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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.

Breedenbroek - HH. Petrus en Paulus
Terborgseweg 34, 7084 AJ Breedenbroek
E-mail: rkbreedenbroek@mlparochie.nl
NL88 RABO 0310 4000 23
Secretariaat: eerste woensdag van de maand
van 10.00 - 12.00 uur.
Dinxperlo - De Goede Herder
Allee 58/A, 7091 AM Dinxperlo
E-mail: rkdinxperlo@mlparochie.nl
NL17 RABO 0313 9044 56
Secretariaat: woensdag van 10.00 - 12.00 uur en
vrijdag van 10.00 - 11.00 uur.

tel. 0314 - 65 12 56

tel. 0315 - 65 12 84

Megchelen - H. Martinus
Past. Mölderstraat 2, 7078 BB Megchelen
E-mail: rkmegchelen@mlparochie.nl
NL62 RABO 0132 7006 62
Secretariaat: dinsdag van 10.00 - 12.00 uur.
Netterden - H. Walburgis
Netterdensestraat 8, 7077 AB Netterden
Contactadres: Frank Simmes
E-mail: rknetterden@mlparochie.nl
NL67 RABO 0326 6138 54.

Doetinchem - H. Martinus Wijnbergen/De Huet
Doetinchemseweg 11, 7007 CA Doetinchem
tel. 0314 - 32 37 37
E-mail: rkwijnbergen@mlparochie.nl
NL45 INGB 0000 8332 16 - rekening courant
NL16 ABNA 0231 9526 86
NL20 RABO 0384 3480 33 - rekening courant Wijnbergen
NL36 RABO 0314 3167 52 - rekening courant/kerkbalans De Huet
Secretariaat: woensdag en vrijdag van 09.30 - 11.30 uur.
Etten - H. Martinus
Dorpsstraat 19, 7075 AC Etten
tel. 0315 - 34 24 98
E-mail: rketten@mlparochie.nl
NL23 RABO 0317 8004 50 - rekening courant
NL82 RABO 0317 8018 13 - kerkbalans
Secretariaat: woensdag 10.00 - 11.00 uur en na vieringen.

2

tel. 0315 - 37 72 12

tel. 0315 - 65 14 96

Doetinchem - OLV. Tenhemelopneming/H. Geest
Pr. Hendrikstraat 36, 7001 GL Doetinchem
tel. 0314 - 39 10 91
E-mail: rkdoetinchem@mlparochie.nl
Rekeningnummer OLV. Tenhemelopneming:
NL95 ABNA 0533 0352 87 - kerkbalans
NL81 ABNA 0447 5381 87 - betalingen, vieringen en intenties
NL88 INGB 0001 0210 10
NL37 ABNA 0533 0377 86
NL82 RABO 0384 3514 76
NL68 RABO 0384 3994 52 - onderhoud begraafplaats
Secretariaat: maandag, woensdag en
vrijdag van 09.30 - 12.00 uur.

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

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

tel. 0315 - 32 32 23

tel. 0315 - 38 61 09

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

tel. 0315 - 24 21 25

tel. 0315 - 24 12 40
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LET OP!
Centraal secretariaat is in de
maanden juli en augustus
alleen op woensdagmorgen
geopend van
09.00 tot 11.30 uur.
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Verspreiding :

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

Kopij voor de volgende uitgave van de Vreugdebode 2019 kunt u vóór 11 augustus 2019
per mail sturen naar een van de locatiecorrespondenten (zie hiernaast).
De uitgave van de Vreugdebode 5 - 2019 verschijnt op 30 augustus 2019 en is voor
de periode van 6 september tot en met 17 oktober 2019.
Foto’s/illustraties moeten minimaal 1 MB zijn. Als aparte bijlage (JPEG) meesturen.
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Locatiecorrespondenten

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

Afscheid van pastor Mia Tankink

“We hebben in
ons geloof in
Onze Lieve Heer
een blije, intense
boodschap, daar
moeten we niet
verlegen over
doen!”

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.
4

Zondag 7 juli, 10.00 uur vieren we het
jaarlijkse parochiefeest met dit jaar als
bijzonder accent het afscheid van pastor
Mia Tankink. Zij bereikt de AOW- en pensioenleeftijd. Ze heeft vele jaren les gegeven
en was 26 jaar pastoraal werker, daar zitten
jaren overlap in. Er volgt na haar officiële
afscheid nog een overstapje naar twee jaar
waarin ze zich part-time, maar niet meer
in functie als pastoraal werker, richt op
steun aan enkele projecten: voorbereiding
Eerste H. Communie en Vormsel, seniorenpastoraat, bezoekwerk en innovatief
pastoraat.
Mocht u, net begonnen dit afscheidsartikel te lezen, misschien gedacht hebben
dat de lopende hoofdartikelserie in de
Vreugdebode ‘Kerken gaan dicht, het
geloven gaat door’, is gestopt, dan is
hiermee het ontkennend antwoord al
gegeven. Mia is niet weg. Bovendien, het
laatste deel van het gesprek met haar gaat
over de toekomstkansen van ons geloof.
Als u Mia een beetje kent: had u iets anders
verwacht?
Een terugblik
Werken en studeren, zo kun je de vele jaren
die Mia nu afsluit, wel typeren. Ze begon met
de studie aan de KPA Arnhem, Katholieke
Pedagogische Academie, en stapte met haar
diploma het voortgezet speciaal onderwijs, vso, in Lichtenvoorde binnen, een veel
creativiteit en toewijding vragend onderwijstype aan leerlingen van 12 tot 18 jaar.
„Toen ik begon, waren de oudste leerlingen
daar vier jaar jonger dan ik”, zegt ze met
een brede grijns. Meteen de nodige aktes
speciaal onderwijs gehaald en begonnen
aan de aktes Duits MO-A, later ook geschiedenis MO-A. Na zes jaar werd Mia lerares op
de LHNO-school in Didam, later opgegaan
in het Liemerscollege, locatie Didam. In
1993, vorig jaar 25 jaar geleden, begon ze
part-time met pastoraal werk in de PWOG,
Pastorale Werkgroep Oost-Gelderland in
dienst van het grote dekenaat. Eerst deed
ze ‘Vrouw en Geloof’, zegt ze en steekt haar
hand in een vaag gebaar omhoog, later
werd het catechese.
Op mijn vraag hoe de praktijk was,
antwoordt ze: „We gaven cursussen om
werkgroepen te ondersteunen die in hun
parochie de voorbereiding voor sacramenten op zich namen. Ik was tevens docent
aan de Pastorale School in Wehl. Heel wat
vrijwilligers schreven zich in de loop der
jaren voor een cursus in. Het was een mooie
tijd, veel mensen zag je groeien. Een aantal
zeer trouwe lieden is daaruit voortgekomen,
zoals diakens. Jammer dat er ook mensen
zijn afgehaakt.”

Na de opheffing van het dekenaat en de
PWOG kwam Mia in het ‘gewone’ pastoraatwerk in De Verrijzenis Parochie die
bij de eerste fusie in 2010 was ontstaan.
Later stapte ze over op de parochie Maria
Laurentius, ook ontstaan in 2010. Twee jaar
na haar overstap ontstond door fusie de
Parochie Maria Laetitia in 2017. Tot 2012 was
Mia een jaar of dertien, veertien geestelijk
adviseur van ‘Zij actief’, een met de ABTB en
LTB verbonden vrouwenorganisatie, die in
de kringen van agrarische vrouwen breed
bekend is. Wat voor soort werk hield dat
in? Vergaderen, avonden verzorgen, vieringen, ledenbezoek, verschillende afdelingen
adviseren. En haar studie? Mia heeft naast
wat hiervoor al genoemd is, de complete
theologiestudie in Tilburg en Amsterdam
jaren geleden al afgesloten.
26 jaar pastoraal werker – ervaring en
inzichten
Omdat jaren van studie en pastoraal werk
meer zijn dan een ontelbare reeks van kleine
en grote feiten en gebeurtenissen, vraag ik
Mia naar haar ervaringen en inzichten die
zich bij haar gevormd hebben. Wat veranderde er, waaraan hou je je vast? Vertel.
Van volkskerk naar keuzekerk
„Ik ben mijn werk begonnen in de restanten
van de volkskerk. Er waren nog redelijk vaak
volle kerken. De meeste mensen bezochten de kerk vanuit traditie. Geleidelijk is
de keuzekerk ontstaan. Communie- en
vormselgroepen waren in het begin nog
groot, de ouderparticipatie was matig; soms
was er sprake van vooroordelen, ontstaan
uit negatieve vroegere ervaringen. De
groepen voor communie en vormsel zijn nu
klein, maar de ouderparticipatie is honderd
procent. Dat is mijn optimisme. De Eerste
Communie in Ulft van 26 mei telde 25
communicanten. In de Petrus- en Pauluskerk
hadden zich ruim 600 mensen binnengepropt. Het leeft dus nog. De ouders willen
leren, de kinderen zijn nieuwsgierig, want
ze brengen weinig kennis mee. Na een paar
keer kennen ze het Onze Vader en maken
ze op de goede manier het kruisteken.
Echt leergierig zijn ze. Je kunt ze vertellen
hoe een viering in elkaar steekt. We maken
daarbij gebruik van een mooie methode,
‘Blijf dit doen’; bij de voorbereiding voor
het vormsel ‘In vuur en vlam’. Bij de meeste
kinderen gaat het om een echte, bewuste
keuze, ook bij de ouders.”
De vormselkinderen, die immers al groter
zijn, worden betrokken bij de Kerstactie. Mia
denkt in dit verband dat in Ulft de Kerstactie
Joëlle bij velen bekend is. „Van ontwikkelingen als deze verwacht ik iets”, zegt Mia. „‘Het
is niet verloren. Wat de boer zaait, daaraan
geeft God wasdom. Daar geloof ik in, wel
naïef natuurlijk.”

Bezoekwerk
Het tweede aspect dat Mia uitlicht, is het
bezoekwerk. Ze vindt het van groot belang
en houdt zich met anderen bezig met de
organisatie daarvan en daarnaast met het
feitelijke bezoeken zelf. Op dit moment zijn
er nog steeds diverse lokale bezoekgroepen.
Helaas vindt er vergrijzing plaats, gelukkig
daartegenover ook verjonging in andere
plaatsen. Het is echt verschillend per locatie.
Mia licht twee vormen van bezoekwerk toe.
De eerste is de pastorale ziekenbezoekgroep. Deze bestaat uit gedurende twee
jaar opgeleide vrijwilligers. Ze gaan samen
met de pastores op bezoek over de hele
parochie heen naar mensen die dat meer
dan gemiddeld verdienen, bijvoorbeeld
psychiatrische patiënten, of in gevallen van
grote eenzaamheid, maar ook in het kader
van palliatieve zorg. De informatie hierover
komt van buurtcoaches, soms ook, voor
zover toegestaan, van professionele instellingen. Dat vrijwilligers zich vrijmaken voor
deze bezoeken, vindt Mia heel bijzonder
in deze tijd waarin voor vrijwilligerswerk
minder mensen beschikbaar zijn.
De tweede is het zogenoemde ‘omgekeerde
bezoek’. De mensen om wie het gaat, senioren, krijgen geen bezoek thuis, maar komen
op een bepaalde morgen samen. Het
stramien is viering – informatie – ontmoeting. Dat laatste kan in velerlei vorm, in
een quiz bijvoorbeeld. Op deze wijze kan
omgekeerd bezoek regelmatig voorkomen,
twee keer, soms vaker. Op De Huet is er elke
donderdagmorgen gelegenheid.
Vieringen
Ik: „Iedereen die jou een beetje kent, heeft
een concrete voorstelling van de persoonlijke en beeldende manier waarop jij

voorgaat in vieringen en heeft aan de hand
daarvan een levendig besef van wat ze voor
jou betekenen.”
Mia: „In vieringen gaat het om contact
met Onze Lieve Heer en met elkaar. Op
die manier zijn ze een rijke bron voor de
mensen. Nadat ik in Amsterdam afgestudeerd was voor mijn getuigschrift, kreeg
ik van mijn vader een door hem gemaakt
houten schild met de inscriptie: ‘A’j ooit koe
wordt, verget dan niet da’j ok kalf bunt ewes
(geweest).’ Mijn leidraad is: verstaanbaar
willen zijn voor de mensen, dat ze geraakt
worden vanuit en in hun eigen levens- en
geloofservaring. Uitvaarten ervaar ik diep
in mij als speciale vieringen. Ik ben altijd
ontroerd dat nabestaanden van de overledene me zo dichtbij laten komen. Dat geeft
me de mogelijkheid en inspiratie tot troost
vinden in elkaar én in Onze Lieve Heer; ook
bij afscheidsvieringen in het crematorium
of het uitvaartcentrum gaat het daarom en
blijkt het mogelijk. Ik ben zelfs twee keer
voorgegaan in een ouderwetse wake bij
mensen thuis op de boerderij.”
De innovatieve vieringen voor kinderen
willen tot Mia’s spijt niet vlotten: ze zijn
door de grote inzet van de werkgroep goed
en inspirerend, maar ouders en kinderen
bezoeken ze nog te weinig. Reden tot enige
zorg.
Kerken gaan dicht, het geloven gaat door
We hebben het in ons gesprek niet
concreet over de geloofsinitiatieven zelf
die in diverse locaties van onze parochie
worden genomen, nu verreweg de meeste
kerken zijn of nog worden gesloten en
waarover het op enkele plaatsen in deze
Vreugdebode ook weer gaat. Je zou kunnen
zeggen dat Mia meer specifiek ingaat op

wat de basis is waarop het geloven altijd kan
en zal doorgaan. We kunnen elkaar vanuit
ons geloof in en ons vertrouwen op Onze
Lieve Heer blijven ontmoeten. De mooie
foto op de cover van deze Vreugdebode is
een verwijzing naar Mia’s favoriete bijbelse
beeld van de vrouw bij de bron: Jezus die de
Samaritaanse vrouw bij de waterput spreekt
van ‘levend water’.
Mia: „Je hebt een bron nodig waaruit je leeft,
water moet blijven opwellen. Het is goed
om er af en toe bij te gaan zitten om tot
rust te komen en na te denken over wat je
beweegt. We kunnen als gelovige mensen
Jezus aan de bron ontmoeten. Dan maakt
het gebouw eigenlijk niet uit. Het levende
water is Jezus en wijzelf. Waar Jezus is, daar
vieren we.”
Ik antwoord haar dat het een mooi en inspirerend beeld is, maar… de werkelijkheid
laat zien dat de kerk in problemen verkeert.
Het elkaar ontmoeten in Jezus’ naam wordt
minder en minder.
„Ja, het is waar, maar misschien moet je
bedenken dat niet alleen kwantiteit iets
zegt. Het gaat in wezen om kwaliteit. Er is in
deze tijd moed voor nodig om te herbronnen. Maar ieder mens heeft een levensbron
nodig. Daarom blijven mensen die bron
zoeken, die behoefte flakkert altijd weer op.
We hebben in ons geloof in Onze Lieve Heer
een blije, intense boodschap, daar moeten
we niet verlegen over doen!”
Ik zeg dat ik die laatste woorden een mooie
slotzin vind, helemaal Mia.
Als ze opstapt en haar autosleutel pakt,
zie ik nog net dat op de sleutelhanger de
Achterhoekse vlag staat, ook helemaal Mia!
Gerard Bomers
Foto: Ton Harbers

Gerard Bomers in gesprek met Mia Tankink.
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Parochie Maria Laetitia

Oecumenische Vredesdienst 2019
Deze dienst heeft als thema: ’Vrede verbindt over grenzen’ en wordt
zondag 15 september gehouden om 10.00 uur in de Protestantse
Kerk in Gendringen.
Dominee Theo Menting (Protestantse Kerk Gendringen) en diaken
Cor Peters (Parochie Maria Laetitia) gaan voor in deze viering.
In nummer 5 van de Vreugdebode meer informatie over deze viering.
Gezamenlijke oecumenische werkgroepen Oude IJsselstreek

Cursus Liturgisch Latijn
Als ik dit schrijf, zit de vijfde week van de cursus er net op, bijna
de helft dus. Tot zover zijn het prachtige weken geweest hier in
Rome. Allereerst, de cursus (want daarvoor ben ik hier) is heel
interessant en diepgaand, inspirerend en boeiend.
Naast de studie van het Latijn is een groot deel gewijd aan de
oorsprong van de teksten die wij in de liturgie gebruiken, en de
ontwikkeling van de verzamelingen van die teksten en de boeken
waarin ze voorkomen. Het spreekt van een hele oude en rijke traditie
waar wij deel van mogen zijn.
Daarnaast is er ook een deel over het proces van vertalen en
goedkeuring, met ook aandacht voor muzikale elementen van de
liturgie en de verhouding tussen tekst en muziek. Aan het eind van
iedere week, zaterdagmorgen, krijgen wij een inleiding in een aspect
van de relevante kunstgeschiedenis en dan gaan we op reis naar een
plek in Rome waar dat in het echt te beleven is – dus het is niet alleen
achter een bureau of studiebank!
Het is een vol programma, zo’n 32 lesuren in de week, met daarnaast
huiswerk en oefeningen. Maar daar is het ritme van de abdij goed
voor, met regelmatige gebeds- en etenstijden door de dag.

