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

Parochie Maria Laetitia:
Interview met scheidend diaken Cor Peters
Vrijwillige bijdrage voor de Vreugdebode
Agenda: Vorming & Toerusting en Ontmoeting & Inspiratie
‘Torentje, torentje bussekruit’ door Gerard Bomers
Pastorale column: Maria Moeder van de Kerk
Diaconaal beraad
‘Van de bestuurstafel’ door Ben Preijer
Doordeweekse vieringen van 18 oktober tot en met 12 december 2019
Breedenbroek - Dinxperlo:
Wereldlichtjes 8 december
Parochie Maria Laetitia:
Weekendvieringen van 18 oktober tot en met 12 december 2019
Azewijn - Ulft - Varsselder/Veldhunten:
Eerstvolgende geplande vieringen
Etten:
Allerzielenviering in Etten
De Huet - Wijnbergen:
Uitnodiging Martinusfeest
Geloof er maar in!
Doetinchem:
Wim Bockting: ‘Ik wil altijd beschikbaar zijn”
Paskerk op Open Monumentendag op zaterdag 7 september
Gaanderen:
Drukke novembermaand
(Voorlopig) afscheid van kinderkoor ‘Keitof ’
Gendringen - Megchelen - Netterden:
Lopend naar Kevelaer
Martinus wandeltocht
Silvolde - Varsseveld:
De St. Maartenoptocht in Silvolde
Allerzielenviering Silvolde/Varsseveld
Terborg:
Opening Werkjaar en Ontmoetingsbijeenkomst

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
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.
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tel. 0315 - 37 72 12

tel. 0315 - 65 14 96

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

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

Gendringen - H. Martinus
Past. Wijfkerstraat 1, 7081 BT Gendringen
tel. 0315 - 68 13 64
Contactpersoon Kerkbalans, Ronald Giesen,
tel. 0315 - 63 24 12
E-mail: rkgendringen@mlparochie.nl
NL24 RABO 0116 3024 29 - betalingen, vieringen en intenties
NL94 RABO 0116 3936 10 - kerkbalans
Secretariaat: maandag van 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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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 17 november 2019
per mail sturen naar een van de locatiecorrespondenten (zie hiernaast).
De uitgave van de Vreugdebode 7 - 2019 verschijnt op 6 december 2019 en is voor
de periode van 19 december tot en met 7 februari 2020.
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

“Loop niet
weg van
waar je
hart ligt ”
Een gesprek met scheidend
diaken Cor Peters
Toen we zomer 2011 samen op weg
gingen om een week te pelgrimeren in
de Oecumenische Broedergemeenschap
van Taizé, kende ik diaken Cor Peters uit
gezamenlijke activiteiten in De Verrijzenis
Parochie en de geloofsgemeenschap van
Silvolde. In deze week met zijn lange ritten
van en naar Taizé hebben we veel verhalen
gedeeld en is gaande de jaren een warme
band gegroeid die reikt voorbij ons ‘werk
voor de kerk’. Nu Cor de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en we op zondag 1
december afscheid van hem nemen als lid
van het pastorale team van onze Parochie
Maria Laetitia is er alle reden om met hem
terug te kijken op zijn jaren in het pastoraat. Voor ons is het heel bijzonder hier
samen over te spreken.

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.
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De moed en de durf van een dorpspastoor…’
Cor begint ermee te vertellen dat hij is
opgegroeid in een religieuze omgeving
waarin vooral oma en moeder hem de band
met Maria hebben doorgegeven. Al op de
lagere school ‘wist’ Cor dat hij pastoor wilde
worden. „Dan ging je bij het knapenkoor
of werd je misdienaar. Ik werd misdienaar
en vond het prachtig, maar de hoofdonderwijzer van de lagere school in Groessen
twijfelde eraan of ik het gymnasium aan zou
kunnen.
Nu stond er bij ons thuis een spaarbusje in de
vorm van een Chinees tempeltje. Van tijd tot
tijd kwam een pater van de missionarissen
van Scheut, die toen vooral in China actief
waren, voorbij om het geld op te halen. Met
hem sprak mijn moeder over mijn diepste
wens en de twijfels van de school. Op
advies van de pater ging ik naar ’t Kruisselt,
een ‘seminarie’ van de Missionarissen van
Scheut, in De Lutte. Daar heb ik niet alleen
mijn mulodiploma gehaald; die tijd werd
ook een belangrijke vormingsperiode in
mijn leven.
Na die vier jaar kwam ik terug in huis, in
Groessen, waar het moeilijk was opnieuw
te aarden. Ik was de aansluiting kwijt. Het
was 1969, de tijd van het Vaticaans Concilie
met de grote verandering in de kerk. Van
mijn jaargang begon niemand aan de priesteropleiding en ik was als 16-jarige op zoek
naar een doel in mijn leven. Opnieuw sloeg
mijn moeder de brug, want zij wist voor
mij de deur te openen bij de Rabobank in
Zevenaar. Zo kwam ik in de bank- en verzekeringswereld terecht, waar ik me echt op
mijn plek voelde. Mijn hart lag in het verzekeringswerk omdat het me de kans gaf veel
contact te hebben met mensen en op basis
van vertrouwen tot zaken te komen.
Ergens in die periode raakte mij een artikel
waarin werd gesproken over de ‘moed en
de durf van een dorpspastoor’. De schrijver
wilde ons verzekeringsmensen laten zien
dat we slechts zaken konden doen als we het
vertrouwen wonnen van mensen, bij hen
thuis konden komen om ze als de dorpspastoor te leren kennen. De inhoud was voor
mij als een spiegel. Die liet me voelen waar
mijn hart lag, dat ik met mensen in contact
wilde komen om met hen het leven te delen
en elkaar wat te gunnen.
In 1986 kwam, laat ik zeggen, het moment
van mijn tweede roeping. Het was pastoor
Joop Huisman in Groessen, die goed
aanvoelde dat er in mij iets zat te duwen en
hij zei tegen mij: ‘En nu? Wat ga je nu doen?
Je wilt je liefde voor God en de mensen
verbinden. Loop niet verder weg van waar
je hart ligt!’
Na onze keuze voor huwelijk en gezin
stond ik met Agnes voor de belangrijkste
beslissing in ons leven. We vonden de durf

en de moed die het mij mogelijk maakten
voor het pastoraat te kiezen en zo ben ik in
Dijnselburg aan de diakenopleiding begonnen. Op 21 oktober 1990 ben ik in Groessen
tot diaken gewijd om met de kracht van God
gezonden te worden en op weg te gaan om
Jezus present te stellen in het leven van
alledag.” Vooral de lach op zijn gezicht laat
zien hoe het in hem voelt als hij zegt dat het
een goede keus was.
Geloven is een kwestie van doen
In de eerste jaren als diaken combineerde
Cor pastorale taken met zijn verzekeringswerk en de studie theologie in Amsterdam.
In 1997 volgde de benoeming als fulltime
diaken in de parochies van Bemmel en
Haalderen.
Gedreven als hij is, pakte Cor het werk
energiek aan. „Jezus is niet gekomen om
gediend te worden, maar om dienaar te zijn
en ik wilde Hem daarin volgen. Dat deed
ik vanuit mijn ervaring als verzekeringsman. Ik schreef brieven, maar die hielpen
niet. Pastoraal dienstverlener Piet van den
Hoven zei tegen mij: ‘Jij wilt zo nodig. Nou,
ga dan, ga bij mensen op de stoep staan.’
Durf en moed… ik moest heel wat schroom
overwinnen, maar deed het. Het was een
harde leerschool, want alles wat je kon
ervaren, maakte ik mee. Al doende leerde
ik dat geloven niet meer vanzelfsprekend
is, niet zomaar bij het gezin hoort en er een
flinke afstand is tussen de wijk en de kerk.
De dorpspastoor raakte uit beeld en de
afstand is in de loop der jaren alleen maar
groter geworden. Gaan we nu weer op de
stoepen staan, willen de mensen nog steeds
verhalen delen en praten over zingeving,
ook al wordt die vaak niet meer met God en
geloven verbonden. Mensen zeggen dan dat
ze voor geloven de kerk niet nodig hebben.
Ik ben ervan overtuigd dat geloven niet kan
zonder ontmoeten. We hebben elkaar in
het geloof nodig, we moeten elkaar blijven
opzoeken rond het woord van God en in de
eucharistie om aan het eind van de viering
als gezegende mensen met kracht van de
Geest weer de wereld in te kunnen gaan.”
Kerken gaan dicht, geloven gaat door
Nadat ik in het eerste deel van ons gesprek
vooral heb geluisterd naar Cors levensverhaal, komen we meer in gesprek. We
wisselen van gedachten over de ontwikkelingen in kerk en samenleving en uiteraard
komen we uit bij het grootste pijnpunt van
onze tijd: de sluiting van kerken. Uit ervaring
weet ik dat de bestuurder in Cor altijd vanuit
een visie planmatig wil werken en omdat
ik Cor in zijn daadkracht ken, heeft het me
nooit verbaasd dat hij in de uitvoering van
dit deel van het parochiebeleid leidend
was. ”Jij bent zo’n mens van de kerk en zo
pastoraal betrokken dat het volgens mij

niet anders kan dan dat jij hierbij ook slecht
geslapen hebt”, zo nodig ik Cor uit.
Hij bevestigt mijn vooronderstelling.
„Telkens doet het me pijn als ik de brenger
moet zijn van het slechte nieuws, maar hoe
mank de vergelijking ook gaat, de sluiting
van kerken heeft alle kenmerken van de
buurtsuper die moet sluiten wegens gebrek
aan klandizie. De mensen hadden hierbij
het gevoel dat iets dierbaars van hen werd
afgepakt en dat ze niets meer mochten. Die
negativiteit heb ik al wat langer achter me
gelaten en ik probeer verbinding te zoeken
in waar het wel loopt. We kunnen niet stil
blijven staan bij hoe het vroeger was, want
die tijd is voorgoed voorbij. We missen de

Als ik de titel van de artikelenreeks als
bemoedigend noem, houdt Cor me voor
dat drie dingen belangrijk zijn. We moeten
op lokaal niveau zoeken naar verbinding
met de samenleving en ons open stellen
voor mensen die door het geloof aangesproken worden. Daarbij spoort hij de lokale
gemeenschappen aan de binding te houden
met de parochie en de sacramenten en in
diaconaal handelen vorm te geven aan onze
zorg voor de zwakkeren in de samenleving.
De toekomst zal leren hoe bemoedigend
de titel is, of we de drieslag willen maken
en vooral ook de kerk een menselijk gezicht
weten te geven. Cor roemt de initiatieven
van de Raad van Kerken in de gemeente

doel te stellen, geld in te zamelen voor de
kwetsbaren in onze samenleving. Het spijt
me dat me dat in onze kerk tot nu toe niet
gelukt is.”
Geloven gaat door, want mensen zullen
altijd bezig blijven met de vraag naar God en
de zin van het leven.
Onze wereldkerk heeft verleden, heden en
toekomst en lokaal gezien is verbinding het
kernwoord: de band met God en met elkaar.
Ite missa est: ga en wees elkaar in Gods
Geest tot zegen.

aansluiting bij velen uit onze generatie en
die van onze kinderen en kleinkinderen.
Mensen die vast willen houden aan het ons
vertrouwde kerkbeeld vergeten dat jongere
generaties in geloof geïnteresseerd, er niet
bij kunnen aansluiten omdat ze het niet
kennen. Zij treffen de kerk aan zoals die nu
is.”

Oude IJsselstreek die niet wil accepteren dat
armoede vanzelfsprekend is, dat mensen
daarbij geholpen moeten worden en dat
kerken bruggen kunnen slaan.
„Als christenen moeten we ons daar druk
om maken en onze protestantse broeders
en zusters nemen daarin hun verantwoordelijkheid door in elke viering een diaconaal

Ik plaag hem wel eens met zijn tophit. Na
ons gesprek begrijp ik beter dan voorheen
waarom Cor zich door dit lied gedragen
voelt. Het verwoordt de boodschap waar hij
ten diepste in gelooft en die – om hem in je
leven waar te maken – vraagt om veel durf
en moed. „God is vol liefde. Durf voor die
liefde alles te geven. Durf het te wagen, geef
je zonder angst.”
Hartelijke dank, Cor, het ga je goed.

God is vol liefde…
In onze vieringen in de traditie van Taizé kiest
Cor heel vaak voor het lied: God is vol liefde.

Joop Kraan
Foto: Ton Harbers
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Parochie Maria Laetitia

Start jaar van de eucharistie en
afscheid diaken Cor Peters op
zondag 1 december.
Aanvang viering: 10.00 uur,
aansluitend afscheidsreceptie in
OLV Tenhemelopneming,
Prins Hendrikstraat 36 Doetinchem
Op de eerste zondag van het nieuwe kerkelijke jaar, de eerste
adventszondag 2019, begint in ons bisdom het Jaar van
de Eucharistie. Het Tweede Vaticaans Concilie noemde de
eucharistie ‘Bron en hoogtepunt van christelijk leven’. Een jaar
lang worden we uitgenodigd tot bezinning op - en verdieping
van - wat dat voor ons betekenen mag. Om een goede start te
maken willen we als parochie samen de eucharistie vieren in
de kerk van OLV Tenhemelopneming in Doetinchem.
Tegelijk nemen we deze zondag afscheid van diaken Cor
Peters. Hij bereikt de pensioengerechtigde leeftijd en gaat
met emeritaat. Wij zijn Cor dankbaar voor het vele goede
werk dat hij in onze geloofsgemeenschappen heeft verricht.
In niet altijd gemakkelijke tijden en omstandigheden heeft
hij met name een belangrijke bijdrage geleverd aan de pastorale opbouw van onze nieuwe parochie en een goede impuls
gegeven aan de diaconie.
U bent van harte welkom om mee te vieren en, als u in de
gelegenheid bent, neem dan zoveel mogelijk mensen uit uw
locatie mee!
Namens parochiebestuur en pastoraal team, Hans Pauw, pastoor
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Vorming & Toerusting

Ontmoeting & Inspiratie

Donderdag:
Onderwerp:

Gedenken in steen
In november gedenken we in de kerken
onze dierbare doden. In de katholieke traditie met Allerzielen en in de protestantse
traditie op de laatste zondag van het kerkelijk jaar.
Henk Welling gedenkt in steen; hij maakt
gedenkbeelden. In zijn lezing vertelt hij over zijn
passie: het ambacht van steenhakker. Aan de
hand van een powerpoint-presentatie spreekt
hij over zijn werk en plaatst het in een historische en religieuze context. Het beeldmateriaal
dat wordt getoond, illustreert zijn veelzijdigheid en de vele mogelijkheden waarin het gedenken in steen vorm
krijgt. Zie verder ook zijn website: www.henkwelling.com.

