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Adressen en bankgegevens van de geloofsgemeenschappen Inhoud

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

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

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

Doetinchem - OLV. Tenhemelopneming/H. Geest
Pr. Hendrikstraat 36, 7001 GL  Doetinchem  tel. 0314 - 39 10 91
E-mail:  rkdoetinchem@mlparochie.nl
Rekeningnummer OLV. Tenhemelopneming:
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.

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. 

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

Gendringen - H. Martinus 
Past. Wijfkerstraat 1, 7081 BT  Gendringen  tel. 0315 - 68 13 64
Contactpersoon Kerkbalans, Ronald Giesen,  tel. 0315 - 63 24 12 
E-mail: rkgendringen@mlparochie.nl
NL24 RABO 0116 3024 29 - betalingen, vieringen en intenties 
NL94 RABO 0116 3936 10 - kerkbalans
Secretariaat: maandag van 13.30 - 15.30 uur (ingang aan de Staringstraat).

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

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

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

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

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

Varsselder-Veldhunten - HH. Martelaren van Gorkum 
Hoofdstraat 31, 7076 AG  Varsselder
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  tel. 0315 - 24 21 25
E-mail: rkvarsseveld@mlparochie.nl
Secretariaat: H. Damen, 
Graaf van Lohnstraat 35, 7051 CB Varsseveld.  tel. 0315 - 24 12 40
NL68 INGB 0000 2908 63 - kerkbijdrage.
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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 ons 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.

Locatiecorrespondenten
Diaconie 
 Cor Peters: c.peters@mlparochie.nl 
Azewijn/Ulft/Varsselder                 
 Vacature: redactie.parochieblad@mlparochie.nl
Breedenbroek/Dinxperlo                
 Peter Tadema: p.tadema6@kpnplanet.nl
Doetinchem 
 Gerard Bomers: g.bomers@planet.nl
Doetinchem (Wijnbergen De Huet) 
 Joop Caerteling: joopcae@gmail.com
Etten    
 rk.etten@mlparochie.nl
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

Belangrijk om te weten

Kopij voor de volgende uitgave van de Vreugdebode 3 - 2019 kunt u vóór 28 april 2019 
per mail sturen naar een van de locatiecorrespondenten (zie hiernaast). 

 De uitgave van de Vreugdebode  3 - 2019 verschijnt op 17 mei 2019 en is voor 
de periode van 24 mei tot en met 4 juli 2019.

Foto’s/illustraties moeten minimaal 1 MB zijn. Als aparte bijlage (JPEG) meesturen.

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

Sterk voor de kerk’
In het eerste nummer van deze 
jaargang van de Vreugdebode schreef 
Gerard Bomers dat we in de komende 
edities op zoek gaan naar antwoorden 
op de vraag hoe het gaat in de geloofs-
gemeenschappen rond een kerk die 
is gesloten. Omdat ik hoorde dat zich 
in Varsselder een groep dames sterk 
maakt voor hun kerk, zoek ik contact, 
want ik wil graag van ze weten wat ze 
doen, wat hen bezielt en wat hun werk 
voor de geloofsgemeenschap betekent. 
We ontmoeten elkaar in de voorma-
lige sacristie, die nu is ingericht als 
ontmoetings- en vergaderruimte 
en daar mag ik in gesprek met zes 
geëngageerde vrouwen die vol vuur 
vertellen over het werk voor hun kerk, 
hun thuisgevoel en hun betrokken-
heid bij elkaar en de gemeenschap van 
Varsselder-Veldhunten. 
Mij raakt vooral het gedeelde gevoel 
van verantwoordelijkheid voor de 
(geloofs)gemeenschap. Een impressie 
van een indrukwekkend samenzijn met, 
zoals ze in volksmond gedoopt zijn, ’de 
meisjes van de kerk’.

Lamgeslagen
Als De Verrijzenis Parochie in 2013 in 
haar beleidsplan vertelt dat er kerken 
gesloten worden, voelen de mensen 
in Varsselder de bui al hangen. Wat 
niemand in Varsselder wil horen, wordt 
werkelijkheid. Gesprekken tussen 
vertegenwoordigers van de parochie 
en de geloofsgemeenschap komen 
op gang en leiden tot een draaiboek 
voor het moment in november 2014 
waarop de kerk van de H. Martelaren 
van Gorcum aan de eredienst wordt 
onttrokken. Een tijdlang lijkt de geloofs-
gemeenschap lam geslagen, haken 
gelovigen af en zijn anderen - ieder 
voor zich - op zoek naar een nieuwe 
plek om het geloof te vieren.
Dan wordt het Kerstmis en zijn er een 
paar dames die tegen elkaar zeggen 
dat het niet waar kan zijn dat de kerk 
met Kerstmis dicht is. De kerststal wordt 
opgezet inclusief het befaamde ‘kniken-
geltje’, een bloemetje erbij, kaarsen aan. 
Met de kerstdagen staat de deur open, 
lopen families als altijd binnen om even 
naar het Kind in de kribbe te kijken en 
het engeltje met een paar centen aan 
het werk te zetten.
De reacties uit het dorp zijn positief 
en sterken de dames in het gevoel dat 
natuurlijk ook in Varsselder-Veldhunten 
het geloven doorgaat en dat de kerk in 

die geloofsbeleving haar plaats moet 
houden.
Nelleke zegt daarover: „We zijn 
begonnen omdat we ons sterk wilden 
blijven maken voor onze kerk. We 
begrepen dat die dicht moest, maar 
helemaal niets… dat kon toch echt niet. 
Zonder vaste bodem onder onze voeten 
probeerden we wat gebedsmomenten 
uit. Spannend, maar samen sterk. Wij 
voelden ons er goed bij.”

Vereniging 
Kerkgebouw Varsselder-Veldhunten
Met als doel het monumentale gebouw 
met zijn grote emotionele en histori-
sche waarde voor het dorp te behouden 
wordt in maart 2017 de Vereniging 
Kerkgebouw opgericht. 
Op 3 oktober van datzelfde jaar krijgt 
de vereniging de kerk in eigendom en 
komt er een einde aan een enerverende 
tijd, waarover Nelleke zegt: „Rondom 
de definitieve verkoop was het weer 
spannend. Stel je voor dat de kerk toch 
in verkeerde handen komt en er over 
een paar jaar niets meer van staat. Een 
kerkdorp zonder kerk. Een kern met 
pit, zonder pit. We moesten er niet aan 
denken…”

In haar doelstelling schrijft de vereni-
ging dat zij zich ervoor wil inzetten hier 
een ontmoetingsplaats te realiseren 
om zodoende een bijdrage te leveren 
aan de dienstbaarheid en leefbaarheid 
van de gemeenschap. Recht uit haar 
hart klinkt Nellekes opluchting: „Toen 
bleek dat de vereniging ook bestond 
uit voornamelijk plaatsgenoten, die 
ons werk als heel mooi en belangrijk 
benoemden en bovenaan het lijstje 
plaatsten van dingen/evenementen 
die er moesten blijven plaatsvinden, 
wisten we ons weer gesteund, ervoeren 
we dat we op de goede weg zaten. De 
kerk moest haar oorspronkelijke doel 
bewaren en daarmee voelden we de 
bodem weer! Natuurlijk wringt het 
dat we in het geprivatiseerde gebouw 
geen sacramentele vieringen mogen 
vieren, maar dat accepteren we: ratio 
versus emotie. Nu genieten we van de 
doodgewone dingen en zijn we blij dat 
we met ons groepje af en toe mooie 
vieringen weten te maken.” 

Sterk dóór de kerk
In het al genoemde artikel van Gerard 
Bomers lees ik hoe Herman Agterhoek, 
als pastoraal werker jarenlang betrok-
ken bij kerkelijk opbouwwerk, ons 
voorhoudt dat „een geloofsgemeen-
schap haar kern van bestaan en 

samenhang heel concreet vindt in 
vormen van samenkomen en gebed, 
het lezen van de verhalen van Jezus en 
het vertalen ervan naar het eigen leven 
met concrete aandacht voor de noden 
van mensen in de eigen omgeving. 
Veelal gebeurt dit in samenwerking 
met andere kerken en organisaties.” 
Alsof Herman bij ons gesprek zat, want 
juist dit element komt in het gesprek 
sterk naar voren. „Varsselder telt veel 
samenwerkende verenigingen en nog 
meer vrijwilligers die veel werk verzet-
ten. Iedereen doet wel wat in het dorp 
en we proberen elkaar zoveel mogelijk 
te steunen. Kijk op de website www.
varsselderveldhunten.nl en zie hoe 
ons dorp in beweging is, hoe alles 
samenhangt. Dat is een rijkdom.”
„Als er dan zoveel vrijwilligerswerk 
te doen is, waarom dan juist voor de 
kerk?”, wil ik weten. Meteen neemt Karin 
het woord: „Natuurlijk brandt in ons het 
katholieke vlammetje, maar we vinden 
het ook heel belangrijk de deuren van 
de kerk open te houden voor de mensen 
die haar hebben gebouwd en er altijd 
voor hebben gezorgd. Zij hebben zich 
soms letterlijk het brood uit de mond 
gespaard en voor mij voelt het als een 
ereplicht zorg te dragen voor onze kerk 
en de mensen.” 
Maria voegt hieraan toe: „In deze kerk 
ben ik opgegroeid, ben ik getrouwd, 
zijn onze kinderen gedoopt. In andere 
kerken voel ik mij een welkome gast, 
hier voel ik mij thuis. Dat geeft energie 
om samen op onze manier met geloven 
bezig te zijn, vieringen in elkaar te 
zetten. De dankbare en mooie reacties 
van mensen zijn cadeautjes en een 
reden om door te gaan.” 
„Zo doen wij het onze met veel plezier 
en hopelijk nog heel lang”, aldus 
Nelleke. „Misschien zijn we juist ’sterk 
dóór de kerk’.” 

‘Ik snap nu wat jullie beweegt’
In het vuur van het gesprek komen we 
als vanzelf op de vieringen. Het blijkt 
dat sommige dames als lector, voorgan-
ger in avondwakes, uitvaarten en 
ander soortige vieringen of organisator 
van de Dodenherdenking op 4 mei de 
nodige ervaring hebben opgedaan met 
liturgie. Toch ervaren allen de uitwer-
king van een viering als een zoektocht. 
Diane vindt het leuk om zich in de 
materie te verdiepen. 
„Onze volgende viering op 9 maart is 
een ‘veertig-dagenviering’ en ik vind 
het mooi daarover na te denken en 
teksten te zoeken die inhoud geven 
aan vasten en de weg naar Pasen. Die 

zoektocht geeft mij rust.” 
Dat woord triggert Ingrid. „Ik kom 
niet uit Varsselder en ben min of meer 
toevallig bij de werkgroep betrokken 
geraakt, maar ik voel me er heel erg 
thuis. Alles en iedereen draaft maar 
door, ik mis soms de rust, de momenten 
van verdieping en verstilling. Graag 
denk ik terug aan de zaterdagavon-
den uit mijn jeugd dat we naar de kerk 
gingen en dan thuis een avond samen 
hadden. Op de een of andere manier 
waren dat momenten waarop ik bij 
mezelf kwam. Iets van dat gevoel krijg ik 
terug nu ik me met de groep verdiep in 
teksten voor de liturgie, de uitwerking 
daarvan en daarna het samen vieren.”
Intussen missen de verhalen hun 
uitwerking niet. De dames zitten op het 
puntje van de stoel en praten met een 
glimlach om de mond. „Het is mooi”, 
vertelt Petra, „dat de mensen zo enthou-
siast zijn. Ze komen graag, weten zich 
welkom en genieten van het gevoel van 
saamhorigheid. Ze maken ons sterker 
door terug te geven dat ze onze inspira-
tie voelen. Het is fijn als iemand tegen je 
zegt dat de teksten mooi waren, dat ze 
binnenkwamen. Het voelde helemaal 
als een compliment toen iemand tegen 
me zei: ‘Ik snap nu wat jullie beweegt!’” 
Tot nu toe is er voor de vieringen nog 
geen vast rooster. Ze zijn op momenten 
die de werkgroep kerkelijk en/of 
maatschappelijk belangrijk vindt. De 
gemeenschap komt in gebed samen 
rond Moeder Maria, om te danken voor 

de oogst, de mensen te herdenken die 
hun leven gaven voor onze vrijheid, met 
Allerzielen pijn en verdriet om verlies 
te delen, in avondwakes of uitvaarten 
afscheid te nemen van dierbaren, in de 
Herderstocht aandacht te geven aan het 
Kind van Bethlehem en zijn boodschap 
voor ons mensen. Soms klinkt de stem 
van het volk in de liturgie, een andere 
keer speelt de fanfare of zingt een koor 
zoals bijvoorbeeld Inspiration in de 
vastenviering van 9 maart. Mooi om 
mee te maken hoe het evangelie klinkt 
en naar ons toe wordt gebracht met 
woorden om mee te nemen: „Vastentijd 
is trainingstijd: hart en handen soepel 
maken voor verbondenheid met God 
en mensen.” 
Op het eind delen de dames een 
snoepje voor de vastentrommel. „Vul 
zelf maar in wat dit voor jou betekent.” 
Bij het verlaten van de kerk zegt Diane: 
„We zijn een echt team” en zo ervaar 
ik dat ook. Het voelt - God zij dank - of 
hier op een bijzondere manier Jezus’ 
woorden „Waar twee of meer in naam 
bijeen zijn, ben ik in hun midden” 
inhoud en diepgang krijgen. 

Joop Kraan
Foto: Ton Harbers

Rond Joop Kraan staan: 
Nelleke Wissing, Maria Delleman, Diane Kock, 
Ingrid Roes en Petra Reulink. 
Helaas ontbreekt Karin Boland op de foto.
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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.

Inspiratiedag Terborg 2017; bij het bord Herman Agterhoek.

“Waar twee 
of meer 

in mijn naam 
bijeen zijn, 

  ben ik in 
hun midden” 



Een lastig woord?

Van sommige woorden weet je precies wanneer 
je ze voor het eerst hoorde. Compliance is voor 
mij zo’n woord. Een dik jaar geleden vloog het me 
in een gesprek tussen overwegend jonge mensen 
aan alle kanten om de oren. Het zei me helemaal 
niets en de betekenis herleiden lukte ook al niet. 
Ik: „Stellen jullie je eens niet zo aan met die dikdoenerige, modieuze 
Engelse termen!” Niet dat het hielp. En dat zul je altijd zien, zo’n woord 
kom je vervolgens telkens tegen. 
Het nakomen van wet- en regelgeving en het toezicht daarop – dat is 
het wat compliance blijkt te betekenen – is van groot belang voor bedrij-
ven en instellingen in het algemeen, maar vooral als ze internationaal 
zijn. Banken weten er door schade en schande alles van. Voor je er erg in 
hebt, grijpen witwaspraktijken om zich heen. 

Het woord compliance was volgens Peter de Waard – de Volkskrant 
14/02 – lang een onbekend begrip, maar is inmiddels echt ingeburgerd. 
Als ik hem mag geloven, is het bij banken een banenmotor, het aantal 
banen stijgt met tientallen procenten. En geen mooier perspectief voor 
iemand met ambitie dan compliance-officer te worden. Is die ontwikke-
ling normaal?, vraag ik me wel eens af? Dat ligt haast voor de hand, lijkt 
me, en ook dat na grove schendingen Kamerbreed gevraagd wordt om 
nog betere regulering en nog meer toezicht, inclusief de waarschuwing 
voor de spreekwoordelijke slager die zijn eigen vlees keurt. Maar toch, 
wringt er niet iets? Moet je niet als eerste kunnen vertrouwen op het 
gezonde verstand en het morele besef van de betrokkenen?

Zolang het me heugt, gaat het door velen achter zich laten van kerk en 
geloof gepaard met kritiek op de ervaren nadruk op regels en voorschrif-
ten van de zijde van de kerk. Er is een groot arsenaal aan woorden, 
uitdrukkingen en typeringen ontstaan die allemaal dezelfde kritiek 
uiten: eenzijdige fixatie van de kerkleiding op het kennen en naleven 
van de juiste leer en op ge- en verboden. Het gaat de kerk volgens deze 
kritiek eenzijdig om regels, om orthodoxie. Ze is te dogmatisch, ze 
inspireert niet en weigert eeuwenoude inzichten op basis van nieuwe 
inzichten bij te stellen. 
Het is niet zo moeilijk om in te zien wat mensen zoeken en wat ze naar 
hun mening missen. Ze willen inspiratie aan hun geloof ontlenen, begrip 
en vertrouwen ervaren van de kerk, van haar horen dat God hen begrijpt 
en vergevingsgezind is. Ze zoeken steun en troost in moeilijke tijden. Het 
is trouwens iets dat de kerk zelf in het evangelie en de zondagse verkon-
diging vertelt en uitlegt. 
Ik vind het niet moeilijk om dat verlangen te begrijpen en het ermee eens 
te zijn. Dat enkele compliance-officers niet betrouwbaar bleken, maakt 
het er niet beter op. Voor zeer velen ‘hoeven al die regels niet meer’. Het 
is te begrijpen. Maar toch, wringt er niet iets? Kan dat, lid van de kerk 
willen zijn en weinig of niets op hebben met haar compliance?