Sant’ Anselmo is een bijzondere abdijgemeenschap, want niemand
is hier permanent, zoals in andere Benedictijnse abdijen. Iedereen is
hier voor kortere of langere duur, misschien een aantal jaren, en ze
komen van overal ter wereld. Circa honderd wonen in huis van zo’n
veertig verschillende landen.
Alleen al in onze groep voor de cursus zijn er veertien, afkomstig
van Uganda (2), Canada (2), Pakistan (2), Bangladesh, Burkino Faso,
Zuid-Afrika, de Filippijnen, Japan, Nigeria (werkend in Taiwan), Guam,
en ondergetekende, uit Nieuw-Zeeland (werkend in Nederland).
Heel veel dus met Engels als tweede taal, en ze zullen hoofdzakelijk
het Latijn in hun eigen talen overzetten. De verschillende culturen,
en de aanpak van Latijn vanuit verschillende andere talen voegen
een bijzonder inzicht aan het geheel toe. En op zaterdag en zondagmiddag is er vrije tijd, een kans om iets van Rome te zien, en het is
heel anders kijken wanneer je er wat langer verblijft dan wanneer je
alles moet ‘doen’ in enkele dagen.
Tot de volgende update, hartelijke groeten vanuit de eeuwige stad,
Pastor Marcel Smits

Mariakapel
Vethuizen

Het leven delen

Het hoogfeest van
Maria Tenhemelopneming is op 15
augustus. Al heel
wat jaren verzorgen
de geloofsgemeenschappen H. Oswaldus, Zeddam (Parochie H. Gabriël) en H. Mattheus,
Azewijn (Parochie Maria Laetitia) in Vethuizen, op het grensgebied
van beide parochies, een openluchtmis. De Mariakapel is een veel
bezochte plek op fiets- en wandelroutes. Ook hoor ik regelmatig dat
mensen er heel bewust naar toe gaan om een kaarsje te branden of
om zo maar even in de stilte daar te zijn. Bidden tot Maria dat noden
en verlangens, vreugde en verdriet dichter bij God worden gebracht.
Weet u allemaal welkom op donderdag 15 augustus om 19.00 uur.
In de eucharistieviering zal pastoor J. Jansen voorgaan en diaken C.
Peters assisteert en verzorgt de verkondiging. Bij slecht weer vieren
we in de H. Oswalduskerk van Zeddam. Via de parochiewebsites en
Facebook wordt dat bericht dan bekendgemaakt.

Parochiefeest Maria Laetitia zondag 7 juli
Jaarlijks vieren wij dat we één parochie zijn met zoveel mogelijk
mensen uit alle locaties. Dit jaar zal de viering plaatsvinden in
de kerk van OLV Tenhemelopneming in Doetinchem.
Een projectkoor, samengesteld uit leden van alle parochiële
koren zal onder leiding van Ben Simmes deze eucharistieviering opluisteren. Daarna is er ruim gelegenheid om elkaar te
ontmoeten. De viering begint om 10.00 uur. Iedereen is van
harte welkom.
Afscheid van Mia
Dit parochiefeest markeert ook het afscheid van pastoraal
werker Mia Tankink. Per 1 augustus bereikt zij de pensioengerechtigde leeftijd.
We zijn haar dankbaar voor het vele en goede werk dat zij in
ons midden heeft verricht en zullen dat op deze dag ook tot
uitdrukking brengen. Iedereen die Mia echter een beetje kent,
weet dat zij niet helemaal achter de spreekwoordelijke geraniums zal verdwijnen.
Een aantal van haar werkzaamheden zal zij op half-time basis
gedurende een tweejarig project nog voortzetten.
Met name op het terrein van diaconie en sacramentenvoorbereiding en het project ‘Kindertijd’ zal zij het pastorale team nog
ondersteunen.
Pastoor Hans Pauw

KIEK-INFO

OLV Doetinchem
Zondag 8 september
Zondag 13 oktober
Zondag 27 oktober
Zondag 10 november
Zondag 1 december
Zondag 8 december
Zondag 15 december
Zondag 22 december
Dinsdag 24 december
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kindernevendienst
kindernevendienst
familieviering
kindernevendienst
kindernevendienst eerste Advent
familieviering tweede Advent
kindernevendienst derde Advent
kindernevendienst vierde Advent
familieviering kerstavond
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Het was een mooi nazomers weekeinde in
2018, toen mijn vrouw en ik twee dagen
gingen wandelen. Met de trein naar Cuijk,
lopen naar Groesbeek, daar overnachten
en de volgende dag, zondag, wandelend
op weg naar Nijmegen.
De zondagse kerkgang verplaatste ik naar de maandag, waar
ik de eucharistie vierde met de Benedictijner Monniken in de St.
Willibrordsabdij in Doetinchem.
Na zo’n 8 kilometer gewandeld te hebben op die zondag
belandden we op een terrasje voor een kop koffie en een lekker
stuk appeltaart. Het weer was prachtig!
Toen we goed en wel zaten, verscheen er een groepje van zes
wielrenners. Allemaal mannen, zo ongeveer tussen de 30 en
de 60 jaar. Ze nestelden zich voor ons en toen ook zij voorzien
waren van koffie en appeltaart, volgden we hun gesprekken.
Het ging niet over wielrennen of over de kwaliteit van hun
fietsen of uitrusting. Nee, er werden vragen aan elkaar gesteld
als:
„Hoe gaat het met je vrouw?”
„Ligt je moeder nog in het ziekenhuis?”
„Hoe gaat het met je relatie?”
„Hoe staat het met de verbouw van het huis van je dochter?”
En er kwamen antwoorden, heel open en zonder enige
terughoudendheid.
Deze mannen hadden van die zondagochtend hun sportochtend en ontmoetingsochtend gemaakt. Geen kerkgang,
maar wel een hechte betrokken gemeenschap met liefdevolle
aandacht voor elkaars wel en wee. Zo maar op een andere
wijze ‘kerk’ of gemeenschap zijn, dacht ik. We waren onder de
indruk.
In mijn gedachten kwam deze Bijbeltekst naar boven: ‘Indien
wij elkaar liefhebben, woont God in ons en is Zijn liefde in ons
volmaakt geworden.’ (1 Joh. 4, 12b).
Dit is nu geen pleidooi om niet meer naar de kerk te gaan en
met een groepje te gaan fietsen en elkaar te bevragen over
het leven. Het is goed om ons blijvend te laten inspireren door
de boodschap van Jezus en dat te doen in gemeenschap met
andere gelovigen in een mooie viering in een van onze kerken.
En zaterdagavond of zondagmorgen is daar de gebruikelijke
gelegenheid voor. Dat inspireert dan wellicht tot een fietstocht
met aandacht voor elkaar, en dat kan ook heel goed op een
ander moment.
We waren, misschien niet voor onze oren bedoeld, getuige van
een hartverwarmend gesprek tussen die mannen.
Misschien een idee om tijdens de komende vakantieperiode
ook met elkaar het leven wat intenser te delen?
Ik wens u, mede namens mijn collega’s, een mooie, ontspannen
en inspirerende vakantie toe.
Diaken Jan van Heugten
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Parochie Maria Laetitia

Project Lokaal Geloven
Op zaterdagmorgen 11 mei kwamen ruim 25 vrijwilligers uit twaalf
geloofsgemeenschappen van onze parochie in de Mariakapel van
de Paskerk in Doetinchem bij elkaar. De derde inspiratiedag rond
Lokaal Geloven. In de vorige bijeenkomsten hebben we gehoord
wat er lokaal leeft, wat is en wordt opgepakt als het om pastoraat van lokale
nabijheid
gaat.
Deze keer komt
het persoonlijke
geloof ter sprake.
We gaan dus een
laagje dieper.
Alles wat wij in
onze geloofsgemeenschappen doen, is gebaseerd op ons eigen geloof in Jezus,
en in God, Zijn Vader. Het is niet gemakkelijk ons geloof onder
woorden te brengen en te delen met elkaar.
We luisteren naar drie korte inleidingen waarin geloofsgenoten,
Silvia Simmes en Anja Breugelmans uit Netterden, Henk Bulsink
en Harrie Jorna uit Silvolde, vertellen over hoe zij met vieren en
voorbereiding van vieren omgaan. Hoe ook hun eigen geloven
daarin aan bod komt. Pastor Ben Aarsen, van de Parochie H. Gabriël,
neemt ons mee in zijn kijk op geloven en geloofsgemeenschap.
Netterden
Drie jaar geleden, toen er nog geen sprake was van kerksluiting,
ontstond in Netterden de werkgroep Anders Be-leven. Met Pasen
was de eerste viering. Doel was om zelf, met andere vormen, geloven
ter plekke levend te houden. Toen de kerk aan de eredienst werd
onttrokken, wilde men die vieringen voortzetten. De vieringen
worden goed bezocht. Er komen gemiddeld 70 tot 80 kerkgangers,
ook van buiten het dorp. De reacties zijn positief. Men is nu zelfs
gevraagd om hulp te bieden bij uitvaarten.
Men werkt thematisch. Bij het thema zoekt men teksten. Daarna
verdeelt men de taken. Men probeert in te spelen op wat in het dorp
gebeurt of speelt. Men maakt gebruik van Schriftteksten, maar ook
van andere teksten, met medewerking van gemengd koor en soms
van de fanfare.
Silvolde
Voor elke viering wordt uit het liturgisch beraad een voorbereidingsgroep gevormd van vier personen. Men bezint zich op het thema
of op het feest, zoals de laatste keer rond Pasen, en geeft dan vorm
aan de viering. De vieringen hebben geen gelijkenis met de eucharistieviering. De viering kent vaste rituelen. Men bidt soms samen
hardop. Soms verwijst men naar organisaties in het dorp. Ook
hier komen gemiddeld 70 tot 80 bezoekers. De inspiratie komt uit
persoonlijke ervaringen en belevingen van de vrijwilligers. Ook de
ervaringen vanuit de parochiegroep Anders Vieren van enkele jaren
terug helpen. De voorbereiding is vaak ontroerend, omdat diepere
lagen worden geraakt.
Pastor Ben Aarsen
Hij confronteert ons met de vraag: „Hebben we het met elkaar wel
eens over ons eigen geloof?” Dat zijn we niet zo gewend. Hij stelt dat
we met alles wel kunnen ophouden als we ons persoonlijke geloof
niet ter sprake brengen. Pastor Aarsen vervolgt: „Ik ging daadwerkelijk met mijn eigen geloof bezig toen ik de H. Schrift ging lezen. Toen
werd ik geconfronteerd met de vraag: ‘Wie is God voor mij? Wie is
Jezus Christus voor mij? Verwonder ik mij nog wel of is alles vanzelfsprekend geworden?’ Mensen kunnen gedreven zijn. Dan zie je aan
de buitenkant wat hen van binnen beweegt. Bij geloven komt het
erop aan hoe ik er zelf in sta. Wij zijn gauw geneigd om God te vertellen wat Hij moet doen. Het komt er echter op aan dat we stil worden
en horen wat God tegen ons zegt. Daar leven we van.”
De aanwezigen worden uitgenodigd twee-aan-twee uit te wisselen ‘wie is God voor je? Wat geloof jij, wat geloof ik?’ Het werden
boeiende gesprekken, lieten de aanwezigen weten.
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Vervolgens leidde Herman Agterhoek ons verder in het thema in. In
groepen zijn we in gesprek gegaan aan de hand van drie vragen. Bij
elke vraag geef ik enkele van de reacties weer.
1. Wat inspireerde u in wat vanuit de parochies Netterden en
Silvolde en door pastor Ben Aarsen werd aangereikt?
• De meeste gemeenschappen zijn niet blijven hangen in een
gevoel van verlatenheid. De nieuwe situatie heeft voor nieuw elan
gezorgd.
• De bezieling trof velen.
• Enthousiasme en het warme verhaal van de mensen, ik voel me
niet alleen.
• Eigen vieringen trekken blijkbaar meer mensen.
• De vraag van pastor Ben Aarsen: Wie is God voor jou? Hoe sta je
met bezieling in deze tijd?
• Ga uit van eigen geloven. Dat is je kracht.
• Het enthousiasme in Silvolde. Minder duidelijk waar de religieuze
insteek zit.
• Vrijheid, geraaktheid, persoonlijke beleving, bezieling.
• Kerkzijn samen.
2. Komt in het voorbereiden van de vieringen ook uw eigen
geloven aan bod? Deelt u dat met elkaar? Wat doet dat met u?
• Ik word geraakt door waar we het over hebben. Door naastenliefde. Iets voor anderen doen.
• Geloven is een zoektocht. Ik word gelovig geraakt door wat ik
beleef in de natuur, de schepping, in gezangen. Ze raken voor mij
de mystiek van het leven. Dat geeft een rijk gevoel.
• Geraakt worden is een geschenk.
• Ik ervaar God in mensen, in liefde, in de medemens.
• Geloven zit binnen in je, dat is iets voor jezelf. Juist dat eigen
geloven is belangrijk.
3. Wat neemt u van deze ochtend mee naar ‘huis’?
Waar wilt u ‘thuis’ nog eens verder over praten met elkaar?
• Bij liturgievoorbereiding onze Bron gebruiken.
• Wat betekent geloven/God voor ons? Bezieling: wie is God voor
jou?
• De bezielde manier waarmee mensen met elkaar samenkomen.
• Kracht krijgen vanuit het eigen geloof. Wie is God voor jou?
• In de voorbereiding van vieringen geloven expliciet aan bod laten
komen.
• Hoop, inspiratie, een andere benadering van geloven.
• Jezelf spiegelen aan wie God is.
• Ons op diaconie richten; daarin keuzes maken.
• Van het thema naar een Bijbelverhaal; vanuit de Schrift naar
teksten en verhalen van nu.
Voor de aanwezigen alle reden om werk te maken van geloven lokaal
en elkaar te blijven ontmoeten en inspireren. De volgende inspiratiedag is zaterdag 9 november 2019. Collega Berrie Daalhuizen
gaat met vier mensen uit deze groep deze dag voorbereiden. Hoe
doen we dat, een geloofsgesprek? Er zullen werkvormen worden
ingeoefend.
De voorbereidingsgroep lokaal geloven is uitgebreid en bestaat nu
uit: Steven van Woerkom, Herman Agterhoek, Joop Kraan, Berrie
Daalhuizen en Cor Peters.
Emmaus-leerlingen van Jezus.