Agenda

Kerken gaan
dicht,
het geloven ga
at door

U leest op dit moment de zesde
editie van de Vreugdebode. Een
uitgave van de Parochie Maria
Sterk voor de
Laetitia die zeven maal per jaar
kerk
verschijnt.
De Vreugdebode beleeft inmiddels haar derde jaargang en veel parochianen
vinden ons tijdschrift interessant, informatief en hoogwaardig.
Ook wordt het blad vaker geraadpleegd door de agenda met
activiteiten en vieringen in de parochie en locaties.
Wij denken dat de informatie en artikelen ook u aanspreken
en dat u zich door de Vreugdebode nog meer betrokken voelt
bij de parochie en uiteraard bij de geloofsgemeenschap in uw
directe omgeving.

Wereld Jongeren Dagen 2019
(pag. 8)

Huwelijksviering
Lisanne
(pag. 22) en Jorit

Foto: Ton Harbers
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Dankzij de inzet van veel vrijwilligers én door op de kleintjes
te letten, lukt het ons om de kosten voor de Vreugdebode te
beperken. Echter de drukkosten worden maar voor een deel
gecompenseerd door inkomsten uit advertenties.
Om de Vreugdebode ook in 2020 bij u te bezorgen, vragen we
daarom aan alle lezers - dus ook aan u - een vrijwillige bijdrage
waarbij we de hoogte van het bedrag aan uw vrijgevigheid
overlaten.
Om toch een beetje richting te geven: een jaarabonnement
op een tijdschrift als de Vreugdebode ligt op € 25,00 per jaar.
Mogen we ook dit jaar op u rekenen? U kunt uw vrijwillige
bijdrage het gemakkelijkst overmaken via telebankieren naar
IBAN-rekening:
NL57RABO 0129 0876 96 t.n.v. Parochie Maria Laetitia onder
vermelding van: Bijdrage Vreugdebode 2020.
Namens alle vrijwilligers alvast dank voor uw bijdrage. Dit
stimuleert ons om van de Vreugdebode een nog interessanter
magazine te maken.

Spreker:

24 oktober
God en ik. Bijbel
Actueel
Alain Verheij

Wat kun je als weldenkende 21eeeuwer nog leren van de bijbel? Dat is de vraag die theoloog
Alain Verheij (30) met ons behandelt. Aan de hand van zijn eigen
levensverhaal spreekt hij over zijn relatie met de bijbel.
Alain Verheij is schrijver, journalist, blogger,
dominee en zelfbenoemd ‘Theoloog des
Twitterlands’. Hij studeerde theologie en
Bijbelstudies. Hij is bovendien lid van het
Theologisch Elftal van het dagblad Trouw.
Donderdag:
Onderwerp:
Spreker:

28 november
Er is meer! Wat kunnen we leren van de mystici?
Wim Davidse

Er is meer tussen hemel en aarde dan we denken, luidt een bekend
gezegde. Mystici leren mij dat er meer is in ons dan we denken.
Veel mystici moesten een lange weg gaan voordat ze dat, vaak op
overweldigende wijze, gingen ervaren.
Wim Davidse was als onderzoeker/projectleider werkzaam bij een economisch instituut.
Hij kwam in aanraking met mystiek door het
beoefenen van zenmeditatie. Afkomstig uit een
gereformeerd milieu zoekt hij naar overeenkomsten tussen christendom en boeddhisme.
Verdere informatie over de sprekers en onderwerpen vindt u op
de website van de parochie: www.maria-laetitia.nl/activiteiten.
De inleidingen worden gehouden in het Kerkelijk Centrum De
Wingerd, De Bongerd 4, 7006 NJ in Doetinchem. De avonden
beginnen om 20.00 uur en eindigen om 22.00 uur.
De toegangsprijs per avond is €5 inclusief een kopje koffie of thee.

Bestuur Parochie Maria Laetitia

’t Kruispunt en de koffiegroep
Ulft, zoeken vrijwilligers!

Expositie kerstgroepen in
Catharinakerk.Wilt u uw kerstgroep
komende kerstdagen afstaan?
Hebt u een kerstgroep die u jaarlijks bij de kerstboom zet? Dan doe
ik een beroep op u!
Eind december organiseer ik voor het zesde achtereenvolgende
jaar een kerstexpositie in de Catharinakerk. In de afgelopen jaren
benaderde ik verzamelaars en leende bij hen kerstgroepen of
engelen en daarvan maakten we in de Catharinakerk met vrijwilligers een mooie expositie langs de wanden van de kerk.
Voor de expositie van dit jaar zoek ik mensen die bereid zijn hun
eigen kerstgroep(en) een keer af te staan.
De expositie wordt opgebouwd op zaterdag 21 december en eindigt
op zaterdag 28 december. Met een paar vrijwilligers bouwen we van
tevoren expositieruimte langs de wanden van de kerk. Daarop kunt
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u zelf uw kerstgroep plaatsen. Als u aan deze expositie mee wilt
werken, kunt u mij mailen: jankuiperij@kpnmail.nl. U ontvangt dan
nadere bijzonderheden over het halen, brengen en plaatsen van uw
kerstgroep.
Honderden mensen zullen uw kerstgroep kunnen zien. Dat lukt u
thuis nooit!
Jan Kuiperij, Vrijwillig koster Catharinakerk

In het eucharistisch centrum, de Petrus & Pauluskerk in Ulft zijn
beide groepen nu zes jaar actief. De ontmoeting met koffie/thee
na de zondagse vieringen worden gewaardeerd. Veel mensen
blijven even na. We horen dat mensen zeggen: „Dan heb ik
alvast een deel van de zondag om én ik heb iemand gesproken.”
Eigenlijk geldt dat ook voor het Inloopcentrum ’t Kruispunt, dat
elke donderdagmorgen de deuren opent in dezelfde kerk. Ook
dan zijn er vrijwilligers die er zijn voor ontmoeting en gesprek.
Koffie en thee staan klaar.
Met ingang van 1 november 2019 is het inloopcentrum geopend
van 09.30 tot 11.30 uur. Voor beide activiteiten zijn we op zoek
naar vrijwilligers. Je bent niet elke week aan de beurt, tenminste
wanneer er voldoende mensen zijn die meedoen!
Mocht je interesse hebben, neem dan contact op met Fons
Jansen, tel. 0315 - 63 13 34.
VREUGDEBODE 6 OKTOBER - NOVEMBER 2019

Agenda

Datum:
Tijd:
Plaats:
Kosten:
Opgave:

Woensdag 6 november
19.30-21.30 uur
Petrus en Pauluskerk, Ulft
vrije bijdrage
Berrie Daalhuizen, pastoraal werker
b.daalhuizen@mlparochie.nl

Verdere informatie over het programma van Ontmoeting &
Inspiratie vindt u in de flyer en op de website van de parochie:
www.maria-laetitia.nl/activiteiten.
Dichter bij het Onuitsprekelijke
Voor het Onuitsprekelijke zijn geen woorden. Toch geven dichters
woorden aan het Onzegbare. In poëtische taal spreken zij over
de bron van het bestaan en het ervaren van het geheim van
het leven. We luisteren naar liederen en gedichten van bekende
dichters, zoals Ida Gerhardt en Vasalis en van onbekende dichters
die woorden geven aan het Onzegbare om zelf dichter bij het
Onuitsprekelijke te komen. Deze teksten zijn door het Nieuw
Liedfonds op muziek gezet. In een meditatieve sfeer luisteren we
naar de muziek en overwegen de teksten om samen dichter bij
het Geheim van het leven te komen.
Datum:
Plaats:
Tijd:

Maandag 11 en 18 november
Petrus en Pauluskerk, Ulft
19.30-21.00 uur

De Vreugden van Maria
Op weg naar Kerstmis overwegen we de eerste twee strofen van
het lied: De Zeven Vreugden van Maria. Dit lied is geschreven
bij de naam van onze Parochie Maria Laetitia. We overwegen de
Bijbelse verhalen waarop dit lied geïnspireerd is.
Datum:
Plaats:
Tijd:

Maandag 9 en 16 december
Petrus en Pauluskerk, Ulft.
19.30-21.00 uur

Datum:
Plaats:
Tijd:

Dinsdag 10 en 17 december
OLVrouw, Doetinchem.
19.30-21.00 uur

Nadere informatie vindt u op de website van de parochie: www.
maria-laetitia.nl/activiteiten
Berrie Daalhuizen, pastoraal werker
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Parochie Maria Laetitia

Silvolde

Tomtom

De ergerlijke ervaring dat iets niet loopt zoals
je wilt en – nog ergerlijker – je bovendien niet
weet waaraan dat ligt, is u bekend, neem ik
aan. Mij ook. Niet prettig, maar wat valt daar
nu over te zeggen? Niets toch?! Ik weet niet of
u nog zin hebt verder te lezen, maar ik schrijf
maar door, denkend dat er toch wat over te zeggen is.
Bijvoorbeeld dat er ook wel eens een hilarische kant aan zit, zoals ik
ondervond toen mijn tomtom plotseling stilviel, ‘Barbara’ was haar
stem kwijt. Niet echt erg, maar in een onbekende stad helpt ze me
toch maar mooi navigeren. Heb er geen verstand van, dus geprutst
aan het ding en geprobeerd: geen resultaat, de batterij leeg en mijn
humeur op nul. De volgende morgen… was ‘Barbara’ weer bij stem,
zomaar. Ik blij, wat eigenlijk best gek is, want geen idee waardoor
het kwam.
Van voetbal heb ik meer verstand, van het weer en de politiek ook.
Heel veel mensen hebben daar verstand van. Ook op die gebieden
loopt het vaak niet zoals verwacht. Weten we waaraan dat ligt?
Dat valt vies tegen. Bij voetbal is dat prima, het is de charme ervan,
vinden velen. En het weer is nu eenmaal eigenwijs. Maar bij de
politiek is het problematisch. Wil je verbetering aanbrengen op een
bepaald gebied, dan zul je toch eerst moeten weten hoe het komt
dat het daar niet naar behoren loopt. Bovendien is politieke eensgezindheid nodig. In veel landen schort het daar de laatste tijd aan,
veel mensen maken zich er zorgen over.
In vragen van geloof en kerk houdt het zoeken naar antwoorden
waaraan het ligt dat ze steeds minder floreren de gemoederen al
heel lang bezig. En… de vraag welke kant het op moet. Terugkijkend
herinner ik me sinds eind jaren zestig het onophoudelijke zoeken
naar oorzaken. Er zijn er veel genoemd, zoals, in willekeurige
volgorde en verre van volledig: de catechese niet bij de tijd, de starre
kerkstructuur, het verplichte celibaat, de priester in de mis te ver weg
en met zijn rug naar de mensen, de (uitsluitend) Latijnse liturgie,
de kerk onvoldoende betrokken op de maatschappij, de communie
op de tong, de kerk te dogmatisch en te veel van bovenaf, te weinig
ruimte voor het eigen geweten. U zet zelf gemakkelijk de opsomming
voort en u kent de vele aanpassingen en vernieuwingen die beproefd
zijn. En we gruwen allemaal van het misbruikschandaal. De meeste
van de genoemde oorzaken betreffen niet ook de protestantse kerk.
Maar ook die floreert niet meer.
Het is om somber van te worden, een goed werkende tomtom hebben
we nog altijd niet. Maar echt indrukwekkend is dat decennialange
zoeken! Dat stopt niet. En ook niet dat er steeds weer enthousiaste
oproepen klinken, zoals die van Mia Tankink, dat we in ons geloof
in Jezus een blije, intense boodschap hebben, waar we niet verlegen
over moeten doen. Misschien is dat het eerst en het meest nodig,
willen we de juiste navigatie vinden.
Gerard Bomers
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Maria Moeder van de Kerk

Herinneren en gedenken van de
overledenen
Allerzielen: is één van die bijzondere gedenkdagen, waarop we
meer dan andere dagen stil staan bij de mensen die gestorven
zijn. Je partner, ouders, kind, broer of zus, vriend of vriendin…
Of dat dit jaar was, of dat het al het zoveelste jaar is dat je een
dierbaar mens gedenkt, deze tijd voel je het gemis vaak meer
dan anders. Je brengt een extra bezoekje aan het graf, of de plek
waar de as zich bevindt. Je denkhoekje thuis, de foto, de pet,
of wat je ook aan je dierbare herinnert, we steken er lichtjes bij
aan.
Dit soort heilige plekjes zijn belangrijk, je kunt daar in de stilte
komen bij jezelf en voelt de verbondenheid die er nog altijd is.
Dat is wel anders geworden en ik hoor mensen nogal eens
zeggen dat, naar mate de tijd verstrijkt, het gemis en de
verbondenheid juist dieper en intenser is geworden. Flarden
van herinneringen duiken op in je hart: de blijde en gelukkige
dagen, maar ook de dagen van pijn en verdriet die elk mensen
leven kent. In het bijzonder ook de laatste levensdagen en het
afscheid. We kunnen hen niet vergeten, we strepen geen namen
door. Onze dierbaren zijn in een ander weten, vreemd, afwezig
en toch ook aanwezig.
We blijven elkaar verhalen vertellen, wie zij voor ons zijn
geweest. Verhalen ook uit onze gelovige traditie. Op deze dag
klinkt in het evangelie van Johannes (14, 1-6) Weest niet bang!
Zo stelt Jezus zijn vrienden gerust, vertrouw nou maar op God
en de Zoon die Hij gezonden heeft. Hij laat ons zien en ervaren
dat God groter is dan ons hart, dat leven sterker is dan alle
doodse duisternis.
Jezus is het levende bewijs van Gods liefde. Hij gaat ons voor
in een liefdevol leven, barmhartig en vol gerechtigheid. Waar
mensen zo met elkaar omgaan en zo in geloof en vertrouwen God en elkaar dienen ja, daar wordt de hemel op aarde
zichtbaar, voelbaar. Geloven jullie dat? is Jezus’ vraag aan zijn
vrienden.
Vertrouw je erop dat je met Mij op het goede spoor zit? Thomas
wil er niet aan. Geloof en ongeloof gaan hand in hand. Hij heeft
het nog steeds niet door wat Jezus van hem wil. “Ik ben de weg,
ik ben de waarheid en het leven”, zegt Jezus.
Geloven in Jezus is geloven in verrijzenis en eeuwig leven.
Vanuit dat geloof herinneren we ons op Allerzielen onze dierbaren die gestorven zijn en leven mogen in Gods eeuwig Licht.
Licht voor levenden en doden als troost en dankbare herinnering. Ik wens ons allen licht voor deze gedenkdagen.
Cor Peters, diaken

Data oecumenische vieringen 19/20
De oecumenische vieringen in De Wingerd in Doetinchem zijn
in principe iedere tweede zaterdag van de maand.
Na afloop is er koffie en thee. Van harte welkom.
Aanvang: 18.30 uur.
12 oktober 2019
9 november 2019
14 december 2019
11 januari 2020
8 februari 2020
14 maart 2020
9 mei 2020
13 juni 2020