Gerard Bomers
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Eerste Heilige Communie
De voorbereidingen op de Eerste Heilige Communie zijn op dit 
moment in volle gang. De kinderen worden dit jaar op vier plaatsen 
voorbereid op de Eerste Heilige Communie. Door de daling van het 
aantal kinderen, die zich voor de Eerste Heilige Communie hebben 
aangemeld, hebben verschillende eerste-communiewerkgroepen 
de samenwerking gezocht om de kinderen op een zo goed mogelijk 
manier voor te bereiden op het ontvangen van de Eerste Heilige 
Communie. We zijn erg blij met deze voortgaande samenwerking 
tussen werkgroepen over de grenzen van de locaties heen.
De werkgroepen Onze Lieve Vrouw/Heilige Geest en Wijnbergen/
De Huet verzorgen samen de voorbereiding van de kinderen uit 
Doetinchem, die op 12 mei hun Eerste Heilige Communie zullen 
doen in de OLV Tenhemelopneming in Doetinchem. Er zijn 12 
eerste-communicantjes.
De kinderen van de locaties 
H. Augustinus en H. Martinus 
Gaanderen, H. Martinus Etten 
en H. Georgius Terborg worden 
voorbereid in Gaanderen. De 16 
eerste-communicantjes doen 
op 7 april hun Eerste Heilige 
Communie in de Martinuskerk in Gaanderen.
De werkgroepen Ulft, Varsselder-Veldhunten, Azewijn, Dinxperlo 
en Breedenbroek en Silvolde en Varsseveld hebben de handen in 
een geslagen om samen de 26 kinderen van deze locaties voor te 
bereiden op de Eerste Heilige Communie. Op 26 mei is voor hen de 
Eerste Heilige Communie in de HH. Petrus en Paulus in Ulft.
De kinderen van de locaties H. Martinus Gendringen, H. Martinus 
Megchelen en H. Walburgis Netterden worden door de eerste-com-
muniewerkgroep voorbereid in Gendringen. De 15 kinderen 
ontvangen op 19 mei de Eerste Heilige Communie in de Martinuskerk 
in Gendringen.

Berrie Daalhuizen, pastoraal werker en Mia Tankink, pastoraal werker

Seniorendag Doetinchem en Wijnbergen
Uitnodiging voor alle senioren in Doetinchem en Wijnbergen.
De werkgroep Senioren Ontmoeting nodigt u uit.
Op zaterdag 18 mei bent u vanaf 9.30 uur welkom in Zalencentrum 
De Kruisberg, Kruisbergseweg 172 in Doetinchem. Een lekker kopje 
koffie of thee wordt geserveerd.
Om 10.00 uur beginnen wij met de viering van de eucharistie waarbij 
u ook het Sacrament van de Ziekenzalving kunt ontvangen.
Na de eucharistieviering is er voldoende tijd voor ontmoeting en 
zullen wij u laten zien wat er in onze geloofslocaties Doetinchem en 
Wijnbergen gebeurt. Wij hebben hiervoor mooie beelden verzameld 
en wij denken dat we er ook samen mooie verhalen bij kunnen 
vertellen.
Daarna volgt er een lekkere lunch en nog een kort samenzijn. Rond 
13.30 uur zullen wij de dag beëindigen. 
Wij hopen dat er veel mensen zullen komen. Het is een activiteit van 
het pastoraat van nabijheid. Dat betekent dat wij ons als geloofsge-
meenschappen betrokken voelen met elkaar.
Wij als organiserende groep vanuit Wijnbergen en Doetinchem 
begroeten u graag. In verband met de reservering bij het zalencen-
trum willen wij wel graag weten hoeveel mensen er komen. 
Opgave kan nog tot 10 mei bij:
bongers.ernst@kpnmail.nl (Marijke Bongers)
m.tankink@mlparochie.nl (Mia Tankink)
rkdoetinchem@mlparochie.nl (locatie OLV en H. Geest)

Als u dit leest en denkt: ‘Dit is zeker iets voor…’, aarzel dan niet en geef 
dit aan elkaar door. Het is goed om elkaar te ontmoeten, te weten 
wat er allemaal gedaan wordt in onze geloofsgemeenschappen. 
Wij vieren samen ons geloof in de eucharistie en als u wilt, kunt u de 
Ziekenzalving ontvangen. Heel indrukwekkend om dat te beleven. 
Van harte welkom.

Marijke Bongers, Marijke Holtzer, Annie Leuverink en Mia Tankink (pastoraal werker)
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Studieverlof 
pastor Marcel Smits
Op verzoek van de bisschop van mijn 
thuisbisdom, Auckland, Nieuw Zeeland, 
ga ik dit jaar op studieverlof. Hij heeft mij 
gevraagd om deel te nemen aan een cursus 
van twaalf weken in Liturgisch Latijn bij het 
Pauselijke Atheneum van San Anselmo in Rome, dat plaatsvindt 
van 6 mei t/m 26 juli.
Mijn bisschop vertegenwoordigt Nieuw-Zeeland op de Internatio-
nale Commissie voor Engels in de Liturgie (ICEL), waar alle 
Engelssprekende landen aan deelnemen, waar ook Engels de 
tweede taal is naast kleinere lokale taalgroepen. Deze commissie 
overziet de vertaling van alle liturgische teksten van het originele 
Latijn in het Engels (meer informatie is hierover te vinden bij: www.
icelweb.org/whatis.htm).
De laatste Engelse vertaling van het Missaal werd gedaan volgens 
de toen geldende richtlijnen voor een meer letterlijke vertaling. 
Deze vertaling viel niet overal in goede aarde en dat is begrijpelijk, 
want liturgie is werk van de ziel en je wilt je echt uitdrukken in je 
eigen taal. Paus Franciscus heeft de weg geopend om opnieuw 
te kijken naar een toch wat natuurlijkere vertaling. Het doel is 
dat ik deel word van een netwerk van specialisten over de hele 
(Engelssprekende) wereld die teksten vertalen, of adviseren over 
vertalingen. Omdat ik een sterke achtergrond heb in klassiek Latijn 
heeft mijn bisschop mij gevraagd om met deze cursus die kennis 
uit te breiden om deel te kunnen nemen aan dit netwerk. Het is een 
groot, langdurig en boeiend project, maar dat is voor later.
Voor nu is het een prachtige gelegenheid om, na een heel lange 
pauze, mij weer (voor even) aan de studie te wijden. Na zo’n 
lange tijd zal dat een uitdaging zijn, maar ik hoop het snel weer 
op te pakken. Het is precies waar mijn interesse in studie ligt. Ik 
zal verblijven in de Benedictijnse abdij verbonden aan de San 
Anselmo, dus het wordt ook een soort Sabbat met focus en 
regelmaat. Ik wou bijna zeggen: ‘rust en regelmaat’, maar al is 
het een intense cursus, er zal ook ‘rust’ zijn in de zin dat ik heel 
gefocust kan werken. En natuurlijk zal het heel fijn zijn om iets van 
de Wereldkerk mee te maken in Rome, ook met medestudenten 
van overal. Ik ben dankbaar dat het pastorale team, het 
parochiebestuur en de bisdomstaf de voordelen van dit verzoek 
zien en mij de gelegenheid geven om het op te nemen. Wordt 
vervolgd! 

Marcel Smits

Betaalde bedragen ‘Vrijwillige bijdrage 
Vreugdebode’ is weer een succes!
Om ook in de toekomst ons parochieblad de Vreugdebode 
te kunnen blijven aanbieden en de hoge kosten van het 
parochieblad te compenseren, vroegen wij ook in 2018 aan alle 
parochianen en andere lezers om een vrijwillige bijdrage.
Zoals ook bij het verzoek geschreven, is de Vreugdebode van 
groot belang om de informatie uit de lokale geloofsgemeen-
schappen te delen. Het gezicht van elke gemeenschap moet 
zichtbaar blijven. De Vreugdebode vormt ook daarom een 
bindende factor binnen onze grote parochie. 
Aan de oproep tot een vrijwillige bijdrage is breed gehoor 
gegeven. Vanuit alle locaties van de parochie Maria Laetitia zijn 
bedragen overgemaakt op rekening NL 57 RABO 0129 0876 96 
o.v.v.  VB 2018.
De ontvangen bedragen varieerden van 
enkele euro’s tot enkele honderden euro’s 
en resulteerden begin februari 2019 in een 
totaalbedrag van € 14.500,-.

Namens het parochiebestuur heel 
hartelijk dank!

Penningmeester parochie Maria Laetitia, Thijs Kemperman

Door het lijden
In de Goede Week overwegen we twee van de 
veertien staties van de kruisweg: De vijfde statie: 
Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis te dragen 
en de daaropvolgende zesde statie: Veronica droogt  het 
aangezicht van Jezus af.
Twee met name genoemde mensen, Simon van Cyrene en 
Veronica, ontmoeten Jezus in zijn laatste, moeilijke uren. Simon 
en Veronica verlichten het lijden van Jezus en nodigen ons 
daarmee uit de lijdende mens, die wij ontmoeten, zorgzaam 
nabij te zijn.
 Datum: Maandag 15 april
 Plaats: Petrus en Pauluskerk, Ulft.
 Tijd: 19.30 tot 21.00 uur
 Datum: Dinsdag 16 april
 Plaats: OLVrouw, Doetinchem
 Tijd: 19.30 tot 21.00 uur

Aanmelding
Je kunt je telefonisch of per e-mail opgeven voor de activiteiten 
op het volgende adres: 
Secretariaat locatie OLVrouw Tenhemelopneming,
Tel. 0314 - 39 10 91 (ma., wo. en vr. van 9.30 - 12.00 uur). 
E-mail: rkdoetinchem@mlparochie.nl of
Berrie Daalhuizen, pastoraal werker. 
E-mail: b.daalhuizen@mlparochie.nl

Sterk voor de kerk
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Kerken gaan dicht, het geloven gaat door



Met geloof de toekomst in

Eind oktober 2018 werd in een gezamenlijke 
bijeenkomst van het pastoraalteam en het 
parochiebestuur aan alle locatieraden van de 
Parochie Maria Laetitia het nieuwe pastoraal 
beleidsplan 2018-2021 gepresenteerd. In deze 
notitie met de titel “Met geloof de toekomst 
in”, wordt duidelijk wat er de komende jaren 
gebeuren moet om de parochie Maria Laetitia levensvatbaar te 
houden zowel op pastoraal als financieel gebied.
De afgelopen maanden hebben afgevaardigden van het pastoraal 
team en parochiebestuur een begin gemaakt met gesprekken met de 
5 locaties die op termijn waarschijnlijk niet aan sluiting ontkomen. 
Hun middellange termijnvisie wordt daarbij als uitgangspunt 
genomen. Daarbij komen telkens de vitaliteit van de lokale geloofs-
gemeenschap, zoals het gemiddelde bezoek bij weekendvieringen, 
het aantal dopelingen, vormelingen, kerkelijke uitvaarten enz. enz.  
maar zeker ook de financiële positie aan de orde.
Een niet te onderschatten gegeven is de gemiddelde, relatief hoge, 
leeftijd van al die vrijwillig(st)ers die zich inzetten voor de vele taken 
die binnen hun geloofsgemeenschappen worden gedaan.
Zeker niet onvermeld moet blijven de toekomstvisie van alle koren. 
Ook daarbij wordt gekeken naar leeftijdsopbouw, kwaliteit 
van het gebodene, maar ook naar de toch wel hoge financiële 
aspecten (€ 80.000,= ) op jaarbasis. Willen, gezien bovenvermelde 
gegevens, de weekendvieringen opgeluisterd blijven worden met 
koorzang dan zal aan het vormen van een inter-parochieel koor 
niet te ontkomen zijn.
Een ander zeer belangrijk aspect zijn natuurlijk de financiën in 
hun algemeenheid. De penningmeester en de administratrice zijn 
momenteel druk bezig de jaarrekening 2018 op te maken. De op 
basis van prognoses opgestelde jaarplanning 2019 laat nu al een 
klein tekort zien maar door de resultaten van de opbrengst Actie 
Kerkbalans zal moeten blijken of dit kleine tekort inderdaad een klein 
tekort is.  De door het bisdom goed te keuren jaarrekening 2018 zal 
t.z.t. zeker geanalyseerd worden en waar nodig zullen maatregelen 
genomen (moeten) worden.
Het parochiebestuur volgt met enige bezorgdheid de bezetting en 
daarmee de verantwoorde inzet van de pastoraal medewerkers. De 
bezetting ná het afscheid van Mia Tankink in juli 2019 en later in het 
jaar van Cor Peters  wordt daarmee wel  zéér dunnetjes en misschien 
wel kwetsbaar. Ook voor de overige leden van het team geldt: een 
etmaal heeft maar 24 uren.  De vitaliteit van de emeriti waarop 
een beroep gedaan kan worden geeft géén 100% garantie dat het 
weekenddienstrooster feilloos kan worden opgesteld en uitgevoerd.
(compliment aan de maakster van het rooster).
Toch ook nog wel positief nieuws te melden. Het parochiebestuur is 
in gesprek met 2 personen die zich kandidaat gesteld hebben zitting 
te nemen in het bestuur. En er is heel hard gewerkt om de website 
te vernieuwen. Een kijkje op de link https://maria-laetitia  is zeker de 
moeite waard.
Het parochiebestuur is zich ervan bewust dat veel van het 
bovenstaande niet altijd tot optimisme leidt. De parochie Maria 
Laetitia heeft zeker levensvatbaarheid maar daarvoor moeten er nu  
en in de nabije toekomst minder aangename maatregelen genomen 
worden en laat het aloude gezegde; “geld verloren - iets verloren“, 
“eer verloren - veel verloren” maar  “hoop verloren - alles verloren” 
niet gelden voor onze parochie.
U allen een bezinningsvolle en inspirerende Goede Week en een Zalig 
Pasen toegewenst.

Anja Dijcker, secretaris parochiebestuur
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Parochie Maria Laetitia

Te mooi om niet waar te zijn
Er bestaat een verhaal over een jongen die thuiskwam van een 
catechesebijeenkomst. Daar was hem het bijbels verhaal van de 
doortocht door de Rode Zee verteld. Toen zijn moeder vroeg wat hij 
had geleerd vertelde hij haar:  “De Israëlieten wisten uit Egypte weg 
te komen, maar de farao zat ze met zijn leger achterna tot bij de Rode 
Zee en die konden ze niet oversteken. Dus pakte Mozes zijn mobiel-
tje en nam contact op met het leger. De israëlitische luchtmacht 
bombardeerde de Egyptenaren en de genie legde een ponton-
brug zodat de mensen konden oversteken.” Geschrokken vroeg de 
moeder: “Is dát de manier waarop ze het je verteld hebben?” “Nou 
nee,” gaf de jongen toe, “maar als ik het zou vertellen zoals ze het ons 
verteld hebben dan zou je er niets van geloven.”

Ieder jaar in de Paasnacht lezen we dit verhaal dat de kern vormt van 
het joodse Pesach: God redt zijn volk uit slavernij en dood en leidt 
hen door de woestijn naar het beloofde land. Het volgt doorgaans 
direct na het Scheppingsverhaal. Kom daar nog maar eens mee 
aan bij jongeren die alles weten over oerknal en evolutie. En dan 
eindigt de uitgebreide woorddienst van deze belangrijkste viering 
van het kerkelijk jaar met het verhaal over Jezus’ verrijzenis. Wie met 
nuchter verstand deze verhalen leest moet toch haast wel met die 
jongen uit de catechesatieklas tot de conclusie komen: volstrekt 
ongeloofwaardig?!

Pasen, de kern van ons geloof, is een ongelooflijk verhaal. Te mooi 
om niet waar te zijn. Want het komt tegemoet aan onze hoop en het 
verlangen dat het goede het kwaad overwint, dat er altijd een weg is 
om te gaan ook wanneer dat godsonmogelijk lijkt, dat wij een goede 
toekomst tegemoet gaan, ook al is het leven soms zwaar, en dat we 
– uiteindelijk -  door de dood heen in de liefde geborgen zullen zijn 
waaruit wij ooit geboren werden, dat God die ons het levenslicht gaf 
eeuwig licht  over ons doet opgaan. Die hoop, dat verlangen, leeft 
diep in ieder mens, ook de meest moderne, de meest geseculari-
seerde. Verhalen die daarvan vertellen vind je op straat, bij iedere 
protestmars, in ieder goed gesprek, en in de meest hedendaagse 
films en boeken terug.

Wij kunnen eenvoudigweg niet leven in een wereld waarin het kwaad 
tóch het laatste woord zou krijgen, waarin iedere weg doodloopt en 
waarin de dood het onverbiddelijke einde is van al onze idealen en 
toekomstdromen. Alles in ons komt daartegen in verzet. Dus staan 
we op tegen het kwaad, zoeken we steeds weer nieuwe wegen met 
elkaar en dragen de herinnering aan al onze gestorven dierbaren 
en hun idealen altijd met ons mee. Zo wordt ons paasgeloof al heel 
concreet in de wereld van vandaag. 
Maar het paasmysterie wordt bewaard in die ongelooflijke verhalen 
die ons zijn doorgegeven en die ook wij mogen doorgeven, móeten 
doorgeven: het is van levensbelang. Iedere tijd of generatie heeft 
natuurlijk een vertaalslag nodig van deze ongelooflijk mooie 
verhalen. Maar het paasmysterie gaat dieper dan de rede van de 
mens. Het leeft diep in ons gevoel, diep in ons hart. Want de stem 
van God die ons tot leven roept zwijgt nooit. Hij-die-is, die er altijd-
voor-ons-zal-zijn, roept ons tot geloof in Pasen. Het lijkt ongelooflijk 
maar de Heer is waarlijk verrezen, alleluja. 
Zalig Pasen!

Pastoor Hans Pauw

Parochiële Caritas Instelling

U kunt contact opnemen met de plaatselijke werkgroep:

- Azewijn: Riet Koster   0314 - 65 22 03
- Dinxperlo: Frans Vreemann   0315 - 65 12 13
- Doetinchem: Martin Liefrink  0314 - 32 36 29
- Etten: Ben Preijer  0315 - 32 78 86
- Gaanderen:  Ria Aarntzen  0315 - 33 02 39
- Gendringen: Ans Robben  0315 - 23 62 36

- Megchelen: Joke Wilting  0315 - 37 74 25
- Silvolde/Varsseveld: Frans Ros  0315 - 32 93 70  
- Terborg: Wilma Elfrink  0315 - 32 98 04
- Ulft: Maria Steentjes  0315 - 84 21 23
- Wijnbergen Wim Loeven  0314 - 34 13 82
U kunt ook een e-mail sturen naar: pci@mlparochie.nl.