Maria Tenhemelopneming
Op 15 augustus viert de
Kerk dat Maria in de hemel
opgenomen werd. Toch
stierf ze als een gewoon
mens.
De moeder van Jezus is
herkenbaar en troostvol.
De Bijbel vertelt ons niet erg
veel over Maria. We lezen in
het evangelie volgens Lucas
dat ze nog niet getrouwd is
met Jozef wanneer de engel
Gabriël haar opzoekt en zegt
dat ze een kind zal krijgen
door de Heilige Geest. Dat
kind moet ze Jezus noemen.
Hij zal koning worden tot in
eeuwigheid. Maria antwoordt eenvoudig: „Ik ben de dienares van de
Heer. Laat met mij gebeuren wat u gezegd hebt.”
Maria zou Jezus haar hele leven volgen en op die manier letterlijk
en figuurlijk plaats in zichzelf maken voor God. Als Maria bij haar
nicht Elisabeth komt, die op dat moment zwanger is van de latere
Johannes de Doper, jubelt ze van blijdschap. Het Magnificat, een
prachtig loflied, schetst een strijdbare vrouw: „Met heel mijn hart
roem ik de Heer. Machtigen stoot Hij van hun troon, maar geringen
verheft Hij.”
Maria is helemaal mens en daardoor zo herkenbaar en troostvol voor
ons. Door alle vreugde en verdriet heen die ze als mens beleefde,
koos ze altijd weer voor Jezus. Zo is ze een voorbeeld voor gelovigen.
Het laatste wat de evangelist Lucas (in de Handelingen van de
apostelen) over Maria schrijft, is dat ze na de dood en verrijzenis van
Jezus samen met de leerlingen eensgezind in het gebed bleef. De
Kerk neemt aan dat Maria gestorven is zoals alle andere mensen,
wat niet wegneemt dat God haar met geest en lichaam bij zich heeft
opgenomen. Het verschil met ons, gewone stervelingen, is dan dat
ze niet het verval van de dood kende.
Het dogma van de Tenhemelopneming
Maria Tenhemelopneming werd eind zesde eeuw door keizer
Mauritius in Byzantium ingevoerd. Later nam de heilige paus Sergius
1 (687-701) het feest over. Dat heette toen nog Dormitio Mariae
oftewel de ontslaping van Maria.
Pas in 1950 werd de tenhemelopneming onder paus Pius XII ook
een dogma (leerstelling) in de Kerk. Het conciliedocument Lumen
Gentium verwoordt dit dogma als volgt: Tenslotte is de onbevlekte
Maagd, gevrijwaard van iedere smet van de erfzonde, in het
voltooien van haar aardse levensloop, met lichaam en ziel in de
hemelse heerlijkheid opgenomen en door de Heer verheven tot
koningin van het heelal om zo gelijkvormiger te worden aan haar
Zoon, de Heer der heren en de overwinnaar van zonde en dood.
(Lumen Gentium 59)
Als moeder van de nieuwe mensheid laat zij ons zien wat wij allemaal
mogen verwachten. Ieder mens die sterft in liefde tot God wordt ten
hemel opgenomen, niet met de helft van zijn wezen, maar met heel
zijn persoonlijkheid.

Momenteel voltrekt zich in onze parochie
een verandering waar bijna niemand weet
van heeft, maar die voor de betrokken
vrijwilligers heel spannend is. We nemen
met alle rooms-katholieke parochies in
Nederland afscheid van het oude computersysteem Navision en gaan over op een nieuw en hopelijk
beter en eenvoudiger systeem DocBase. Daar kunnen nog wel
wat aanloopproblemen van komen rond ledenadministratie,
parochiebladbezorging of Actie Kerkbalans bijvoorbeeld. Mocht
u op dat gebied iets vreemds merken, meld het dan op uw locatie.
Met dit nieuwe systeem hopen we weer beter toegerust te zijn
voor de toekomst. We kunnen als kerk in dit digitale tijdperk
immers niet achterblijven.
Verder hebben we als bestuur versterking gekregen in de personen van Bert Lamers en Michiel Pouwels. Op pagina 10 en 11
stellen zij zich aan u voor en ziet u het voltallige bestuur.
Als pastoor-voorzitter ben ik hen allen dankbaar voor hun grote
inzet en betrokkenheid, maar ook voor de plezierige samenwerking en de goede constructieve sfeer tijdens onze vergaderingen.
Als bestuur stuit je nog wel eens op onbegrip, met name als
moeilijke beslissingen moeten worden genomen en lastige
afwegingen moeten worden gemaakt tussen plaatselijk en
algemeen belang. Dan is een gedeelde visie en een goede onderlinge band van groot belang. De ontwikkelingen rond de grote
dossiers van kerksluitingen en verkoop van gebouwen vorderen
langzaam maar gestaag. Zorg is en blijft het kostbare onderhoud
van gebouwen die voorlopig nog in ons bezit blijven.
Wat wel snel gaat, zijn de ontwikkelingen binnen ons pastorale
team. Op het parochiefeest van 7 juli namen wij afscheid van
pastoraal werker Mia Tankink en op de eerste zondag van de
Advent, wanneer in ons bisdom het Jaar van de Eucharistie van
start gaat, zullen we afscheid nemen van diaken Cor Peters. Het
bisdom heeft een volledige vacature erkend, maar daarvoor is
voorlopig nog geen invulling gevonden. Deze situatie is zorgelijk,
maar we blijven de schouders eronder zetten. Maar eerst breekt
de zomertijd aan. Ik hoop dat u ervan genieten kunt!
Pastoor Hans Pauw

Inzet boven: Schilderij van Rubens (1626): Tenhemelopneming van Maria
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Parochie Maria Laetitia
‘De Terborgse schuilkerk

Wie het hoofdartikel in de vorige Vreugdebode
heeft gelezen, is daarmee enigszins op de
hoogte van de stand van zaken in de Terborgse
geloofsgemeenschap. Wat in het Terborgse
gebeurt, staat min of meer model voor de
ontwikkelingen in bijna alle geloofsgemeenschappen van de Parochie Maria Laetitia.
Vanuit deze situatie zijn er vanuit Nieuw Begin initiatieven
ontwikkeld om bijeenkomsten ‘Lokaal Geloven’ te organiseren.
Vertegenwoordigers van (bijna) alle andere geloofsgemeenschappen van onze parochie komen dan bijeen om van elkaar te leren;
elkaar te inspireren en lijnen uit te zetten naar een verwachtingsvolle
toekomst.
We hebben nu drie van zulke sessies gehad en het moet gezegd: bij
menige geloofsgemeenschap is er sprake van hernieuwde energie en
inspirerende initiatieven. U kunt daar uitgebreid kennis van nemen
in de Vreugdebode, wanneer u ook de moeite neemt aandacht te
besteden aan de pagina’s van de zustergeloofsgemeenschappen.
Wellicht kunnen ze u aanzetten tot het verbreden van de activiteiten
die nu al in uw gemeenschap leven.
Als het goed is, vindt u elders in deze bode een verslag van de laatstgehouden sessie Lokaal Geloven. Ik zou zeggen: doe er uw voordeel
mee en mocht uw geloofsgemeenschap hier nog niet aan deel
hebben genomen… let op de vooraankondiging van de volgende
bijeenkomst en join the club’! Menig initiatief wordt door de verander(en)de omstandigheden geboren.
Een aardig voorbeeld hiervan is de verplaatsing van de ontmoetingsbijeenkomsten van Nieuw Begin in Terborg van de Georgiuskerk
naar het Jorishuis, naast de kerk. Met beperkte middelen is die
ruimte geschikt gemaakt voor deze gelegenheden. Zoals Jos Kunze
al opmerkt in het interview dat Cor Peters met hem, Annet Heijnst en
Henk Steentjes hield in de vorige bode: „er hangt een soort huiskamersfeer”. Daar wil ik nog wel een schepje bovenop doen: door de
veel kleinere ruimte waar we nu bijeenkomen, voelen we ons nog veel
meer en directer op elkaar betrokken. Ook is de verstaanbaarheid
veel beter geworden. Daarbij komt nog dat er door onze ‘voorgangers’ Antoon Morsink, Wilma Elferink en Annet Heijnst heel veel
aandacht wordt besteed aan de samenhang van lezingen, gebeden,
gezang, overdenking en de vormgeving van het liturgieboekje met
het gekozen thema. En dan ook nog eens de prachtige huiskamerorgelbegeleiding van Anita Simmes! Zelfs mijn nogal kritische eega
huppelt na afloop met allerlei goede voornemens naar huis.
Ik heb zo’n idee dat er in de schuilkerken van na de reformatie ook
een dergelijke sfeer gehangen moet hebben. Mijn hoogbejaarde
buurman moest in de laatste bijeenkomst op 26 mei een traantje wegpinken omdat, zoals hij zei, „het onderwerp (Blijf niet naar
de hemel staren) zo direct op mijn situatie van toepassing leek te
zijn”. En in zó’n huiskamersfeer kun je zo’n opmerking meteen bij je
buurman of -vrouw kwijt. Dan hoef je niet te wachten tot het (óók
onmisbare) traditionele kopje koffie of thee dat je na afloop geserveerd krijgt door Riet Salemink en Ingrid Steentjes, geholpen door
alle andere leden van Nieuw Begin.
De Georgiuskerk heeft een zeer interessante metamorfose ondergaan. We hebben het kunnen zien tijdens de tentoonstelling ‘Terborg
600’. Maar voor de ontmoetingsbijeenkomsten van tegenwoordig
prefereer ik toch maar onze huidige ‘schuilkerk’, het Jorishuis.
Steven van Woerkom
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Nieuw bestuurslid: Bert Lamers
Ik ben geboren in 1952 en ben
opgegroeid op boerderij
De
Scholvert in de Ossenwaard op
het Gelders Eiland tussen Lobith
en Elten, in een groot katholiek
gezin met zes broers en een zus,
waarin ik het blijde en rijke roomse
leven volop heb meegekregen en
beleefd. Op advies van vader ben ik
als timmerman begonnen en via de
leerling-gezel-meester-opleiding
heb ik mij verder ontwikkeld door
avondstudie naar mijn architectentitel in 1990.
Ik ben in 1975 getrouwd met Marjan en we hebben twee prachtige dochters (mijn mooiste ontwerpen). Zij zijn ook getrouwd.
We zijn trotse grootouders van inmiddels vier kleinkinderen.
Eind 2017 heb ik mijn architectenbureau Duoplan Doetinchem
Architecten overgedragen. Die zijn nu gevestigd in de voormalige bibliotheek, nu genaamd ‘De Steck’ in Doetinchem. Daar
kom ik gelukkig nog regelmatig en blijf ik betrokken bij nieuwe
ontwikkelingen in de bouw.
Nu genieten Marjan en ik na ons werkzame leven van zo’n kleine
50 jaar van ons pensioen.We kunnen nu meer betekenen en
genieten van onze kinderen, kleinkinderen, familie en vrienden.
Dus ook meer tijd voor de gemeenschap en onze parochie.
Zo zal ik niet alleen als lector binnen onze parochie gaan fungeren, wat ik overigens al vele jaren met plezier mag doen maar
nu ook als bestuurslid.
Ik zal mij gaan inzetten en mijn bijdrage gaan leveren zoals reeds
is uitgestippeld in het beleidsplan 2018-2021 ‘Met geloof de
toekomst in’. Dit met een enthousiasme en positieve instelling.
Ik kom tenslotte uit een positief en optimistisch nest, waarbij
ons ‘de blijde boodschap’ met de paplepel is ingegeven en hoop
dit aan onze volgende generatie weer mee te geven.
Bert Lamers
Foto: Ton Harbers

Nieuw bestuurslid: Michiel Pouwels
Mijn naam is Michiel Pouwels, ik
woon in Gaanderen, ben gehuwd
met Karin en ben vader van twee
dochters.
In de kerk treft u mij meestal als
tenor van het gemengde koor van
de St. Martinuskerk in Gaanderen.
In mijn werk heeft ‘communicatie’ altijd een sleutelrol gespeeld.
En nog steeds. Eerst - nog in mijn
uitgeverijtijd - gericht op zenden,
maar niet veel later begreep ik dat
zonder ontvangst er geen goed tweerichtingsverkeer ontstaat.
In het parochiebestuur zal ik de portefeuille communicatie
behartigen.
Concreet betreft dat onderwerpen aangaande de Vreugdebode,
onze nieuwe website, sociale media en uiteraard veel luisteren
naar u: lezers en gebruikers van onze media, onze correspondenten en onze vrijwilligers in de locatieraden.
Daar verheug ik me op.
Michiel Pouwels
Foto: Ton Harbers

Het bestuur van Parochie Maria Laetitia

Van links naar rechts: Thijs Kemperman (penningmeester), Ruud Engelaar (onroerendgoed), Anja Dijcker (secretaris), Hans Pauw (vicaris,voorzitter), Frank van Dulmen (onroerendgoed), Bert Lamers (koren, onroerendgoed), Michiel Pouwels (communicatie), Ben Preijer (begraafplaatsen, communicatie). Foto: Ton Harbers.