KIEK-INFO

OLV Doetinchem
zondag 27 oktober
zondag 10 november
zondag 24 november
zondag 1 december
zondag 8 december
zondag 15 december
zondag 22 december
dinsdag 24 december
H.-Martinus Etten
zondag 8 december,
10.30 uur

familieviering
kindernevendienst
vormselviering voor alle
vormelingen van de parochie
kindernevendienst eerste Advent
familieviering tweede Advent
kindernevendienst derde Advent
kindernevendienst vierde Advent
familieviering kerstavond
kindertijdviering
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Binnen onze Kerk zijn de maanden mei
en oktober speciaal aan Maria gewijd.
Op 7 oktober gedenken wij Onze LieveVrouw van de Rozenkrans. De rozenkrans
bidden is een meditatief gebeuren. Als
kind kreeg ik dat al mee. De Mariadevotie
had in ons gezin een nadrukkelijke plek.
Ja, ook wij hadden kokosmatten in de keuken, die afdrukken
op onze knieën achterlieten. Toen ik in 1997 voor het eerst
in Lourdes kwam, merkte ik dat de lichtprocessie ’s avonds
niet alleen om het kaarslicht gaat en het zingen van het Ave
Maria, maar vooral het samen bidden van de rozenkrans is.
Vijftigmaal het wees gegroet bidden. Dat gebed herinnert ons
aan de begroeting van de engel Gabriël aan Maria. „Gegroet
Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je” (Lucas 1, 28 e.v.).
God maakt contact met Maria. Zij schrok, maar opende haar
hart en haar schoot, opdat God grote dingen met haar kon
laten gebeuren: Moeder worden van de Heer. Maria is haar
levensweg gegaan, als moeder en gelovige, trouw aan God en
de mensen. Dienstbaar, zoals haar Zoon Jezus dienstbaar was,
voor zieken en armen. In haar Magnificat zingt zij dat uit.
Op het Pinksterfeest is Maria in het gezelschap van de leerlingen. Ook zij werd vol van de Heilige Geest en zij sprak in een taal
die de Geest haar ingaf. Je zou kunnen zeggen dat ze dan terug
is bij de boodschap van de engel. Met dit Pinkstergebeuren
staat Maria samen met de leerlingen aan het begin van de Kerk.
Verkondigen in woord en met daden van de Blijde Boodschap.
Maria waakt als een liefdevolle en een trouwe Moeder over
haar Kerk en over ons.
Maria is voor mij een grote bron van gelovige inspiratie. Het is
daarom dat de afbeelding op de voorpagina gemaakt is in de
Mariakapel van de H. Martinuskerk in Gendringen.
November, de maand van herinneren en gedenken van allen
die ons in leven en geloven zijn voorgegaan. Alle grote en kleine
heiligen, mensen die veel voor ons betekend hebben en die we
niet willen en kunnen vergeten. Op Allerzielen zetten we een
bloem op de begraafplek of steken een extra lichtje in onze
persoonlijke gedenkhoek. We blijven hen noemen.
Op 1 december begint de advent. Verwachtingsvol uitzien
naar het geboortefeest van Jezus, de Redder van de wereld. Op
die zondag start ook het jaar van de eucharistie. De aartsbisschop heeft een catechetische brief geschreven: ’De Eucharistie
(weer) beleven als het kloppend hart van het geloofsleven’. Die
brief zal dan worden uitgereikt. Van harte aanbevolen om die
(samen) te lezen en te overwegen.
Het is ook de zondag waarop mijn (deeltijd)emeritaat begint.
Afscheid na tien jaar pastoraat in de Parochie Maria Laetitia.
Met een dankbaar hart kijk ik terug op het vele goede dat ik
met u mocht beleven, vieren en gedenken. Ik wens u Gods
zegen over uw levensweg. Dat we bidden, op de voorspraak
van Maria, om een goede geest in onze parochie, waar mensen
kansen krijgen om te groeien in geloven en de liefde van God
mogen ervaren.
Cor Peters, diaken
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Impulz

Parochiële Caritas Instelling

Diaconaal beraad
‘Mantelzorg; zorgen voor een
ander’. Onder deze titel hebben
vrijwilligers van onze parochie een uitnodiging
ontvangen voor een themabijeenkomst op dinsdagavond 29 oktober, aanvang: 19.30 uur in zaal Köster in
Etten.
Op initiatief van het Parochieel Diaconaal Beraad
zullen medewerkers van ‘VIT-hulp bij mantelzorg’ een
beeld geven van mantelzorg en gaan we in gesprek
met elkaar over de vraag wat we voor mantelzorgers
kunnen doen. Het gaat vooral over het herkennen
van mensen in uw omgeving die zich eigenlijk met
mantelzorg bezighouden en u informeren over de
hulpmogelijkheden.
Dit is een onderwerp dat ook bijzonder aansluit bij het
thema van het Martinusweekend op 9 en 10 november.
De bedoeling is op 23 maart in Doetinchem en op 26
maart 2020 in Ulft mantelzorgers en vrijwilligers uit te
nodigen voor een thema- en ontmoetingsbijeenkomst.
Ook al bent u geen vrijwilliger, maar voelt u zich
aangesproken tot dit thema, dan bent ook u op 29
oktober van harte welkom. Uw aanmelding dan graag
per e-mail aan c.peters@mlparochie.nl.
Zie ook: www.vithulpbijmantelzorg.nl/.

Het was een bijzondere Impulz
zomerbarbecue vrijdag 27 september. We hebben afscheid genomen
van Albert Gilsing en Angela Rajic als bestuursleden van
Impulz en hebben Bart Schlief mogen verwelkomen als nieuw
bestuurslid.
Albert en Angela waren reeds vanaf de oprichting van de
jongerengroep 7 jaar geleden actief als voorzitter en penningmeester en hebben zich al die tijd met volle overgave ingezet
om katholieke jongeren bij elkaar te brengen om samen
verdieping te vinden in het geloof, iets te kunnen betekenen
voor andere mensen, en natuurlijk ook samen veel plezier te
maken en gezellige momenten te beleven.
Daarvoor willen wij hen, ook namens de jongeren van Impulz,
hartelijk bedanken!

Albert en Angela, bedankt!
stichting
achterhoek

Present Achterhoek in 2018
1.465

Wat is de PCI?

SAMEN

vrijwilligers

Al eeuwenlang bestaat er een RK Armenbestuur dat
in schrijnende gevallen financiële ondersteuning
verleent. Tegenwoordig heet dit de Parochiële Caritas
Instelling (PCI). Door aanstelling vanuit het bisdom
is de PCI een zelfstandig onderdeel van de Parochie
Maria Laetitia. In de parochie zijn wij een onderdeel
van de diaconie. Diaken Cor Peters is namens het
pastoresteam de contactpersoon.
Door de uitgebreide sociale wetgeving wordt er
minder vaak een beroep op deze instelling gedaan.
Toch blijkt in de praktijk dat de bestaande regelgeving niet altijd toereikend is. In onze ingewikkelde en
steeds veranderende maatschappij kunnen mensen
ongewild buiten de maatschappelijke boot vallen. De
PCI probeert hiervoor een vangnet te zijn.
Meer informatie: https://maria-laetitia.nl/caritas/.
De bestuursleden van PCI worden voor vier jaar
benoemd door de aartsbisschop van Utrecht.
- Voorzitter:
Wilma Elfrink
- Secretaris:
Frans Ros
- Penningmeester: Cees van Valkengoed
- Lid:
Miguel Mendes de León

Marcel en Edwin

241

GEZELLIGE
ONTMOETING

65

VOOR
RUIM 850

sociaal

projecten

9.449
uur

ACHTERHOEKERS
KREGEN EEN
FIJNER THUIS
ÉN EEN MOOIE
ONTMOETING

ACHTERHOEKERS!

176

praktisch

WIE DEDEN MEE?
42

flexvrijwilligers

22

bedrijven en
gemeentelijke
organisaties

74

23

projecten

projecten

8,3

10

kerken

27

projecten

8,7

14

scholen en
vriendengroepen

50

projecten

43

activiteiten
samen met
nieuwkomers

67

projecten

>
100

GEMIDDELD CIJFER

GEMIDDELD CIJFER

ZORGORGANISATIES

ORGANISATIES WAAR

VRIJWILLIGERS

HULPVERLENERS

LEVERDEN HULPVRAGEN

WE CONTACT MEE
HEBBEN

Caritaswerkgroepen

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
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-

Megchelen:
Silvolde/Varsseveld:
Terborg:
Ulft:
Wijnbergen

Joke Wilting
Frans Ros
Wilma Elfrink
Maria Steentjes
Wim Loeven

0315 - 37 74 25
0315 - 32 93 70
0315 - 32 98 04
0315 - 84 21 23
0314 - 34 13 82

U kunt ook een e-mail sturen naar: pci@mlparochie.nl.

Op Allerheiligen 1 november en Allerzielen
2 november komen onderwerpen als een
leven na de dood aan de orde.
Op Allerzielen bezoeken we vaak onze overleden naasten met
bloemen voor op onze kerkhoven.
De ‘hoven’ zijn overigens een voortdurende zorg voor het bestuur.
In de komende periode valt ook het begin van de Advent (1
december). Net als Maria (denkt u hierbij ook aan de vreugden
van Maria, Maria Laetitia) bereiden we ons voor op de komst van
Christus.
Als bestuur dienen we ook met de toekomst van onze parochie
rekening te houden.
Ik bezie de agenda van september, daarbij komen de volgende
onderwerpen/regelingen aan de orde.
1. Post.
2. Pastoraal team.
Pastoraal werker Mia Tankink is en diaken Cor Peters gaat met
pensioen. Het spreekt vanzelf dat steeds meer taken door een
kleiner wordend team gedaan zullen worden met alle problemen van dien.
Hoewel we goede contacten hebben met het bisdom lijkt het er
niet op dat deze vacatures weer ingevuld kunnen worden. De
pastorale zorg komt helaas meer en meer in verdrukking.
3. Gebouwen.
Restauratie, begraafplaatsen, onderhoud, parkeerplaatsen
passeren de revue. Het is de taak van het bestuur de onroerende
zaken op een goede manier in stand te houden, maar wel zo
dat de kosten te overzien zijn. Een en ander vergt een goede
communicatie en veel overleg.
4. Bestuur.
Aan de orde komen uitnodigingen, beleid t.a.v. komende activiteiten, administratie.
Enkele vrijwilligers zijn bezig de ledenadministratie onder te
brengen in een nieuw systeem. Ook hier een moedige uitdaging
die heel wat tijd en moeite kost.

ONGEVEER 400

EEN

Voor deze uitgave op 18 oktober wordt op
21 september copy verwacht. Om op 21
september (25 graden) je al te verplaatsen
in Allerheiligen/Allerzielen en Advent is een
uitdaging.
Bij deze.

Nieuw bestuurslid:
Bart Schlief
Ik ben Bart Schlief, ik ben 19 jaar en kom
uit Didam. Vroeger ben ik lange tijd
misdienaar geweest in Loil, maar nadat
de Loilse kerk gesloten werd, ben ik
hiermee gestopt.
Ook ben ik bij een koor in de protestantse kerk in Didam en luid
daar sinds kort de klokken (hoezo oecumenisch?). Maar met
het stoppen van het misdienen stopten ook mijn werkzaamheden rondom de katholieke kerk. Gelukkig kwam daar al
snel verandering in toen Guus van der Ploeg mij berichtte dat
er bij Impulz nieuwe bestuursleden werden gezocht. Ik was
al langer aangesloten bij Impulz, dus aarzelde niet om deze
uitdaging aan te gaan. En nu mag ik mij dus vol trots gaan
inzetten voor jongerengroep Impulz, waar ik heel veel zin in
heb!

U ziet allerlei taken die mede de toekomst van onze parochie
bepalen.
Voor uw informatie noemen we ook nog even onze website www.
maria-laetitia.nl, waarin u informatie over belangrijke zaken en
roosters kunt vinden.
Een goede voorbereiding op kerst gewenst.
Namens het bestuur,
Ben Preijer

Bart
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Parochie Maria Laetitia

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

Doordeweekse vieringen van 18 oktober tot en met 12 december 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

vrijdag 18 oktober
vrijdag 15 november

19.00 uur
19.00 uur

Woord- en Communieviering
Woord- en Communieviering

Mia Tankink of Hetty Bresser
Mia Tankink of Hetty Bresser

Schavenweide Doetinchem
2e donderdag van de maand

donderdag 10 oktober
donderdag 14 november
donderdag 12 december

15.00 uur
15.00 uur
15.00 uur

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

I. Wieggers
I. Wieggers
I. Wieggers

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

zondag 20 oktober
zondag 17 november
zondag 15 december

10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur

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

M. Tankink
H. Bresser
M. Tankink

Verzorgingshuis Pelgrim
Gaanderen

zaterdag 26 oktober
zaterdag 9 november
zaterdag 23 november

15.00 uur
15.00 uur
15.00 uur

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

M. Stortelder
J. Brugman
M. Stortelder

Antonia
Terborg

zaterdag 19 oktober
zaterdag 26 oktober
zaterdag 2 november
zaterdag 9 november
zaterdag 16 november
zaterdag 23 november
zaterdag 30 november
zaterdag 7 december

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 Communie
Woord-en Communie
Woord-en Communie
Woord-en Communie
Eucharistieviering
Woord-en Communie
Woord-en Communie
Woord-en Communie

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

Debbeshoek
Ulft

vrijdag 18 oktober
vrijdag 25 oktober
vrijdag 1 november
vrijdag 8 november
vrijdag 15 november
vrijdag 22 november
vrijdag 29 november
vrijdag 6 december

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 Communie
Woord-en Communie
Woord-en Communie
Woord-en Communie
Eucharistieviering
Woord-en Communie
Woord-en Communie
Woord-en Communie

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

Schuylenburgh

woensdag 23 oktober
woensdag 30 oktober
woensdag 6 november
woensdag 13 november
woensdag 20 november
woensdag 27 november
woensdag 4 december
woensdag 11 december

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

Woord-en Communie
Eucharistieviering
Woord-en Communie
Oecumenisch
Woord-en Communie
Eucharistieviering
Woord-en Communie
Oecumenisch

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

Meulenbeek te Ulft

woensdag 23 oktober
woensdag 30 oktober
woensdag 6 november
woensdag 13 november
woensdag 20 november
woensdag 27 november
woensdag 4 december
woensdag 11 december

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

I. Wieggers
I. Wieggers
I. Wieggers
I. Wieggers
I. Wieggers
I. Wieggers
I. Wieggers
I. Wieggers

Den Es

zondag 3 november
zondag 1 december

10.00 uur
10.00 uur

Woord- en Communieviering
Woord- en Communieviering

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

Zorgcentrum Dr. Jenny

elke laatste vrijdag

11.00 uur

Eucharistieviering

M. Smits

H. Martinus Etten

elke dinsdag

19.00 uur

Eucharistieviering

M. Smits

OLV. Tenh/ H. Geest

19.00 uur
elke woensdag
Iedere woensdag na de mis
10.00 uur
Rozenkransgebed
elke vrijdag
vrijdag 13 december

Eucharistieviering

H. Pauw

Eucharistieviering
geen viering

H. Pauw

10.00 uur
19.00 uur
11.00 uur

Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering

H. Pauw
H. Pauw
H. Pauw

Eucharistieviering
Biechtgelegenheid

M. Smits
M. Smits

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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Herdenk
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vrijdag 1 november
donderdag 7 november
zondag 8 december

Petrus en Pauluskerk Ulft

09.30 uur
elke vrijdag
elke 1ste vrijdag v.d. maand 08.30-9.15

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
elke woendsdag

15.00-15.50 u Openkerk uitstelling v.h.Allerheiligste M. Smits
Rozenkransgebed
14.45 uur
Eucharistieviering
10.00 uur
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Hoogfeest, Allerheiligen 1 nov.
H. Willibrord 7 november
Maria Onbevlekt Ontvangen
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Breedenbroek - Dinxperlo

Wetenswaardigheden

Dé professionals
voor uw tuin

Aannemingsbedrijf

Mededelingen

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

In memoriam

3 Constante kwaliteit

Op 6 september is overleden Gerda Böhmer-Schennink.
In een gezongen uitvaartviering hebben we afscheid van haar
genomen en haar op ons kerkhof te ruste gelegd.