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

Nieuwe criteria bij 
Voedselbank Doetinchem
Sinds 1 januari 2019 zijn er andere voorwaarden om gebruik te 
kunnen maken van de Voedselbank. 
De belangrijkste wijziging betreft het ophogen van het 
maandinkomen tot € 225,- voor een eenpersoonshuishou-
den. Daarbij een verhoging per gezinslid extra van € 90,- per 
persoon. Voor een echtpaar met twee kinderen wordt het 
maandbedrag dus € 495,-. Daarnaast is er in Doetinchem een 
MiniMannaMarkt, achter het Ludgercollege, ingang aan de 
Bilderdijkstraat. Daar kan iedereen zomaar binnenlopen. Hun 
criteria zijn wat ruimer.

Wekelijks halen zo’n 144.000 Nederlanders een voedselpak-
ket bij een van de 170 plaatselijke voedselbanken, zoals er die 
in Doetinchem en Lichtenvoorde zijn, waar Ulft, Gaanderen, 
Terborg, Silvolde en Gendringen onder vallen. 
Bij elkaar werken er wel 12.000 vrijwilligers bij al die voedsel-
banken, zo ook mensen uit onze parochie natuurlijk. En er zijn 
er nog meer nodig. Jaarlijks wordt er voor 74 miljoen euro aan 
voedselpakketten opgehaald door de mensen die het nodig 
hebben.

Als mensen denken er voor in aanmerking te komen, kunnen 
ze dat doen via een hulpverlenende organisatie en misschien 
hebben ze al contact met zo’n hulpverlener.

Op de website is meer informatie te vinden, zoals de criteria en 
een aanmeldformulier: www.voedselbankdoetichem.nl.

U kunt ook bellen om contact te krijgen: 
- voor Doetinchem: tel. 0314 - 84 33 18 
- voor Ulft e.o.: tel. 0544 - 79 50 46 of 06 - 23 19 15 37.

Van de penningmeester 
Parochiële Caritas Instelling (PCI)
Al weer bijna 10 jaar geleden werd ik benaderd met de vraag om 
penningmeester te worden van de PCI van de toen net gevormde 
Parochie Maria en Laurentius. Dat is bij de vorming van de PCI Maria 
Laetitia voortgezet. Op de website leest u meer over het werk van de 
PCI (https://maria-laetitia.nl/caritas/).
Daarvoor was ik al, in aansluiting op mijn werkzame leven in het 
bankwezen, actief als financieel adviseur van het voormalige 
dekenaat Oost-Gelderland.
Het uitgangspunt van de PCI (vastgelegd in het reglement van het 
bisdom) is, dat het jaarlijkse rendement van het in het verleden 
opgebouwde vermogen besteed kan worden aan hulpverlening. 
Daarnaast zijn er ook de inkomsten uit giften en schenkingen.
Het vermogen wordt in stand gehouden om ook voor de toekomst 
rendement te hebben en het werk van de PCI te blijven kunnen 
doen.

Jaarlijks besteden we circa 8.000 euro aan circa 40 tot 50 hulpaan-
vragen. Dit loopt uiteen van kleine aanvragen voor acute aankoop 
van voedsel tot grotere aanvragen voor bijvoorbeeld een nieuwe 
wasmachine of koelkast. Naast contacten van pastores en lokale 
werkgroepen komen diverse aanvragen bij ons binnen via professio-
nele organisaties, zoals buurtcoaches. Het blijkt lastig om de mensen 
die de hulp echt nodig hebben, te bereiken. Schaamte en onbekend-
heid spelen daarbij een rol. De omgeving (buren, familie enz.) kan 
daarbij een belangrijke schakel zijn.
Daarnaast besteden we jaarlijks circa 6.000 euro aan diverse projec-
ten, die aansluiten bij de PCI-taak, zoals bijvoorbeeld Stichting 
Present en het Solidariteitsfonds Oude IJsselstreek.
Tenslotte is er de bekende kerstpakkettenactie, waarbij de giften in 
natura en de stortingen op de bankrekening voldoende zijn om alle 
kosten te betalen.
De taak van een penningmeester is veelal om streng te zijn met de 
uitgaven. In de PCI-rol blijkt dit tot heden niet nodig. 
Hulpvragen die aan onze regels en voorwaarden voldoen, kunnen 
we steeds goed uitvoeren.

Kees van Valkengoed, Penningmeester PCI
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Parochies Maria Laetitia en H. Gabriel 
vinden elkaar in Impulz
Het idee voor jongerengroep (15-25 jaar) Impulz ontstond 
spontaan, tijdens de jongerenbedevaart naar Lourdes in 2012. 
De bakermat lag in Doetinchem, in wat nu de Parochie Maria 
Laetitia is, maar al snel bleek de aantrekkingskracht voor jongeren 
uit de omliggende dorpen. Het geheim van het succes lag in het 
afwisselende programma, waarin het samen beleven van het 
geloof het doel was van elke activiteit: bedevaart, inzet voor de 
minder bedeelden, eenzamen, vluchtelingen, themabijeenkom-
sten, gewoon ‘gezellige avonden’ en deelname aan de activiteiten 
van het jongerenpastoraat van ons bisdom. Het is een groep van, 
met en voor jongeren, waar saamhorigheid voorop staat. Bij dit 
alles staat voorop: je mag zijn wie je bent!

Dit jaar is het contact met onze eigen Gabriëlparochie intenser 
geworden. Er waren altijd al wel jongeren die zich bij Impulz 
aansloten, maar nu hebben we het een en ander wat geforma-
liseerd. De besturen van beide parochies, Maria Laetitia en H. 
Gabriël, hebben zich aan Impulz verbonden. Dat betekent dat 
we Impulz ondersteunen, doordat we het belang van de club 
inzien en erkennen en dat ook financieel onderstrepen. We willen 
immers iets betekenen voor onze jongeren!

Eerlijke hartenkreet…
Impulz is niet echt een groep waar je ‘lid’ van wordt… Je wilt 
meedoen of niet. En er is zo veel te kiezen… De eerlijkheid 
gebiedt te erkennen dat de e-maillijst best lang is, maar dat de 
echt actieve groep jongeren een stuk kleiner is. En dat is zonde en 
jammer, want Impulz is een club die de moeite waard is! 
Daarom nu gewoon deze oproep, uitnodiging, hartenkreet: ‘Kom 
op, jongeren van de Gabriël en Maria Laetitia. Laat je zien en laat 
je horen! Impulz geeft je de kans… Gewoon als deelnemer, maar 
misschien zelfs als kartrekker naar de toekomst. Want ja, jongeren 
van toen groeien door naar een andere leeftijdsgroep en zoeken 
andere wegen. Maar een groepje enthousiastelingen blijft nodig, 
dus. Kom op!’

Guus van der Ploeg, 
pastoraal werker

KIEK-INFO
OLV Doetinchem 
Zondag 14 april 11.00 uur Kindernevendienst Palmpasen
Vrijdag 19 april 15.00 uur 
  Goede Vrijdagviering voor kinderen 
Zaterdag 20 april 18.00 uur Familieviering Pasen
Zondag 12 mei 11.00 uur 
   Eerste Heilige Communieviering communi-

canten De Huet/Wijnbergen en OLV/HG
Zondag 14 juli  11.00 uur Familieviering einde schooljaar 

H. Martinus Wijnbergen
Zondag 12 mei 11.00 uur  
   Eerste Heilige Communieviering in de OLV

Middag voor 65-plussers
 
Op dinsdag 19 februari werd net als andere jaren de middag voor 
‘ouderen’ georganiseerd, bestemd voor mensen boven de 65 van 
onze locatie. Ze waren van harte uitgenodigd voor deze middag in 
de Wingerd. Aan deze uitnodiging werd door velen gehoor gegeven. 
De voorzitter van het koor, Ans Liefrink, heette iedereen van harte 
welkom en speciaal welkom aan Bert en Helma Bode. De eerste 
lezing heette ‘Een bemoedigend verhaal’. Bert en Helma vertelden 
hun ervaring over de ziekte van Bert. Hij lijdt aan een langzame 
en onherroepelijke verlamming, zit in een aangepaste stoel en is 
constant afhankelijk van zuurstof. Het is voor beiden en zeker voor 
Helma een hele aanpassing in hun dagelijks leven. Ze zijn beiden 
zeer positief over de hulp vanuit de buurtzorg, verder zijn ze heel 
blij met alle mensen die hun hulp aanbieden voor allerlei klusjes en 
oppas als Helma er niet is. 
Het thema van de viering was dan ook ‘Als liefde mensen 
samenvoegt’, wat op dit verhaal van toepassing was. De viering werd 
voorgegaan door Henny Jongerius en de zang van deze viering 
werd zoals altijd weer uitstekend verzorgd door het dameskoor met 
aan het orgel Anita Simmes. Het bijzondere was dat het dameskoor 
deze middag voor de 41-ste keer (!) organiseerde. Een prestatie van 
jewelste. Onder het genot van een hapje en een drankje was er 
hierna een gezellig samenzijn en voldoende gelegenheid om met 
elkaar gezellig te keuvelen. 
Na een broodje met koffie of thee kwam er om ongeveer 17.30 uur 
een einde aan deze gezellige, zinvolle en geslaagde middag. Om een 
gedeelte van de kosten te dekken is er door de dames met de pet 
rondgegaan. Deze bijdrage was een welkome tegemoetkoming voor 
de kosten van deze geslaagde middag. Als een opkikkertje hadden 
de dames voor iedereen een mooie roos. Hopelijk tot volgend jaar. 

René Tomesen, voorzitter locatieraad H. Martinus de Huet/Wijnbergen

Agenda voor de komende periode
•  Zondag 14 april: Palmzondag, deelname aan de Diocesane 

Wereldjongerendag  te Arnhem.
•  Zondag 26 mei: fietstocht met als thema ‘Langs Heilige 

huisjes’ met aansluitend Maria lof; locatie: Petrus en 
Pauluskerk Ulft.

•  Zondag 23 juni: slotactiviteit: dagje uit naar Museumpark 
Orientalis Heilig Landstichting.

Voor meer informatie en voor aanmeldingen voor activiteiten:
E-mail contact persoon parochie Maria Laetitia: marceljan-
sen@outlook.com
Facebookpagina: www.facebook.com/jongerengroepimpulz/
Facebookgroep: www.facebook.com/groups/impulz/

WJD @ Home
De Wereldjongerendagen zijn wellicht bij u bekend, maar voor 
iedereen die het nog niet kent. Dit is een evenement dat 1 keer 
per 3 jaar georganiseerd wordt om katholieke jongeren bij elkaar 
te brengen. 

Dit keer waren alle jongeren uitgenodigd om naar Panama te komen. 
In verband met de seizoenen aldaar is er besloten de WJD dit keer in 
januari te organiseren. Voor vele jongeren was de locatie en/of het 
moment niet haalbaar. Hierdoor is er door de Nederlandse organisa-
tie besloten ook een thuisversie te organiseren. 
Op vrijdag 25 januari was het zover en zijn wij, met een aantal jongeren 
van Impulz, op de boot naar Ameland gestapt. Aangekomen op 
het eiland mochten we eerst kwartier maken in onze slaapkamers. 
Toen ook de tweede boot aangekomen was, zijn we het weekend 
echt gestart met een gebedsmoment. ‘s Avonds was er ook tijd voor 
gezelligheid en een spelletje. 
Op zaterdag stond de eerste catechese op het programma. Deze 
ging over het thema van de WJD ‘Zie de dienstmaagd des Heren; mij 
geschiede naar Uw woord.’ Mgr. Van den Hende (bisschop van het 
bisdom Rotterdam) ging ons voor in dit thema. 
Tijdens deze inleiding werden wij opgeroepen om net als Maria 
dienstbaar te zijn. Dienstbaar naar de wereld, dienstbaar naar elkaar 
en dienstbaar naar God. 
Hierna zijn we in deelgroepen uiteengegaan om meer over dit 
onderwerp te praten. In mijn deelgroep werd er gesproken dat wij 
jongeren de toekomst van de kerk zijn, maar dat we hier soms ook 
moeite mee hebben. Dat er soms het gevoel is dat er teveel druk op 
de schouders van de jongeren liggen. 
Een dag later stipte de Paus dit zelf ook aan in Panama. Hij zei daar 
tijdens de slotmis dat jongeren niet de toekomst zijn maar het heden. 
Verder hebben we op Ameland nog workshops gedaan. In mijn geval 
was dit de workshop zingen is 2x bidden onder leiding van broeder 
Fer van de Franciscanen. Hij leerde ons dat zingen inspirerend kan 
zijn en soms meer bezieling kan geven dan een gebed. Verder waren 
er workshops over de sacramenten, kaarsen maken, hoe bouw je een 
relatie met God en Laudato Si. 
Na een intensieve ochtend en voormiddag, was het tijd om even te 
genieten van de prachtige natuur die Ameland te bieden heeft en 
even uit te waaien op het strand. ‘s Avonds was er nog een avond 
van Barmhartigheid, een aanbidding met biecht gelegenheid, en 
natuurlijk weer tijd om de dag gezellig af te sluiten met een spelletje. 
Zondag begonnen we de laatste dag goed met een Eucharistieviering. 
‘s Middags was er nog een College Tour, waarin wij in gesprek 
mochten met een geestelijke over een thema. Ik heb het thema 
ethiek gekozen. Waarom maken wij bepaalde keuzes in de zorg, 
in het onderwijs, maar ook in de sociale wereld. De inleiding werd 
gegeven door een huisarts die tevens ook diaken is. De combinatie 
van deze twee banen gaf een inzicht in de keuzes die hij dagelijks 
moet maken, maar zette ook onszelf aan het denken. Hoe staan wij 
zelf tegenover de keuzes die andere mensen maken. Oordelen wij 
soms niet te snel, veroordelen wij mensen niet al voor we alle feiten 
weten? Door de voorbeelden van zijn werkveld en van het andere 
aanwezigen, kregen wij het inzicht dat je moet wachten met een 
oordeel vellen tot je alle feiten weet. Verplaats jezelf eens in de ander 
en beslis dan nog eens opnieuw.
Aan het eind van de dag was alweer tijd om ons klaar te maken voor 
vertrek van het eiland. Helaas was niet mogelijk om echt contact te 
leggen met Panama door een slechte internetverbinding aldaar. 
Al met al was een leerzaam, inspirerend en gezellig weekend. 

Nieuwjaarsborrel
Op zondag 20 januari hield Impulz 
een nieuwjaarsborrel met broeder 
John Mary Jesus van de broeders van Sint Jan als gastspreker. Hij 
gaf een inspirerende lezing over het leven van de zalige Pier Giorgio 
Frassati. 
We hebben gesproken over het maken van offers voor God, over 
onbaatzuchtige liefde (agape) voor God en voor je naasten, en over 
vragen die onder de jongeren leefden, zoals waarom God verschil-
lende roepingen heeft voor verschillende mensen. 
Daarna was er een aanbidding, een moment om tot jezelf te komen 
en nader tot God. We sloten de nieuwjaarsborrel af met een heerlijke 
maaltijd. De jongeren hadden allen thuis lekkere hapjes bereid, 
waaronder groentequiches, gevulde eieren, een sinaasappelcake, 
een Arabische dadellekkernij en nog veel meer. 
Het was een gezellige en inspirerende avond.

Edwin Buijs

Fietstocht: Langs heilige huisjes
We hebben alweer van de eerste zonnestralen en zomerse tempera-
turen mogen genieten. Ook bij Impulz is de lente in de bol geslagen. 
Tijd om uw stalen ros van stal te halen voor een rondje om de kerk, 
want Impulz organiseert op 26 mei een grootse fietstocht langs 
heilige huisjes. In een route van maximaal 30 kilometer tonen wij u 
een van de mooiste heilige huisjes die de omgeving van Ulft rijk is. 
Onderweg zullen wij u voorzien van interessante feiten en weetjes, 
drinken en kleine versnaperingen.

Op zondag 26 mei kunt u tussen 12.00 en 13.00 uur starten vanaf de 
H.H. Petrus & Pauluskerk in Ulft. Aansluitend nodigen wij u uit om 
deel te nemen aan het Marialof in diezelfde kerk.
Wij zijn nog druk bezig met het verder uitwerken van deze 
‘niet-te-missen’-fietstocht, dus kijk vooral op www.maria-laetitia.nl 
en op facebook.com/jongerengroepimpulz.
Deze activiteit van Impulz is bij hoge uitzondering voor jong én oud! 
Aanmelden is niet verplicht, maar wordt indien mogelijk wel op prijs 
gesteld. 
Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden? Dat kan via buijsedwin@
hotmail.com of marceljansen@outlook.com.

Parochie Maria Laetitia

De Bedrukte Moeder Gods
Uitnodiging gebedsviering van zondag 5 mei

In deze laatste dagen van maar,t nu de natuur 
in prachtig weer een groeisprint doormaakt, 
kunnen we ons bij 5 mei, hartje lente, niets anders 
voorstellen dan een stralend mooie dag. Zo’n 
prachtige dag om te herdenken dat wij vrij zijn om 
te kiezen en die vrijheid door mogen geven en in 
haar meimaand ‘onze’ Bedrukte Moeder Gods te 
groeten: ‘Ave Maria, wees gegroet’ met bloemen, 
licht en een mooi lied.
Zo bezien lijkt er weinig dat ons bedrukt, maar schijn bedriegt heel 
vaak, want zorgen zijn nooit ver weg, zeker niet in moederharten. 
In die realiteit ontmoeten we elkaar. Wees allen gegroet op die 
morgen, weet je welkom met wat je in je hart draagt. We delen het 
met elkaar en met Maria. De gebedsviering van 5 mei is om 10.00 uur 
in de Mauritiuskerk in Silvolde. 
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De Roode Leeuw. Het moment is daar.

Gezellig even 
bijkletsen in 

onze brasserie?

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

G R A F M O N U M E N T E N   B O U W  -  E N  I N T E R I E U R

Mogen wij u uitnodigen 
uw herinnering vorm te geven?