Toediening H. Vormsel in Parochie Maria Laetitia
Dit jaar zal het H. Vormsel in onze parochie worden toegediend op zondag 24 november en wel om 11.00 uur in de OLV
Tenhemelopening in Doetinchem. De vormheer is P. Kuipers, rector
van het Ariënsinstituut.
De kinderen die geboren zijn tussen 1 januari 2008 en 31 december
2008 komen in principe in aanmerking voor het H. Vormsel. Het gaat
dus om de kinderen die in november 2019 in groep 8 zitten.
Voorbereiding
De kinderen worden in drie groepen voorbereid op het H. Vormsel:
De vormelingen van de vier Doetinchemse locaties (OLV
Tenhemelopneming/H. Geest en H. Martinus Wijnbergen/De Huet)
worden in Wijnbergen (locatie H. Martinus) voorbereid. De coördinator is Ada Loeven (Secretariaat H. Martinus Wijnbergen/De Huet, tel.
0314 -32 37 37, woensdag en vrijdag van 9.30 tot 11.30 uur, e-mail:
rkwijnbergen@mlparochie.nl).
De voorbereiding van de vormelingen van Gaanderen
(H.Augustinus/H. Martinus), Terborg (H. Georgius) en van Etten (H.
Martinus) gebeurt ook gezamenlijk.
Het e-mailadres van de werkgroep is: vormenget@gmail.com.
De kinderen van de geloofsgemeenschappen van Ulft, VarsselderVeldhunten, Azewijn, Silvolde, Varsseveld, Breedenbroek, Dinxperlo,
Gendringen, Netterden en Megchelen worden samen voorbereid in
Ulft. De cöordinator van deze groep is: Gilbert Esser (gilbert-esser@
planet.nl).
Een aantal kinderen is reeds benaderd om zich aan te melden voor
het H. Vormsel via de scholen of een brief van de parochie. Is uw
kind nog niet benaderd en wilt u graag dat uw kind het H. Vormsel
ontvangt, dan kunt u zich aanmelden via de coördinatoren van de
VREUGDEBODE 4 JULI - AUGUSTUS 2019

werkgroepen (zie boven) of
door een aanmeldingsformulier via de website (www.
maria-laetitia.nl) te downloaden en per omgaande te
retourneren naar het Centraal
Secretariaat van de Parochie
Maria Laetitia. De sluitingsdatum voor de inschrijving van
het H. Vormsel is 21 augustus
2019.
Ouderinformatieavond:
- Woensdag 4 september 19.30-21.00 uur, locatie HH. Antonius
- Petrus & Paulus, Ulft voor de geloofsgemeenschappen:
Ulft, Varsselder-Veldhunten, Azewijn, Silvolde, Varsseveld,
Breedenbroek, Dinxperlo, Gendringen, Netterden en Megchelen.
Ouder/kindinformatieavonden:
- Woensdag 4 september 19.00-20.30 uur, locatie H. Martinus,
Wijnbergen voor de geloofsgemeenschappen van: Doetinchem,
Wijnbergen en De Huet.
- Maandag 16 september 19.30-21.00 uur, Mariakapel, locatie H.
Martinus, Etten voor de geloofsgemeenschappen van: Gaanderen,
Etten en Terborg.
Vormselwerkgroepen van de Parochie Maria Laetitia
Berrie Daalhuizen, pastoraal werker Mia Tankink, pastoraal werker
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Impulz
VNB-Persbericht

VRIJWILLIGERS
GEZOCHT!

Betekenisvol ontmoeten niet zomaar een loze kreet

Katholieke jongerengroep Impulz is op zoek naar twee of drie
vrijwilligers die zitting willen nemen in de werkgroep.

Betekenisvol ontmoeten, wat moet ik me daar bij voorstellen? Het overkwam me, zonder dat ik er erg in had.

We zijn op zoek naar (oudere) jongeren die:
• Out of the box kunnen denken
• Innovatief zijn
• Ervaring en affiniteit hebben met jongeren (15-30 jaar)
• Bijbelverhalen kunnen vertalen naar de huidige tijd
• Activiteiten kunnen organiseren
•	Een motiverende en inspirerende houding en bejegening
hebben
• Samen kunnen werken met het pastoraal team
• Open en betrouwbaar zijn

„Niets vermoedend ging ik op reis met een groep vanuit de parochie. Ze hadden me al zo vaak gezegd dat een bedevaart
echt iets voor mij zou zijn, maar ja, mijn oma deed dat vroeger en het was, in mijn beleving, iets voor ouderen. Toch heb
ik me over laten halen en ben meegegaan. Van gezicht kende ik een aantal medereizigers en sommigen zag ik wel eens
in de kerk. De reis verliep voorspoedig en al gauw trokken we als groep met elkaar op. We bezochten mooie kerken,
musea en hadden prachtige vieringen. Maar het mooiste zag ik om me heen gebeuren. Enkele jongeren die mee waren,
in het begin nog wat onwennig, hielpen waar er hulp nodig was, maar je zag ze ook gezellig zitten keuvelen op een
terrasje met een wat oudere medereiziger. Ook in ons groepje groeide er een band van vertrouwen en was het na een
paar dagen of we elkaar al jarenlang goed kenden. Saamhorigheid is denk ik wel het goede woord daarvoor, iets wat
we thuis niet meer zo vaak ervaren. Wat ben ik blij dat ik ja gezegd heb en meegegaan ben. Betekenisvol ontmoeten heb
ik in vele facetten ervaren, in gesprekken, in de contacten met medereisgenoten, een stukje verdieping van mijn geloof,
maar ook met die mevrouw die me spontaan hielp toen ik bijna struikelde. We hebben daarna nog even staan praten
en vorige week kreeg ik al een kaartje van haar.”
Kijk voor betekenisvolle ontmoetingen op: www.vnb.nl of bel met tel. (073) 681 81 11.
Een relaas als dit van Ineke over haar eerste pelgrimage horen we regelmatig. Op bedevaart gaan was iets voor mijn
moeder of voor mijn oma, maar voor mij is het niks.

principe van het bezoeken van een plaats waar je geloof verdiept kan worden. Lourdes of Fatima, maar ook Santiago
de Compostela of het Putje van Heiloo kunnen zo’n plek zijn. Door samen met anderen naar deze plek te reizen, elkaar
te helpen en met elkaar te praten ontstaat er veel meer dan een gewone reis. Het reisdoel is niet alleen belangrijk, het
ernaartoe gaan en de ervaringen onderweg zijn net zo belangrijk. Veel reizigers zullen het beamen; samen op pad,
samen bidden en samen praten en elkaar helpen maakt dat je een heel andere reiservaring beleeft dan een gewoon
bezoekje aan een stad of streek.
Wilt u weten wat er allemaal mogelijk is bij VNB, neem dan gerust contact met ons op.
									
									Namens VNB,
									Ivonne van de Kar en Roosmarie Manders
									
www.vnb.nl of bel met tel. (073) 681 81 11

Op zondag 26 mei zijn wij naar de eerste dag voor jonggehuwden/jonge gezinnen van bisdom Utrecht geweest.

De dag startte met een feestelijke Eerste Heilige Communieviering in Nijkerk. Samen met een pasgehuwd stel, een verloofd
stel en zo’n zes enthousiaste jonge gezinnen genoten we na
de mis gezamenlijk van een lunch, waarbij alle tijd was voor

Wij bieden:
• Een mooie uitdaging
• Heel veel gezelligheid
• Verscheidenheid aan activiteiten
• Begeleiding vanuit het pastoraal team
• Inspirerende collega’s

ontmoeting. Voor een eerste dag was dit een goede opkomst,

Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) maakt deel uit van de
aanstelling.

duceerden. Daarna was er crèche voor de kinderen en deelden

Voor meer informatie:
Marcel Jansen: marceljansen@outlook.com
Edwin Buijs: buijsedwin@hotmail.com

want met zo’n veertien jonge kinderen bij elkaar is een ruimte
al goed gevuld.
Na de lunch deden we een kennismakingsspel waarin zowel
ouders als kinderen op een speelse wijze zichzelf en elkaar intro-

de volwassenen de verwachtingen en wensen voor de volgende
bijeenkomsten. Er werd overeengekomen dat de doelgroep zou
worden gevormd door gezinnen met kinderen in de leeftijd van
0 t/m 12 jaar en jonggehuwden.
De wens om andere katholieke gezinnen te ontmoeten,

VNB is jaren geleden begonnen met de term ‘betekenisvol ontmoeten’. Dat staat voor de contacten en de ontmoetingen
die mensen ervaren tijdens een VNB-reis. Een moderne pelgrimage is nog steeds gebaseerd op het eeuwenoude

Eerste jonggehuwden/jongegezinnendag van bisdom Utrecht

waarmee je de gelegenheid voor je kinderen creëert om met

Fietstocht ‘Langs Heilige huisjes’

gelovige leeftijdsgenootjes om te gaan en vriendschappen

Op zondag 26 mei was de fietstocht met als thema ‘Langs Heilige
huisjes’, georganiseerd door enkele jongeren van Impulz.

te sluiten, werd door iedereen gedeeld; evenals het verlan-

Gestart werd vanaf de Petrus- en Pauluskerk in Ulft. De fietstocht,
ongeveer 30 kilometer lang, voerde de deelnemers langs 18 Heilige
huisjes in de omgeving: kerkgebouwen, voormalige kloosters en
zelfs langs een moskee, alwaar enkele nieuwsgierige deelnemers
hartelijk werden ontvangen.
Het aantal deelnemers viel helaas een beetje tegen; ongeveer 15
personen hebben de wind echter getrotseerd en de tocht tot een
goed einde gebracht.
Op de helft van de fietstocht was er gelegenheid voor een pauze in
de prachtig gerestaureerde Walburgiskerk in Netterden. Een welverdiend kopje koffie of thee met een dikke plak cake was de beloning.
De kerk was die middag opengesteld en kon tijdens de pauze bezichtigd worden, waar gretig gebruik van werd gemaakt.
Aansluitend aan de fietstocht was er een Marialof met aanbidding in
de Petrus - en Pauluskerk.

deze tijd het katholieke geloof meegeeft. Nadien gaf vicaris

gen naar geloofsverdieping en uitwisseling hoe je je kind in

Cornelissen een lezing over de jongerensynode die onlangs
heeft plaatsgevonden.

Zodra bekend is wanneer de volgende bijeenkomst is, zal dit
worden gedeeld in het parochieblad. Voor meer informatie over
deze bisdomdagen voor jonggehuwden en jonge gezinnen,
mail naar: jonggehuwdenbisdomutrecht@hotmail.com
Maria en Edwin Buijs

Een geslaagde dag, waar we goed op terugkijken, zeker door de
enthousiaste reacties van de deelnemers.
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Parochie Maria Laetitia

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

Doordeweekse vieringen van 5 juli tot en met 5 september 2019
ZORGCENTRA

Wij zijn
er voor u.
Bel ons gerust voor meer informatie of een persoonlijk gesprek over uw uitvaartwensen.

Croonemate Doetinchem
3e vrijdag van de maand

geen vieringen in de
maanden juli en augustus

Schavenweide Doetinchem
2e donderdag van de maand

geen vieringen in de
maanden juli en augustus

Den Ooiman (verpleeghuis)
Doetinchem
3e zondag van de maand

zondag 21 juli

10.00 uur

Woord- en communieviering

N.N.

Verzorgingshuis Pelgrim
Gaanderen

zaterdag 13 juli
zaterdag 24 augustus

15.00 uur
15.00 uur

Woord- en communieviering
Woord- en gebedsviering

J. Brugman
M. Stortelder

Antonia Terborg

zaterdag 6 juli
zaterdag 13 juli
zaterdag 20 juli
zaterdag 27 juli
zaterdag 3 augustus
zaterdag 10 augustus
zaterdag 17 augustus
zaterdag 24 augustus
zaterdag 31 augustus

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

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

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

Debbeshoek Ulft

vrijdag 5 juli
vrijdag 12 juli
vrijdag 19 juli
vrijdag 26 juli
vrijdag 2 augustus
vrijdag 9 augustus
vrijdag 16 augustus
vrijdag 23 augustus
vrijdag 30 augustus
vrijdag 6 september

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

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

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

Schuylenburgh Silvolde

woensdag 3 juli
woensdag 10 juli
woensdag 17 juli
woensdag 24 juli
woensdag 31 juli
woensdag 7 augustus
woensdag 14 augustus
woensdag 21 augustus
woensdag 28 augustus
woensdag 4 september

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

Woord- en communieviering
Woord- en communieviering
Woord- en communieviering
Woord- en communieviering
Woord- en communieviering
Woord- en communieviering
Mariaviering
Woord- en communieviering
Woord- en communieviering
Oecumenisch

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

Zorgcentrum Maria Magdalena
Postel Gendringen
Meulenbeek Ulft

woensdag 10 juli
woensdag 17 juli
woensdag 24 juli
woensdag 31 juli
woensdag 7 augustus
woensdag 14 augustus
woensdag 21 augustus
woensdag 28 augustus
woensdag 4 september

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

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

A. Koenders
A. Koenders
A. Koenders
A. Koenders
A. Koenders
A. Koenders
A. Koenders
A. Koenders
A. Koenders

Den Es Varsseveld

zondag 7 juli
zondag 4 augustus
zondag 1 september

10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur

Woord- en Communieviering
Woord- en Communieviering
Woord- en Communieviering

G. v.d. Munckhof
G. v.d. Munckhof
G. v.d. Munckhof

Dr. Jenny Dinxperlo

elke laatste vrijdag
in juli

11.00 uur
11.00 uur

Eucharistieviering
Woord- en communieviering

M. Smits
G. Slütter

H. Martinus Etten

elke dinsdag
elke dinsdag in juli

19.00 uur
19.00 uur

Eucharistieviering
Eucharistieviering

M. Smits
H. Pauw

OLV. Tenh/ H. Geest

19.00 uur
elke woensdag
Iedere woensdag na de mis
Rozenkransgebed

Eucharistieviering

H. Pauw

Petrus en Pauluskerk Ulft

09.30 uur
elke vrijdag
09.30 uur
in juli
elke 1ste vrijdag v.d. maand 08.30-09.15

Eucharistieviering
Eucharistieviering
Biechtgelegenheid

H. Mauritiuskerk Silvolde

elke donderdag

09.30 uur

Rozenkransgebed

De Goede Herderkerk Dinxperlo

elke 1ste woensdag

18.30 uur

Eucharistieviering/Rozenkransgebed M. Smits

H. Martinuskerk Gendringen

elke vrijdag
elke 1ste vrijdag

15.00-15.50 u. Openkerk met uitstelling
van het Allerheiligste
14.45 uur
Rozenkransgebed

Monuta
T 0315 - 630 405 (dag en nacht bereikbaar)
188x87 Adv Monuta Ulft.indd 1

15-11-17 16:31

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

De Roode Leeuw. Het moment is daar.
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In de maanden juli en augustus zijn er op vrijdag geen vieringen, wel op woensdag behalve 7 augustus!
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M. Smits
H. Pauw
M. Smits
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Weekendvieringen van 5 juli tot en met 5 september 2019
WEEKEND

OLV. Tenhemelopneming - H. Geest
Doetinchem

H. Martinus - De Huet
Wijnbergen/Doetinchem

H. Augustinus - H. Martinus
Gaanderen

H. Martinus
Etten

HH. Antonius - Petrus & Paulus
Ulft

De Goede Herder
Dinxperlo

H. Martinus
Gendringen

Zaterdag 6 juli
Zondag 7 juli
14e zondag door het jaar ( C )

Zo. 7 juli 10.00 uur
EV/Parochiefeest/afscheid Mia
H. Pauw/Team/Alle koren

Zie OLV

Zie OLV

Zie OLV

Zie OLV

Zie OLV

Zie OLV

Zaterdag 13 juli
Zondag 14 juli
15e zondag door het jaar ( C )

Zo. 14 juli 11.00 uur
EV/ einde schooljaar/ H. Pauw
Singing Kids

Zie OLV of P&P Ulft

Zo. 14 juli 10.30 uur
Inspiratieviering Taizé
Muziekcombo

Za. 13 juli 19.00 uur
Eucharistieviering/H. Pauw
Kerkkoor

Zo. 14 juli 9.30 uur
Eucharistieviering/H. Pauw/Kerkkoor
Engelse mis 14.30 uur/Hans Pauw

Za. 13 juli 19.00 uur
Communieviering/J. v. Heugten
Samenzang

Zie OLV of P&P Ulft

Zaterdag 20 juli
Zondag 21 juli
16e zondag door het jaar ( C )

