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Azewijn - H. Mattheus
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E-mail: rkazewijn@mlparochie.nl
NL89 RABO 0374 6064 39

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

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

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

Doetinchem - H. Martinus Wijnbergen/De Huet
Doetinchemseweg 11, 7007 CA  Doetinchem  tel. 0314 - 32 37 37
E-mail: rkwijnbergen@mlparochie.nl
NL45 INGB 0000 8332 16 - rekening courant
NL16 ABNA 0231 9526 86
NL20 RABO 0384 3480 33 - rekening courant Wijnbergen
NL36 RABO 0314 3167 52 - rekening courant/kerkbalans De Huet
Secretariaat: vrijdag van 09.30 - 11.30 uur.

Etten - H. Martinus
Dorpsstraat 19, 7075 AC  Etten  tel. 0315 - 34 24 98
E-mail: rketten@mlparochie.nl
NL23 RABO 0317 8004 50  - rekening courant
NL82 RABO 0317 8018 13 - kerkbalans
Secretariaat: woensdag 10.00 - 11.00 uur en na vieringen. 

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

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

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

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

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

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

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

Varsselder-Veldhunten - HH. Martelaren van Gorkum
Hoofdstraat 31, 7076 AG  Varsselder
Secretariaat:  tel. 0315 - 34 20 44 
E-mail: rkvarsselder@mlparochie.nl
NL57 RABO 0153 1012 10 

Varsseveld - H. Laurentius
L. Veldkamp, 
Doetinchemseweg 21, 7051 AB  Varsseveld  tel. 0315 - 24 21 25
E-mail: rkvarsseveld@mlparochie.nl
Secretariaat: H. Damen, 
Graaf van Lohnstraat 35, 7051 CB Varsseveld.  tel. 0315 - 24 12 40
NL68 INGB 0000 2908 63 - kerkbijdrage.
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Parochie Maria Laetitia

Kardinaal Eijk spreekt in de brief op de eerste 
plaats zijn grote dankbaarheid uit voor 
het gegeven dat ‘in de parochies van het 
Aartsbisdom Utrecht velen – priesters, diakens, 
pastoraal werkers en anderen, onder wie veel 
vrijwilligers – met geloof, liefde en toewijding 
zorgen dat op tal van plaatsen de Eucharistie 
gevierd kan worden.’ Hij benadrukt dat ‘de 
deelname aan de Eucharistie in geloof en 
overgave het meest intensieve sacramentele 
Godscontact tot stand brengt dat er in deze 
wereld bestaat. Het valt daarom te betreuren 
dat veel katholieken daar niet van doordron-
gen zijn en slechts circa 4 à 5 procent van hen 
deelneemt aan de Eucharistievieringen in 
onze kerken, op zondag, die we de ‘Dag des 
Heren’ noemen, omdat dit de dag is waarop de 
Heer uit de dood is verrezen.’ 
Met het doel ‘om ons allen te doordringen van 
deze betekenis van de Eucharistie, waarin we 
heel het paasmysterie vieren, dat wil zeggen 
Jezus ontmoeten in zijn lijden, sterven en 
verrijzen, roept het Aartsbisdom Utrecht in de 
pastorale brief die nu voor u ligt, een Jaar van 
de Eucharistie uit’, zo licht kardinaal Eijk de 
reden voor dit bijzondere jaar toe.

‘We hopen dat niet alleen praktiserende 
katholieken, de kerkgangers, van de inhoud 
van deze brief kennis zullen nemen en 
hierdoor en door de speciale activiteiten in 
het Jaar van de Eucharistie in hun geloof in dit 
sacrament zullen worden gesterkt. Tevens is 
het zaak te bidden – met name in de voorbe-
den tijdens de vieringen – dat katholieken die 
de zondagse vieringen wellicht zelden of nooit 
meer bezoeken, de waarde van de Eucharistie 
mogen herontdekken en de draad van de 
zondagse deelname aan de viering ervan 
weer zullen oppakken. Dit kan ook gebeuren 
als zij zien hoe overtuigde gelovigen de liefde 
die zij van Christus in de Eucharistie ontvan-
gen, doorgeven in hun liefde en aandacht 
voor medemensen die in nood verkeren of het 
minder hebben. Kortom, we hopen en bidden 
dat alle katholieken de Eucharistie (weer) 
als het kloppend hart van hun geloofsleven 
mogen beleven.’

Op de eerste zondag van de advent heeft onze 
parochie ook een start gemaakt met het Jaar 
van de Eucharistie. 
Het komende werkjaar zullen er enkele bijzon-
dere activiteiten plaats gaan vinden waarover 
we u via de Vreugdebode zullen berichten. 
De hoofdartikelen van 2020 zullen in het teken 
staan van deze pastorale brief ‘De Eucharistie 
(weer) beleven als het kloppend hart van het 
geloofsleven’. Pastoor Hans Pauw gaat in op de 
betekenis van deze brief voor ons geloofsleven.
Hij doet dat in het licht van advent en Kerstmis, 
verwachtingsvol uitzien naar de geboorte van 
God-met-ons in Jezus het kind van de kribbe.

In het Aartsbisdom Utrecht start op de 

eerste zondag van de Advent 

(zondag 1 december 2019) een 

‘Jaar van de Eucharistie’, dat loopt 

t/m Christus, Koning van het Heelal 

(22 november 2020). In de aanloop 

naar dit jaar heeft kardinaal Eijk een 

pastorale brief geschreven, getiteld: 

‘De eucharistie (weer) beleven als het 

kloppend hart van het geloofsleven’.  
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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 
later. Op pagina 8 leest u het slot van deze 

artikelenreeks. In jaargang vier zal het 
jaar van de eucharistie in het hoofdartikel 

centraal staan.