Fabriekstraat 18, 7005 AR DOETINCHEM 
Telefoon (0314) 34 00 54
www.schoot-natuursteen.nl
info@schoot-natuursteen.nl

Herdenk & Herinner

100 jaar Ambacht

GRAFMONUMENTEN • URNMONUMENTEN • THUISGEDENKEN 
BOUW- EN INTERIEUR
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Monuta
T  0315 - 630 405 (dag en nacht bereikbaar)

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

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

Wij zijn 
er voor u.
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Breedenbroek - Dinxperlo

Mededelingen

In memoriam 
Hand in hand zijn we gegaan…’
Op 4 maart 2019 is, na een periode van ziekte en voorzien van 
het H. Sacrament der Zieken, op 75-jarige leeftijd overleden 
JOZEFINA FRANCISKA THEODORA, Finy VREEMANN-TEMPELS,  
liefhebbende echtgenote van Frans Vreemann en moeder, 
schoonmoeder en oma van Mirjam, Petra en Eddy, Hans en 
Hanneke en de kleinkinderen.
Vrijdag 8 maart hebben we haar leven herdacht en gevierd 
tijdens de gezongen uitvaart in De Goede Herderkerk. 
Aansluitend volgde de crematieviering in het crematorium 
Berkenhove in Aalten. 

‘De Heer heeft geroepen…’
Op 5 maart 2019 heeft de Heer bij zich geroepen FRANCISCUS 
ANTONIUS BERNARDUS, Frans GIESEN, echtgenoot van Aleida 
Giesen ter Horst. Hij was 75 jaar. De crematieplechtigheid vond 
plaats op 11 maart in het crematorium Berkenhove in Aalten.
Nemen we hen mee in onze gebeden.

Mededelingen

Vastenactie 2019
Ook dit jaar wordt zoals gewoonlijk weer de Vastenactie georgani-
seerd. In de vorige Vreugdebode op pagina 9 staat vermeld waar 
het geld van de Vastenactie dit jaar naar toe gaat, namelijk voor 
Vrouwen en watermanagement in Masisi, Congo. Ook in dit nummer  
wordt aandacht geschonken aan deze actie.
Voor locatie De Goede Herder worden in de Goede Week voor Pasen 
de zakjes met uw bijdrage opgehaald van maandag 15 april tot 
donderdag 18 april. Laat de collectanten niet voor niets aan de deur 
komen. En alvast bedankt namens onze medemensen in Masisi.

De MOV (Missie, Ontwikkeling en Vrede) van de locatie De Goede Herder in Dinxperlo

Communie thuis
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.

Audio
Misschien is het u opgevallen. De verouderde microfoons in de 
grote kerkruimte zijn vervangen door twee nieuwe uiterst gevoelige 
exemplaren. Een noodzakelijke verbetering voor een goede geluids-
spreiding. Kom gerust naar een viering om dit te beluisteren.

Verwarming
Er is een begin gemaakt met het installeren van twee elektro-heaters 
ter vervanging van de oude oliestookkachel. Deze laatste heeft bijna 
50 jaar zijn werk gedaan, is qua onderhoud te kostbaar geworden en 
vertoont te veel kuren.

Website
Bent u in het bezit van een computer, ipad en/of mobiel? Klik 
dan eens de website van de Parochie Maria Laetitia (www.
maria-laetita.nl) aan. Hier staat veel informatie op over vierin-
gen, projecten en andere wetenswaardigheden. U kunt van 
daaruit naar uw eigen locatie klikken en alle informatie volgen 
van uw eigen geloofsgemeenschap.

DE LOCATIERAAD WENST U EN DE UWEN EEN ZALIG PASEN



Eerste Heilige Communie
Zondag 26 mei in de viering van 11.00 uur doen wij in de H.H. Petrus 
en Pauluskerk in Ulft onze Eerste Heilige Communie.
Pastoor Hans Pauw en pastoraal werker Mia Tankink zullen dan 
voorgaan met medewerking van het kerkkoor.
We hebben er zin in na een wekenlange voorbereiding. Daarin 
hebben wij geleerd en geknutseld onder leiding van een actieve 
werkgroep. We hopen dat veel familie en vrienden erbij zullen zijn.
Wij zijn de communicanten uit de geloofsgemeenschappen: H. 
Mattheus Azewijn, HH. Petrus en Paulus Breedenbroek, De Goede 
Herder Dinxperlo, H. Mauritius Silvolde, HH. Antonius – Petrus en 
Paulus Ulft, HH. Martelaren van Gorkum Varsselder-Veldhunten en 
H. Laurentius Varsseveld.

Foto gemaakt tijdens les 2, rondleiding door de kerk.
Pastor Marcel Smits praat met de communicanten en geeft uitleg: De eucharistie.

Onze communicanten: Aevy Behnke, Niels Berendsen, Thijs Berenschot, 
Ronja Bruens, Inaira Coenen, Puck Dekkers, Prescilla Doorenberg, Loes 
Hansen, Jop Hebinck, Siem Immink, Yara Jansen, Jasmin Jordaan, Leon 
Ketelaar, Davey Lenting, Issa Mershak, Patricia Mershak, Stijn Niemeijer, 
Julia van Os, Olivia Robben, Max Rutting, Julio Seleman, Jano Seleman, 
Jan Veldkamp, Nycke Vinkenvleugel en Dirk Wassink. 
Wij wensen hen veel plezier en succes bij de laatste voorbereidingen.
En zondag 26 mei een zonnige, gezellige dag! 

Werkgroep EHC. Mede namens de kinderen. 
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Azewijn - Ulft - Varsselder Veldhunten

Mededelingen Mededelingen

Mededelingen

In memoriam
17-01-2019, Wim Postma, Zorgcentrum Debbeshoek,  92 jaar.
Zijn crematieplechtigheid heeft plaatsgehad op 24 januari.
20-01-2019, Annie Bolk-Romp, Bongerd 30,  93 jaar.
Haar avondwake heeft plaatsgehad op vrijdag 25 januari.
26-01-2019, Wim Evers, Zuiderkruis 1,  77 jaar.
Zijn uitvaartdienst en begrafenisplechtigheid hebben 
plaatsgehad op 1 februari.
03-02-2019, Miet Overgoor-Tinnevelt, Zorgcentrum 
Debbeshoek,  89 jaar. 
Haar crematieplechtigheid heeft plaatsgehad op 9 februari.
04-02-2019, Gert Bruins, Vendeliers 47,  83 jaar.
Zijn crematieplechtigheid heeft plaats gehad op 11 februari. 
13-02-2019, Maria Kersten-Thiel, Bongerd 164,  80 jaar.
Haar uitvaartdienst en begrafenisplechtigheid hebben 
plaatsgehad op 19 februari.
19-02-2019, Marga Aalders-Huntink, Wingerd 13,  83 jaar.
Haar uitvaartdienst en begrafenisplechtigheid 
hebben plaatsgehad op 25 februari.     
22-02-2019, Riek Erinkveld, Herbergier Terborg,  87 jaar.
Haar uitvaartdienst en begrafenisplechtigheid 
hebben plaatsgehad op 28 februari.
01-03-2019, Annie Reijntjes-van Uem, Zorgcentrum 
Debbeshoek,  85 jaar.
Haar crematieplechtigheid heeft plaatsgehad op 7 maart. 

Terugblik op de vieringen:
Op 9 maart was er een viering met de vastentijd als thema. Het koor 
‘Inspiration’ was bij ons te gast en wist met zijn prachtige liedjes 
iedereen te ontroeren. 
Waar prins Sjaak met de carnavalsdagen nog sprak over ‘Gas d’r op’, 
nemen we in de vastentijd het gas weer terug en houden we onszelf 
een spiegel voor. Wat doet er werkelijk toe! Na afloop van de viering 
kreeg iedereen een snoepje mee voor thuis in het alom bekende 
vastentrommeltje. Een training om het tot Pasen te laten liggen… 
Hieronder een van de gebruikte teksten uit deze viering.
  Rijk bedeeld
  Mogen leven in een wereld 
  waarin geen honger is of dorst, 
   dat is rijk zijn.
  Mogen leven in een land 
  waarin geen oorlog is of discriminatie,
   dat is rijk zijn.
  Mogen leven in een dorp 
  waarin je niet bang hoeft te zijn in het donker, 
   dat is rijk zijn. 
  Mogen leven in een wijk of straat
  waarin buren vrienden zijn, 
   dat is rijk zijn. 
  Mogen leven in een huis 
  met brood op tafel, een bed gespreid,
  waarin mensen wonen die om je geven, 
   dat is rijk zijn. 
  Mogen leven in vrede met jezelf,
  in harmonie met de natuur, 
  en verbonden met God, 
   dat is rijk zijn. 
  Mogen luisteren naar woord en gebed en het koor Inspiration
  op deze voor u en voor ons zo vertrouwde plek,
   dat is rijk zijn.

Doe mee met de kledinginzamelactie
De inzamelingsactie van Sam’s Kledingactie voor Mensen in 
Nood in Azewijn vindt dit voorjaar weer plaats op zaterdag 6 
april 2019. 
U kunt dan uw gebruikte kleding, schoeisel en huishoudtextiel 
in gesloten plastic zakken afgeven bij: het portaal van de H. 
Mattheus-kerk in Azewijn. Tijd: van 9.00 uur tot 12.00 uur.
Sam’s Kledingactie heeft voor het komend voorjaar, in 
samenwerking met hulporganisatie Mensen in Nood van 
Cordaid, een nieuw goed doel uitgekozen. 
De opbrengsten van de ingezamelde kleding gaan voor de 
eerste helft van 2019 naar een project in Sulawesi. Sulawesi is 
op 28 september 2018 getroffen door een aardbeving en een 
tsunami, met aardverschuivingen tot gevolg. De verschillende 
aardverschuivingen hebben 2.087 mensen gedood en meer 
dan 211.000 mensen zijn ontheemd geraakt. Veel mensen 
leven onder een zeil in ontheemdenkampen in de buurt van 
hun oorspronkelijke dorp. Ze beschikken nauwelijks over 
voedsel, schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen. Onder 
deze zware omstandigheden zal wederopbouw een lange tijd 
in beslag nemen.

Voor meer informatie over Sam’s Kledingactie en de gesteunde 
projecten kunt u kijken op www.samskledingactie.nl of bellen 
naar tel. 073 - 6 87 10 60. 

Actie Kerkbalans
Alle binnengekomen antwoordformulieren 
zijn verwerkt, evenals alle bankafschriften.
Blij kunnen we constateren dat het tot nu toe 
een goed jaar wordt. De bijdragen zitten op  
hetzelfde niveau als vorig jaar (rond de € 32.000). Hiervoor moeten 
we alle deelnemers heel hartelijk dank zeggen. Ook alle vrijwilligers 
(lopers en administratie), heel hartelijk dank. Zonder uw bijdragen 
in geld en tijd kan onze kerk/geloofsgemeenschap niet optimaal 
functioneren.
Ook positief is dat er bijdragen binnenkomen van onze medeparo-
chianen, dus van andere geloofsgemeenschappen. 
Helaas heeft nog niet iedereen het antwoordformulier ingeleverd. 
Aan alle aangeschreven personen vragen wij of ze dit op korte 
termijn alsnog willen doen. Doe de antwoordenvelop alstublieft in 
de brievenbus van het secretariaat (J.F. Kennedyplein 9).
Uw vrijwillige bijdrage mag natuurlijk (zonder antwoordformulier) 
altijd op de rekening van onze kerkbalans gestort worden (NL88 
RABO 0363 8098 72 t.n.v. kerkbalans Petrus en Paulus). Voor de 
duidelijkheid wijzen wij u erop dat de bijdragen op de rekening 
van ONZE Petrus en Pauluskerk komen en dus niet op de algemene 
rekening van Parochie Maria Laetitia!
Er blijft echter nog een grote zorg over. Om allerlei persoonlijke 
redenen zijn enkele lopers gestopt. Hierbij nogmaals hartelijk 
bedankt voor de veelal jarenlange inzet. Daarom zijn we dringend 
op zoek naar nieuwe medewerkers. Hun taak: één keer per jaar (eind 
januari) enveloppen in de brievenbus doen en daarna persoonlijk 
ophalen.

Werkgroep Actie Kerkbalans

Actie Kerkbalans 2019
Ook dit jaar hebben vrijwilligers de enveloppen voor de Actie 
Kerkbalans bij de parochianen van de oude St. Antoniusparochie 
thuisbezorgd. In de brief van het actiecomité Kerkbalans hebben 
we een financiële bijdrage gevraagd voor het instandhouden van 
de pastorale zorg in onze parochie. De Actie Kerkbalans 2019 heeft 
ook nu weer een mooi resultaat opgeleverd. Hartelijk dank voor uw 
bijdrage van in totaal € 13.500.

Actiecomité Kerkbalans

Gedoopt
17-02-2019, Janna Brus, Berghseweg 7F, Varsselder-Veldhunten.
Pim Bussink, Spekkendijk 15, De Heurne.    
24-02-2019, Niels Berendsen, Diepenbrockstraat 7, Ulft. 

Foto: Google.
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Weekendvieringen van 5 april tot en met 23 mei 2019

WEEKEND OLV. Tenhemelopneming
Doetinchem

HH. Antonius - Petrus & Paulus
Ulft

H. Martinus
Gendringen

De Goede Herder
Dinxperlo

H. Martinus
Etten

H. Martinus 
Gaanderen

H. Martinus
Wijnbergen/Doetinchem

Zaterdag 6 april
Zondag 7 april 5e zondag 
van de veertigdagentijd

Zaterdag 13 april

Zondag 14 april
PALMZONDAG

Donderdag 18 april
Witte donderdag

Vrijdag 19 april
Goede Vrijdag

Zaterdag 20 april
Stille zaterdag

Zondag 21 april
HOOGFEEST VAN PASEN

Maandag 22 april
TWEEDE PAASDAG

Zaterdag 27 april
Zondag 28 april
beloken pasen

Zaterdag 4 mei
Zondag 5 mei

3e zondag van pasen

Zaterdag 11 mei
Zondag 12 mei

4e zondag van pasen

Zaterdag 18 mei
Zondag 19 mei

5e zondag van pasen

Zo. 7 apr. 11.00 uur
Eucharistieviering/M. Smits

Volare

14 apr. 11.00 uur
Eucharistieviering/KND/M. Smits 

In Laudem Dei

Do. 18 apr. 19.00 uur
Euchar.vier./biechten/H. Pauw/
J. van Heugten/Kerkkoor Etten