Zo. 21 juli 11.00 uur
EV/H. Pauw/C.Peters
Cantor

Za. 20 juli 19.00 uur
Communieviering/J. van Heugten
Samenzang

Zo. 21 juli 9.30 uur
Bezinning

Zie OLV of P&P Ulft

Zo. 21 juli 9.30 uur
EV / H. Pauw/C. Peters
Cantor

Zie OLV of P&P Ulft

Zaterdag 27 juli
Zondag 28 juli
17e zondag door het jaar ( C )

Zo. 28 juli 11.00 uur
Eucharistieviering/H. Pauw
Cantor

Zie OLV of P&P Ulft

Zo. 28 juli 10.30 uur
Communieviering/M. Tankink
Cantor/Samenzang

Za. 27 juli 19.00 uur
Communieviering/M. Tankink
Kerkkoor

Zo. 28 juli 9.30 uur
Eucharistieviering/H. Pauw
Kerkkoor

Za. 27 juli 19.00 uur
Communieviering/J. v. Heugten
Samenzang

Zaterdag 3 augustus
Zondag 4 augustus
18e zondag door het jaar ( C )

Zo. 4 aug. 11.00 uur
EV/M. Smits/J. v. Heugten
Cantor

Za. 3 aug. 19.00 uur
Communieviering/J. van Heugten
Samenzang

Zie OLV of P&P Ulft

Zo. 4 aug. 9.30 uur
EV/M. Smits/J. v. Heugten
Kerkkoor

Zie OLV of P&P Ulft

Zaterdag 10 augustus
Zondag 11 augustus
19e zondag door het jaar ( C )

Zo. 11 aug. 11.00 uur
Eucharistieviering/M. Smits
Volare en In Laudem Dei

Zie OLV of P&P Ulft

Zo. 11 aug. 9.30 uur
Inspiratieviering

Za. 10 aug. 19.00 uur
Eucharistieviering/H. Pauw
Kerkkoor

Zo. 11 aug. 9.30 uur
Eucharistieviering/H. Pauw
Kerkkoor

Za. 10 aug. 19.00 uur
Eucharistieviering/M. Smits
Samenzang

Zie OLV of P&P Ulft

Zaterdag 17 augustus
Zondag 18 augustus
20e zondag door het jaar ( C )

Zo. 18 aug. 11.00 uur
Eucharistieviering/H. Pauw
In Laudem Dei

Za. 17 aug. 19.00 uur
Eucharistieviering/M. Smits
Herenkoor

Zo. 18 aug. 9.30 uur
Communieviering/Mariaviering
Volkszang

Zie OLV of P&P Ulft

Zo. 18 aug. 9.30 uur
Eucharistieviering/M. Smits
Cantor

Zie OLV of P&P Ulft

Za. 17 aug. 17.30 uur
Eucharistieviering/H. Pauw
Kerkkoor

Zaterdag 24 augustus
Zondag 25 augustus
21e zondag door het jaar ( C )

Zo. 25 aug. 11.00 uur
Eucharistieviering/H. Pauw
Volare

Zie OLV of P&P Ulft

Zo. 25 aug. 9.30 uur
Bezinning

Za. 24 aug. 19.00 uur
Eucharistieviering/M.Smits
Kerkkoor

Zo. 25 aug. 9.30 uur
Eucharistieviering/M. Smits
Kerkkoor

Za. 24 aug. 19.00 uur
Eucharistieviering/H. Pauw
Gemengd koor

Za. 24 aug. 17.30 uur
Communieviering/parochianen
Kerkkoor

Zaterdag 31 augustus
Zondag 1 september
22e zondag door het jaar ( C )

Zo. 1 sept. 11.00 uur
Eucharistieviering/H. Reusen
In Laudem Dei

Za. 31 aug. 19.00 uur
Eucharistieviering/H. Pauw
Herenkoor

Zo. 1 sept. 9.30 uur
Communieviering/C. Peters
Gemengd koor

Zie OLV of P&P Ulft

Zo. 1 sept. 9.30 uur
Eucharistieviering/H. Reusen
Ettens kerkkoor

Zie OLV of P&P Ulft

Za. 31 aug. 17.30 uur
EV/M. Smits/C.Peters
Kerkkoor

Doetinchem

Beeld van Maria van Lourdes tijdelijk weg uit Mariakapel Paskerk Doetinchem
Het was vele mensen al opgevallen: Het fraaie beeld
van Maria in onze dagkapel is enigszins gehavend.
Omdat iedere woensdagavond een flinke groep
parochianen na de eucharistieviering van 19.00 uur
hierbij de rozenkrans bidt ging het nóg meer opvallen.
Met name de handen zijn flink beschadigd, maar ook
op andere plekken is het schilderwerk aan restauratie toe. Bovendien is het door alle brandende kaarsjes
ook wel erg vies geworden.

Zo. 4 aug. 9.30 uur
Bezinning

Za. 20 juli 17.30 uur
Communieviering/C. Peters

Za. 27 juli 17.30 uur
Communieviering/parochianen

Za. 3 aug. 17.30 uur
EV/M. Smits

Parochiële Caritas Instelling

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

Tijd om actie te ondernemen. Pastoor Hans Pauw
heeft een oude bekende in zijn geboortedorp bereid
gevonden om het beeld weer zo goed mogelijk op te
knappen. Op tweede Pinksterdag nam hij het beeld
mee ‘in zijn rijtuigie helemaal naar Vinkeveen.’ Het is
nog niet bekend wanneer het beeld weer klaar zal
zijn. Er staat een vervangend beeld en het rozenkransgebed gaat gewoon door, ook in juli en augustus.
U bent daarbij van harte welkom!

Hebt u hulp nodig of kent u iemand die hulp nodig heeft? Misschien kan de PCI u helpen.
U kunt contact opnemen met de plaatselijke werkgroep:
- Azewijn:
Riet Koster
0314 - 65 22 03
- Dinxperlo:
Frans Vreemann
0315 - 65 12 13
- Doetinchem:
Martin Liefrink
0314 - 32 36 29
- Etten:
Ben Preijer
0315 - 32 78 86
- Gaanderen:
Ria Aarntzen
0315 - 33 02 39
- Gendringen:
Ans Robben
0315 - 23 62 36

VREUGDEBODE 4 JULI - AUGUSTUS 2019

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

Slotbijeenkomst Werkseizoen pastores
vicariaat Arnhem in Gendringen

Dé professionals
voor uw tuin

Aannemingsbedrijf

Op woensdag 5 juni waren alle benoemde pastores in het vicariaat Arnhem bijeen voor de traditionele slotbijeenkomst van het
werkjaar. Dit keer was men te gast in Gendringen.
Bij de buren van de PKN gemeente werd gesproken over het project
Groene Kerk. Wat kunnen wij als geloofsgemeenschappen doen om
meer duurzaam te leven en te werken? Hoe maak je het kerkenwerk
groener? Want het is van belang dat we goed zorgdragen voor de
schepping die de Heer ons heeft toevertrouwd. Bovendien is het
geheel in de lijn van de bekende encycliek van paus Franciscus
‘Laudato si’. Jan Jolink gaf gedegen en praktisch uitleg over het
proces hoe je meer en meer een groene kerk kunt worden. Want het
is een groeiproces.
Daarna bracht het gezelschap een bezoek aan de RK Sint
Martinuskerk waar koster Harry Tervoert en oud-collega Hetty
Bresser een boeiende rondleiding verzorgden. Vanwege de viering
van het jubileum 200 jaar RK Kerk in Gendringen was er extra veel te
zien en te vertellen. De dag werd besloten met een heerlijke maaltijd
bij restaurant Engbergen in Voorst.

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

Oscar’s Groen, hart voor het vak

Oscar’s Groen is een allround Hoveniersbedrijf, ISO 9001:2015/Groenkeur
gecertificeerd, voor aanleg en onderhoud tuinen bij particulieren, bedrijven,
instellingen en overheden. Hierbij zorgen wij voor het gebruik van eerlijke en

De Bedevaart van Oude
IJsselstreek naar Kevelaer

duurzame materialen, die passen bij uw woning en leefomgeving.
Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Bel of mail ons gerust,

De voorbereidingen voor de Bedevaart naar Kevelaer op
zondag 1 september 2019 zijn in volle gang. Als u zich op
wilt geven als deelnemer aan de wandel-bedevaart, fiets-bedevaart of bus-bedevaart, kunt u zich opgeven bij de
broedermeester in uw parochielocatie.

0315-330332 of info@oscarsgroen.nl

Oscar’s Groen

Slakweg 97,
7011 EW Gaanderen
Tel. 0315-330332

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

www.janvandulmen.nl

Volg onze projecten:

Wanneer er bij u geen broedermeester meer is dan kunt u
zich opgeven bij:
- Maurits Hoksbergen, Dominee van Dorpstraat 43,
7081 BE Gendringen, tel: 0315 - 68 56 53 of
- René Bouwmeister, Leuverinkstraat 13,
7011 EN Gaanderen, tel: 0315 - 32 73 36.

www.oscarsgroen.nl

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

“

De broedermeesters worden donderdagavond 29 augustus
tussen 19.00 – 19.30 uur verwacht op het secretariaat van
de St. Martinuslocatie in Etten voor afdracht van geld van de
deelnemers aan de bedevaart.
Uiteraard zijn ook de bedevaartgangers die op eigen
gelegenheid naar Kevelaer trekken van harte welkom.

GUV helpt
iedereen!”

De eerste leerlingen van Jezus werden “mensen van de weg”
genoemd. Ze waren vaak op pad om elkaar te ontmoeten
en te bemoedigen. Jezus is weliswaar van hen heengegaan
(Hemelvaart) maar het vuur dat Hij in hun hart had aangestoken is ondanks alles toch blijven branden.
Bij onze levenswandel als gelovige hoort dat wij het verhaal
van Jezus doorvertellen maar ook een luisterend oor zijn,
een helpende hand voor allen die we ontmoeten.
Wie uiteraard een belangrijke rol in het leven van Jezus heeft
gespeeld is Maria. Zij heeft Hem 9 maanden onder haar
hart gedragen, Hem gevoed, leren lopen en praten en het
daardoor mogelijk gemaakt de weg te volgen waartoe Hij
geroepen was.

Bert van Asselt
Algemeen directeur

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

Waar u ook verzekerd bent, GUV kan altijd helpen!

Hij heeft ons geroepen op pad te gaan. Gaat u mee?

GUV kan ALTIJD de uitvaart verzorgen en ZONDER MEERKOSTEN.
Bel RECHTSTREEKS GUV en wij regelen alles voor u.

Dag en nacht
bereikbaar:

0800 - 08 09

Namens het bestuur van de Bedevaart naar Kevelaer,
Pastor Antoon Morsink
Uitvaartverzekering
Uitvaartverzorging
Crematorium

www.guv.nl

VREUGDEBODE 4 JULI - AUGUSTUS 2019
GUV_advertentie 188 X 133 20181101.indd 1

1-11-2018 22:41:32
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Azewijn - Ulft - Varsselder Veldhunten

Breedenbroek - Dinxperlo

“Mijn grootste bezit”
Mededelingen

Mededelingen

Mededelingen

In memoriam

Mededelingen

Na een kort ziekbed is overleden Irma Mecking - Boland.
Na een korte plechtigheid is zij te ruste gelegd op ons kerkhof.
Irma mocht 87 jaren onder ons zijn.

Kermisviering bij
Schutterij De Eendracht
De jaarlijkse kermis met schuttersfeest van De
Eendracht start op zondagmorgen 14 juli om
09.30 uur met een gebedsdienst in de feesttent op het Zwarteplein.
Dit jaar is als thema gekozen: ‘Samen onderweg’. Samen sta je
sterker in het leven en als gelovige mensen mogen we weten dat
God met ons meegaat en ons gaande houdt. Diaken Cor Peters gaat
voor en het korps verzorgt de muziek. Wees welkom om 09.30 uur.

Vakantie
Vakantie, even wat anders
even er op uit gaan
even aan de zijlijn staan
zoals veel andere medelanders.

05-05-2019
Bram Siemes, De Witte Rietenweg 52, 7273 SL Mariënvelde.
Lauren Nijman, Varsseveldseweg 7, 7095 AR De Heurne.
Kay Wolsink, Aaltenseweg 42, 7091 AG Dinxperlo.
02-06-2019
Tobias ter Maat, Jachtlaan 33, 7064 EJ Silvolde.
Milan ter Maat, Jachtlaan 33, 7064 EJ Silvolde.
Otis Charlie Hollak, Rekhemseweg 8, 7004 GL Doetinchem.
Sepp Hiddink, Lage Heurnseweg 32, 7095 AM De Heurne.

Vakantie, genieten van de natuur
zo mooi in het zomerseizoen
dat zal een ieder goed doen
en op zoek naar het avontuur.

Overleden

Vakantie, ontspanning, vrijheid
genieten van de mooie omgeving
het is een unieke tijdpassering
en het geeft voor velen blijheid.
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Fijne vakantie!

08-06-2019
Bernard Erinkveld, Zorgcentrum Debbeshoek, Ulft, 92 jaar.
Zijn uitvaartdienst en begrafenisplechtigheid hebben plaatsgehad op 13 juni 2019.
08-06-2019
Wim te Pas, Ir. Sassenstraat 42, Ulft, 79 jaar.
Zijn uitvaartdienst en begrafenisplechtigheid hebben plaatsgehad op 14 juni 2019.

De Stichting Zonnebloem
doet al het mogelijke om
zieke mensen een stukje
levensvreugde
mee
te geven. Christenen
willen deze gedachte
van de Zonnebloem
uitdragen naar de
wereld om hen heen.
Om God om steun te
vragen zijn genezende
kracht aan ons over te
brengen, is er een gezamenlijke viering georganiseerd
voor al die mensen die - geestelijk of lichamelijk - lijden onder hun
ziekzijn of zich betrokken voelen bij de zieke medemens.
Op zondag 8 september om 10.00 uur in de RK-kerk De Goede
Herder in Dinxperlo is er een oecumenische viering met het
thema ‘Mijn grootste bezit’ om al die mensen die ziek zijn een
hart onder de riem te steken.
Ds. P. Bochanen zal ons hierin voorgaan. De muzikale begeleiding wordt verzorgd door de cantorij van de Protestantse
Gemeente in Dinxperlo onder leiding van Elske te Lindert.
Iedereen wordt van harte uitgenodigd om deel te nemen aan
deze viering. Voor vervoer naar de kerk kunt u contact opnemen
met Henk Wisman, tel. 0315 – 65 34 58.

Seniorenmiddag 18 september

Gedoopt

Vakantie, hele mooie tijden
gaan en staan waar je wilt
een tijd boven alles uitgetild
lopen door bossen en weiden.

Vakantie, vier het met dankbaarheid
vertrouw op Gods bewarende hand
Hij blijft met eenieder verwant
en houdt Zijn vleugelen uitgespreid.

Mededelingen

Naarmate wij ouder worden, krijgen wij meer te maken met
ziektes. Helaas hebben ook jonge mensen met ziektes te
maken, die hun leven ingrijpend kunnen veranderen. Het is
heel moeilijk, zowel voor jong als oud, om met ziekte om te
gaan en deze een plaats te geven in hun leven. Ermee om te
kunnen gaan en toch een zekere levensvreugde te behouden.

De werkgroep doet er weer alles aan om er een gezellige middag van
te maken. Maar dat kan niet zonder u.
Als u 65+ bent, bent u van harte welkom. Laat u verrassen door het
gezellig bij elkaar zijn met een viering, een hapje en een drankje en
mogelijk een onverwachte inbreng. De aanvang is om 14.30 uur in
De Goede Herderkerk.

