoorlijk
wat belangstelling en nadat iedereen een lichtje heeft ontvangen,
trekt de Lichtstoet onder begeleiding van goede herder Steven naar
de kerk. De klokken beieren hun welkom.
In de kerk is de verwarming inmiddels aan en de schitterende
kerstverlichting geeft een overweldigende sfeer. Nadat de ruim
60 bezoekers hun kaarsjes rondom de kerststal hebben geplaatst,
worden samen kerstliederen gezongen, wordt het kerstverhaal
verteld en kan ieder een wens schrijven om in de wensboom te
hangen.
Als rond vijf uur de activiteiten ten einde lopen, blijven veel mensen
in de kerk om na te genieten van de heerlijke sfeer.
Wij zijn verheugd met deze geslaagde Lichtstoet en wie weet…
misschien is er wel een nieuwe traditie geboren. De Terborgse
Lichtstoet.
De samenwerkende geloofsgemeenschappen

Parochie Maria Laetitia

Verkoop kerk en gebruik Jorishuis
Op 30 november 2018 is de
kerk overgegaan in particuliere handen. Alle waardevolle
kerkelijke stukken – eigendom
van de Parochie Maria Laetitia
– zijn voor die tijd verwijderd. Enkele stukken zijn
overgenomen door de koper,
bijvoorbeeld kandelaars, of in bruikleen, zoals de kroonluchters.
Het grootste deel van de kerkelijke goederen is opgeslagen
in de Paskerk in Doetinchem. Enkele grote stukken, zoals het
prachtige vierluik, zijn overgenomen door geloofsgemeenschappen binnen onze parochie. Het orgel is verkocht aan een
kerk in Polen. Het demonteren was een hele klus, zoals u op de
foto kunt zien. We zijn blij dat grote stukken, zoals het vierluik en
het orgel, weer een mooie nieuwe bestemming krijgen.
Inmiddels zijn ook de kerkbanken verwijderd en wordt duidelijk
hoe groot de ruimte in deze kerk eigenlijk is. Een van de eerste
activiteiten in de kerk zal de tentoonstelling zijn ter gelegenheid van 600 jaar Terborg. Daarvoor moet nog veel werk verzet
worden.
Alle activiteiten die wij als geloofsgemeenschap uitvoeren,
vinden doorgang en wel in het naastgelegen Jorishuis. Ook dat
is even wennen, passen en meten en bekijken hoe we alles een
plekje kunnen geven.
Inmiddels (13 januari) vond ook voor het eerst onze Ontmoetingsbijeenkomst in het Jorishuis plaats. Wij waren verheugd dat
ondanks het slechte weer toch nog tientallen parochianen de
weg naar het Jorishuis vonden. En natuurlijk: de sfeer zoals een
kerk die te bieden heeft, kun je nooit evenaren, maar de huiskamersfeer die nu ontstond, was ook heel bijzonder.
We hoorden na afloop – onder het genot van een kop koffie met
een oliebol van pastor Morsink – alleen maar positieve geluiden.
Dat doet ons goed. De volgende Ontmoetingsbijeenkomst is op
10 maart, natuurlijk wederom in het Jorishuis.
Komt u ook? Van harte welkom!

Geef
voor je
kerk
2019

Kom je in het nieuwe jaar

eens koffie of thee drinken ?
Inloopcentrum ’t Kruispunt de deur staat voor je open!
Inloopcentrum ‘T Kruispunt is een plek waar mensen elkaar, op kruispunten van het leven, ontmoeten. Een plaats waar je zomaar even binnen kunt lopen voor een gesprekje, voor een kopje
koffie of om gewoon er even te zijn. Er is een luisterend oor voor dingen die jij belangrijk vindt.
Je ontmoet er mensen uit je omgeving voor een gezellig samenzijn.

Wanneer:
Elke donderdagmorgen tussen 09.30 en 12.00 uur
Waar:
De ontmoetingsruimte van de Petrus en Pauluskerk, Kennedyplein 9 in Ulft
(ingang via de witte deur)

Werkgroep Nieuw Begin

Verjaardagen

Mevrouw L. Roerdink-Mulder
80 jaar
Mevrouw F. Hylkema-Beuting
90 jaar
Mevrouw E. Derksen-Wellink
97 jaar
Mevrouw E. Hendriksen-Lendering
90 jaar
Mevrouw J. Franken-van Leussen
86 jaar
De heer Th. Schleedoorn
89 jaar
Mevrouw J. Klutman
91 jaar
Mevrouw Th. Steverink-Huntink
94 jaar
Mevrouw A, Kramer-Swart
98 jaar
Namens de geloofsgemeenschap van harte gefeliciteerd.

Overleden
Mevrouw G. Holthausen-Geven
De heer F. Kummeling
De heer H. Hilderink
De heer F. Groothuis
Mevrouw A. Berendsen-Tiemes
Dat zij allen moge rusten in vrede.
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87 jaar
72 jaar
86 jaar
83 jaar
84 jaar
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Dopen Voorjaar van 17 februari tot en met 16 april 2019
Dopen
Locatie

Datum

Tijd

Ulft
Ulft
Ulft

17 februari
05 mei
02 juni

Gendringen

Doopvoorbereiding
Doopheer

Datum

Tijd

13.30 uur
12.00 uur
12.00 uur

Marcel Smits
Marcel Smits

09 april
07 mei

20.00 uur
20.00 uur

25 mei

16.00 uur

Cor Peters

07 mei

20.00 uur

Doetinchem
Doetinchem
Doetinchem

24 februari
07 april
30 juni

13.30 uur
13.30 uur
13.30 uur

Hans Pauw
Hans Pauw
Hans Pauw

30 januari
06 maart
29 mei

20.00 uur
20.00 uur
20.00 uur

Etten

12 mei

11.30 uur

Cor Peters

16 april

20.00 uur

Gaanderen

24 maart

11.00 uur

Jan van Heugten

19 februari

20.00 uur

Foto: Susan van Aalst
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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
Vacant :
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 :
Eindredactie :
Eindcontrole :
Advertenties :
Fotografie
:
Vormgeving :
Druk
:
Oplage
:
Verspreiding :

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

Kopij voor de volgende uitgave van de Vreugdebode 2 - 2019 kunt u
vóór 10 MAART 2019 per mail sturen naar een van de locatiecorrespondenten (zie pagina 34).
De uitgave van de Vreugdebode 2 -2019 verschijnt op 2 APRIL 2019 en
is voor de periode van 5 APRIL tot en met 23 MEI 2019.
Foto’s/illustraties moeten minimaal 1 MB zijn en als aparte bijlage (JPEG)
worden meegestuurd.
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Kleine gebaren worden grote gebaren op het moment
dat liefhebben oneindig wordt. Juist daarin wil Agelink
Uitvaartzorg van grote betekenis zijn. Uit respect voor
de overledene en uit compassie naar de nabestaanden.
Uitvaartzorg uit liefde.

Doetinchem
Uitvaartcentrum Agelink
Terborgseweg 126
7005 BD Doetinchem

Ulft
Aula Antonius
Doctor Ariënsstraat 1
7071 AH Ulft

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
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