Vrij. 19 apr. 15.00 uur
Kruisweg met kinderen
M. Tankink/werkgroep

Vrij. 19 apr. 19.00 uur
Kruisverering/biechten

H. Pauw/J. van Heugten/Volare

Za. 20 apr. 18.00 uur
Kindergebedsviering

werkgroep

Za. 20 apr. 20.30 uur Paaswake
H. Pauw/J. van Heugten

In Laudem Dei

Zo. 21 apr. 11.00 uur
Eucharistieviering/M. Smits 

Volare

Ma. 22 apr. 11.00 uur
Eucharistieviering

H. Pauw/Cantor

Zo. 28 apr. 11.00 uur
Eucharistieviering/H. Pauw

Herenkoor Wijnbergen

Zo. 5 mei 11.00 uur
Eucharistieviering/H. Pauw

Kerkkoor Gaanderen

Zo. 12 mei 11.00 uur
EV/1ste Heilige Communie/H. Pauw 

Singing Kids

Zo. 19 mei 11.00 uur
Eucharistieviering/A. Morsink/

J. van Heugten/Kerkk. Dinxp-Breed.

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

Kerkkoor

Zo. 14 april 10.00 uur
Communie/palmpasenviering

C. Peters/Kerkkoor

Zie OLV of P&P Ulft

Vrij. 19 apr . 15.00 uur
Kruisweg
Kerkkoor

Zie OLV of P&P Ulft

Zie OLV of P&P Ulft

Zo. 21 apr. 11.00 uur
Eucharistieviering/H. Pauw

Kerkkoor

Zie OLV of P&P Ulft

Za. 27 apr. 17.30 uur
Communieviering/C. Peters

Kerkkoor

Za. 4 mei 17.30 uur
Eucharistieviering/H. Pauw

Kerkkoor

Zie OLV of P&P Ulft

Zo. 19 mei 11.00 uur
EV/1e Heilige Communie/H. Pauw 

Kerkkoor

Zie OLV of P&P Ulft

Zo. 14 apr. 10.00 uur
Communieviering/M. Tankink

Samenzang

Zie OLV of P&P Ulft

Zie OLV of P&P Ulft

Zie OLV of P&P Ulft

Viering tent
Mia Tankink

Zie OLV of P&P Ulft

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

Gemengd koor

Zo. 12 mei 10.00 uur
Communieviering/C. Peters

Herenkoor

Zo. 7 apr. 9.30 uur
Eucharistieviering/H. Pauw

Kerkkoor

Zo. 14 apr. 9.30 uur
Eucharistieviering/H. Pauw

Kerkkoor

Do. 18 apr. 19.00 uur
Eucharistieviering/M. Smits/C. Peters

Kerkkoor Gendringen

Vrij. 19 apr. 19.00 uur
Kruisverering/M. Smits/C. Peters

Kerkkoor

Za. 20 apr. 20.30 uur
Paaswake/M. Smits/C. Peters

Kerkkoor

Zo. 21 apr. 9.30 uur
Eucharistieviering/H. Pauw

Kerkkoor

Ma. 22 apr. 9.30 uur
Eucharistieviering/M. Smits

Kerkkoor

Zo. 28 apr. 9.30 uur
Eucharistieviering/M. Smits

Kerkkoor

Zo. 5 mei 9.30 uur
Eucharistieviering/Mgr. Woorts

Kerkkoor

Zo. 12 mei 9.30 uur
Eucharistieviering/A. Morsink

Kerkkoor

Zo. 19 mei 9.30 uur
Eucharistieviering/A. Morsink/
Jan van Heugten/Ander koor

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

Kerkkoor

Za. 13 apr. 19.00 uur
Communieviering/M. Tankink

Kerkkoor

Zie OLV of P&P Ulft

Zie OLV of P&P Ulft

Zie OLV of P&P Ulft

Zo. 21 apr. 11.00 uur
Communieviering/J. van Heugten 

Kerkkoor

Zie OLV of P&P Ulft

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

Kerkkoor

Za. 4 mei 19.00 uur
Eucharistieviering
H. Pauw/Kerkkoor

Za. 11 mei 19.00 uur
Communieviering/C. Peters 

Kerkkoor

Zo. 19 mei 10.30 uur
Communieviering/M. Tankink 

Kerkkoor

Za. 6 apr. 19.00 uur
Eucharistieviering/H. Pauw 

Dameskoor

Za. 13 apr. 19.00 uur
Eucharistieviering/M. Smits 

Herenkoor

Zie OLV of P&P Ulft

Vrij. 19 apr. 19.00 uur
Kruismeditatie/Parochianen 

Dameskoor

Zie OLV of P&P Ulft

Zo. 21 apr. 9.30 uur
Communieviering/C. Peters 

Herenkoor

Zie OLV of P&P Ulft

Za. 27 apr. 19.00 uur
Communieviering/J. van Heugten

Monte Vino

Za. 4 mei 19.00 uur
Eucharistieviering

Mgr. Woorts/Samenzang

Za. 11 mei 19.00 uur
Eucharistieviering/ H. Pauw 

Dameskoor

Za. 18 mei 10.00 uur
Schuttersviering

H. Pauw

Zo. 7 apr. 11.00 uur
EV/1 ste Heilige Communie

H. Pauw/Liberate

Za. 13 apr. 17.00 uur
Kindertijd palmpasen

M. Tankink

Zo. 14 apr. 10.30 uur
Communieviering/Parochianen

Cantor

Zie OLV of P&P Ulft

Vrij. 19 apr. 8.30 uur
Kruisweg kind./jongeren

Werkgroep

Zie OLV of P&P Ulft

Za. 20 april 18.00 uur
Kindergebedsviering/werkgroep

Keitof/Switchkoor

Zie OLV of P&P Ulft

Zo. 21 apr. 9.30 uur
Eucharistieviering/M. Smits 

Gemengd koor

Zie OLV of P&P Ulft

Zo. 28 apr. 10.30 uur
Communieviering/C. Peters 

Gemengd koor

Zo. 5 mei 9.30 uur
Eucharistieviering/H. Pauw 

Liberate

Zo. 12 mei 10.30 uur
Communieviering/Parochianen 

Keitof

Za.18 mei 19.00 uur
Eucharistieviering/H. Pauw 

Gemengd koor

    Dopen   
 Locatie Datum Tijd

Doopvoorbereiding 
Doopheer Datum Tijd

Dopen Voorjaar van 5 mei tot en met 30 juni

Ulft
Ulft

Gendringen

Doetinchem
Doetinchem

Etten

Cor Peters
Jan van Heugten

Cor Peters

Hans Pauw
Hans Pauw

Cor Peters

05 mei
02 juni

25 mei

07 april
30 juni

12 mei

9 april
9 mei

7 mei

6 maart
29 mei

16 april

12.00 uur
12.00 uur

16.00 uur

13.30 uur
13.30 uur

11.30 uur

20.30 uur
20.00 uur

20.00 uur

20.00 uur
20.00 uur

20.00 uur

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

Het rooster van de Doordeweekse 
vieringen vindt u op pagina 30

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

Foto: Susan van Aalst



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 doopvont.

Achter in de kerk bevindt zich een sober 
neogotische doopvont van hardsteen 
achter een smeedijzeren hekwerk. Deze 
doopvont is door giften van parochianen 
in 1917 geplaatst. Vele kinderen zijn daar 
gedoopt. Zelfs ik ben in 1978, ten tijde 
van pastoor Voskuilen, nog achter in de 
kerk gedoopt bij de oude doopvont. 
Het moet wel een beetje proppen zijn 
geweest, want erg veel ruimte is daar 
niet. Het ging er bij mij alweer wat losser 
aan toe dan bij pastoor Heijman, die 
mijn zus nog heeft gedoopt. Zij is nog 
door het gangetje van de pastorie naar 
de kerk vervoerd en moest bedekt de 
kerk betreden, aangezien zij toen nog 
ongedoopt was. 
Het was pastoor Henny van Wijnbergen 
die besloot om niet meer achter in 
de kerk te dopen. De doop vond toen 
voor in de kerk plaats. Maar ja, daar is 
geen doopvont. Iemand moet toen op 
het idee zijn gekomen om een oude 
koperen pot te gebruiken als doopvont. 
Deze kon ook handig weer opgeborgen 
worden als de doop voorbij was. Hoewel 
de pot niet echt ‘liturgisch’ oogde – het 
lijkt meer op een bloempot, hoorde men 
wel – is deze  jaren intensief gebruikt. 
Op een gegeven moment was de pot met 
goed fatsoen niet meer te gebruiken. Het 
kerkbestuur van destijds is toen op zoek 
gegaan naar een betaalbare, nieuwe doopvont die verplaatsbaar is 
en waarbij de schaal met wijwater eruit te halen is. Dit was een haast 
onmogelijke zoektocht. Uiteindelijk is de huidige doopvont op maat 
gemaakt door de fa. IJzerman, een restaurateur van antiek, die ook 
een passie heeft voor kerkelijk antiek. Eind november 2009 is deze 
doopvont in gebruik genomen. Nu alleen nog voor de sier, want wij 
zijn sinds afgelopen jaar geen dooplocatie meer. Jammer…

“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

0800 - 08 09     www.guv.nlDag en nacht 
bereikbaar:

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.
Uitvaartverzekering
Uitvaartverzorging
Crematorium

GUV_advertentie 188 X 133 20181101.indd   1 1-11-2018   22:41:32

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

Bouwen is vertrouwen
Aannemingsbedrijf

Oscar’s Groen
Slakweg 97,  
7011 EW Gaanderen
Tel. 0315-330332
www.oscarsgroen.nl

Volg onze projecten:

3 Maatwerk oplossingen
3 Vakbekwaam personeel
3 Persoonlijke aandacht
3 Constante kwaliteit

Dé professionals 
voor uw tuin

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
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De Huet - Wijnbergen

Uitnodiging
Graag verwijzen wij u naar de volledige uitnodiging op pagina 10 in 
deze Vreugdebode voor alle senioren in Doetinchem en Wijnbergen. 
In het kader van pastoraat van nabijheid is er gelegenheid elkaar te 
ontmoeten en samen te vieren met een mogelijkheid tot ziekenzal-
ving. Voor de inwendige mens wordt gezorgd. 
U bent van harte welkom in zalencentrum De Kruisberg op 18 mei 
vanaf 09.30 uur. Wilt u zich voor 10 mei opgeven in verband met de 
reservering?

Herenkoor 35 jaar
In de eucharistieviering van zaterdag 12 januari, voorgegaan door 
Marcel Smits, hebben wij feestelijk herdacht dat ons koor op 16 
januari 1984 is opgericht. Omdat het vorige herenkoor om leeftijds-
redenen ter ziele was gegaan, was het een grote wens van toenmalig 
pastor Henny van Wijnbergen dat er weer een herenkoor zou komen. 
Toen uit de in die tijd gehouden ‘buurtparochie-avonden’ bleek 
dat er best wel animo bestond, is de oprichtingsvergadering op 16 
januari 1984 gehouden. Vanaf de oprichting is Lau den Boer onze 
organist en Bert Bruines onze dirigent. De zangers Jan Giesen, 
Theo Loeven, Bertus van Ommen en Wim Loeven zijn ook al sinds 
de oprichting lid van het koor. Het is ons bekend dat 35 jaar geen 
officiëel lustrum is. Omdat de sluiting van kerken maar door lijkt te 
gaan, hebben wij gemeend niet te moeten wachten tot ons 40-jarig 
bestaan. We hebben daarom ons 35-jarig bestaan klein gevierd met 
koffie en gebak na de dienst in de pastorie. Onze dank gaat uit naar 
de vrijwilligers die dat mogelijk hebben gemaakt.

Namens het herenkoor, Wim Loeven

Gezocht
Mannen of vrouwen met ‘groene handjes’

Onlangs heeft een van onze tuinmannen vanwege privéom-
standigheden aangegeven te moeten stoppen met het 
tuinonderhoud van onze pastorietuin. Wij zoeken daarom 
versterking van ons tuinteam, dat op dit moment nog maar 
uit één persoon bestaat. Beschikt u over de gevraagde ‘groene 
handjes’ en hebt u een dagdeel de tijd, aarzel dan niet en neem 
contact op met ons secretariaat om u aan te melden. Onze tuin 
en wij zouden u daarvoor heel dankbaar zijn. En Bertus, bedankt 
voor al die jaren waarin je voor ons de tuin hebt onderhouden. 
We laten het niet bij dit bedankje, maar dat merk je nog wel.

Eerste Heilige Communie
Veertien kinderen uit de verschillende locaties van Doetinchem (OLV/
HG, H. Martinus/De Huet) komen bij elkaar in het Martinuszaaltje 
van de Martinuskerk in Wijnbergen. Elke keer wordt de eigen kaars 
van de communicanten (hierop staan hun namen) aan het begin van 
de bijeenkomst aangestoken en bidden we samen. 
Daarna gaan we aan het werk rondom het bijbelverhaal dat die 
middag centraal staat. Een van de verhalen uit het Oude Testament 
gaat over de naam van God. Ook God heeft een eigen naam, die aan 
Mozes wordt verteld. Zoals de meeste namen een betekenis hebben 
– zoekt u uw voornaam maar eens op –  betekent de naam van God ‘Ik 
zal er zijn’. Deze naam krijgt tijdens het project ‘Blijft dit doen’ steeds 
meer inhoud. Ook de OLV-kerk wordt in de voorbereiding betrok-
ken. Zo wordt de ‘speurtocht’ in de kerk gehouden in de OLV-kerk. De 
kinderen zien hier alles van het tabernakel tot de liturgische kleding. 
Wij bedanken de vrijwilligers en de pastores die deze ‘speurtocht’ 
mogelijk maken en uitleg geven bij verschillende punten waar de 
kinderen langskomen. Op 30 maart is de Presentatieviering in de 
Martinuskerk in Wijnbergen. Deze kinderen stellen zich aan u voor: 
Melina, Julia, Siem, Noa, Samuel, Joost, Luuk, Inny, Kiki, Jonne, Tieme, 
Daphne, Liza en Guus. De Eerste Heilige Communieviering is op 12 
mei om 11.00 uur in de OLV-kerk.

Werkgroepen Eerste Heilige Communie Doetinchem

Overleden
- Gerard Schoemaker,  84 jaar
- Mies Hendriksen-Bles,  95 jaar
- Emil Geurts,  84 jaar
- Ben Albers,  78 jaar



Doetinchem
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Overleden 
- Weronika Gryglewicz-Hejsak, 
 Begoniastraat 26, Doetinchem,  90 jaar.
- Gerhard Jansen, 
 Steinlaan 26, Doetinchem,  77 jaar.
- Willemien Schmitz-van Haren, 
 Steinlaan 50, 
 Doetinchem,  90 jaar.
- Tonnie van Huet-Roelofs, 
 Schavenweide 2/K307, Doetinchem,  90 jaar.
- Jan Hein Verhulst, 
 Schavenweide 2-22, Doetinchem,  83 jaar.
- Toke Lesterade-Klaus, 
 Schavenweide 2, Doetinchem,  94 jaar.

Eerste Heilige Communie
 
De communicanten van de OLV/HG en de De Huet/Martinus 
Wijnbergen worden dit jaar in een groep voorbereid. De kinderen 
komen samen in de Martinus Wijnbergen of de OLV. Zie voor een 
verslag van de voorbereiding tot nu toe het artikel over de Eerste 
Heilige Communie bij de pagina’s van De Huet/Martinus Wijnbergen.

Werkgroepen Eerste Heilige Communie Doetinchem

Seniorendag 
Zaterdag 18 mei vindt de jaarlijkse seniorendag plaats, net als vorig 
jaar in Horecacentrum De Kruisberg, Kruisbergseweg 172. U bent 
van harte welkom. Deze mooie en gezellige dag begint om 10.00 
uur en eindigt omstreeks 14.30 uur. 
Noteer deze datum. Zie de volledige uitnodiging met programma 
door pastor Mia Tankink op pagina 10 in deze Vreugdebode. 
We hopen en wensen dat u zich met velen opgeeft.

Sam’s Kledingactie 
Het is helaas niet goed mogelijk Sam’s Kledingactie voor Mensen in 
Nood dit jaar te laten plaatsvinden in Doetinchem. 
Gelukkig zamelt de Locatie Augustinus/Martinus (de Martinuskerk 
in de Kerkstraat) in Gaanderen wel kleding in op zaterdag 6 april van 
10.00 tot 12.00 uur. 
Zie ook de kledingactie in Azewijn op pagina 16.

Henk Gebbing, 
het verhaal bij de organist
Je hoeft niet eens erg vaak in de Paskerk te zitten/te hebben 
gezeten om Henk Gebbing voor ogen te zien daar ver weg rechts 
voorin onverstoorbaar achter het orgel. Zo kende ik hem ook. Er is 
reden genoeg om, in kort bestek, ook zijn verhaal te lezen.

Henk had eigenlijk gelegenheid te over gehad om bij de gedenk-
waardige datum stil te staan, bijvoorbeeld bij het Ceciliafeest in 
november, maar ja, daar was hij niet aanwezig, zo vlak na een kleine 
tegenslag in zijn gezondheid, niet de eerste overigens. Met kerst ook 
nergens aan gedacht. 
Toen hij 17 januari op de jaarvergadering van In Laudem Dei daar 
ineens pastoor Pauw zag, die zich gek genoeg nog tot hem richtte 
ook, drong het tot hem door dat hij 50 jaar organist was, verreweg 
de meeste tijd daarvan in de Paskerk. 

Henk: „Iedereen had zich stil gehouden; Rens, mijn vrouw, zat ook 
in het complot. Hans Pauw overhandigde mij de versierselen van 
de Gregoriusvereniging, een gouden speld met oorkonde. Hans 
vertelde dat hijzelf ook een 50-jarig jubileum vierde. Hij was net jarig 
geweest; hij bestond zo lang als ik organist was. Het was echt een 
verrassing. Ik had aan mijn jubileum totaal niet gedacht, sterker nog, 
ik had de jaren niet bijgehouden. Ik ben begonnen als organist toen 
ik achttien was; zo moeilijk is het vaststellen van het 50-ste jaar niet.”

Goede Vrijdag: bloemenhulde Kruisweg
Wij vragen u voor de bloemenhulde in de Kruisweg om 19.00 uur één 
witte of gele roos of een andere bloem mee te nemen. De bloemen 
worden later gebruikt in bloemstukken voor de paasvieringen. 

De Vredehof
De RK begraafplaats de Vredehof aan de Emmastraat bestaat al 
lange tijd. De laatste paar jaar is er veel gedaan aan vernieuwing 
en onderhoud van de Vredehof en er is voldoende mogelijk-
heid overledenen daar te begraven. Veel mensen lijken dat niet 
te weten. Goed om te weten dat het kan. 

Inlichtingen zijn via het secretariaat te verkrijgen (zie pagina 2). 

Mariëtte van Bruggen, beheerder de Vredehof
Foto: Mariëtte van Bruggen

Beste jongens en meisjes
Wat was het weer gezellig tijdens de carnavalsviering! Zijne 
Doorluchtige Hoogheid Prins Bertie De Eerste en Hare Doorluchtige 
Hoogheid Jeugdprinses Aimy De Eerste waren erbij en het was een 
groot feest. Zelfs pastoor Pauw kwam vóór de viering in carnavals-
kleding de kerk binnenlopen. Hij vertelde na het evangelie dat het 
voor ons makkelijker is om de splinter te zien in het oog van de 
medemens dan de balk in ons eigen oog. Dat betekent dat wij heel 
snel iemand anders de schuld geven (of beschuldigen van iets) in 
plaats van dat wij eerst eens naar onszelf kijken. Doen wij het zelf 
allemaal wel zo goed? Na de carnavalsdagen hebben we, tijdens de 
vastentijd, 40 dagen de tijd om eens goed naar onszelf te kijken. 
Welke fouten maken wijzelf eigenlijk allemaal en wat kunnen we 
eraan doen om ervoor te zorgen dat wij die fouten niet nog een keer 

Actie Kerkbalans 2019
De enveloppen van de Actie Kerkbalans 
zijn gebracht en waar nodig weer gehaald, 
sommige mensen deden hun ingevulde 
enveloppe bij de bezorger in de bus. Er zijn 
door de lopers de nodige kilometers gemaakt. 
Voordat zij echter begonnen, was er al veel gebeurd door degenen 
die de teksten en overzichten hadden gemaakt en die alles verzend-
klaar hadden gemaakt. En nu begint het verwerken van de gegevens 
en hopelijk het bijschrijven van vele stortingen. 
Vorig jaar, 2018, is inmiddels afgesloten. Er is ongeveer € 70.000 
binnengekomen. Precies is nog niet te zeggen wat de opbrengst 
was, want sommige stortingen zijn misschien centraal gedaan. Heel 
veel dank voor de gevers van vorig jaar, van wie we hopen dat ze ook 
dit jaar gevers zijn, hopelijk uitgebreid met degenen die vorig jaar 
niet meededen, maar nu wel. 
Wij zijn zeer blij met alles wat binnenkomt, vooral omdat de totaal-
opbrengst enigszins onder druk staat door het overlijden van 
deelnemers. Wij hopen en vertrouwen erop dat de Kerkbalansactie 
succesvol zal zijn en doen daarvoor een speciaal beroep op de 
jongere parochianen van onze locatie. Misschien hebt u uw envelop 
nog niet ingevuld of geretourneerd en wilt u dat alsnog doen. Dan 
is dit misschien een herinnering daaraan. Maar natuurlijk mag u een 
bijdrage overmaken zonder een toezegging te hebben gedaan. 
Aan alle gevers hartelijk dank. Natuurlijk danken we ook hartelijk 
en met bewondering voor hun trouw de vele onvermoeibare en 
geduldige lopers van wie de meesten dat vorig jaar ook al waren, en 
eerder ook al. Dank.