Oscar’s Groen, hart voor het vak

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

Mededelingen

0315-330332 of info@oscarsgroen.nl

Oscar’s Groen

Slakweg 97,
7011 EW Gaanderen
Tel. 0315-330332

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

www.janvandulmen.nl

Volg onze projecten:

www.oscarsgroen.nl

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

“

GUV helpt
iedereen!”
Bert van Asselt

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

GUV_advertentie 188 X 133 20181101.indd 1

Uitvaartverzekering
Uitvaartverzorging
Crematorium

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

Op de tweede zondag van december om 19.00 uur worden wereldwijd
kaarsen aangestoken om het gestorven
kind te gedenken. Het doet er niet toe
of het gaat om een ongeboren baby of
om een kind van 40 jaar. Iedereen die
een kind moet missen, kent het verdriet. Verdriet dat groot is en niet
uitgelegd kan worden. Niet alleen bij de ouders, maar ook bij de
familie en vrienden om hen heen.
Ook dit jaar (voor de negende keer) komen we weer bijeen in de St.
Martinuskerk in Gendringen.
Het moment van herdenken komt tot uitdrukking in het
monumentje, dat opgesteld staat in de Martinuskerk in Gendringen.
Dit wordt al geplaatst met Allerzielen en heeft tot Wereldlichtjesdag
een plaats bij het zijaltaar. Het is een schilderij met een grote kaars
erop. De tranen en de lichtjes hebben dezelfde vorm: ondanks
verdriet gunnen we iedereen ook lichtpuntjes in het leven. Naast het
schilderij staan twee lichten met een afbeelding van een baby en
op de ander staat een wat groter kind. Tijdens een bijeenkomst van
muziek en gebed staan we stil bij het gemis van het overleden kind.
Er worden liederen gezongen en kaarsen aangestoken.
De kerk is open vanaf 18.30 uur. Dan is er tijd voor een praatje. Na
afloop is er gelegenheid voor koffie of thee en tijd om elkaar te
ontmoeten en te bemoedigen.
De leden van de werkgroep nodigen eenieder uit. U bent van harte
welkom.

Op de tweede zondag van september wordt in veel kerken aandacht
geschonken aan de zieke medemens. In De Goede Herderkerk van
Dinxperlo werd dat gedaan in een oecumenische viering. Voorganger
was dominee P. Bochanen, met medewerking van de Cantorij onder
leiding van Elske ter Lindert.
Het draaide deze zondag om het thema: Mijn grootste bezit.
Een groot gedeelte van ons dagelijks leven is min of meer maakbaar
en daardoor verliezen we de essentie misschien een beetje uit het
oog. Als we alle aardse zaken wegdenken, blijkt toch gezondheid
het allerbelangrijkste te zijn. Belangrijker dan een zak vol geld, drie
vakanties, een kast vol kleren en ga zo maar door.
Ook werd er een collecte gehouden voor een goed doel. Dit jaar
was er gekozen voor hospice Sravana in Doetinchem. Het hospice is
afhankelijk van giften en donaties..
Er kon dan ook een prachtig bedrag van € 650 worden overhandigd
aan de coördinatrice, mevrouw H. Klumping. Zij was overweldigd
door de gulle gave.
Graag wil zij bij deze iedereen hartelijk danken voor deze warme gift.

Algemeen directeur

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

0800 - 08 09

Wereldlichtjesdag 8 december

Terugblik op de Ziekenzondagviering

GUV garandeert:

Dag en nacht
bereikbaar:

Het is u waarschijnlijk niet opgevallen; de middelste van onze drie
klokken liet het afweten. Met behulp van een hoogwerker is het
euvel weer hersteld en kunnen alle drie klokken weer naar hartenlust beieren.
Het grote raam aan de achterzijde van de keuken was zozeer aangetast door de invloed van het weer, dat besloten is dat het kozijn
vernieuwd moest worden. De firma Roes heeft inmiddels een nieuw
kozijn met beglazing geplaatst. Wel zal nog een lik lakverf aangebracht moeten worden. Misschien iets voor u die nog graag een
kwast hanteert? Laat het ons weten!
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Parochie Maria Laetitia

Weekendvieringen van 18 oktober tot en met 12 december 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 19 oktober
Zondag 20 oktober
29e zondag door het jaar (C)

Zo. 20 okt. 11.00 uur
Eucharistieviering/H. Pauw
Volare

Za. 19 okt. 19.00 uur
Eucharistieviering/M. Smits
Dameskoor

Za. 19 okt. 19.00 uur
Eucharistieviering/H. Pauw
IPK

Zie OLV of P&P Ulft

Zo. 20 okt. 9.30 uur
Eucharistieviering/M. Smits
Gem. koor Walburgis Netterden

Zie OLV of P&P Ulft

Za. 19 okt. 17.30 uur
Eucharistieviering/H. Pauw
Kerkkoor

Zaterdag 26 oktober
Zondag 27 oktober
30e zondag door het jaar (C)

Zo. 27 okt. 11.00 uur
EV/familieviering/ H. Pauw
The Singing Kids

Zie OLV of P&P Ulft

Zo. 27 okt. 10.30 uur
Communieviering/C. Peters
Liberate

Za. 26 okt. 19.00 uur
Eucharistieviering/M. Smits
Kerkkoor

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

Za. 26 okt. 19.00 uur
Eucharistieviering/H. Pauw
Gemengd koor

Za. 26 okt. 10.30 uur
Knollenkermis viering/C. Peters
Kerkkoor

Vrijdag 1 november
Allerheiligen

Vrij. 1 nov. 19.00 uur
Allerheiligen/H. Pauw/C. Peters
Herenkoor Wijnbergen

Zie OLV of P&P Ulft

Zie OLV of P&P Ulft

Zie OLV of P&P Ulft

Vrij. 1 nov. 19.00 uur
Allerheiligen/ M. Smits
Kerkkoor

Zie OLV of P&P Ulft

Zie OLV of P&P Ulft

Zaterdag 2 november
Allerzielen

Za. 2 nov. 19.00 uur
Eucharistie-/Allerzielenviering
H. Pauw / Laurentiuskoor

Za. 2 nov. 19.00 uur
Gebedsviering
Parochianen/Dameskoor

Za. 2 nov. 19.00 uur
Allerzielenviering/Parochianen
Gemengd koor

Zie OLV of P&P Ulft

Za. 2 nov. 19.00 uur
Gebedsviering
werkgroep/kerkkoor

Za. 2 nov. 19.00 uur
Gebedsviering
Werkgroep

Za. 2 nov. 17.30 uur
Gebedsviering/werkgroep
Kerkkoor

Zondag 3 november
31e zondag door het jaar (C)

Zo. 3 nov. 11.00 uur
Eucharistieviering/H. Pauw
In Laudem Dei

Zie OLV of P&P Ulft

Zie OLV of P&P Ulft

Zo. 3 nov. 10.30 uur, Allerzielen
Communieviering/C. Peters
Kerkkoor

Zo. 3 nov. 9.30 uur
Eucharistieviering/M. Smits
Ander koor

Zie OLV of P&P Ulft

Zie OLV of P&P Ulft

Zaterdag 9 november
Zondag 10 november
32e zondag door het jaar (C)

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

Zie OLV of P&P Ulft

Za. 9 nov. 19.00 uur
Communieviering/Thema Mantelzorg
Parochianen/Görgelpiepen

Za. 9 nov. 19.00 uur
Eucharistieviering/H. Pauw
Kerkkoor

Zo. 10 nov. 9.30 uur
Eucharistieviering/H. Pauw
Kerkkoor

Zo.10 nov. 11.00 uur
Ceciliaviering/H. Pauw
Gemengd koor

Zie OLV of P&P Ulft

Zaterdag 16 november
Zondag 17 november
33e zondag door het jaar (C)

Zo. 17 nov. 11.00 uur
Eucharistieviering/H. Pauw
In Laudem Dei & hk Winterswijk

Za.16 nov. 19.00 uur
Eucharistieviering/M. Smits
alle koren

Za. 16 nov. 19.00 uur
Eucharistieviering/H. Pauw
Liberate

Zie OLV of P&P Ulft

Zo. 17 nov. 9.30 uur
Eucharistieviering/M. Smits
Ceciliafeest/ kerkkoor

Zie OLV of P&P Ulft

Za. 16 nov. 17.30 uur
Eucharistieviering/H. Pauw
Kerkkoor

Zaterdag 23 november
Zondag 24 november
Christus Koning

Zo. 24 nov. 11.00 uur
Vormsel/Euch.vier. Rector P. Kuipers/
C. Peters/Monte Vino

Zie OLV of P&P Ulft

Zo. 24 nov. 9.30 uur
EV / Ceciliafeest / H. Pauw
Gemengd koor

Za. 23 nov. 19.00 uur
EV / Ceciliafeest/ M. Smits
Kerkkoor

Zo. 24 nov. 9.30 uur
Eucharistieviering/M. Smits
Kerkkoor

Za. 23 nov. 19.00 uur
Eucharistieviering/H. Pauw
Gemengd koor

Za. 23 nov. 17.30 uur
EV/Ceciliafeest/ H. Pauw
Kerkkoor

Zondag 1 december
Start jaar v/d Eucharistie
1e zondag van de advent

Zo. 1 dec. 10.00 uur
EV/afscheidsviering C. Peters
H. Pauw + past. Team /alle koren

Zie OLV

Zie OLV

Zie OLV

Zie OLV

Zie OLV

Zie OLV

Zaterdag 7 december
Zondag 8 december
2e zondag van de advent

Zo. 8 dec. 11.00 uur
Eucharistie/-familieviering/KND
M. Smits / Singing Kids

Zie OLV of P&P Ulft

Zo. 8 dec. 10.30 uur
Viering kindertijd / M. Tankink
Keitof

Za. 7 dec. 19.00 uur
Eucharistieviering/H. Pauw
Kerkkoor

Zo. 8 dec. 9.30 uur
Euch.vier./ H. Pauw/Kerkkoor
Engelse mis 14.30 uur/M. Smits

Za. 7 dec. 19.00 uur
Eucharistieviering/M. Smits
Gemengd koor

Zo. 8 dec 19.00 uur
Wereldlichtjesdag

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

Dopen najaar 2019
Dopen

Parochie-icoon gereed

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

Locatie

Datum

Tijd

Ulft
Ulft

20 okt.
24 nov.

Gendringen
Doetinchem
Doetinchem

Doopvoorbereiding
Doopheer

Datum

Tijd

12.30 uur
12.30 uur

Marcel Smits
Marcel Smits

24 sept.
29 okt.

20.00 uur
20.00 uur

za. 19 okt.

16.00 uur

Hans Pauw

24 sept.

20.00 uur

27 okt.
17 nov.

13.00 uur
13.00 uur

Cor Peters
Hans Pauw

30 sept.
22 okt.

20.00 uur
20.00 uur

Op zondag 6 oktober is de icoon die speciaal voor Parochie Maria Laetitia
gemaakt is, gezegend. Dit gebeurde tijdens een plechtige vesper en Marialof in
de Kerk van OLV Tenhemelopneming in Doetinchem.
Het is een bijzonder mooi symbool geworden dat uitdrukking geeft aan
de betekenis van onze parochienaam. Op geëigende momenten zal het in
vieringen een plaats krijgen.
Geert Hüsstege van KUNST-ICONEN-RESTAURATIE is de iconograaf.
(http://www.husstege-iconen.nl)
(

Let op! De dooplocaties Gaanderen en Etten wisselen in het voor- en najaar. In het najaar wordt er gedoopt in Gaanderen en in het voorjaar Etten.

16
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Azewijn - Ulft - Varsselder/Veldhunten

Etten

Eerstvolgende geplande vieringen
Mededelingen

Grafzegening Antoniuskerkhof

Iedereen is van harte welkom om op 2 november om 19.00 uur
een plaatsje te nemen in het kerkgebouw voor onze jaarlijkse
Allerzielenviering.
Het koor Sereen is dan te gast om met name alle overledenen te
herdenken die ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen. Dat zal
gebeuren met mooie zang en passende woorden. Daarnaast kan
iedereen zijn of haar eigen dierbare overledene weer herdenken in
deze viering.
Aansluitend brengen we een bezoek aan het sfeervol verlichte
kerkhof. Alle graven zullen weer verlicht worden met een kaarsje en
ook hier zal gezongen worden. We hopen weer op een mooie avond
en niet alleen wat het weer betreft.

Op zondag 15 september was de jaarlijkse viering voor ziekenzondag. Het was een aansprekende viering met medewerking van leden
van de Zonnebloem.
Pastor Morsink ging in zijn overweging in op de vraag hoe je dat
doet: een ander bijstaan, bemoedigen en helpen. Sommige mensen
hopen op bezoek, op hulp, op steun. De vraag die dan rijst, is:
moeten degenen die ziek zijn dan dankbaar zijn? Ja natuurlijk mag
dat, maar ook degenen die op bezoek gaan, mogen dankbaar zijn.
Dankbaar dat ze wat voor een ander kunnen betekenen, dat ze wat
voor een ander kunnen doen. Op deze manier werkt het van twee
kanten. Vreugde en blijdschap bij degene die bezoek krijgt, maar
ook voor degene die op bezoek gaat.
Het was goed om hier eens bij stil te staan. We kunnen terugkijken
op een mooie viering, ook mede door de prachtige zang van ons
kerkkoor.

Op kerstavond, dinsdag 24 december zal er om 19.00 uur een kerstavondviering worden gehouden.
Te gast voor de zang is dit jaar het koor Inspiration en het thema
is: Waarom Kerst? Een vraag die tijdens de viering beantwoord zal
worden en waarmee iedereen weer met een goed gevoel naar huis
kan om kerst 2019 te gaan vieren.