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.

Website
Bent u in het bezit van een computer, iPad en/of mobiel?
Klik dan eens op de website van de Parochie Maria Laetitia (www.
maria-laetitia.nl). Hier staat veel informatie op over vieringen,
projecten en andere wetenswaardigheden. U kunt van daaruit naar
uw eigen locatie klikken en alle informatie volgen van uw eigen
geloofsgemeenschap.
VREUGDEBODE 4 JULI - AUGUSTUS 2019

Felicitatie
Op 5 mei zijn in de HH. Antonius – Petrus & Pauluskerk in Ulft gedoopt
Lauren Nijman en Kay Wolsing. Diaken Cor Peters was de doopheer.
Op 2 juni is ook in de HH Antonius - Petrus & Pauluskerk in Ulft
gedoopt Sepp Hiddink. Doopheer was diaken Jan van Heugten.
Graag feliciteren wij de ouders van de dopelingen en wensen hun,
samen met hun gezin, een liefdevol leven in de voetsporen van
Jezus.
Wij wensen alle vakantiegangers een bijzonder fijne tijd en indien
van toepassing: Ga met God, goede reis en behouden thuiskomst.
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Doetinchem

Rouw en Trouw: Het Laurentiuskoor

Eerste Heilige Communie

Communie thuis

De communicanten van de OLV/HG en de De Huet/Martinus
Wijnbergen werden dit jaar samen voorbereid. De Eerste Heilige
Communie was op 12 mei in de OLV.
U kunt een artikel over deze viering vinden bij de pag. van de OLV
Doetinchem.

Mevrouw Truus Waarbroek wijst u via dit berichtje nog eens op de
mogelijkheid de H. Communie thuis te ontvangen. U hoeft als u in
verband met uw persoonlijke situatie niet of moeilijk in staat bent
naar de kerk te komen, slechts aan te geven dat u graag thuis wilt
communiceren. Deze mogelijkheid bestaat al sinds onheuglijke tijd.
Het is goed om te weten dat de H. Communie thuis ontvangen ook
nu nog kan.
Bel of mail naar het secretariaat van de OLV-Ten Hemelopneming/H.
Geest; zie pagina 2 van deze Vreugdebode.

Werkgroepen Eerste Heilige Communie Doetinchem

Lokaal geloven

Op de foto bij dit stukje kijken Piet Verweijen (links) en Teun
Sanders voor de geopende kast met de gezangenboeken van ons
Laurentiuskoor samen in een exemplaar hiervan op de tafel voor
hen. In het boek staan de 76 gezangen waaruit het koor in overleg
met de betrokkenen een keuze maakt, als het in een uitvaart of bij
een huwelijk zingt, de meeste liederen vierstemmig. Piet zit in dat
koor vanuit In Laudem Dei, Teun als lid van Volare.
Tijdens het gesprek vraag ik me stilletjes af waarom de locatieraad,
ikzelf incluis, er niet eerder aan gedacht heeft het Laurentiuskoor
voor het voetlicht te halen. Want haast alles is bijzonder aan dit
koor. Om maar te noemen: het plan tot een gezamenlijk koor voor
rouw en trouw werd al gemaakt toen de Parochie Maria Laurentius
nog maar net gevormd was en de Pas en de H.Geest nog lang niet
samen waren. Liefst vier koren deden mee, naast het al genoemde
Dameskoor OLV en het dameskoor In Cantate Domino, dat net als
Volare in de H.-Geestkerk zong. Pastor Gerard de Haan en Ton Notten
gaven de eerste aanzet, begin 2012 stond het koor er.
Hoe bijzonder is het niet dat een huwelijkspaar sindsdien op het
koor kan rekenen op welke dag in de week ook en welke tijd van
de dag? Ook de nabestaanden van een overledene weten: het koor
staat klaar. Hoeveel bekendheid heeft dit koor eigenlijk?
Piet Verweijen spreek ik in zijn rol van de coördinator van het
koor. Hij is dat sinds de dood van Ton Notten in april. Diens naam
valt opnieuw… het is niet de laatste keer in dit gesprek: fantastische man, altijd aanwezig, overal aan denkend, intelligent, attent
voor iedereen, altijd een oplossing. Piet: „Het zal niet gemakkelijk
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zijn het ook goed te doen. Maar de zaken zijn goed geregeld: er is
een contactpersoon naar elk koor, we hebben een vast repertoire,
Helma Gasseling gaat de financiën doen, over de muziek overleg ik
met Diana Sommer, aan de organisten, Marijke Koster en Ton Sedee,
danken we hun grote aandeel, en Mariëtte Wasser is fantastisch.”
Ik: „Ze zal als dirigent toch niet alles van jullie goed vinden!”
„Nee, ze is zelfs streng, maar vooral enthousiast”, zegt Teun. En: „Het
Laurentiuskoor is een hechte club, er is vriendschap. Ton heeft daarin
veel invloed gehad. Hij had een sleutel die op alle deuren paste,
maar ik geloof dat hij daarnaast een onzichtbare loper had waarmee
hij iedereen bereikte. Ons aller instelling is: we moeten er altijd met
voldoende zangers zijn, we doen het graag.”
Toch zijn er ook zorgen. Het koor was in het begin 42 personen
sterk. Er waren bij elke gelegenheid als vanzelf voldoende zangers
beschikbaar. Door overlijden, verhuizing of vanwege de leeftijd of
bijzondere omstandigheden liep het aantal terug naar 25. Het wordt
moeilijker steeds op voldoende sterkte te zijn. Voor huwelijken heeft
het koor niet vaak hoeven aantreden. Piet: „Maar het aantal kerkelijke uitvaarten loopt nu ook terug. Verder blijkt de zaterdagmorgen
met twee keer per maand twee uur repetitie vooral voor de dames
lastig. De situatie in haar geheel vraagt om aandacht. Ik ben bezig
met een brief aan alle koorleden, waarin ik alles op een rijtje zet en
iedereen uitnodig mee te denken over de toekomst.”
Gerard Bomers
Foto: Ton Harbers

Mogelijk ontsnapt het nog een beetje aan uw aandacht, maar
al een hele tijd vind je op diverse plaatsen in de Vreugdebode
informatie over activiteiten die onder andere onder de naam
Lokaal geloven in onze parochie plaatsvinden; ook in deze editie
weer. De aandacht is enkele jaren lang begrijpelijk genoeg bijna
uitsluitend gericht geweest op de sluiting van kerken met alles
wat daar aan onrust en verdriet uit voortvloeit. En het eind lijkt
helaas nog niet in zicht.
Maar in enkele locaties heeft de sluiting ook geleid tot nieuwe
initiatieven.
Al een jaar of zes geleden ontstond in de geloofsgemeenschap
Georgius Terborg de Werkgroep Nieuw Begin, die in bijna elke
Vreugdebode present is. In de vorige Vreugdebode is het hele
hoofdartikel gewijd aan Nieuw Begin.
In de editie daarvoor, nr. 2, was in het hoofdartikel te lezen
hoe enkele actieve vrouwen, de ‘meisjes van de kerk’, in de
geloofsgemeenschap van De H.-Martelaren van Gorcum in
Varsselder-Veldhunten zorgt voor een nieuwe spirit en wat daar
aan activiteiten uit voortvloeien. Deze diverse lokale activiteiten
hebben intussen geleid tot bijeenkomsten waaraan vertegenwoordigers van alle locaties deelnemen.
Zaterdag 11 mei was de derde zogenoemde ‘Inspiratiedag
lokaal geloven’. De vierde is al ingeboekt in november van dit
jaar. U begrijpt het, deze bijeenkomsten beogen parochiebreed
nieuwe initiatieven te ontplooien. Die zijn ook voor en in onze
locatie van groot belang.
Namens de locatieraad & Pastoraatgroep,
Gerard Bomers

Vrijwilligersfeest 12 oktober
Niet om alvast de nodige voorpret bij u als vrijwilligers op te
wekken, al zou het mooi meegenomen zijn als u in die stemming
zou komen, maar vooral om praktische redenen kan ik u alvast
melden dat het tweejaarlijkse parochiefeest voor de vrijwilligers van
onze geloofsgemeenschap OLV- Maria Tenhemelopneming/H. Geest
zaterdagmiddag 12 oktober van 14.00 tot 17.30 uur zal worden
gehouden. Dat u het maar weet en noteert, er rekening mee houdt
en de nodige maatregelen neemt. Mogelijk moet u een vakantie
verplaatsen, misschien zelfs afzeggen, een reis omboeken, of wat
verder en anders ook.
Wij van onze kant doen we er in samenwerking met onder anderen
Marjan Hakvoort alles aan om er een gezellig en gevarieerd feestje
van te maken, gevarieerd ook in het aanbod hapjes en drankjes.
En… er is een duo dat u met een gekruid optreden verrast!
Kom allemaal! In de eerste Vreugdebode van na de vakantie, nummer
5, leest u er meer over.
U ontvangt dan natuurlijk ook nog een uitnodiging.

Hallo jongens en meisjes,
Het einde van het schooljaar is alweer in zicht. Op school zijn jullie
bezig met de laatste loodjes en dan is het vakantietijd! Ook in de
kerk gaan we ‘op vakantie’, want er zullen wat minder vieringen zijn.
Maar natuurlijk willen we eerst dit schooljaar goed afsluiten. En hoe
kunnen we dat beter doen dan met een familieviering. Die hebben
we zondag 14 juli en die is door en voor kinderen gemaakt. Komen
jullie ook nog één keertje naar de kerk?
Natuurlijk gaan we vanaf september weer verder met de kindernevendiensten en de familievieringen; zie de datums bij KIEK-INFO.

- Seniorenontmoetingsdag 18 mei
- Werkgroep Oecumene Doetinchem is op
zoek naar u en jou
Kijk op pagina 24 van locatie De Huet - Wijnbergen voor uitgebreide informatie over beide items.

Overleden
- Gerard van der Heiden, Dennenweg 5,
- Annie Keizer-Smit, Schavenweide 2,
- Gerda Heuthorst, Den Uylplein 15,
-	Truus Agelink-Huntink, Burg. Rijpstrastaat, Zelhem,
vh. Heijermansstraat 24,

87 jaar
87 jaar
83 jaar
89 jaar

Foto: Susan van Aalst

Namens de Locatieraad en Pastoraatgroep,
Gerard Bomers
VREUGDEBODE 4 JULI - AUGUSTUS 2019

23

De Huet - Wijnbergen

Etten

Vieringen

Eerste Heilige Communie

Iedere donderdag om 10.00 uur komt er een groep van ongeveer
12 mensen samen in De Wingerd. Ze houden een gebedsviering en
eenmaal in de maand ontvangen de mensen de ziekencommunie.
Na afloop wordt met een kopje koffie of thee nagepraat.
Van harte welkom allemaal.
Truus Elich, namens de groep

Seniorenontmoetingsdag geslaagd
Op zaterdag 18 mei kwamen de senioren van Doetinchem en
Wijnbergen/De Huet, locatie OLV-Tenhemelopneming/H. Geest en
locatie H. Martinus, samen bij Jansen Zalencentrum de Kruisberg.
Eindelijk was het zo ver! Veertien kinderen van beide
Doetinchemse locaties, OLV/HG en Martinus Wijnbergen/De
Huet, mochten hun Eerste Heilige Communie doen op zondag
12 mei in de OLV-kerk.
De vlaggen hingen uit. Bij de ingang van de kerk waren de
slingers opgehangen. De ouders hadden de kerk versierd, onder
andere met de zonnen die de kinderen hadden gemaakt voor
de Presentatieviering.
Tijdens de voorbereiding hebben de kinderen slingers gemaakt
met daarop de tekst: vriendschap is... Deze stroken hadden de
communicanten, vaders, moeders en opa’s en oma’s ingevuld.
Ook deze slingers kregen een plaatsje in de kerk.
De viering begon met de binnenkomst van de kinderen met
hun doopkaarsen. Een voor een werden de kinderen bij hun
naam geroepen en kwamen ze door het middenpad naar
voren. Ze plaatsten de doopkaars op de standaard, waarna de
communicanten werden verwelkomd door pastoor Pauw. Alle
communicanten kregen verschillende taken te vervullen en
namen zo actief deel aan de viering. Moederdag viel dit jaar op
12 mei. Na het Marialied gaven alle kinderen daarom een rode
roos aan hun moeder.
Wij danken pastoor H. Pauw voor de wijze waarop hij in deze
viering voorging. Wij bedanken het kinderkoor The Singing Kids
voor zijn bijdrage aan deze viering.
Daphne, Guus, Melina, Siem, Julia, Samuel, Noa, Luuk, Kiki, Joost,
Jonne, Inny, Lisa en Tieme, van harte gefeliciteerd.
Wij hopen dat jullie kunnen terugkijken op een fijne viering en
een fijne dag. Wij hopen jullie nog vaak te mogen zien.
Coördinatiegroep Eerste Communie

Omschakeling
Binnenkort wordt in onze parochie een nieuw ledenadministratiesysteem in gebruik genomen. Op dit moment zijn we druk bezig met
de voorbereidingen om de conversie zo soepel mogelijk te laten
verlopen. De huidige twee systemen die wij op dit moment gebruiken, worden hierbij gelijkluidend gemaakt. Het is bijna onmogelijk
dat dit zonder foutjes gebeurt. Mocht u de komende tijd geen
Vreugdebode ontvangen, terwijl u dat wel gewend was, of juist het
omgekeerde, dat u er wel een ontvangt terwijl dat niet de bedoeling
is, dan weet u waaraan dit kan liggen. Tevens is het nu een goede
gelegenheid wijzigingen door te geven over wel of geen opname
in onze ledenadministratie, het wel of niet ontvangen van post,
enz. aan ons door te geven. Tot juli zijn we er op de woensdag- en
vrijdagochtend van 9.30 uur tot 11.30 uur, in de zomermaanden juli
en augustus alleen op de vrijdagmorgen.

Wij begonnen met een eucharistieviering waarin ook de mogelijkheid werd aangeboden om het sacrament der zieken te ontvangen.
Het was een prachtige viering, waarin pastoor Jurgen Jansen van de
Gabriëlparochie voorging met assistentie van pastor Mia Tankink.
Na een lekker drankje hebben we samen gekeken naar een PowerPointpresentatie, waarin de activiteiten werden getoond vanuit de
hele parochie en met name van Doetinchem/Wijnbergen en De
Huet. De mensen herkenden zich in allerlei foto’s van evenementen
en vonden de verhalen erbij heel interessant.
Natuurlijk was er ook tijd om gezellig bij te praten. Pastoor Pauw
kwam nog even langs. Dit werd zeer
gewaardeerd. Na een heerlijke lunch
kwam er veel te snel een einde aan deze
mooie dag, met heel veel dank aan de
bezoekersgroep. „Jammer dat het voorbij
is”, was een veelgehoorde opmerking.
Dus wij zeggen: Graag tot de volgende
keer.
Namens de groep, Mia Tankink, pastoraal werker

Werkgroep Oecumene Doetinchem is
op zoek naar u en jou
Iedere tweede zaterdag van de maand is er in Doetinchem in de
Wingerd een oecumenische vesperviering. Wij, de diverse leden
van de werkgroep die deze vieringen voorbereiden, zijn van huis uit
katholiek of protestant. Dit maakt dat de vieringen een eigen karakter krijgen met elementen van beide tradities. We steken een kaars
aan, lezen uit de bijbel en zingen liederen die worden begeleid op
de piano en af en toe een gitaar of een ander instrument.
Wij ervaren de voorbereidende bijeenkomsten van twee of drie
personen voor de vespervieringen als heel zinvol, zoals we ook het
mee voorgaan als heel inspirerend ondervinden. Hierbij hebben we
behoefte aan ook uw inbreng en hulp.
Zou u eens willen meedenken over een thema? En teksten, liederen en gedichten uitzoeken? Hiervan iets willen voorlezen tijdens
de viering? Wanneer u zich aangesproken voelt, wordt u van harte
uitgenodigd om u te melden bij Petra Elfrink, p.elfrink@live.nl, of te
bellen met Emma Jansen, tel. 0314 - 34 27 14.