Locatieraad & Pastoraatgroep 

„Je was erg jong, toen je aantrad als organist”, merk ik op, hem 
daarmee vragend hoe hij daar toen al klaar voor was. „Ik heb een 
paar jaar op het seminarie van de Franciscanen in Venray gezeten, 
waar ik goede herinneringen aan heb. Daar ligt het begin. Thuis, 
in Steenderen, kwam de kerk zonder organist te zitten. Mijn 
vader, een goede koorzanger, vroeg me of het orgel niet iets 
voor mij was. Een jaar lang ging ik elke zaterdag eerst met de 
bus naar de Willibrord in Doetinchem voor mijn gewone lessen, 
vervolgens met de trein door naar de Kerkelijke Muziekschool in 
Utrecht voor orgelles voor het verkrijgen van het certificaat. In 
de avond weer thuis, de volgende morgen achter het orgel in 
de hoogmis en ’s middags het lof. Ik speelde bij het gemengd, 
het jeugd- en het kinderkoor. Het verdiende ‘enorm’, 300 gulden 
(€ 140,-) per jaar. Toen wij in 1976 trouwden, dacht ik wel enige 
reductie van de kosten van de huwelijksmis verdiend te hebben, 
maar nee, er moest, zei de pastoor, al een organist ingehuurd 
worden voor… 75 gulden!”

Alles aanhoord hebbend, zeg ik dat zijn verbondenheid met 
muziek en orgel wel moet wijzen op talent, toewijding en 
beschikbaarheid en vooral plezierige beleving. Henk bevestigt 
dat. De opleiding in Utrecht was goed. Hij heeft zelfs nog twee 
jaar op het conservatorium in Arnhem gezeten. Dat ging goed, 
maar de sfeer daar stond hem erg tegen. Bovendien wilde hij 
niet zijn leven lang pianoles geven. Maar de piano in zijn huiska-
mer staat er niet voor niets. Henk: „Zonder beleving kun je niet 
jarenlang toegewijd en beschikbaar zijn als organist. Sinds ons 
huwelijk wonen we in Doetinchem. Ik heb nog lang hier en in 
Steenderen gespeeld. Ik houd van de sfeer in een koor, zowel 
bij de zang zelf als alles daarbuiten. Begeleiding vind ik mooi, 
maar ik speel graag ook louter instrumentaal, bijvoorbeeld het 
Halleluja van Händel tijdens de Paaswake.”

In Laudem Dei. Henk: „Het gaat me aan het hart dat het aantal 
koorleden zo geslonken is, van 40 zo’n 35 jaar geleden naar 
17 nu. Wat hebben we mooie missen gezongen, van Mozart 
bijvoorbeeld, Haydn en Gounod! Een hoogtepunt was een paar 
keer de Krönungsmesse van Mozart, gezongen samen met het 
Toonkunstkoor.”
Verwijzend naar zijn door ziekte gedwongen afwezigheid, 
spreekt Henk zijn hoop en vastbeslotenheid uit terug te komen. 
„De laatste paar weken ben ik al enkele keren aanwezig geweest 
als koorzanger, bariton.” Daar ben je alweer dicht bij het orgel, 
Henk!

Gerard Bomers 
Foto: Ton Harbers

maken? Alleen door naar onszelf te kijken en die dingen te verande-
ren die beter zouden moeten, kunnen wij de wereld een beetje 
mooier maken. 
Aan het eind van de vastentijd komt Palmpasen, de Goede week 
en uiteindelijk wordt het Pasen. Ook hierop gaan wij ons samen 
voorbereiden. Jullie komen toch ook met een mooie, versierde 
palmpaasstok naar de kindernevendienst op zondag 14 april? We 
gaan Jezus feestend binnenhalen. Daarna volgt de ‘laatste week’ van 
Jezus’ leven. We noemen het de Goede week. Op Goede Vrijdag is er 
om 15.00 uur een gebedsviering speciaal voor kinderen om hen bij 
‘het lijden van Jezus’ uitleg te geven, zodat Pasen een extra groot 
feest mag worden! Deze paasviering is op zaterdag 20 april om 18.00 
uur. 

Gedoopt
- Quinn Harmsen, Wildenborch 137, Doetinchem
- Milano Luesink, Weustenstraat 12, Doetinchem 



Verjaardagen
Tot en met 10 maart 2019 vierden de volgende 80-plussers van 
onze gemeenschap hun verjaardag:
- Mevrouw P.A.M. Sloot-Kaak: 30 januari, 85 jaar
- Mevrouw C.E.T. Westerhof: 4 februari,  81 jaar 
- Mevrouw M.W. van der Weide-Zijderveld: 5 februari,  81 jaar
- Mevrouw B.J.W. Willemsen-Thus:  10 februari,  84 jaar
- De heer J.G. Verheij: 13 februari,  84 jaar 
- Mevrouw A.C.T. Derksen-Hermsen: 17 februari, 83 jaar
- De heer T.A. Winters: 17 februari, 85 jaar
- Mevrouw T.M.J. van Aken-ten Hagen: 24 februari, 81 jaar
- Mevrouw J.G. Jansen-Kemperman: 24 februari,  87 jaar 
- Mevrouw H.M.H. Pastoor-Sueters: 26 februari, 83 jaar
- Mevrouw G.P. Jansen-Hofstad: 6 maart, 80 jaar
- Mevrouw W.G. Bouwman-Dekkers: 10 maart, 85 jaar
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Gendringen - Megchelen - Netterden

Wi-j verstaon mekaar
Dialectviering pinksterzaoterdag

8 juni 17.30 uur St. Martinuskerk Gendringen, voorganger: em. 
pastoraal werker Hetty Bresser met zang van ons eigen kerkkoor 

Het is dit jaor 200 jaor geleien dat de katholieken in Gendringen een 
eigen kerk kregen. 
Een van de manieren um dat vieren is een viering te hollen in onze 
eigen taal, de taal die in Gendringen völ meer is gespraoken dan het 
hooghollands. Den viering is op pinksterzaoterdag en dat kump mooi 
uut. 
Met Pinksteren vieren wi-j jao dat de kerk eigenluk is begonnen 
deurdat Onze Lieve Heer zien heiligen Geest aover de apostelen leet 
kommen zodat ze in vuur en vlam kwamen te staon. Ze wieren zo 
unmundig bli-j dat ze het verhaal van Jezus, de bli-je boodschap, 
aan alle leu’j konden vertellen. En welke taal die mensen die aoveral 
vandan kwamen, ok praoten ze konden het allemaol verstaon. Ze 
begreppen inens waar het in het leaven um geet en lieten zich dopen 
um bi’j Jezus te heuren.
As wi-j in onze eigen taal praoten verstaon wi-j mekaar vaak nog 
beater, en hebben wi-j meer begrip, veulen ons meer bi-j elkaar 
heuren. Daorum kom allemaol naor de pinksterviering in onze eigen 
taal, het kerkkoor zal ok de liederen in ons eigen dialect gaon zingen.

Voor de mensen die het dialect niet spreken of beter kunnen 
spreken dan lezen, volgt hier de vertaling: 

Het is dit jaar 200 jaar geleden dat de katholieken in Gendringen een 
eigen kerk kregen. 
Een van de manieren om dat te vieren is een viering te houden in onze 

eigen taal, de taal die in 
Gendringen veel meer 
is gesproken dan het 
Nederlands.

De viering vindt plaats op 
Pinksterzaterdag en dat 
komt goed uit. 
Met Pinksteren vieren 
we immers dat de kerk 
eigenlijk begonnen is 
doordat Gods Geest 
over de apostelen kwam 
waardoor ze in vuur en 
vlam kwamen te staan. 
Ze werden zo enthousi-
ast dat ze het verhaal van Jezus, de blijde boodschap, aan iedereen 
konden vertellen. En welke taal die mensen die overal vandaan 
kwamen ook spraken, ze konden het allemaal verstaan. Ze begrepen 
ineens waar het in het leven om gaat en lieten zich dopen om bij Jezus 
te horen.
Als wij in onze eigen taal praten, verstaan we elkaar nog beter en 
hebben we meer begrip, voelen ons meer met elkaar verbonden.
Daarom: kom allemaal naar de pinksterviering in onze eigen taal, het 
kerkkoor zal ook de liederen in ons eigen dialect zingen. 

Namens het feestcomité, 
Hetty Bressser-Elfrink

12e statie grote kruisweg in Lourdes
Foto: Cor Peters

Uitnodiging
Goede Vrijdag 19 april om 15.00 uur 
is er een kruiswegviering in de: H. 
Martinuskerk in Gendringen. 
We herdenken dat Jezus is gestor-
ven en ook dat ons leven soms wordt 
getroffen door verdriet en leed. 
Gelukkig wordt in vele verhalen,  ver 
weg en dichtbij , zichtbaar dat God 
met mensen meetrekt, dat liefde en 
goedheid sterker zijn dan dood en 
verdriet! 
Deze viering zal worden opgeluisterd 
door het kerkkoor. 
Ook zullen er, zoals in de vooraf-
gaande jaren, misdienaars met de 
kruisweg meelopen. 
Na de viering is er gelegenheid om 
de bloemen die u heeft meegebracht 
vóór in de kerk neer te leggen. U bent 
hierbij van harte uitgenodigd.

Ans Erinkveld en Hanny Roes       

Etten

Vieringen in de Goede Week
Op de zaterdag voor Palmzondag, 13 april, is er om 19.00 uur een 
woord- en communieviering m.m.v. het kerkkoor. De voorgan-
ger is pastor Mia Tankink. Op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en 
Paaszaterdag zijn er bij ons geen vieringen in de kerk. Zie voor deze 
vieringen het rooster elders in de Vreugdebode. 
Eerste Paasdag, 21 april, is er een woord- en communieviering met 
medewerking van het kerkkoor. De voorganger is diaken Jan van 
Heugten. Deze viering begint om 11.00 uur! 

Kerkbalans
De kerkbalans gaat over geld. Onmisbaar om de verankerde actieve 
rol van de geloofsgemeenschap voort te zetten. De geldelijke 
middelen zijn nodig om het dagelijkse pastorale werk te doen en 
voor de toekomst onze kerk en begraafplaats te kunnen blijven 
onderhouden. We hebben al verschillende bijdragen voor de Actie 
Kerkbalans mogen ontvangen. Hebt u uw bijdrage al doorgegeven? 
Bij voorbaat dank voor uw steun aan onze geloofsgemeenschap!

Op zaterdag 16 februari hadden we in de 
St. Martinuskerk in Etten weer eens een 
huwelijksviering. 
Jorrit Seinhorst en Lisanne Hermsen 
trouwden op deze zonovergoten dag. 
Ik was benieuwd naar hun redenen om 
voor de kerk te trouwen en hoe ze deze 
dag hebben beleefd. 
Op woensdagavond 6 maart, na de 
Aswoensdagviering, had ik een gesprek 
met hen.

Waarom hebben jullie er voor gekozen 
om voor de kerk te trouwen?
Lisanne: „Dit was voor mij heel vanzelf-
sprekend. Ik heb het geloof van huis uit 
meegekregen omdat ik katholiek ben 
opgevoed. Ik wil dit graag voortzetten in 
mijn verdere leven.”
Jorrit: „Ik ben zonder geloof opgevoed, 
maar toen ik met Lisanne naar de 
avondwake van haar oma in Nieuw-Wehl 
ging, werd ik geraakt door de dingen 
die gezegd werden. Voor mij een reden 
om me meer in het katholieke geloof te 
verdiepen. Ik kocht een bijbel en ging 
hier uit lezen. Na verloop van tijd zocht 
ik contact met toenmalig pastoor Peter 
Ambting. Met hem had ik meerdere 
gesprekken en uiteindelijk koos ik ervoor 
om katholiek te worden. 
In 2015 heb ik de sacramenten ontvan-
gen om tot het katholieke geloof toe te 
treden. Toen ik katholiek ben geworden, 
wist ik ook zeker dat ik voor de kerk wilde 
trouwen.”

Hoe ging de voorbereiding?
Lisanne: „We hebben meerdere gesprek-
ken met pastoor Hans Pauw gehad. Het 
waren prettige gesprekken en die waren 
voor ons heel waardevol. We kregen een 
map waaruit we de lezingen en liederen 
mochten kiezen. Het was mooi om 
samen de viering voor te bereiden. ”
Jorrit: „We kozen voor lezingen die niet 
zo vaak gekozen worden. Het gaat om 
eenvoud en gastvrijheid. Waarden die 
centraal staan in ons leven en voor ons 
belangrijk zijn.”

Hoe hebben jullie de dag zelf beleefd?
Jorrit: „Het was een prachtige dag. 
Er kwamen veel emoties boven. De 
woorden die pastoor Hans Pauw sprak, 
waren heel persoonlijk. In de kerk waren 
ook mensen die niets met het geloof 
hadden, maar zelfs zij waren onder de 
indruk. Ze voelden dat er iets gebeurde.”
Lisanne: „Ik sluit me aan bij de woorden 
van Jorrit. De mooie persoonlijke 
woorden van pastoor Pauw, de zegening 
van ons huwelijk, de zang door het 
kerkkoor. Dit alles maakte indruk op ons. 
En niet te vergeten de misdienaars en de 
acoliet. Dit was voor mij ook erg mooi 
om te zien omdat ik zelf ook jarenlang 
misdienaar en acoliet ben geweest in 
Etten. Alles bij elkaar was het een dag 
waar we heel fijn op terugkijken.” 
Tot slot willen Jorrit en Lisanne iedereen 
bedanken die betrokken is geweest bij 
hun huwelijksviering. Heel erg bedankt!

Geen koffie/thee drinken
In verband met Koningsdag komt op 27 april het koffie/theedrinken 
na de viering te vervallen. De eerstvolgende gelegenheid is na de 
viering op zondag 19 mei. U bent van harte welkom!

Huwelijksviering Lisanne Hermsen en Jorrit Seinhorst
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Gaanderen

Overleden 
- Op dinsdag 22 januari 2019 is overleden mevrouw Agnes 
Bruens-Schoonhoven, Agnes, Grada, weduwe van Bernardus 
Bruens. Zij woonde aan de Steverinkstraat in Gaanderen. 
Mevrouw Bruens is 87 jaar geworden. Op zaterdag 26 januari 
was voor haar de uitvaartviering waarna zij werd begraven bij 
haar man op het kerkhof naast de kerk.
- Op dinsdag 5 februari 2019 is overleden mevrouw Hennie 
Wevers-Vermaas, sinds 18 september 2000 weduwe van Wim 
Wevers. Mevrouw Wevers is 83 jaar geworden. Zij is op zondag 
10 februari in besloten kring gecremeerd.
- Op woensdag 6 februari 2019 is overleden de heer Henk 
Tangelder, in de leeftijd van 83 jaar. De laatste tijd woonde de 
heer Tangelder in Doetinchem.
- Op dinsdag 12 februari 2019 is overleden de heer Guus 
Daams, in de leeftijd van 78 jaar. De afscheidsplechtigheid voor 
de heer Daams heeft plaatsgevonden in besloten kring.
- Op vrijdag 15 februari is overleden de heer Harrie Verhoeven, 
Hendrikus, Johannes. weduwnaar van Annie Verhoeven-van 
der Linden. Harrie woonde aan de Pinnedijk in Gaanderen. Op 
donderdag 21 februari was voor hem de afscheidsdienst in de 
St. Martinuskerk, waarna hij werd begraven op de begraafplaats 
naast de kerk.
- Op maandag 18 februari 2019 is overleden mevrouw Jo 
Weijkamp-Veldkamp, Johanna, Maria, Hendrika, sinds 5 april 
1993 weduwe van Harry Weijkamp sr. Zij woonde de laatste 
jaren bij haar zoon aan de Rijksweg in Gaanderen. Op vrijdag 
22 februari was voor haar de uitvaartviering waarna zij werd 
begraven bij haar man op de begraafplaats naast de kerk.
- Donderdag 7 maart 2019 overleed mevrouw Annie Schurink-
Steverink, Johanna, Jacoba, sinds 6 november 2000 weduwe 
van Herman Schurink. Mevrouw Schurink is 86 jaar geworden. 
Zij woonde in Gaanderije, aan de Van Damstraat in Gaanderen. 
Op dinsdag 12 maart was voor haar de uitvaartdienst in de St. 
Martinuskerk waarna zij werd begraven op het kerkhof naast de 
kerk.
- Ook op donderdag 7 maart is overleden mevrouw Iet 
Schoenaker-Steverink, Maria, Johanna, weduwe van Jacobus 
Schoenaker. Mevrouw Schoenaker woonde in Zorgcentrum de 
Pelgrim aan de Ontwikkelstraat in Gaanderen. Zij was 90 jaar. 
Op woensdag 13 maart was voor haar de afscheidsviering in het 
Crematorium Yardenhuis Achterhoek in Doetinchem.

Dat zij allen mogen rusten in vrede.

Vieringen voor kinderen in de Goede 
Week
Kindertijd, voor de jongste kinderen: 
Op zaterdagmiddag 13 april is er in de St. Martinuskerk in 
Gaanderen een Palmpaasviering met optocht. Deze Kindertijd-
viering is speciaal gericht op de jongere kinderen. Alle kinderen 
mogen hun mooi versierde palmpaasstokken meenemen en 
meedoen met de optocht.

Op woensdagmiddag 10 april vanaf 14.30 uur bij de Kidsclub 
in de Trefkuul mag je al samen met Peter en Isa een mooie 
palmpaasstok maken. Natuurlijk kun je ook je palmpaas-
stok thuis versieren en meebrengen. De Kindertijd-viering op 
zaterdagmiddag in de kerk begint om 17.00 uur.
Pastor Mia Tankink en twee meiden van de werkgroep Kindertijd 
hebben weer een mooie viering voorbereid. Jullie zijn allemaal 
van harte welkom!

Voor communicantjes en allen die mee willen doen, is er 
op Goede Vrijdag 19 april om 08.30 uur   ’s morgens een 
Kinderkruisweg. Deze is in de St. Martinuskerk en de leden van 
de Werkgroep Eerste Communie vertellen ons het verhaal van 
Jezus’ lijden en sterven.    