Allerzielenviering

De vrijwilligersgroep Sterk voor de Kerk Varsselder-Veldhunten

Wij branden een kaarsje voor:
Gerda Jansen-Schut
24-03-1941

08-09-2019

In memoriam

- Theodorus Tiggelovend: overleden 30 augustus op de
leeftijd van 95 jaar.
- Gra Hooijman-Alofs: overleden 14 september op de leeftijd
van 93 jaar.
Wij bidden voor hun eeuwige rust en wensen de familie veel
sterkte.

Op zondag 3 november om 15.00 uur vindt de grafzegening plaats
op het Antoniuskerkhof in Ulft. In een korte gebedsdienst op de
begraafplaats herdenken we alle overledenen, maar in het bijzonder
hen die daar hun laatste rustplaats hebben gekregen. Diaken Cor
Peters en Mariet Bruins gaan voor. We ontsteken licht van herinneren
en bidden dat onze dierbaren geborgen mogen zijn in Gods huis van
licht en vrede voor altijd. U bent van harte welkom.

Gedoopt op 15 september 2019

Mededelingen

- Bella Alvarez Soto, Bloemenstraat 44, Doetinchem.
- Guus Boere, Beuningstraat 5, Megchelen.
- Anna Seinhorst, Grote Beer 125, Ulft.
- Hidde Wentink, Akkermansweg 10, Gaanderen.
Welkom als nieuwe parochianen!

Overleden

Mededelingen

Terugblik op Oogstdankviering
Achter ons ligt de Oogstdankviering van zaterdag 28 september.
Te gast was het IPK-koor dat de zang vanuit Etten meebracht. Met
moeder Aarde als thema voor de teksten was het een mooi geheel.
Stilstaan bij al het goede dat geoogst kan worden in ieders leven, is
de moeite waard om even bij stil te staan. De kerk was in oogstsfeer
aangekleed en we bedanken iedereen voor zijn of haar komst.
18

Ziekenzondag

15-08-2019
Els v. d. Kemp-Westerhof, Zorgcentrum Debbeshoek, 98 jaar.
Haar uitvaartdienst en crematieplechtigheid hebben plaatsgehad op 20 augustus.
01-09-2019
Jeanny Hamerlinck-Neijzen, Oversluis 11a, 96 jaar.
Haar uitvaartdienst en begrafenisplechtigheid hebben plaatsgehad op 5 september.
13-09-2019
Agnes Overbeek-Scholten, Oversluis 13, 97 jaar.
Haar uitvaartdienst en begrafenisplechtigheid hebben plaatsgehad op 18 september.
14-09-2019
Annie Smits-Leuverink, Zorgcentrum Debbeshoek, 90 jaar.
Haar uitvaartdienst en begrafenisplechtigheid hebben plaatsgehad op 20 september.
Wij wensen hun nabestaanden veel sterkte!

Het is een jarenlange traditie om rond Allerzielen de overledenen uit
onze geloofsgemeenschap H. Martinus te herdenken.
Dit jaar is deze herdenking op zondag 3 november om 10.30 uur in
onze kerk. De voorganger in deze viering is diaken Cor Peters met
assistentie van de voorgangers Avondwake en Uitvaart. De viering
wordt opgeluisterd met zang door ons kerkkoor.
Tijdens de viering worden de namen genoemd van hen die sinds
vorig jaar Allerzielen zijn gestorven. Voor ieder van hen wordt tevens
een kaars aangestoken.
Bij goed weer is er na de viering een stille tocht naar ons kerkhof,
waar de graven en de bewaarplaats van de urnen worden gezegend.
Ook hierbij zingt ons kerkkoor.

Mooie kermisviering
Op zaterdag 21 september werd de kermis, met medewerking
van Harmonie Onderling Genoegen, Schutterij de Eendracht,
Vrouwenkoor Con Brio en het Ettens kerkkoor traditioneel ingeluid
met een viering in de kerk. Pastoor Pauw ging tijdens de overweging
in op de evangelielezing van die zondag: de parabel van de onrechtvaardige rentmeester. Hoe vertalen we deze lezing naar onze tijd?
De kermis moet een feest van heel het dorp zijn, maar ook voor
mensen van buitenaf. Een actueel thema van de vredesweek, die
deze week begint: ‘Vrede verbindt over grenzen’. Laat het een feest
van verbroedering zijn van jong en oud, en van rijk en arm. We
mogen niet vergeten dat God altijd aan de kant van de armen en
zwakken staat. Laten wij ook aan die kant gaan staan, zodat het een
stukje hemel op aarde mag zijn. Een stukje leven zoals God het heeft
bedoeld.
Een woord van dank aan iedereen die heeft meegewerkt aan deze
viering!

Koffie/thee drinken na de viering
Na de volgende vieringen is er gelegenheid om
gezellig een kop koffie of thee te drinken:
- Zaterdag 12 oktober;
- Zaterdag 9 november;
- Zaterdag 21 december
U bent van harte welkom!
Lees over locatie Etten verder op pagina 20
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Etten

De Huet - Wijnbergen

Voorbereidingen restauratie
Martinuskerk in volle gang

55 jaar dameskoor

Uitnodiging Martinusfeest

Op zaterdag 19 oktober a.s. in de dienst van 19.00 uur viert ons
dameskoor zijn 55-jarig bestaan. Het koor heeft al deze jaren ten
dienste gestaan van onze parochie/locatie. De koorleden hebben in
de afgelopen jaren vele huwelijken, uitvaarten en weekendvieringen verzorgd. Ook de middag voor ouderen organiseren ze al meer
dan veertig jaar.
De locatieraad wil daarom het dameskoor huldigen en uitnodigen
voor een samenkomst na de viering in de pastorie. Daar zal koffie
met iets lekkers zijn.
U allen bent hiervoor ook van harte uitgenodigd.

Over enkele weken vieren we het feest van onze patroonheilige
St. Martinus. Traditiegetrouw gebruiken we dit feest ook om al
onze vrijwilligers, zowel mannelijk als vrouwelijk, te bedanken
voor hun inzet gedurende het afgelopen jaar. Iets waarvoor
we erg dankbaar zijn, want zonder vrijwilligers geen kerk! Een
persoonlijk dankwoord en een attentie is er voor de vrijwilligers
van wie we afscheid nemen.
In voorgaande jaren kreeg iedere vrijwilliger een persoonlijke
uitnodiging. Dit jaar doen we dit, om kosten te besparen, met
deze algemene uitnodiging in de Vreugdebode. Hierbij nodigen
wij al onze vrijwilligers uit voor het vrijwilligersfeest op zaterdag
16 november.
Het programma ziet er als volgt uit: wij beginnen om 19.00 uur
met een eucharistieviering waarin wordt voorgegaan door pastor
Marcel Smits en waarbij de zang wordt verzorgd door onze drie
koren. Hierna verhuizen we naar de pastorie voor koffie of thee
met wat lekkers, gevolgd door een hapje en een drankje. En
hoewel gezelligheid geen tijd kent, besluiten we de avond zo
rond de klok van 22.30 uur.

De locatieraad

Open Monumentendag

De locatieraad

Op dit moment zijn het parochiebestuur en de locatieraad
samen met de architect volop bezig met de voorbereidingen
van en afstemmingen op de restauratie van onze Martinuskerk.
De voornaamste restauratiewerkzaamheden omvatten de
glas-in-loodramen met bijbehorend voeg- en metselwerk en
veiligheidswerken in de kerktoren.
We hopen in maart te kunnen starten met de restauratiewerkzaamheden en deze af te kunnen ronden in november 2020.
In de volgende uitgaven van de Vreugdebode zullen wij,
wanneer de plannen definitief zijn, u hierover meer informeren.
Locatieraad H. Martinus Etten

Verjaardagen

Tot en met 21 september vierden de volgende 80-plussers van
onze geloofsgemeenschap hun verjaardag:
- Mevrouw J.W.T. Leijzer-Verbeeten 17 augustus 83 jaar
- De heer G.A. Neve
17 augustus 85 jaar
- Mevr. G.A.T. Hendriksen-Franken 26 augustus 88 jaar
- Mevrouw C.H.B. Derksen-Hilderink 27 augustus 81 jaar
- De heer F.A.C. van Loon
28 augustus 85 jaar
- De heer G.B. van Aken
3 september 93 jaar
- De heer G.A.J. Arnoldussen
4 september 91 jaar
- Mevrouw C.E. Winters-Koenders 5 september 84 jaar
- De heer R.W.G.M. Rothuizen
12 september 83 jaar
- Mevrouw T.J. Winters-Wellink
14 september 87 jaar
- De heer M.L. Geurts
17 september 83 jaar
- Mevrouw H.A. Thuis-Hendriksen 17 september 85 jaar
- De heer J.R.J. Theunissen
19 september 89 jaar
- Mevrouw T.H.M. Liebrand-Geurts 22 september 80 jaar
Namens geloofsgemeenschap H. Martinus, van harte gefeliciteerd!
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Werkzaamheden op het kerkhof

Geloof er maar in!

Na een hete zomer met af en toe een hoosbui is de onderhoudsploeg
van het kerkhof druk in de weer geweest om al het weggespoelde
zand weer op hoogte te brengen. Ook zijn er gaten, bij sommige
graven ontstaan door het vele regenwater, weer allemaal aangevuld
.

Vanaf september komen elf jongeren uit Doetinchem in de
Martinuszaal/pastorie van de kerk in Wijnbergen samen om zich
voor te bereiden op het Heilig Vormsel.

Ook dit jaar vieren we als geloofsgemeenschap Allerzielen en wel
op zaterdag 2 november om 19.00 uur. In deze viering worden de
namen genoemd van die overledenen die voor u een bijzondere
plaats innemen en voortleven in uw herinnering. Lijsten waarop u
hun namen kunt opschrijven, liggen vanaf zaterdag 28 september
achter in de kerk. Tot en met zaterdag 26 oktober is dit nog mogelijk.
Ook kunt u de naam (of namen) doorgeven aan het secretariaat tot
uiterlijk 30 oktober.
Bijzondere aandacht gaat uit naar de parochianen die sinds
Allerzielen 2018 zijn overleden. Zij zullen kort herdacht worden en
er wordt een kaars voor hen ontstoken die na afloop kan worden
meegenomen.

Tijdens de voorbereidingsavonden werken we met de methode ‘In
vuur en vlam’. Telkens komen verschillende aspecten van ons geloof
aan bod. Wij vragen de jongeren om met hun ouders in gesprek te
gaan over hun geloof. Je zult dan merken dat je soms anders denkt
dan jouw ouders! Met andere woorden: daag je ouders uit.
Bij de tweede bijeenkomst spraken we over de manier waarop we
contact met elkaar maken. Praten, e-mailen, app’en en sms’en…
er zijn mogelijkheden genoeg. Aan het begin werd een sms-spel
gedaan. In de gesprekken met de jongeren kwam heel duidelijk
naar voren dat de één wel geloofd in bidden en contact maken met
God, maar dat de ander daar zijn of haar twijfels bij plaatst. Juist die
gesprekken onderling zijn zo mooi!
Geloof er maar in! was ook het thema van de Presentatieviering van 5
oktober in de Martinuskerk in Wijnbergen. Iedereen is met een klein
beetje geloof begonnen dat mag gaan groeien. Om dat zichtbaar
te maken hebben de jongeren een potje met zaadjes opgekweekt,
dat tijdens de viering een plekje op de altaartafel kreeg. Als je er in
gelooft en er goed voor zorgt, gaat het echt groeien.
Het kleine mosterdzaadje uit de evangelielezing wordt vergeleken
met een grote moerbeiboom. Het kleine zaad kan uitgroeien tot
een enorme boom. Wij hebben iedereen gevraagd te beschrijven
waar ze in geloven (met andere woorden wat zijn
je dromen?) en dit bij de boom te schrijven.
Als je ergens in gelooft en je droom wilt
bereiken, is het belangrijk dat je vertrouwen kunt hebben. Wie of wat vertrouw jij?
Schrijf dit ook op je boom. Een opdracht
waar ook menige volwassene zijn handen
vol aan heeft.

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

Wij wensen Brian, Joyce, Marit, Renske, Fabiënne, Louis, Donna, Joep,
Marlies, Quinten en Mayke op 24 november in de OLV in Doetinchem
een fijne vormselviering en een fijne dag toe.

Werkgroep avondwake

Werkgroep Vormsel Doetinchem

Ruimen van graven
Wij zijn voornemens om ongeveer 30 graven te gaan ruimen. De
rechthebbenden hebben aangegeven dat ze de grafrechten hiervan
niet meer willen verlengen.
Als dit gedaan is, wordt het hoofdpad en de omgeving van het kruis
aangepakt . Het pad gaat er in zijn geheel uit en wordt weer opnieuw
bestraat. De verhoging om het kruis wordt vernieuwd met betonnen bielzen en tegels. De werkzaamheden worden uitgevoerd door
Hoveniersbedrijf Edwin Jansen met hulp van vrijwilligers.
Dank aan de vrijwilligers en de onderhoudsploeg van het kerkhof.

Allerzielen

De locatieraad

Plekken van plezier en wederopbouw
Misschien hebt u het wel gezien in de krant of hebt u ergens in het
land een van deze plekken van plezier en wederopbouw bezocht.
Het was het thema van de Open Monumentendagen. De wijk De
Hoop in Doetinchem is een plek die hiervoor in aanmerking komt.
De wijk is direct na de Tweede Wereldoorlog gebouwd en kent het
Fort Garry Horse, een wijkgebouw waar nog steeds veel activiteiten plaatsvinden. De katholieke bewoners van de wijk De Hoop in
Doetinchem behoorden vanaf het begin tot de Martinusparochie in
Wijnbergen.
In de wijk zijn op de Open Monumentendagen lezingen over de
ontwikkeling van de wijk met een rondleiding door de wijk gehouden. Deze rondleiding liep door tot aan de RK school in Wijnbergen.
De Martinuskerk lag dus op de route van de rondleiding. Mede
daarom hebben wij de deuren van de kerk deze dag geopend, zodat
men de sobere kerk aan de buitenkant ook van binnen kon bekijken. Dan is het voor bezoekers altijd verrassend hoe deze kerk er van
binnen uitziet: een warme, intieme en rijk gedecoreerde kleine kerk
met verschillende gemeentelijke en rijksmonumenten. Ook binnen
kon men uitleg krijgen over de bijzondere geschiedenis en het fraaie
interieur van deze kerk.
Wij waren blij met het grote aantal mensen dat dit jaar de kerk kwam
bezoeken.
Pastoraatsgroep gemeenschapsopbouw

Openingstijden secretariaat
Met ingang van 1 november zal ons secretariaat alleen nog op
de vrijdagochtend geopend zijn van 09.30 tot 11.30 uur. De
gewijzigde openingstijd is een gevolg van aanpassingen in de
uit te voeren werkzaamheden. Op de vrijdagochtend blijft u van
harte welkom, de koffie staat klaar.
Carla en Joop

Overleden
-

Riet Braam-Looijschelder,
Annie Reijmer-Terhaerdt,
Jan van Lieshout,
Joop Rutjes,
Agnes Vermeer-te Lintelo,
Henk Tempel,

94 jaar
83 jaar
96 jaar
71 jaar
70 jaar
85 jaar
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Doetinchem

Aanmelden voor Eerste Heilige Communie

Vormselviering

Alle kinderen die geboren zijn in 2012 (en bekend zijn bij de OLV/HG), ontvangen binnenkort een brief om zich aan te melden voor de Eerste
Heilige Communie in 2020. Misschien hebt u, ouders, in november nog geen brief ontvangen, maar wilt u dat uw kind (geboren in 2012 of
eerder) de Eerste Heilige Communie doet. Neemt u dan contact op met Chantal van der Sanden (chvdsanden@gmail.com). De datum van de
Eerste Heilige Communie is nog niet bekend. U, ouders, krijgt daarover spoedig bericht, uiterlijk eind januari 2020.
Hebt u nog vragen over de Eerste Heilige Communie, stuur dan een mailtje naar bovenstaand e-mailadres.