Overleden

- Ben Hengeveld;
- Riet Braam-Looijschelder;

Geslaagde Seniorenmiddag
Op vrijdag 17 mei 2019 was
alweer de elfde editie van de
omgekeerde bezoekmiddag.
In plaats van de mensen te
bezoeken werden de mensen
uitgenodigd in de Mariakapel
voor een gezellige middag. Het
was mooi om te zien dat we
weer een paar nieuwe gezichten mochten verwelkomen.
De middag werd begonnen
met een kopje koffie of thee
met een lekker slagroomsoesje.
Vervolgens was het woord
aan de quizmasters Bram
Verheij en Sjoerd Jansen. Zij
hadden diverse afbeeldingen
van bekende (oud-)acteurs,
voetballers, zangers etc. in
een presentatie verwerkt. De
aanwezigen moesten vervolgens raden wie de betreffende
persoon was. Eenieder deed
fanatiek mee, want er viel
chocola te winnen! Uiteindelijk
wisten negen aanwezigen alle
vragen goed te beantwoorden waardoor er geloot moest
worden. De tweede en derde
prijs gingen naar mevrouw
Thuis en de heer en mevrouw
Leijzer.
De eerste prijs was voor
mevrouw Frerix. Zij ging er met
een grote doos Merci vandoor.

Vervolgens was het tijd voor de
Mariaviering. Pastor Mia Tankink
ging voor in deze communieviering. Voor de gebeden en
liederen had ze een PowerPoint
gemaakt zodat iedereen mee
kon doen. De Marialiederen
werden uit volle borst meegezongen en Mia ging na de
viering nog enthousiast met de
aanwezigen in gesprek. Daarbij
werden onder andere wat
actualiteiten uit de parochie
besproken.
In de pauze werd er een lekker
drankje geschonken. Ook
werden de aanwezigen getrakteerd op een hapje en zelfs
de warme hap (‘bruin fruit’)
ontbrak niet.
Daarna was het tijd voor de
buurvrouwen (Thea Kaaijk en
Ria Wieskamp). Zij wisten de
mensen te vermaken met de
nodige grappen en anekdotes.
De dames kwamen als verschillende typetjes op; van non tot
boerin. Bij de aftocht als nonnen
zongen de buurvrouwen het
‘Immaculata’. Zelfs tot na het
optreden zongen de bezoekers
dit lied door.
Al met al een erg leuk en afwisselend optreden.
Als kers op de taart bood Henk
Helmes spontaan aan om enkele

Iedereen luistert en kijkt geboeid naar de twee buurvrouwen.

nummers op zijn mondharmonica te spelen. Hij nam de
aanwezigen mee terug naar hun
kindertijd met nummers als ‘In
een groen groen knollenland’ en
‘Roodborstje tikt tegen ’t raam’.
Henk, bedankt voor deze mooie
geste!
Voordat men er erg in had, was
deze middag voorbij en getuige
de positieve reacties van de
bezoekers was het weer meer
dan geslaagd!
Graag tot de volgende keer!
De twee nonnen Thea Kaaijk en
Ria Wieskamp.

Bezoek aan huis
De totaalopbrengst van de vastenactie bedroeg dit jaar €1.181,43.
De helft hiervan was bestemd voor de bisschoppelijke vastenactie
en de andere helft voor de Stichting Huis van Marabout Gambia.
Tijdens het schrijven van dit artikel is Wilfried Holtus (bestuurder
van deze stichting) in Gambia. In de volgende uitgave van de
Vreugdebode zal hij verslag doen van wat ze met het geld kunnen
doen en al hebben gedaan.
Weliswaar is er een mooi bedrag opgehaald, maar helaas wat
minder dan vorig jaar. Doordat er enkele collectanten zijn
gestopt, hebben we in drie wijken niet kunnen collecteren. Heeft
u volgend jaar wat tijd over om te helpen collecteren, laat het dan
weten via het secretariaat van onze geloofsgemeenschap, tel.
0315 - 34 24 98 of 06 -12 67 88 24.

86 jaar
94 jaar

Wist u dat, wanneer u ziek bent en/of gewoon een bezoekje van de
bezoekersgroep op prijs stelt, u dit door kunt geven aan het secretariaat van onze geloofsgemeenschap: tel. 0315 - 34 24 98 of 06 - 12
67 88 24? Wij zijn bijvoorbeeld niet altijd op de hoogte van ziekenhuis- of verpleeghuisopname. Schroom niet om dit door te geven.
Wanneer u dit wenst, is het ook mogelijk om te worden bezocht
door iemand van het pastoresteam. Ook dit kunt u doorgeven aan
het secretariaat.

Verjaardagen

Tot en met 8 juni vierden de volgende 80-plussers van onze
geloofsgemeenschap hun verjaardag:
- Mevrouw W.M.G. Pastoor-Thijssen: 26 april
80 jaar
- Mevrouw J.M. Berendsen-Jansen: 29 april
87 jaar
- De heer H.A.J. Bosman: 30 april
84 jaar
- De heer J.H.M. Keurentjes: 17 mei
84 jaar
- Mevrouw J.B.M. Kruese-Kock: 30 mei
95 jaar
Namens geloofsgemeenschap H. Martinus, van harte gefeliciteerd!

Carla en Joop, secretariaat
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Gaanderen

Parochiële Caritas
Instelling (PCI)

Koninklijke onderscheiding Bart Rysavy

Mede dankzij uw gulle giften in de Caritas
Collectekist kan onze PCI-werkgroep
weer een zomervakantiepakket aanbieden aan kinderen in Gaanderen die niet
op vakantie kunnen omdat daar in het gezin geen geld voor is. Het
betreft 11 adressen met in totaal 24 kinderen. Een verrassing in de
vorm van een cadeaukaart die de kinderen zelf mogen besteden en
wat zomerspeelgoed.
Namens alle kinderen: hartelijk bedankt.

Vrijwilligersfeest 2019
Wij prijzen ons gelukkig met de vele vrijwilligers die betrokken
zijn bij onze geloofsgemeenschap.
Zo’n 170 mensen zetten zich in voor de St. Augustinus-Martinusgeloofsgemeenschap. En geen van deze vrijwilligers staat op de
loonlijst. Niet omdat ze geen salaris waard zijn, maar omdat ze
onbetaalbaar zijn.

Foto genomen tijdens het Vrijwilligersfeest in 2018

Graag nodigen wij alle vrijwilligers uit voor een bedankfeest.
Op zaterdagmiddag 20 juli is er weer een tuinfeest voor de vele
mensen die zich inzetten om onze geloofsgemeenschap levend
te houden. Een persoonlijke uitnodiging volgt nog.
De Locatieraad.
Foto: Jos Heutinck

Week van ontmoeting van 30 september tot 5 oktober
Samen met de Buurtcoaches, ’t Gaanderhuus, Centraal Senioren
Overleg (CSO)–Doetinchem, de Diaconie van de Protestantse
Gemeente, de Zonnebloem en onze werkgroep PCI organiseren wij
een Week van Ontmoeting, van maandag 30 september tot en met
zaterdag 5 oktober.
Niet toevallig valt deze week samen met de ‘landelijke week tegen
de eenzaamheid’. Behalve dat er aandacht wordt gegeven aan
ontmoeting voor inwoners die zich eenzaam voelen, is het óók
een ontmoeting in de samenwerking tussen een aantal informele
partijen die het dorp Gaanderen rijk is. Sámen aan de slag voor de
inwoners van Gaanderen en werken aan blijvende contacten tussen
de inwoners van Gaanderen.
Er is al een heel programma voorbereid. Het aanbod is heel divers
en voor elk wat wils. Nog voor de zomervakantie komen er zwerfkaarten en flyers waarop wordt uitgelegd wat aangeboden wordt en
hoe u zich kunt opgeven. Heel belangrijk is dat we elkaar wijzen op
de mogelijkheden om deel te nemen aan de Week van Ontmoeting.
Help elkaar daarmee, want we zien dat we juist de mensen die we zo
graag uitnodigen, vaak niet bereiken. De flyers en zwerfkaarten kunt
u tegenkomen in de dag- en weekbladen, de Gaanderbode, bij de
huisarts, de tandarts, in winkels en in de Trefkuul.
Bij het uitgaan van dit bericht voor deze Vreugdebode lagen de

flyers en zwerfkaarten nog bij de drukker. Maar hebt u interesse en
weet u niet hoe u zich (of een buurman, buurvrouw, vader, moeder,
bekende enz.) kunt opgeven, stuur dan een e-mail naar h.r.aarntzen@gmail.com. Dan wordt u verder geholpen.
Wat mag u zoal verwachten:
• Maandag 30 september 11.30-14.00 uur: lunchen in ’t Gaanderhuus,
de Pastorie, de Trefkuul; locatie-voorkeur zelf te kiezen.
• Dinsdag 1 september : huifkartocht naar de Slangenburgkerk,
ontvangst, rondleiding en uitleg en afsluitend een hapje en
drankje.
• Woensdag 2 september 14.30-16.00 uur: muziekmiddag in de
Pelgrim, afgewisseld met verhalen door de voorleesbrigade van
de Gruitpoort.
• Donderdag 3 september 14.30-16.30 uur: karaoke met alle bezoekers en playbackoptredens door kinderen van de naschoolse
opvang, in de kantine van VVG’25.
• Zaterdag 5 september: Ontmoetingsmiddag van de Zonnebloem
zoals de Zonnebloem Gaanderen-Slangenburg dit al jaren
aanbiedt.
Laten we elkaar gaan ontmoeten, u bent van harte welkom!

Wist u trouwens dat onze werkgroep PCI is genomineerd voor de
Mgr. Ariënsprijs? De Locatieraad heeft de initiatieven en acties van
de werkgroep voorgedragen aan het Ariëns-Comité en de Diocesane
Kerkelijke Caritas Instelling van het Aartsbisdom Utrecht. Het is een
prijs om werkgroepen te bemoedigen, te waarderen en hierdoor
diaconale initiatieven te stimuleren.
U kunt uw waardering voor onze activiteiten tonen door te stemmen
op onze werkgroep, via www.dkci-utrecht.nl Ariënsprijs diaconie
2019/projecten Ariënspublieksprijs 2019/Nr. 21 PCI .
Werkgroep Martinuskerk Gaanderen, Parochie Maria Laetitia

Dauwtrappersmis
Donderdag 30 mei 2019. Vele mensen waren al voor dag en
dauw opgestaan om de Openluchtviering van Hemelvaart mee
te vieren. Pastoor Pauw noemde de plaats, het Monicakerkhof,
een passende plaats voor Hemelvaart. „We zijn omringd door de
graven van onze dierbare overledenen die al zijn gaan ‘hemelen’
en door prachtig bloeiende struiken en planten, zingende
vogels en kwakende kikkers.”
Na de sfeervolle eucharistieviering wandelde of fietste een
groot deel van de mensen naar Ulft, al waar we in ‘t Kruispunt
heel hartelijk werden ontvangen met koffie, thee, broodjes en
warme gastvrijheid. De vrijwilligers van ‘t Kruispunt: hartelijk
bedankt.

Dauwtrappersmis in de vroege ochtend van Hemelvaart.
Foto: Hans Aarntzen

Glas-in-lood
De realisatie van de opbaarkapel achter in de kerk is weer een stapje verder.
Eugène van Gestel brengt de glas-in-lood ramen, die hij gemaakt heeft, naar de
vrijwilligers die de raampjes in de nieuwe kapel gaan plaatsen.
Foto: Hans Aarntzen
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Gastvrije ontvangst in ‘t Kruispunt in Ulft.
Foto: Wilmien Tuenter
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Na de prachtige eucharistieviering, zaterdag 15 juni, - ‘n
twee-heren-mis met twee koren, te weten pastoor Hans Pauw
en onze oud-pastoor Peter Ambting, en het Gemengd Koor en
het Interparochieel koor uit Etten - werd Bart Rysavy koninklijk
onderscheiden door burgemeester Mark Bouman. Een prachtige
waardering van de gemeenschap voor Bart; voor zijn jarenlange
betrokkenheid en intensieve inzet en muzikaliteit in de geloofsgemeenschap. Ook als leraar Engels heeft Bart veel jongeren
ondersteund in hun schoolloopbaan en op sportgebied, onder
andere bij Volleybalvereniging Volga.
Na de viering werd er een receptie aangeboden en vele mensen
bleven gezellig samen onder het genot van een hapje en drankje.
Bart, hartelijk gefeliciteerd en geniet samen met Annie na van
deze mooie huldeblijk.

Kerk in vakantietijd
Op zondag 14 juli om 10.30 uur is er samen met de Protestantse
Gemeente Gaanderen-Slangenburg een Inspiratieviering in de
geest van Taizé, met medewerking van het Taizé-muziekcombo van
de Slangenburgse kerk. In de hele zomervakantietijd wordt er elke
zondag een viering en/of bezinningsmoment aangeboden.
Op de zondagen 21 juli, 4 augustus, 11 augustus, 18 augustus en 25
augustus zijn dit ‘Bezinningsmomenten’:
- luisteren naar betekenisvolle woorden en mooie muziek
- een moment van rust en bezinning
- ontmoeten van bekenden uit de geloofsgemeenschap
- ontmoeten van toeristen en mensen op doortocht
- even tot jezelf komen
- even tot God komen
Deze Bezinningsmomenten beginnen steeds om 9.30 uur en duren
een klein uurtje. Na de viering is er gelegenheid om elkaar te
ontmoeten met een lekker kopje koffie of thee.
Op zondag 28 juli is er een communieviering met pastor Mia Tankink.
Deze begint om 10.30 uur.

Overleden
Op maandag 27 mei is overleden Leo Smits, Leonardus,
Franciscus, in de gezegende leeftijd van 93 jaar. Leo was een
bekend en geliefd man in ons dorp. Velen herinneren zich zijn
humor, verhalen en schilderkunst. Op dinsdag 4 juni was voor
hem de gezongen uitvaartdienst in de St. Martinuskerk, waarna
hij werd gecremeerd in crematorium Yardenhuis Achterhoek.
Moge vele mooie herinneringen het verdriet om Leo’s heengaan
verzachten. Dat hij ruste in vrede.
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Gendringen - Megchelen - Netterden

Silvolde - Varsseveld

Pontificale viering 200
jaar eigen kerk
St. Martinus Gendringen

Opbrengst Vastenactie

Overleden

Collecteopbrengst met de vastenzakjes is € 1.073,58 en € 155,00 aan
machtigingen.
Totale opbrengst H. Martinusparochie in Gendringen € 1.228,58.
Een prachtig resultaat!
Wijkcontactpersonen (collectanten), hartelijk dank voor jullie tijd en
inzet!