Voor de gezinnen met kinderen in de basisschoolleeftijd is op 
Stille Zaterdag, de zaterdag voor Pasen, 20 april om 18.00 uur 
een Paaszaterdagviering. Dit is een gebedsviering, speciaal 
voor jonge gezinnen. Op een kindvriendelijke en afwisselende 
manier wordt verteld over de laatste levensdagen van Jezus 
op aarde. Zoals we met Kerstmis Zijn geboorte vierden, staan 
we nu stil bij het sterven en de verrijzenis van Jezus. De zang 
zal worden verzorgd door een gelegenheidskoor. Iedereen is 
hierbij van harte welkom!

Tot ziens op:
- woensdagmiddag 10 april bij de Kidsclub in de Trefkuul
- zaterdagmiddag 13 april om 17.00 uur in de Palmpaasviering
- vrijdagochtend 19 april om 08.30 uur bij de Kruiswegviering
-  zaterdagavond 20 april om 18.00 uur in de Kindergebeds-
 viering.

Goede Vrijdag Concert
Twee topkoren geven op Goede Vrijdag 19 april een gezamenlijk 
concert. Het Jeugdkoor De Ulftse Nachtegalen onder leiding van 
Ben Simmes en Het Tienerkoor van Koorschool Midden-Gelderland 
onder leiding van Albert Wissink treden op in de St. Martinuskerk in 
Gaanderen. De aanvang is 19.00 uur. 
Beide koren horen tot de absolute top van Nederland en waren in 
2018 eersteprijswinnaars van het prestigieuze internationale Muziek 
Festival voor de Jeugd in het Belgische Neerpelt.
Het non-stopconcert, dat ongeveer 75 minuten zal duren, krijgt een 
hoog meditatief karakter dat goed past bij de verstilling en ontroe-
ring van Goede Vrijdag. Ook het publiek wordt actief betrokken door 
het meezingen van twee koralen uit de Matthäus Passion van Johan 
Sebastian Bach.
Jelmer Simmes zal tijdens de koorzang op viool op bijzondere wijze 
tegenstem bieden.

De Nachtegalen zingen onder andere het vijfstemmige Agnus Dei 
van Samuel Barber en het opzwepende Swahilische Onze Vader 
(Baba Yetu). Een keur aan solisten geeft acte de présence. 

Het Tienerkoor van de Koorschool Midden-Gelderland zingt onder 
andere Keshet Levana van Hadar en werken van Albert Wissink zelf, 
composities die zij door het hele land tijdens Herinneringsconcerten 
(Allerzielen) in november ten gehore brengen. Beide koren zullen 
gezamenlijk afsluiten met het betoverende Once in a dream van 
Michael Hurd; een visioen over het paradijs. 
De entree is € 7,50 en kinderen t/m 12 jaar hebben gratis toegang.

Foto Ben Simmes en Albert Wissink

Dodenherdenking
Op zaterdag 4 mei 2019 is er weer de jaarlijkse dodenherdenking. 
In het bijzonder willen we ook de Gaanderense mensen herdenken 
die slachtoffer zijn geworden van oorlogsgeweld. Wij nodigen u uit 
voor de herdenkingsbijeenkomst op zaterdag 4 mei om 18.45 uur 
in de Culturele zaal van sporthal De Pol in Gaanderen. Hierna (om 
19.30 uur) volgt een stille tocht naar het oorlogsmonument, waar wij 
onder andere ook twee minuten stilte in acht zullen nemen.

Stichting Oranje Comité Gaanderen, Bennie Ernst, voorzitter

Overzicht van vieringen in de Paastijd
-  zondag 14 april 10.30 uur, Passiezondag
 Parochianen lezen samen het lijdensverhaal van Jezus
 De zang wordt verzorgd door de Cantor
-  vrijdag 19 april 19.00 uur, Goede Vrijdag - Concert 
  verzorgd door de Ulftse Nachtegalen o.l.v. Ben Simmes & 

Tienerkoor van de Koorschool Midden-Gelderland o.l.v. Albert 
Wissink

- zondag 21 april 09.30 uur, Hoogfeest van Pasen
  Feestelijke eucharistieviering waarin de verrijzenis van Jezus 

Christus wordt gevierd. De voorganger is Pastor Marcel Smits. 
  Het gemengd koor o.l.v. Ben Simmes zingt de Missa Brevis van 

Haydn.
- donderdag 30 mei 06.00 uur, Hemelvaart & Dauwtrappersmis
   Openluchtviering bij het Monicakerkhof (achter de Augustinuskerk)
  met pastoor Hans Pauw en volkszang. Na de viering gaan we 

dauwtrappen. Iedereen kan deelnemen aan een wandel- of 
fietstocht naar Ulft, waar we koffie/thee en een broodje aangebo-
den krijgen.

- zondag 9 juni 09.30 uur, Pinksteren
  In deze eucharistieviering van Pinksteren gaan voor: 
  Rector P. Kuipers en Diaken Cor Peters. 
 Het gemengd koor o.l.v. Ben Simmes verzorgt de zang. 

Terugblik inspiratieviering
Op zondag 10 februari was er weer een sfeervolle inspiratie-
viering in onze kerk. De lezingen sloten heel mooi aan bij de 
initiatieven om de Burgerhulpverlening uit te breiden en bij 
de installatie van een AED-apparaat aan de buitenmuur van de 
kerk. In het spiegelverhaal ‘Vissen’ – voor sommige mensen in 
de kerk heel herkenbaar – las Jeannette Koster ons voor over 
een man die een heel vangnet van hulpverlening en zorg had 
ervaren nadat hij ernstig ziek was geworden. Het evangelie van 
deze zondag verhaalde over de oproep van Jezus aan de eerste 
leerlingen om in plaats van vissen mensen (op) te vangen. 
Jacqueline Snel zong prachtige liederen waarbij ze zichzelf 
begeleidde op gitaar. De volkszangliederen werden op orgel 
begeleid door Anita Simmes.

Na de viering bleven veel kerkbezoekers napraten bij een kopje 
koffie of thee. Ook kregen we informatie over het AED-apparaat. 
Veel mensen hebben zich opgegeven voor de reanimatiecur-
sus die op 12 en 21 maart gegeven wordt in de pastorie. Er zijn 
zoveel aanmeldingen voor deze cursus dat er zelfs nog twee 
extra cursusavonden zullen worden aangeboden.

Inspiratieviering Jacqueline Snel,            Marieke Bluemer en Riekie Ketelaar bij
zang en gitaar.             de uitleg over het AED-apparaat. 

Foto’s: Hans Aarntzen

Terugblik 
carnaval
Op zondag 3 
maart was er 
een heel andere 
sfeer in de St. 
Martinuskerk: het 
was carnaval. Pastoor Hans Pauw ging voor in deze viering en zei 
dat hij er weer een nieuwe geloofsgemeenschap bij had: Bultendarp. 
Prins Bart de Eerste en zijn gevolg, de Carnavalsvereniging 
Bultendarp, de jeugdprins en adjudant en de dansgardes en alle 
carnavalisten in de kerk waren blij met deze in ere herstelde traditie 
om de carnavalsmis weer te vieren.
Jeugdprins Pim, zijn adjudant Wes, de minidansgarde en de meiden 
van Keitof ontvingen van pastoor Pauw een onderscheiding in de 
Orde van Maart’n en d’n Olde Stinus. 

Carnavalsmis in de St. Martinuskerk.
Foto: Arthur Hoogsteder

Ulftse Nachtegalen

Tienerkoor van de Koorschool Midden-Gelderland 
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Silvolde - Varsseveld

Overleden 
2 januari  Riek Schreur-van de Wetering  94 jaar
9 januari  August Holthausen.   90 jaar
18 januari Iet van Wessel-Thuis  84 jaar
23 januari Riet v.d. Kemp-Bongers  83 jaar
1 februari Jan Hofmeijer   89 jaar  
9 februari Doortje Bolk-Bourgondiën   85 jaar
Wij bidden voor hun eeuwige rust. Wij wensen hun familie veel 
sterkte en kracht voor de komende tijd.

Vastenactie 
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 in deze Vreugdebode op 
pagina 6.
In onze geloofsgemeenschap zullen net als andere jaren onze 
medewerkers van de Vastenactie bij u aanbellen en het bekende 
vastenzakje aanbieden voor een bijdrage. Misschien zijn de collec-
tanten al bij u geweest. 
Dit kan gebeuren tot en met de Paasweek. Wij willen deze actie van 
harte bij u aanbevelen. Zie ook website: www.maria-laetitia.nl.

Namens de werkgroep Thea Rijkse, Annie Raben, Gert Heuvels

Regenboog
Op zondag 14 april vieren we Palmzondag. De kinderen zullen dan 
met de zelfgemaakte palmpaasstokken een bijdrage leveren aan 
het begin van de gebedsviering van 10.00 uur. Daarna gaan we 
naar de Ahsmannzaal om in een kindernevendienst zelf te praten 
over wat het betekent om iemand te verwelkomen, gastvrij te zijn. 
Daarna zullen de kinderen weer naar de kerkzaal gaan om de tafels 
te dekken en ieder die aanwezig is in de viering uit te nodigen om 
te eten. Zij zullen samen delen van de lekkere hapjes die zij hebben 
meegebracht. 
Op zaterdag 20 april vieren de kinderen met hun ouders, oma’s en 
opa’s de kinderpaaswakeviering. Deze oecumenische viering wordt 
geleid door ds. Gerjanne van der Velde en heeft als thema : ‘Een 
nieuw begin’.
Kom je ook naar de Mauritiuskerk in Silvolde? We beginnen om 17.00 
uur. Na afloop van de dienst lopen we naar het scoutingveld waar 
een paasvuurtje wordt ontstoken. Deze viering is een initiatief van 
de Mauritiusgeloofsgemeenschap en de Protestantse Gemeente 
Silvolde

Namens de werkgroep Regenboog; Jozef Oostveen

Paasmorgen
Ieder van ons kent het verhaal van Pasen. Alle evangelisten 
vertellen het en ze geven ons de kans het ons voor te stellen. 
Jezus is ter dood gebracht en begraven in een graf dat ons 
vreemd is. Geen plek in de aarde, maar een nis in de rotsen, 
afgedicht met een grafsteen. De steen kan weggerold worden 
zodat het lichaam van de overledene verzorgd kan worden. Dat 
is wat Maria Magdalena wil.
Het is nog donker, nog geen zes uur. Ze is vroeg opgestaan, 
heeft niet de rust om te slapen na die afschuwelijke gebeurte-
nissen drie dagen geleden. Zij had haar Heer lief. Zij hééft haar 
Heer lief. Zij wil naar Hem toe, Hem verzorgen en bij Hem zijn.
En dan ziet ze dat de steen is weggerold. Ze denkt niet meteen 
aan grafschennis, weet alleen dat Jezus niet meer in dit graf ligt, 
maar hoopt dat Zijn leerlingen weten in welk graf Hij nu ligt.
Het zal je dierbare zijn, dan raak je de kluts kwijt, weet je je geen 
raad.  Maar Petrus houdt zijn hoofd koel. Hij ziet in het lege graf 
alleen de zwachtels en de hoofddoek, mooi opgerold. Ook de 
anderen zien het en zij vertrouwen hun ogen en hun verstand: 
Hun Heer ligt niet ergens anders. Hij moet zijn graf verlaten 
hebben en is opgestaan. En zij geloven. Zij geloven Zijn ooit 
gegeven woord dat Hij eens uit de dood zou verrijzen.
Liefde, geloof en vertrouwen. We vieren het paasmorgen 21 
april om 10.00 uur in onze Mauritiuskerk, waar ieder van harte 
welkom is.

Gebedsviering  Palmpasen 
14 april 10.00 uur

Samen met de kinderen van de Regenboog willen we deze viering 
vormgeven. 
De kinderen met hun palmpaasstokken, met daaraan de symbolen 
van zowel de intocht in Jeruzalem als de symbolen die verwijzen 
naar de Goede Week, zullen de viering openen om daarna hun eigen 
kindernevendienst te hebben. Wij als volwassenen gaan dan verder 
met het thema dat ook bij de kinderen besproken wordt nl. gastvrij-
heid. Wat betekent het als je iemand met veel gejuich binnenhaalt; je 
bent hoopvol, ziet een toekomst en verwelkomt hem met gejuich en 
gezang. Maar wat dan volgt is moeilijker; kun je de consequentie van 
je keuze volhouden? Kun je deze mens met zijn eigen, soms andere 
ideeën blijven volgen? Jezus, die als een koning wordt binnen 
gehaald, zachtmoedig is, iedereen de moeite waard vindt, nodigt 
allen gastvrij uit aan zijn tafel. 
Durven wij dat ook bij onze gasten, of wordt het na verloop van tijd 
te moeilijk en roepen we: “Weg ermee, dit kan zo niet langer, onze 
tafel is te klein !” 
Genoeg stof om over na te denken in onze viering van Palmzondag.

Dankbaar
Zittend in mijn stoel na een heupoperatie mijmer en denk ik 
zo voor me heen. Dankbaar ben ik voor het welslagen van de 
operatie. Eigenlijk ben je een ‘rijk’ mens als je echt dankbaar kunt 
zijn. Dankbare mensen hebben iets lichts en warms in hun leven en 
dat voelt goed aan. Ze hebben oog en gevoel voor kleine dingen en 
kunnen daar blij en gelukkig mee zijn.
Als je bijvoorbeeld iets voor hen doet, word je soms verlegen door 
hun blije reacties. Hun glimlach en blije gezicht doen je goed. Je 
denkt dan: een volgende keer zal ik proberen om er weer voor jou 
te zijn.
Dankbare mensen kunnen goed invoelen. Dankbaarheid uit zich 
niet in het terugdoen van dingen. Zo werkt dat niet. Het geeft je 
eerder een beklemmend gevoel. Het is toch nooit de bedoeling dat 
die ander ook iets terug moet doen ten opzichte van jou. Dat schept 
alleen maar verplichtingen. Mensen die niet dankbaar kunnen 
zijn, zijn eigenlijk ‘arme’ mensen en ze maken vaak een ontevreden 
indruk. Ze zijn wel blij, als je iets voor hen doet, maar er zijn soms 
ook ‘maren’ aan verbonden. Ze reageren nooit spontaan en blij. 
Soms voel je je een beetje opgelaten door de manier waarop ze 
menen iets terug te moeten doen. 
Het er zijn voor je medemens doe je toch vanuit je hart en niet voor 
een beloning. In ieder mensenleven zijn er immers veel dingen om 
dankbaar voor te kunnen zijn. Als je zo eens terugkijkt op je leven, 
kun je beslist heel veel waardevols opnoemen. Dat geeft je een blij 
gevoel, dat voor de rest van je leven in je hart woont.

Anny Raben

Actie Kerkbalans 2019 
H. Mauritius 
Geloofsgemeenschap
Beste vrijwilligers en vrijwilligsters, bedankt voor jullie geweldige 
inzet in deze moeilijke tijden voor de Actie Kerkbalans 2019. Maar 
natuurlijk zijn we ook heel veel dank verschuldigd aan alle gulle 
gevers en geefsters voor hun financiële bijdragen. 
Door de financiële bijdragen van onze parochianen heeft de Actie 
Kerkbalans 2019 nu ruim € 23.000,- opgebracht. Waarvoor nogmaals 
dank. 
Door dit resultaat blijft de Kerk van Nabijheid en de continuering 
van het pastoraat in Silvolde voortbestaan. Dit waarderen wij in 
het bijzonder, want met uw bijdrage is dit weer mogelijk gemaakt. 
Onze vrijwilligers zullen er alles aan doen om uw verwachtingen als 
parochiaan waar te maken. Voor hen geldt uw bijdrage als een steun 
voor hun pastorale werk.
 Mocht u, om welke reden dan ook, vergeten zijn uw envelop in te 
leveren, dan is uw bijdrage uiteraard nog steeds van harte welkom. U 
kunt nog steeds deelnemen aan deze actie. Stort dan uw bijdrage op 
rekening NL 50 RABO 0359 1003 33 t.n.v. Parochie Maria Laetitia Ulft 
v.r.v. de Mauritius Geloofsgemeenschap Silvolde onder vermelding 
van Actie Kerkbalans 2019.

Tonny Jansen, coördinator Actie Kerkbalans

4 mei herdenking 
‘Vrijheid geef je door’
Jaarthema 2019: ‘In vrijheid kiezen’

4 mei 2019 om 19.00 uur in de Mauritiuskerk 
in Silvolde met aansluitend de stille tocht naar het monument 
aan de Dr. Dreesstraat. 
Organisatie: Oecumenische Werkgroep Silvolde en Silvolds 
Belang. Met medewerking van dominee Gerjanne van der Velde 
en Avondwakekoor Sereen.

Gastvrijheid, hoe ver moet je gaan?
Zo af en toe bereiken ons vragen hoe het met het asielzoe-
kersgezin gaat waar in de Vreugdebode al eerder over is 
geschreven. Het was 20 maart al weer drie jaar geleden dat dit 
gezin bij ons in Silvolde voor de kerkdeur stond en vroeg om 
onderdak. We wisten toen niet waar we aan begonnen, maar 
we hebben ze gastvrij ontvangen.