De toediening van het sacrament van het Vormsel vindt plaats
tijdens de eucharistieviering van zondag 24 november in de Paskerk.
Alle vormelingen uit de Parochie Maria Laetitia ontvangen dan het
sacrament door rector P. Kuipers van het Ariënsinstituut in Utrecht.
Het gemengd koor Monte Vino zingt. De vormelingen van onze
OLV/HG-locatie en de H.-Martinuslocatie Wijnbergen, elf in getal,
hebben hun presentatieviering gehad op zaterdag 5 oktober in de
Martinuskerk.
De voorgangers waren pastoor Hans Pauw en diaken Cor Peters.

Wim Bockting: ‘Ik wil altijd beschikbaar zijn’
Vier kosters heeft onze kerk. Op mijn plagende vraag aan Wim wat
zijn plaats in de rangorde is, antwoordt hij: „Komende zondag zijn
de andere drie kosters niet beschikbaar, dan ben ik dus letterlijk
de vierde, maar eigenlijk de eerste, vind je niet?” U begrijpt het al:
voor dit stukje dat u nu leest, heb ik Wim niet geïnterviewd, nee,
we hebben een gesprek gevoerd. Gezellig, want hij is een goeie
gastheer, zelfs meer dan dat. Hij zag me vanaf zijn woonadres op
het Willy Brandtplein zoekend rondkijken naar zijn adres. Zwaaiend
vanaf zijn balkon wees hij me waar ik zijn moest.
Wie Wim kent, weet dat hij toegewijd zijn werk doet. En hij maakt
er royaal tijd voor vrij. Op mijn vraag hoeveel: „Vijf kwartier voor het
begin van een mis ben ik aanwezig. Dat is, vind ik, nodig, vooral bij
uitvaarten. Mensen komen soms van heel ver. Ze hebben je soms
nodig. Laatst trouwde een petekind van Herman Valk, de kleindochter van zijn broer. Het kruisje voor Herman stond op het altaar.
Je kunt wat doen als koster. Ik wil altijd beschikbaar zijn; ik zeg er
afspraken en verplichtingen voor af.”
Af en toe is Wim acoliet. Ik vraag hem wat hij daarin ziet. „Ik voel
me er dan echt bij betrokken; het doet me wat. Ik wil acoliet blijven
zolang het kan. Heb veel aan het leven te danken, daarom die keuze.”
Kosters en acolieten zijn zichtbaar in de kerk. Maar Wim doet ook
ander vrijwilligerswerk, werk dat meer aansluit bij wat hij in zijn
werkzame leven deed. Toen was hij elektromonteur en servicemonteur centrale verwarming. Hij toont me het mooie Paskerkje
in miniatuur, dat hij een paar jaar geleden na de voltooiing van de
grote restauratie en de vernieuwing van het geluid en het licht met
enkele anderen ontving. Wim was vooral betrokken bij het werk aan

de geluidsinstallatie. Daarbij is ook de ringleiding getrokken, dat wil
zeggen vernieuwd. Elektra en de centrale verwarming zijn bij Wim
in vertrouwde handen. Samen met Theo Raben heeft hij de camerabeveiliging aangebracht, een klus van enkele weken: de monitor
binnen gemonteerd, buiten diverse camera’s en verder 200 meter
aan kabels door de betonvloer naar de monitor gebracht en daar
gemonteerd.
Altijd gedacht dat Wim al veel jaren vrijwilliger is; hij past helemaal
in het beeld. Maar, verrassend, hij is het nog maar een jaar of zeven,
acht. Na zijn pensionering was hij eerst vijf jaar vrijwilliger technische
zaken op ’t Brewinc. Later zag hij een oproep in de Bethlehembode,
waar hij graag op inging, mede omdat hij ‘de twee Theo’s’ (Hakvoort
en Stoverinck) kende van Mooi koor, man.
Met genoegen vertelt Wim over het bezoek deze zomer van een
Leidenaar en zijn vrouw. Hij was de zoon van de maker van de
muurschilderingen (1948). Wim wees hem een goede plek om vanuit
het gewelf in de vieringentoren foto’s te maken en hoorde van de
man dat het gezicht en het gewaad van de engel op de muur boven
het tabernakel gemaakt zijn naar het gezicht en de jurk van zijn
moeder.
Ten slotte nog een anekdote. Wim heeft catechismusles van de alom
bekende pastoor Amse gehad. Die maakte soms grapjes, zegt Wim,
onder andere dit grapje: „Er schiet me wat te binnen”, zei de pastoor
tijdens de les, “weten jullie wat?” Niemand wist het antwoord: „Een
kogel in de kop.”
Gerard Bomers
Foto: Ton Harbers

Paskerk op Open Monumentendag
op zaterdag 7 september

Allerzielenviering
De nabestaanden van hen die overleden zijn in de maanden
tussen 1 oktober 2018 en 30 september 2019, ontvangen thuis
een uitnodiging voor de Allerzielenviering opzaterdag 2 november om 19.00 uur. De viering wordt voorbereid en verzorgd door
de Allerzielenwerkgroep met pastoor Hans Pauw. Deze is ook de
voorganger in de H. Mis. Ons Laurentiuskoor dat bij ‘rouw en trouw’
altijd zingt, zal ook deze viering met zijn zang begeleiden. Hierin
komt gelovige aandacht en gebed voor de overledenen tot uitdrukking, en het is te hopen ook troost.
De Allerzielenviering is in de loop van de laatste jaren meer en
meer gaan aanspreken, niet alleen de nabestaanden van de overledenen, maar ook anderen. Wij hopen dat ook dit jaar velen zich
willen aansluiten bij de gedachtenisviering. Door hun meeleven in
aandacht en gebed wordt Allerzielen nog meer een samenkomst
van onze gemeenschap.
Weet u hartelijk uitgenodigd. Misintenties kunt u opgeven bij het
secretariaat van onze locatie.

Lieve jongens en meisjes,
Op zondag 27 oktober is er weer een familieviering, komen jullie
ook? Het gaat dit keer over ‘groot en klein’. Wat zou beter zijn volgens
jullie?
En natuurlijk zoeken wij altijd kinderen die het leuk vinden om
te helpen (bijvoorbeeld met voorlezen). Is je mailadres bij de
Werkgroep familievieringen bekend? Dan hoef je niks te doen en
krijg je automatisch een uitnodiging van ons. Kennen wij jouw
mailadres nog niet, maar wil je wel graag een keer voorlezen? Laat
papa of mama dan een mailtje sturen naar: chvdsanden@gmail.com
met de mededeling dat jij ook graag wilt voorlezen. Dan stuur ik jou
zo gauw mogelijk de tekst door die je thuis mag oefenen. Maar wees
gerust... je hoeft de tekst niet uit je hoofd te kennen, want je mag
gewoon uit het boekje voorlezen! En meedoen met de viering is veel
leuker dan alleen maar luisteren, toch?
Tevens gaan we ook dit jaar weer de Adventstijd vieren met een
familieviering en kindernevendiensten. We hopen op een grote
opkomst!

De Paskerk deed dit jaar ook weer mee. Het liep op rolletjes, maar
daar ging het een en ander aan vooraf. Mariëtte van Bruggen deed
de voorbereiding en alle overleg met de gemeente, benaderde
degenen die de ontvangst verzorgden en voorzag hun van informatie. Op de dag zelf was iedereen in actie: Lau den Boer en Ton Sedee,
de beide organisten, Ineke Aaldering, die op verzoek de rondleiding
deed, en Marjan Hakvoort met haar groep, die voor de koffie-mét
zorgde; Gertrud nam ook het een en ander voor haar rekening. Alles
liep dus op rolletjes.
En dat merkten de bezoekers, zeg maar gasten. Een deel van hen
bezocht ook de toren. Velen lieten zich lovend uit over de kerk, maar
ook over de betoonde gastvrijheid. Het aantal bezoekers wordt jaar
op jaar groter, al gaat het niet om drommen. Er waren ook bezoekers
van buiten, zoals Gouda, Apeldoorn, Dokkum en Goes.
Op de foto zie je dat de paus ook nog even langs kwam.
Aan het eind van de middag alles opgeruimd, de vlag gestreken en
iedereen naar huis. Dank aan allen!
Foto: Mariëtte van Bruggen

Herenkoor Winterswijk komt zingen
Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, het feest van Christus
Koning, zondag 17 november, komt het herenkoor van de
Jacobusparochie uit Winterswijk bij ons zingen. Dat wil zeggen: het
zal samen met ons herenkoor In Laudem Dei onder leiding van Ton
Harbers en met Anita Simmes aan het orgel met koorzang de eucharistieviering begeleiden.
De uitwisseling met Winterswijk - In Laudem Dei zingt ook daar bestaat al vele jaren. Een tragische bijzonderheid is dit jaar dat het
Winterswijkse koor deze zomer zijn geliefde dirigent Christo Illiev
heeft moeten missen. Tijdens de vakantie in zijn geboorteland
Bulgarije is hij plotseling overleden.

Chantal

Afscheidsviering diaken Cor Peters
In de eucharistieviering van zondag 1 december, de eerste
Adventszondag, neemt diaken Cor Peters afscheid. Als u terugkijkt naar het afscheid van pastor Mia Tankink, dan weet u dat
ook dit een groots en mooi afscheid wordt. Een groot koor met
zangers uit alle locaties zingt onder leiding van Ben Simmes.
Anita Simmes speelt op het orgel. Zie pagina 6 van deze
Vreugdebode voor meer en bijzondere informatie.
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Overleden
- Gerard van Huet, Schavenweide 2,
- Edy Kleijberg, Schavenweide 2,

91 jaar
83 jaar
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Gaanderen

Drukke novembermaand
Vrijdag 1 november is het Allerheiligen, een
christelijke feestdag ter nagedachtenis aan
alle heiligen en martelaren, wordt in onze
kerken minder gevierd dan vroeger het
geval was.
Daarentegen is 2 november, Allerzielen,
uitgegroeid tot een gedenkdag voor onze
geliefde overledenen.
Ook in onze geloofsgemeenschap wordt
Allerzielen gevierd met een gebedsviering,
het noemen van de namen van de overledenen van het afgelopen jaar, het branden
van kaarsjes en het besprenkelen van de
graven met wijwater. Zaterdag 2 november starten we deze gebedsviering op
het Monicakerkhof achter de voormalige
Augustinuskerk om 18.00 uur. Er worden
gebeden uitgesproken, kaarsen gebrand en
met wijwater kunnen we de graven of urnen
zegenen. Het gemengd koor zal enkele
liederen zingen. Daarna start om 19.00 uur
in de St. Martinuskerk de communieviering
en daarna gaan we naar het kerkhof achter
de Martinuskerk om ook daar de graven en
urnen te zegenen en te verlichten.
Na de viering is er koffie en thee en kan de
familie het kruisje ophalen van een overleden familielid.
U bent allen van harte uitgenodigd.

Zaterdag 9 november start het weekend dat
het feest van St. Maarten, onze patroonheilige, gevierd wordt.
Het is ook het landelijke Weekend van de
Mantelzorg. Sint Maarten deelde zijn mantel
en zorgde zo voor een arme bedelaar. Ook
wij zijn vaak mensen die mantelzorg geven.
De communieviering op zaterdag 9 november begint om 19.00 uur en staat in het teken
van mantelzorg. De zang in deze viering
wordt verzorgd door De Görgelpiepen,
onder leiding van Frank Knikkink.
Zaterdag 16 november om 19.00 uur is er
een eucharistieviering in de St. Martinuskerk
met medewerking van Liberate onder
leiding van Jan Schatorjé. Pastoor Hans
Pauw is de celebrant en hij zal na de viering
de opbaarruimte achter in de kerk inwijden.
Daarna is er gelegenheid voor koffie en
thee en kunt u deze nieuwe ruimte en de
Mariakapel bekijken.
Ook het prachtige vierluik, een gedachtenisretabel en een kroonluchter uit de
voormalige H. Georgiuskerk in Terborg
kunnen dan bezichtigd worden. Het vierluik
en de gedachtenisretabel zijn kunstwerken van de beroemde architect dr. Pierre
Cuypers. Het vierluik met twee voorstellingen uit het Oude Testament en twee
voorstellingen uit het Nieuwe Testament

(Voorlopig) afscheid van Keitof
komen aan weerszijde van het hoogaltaar.
De gedachtenisretabel, een klein altaar met
tweeluik, wordt in de Mariakapel geplaatst
en de kroonluchter hangt in de opbaarruimte. Het is mooi dat deze waardevolle
stukken voor de Achterhoek bewaard
blijven. Fien Driessen, de Terborgse kosteres,
zegt hierover: „Ik ben blij dat deze stukken
in de kerk in Gaanderen hangen. Ik ga er
graag naar de kerk en voel me dan nog
meer ermee verbonden.” Pastoor Hans Pauw
vindt het fijn dat de mooie spullen bewaard
blijven: „Ze blijven in de context waarvoor ze
bedoeld zijn.”
Zondag 17 november is er ook nog gelegenheid om de nieuwe opbaarruimte, de
Mariakapel en de retabels en andere mooie
stukken in de St. Martinuskerk te bekijken. Er
zullen vrijwilligers aanwezig zijn die u graag
rondleiden en uitleg geven. De kerk is open
van 10.00 tot 12.00 uur.
Zondag 24 november viert het gemengd
koor zijn Caeciliafeest. We starten om 9.30
uur met een eucharistieviering met een
prachtig gezongen mis onder leiding van
Ben Simmes. De celebrant is pastoor Hans
Pauw. Na de viering gaan de koorleden naar
de culturele zaal bij De Pol voor een gezellige middag.