27 april
Lena Burgers-van Wissen,
91 jaar.
Wij bidden voor haar eeuwige rust.
Wij wensen haar familie veel sterkte en kracht.

Namens de MOV, Willy van Toor en Wilma Blumer

Na een geslaagde dialectviering op Pinksterzaterdag vond op
zondag16 juni het hoogtepunt van de feestelijkheden plaats
rond ‘200 jaar eigen kerk’.
Op deze mooie morgen van het feest van de H. Drievuldigheid
werd de eucharistieviering voorgegaan door Kardinaal Eijk met
als celebrant pastoor Pauw en assistentie van diaken Peters.
De voorzitter van de locatieraad dhr. Schepers heette op deze
heuglijke dag eenieder welkom. Het koor zong de Missa Brevis
van Charles Gounod.

Mededelingen

In augustus zijn er geen vieringen
in onze geloofsgemeenschap!

Wandeltocht naar
Kevelaer

De kardinaal refereerde in zijn preek aan het leven van de H.
Martinus, de patroon van onze kerk. ”De H. Martinus was een
moedige getuige van de H. Drievuldigheid en kreeg in zijn leven
steeds meer de uitstraling van Jezus zelf”
De kardinaal sprak de wens uit dat de H. Martinus voor onze
geloofsgemeenschap richtinggevend mag zijn en blijven.
Pastoor Pauw bedankte aan het eind van de viering alle
medewerkers, waaronder het kerkkoor.
Na de zegen trok de schutterij van Wals Wieken Milt de kerk
binnen om de voorgangers, de lector en de acolieten naar buiten
te begeleiden. Daar stond G.O.V. (Gendringse Orkest Vereniging)
al klaar voor een muzikale hulde waarna schutters uit Wieken
een daverend saluutschot lieten horen, een gelijktijdig schot uit
meer geweren.
De kardinaal bedankte de schutterij en de orkestvereniging
hartelijk, waarna G.O.V. de voorgangers en de aanwezige
parochianen begeleidde naar de Gent waar men nog kon napraten onder het genot van een drankje en een hapje.
Hetty Bresser

Op zondag 1 sept. gaan vele
parochianen van de Parochie
Maria Laetitia per bus, auto of
fiets naar Kevelaer.
Op die dag wordt er voor de
tiende keer ook vanuit Megchelen
naar Kevelaer gewandeld. U kunt
daar ook aan deelnemen.
Er wordt om 03.00 uur ‘s nachts vanuit het Martinuspark tegenover café de Kievit, Millingseweg in Megchelen gestart.
De wandeling is ongeveer 39 km.
Kosten: € 5.00 pp . Hierin zit voor de drie pauzes onderweg koffie
en fruit en de terugreis van Kevelaer naar Megchelen.
De terugreis zal zondagmiddag ongeveer 14.30 uur zijn.
Er rijdt een bezemwagen mee o.l.v. Harry Tiemessen. In deze
wagen kunt u voedsel voor de pauzes leggen en eventuele
regenkleding. En wat ook voor getrainde wandelaars kan gebeuren - dat u een verkeerde stap zet en uitvalt - dan zal Harry u met
mooie muziek in zijn bezemwagen opnemen.
U kunt zich opgeven bij:
Bertus Menting in Megchelen, tel. 0315 - 37 76 87.

Niet zonder mij!

Uitnodiging voor de startviering van 1 september
Het is in de dagen rond Pinksteren dat wij u uitnodigen voor de
start- en vrijwilligersviering van 1 september.
Met de organisatie moeten we nog beginnen maar de traditie
vraagt voor de liefhebbers om een fietstocht waarna op een
locatie in het buitengebied een oecumenische gebedsviering plaatsvindt en er gelegenheid is voor ontmoeting bij een
eenvoudige lunch.
Tussen nu en straks ligt een ‘zee’ aan vakantietijd. Even alles
loslaten om met nieuwe energie en vol vuur in september weer
van start te gaan.
Vol vuur…een gedachte die na ligt in deze Pinkstertijd. De
eerste vrijwilligers brachten het verhaal van Jezus op voor
iedereen verstaanbare wijze bij de mensen.
Ze gingen op weg en wisten een steeds groter wordende
groep mensen te begeesteren en aan zich te binden.
Dat verhaal van Jezus vertelt zich door tot de dag van vandaag.
We nemen het mee op onze wegen om ons er straks weer door
te laten inspireren.
We hopen van harte dat u dan de concrete informatie volgt
over onze plannen zodat u in uzelf zegt: “Dit niet zonder mij.”

Deze dienst heeft als thema: ’Vrede verbindt over grenzen’ en wordt
zondag 15 september gehouden om 10.00 uur in de Protestantse
Kerk in Gendringen.
Dominee Theo Menting (Protestantse Kerk Gendringen) en diaken
Cor Peters (Parochie Maria Laetitia) gaan voor in deze viering.
In nummer 5 van de Vreugdebode meer informatie over deze viering.

Wij wensen u een fijne vakantie en ontmoeten u graag op 1
september bij onze startviering.
Voor de Oecumenische Werkgroep
Joop Kraan

Vriendschap - vakantie
Op de een of andere manier passen die twee woorden goed bij
elkaar en niet alleen omdat ze allebei met de letter V beginnen.
Zomer, vakantie, de tijd om tot rust te komen en vriendschap te
verdiepen.
Vriendschap maakt ons leven aangenaam en waardevol. Ze brengt
zonneschijn in je leven. Een gouden zon die opeens door de wolken
breekt. Vriendschap geeft kleur aan ons leven en is liefde zonder
vleugels. Een echte vriend of vriendin is iemand die je de hand reikt
en je hart raakt. Het is een kostbaar geschenk. Je bent niet meer
alleen. Er is iemand tegen wie je alles kunt zeggen, die naar je wil
luisteren, je begrijpt en op wie je altijd kunt rekenen. Soms kun
je uren praten, lachen en huilen, maar ook stil bij elkaar zijn. Zo
zonder woorden is ook vriendschap. Natuurlijk hoef je het ook niet
altijd samen eens te zijn, je mag ook best van mening verschillen.
Ook in zo’n situatie moet je jezelf kunnen zijn. Eigenlijk heb je niet
zoveel vrienden nodig. Ik hoorde laatst op de radio een mooi lied:
een handvol is genoeg! Vrienden om mee te stikken van het lachen
en vrienden voor het stillen van de pijn.
Vriendschap heeft geen woorden nodig: het is alleen kunnen zijn
zonder de diepe angst van eenzaamheid. Het is een wonderlijk
mengsel van liefde en wederzijds begrip, het geeft je kracht en
moed. Maak er dus tijd voor, want leven en delen met een ander, je
medemens, dat is de poëzie in de proza van het leven.
Vriendschap gaat uit naar velen; ze heeft iets weg van het wonder
van Gods liefde voor de mensen.
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Gezamenlijke oecumenische werkgroepen Oude IJsselstreek

Wij branden een kaarsje :
Voor een goede reis van alle vakantiegangers
en een behouden thuiskomst.

Anny Raben
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Oecumenische Vredesdienst 2019

Vooraankondiging
Marinus van den Berg spreekt over het
thema: ‘Lijden aanzien…?’
Kom je voor een avond over lijden je huis
uit? Het lijden dat de televisie op allerlei
manieren laat zien, is veelal wel aan te zien
of niet en dan ga je naar De Wereld Draait
Door. Als je zelf lijdt, heb je een ander
verhaal, maar wie wil en kan dat beluisteren of aanzien? Lijden
willen we oplossen. Lijden willen we verklaren of verlichten. We
willen er iets aan doen, maar lijden aanzien...?
Na 40 jaar als geestelijk verzorger/pastor zich verbonden te
hebben met verpleeghuizen en de thema’s van verlies, sterven,
dementie schreef Marinus van den Berg het boek: Lijden verlichten. Lijden aanzien… onmacht ervaren… wat wel en niet doen.
Hij komt vanuit zijn eigen ervaringen luisteren en praten met
iedereen die zijn huis uit komt op donderdag 26 september a.s.
Plaats:
Aanvang:
Entree:

Kerkelijk Centrum De Wingerd,
De Huet - Wijnbergen
20.00 uur
€ 5,00
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Terborg

Op weg naar Hemelvaart en Pinksteren

Georgiuskerk weer open
Als geloofsgemeenschap zijn wij erg blij met de manier waarop
de Georgiuskerk voor het eerst sinds de verkoop in november weer in gebruik is genomen. Een grote verbouwing heeft
gezorgd voor enorme ramen met uitzicht op het Gravenpad,
inclusief een deur die toegang geeft tot een mooi terras. Nu
valt pas op hoe groot het hoogteverschil is van de kerk en het
achtergelegen grondstuk. Via trappen kun je het terras op en
af. Honderden plantjes maken deze ‘zit op het zuiden’ geheel
compleet. Het horecagedeelte in de kerk ziet er gezellig uit,
mede door het hergebruik van de prachtige grote kasten uit de
sacristie.
Expositie 600 jaar Terborg

Wat bij onze medeparochianen en kerkgangers vooral in de
smaak is gevallen: de tentoonstelling 600 jaar Terborg. Het is een
hele bijzondere tentoonstelling die veel herinneringen oproept
en als dat dan ook nog op zo’n historische locatie is... Waar voor
menige parochiaan sowieso al veel herinneringen liggen. Dan
kun je spreken van een ideale start voor hergebruik van onze
prachtige Georgiuskerk. Zelfs de meest verstokte mopperaar (en
die was er zeker) moest toegeven: dit ziet er toch wel heel mooi
uit en wat is het fijn dat de kerk nog op deze manier gebruikt
kan worden.
En laten we de Mariakapel direct na de ingang van de kerk niet
vergeten. Met de nieuwe eigenaar is afgesproken dat de kapel
behouden blijft, nog minimaal tien jaar. En dat is maar goed ook!
Nog steeds worden er wekelijks tientallen kaarsjes aangestoken,
dus daar is zeker nog behoefte aan. Bij jong en bij oud, bij gelovigen en bij niet-gelovigen. Een spiritueel moment waarbij je even
tot rust kunt komen.
Afscheid nemen van een kerkgebouw is pijnlijk en heeft
afgelopen jaren ook binnen onze geloofsgemeenschap voor
emotionele momenten gezorgd. Dat moet ook: boosheid,
onbegrip, verdriet… het mag er allemaal zijn. Na zo’n periode
is het extra fijn om te merken dat de algemene stemming nu
positief is. En dat deze prachtige kerk voor Terborg behouden
is gebleven.
Werkgroep Nieuw Begin

Terras achterzijde
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Op zondag 26 mei organiseerden wij alweer de 53-ste
Ontmoetingsbijeenkomst. Vanaf dit jaar houden wij de bijeenkomsten in ons Jorishuis en we mogen telkens zo’n kleine 40
parochianen verwelkomen. Ook komt er met enige regelmaat
een ‘vreemdeling’ bij ons op bezoek en dit keer was dat een oude
bekende, namelijk iemand die decennia geleden naar Canada was
geëmigreerd en jaarlijks terugkomt voor familiebezoek. Samen met
zijn zus (een vaste bezoekster) kwam hij deze ochtend naar onze
Ontmoetingsbijeenkomst. Meneer zag oude bekenden terug en
vond het een fijne bijeenkomst met heerlijk gezang, mooie orgelmuziek en inspirerende teksten. Hij nam nog een aantal extra boekjes
mee naar huis (misschien voor de familie in Canada?).
Het thema van deze ochtend: ‘Blijf niet naar de hemel staren’. We
bevinden ons in de periode tussen Pasen en Hemelvaart/Pinksteren.
Voor de apostelen was dat indertijd een zware periode: hun grote
voorbeeld, inspirator en vriend was er niet meer. Hoe moesten zij
verder zonder Jezus? Ieder van ons komt dat ook tegen in zijn of haar
leven. Iemand kwijtraken kan voelen als verlaten worden. Verlaten
worden is erg. Verlaten worden is pijnlijk. Maar… verlaten worden
geeft ook ruimte, nieuwe ruimte om op weg te gaan. Ruimte om
nieuwe mensen te ontmoeten. God wil niet dat wij verlamd raken
door onze eenzaamheid. Hij wil ons ontmoeten. Hij wil ons ontmoeten in andere mensen. Dus blijf niet naar de hemel staren, blijf niet
wachten totdat de deur een keer opengaat. Hemelvaart is verlaten worden en op weg gaan. Er kunnen wonderen gebeuren. De
slottekst van deze Ontmoetingsbijeenkomst:
Als je niet omhoog kijkt, niet je ogen naar boven richt,
zul je nooit de zon zien met haar licht.
Als je niet omlaag kijkt naar de grond waarop je staat,
zul je nooit de steen zien die jou pijnlijk vallen laat.
Als je niet vooruit kijkt, niet het onbekende ziet,
grijp je naast de kansen die de toekomst je nu biedt.
Als je niet terug kijkt naar de sporen die je maakt,
zul je nooit de mens zien die steeds meer op afstand raakt.
Welke weg je inslaat, welke richting je ook kiest.
Altijd blijft er iets over dat je uit het oog verliest.
Welke weg is beter, welke richting is verkeerd?
Nooit zul je het weten als je niets doet of probeert.
Na afloop was er koffie en thee voor iedereen en werd er nog uitgebreid nagepraat. De eerstvolgende Ontmoetingsbijeenkomst is
tegelijk de opening van het werkjaar. Dat is op woensdag 11 september om 19.00 uur wederom in het Jorishuis. Iedereen is van harte
uitgenodigd voor die bijeenkomst. Komt u ook?

Verjaardagen

Mevrouw A. Slutter-Lucassen
80 jaar
Mevrouw P. Scholten -Bolder
89 jaar
Mevrouw J. Heuskes
96 jaar
De heer A. van Hagen
86 jaar
De heer J. Ikink
89 jaar
Mevrouw W. Crolla-ten Have
87 jaar
De heer M. Rözer
88 jaar
Mevrouw M. Bruijns
87 jaar
De heer J. Martens
87 jaar
Mevrouw M. Thissen-Braun
93 jaar
De heer A. Nobel
88 jaar
Mevrouw H. Bergevoet-Berendsen
85 jaar
Mevrouw A., Wentink-Massop
88 jaar
Mevrouw S. Gijsbers-Geerts
86 jaar
Mevrouw Th. Bekker
92 jaar
Namens de geloofsgemeenschap van harte gefeliciteerd.

• DUURZAME TECHNIEKEN
• GAS, WATER EN ELEKTRA
• SANITAIR EN BADKAMER
• LEVENSLOOPBESTENDIG WONEN
• SERVICE EN ONDERHOUD
• VERWARMING EN AIRCO
• ZINK- EN DAKWERK

Grotestraat 49 | Gendringen
(0315) 68 14 73
www.blumergendringen.nl
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Kleine gebaren worden grote gebaren op het moment
dat liefhebben oneindig wordt. Juist daarin wil Agelink
Uitvaartzorg van grote betekenis zijn. Uit respect voor
de overledene en uit compassie naar de nabestaanden.
Uitvaartzorg uit liefde.

Doetinchem
Uitvaartcentrum Agelink
Terborgseweg 126
7005 BD Doetinchem

Ulft
Aula Antonius
Doctor Ariënsstraat 1
7071 AH Ulft

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