Denkend aan Palmzondag, de dag waarop Jezus als gast in 
Jeruzalem wordt binnen gehaald, komen allerlei vragen naar 
boven. Hoe gastvrij werd Hij eigenlijk binnengehaald? Waren de 
mensen alleen maar enthousiast in de waan van de dag, of ging 
het hen echt om de persoon? 
Wat hebben wij op ons dak gehaald, toen wij dit gezin een thuis 
boden? Wij dachten dat het voor een paar maanden zou zijn, 
want dan waren de nog lopende rechtszaken wel afgerond. 
Niets bleek minder waar. De tijd voor de eerste rechtszaak liep 
met 1,5 jaar uit! Voor de tweede rechtszaak - over het kinder-
pardon – staat een datum van 26 maart 2019 genoemd. Maar 
op het moment van dit schrijven is het nog niet zeker dat deze 
rechtszaak doorgaat, nu er sinds 29 januari in verband met het 
kinderpardon een andere koers wordt gevaren. 
Zoals het er nu naar uitziet mogen we ervan uitgaan dat de 
kinderen (en dus het gezin) voldoen aan de regels om in aanmer-
king te komen voor dit pardon. Ze zijn al 9,5 jaar in Nederland! 
Toch geef de IND aan dat het wel tot het eind van dit jaar zal 
kunnen duren voordat alle dossiers opnieuw zijn beoordeeld. 
Wisten we van te voren waar we aan begonnen? Nee, maar goed 
ook. 
Hoe houden we het vol dit gezin een gastvrij onthaal te blijven 
geven? Zelf mogen zij niet werken, hoe graag zij ook zouden 
willen. Het was soms niet gemakkelijk de financiën rond te 
krijgen. Ook het gezin zelf had uiteraard wel enige ondersteu-
ning nodig, zo nu en dan. Wij hebben een stichting voor hen 
opgericht, Stichting De Strohalm om voortdurend geld in te 
zamelen. Gelukkig zijn wij er tot nu toe zo in geslaagd dit gezin 
te onderhouden.

Toch heeft de gastvrijheid veel opgeleverd! 
De ouders geven aan dat zij nog nooit zo’n prettige periode 
hebben gehad als de laatste drie jaar. Vergeleken met de AZC 
’s waar zij verbleven, voelen zij zich de hemel te rijk, ondanks 
de krappe beurs waarmee zij het nu moeten doen. Daarnaast 
gaat dochter Milena dit jaar starten met haar opleiding voor 
tandartsassistente in Arnhem zodra zij de Bluemersmavo heeft 
afgerond.
Zoon Hajk is van een klein verlegen jongetje helemaal 
opgebloeid tot een vrolijke knaap van negen jaar, is een 
fanatieke voetballer en voelt zich prima thuis op de basisschool 
in Terborg. 
Dat geeft ons een goed gevoel en dwingt ons om het vol te 
houden, zelfs nu de bronnen om geld te krijgen wat opdrogen. 
We kijken echt uit naar de uiteindelijke uitspraak, maar als die 
pas eind 2019 komt, zullen wij toch nog vaak met de pet rond 
moeten om onze taak waardig af te sluiten.
Mocht u nog een bijdrage willen storten op onze rekening bij de 
Regiobank NL65 RBRB 0706384970 dan houden wij ons graag 
aanbevolen.
De lange tijd overziend is de voldoening er bij ons zeker. Wij 
hebben van veel mensen steun ondervonden en een financiële 
bijdrage mogen ontvangen. Zo konden wij echt iets betekenen 
voor dit gezin. Wij hopen op een goede afloop.

Namens stichting De Strohalm; Jozef Oostveen
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Terborg

Verjaardagen
Mevrouw J. Gambon 93 jaar
Mevrouw A. Broer 80 jaar
Mevrouw E. Bekker  Jansen 80 jaar
Mevrouw A. Bergevoet-Frieling 80 jaar
De heer J. Derksen 80 jaar
Mevrouw J. Bossmann-Wichman 85 jaar
De heer F. Kuyer 91 jaar
Mevrouw B. van Hagen-Kleverwal 86 jaar
Mevrouw V. de Bakker-van Gaalen 88 jaar
Mevrouw J. Stienissen-Thijssen 86 jaar
Mevrouw A. ten Brincke-Westhoff 93 jaar
De heer J. Kaalberg 88 jaar
Mevrouw E. Arentsen-Ticheloven 93 jaar
Mevrouw Van Aalst-Neve 90 jaar
Mevrouw Th. Van Aken-Aalbers 87 jaar
Mevrouw W. Harmsen-Megens 85 jaar
Mevrouw E. van Rosmalen 85 jaar
Mevrouw T. van Esveld-Jager 86 jaar
Mevrouw J. Driessen-Wentink 85 jaar
Mevrouw R. Niesink-Raben 90 jaar
De heer J. Robbers 85 jaar
MevrouwTh. Brom-Wolters 89 jaar
De heer Th. Kup 85 jaar
Mevrouw E. Dieker-Bouwman 85 jaar
De heer G. Thus 88 jaar
Mevrouw A. van Wezel-ten Have 92 jaar

Namens de geloofsgemeenschap van harte gefeliciteerd. 

In memoriam
 
Op 15 januari is Annie Koppelman overleden. Ze werd 83 jaar. 
De crematieplechtigheid vond plaats in crematorium Hart van 
Berkelland in Haarlo. 
Bidden wij om troost voor haar familie en dat Annie moge 
rusten in vrede.

Actie Kerkbalans
Herinnering: Bij de vorige 
Vreugdebode ontving u bericht 
over de Actie Kerkbalans. Velen 
hebben de envelop op de post 
gedaan. U nog niet ? 
Daarom deze herinnering.

In de envelop is 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 voor uw bijdrage.

Oecumenische viering
Het was een mooie en inspirerende oecumenische zondagoch-
tend in de Week van Gebed voor de Eenheid op 20 januari.
Na een mooi ochtendgebed in de eigen kerk verzamelden kerkgan-
gers vanuit de hele burgerlijke gemeente Oude IJsselstreek zich in 
het Vrijzinnig Centrum Eendracht in Varsseveld. 
Op de fiets of met de auto kwamen mensen overal vandaan: van 
Gendringen tot Terborg tot Silvolde tot Varsseveld en alle dorpen 
er omheen.

In de Eendracht werden we ontvangen met een kopje koffie of 
thee. Daarna gingen we uiteen in groepjes met mensen uit de 
verschillende dorpen. Aan de hand van vragen in de Kletspot 
hebben we over het thema van de ochtend nagedacht: één 
lichaam en vele leden (Romeinen 12,1-13). Er kwamen mooie 
verhalen naar boven rond troost of bijvoorbeeld rond de vraag 
wat het belangrijkste in het geloof voor jou/u is. Alle verhalen 
kwamen samen in de ene zin die elk groepje afmaakte: Als leden 
van het lichaam van Christus zijn wij geroepen om…

In het afsluitende middaggebed werden alle zinnen uit de 
verschillende groepjes voorgelezen. Een mooi moment met 
inspirerende zinnen:
Als leden van het lichaam van Christus zijn wij geroepen…
• om onszelf, onze naaste en God te vinden.
•  om met een vrij en blij hart eenvoudig en uit zekerheid te zoeken 

naar de naaste, de liefde en het goede voor de schepping.
•  om te delen, elkaar lief te hebben, elkaar te ontmoeten, delen 

van talenten, respect voor iedereen, geloof aan elkaar uitdra-
gen ook buiten de kerk.

•  om niet zelf het hoogste woord te hebben, maar te luisteren, 
om voor elkaar te blijven bidden en een lichtje voor elkaar aan 
te steken, om met elkaar te zoeken naar eenheid en elkaar niet 
los te laten.

• om te ontmoeten, te delen en te vieren.
• om elkaar tot troost te zijn.
• om te leven naar Zijn voorbeeld.
• om onze talenten te gebruiken  om om  te zien naar elkaar.
•  om naar elkaar om te zien en dienend aanwezig te zijn zoals 

Jezus ons heeft voorgeleefd.
•  om in openheid, oprechte betrokkenheid en respect in gemeen-

schap zorg te dragen voor elkaar.

Tot slot was er een heerlijk kopje soep en een broodje. 

Het was een geslaagde, oecumenische zondagochtend met 
gesprek, ontmoeting en inspiratie!

Oecumenische werkgroep Varsseveld

Silvolde - Varsseveld

Ontmoetingsbijeenkomst 
veertigdagentijd
Aan het begin van de veertigdagentijd hadden 
wij zondag 10 maart een ontmoetingsbijeen-
komst in het Jorishuis. De laatste weken is het 
nogal ‘vreemd’ weer: eind februari waren er twee 
weken waarin zomerse temperaturen werden 
genoteerd. Record na record sneuvelde. 
Nu is het al enkele dagen stormachtig weer, 
regelmatig code geel met zo nu en dan een fikse 
hagelbui en zelfs onweersknallen. Ook op deze 
zondag is het bijzonder onstuimig met de nodige 
buien. Desondanks mogen wij wederom 35 
medeparochianen verwelkomen in het Jorishuis. 
Dit is de tweede bijeenkomst in het Jorishuis en we zijn blij dat onze 
vaste bezoekers nog steeds de weg vinden. Nog sterker: men vindt 
het fijn en we krijgen na afloop complimenten en bedankjes.
Deze bijeenkomst staat – hoe kan het ook anders – in het teken van 
vasten. Dat begint op Aswoensdag, waarbij de as ons van oudsher 
moet laten zien dat wij niet meer dan as zijn, uit stof geboren en 
tot stof wedergekeerd. Maar laten we dat liever op een hele andere 
manier bekijken, veel positiever: as is een voedingsbodem voor 
nieuw leven. En daar zijn we in de veertigdagentijd naar op weg: een 
nieuw leven, een nieuw licht. Zo is ‘boete doen’ niet een vorm van 
bestraffing, maar een manier om te herstellen, zoals het boeten van 
netten die kapot zijn. Laten we God niet zien als een straffende God, 
maar als een god van liefde die ons in deze periode zegt: vooruit, je 
hebt nog een steuntje nodig om er te komen.

Zo komen we als geloofsgemeenschap bij elkaar in het Jorishuis: 
om naar elkaar te luisteren, elkaar te horen, elkaar te steunen. Dat 
is en blijft ook de opdracht van onze werkgroep: mensen in contact 
brengen met elkaar en samen praten over wat je bezielt. Daar waar 
twee of drie verenigd zijn, daar ben ik in hun midden.

Data bijeenkomsten Nieuw Begin
Graag maken wij u attent op de ontmoetingsbijeenkomsten die wij 
dit jaar voor u organiseren. De data en tijden kunt u alvast in uw 
agenda noteren. 
De Oecumenische bijeenkomst wordt al enkele jaren georganiseerd 
in de NH Kerk. Voor de bijeenkomst ter gelegenheid van Allerzielen 
wijken wij ook uit naar die kerk in verband met de capaciteit. Met 
Allerzielen mogen wij ieder jaar het dubbele aantal bezoekers 
verwelkomen en daarvoor is het Jorishuis niet geschikt.
Voor alle bijeenkomsten nodigen wij u alvast van harte uit. 
Na afloop is er altijd gelegenheid om samen een kopje koffie of thee 
te drinken. Van harte welkom! En neem ook gerust eens een keer een 
gast mee. Wij verwelkomen u allen graag.

Data Ontmoetingsbijeenkomsten 2019
Zondag 14 april  10.30 uur Jorishuis 
- ontmoetingsbijeenkomst
Zondag 26 mei 10.30 uur Jorishuis 
- ontmoetingsbijeenkomst
Woensdag 11 september 19.00 uur Jorishuis 
- opening werkjaar
Zondag 20 oktober 10.00 uur  NH Kerk 
- oecumenische viering
Zaterdag 2 november 17.30 uur  NH Kerk 
- Allerzielen

Overleden 
Mevrouw B. Schutte-Höller    92 jaar
De heer W. Peters     88 jaar

Doden-
herdenking 
4 mei
Op 4 mei wordt er 
een bezinningsdienst 
gehouden in de Grote 
of Laurentiuskerk in 
Varsseveld. 
De dienst begint om 
18.30 uur. Het thema 
is dit jaar: ‘In vrijheid 
kiezen’.
Chr. Muziekvereniging 
Jubal onder leiding van 
Henk-Jan Heijnen zal 
ons begeleiden tijdens 
de dienst. 
De voorganger is H. Bulsink. 
De collecte is voor de Oorlogsgraven Stichting. 
Aansluitend aan de dienst kunt u deelnemen aan de Stille 
Tocht; deze gaat naar de oorlogsgraven op het Begraaf- en 
Gedenkpark De Rentinkkamp en eindigt bij het oorlogsmo-
nument aan de Prinses Irenestraat. 

Vertrek vanaf de kerk: 19.20 uur.

Oecumenische Werkgroep Varsseveld en Varssevelds Belang

Na afloop van de bijeenkomst is er koffie en wordt nog nagepraat. 
Het is gezellig en voorwaar een levendige boel in het Jorishuis. Bij 
vertrek ontvangt iedere bezoeker een vrolijk kaarsje om thuis te 
ontbranden. 
Komt u de volgende keer ook? Dat is op 14 april en dan is het 
Palmpasen. U kunt dan ook het zakje van de Vastenactie inleveren. 
Tot dan! Wij verwelkomen u graag!

Werkgroep Nieuw Begin 
Foto: Henk Vinkenvleugel
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Doordeweekse vieringen van 5 april tot en met 23 mei 2019

Croonemate Doetinchem
3e vrijdag van de maand
Schavenweide Doetinchem
2e donderdag van de maand

Den Ooiman (verpleeghuis)
Doetinchem
3e zondag van de maand
Verzorgingshuis Pelgrim
Gaanderen
Antonia Terborg

Debbeshoek Ulft

Schuylenburgh Silvolde

Maria Magdalena Gendringen
Den Es Varsseveld

Dr. Jenny Dinxperlo

H. Martinus Etten

OLV. Tenh/ H. Geest
Doetinchem

Overig: Biechtgelegenheid

Petrus en Pauluskerk Ulft

H. Mauritiuskerk Silvolde
De Goede Herderkerk Dinxperlo

H. Martinuskerk Gendringen

vrijdag 19 april
vrijdag 17 mei
donderdag 11 april
donderdag 18 april
donderdag 9 mei
donderdag 23 mei
zondag 21 april
zondag 19 mei

zaterdag 20 april
zaterdag 11 mei
zaterdag 6 april
zaterdag 13 april
donderdag 18 april
vrijdag 19 april
zaterdag 20 april
zaterdag  27 april
zaterdag 4 mei
zaterdag 11 mei
zaterdag 18 mei
vrijdag 5 april
vrijdag 12 april
donderdag 18 april
vrijdag 19 april
zaterdag 20 april
vrijdag  26 april
vrijdag 3 mei
vrijdag 10 mei
vrijdag 17 mei
woensdag 10 april
woensdag 17 april
zaterdag 20 april
woensdag 24 april
woensdag 1 mei
woensdag 8 mei
woensdag 15 mei
woensdag 22 mei
Postel Gendringen
zondag 14 april
zondag 12 mei
elke laatste vrijdag
mei juni juli 

elke dinsdag 
mei juni juli
elke woensdag
woensdag 17 april
Iedere woensdag na de mis Rozenkransgebed
elke vrijdag
vrijdag 19 april
mei en juni
donderdag 18 april
vrijdag 19 april
elke vrijdag 
mei juni juli
elke 1ste vrijdag v.d. maand
mei juni juli
elke donderdag
elke 1ste woensdag
woensdag 6 juni
mei, juni, juli
elke vrijdag
elke 1ste vrijdag

15.00 uur
19.00 uur
15.00 uur
19.00 uur
15.00 uur
15.00 uur
10.00 uur
10.00 uur

15.00 uur
15.00 uur
15.00 uur
15.00 uur
18.00 uur
15.00 uur
15.00 uur
15.00 uur
15.00 uur
15.00 uur
15.00 uur
18.00 uur
18.00 uur
18.00 uur
15.00 uur
18.00 uur
18.00 uur
18.00 uur
18.00 uur
18.00 uur
19.00 uur
16.30 uur
16.30 uur
16.30 uur
16.30 uur
16.30 uur
19.00 uur
16.30 uur

10.00 uur
10.00 uur
11.00 uur
11.00 uur

Goede Vrijdag
Woord- en communieviering
Woord- en communieviering
Oec. Paasviering
Woord- en communieviering
Woord-en gebedsviering
Paasviering
Communieviering

Oecumenische Paasviering
Woord- en communieviering
Woord-en Communieviering
Palmzondag
Witte Donderdag
Goede Vrijdag
Paasviering
Geen viering ivm Koningsdag
Woord-en Communieviering
Woord-en Communieviering
Woord-en Communieviering
Woord-en Communieviering
Palmzondag
Witte Donderdag
Goede Vrijdag
Paasviering
Woord-en Communieviering
Woord-en Communieviering
Woord-en Communieviering
Woord-en Communieviering
oecumenisch
Woord-en Communieviering
Paasviering
Woord-en Communieviering
Woord-en Communieviering
Eucharistieviering
oecumenisch
Woord-en Communieviering
let op locatiewijziging
Woord-en Communieviering
Woord-en Communieviering
Eucharistieviering
Communieviering

Eucharistieviering 
Eucharistieviering
Eucharistieviering 
geen viering

Eucharistieviering
geen viering
Laudengebed

Eucharistieviering
Eucharistieviering
Biechtgelegenheid
Biechtgelegenheid
Rozenkransgebed
Eucharistieviering/Rozenkransgebed
geen viering
geen viering
Openkerk met uitstelling van het Allerheiligste
Rozenkransgebed

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

J. Brugman/M. Stortelder
J. Brugman
M. Jansen
G. v.d. Munckhof
A. Pelgrim
A. Koenders
G. v.d. Munckhof / Ds. Fidder

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

G. v.d. Munckhof
G. v.d. Munckhof
M. Smits
G. Slütter

M. Smits 
H. Pauw
H. Pauw

H. Pauw

T. Koster

M. Smits  
H. Pauw
M. Smits  
H. Pauw

M. Smits

ZORGCENTRA

KERKLOCATIES

19.00 uur 
19.00 uur
19.00 uur

10.00 uur

10.00 uur
Ná de Eucharistieviering van 19.00 uur 
Ná de Eucharistieviering van 19.00 uur
09.30 uur
09.30 uur
08.30-09.15
08.30-09.15
09.30 uur
18.30 uur

15.00-15.50
14.45 uur

Parochie Maria Laetitia



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 Ulft 
Uitvaartcentrum Agelink Aula Antonius 
Terborgseweg 126 Doctor Ariënsstraat 1 
7005 BD Doetinchem 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

VREUGDEBODE 2019