Benefietconcert voor Care Travel
Het Gaanderens Mannenkoor en het Ulfts Gemengd Koor
geven op zondag 27 oktober een groots opgezet benefietconcert, waarvan de opbrengsten volledig ten goede komen aan
Care Travel, een Achterhoekse organisatie die zich tot doel
stelt vervoersmogelijkheden aan te bieden aan mensen met
een beperking. Care Travel vindt dat alle mensen mee moeten
kunnen doen aan maatschappelijke activiteiten en gebeurtenissen. Vele vrijwilligers zorgen ervoor dat busjes door de regio
rijden, die mensen met een handicap naar voetbalwedstrijden,
de schouwburg, concerten etc. rijden.
De koren hebben een luchtig en ontspannend programma
samengesteld. Het concert in de Martinuskerk begint om 15.30
uur. De kerk is om 15.00 uur open voor publiek. De entreegelden komen volledig beschikbaar voor Care Travel.
Een toegangskaart kost € 10,00. Kaarten zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij ’t Ware Huis Koenders, Hoofdstraat 13 in
Gaanderen, bij bakker 43, Dr. Ariënsstraat 43 in Ulft en bij de
Primera, Middelgraaf 28 in Ulft.
Willem Maas, namens het Gaanderens Mannenkoor

Week van Ontmoeting

Monicakerkhof achter de voormalige Augustinuskerk.
Foto: Ria Aarntzen
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Het kerkhof naast de Martinuskerk.
Foto: Ria Aarntzen

Restauratie van het vierluik en de gedachtenisretabel
uit de Terborgse kerk door Anton Gerritsen en Jan Thus.
Foto: Hans Aarntzen

De week van ontmoeting in Gaanderen werd gehouden van 30
september tot en met 5 oktober en was bij de sluitingsdatum voor
de kopij van deze editie van de Vreugdebode nog niet gestart. Maar
we konden samen al wel concluderen dat het een succes zou gaan
worden. Er hadden zich op 12 september al 110 mensen opgegeven om mee te doen met een of meer activiteiten die aangeboden
werden om elkaar te ontmoeten in de breedste zin van het woord.
We hoorden dat men elkaar echt gestimuleerd had om zich op te
geven; kinderen hun ouders, buren, zussen en broers en ook de
thuiszorgmensen die de uitnodigingsflyer onder de aandacht
hebben gebracht. Prachtig!
Samen met Maaike en Dagmar van Buurtplein Gaanderen, de
vrijwilligers van ’t Gaanderhuus, de mensen van de Diaconie van de
Protestantse Gemeente Gaanderen-Slangenburg, het CSO (Centraal
Senioren Overleg) van de gemeente Doetinchem en onze werkgroep
PCI (Parochiële Caritas Instelling) hebben wij dit mogen organiseren. Ook voor de organisatoren waren dat mooie momenten van
ontmoeten en samenwerken.
De week werd afgesloten met de jaarlijkse Ontmoetingsmiddag van
de Zonnebloem en de beide kerken van Gaanderen-Slangenburg
in Zaal Hartjes in Gaanderen. Diaken Jan van Heugten en dominee
Helma van Loon openden deze middag met een oecumenische
viering waarbij het koor Liberate onder leiding van Jan Schatorjé de
zang verzorgde.
VREUGDEBODE 6 OKTOBER - NOVEMBER 2019

Keitof, het kinderkoor van de St. Augustinus-Martinusgeloofsgemeenschap, voorheen het schoolkoor van juf Mariet, heeft
vele jaren de familie- en kindervieringen verzorgd. Eerst in de
Augustinuskerk en de laatste jaren in de Martinuskerk.
Onder leiding van diverse dirigenten en nu als laatste dirigent
Sander Spaan, hebben de kinderen veel vieringen en andere
activiteiten verzorgd en opgeluisterd. Wij zagen dat jullie met veel
plezier naar de repetities, uitvoeringen en diensten kwamen. Het
was echter de laatste jaren moeilijk om het aantal zangers/zangeressen op peil te houden en om nieuwe leden te werven. Daarom
had de locatieraad het initiatief genomen om de repetities in de
basisschool te houden. Daarmee hoopten wij meer kinderen te
bereiken die ook willen zingen. Het is er de locatieraad namelijk
veel aan gelegen dat er een kinderkoor blijft bestaan.
Het gemeentelijk subsidiepotje waar het koor over beschikte, is
inmiddels echter leeg en daardoor is het op dit moment wel heel
moeilijk om Sander te behouden voor het koor. En dus moesten
we besluiten om – hopelijk tijdelijk – te stoppen met de wekelijkse
repetities en begeleiding van de diensten. De locatieraad gaat op
zoek naar mogelijkheden om op een of andere manier het Keitofkoor toch te laten voortbestaan. We hopen jullie daar snel meer
van te laten weten. Erg jammer dat op dit moment de toekomst
onzeker is.
De locatieraad bedankt Sander, alle leden en hun ouders voor hun
inzet. Hopelijk snel tot ziens.
Joop Helmink, secretaris locatieraad

Overleden
Donderdag 8 augustus 2019 is overleden Annie Massop-van
Gestel, Johanna Maria Theodora.
Zij woonde aan de Ontwikkelstraat 16 in Gaanderen. Annie was
81 jaar. Op woensdag 14 augustus was voor haar de crematieplechtigheid in Crematorium Yardenhuis Achterhoek in de
Slangenburg.
Moge vele mooie herinneringen een troost zijn voor allen die
haar missen.
Woensdag 28 augustus 2019 is overleden Liesbeth StreppelDiekema, Elisabeth Gerdina, echtgenote van Jan Streppel, in de
leeftijd van 67 jaar.
De familie Streppel woont aan de Kapelaan Heggestraat 8
in Gaanderen. Liesbeth was sinds enkele jaren lid van onze
PCI-werkgroep. Ondanks dat zij ernstig ziek was, was zij altijd
belangstellend, meelevend, positief en gezellig. Het Caritaswerk
was haar op het lijf geschreven; ze wilde graag delen met de
mensen die een steuntje in de rug nodig hebben.
Op maandag 2 september was voor haar de crematieplechtigheid in Crematorium GUV Berkenhove in Aalten. Bidden wij om
troost voor haar familie en allen die haar liefhadden.
Dat zij moge rusten in vrede.
Op zaterdag 5 september 2019 is emeritus Pastoor Jan
Leemereise overleden in Wijhe, in de leeftijd van 91 jaar. Hij
was van 1974 tot 1981 pastoor van de St. Augustinusparochie
in Gaanderen.
Wij geloven dat pastoor Leemereise is opgenomen in het Huis
van de Heer.

25

Gendringen - Megchelen - Netterden

Parochie Maria Laetitia

Lopend naar Kevelaer

Martinus-wandeltocht
Op zaterdag 9 november is er weer een Martinus-wandeltocht
georganiseerd.
U kunt daar ook aan deelnemen. We starten vanaf de H.
Martinuskerk in Gendringen om 10.00 uur.
Om 9.30 uur staat de koffie/thee klaar. Nader bericht volgt.
De Martinuskerken Gendringen/Megchelen

Dagje uit met de misdienaars
Dinsdag 20 augustus was het dan eindelijk zover: het uitje van de
misdienaars. Dit jaar zijn we met zijn allen naar het familiepark
Wunderland Kalkar in Duitsland geweest. ‘s Morgens om half tien
naar het verzamelpunt bij de Martinuskerk en met drie auto’s zijn we
toen vertrokken.
Om ongeveer 10.00 uur kwamen we aan op het familiepark en
werden we hartelijk begroet door Kerna en Kernie, de mascottes van
Wunderland Kalkar.
Nadat we duidelijke afspraken met de kinderen hadden gemaakt,
zijn we met zijn allen het park ingegaan, waar we heerlijk hebben
genoten van de attracties, frietjes, ijsjes en drinken. Ze hebben zich
allemaal heerlijk vermaakt. Later op de dag zijn we alle attracties nog
eens langs geweest en zijn we samen met de kinderen in de wildwaterbaan, achtbaan en andere attracties geweest. Koster Harry heeft
van alles geprobeerd om van zijn hoogtevrees af te komen. Hij heeft
in bijna alle attracties gezeten, dit onder grote hilariteit van de kinderen. Het heeft helaas niet geholpen, heeft iemand een tip? Nadat we
om vijf uur met zijn allen nog wat hebben gegeten en gedronken,
zijn we met de auto’s weer teruggegaan richting Gendringen.
Hierbij willen wij u allen heel hartelijk bedanken voor deze prachtige
dag. Zonder uw bijdrage was dit niet mogelijk geweest.
Junior, Kingsley, Christiaan, Ize, Kamiel, Isa, René, Maria, Harry, Maurice en Hanny

Allerzielenviering:
zaterdag 2 november 17.30 uur
Een lege plek.
Een fijne herinnering, maar een groot gemis.
Is alles wat er nog over is.
Wij nodigen u uit voor de Allerzielenviering op zaterdagavond 2
november om 17.30 uur in de H. Martinuskerk in Gendringen.
Op deze dag beseffen we meer dan anders dat het leven broos en
eindig is. We staan stil bij het verdriet en het gemis van dierbaren en
noemen met name degenen die het afgelopen jaar zijn overleden en
branden een speciale kaars voor hen, aangestoken aan de paaskaars.
Ook gedenken wij alle overledenen van onze geloofsgemeenschap
in deze allerzielenviering.
We nodigen u allen uit om deze gebedsviering bij te wonen, met als
voorgangers de werkgroep uitvaart en avondwake.
Het muzikale gedeelte wordt verzorgd door het kerkkoor.
Graag zien wij u zaterdagavond 2 november om 17.30 uur.

‘Heer, waar zouden we heen gaan?’
In Kevelaer vereren we Maria, Moeder van God en Troosteres der
bedroefden. Wanneer we na de pelgrimstocht in Kevelaer aankomen, maakt het Mariabeeld in de Genadekapel ons hiervan bewust.
Het is onbegrijpelijk dat zo’n beeld jaarlijks duizenden bedevaartgangers trekt en hen allen sterkt in hun geloof en in hun dagelijks
leven. Voor Ursula Freriks, George Kiwitz, Harrie Tiemessen, Bertus
en † Annie Menting was dit één van de redenen om in 2009
rond de tafel te gaan zitten en met elkaar te overleggen hoe ze
samen te voet van Megchelen naar Kevelaer zouden kunnen
gaan.
Een hele uitdaging om 38 kilometer ’s nachts te lopen. Maar in
2010 was het dan zover en zijn ze met zeven personen te voet naar
Kevelaer gegaan en twee volgauto’s waarin Annie en Harrie voor de
koffie en de broodjes onderweg zorgden.
Dit jaar is het voor de tiende keer dat deze mensen weer een wandeling naar Kevelaer hebben georganiseerd en ook mee hebben
gelopen. Van zaterdag- op zondagnacht, 1 september om 02.45 uur,
was het vertrekpunt bij café De Kievit in Megchelen, waar we elkaar
hebben begroet en met elkaar kennis hebben gemaakt.
Voor wie er behoefte aan had om even tot Maria te bidden voor
een goede overtocht en de medeoprichtster van deze voettocht,
met name Annie Menting te gedenken, konden dit doen in het
Mariakapelletje in de St. Martinuskerk.
Ook dit jaar hebben Bertus en George weer hun best gedaan om
zoveel mogelijk mensen voor deze voettocht op de been te krijgen.
Bertus heeft dit jaar, door omstandigheden, in het busje
gereden en Rudy heeft dit jaar meegelopen naar Kevelaer, wat
hem heel goed afging. Rond de klok van 03.00 uur zijn de 13
pelgrims met de drie volgauto’s vertrokken. Het was prachtig
wandelweer.
Vier keer zijn we gestopt en hebben we pauze gehouden op een mooi
plekje, waar Harry en Bertus de tafels en stoelen voor ons hadden
klaargezet en waar Gerda en Karl ons verwenden met lekkere koffie
en krentenbollen. Tijdens de vierde stop hebben we Ursula, Bertus,
George en Harrie in het zonnetje gezet. De wandelaars boden ieder
van de hierboven genoemde jubilarissen een prachtige kaars aan,
ter herinnering aan het tienjarige bestaan van deze pelgrimstocht.
Met elkaar communicerend en daartussendoor momenten van stilte
vervolgden we onze tocht.
Het voelde als één familie die onderweg is. Iedereen hoorde bij
elkaar, zorgde voor elkaar en er was veel gezelligheid. De eensgezindheid was groot en in de verte zagen we de kerktorens van Kevelaer
opdoemen.
Om ongeveer 11.15 uur zijn we in Kevelaer aangekomen en hebben,
buiten op het terras van een café/bakkerij, genoten van een lekkere
kop koffie en een stuk heerlijke appeltaart. Aansluitend zijn we, voor
degenen mee wilden gaan, naar de Biechtkapel gelopen, alwaar
em-pastoor Antoon Morsink en pastor Marcel Smits voorgingen
in de H. eucharistieviering met als thema: ‘Heer, waar zullen we
heen gaan? Deze viering werd opgeluisterd door het gemengd
koor uit Netterden, onder leiding van Rob Simmes. Het koor heeft
prachtig gezongen en de sfeer van dit samenzijn in Kevelaer was
prachtig.
Namens alle pelgrims een bijzonder woord van dank aan Ursula
Freriks, George Kiwitz , Bertus Menting en Harry Tiemessen, mensen
die zich elk jaar weer met hart en ziel inzetten voor het laten slagen
van deze voettocht naar Kevelaer. Gerda en Karl ter Steeg en Harry
Tiemessen, jullie worden namens alle pelgrims bedankt voor de hele
goede verzorging.

Kerstpakkettenactie
2019

Mededelingen

Iets extra’s voor de feestdagen
Sinds 2012 is er de jaarlijkse kerstpakkettenactie georganiseerd door vrijwilligers van Caritas en M.O.V. Dit jaar is de
inzameling op donderdag 12 december. Omzien naar de
medemens in armoede, zorg bieden, opkomen voor elkaar
in solidariteit, dat is een van de missies van de katholieke
kerk in onze samenleving. We doen hiermee een oproep om
levensmiddelen te brengen naar een van de inzamelpunten.
Suggesties voor uw boodschappenlijstje: vooral iets extra’s
voor de feestdagen (geen alcohol, vers fruit/groenten).
Er zullen passende pakketten gemaakt worden voor de bij ons
bekende adressen van mensen die met armoede te maken
hebben. Mocht u mensen in zulke situaties kennen in uw
omgeving, laat het de diakens Jan van Heugten of Cor Peters
weten. Goederen die overblijven worden naar de Voedselbank
gebracht.
Mocht u niet in de gelegenheid zijn om goederen te brengen
dan is uw gift ook meer dan welkom op IBAN nr.:
NL54 RABO 0159 0660 85 t.n.v. PCI Maria Laetitia.
We rekenen op uw medewerking en solidariteit met de armen
van onze tijd.
Namens alle betrokken vrijwilligers,
diakens Jan van Heugten
en Cor Peters
Silvolde

Martinus-wandeltocht
Op zaterdag 9 november is er weer een Martinus-wandeltocht
georganiseerd.
U kunt daar ook aan deelnemen. We starten vanaf de H. Martinuskerk
in Gendringen om 10.00 uur.
Om 9.30 uur staat de koffie/thee klaar. Nader bericht volgt.
De Martinuskerken Gendringen/Megchelen

Pelgrim Hanny Roes-Beumer

Ans, Toos en Hanny
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Silvolde - Varsseveld

De St. Maartenoptocht in Silvolde
Het verhaal van Martinus en de arme man is een oud verhaal. Maar
nog altijd vieren we het feest van Sint Martinus of St. Maarten. Elk
jaar trekken in vele plaatsen rond zijn feestdag (11 november) kinderen met een lampion en een vrolijk liedje door de straten en gaan bij
de mensen langs de deur.

Oktober - Mariamaand
In de meimaand, maar ook in de oktobermaand
gaan onze gebeden en gedachten vaak uit
naar Moeder Maria, één van de belangrijkste en
bekendste heiligen van ons geloof.
Wie was Zij?
Tweeduizend jaar geleden woonde ze in
Palestina. Ze was een mens zoals wij, gewoon en eenvoudig. Ze
leefde onopvallend en ongecompliceerd. In het evangelie lezen we
dat Maria verloofd was met Jozef.
Ze was nog heel jong toen ze zwanger werd. Haar Kind zou de
Verlosser worden. Ze heeft geweten dat er met de geboorte van
Haar kind iets bijzonders aan de hand was. Dat heeft ze gevoeld
in haar bidden tot God. Als moeder bleef ze geloven in de levensweg van haar Zoon. Soms begreep ze het niet allemaal, maar haar
hart bleef naar Hem uitgaan. De pijn van het leven bleef haar niet
bespaard. Ze was al heel jong weduwe en alle gebeurtenissen van
haar Kind heeft ze meegemaakt. Zijn lijden, Zijn dood en verrijzenis, maar ondanks alles bleef ze vertrouwen. Maria viel niet op,
haar nederigheid en dienstbaarheid worden alom geroemd. Ze is
een voorbeeld voor ons allen. Ze laat ons zien dat grootheid niet
ligt in macht en aanzien.
Echt gelovig mens-zijn laat zich zien in dienstbaarheid aan onze
medemens. Het bijzondere van Maria is haar innige verbondenheid met God, die ontstaan is door een heel simpel woord: ja.
Het jawoord dat Maria gaf om moeder te worden van Gods Zoon,
wetend dat de toekomst zwaar en moeilijk zou kunnen worden.
Goede Moeder Maria, geef ons allen kracht om te kunnen blijven
geloven in het leven.
Maria is en blijft voor ons toch het voorbeeld van geloof en onbaatzuchtige liefde.

Hier en daar is te lezen dat het feest van St. Maarten eigenlijk ook
een feest is dat over daklozen, asielzoekers en hulpbehoevenden
gaat. Willen wij ruimte met hen delen, mogen zij deelgenoot worden
van onze leefgemeenschap? Zo kan het feest van Sint Maarten een
krachtig pleidooi worden voor een samenleving waar niemand van
wordt buitengesloten. Het gaat uiteindelijk om delen en licht zijn
voor elkaar. Dat betekent ruimte geven aan ieder om te leven.
De christelijke kerken in Silvolde organiseren dit jaar de St.
Maartenoptocht op zondag 10 november. De stoet met kinderen en hun ouders, opa’s en oma’s vertrekt om 17.00 uur vanuit de
RK-Mauritiuskerk. Natuurlijk heeft ieder een lampion in z’n hand,
liefst zelfgemaakt. Met de Harmonie St. Radboud lopen we via de
Bosstraat naar de Schuylenburgh om ook daar de mensen te betrekken bij dit feest. Vandaar gaat de stoet door de Marktstraat naar het
plein achter de protestantse kerk. Daar wordt het verhaal van St.
Maarten verteld, terwijl enkele kinderen het uitbeelden. Ten slotte is
er nog voor ieder een drankje en een hapje in de Sprank.
Wij hopen dat er een lange slinger van lichtjes door de donkere
straten zal trekken, want dat heeft toch een heel eigen sfeer.

Anny Raben
Jozef Oostveen

Soms bu’j te bang…
In december zijn de dagen op hun kortst, het is de donkerste tijd van
het jaar. Maar december is zeker niet de donkerste maand van het
jaar. We leven in verwachting van de ommekeer, we zien al uit naar
het licht dat weer gaat komen.
De adventstijd, beginnend met één klein vlammetje, maar daarna
elke week een lichtje erbij, staat symbool voor die periode van
verwachting en hoop. Dat lijkt allemaal vanzelf te gaan. We kunnen
erop wachten. Toch willen we nadenken over de vraag: ‘wat kan ik
bijdragen aan het verdrijven van de duisternis? Gewoon, met en voor
de mensen om ons heen. Daar hebben we vaak mooie gedachten
over, maar wat komt ervan terecht? We nemen maar al te makkelijk
een afwachtende houding aan en kruipen terug in onze schulp. Op
zijn Achterhoeks: Soms bu’j te bang.
Rond dat thema komen we op zondag 1 december, de eerste zondag
van de Advent, bij elkaar.
Om samen onze ogen te openen op weg naar het Licht, en na te
denken over wat we daaraan kunnen bijdragen.
Bent u er ook bij, op 1 december om 10.00 uur in onze Mauritiuskerk?
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Allerzielenviering Silvolde/Varsseveld
Hoewel de dood onlosmakelijk bij het leven hoort, is het overlijden van een geliefde een ingrijpende en moeilijk te aanvaarden
gebeurtenis. Iemand waar je van hield, verdwijnt voor altijd uit je
dagelijkse leven. De pijn die dat met zich meebrengt, is nauwelijks te verzachten en door niemand in volle omvang méé te
voelen.
Gelukkig is dat niet het hele verhaal, want je draagt je overleden
geliefde altijd bij je, je hoort nog zijn of haar stem, je ziet hem of
haar nog lopen en werken. Velen praten nog met hun geliefde.
Dat alles geeft ons de hoop dat het afscheid niet voor altijd is,
dat we ooit weer samen zullen zijn. Zo leiden liefde en hoop
tot geloof in een leven dat verder gaat dan de dood. Het delen
van die liefde, die hoop en dat geloof kan de pijn verzachten.
Daarom vieren we op zaterdag 2 november Allerzielen, samen,
zoals we dat al jaren doen, in de Mauritiuskerk in Silvolde. De
viering begint om 19.00 uur.

kerkelijke uitvaart heeft gehad wel in de allerzielenviering wordt
herdacht, neem dan contact op met een van ondergetekenden.
Daarnaast is er op woensdag 13 november om 20.00 uur een
lezing over het verliezen van dierbaren. Hella van der Wijst,
schrijfster van het boek ‘Troost’ met 20 ervaringsverhalen, zal
daarover vertellen.
Deze lezing is in de Protestantse Kerk in Silvolde, vrij toegankelijk
en aanmelding is niet nodig.
Adres: Kerkenstraat 6, 7064 BH Silvolde.
Hierover zal nog nadere informatie verschijnen.
De werkgroep Avondwake van de Mauritius-geloofsgemeenschap.
Contactpersonen: Harrie Jorna, 0315 - 32 52 12, harriejorna@hotmail.com
Leo te Brinke, 0315 - 32 32 12, leotebrinke@hetnet.nl

In die viering herdenken we onze verloren geliefden, in het bijzonder hen die het afgelopen jaar
van ons zijn heengegaan. Wij vieren samen met en
voor degenen in onze geloofsgemeenschap die
het afgelopen jaar een dierbare verloren hebben.
Zij krijgen daartoe een persoonlijke uitnodiging.
We herinneren ons onze lieve overledenen,
noemen hun namen en ontsteken kaarsen met
hun namen erop, opdat hun licht voor ons
blijft schijnen en hun warmte in ons blijft.
Wij nodigen iedereen die hier bij wil zijn,
voor zichzelf of uit solidariteit met anderen,
van harte uit.
Wij baseren onze uitnodigingen op de
kerkelijke uitvaartvieringen die het
afgelopen jaar hebben plaatsgevonden.
Als u graag wilt dat iemand die geen

Rooster van kerkdiensten en activiteiten
Datum
Zondag 27 okt.
Zaterdag 2 nov.
Zondag 3 nov.
Zondag 1 dec.

Thema
10.00 uur
19.00 uur
10.00 uur
10.00 uur

oecum. viering
gebedsdienst
liturgieviering
liturgieviering

Vieren op het dorp
Allerzielen
Troost
Soms bu’j te bang ….

Overleden
6Overleden
juni
Andreas Frijters
68 jaar
6 augustus
Johan Rijkse
89 jaar
7 juni
31
augustus
Harrie vanFrancis
de Wetering
Gerards
93 jaar 69 jaar
619september
juni Ben Huls Lies Wesseling-Maas
81 jaar 90 jaar
Wijseptember
11
bidden voor hun
Elseeuwige
Geurts-v.d.
rust.Schepop
76 jaar
Wij bidden voor hun eeuwige rust.
Wij wensen hun familie veel sterkte en kracht voor de komende tijd.
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Woord- en communievieringen in Den Es
Zondag 10 november en zondag 8 december om 10.00 uur is er een
woord- en communieviering met pastoraal werker Imka Wieggers,
lector H. Bulsink en organiste M. Koster.
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Terborg

Opening Werkjaar en Ontmoetingsbijeenkomst
Al velen jaren is het een goed gebruik om in september de opening
van het werkjaar te vieren. Eerder was de avond bestemd voor
al onze vrijwilligers. Tegenwoordig nodigen we iedereen uit die
zich op welke wijze dan ook betrokken voelt bij onze Terborgse
geloofsgemeenschap. We vonden het heel fijn om op 11 september
ook leden van het pastorale team welkom te mogen heten: Berry
Daalhuizen, Cor Peters en pastoor Pauw, die helaas al snel werd
weggeroepen voor een bediening. De avond werd gestart met een
Ontmoetingsbijeenkomst, waarin werd opgeroepen om – net als
Paulus in zijn tijd – open te staan voor veranderingen. Dat is niet altijd
makkelijk. Een mens zit toch vaak vastgebakken aan oude gewoontes en gebruiken of aan oude denkbeelden. Toch is het goed om zo
nu en dan zaken van een andere kant te bekijken, dingen anders te
doen. Het opent namelijk ook weer nieuwe ramen en deuren. Biedt
nieuwe kansen.
Te doen gebruikelijk besteden we deze avond ook tijd aan vrijwilligers die gestopt zijn met hun goede werk; zij ontvangen als dank
een mooi glazen Mariabeeldje en een oorkonde. Ook aandacht voor
jubilarissen; maar helaas dit jaar geen parochianen die 12 ½ of 25 of
zelfs 40 jaar vrijwilligerswerk doen. Uit de selectie bleek overigens
wel dat er een paar goed op weg zijn naar die jubileumjaren. Hou
vol!
Vervolgens krijgen de aanwezigen een mooie presentatie te zien die
Henk Vinkenvleugel gemaakt heeft. Bedankt voor al dat werk, Henk!
Hij heeft namelijk het afgelopen jaar met enige regelmaat foto’s
gemaakt van de verbouwing van de kerk. Een flinke klus die uiteindelijk tot een prachtig resultaat heeft geleid. De beelden maken weer
de nodige emoties los, gevoelens en gedachten aan verloren tijden
die niet meer terugkomen. Dat doet pijn. Van de andere kant zijn we
blij dat de kerk behouden is gebleven. Zo was het eerste evenement
de tentoonstelling 600 jaar Terborg en dat kwam prachtig uit in onze
mooie kerk.

bestemming. Namens de
geloofsgemeenschap zijn we
op zoek naar een alternatief
onderkomen. ‘De Huiskamer’
van Terborg zou bijvoorbeeld
een mooie plek zijn voor onze
administratie en voor vergaderingen en bijeenkomsten.
Of wij onze Ontmoetingsbijeenkomsten daar ook
willen houden, dat is nog de
vraag. De komende tijd zullen
we alle opties onderzoeken.
Wij houden u op de hoogte.
Na het formele deel was het tijd voor een drankje en een overheerlijk
hapje, dit jaar wederom bedacht, samengesteld en uitgevoerd door
Eddy Heijnst. Hij kan dat als geen ander, waarbij vooral de inmiddels
beroemde gehaktballetjes het overheerlijke slotstuk van de avond
vormen. Voldaan, zowel geestelijk als lichamelijk, ging eenieder
huiswaarts.
De volgende twee Ontmoetingsbijeenkomsten zijn in de protestantse kerk.
Op 20 oktober om 10.00 uur is er een oecumenische viering.
Vanwege de ruimte en het grotere aantal bezoekers, willen wij ook
de viering vanwege Allerzielen in deze kerk houden. Die is dan op
zaterdag 2 november om 17.30 uur.
Schrijft u ze alvast in uw agenda? U bent van harte welkom!
Namens de Werkgroep Nieuw Begin, Jos Kunze
Foto’s: www.georgiuskerk.nl

Het slot van het formele deel was een blik op de nabije toekomst.
Zoals het er nu naar uit ziet, krijgt het Jorishuis een andere

Verjaardagen

Oecumenische dienst in Terborg
U bent van harte uitgenodigd voor de oecumenische dienst in de
protestantse kerk op zondag 20 oktober om 10.00 uur. Het thema
van de dienst is ‘Wij willen doorgaan’.
De voorgangers zijn dominee Israël en pastor Morsink. Cor Vinke
bespeelt het orgel.
De collecte is voor schuldhulpmaatje. Na afloop is er voor eenieder
gelegenheid om onder het genot van een kopje koffie of thee nog
even na te praten over de dienst.
Werkgroep Oecumene Nieuw Begin

Bijeenkomst op Allerzielen
De ontmoetingsdienst op Allerzielen voor de overledenen van onze
geloofsgemeenschap in Terborg is op zaterdag 2 november om
17.30 uur. Deze dienst wordt gehouden in de St. Joris en Barbarakerk
oftewel in de protestantse kerk van Terborg omdat het Jorishuis te
weinig ruimte biedt.
U bent hierbij van harte uitgenodigd.
Werkgroep Nieuw Begin
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De heer K. Hof
Mevr. J. Gries-v.d. Schepop
De heer J. Koster
De heer H. Mulder
Mevrouw V. Aken-Hilderink
De heer A. Bekker
De heer Th. Küper
De heer W. Tomesen
Mevrouw M. Urbanus-van Veldhoven
Mevrouw Th. Eggink-Gal
Mevrouw M. Huijink-Weel
Mevrouw C. Lenting-Engelhard
Mevrouw M. Jansen-Delleman
Mevrouw E. Vos
Mevrouw B. Berendsen
Mevrouw Ch. Vos
Mevrouw A. Wouters-Wielers

Overleden

Mevrouw Fr. Hijlkema-Beuting

80 jaar
80 jaar
80 jaar
80 jaar
85 jaar
86 jaar
86 jaar
92 jaar
91 jaar
91 jaar
87 jaar
87 jaar
92 jaar
89 jaar
96 jaar
92 jaar
89 jaar

91 jaar

• 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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