Jaar van de 
eucharistie

Pastoor Pauw:
„Hoe beleeft u de eucharistie? Op die vraag 
zullen zoveel antwoorden komen als er 
mensen zijn. Voor velen is het een hoogte-
punt in de week of een gemis dat ze er 
niet meer aan kunnen deelnemen omdat 
hun gezondheid of mobiliteit beperkt is. 
Gelukkig is er dan vaak de tv-uitzending of 
kerkradio en de mogelijkheid om af en toe 
thuis de communie te ontvangen dankzij 
een mantelzorger, een vrijwilliger of het 
bezoek van een pastor. Dat is natuurlijk niet 
hetzelfde als het vieren in de gemeenschap, 
maar toch een goede mogelijkheid.

Groter is de groep die een beperktere 
behoefte heeft om de eucharistie mee 
te vieren. Ik denk aan die vader die heel 
enthousiast was na de viering van de eerste 
communie van zijn kind. Hij vond het gewel-
dig mooi hoe het allemaal was gegaan: de 
voorbereiding, de viering zelf, het gesprekje 
van de pastoor met de communicanten. Bij 
het weggaan zei hij mij: „Ik hoop dat u de 
kerk weer vol krijgt.” Mijn antwoord was: 
„Dat begint bij u en uw kind…” Maar ik heb 
ze daarna nooit meer gezien helaas! Vaak is 
het ontvangen van het heilig sacrament van 
het vormsel pas het moment van de tweede 
communie. Gelukkig zijn er de uitzonderin-
gen van gezinnen die met grote regelmaat 
meevieren op de gewone zondagen. We 
moeten natuurlijk ook niet automatisch 
denken dat mensen die minder vaak de kerk 
bezoeken geen waarde zouden hechten 
aan de eucharistie. Maar je maakt je als 
pastor wel eens zorgen over de algemene 
onbekendheid van het heilig sacrament en 
de onwennigheid bij het ontvangen ervan, 
en niet alleen bij jongere generaties.

Ook met Kerstmis zullen er vele mensen zijn 
die onze vieringen bezoeken, zo hopen wij. 
Iedereen is van harte welkom. Voor velen van 
hen geldt dat ze niet precies weten wat ze 
dan vieren: eucharistie, woord- en commu-
nieviering of een gebedsdienst. Men vindt 
het al gauw een mooie mis. De beleving 
zit eerder in de liederen en het verhaal van 
het kindje in de kribbe. Toch heeft ook dat 
verhaal alles met de eucharistie te maken. 
Maar laten we eerst beginnen bij de advent.

De adventstijd wil ons ontvankelijk maken 
voor God, die naar ons toekomt. Hij is 
immers geen verre God, maar God-met-ons. 
Hij verbindt zich aan mensen: Abraham, 
Isaak, Jakob… en u en mij. Dat wonder van 
Gods komen onder ons wordt meestal in 
drie stadia uitgelegd: verleden, heden en 
toekomst. God, die ooit mens geworden is 
in Jezus, Hij is ook nu in ons midden en Hij 
zal komen op het einde van de tijd om zijn 
schepping te voltooien. Eucharistievieren is 
eigenlijk éven stappen uit de waan van de 

dag en leren openstaan voor die werkelijk-
heid van God, die er was, is en komen zal. 
Op de eerste bladzijde van zijn pastorale 
brief bij gelegenheid van het Jaar van de 
Eucharistie stelt onze bisschop, kardinaal 
Eijk: „De deelname aan de eucharistie in 
geloof en overgave brengt het meest inten-
sieve sacramentele Godscontact tot stand 
dat er in deze wereld bestaat.”

De advent bereidt ons voor op Kerstmis, het 
feest van Gods komen onder ons. Dat is niet 
zo’n romantisch feest als de commercie het 
wel eens wil doen lijken. 
Vanuit bijbels perspectief is het eerder rauw 
en ingewikkeld. Gods komen onder ons 
staat dikwijls op gespannen voet met de 
‘machten van de tijd’ en de verwachtingen 
van mensen. 
Door de volkstelling van keizer Augustus 
moet het nog ongeboren kind met zijn 
ouders al de wijk nemen naar Bethlehem 
en later, door de doodsbedreiging die van 
koning Herodes uitgaat, zelfs vluchten naar 
Egypte. 
Nu is Bethlehem, als stad van de vroegere 
koning David, nog wel een aantrekkelijke 
plaats. Dat Jezus daar ter wereld komt als 
vermeende afstammeling van David doet 
misschien vermoeden dat Hij dit konings-
huis in oude glorie gaat herstellen. En in 
zekere zin doet Hij dat ook, maar anders 
dan je menselijkerwijs zou denken: geen 
koninkrijk in deze wereld. Uitgerekend in die 
stad Bethlehem is er voor Hem geen plaats 
in de herberg. Een stal wordt zijn verloska-
mer, een kribbe zijn wieg. God die naar ons 

toekomt wordt niet gekend, niet aanvaard, 
geen plaats voor Hem, behalve in die kribbe, 
een voerbak. 
Dat laatste detail wordt nog sprekender 
wanneer je de letterlijke betekenis van de 
naam van zijn geboortestad erbij betrekt. 
Bethlehem betekent ‘huis van brood’.

In de eucharistie vieren we de aanwezigheid 
van God in Christus onder ons in de gedaan-
ten van brood en wijn. Dat mysterie ligt 
dicht bij het mysterie van Gods menswor-
ding: hoe kan de almachtige God zich aan 
de wereld tonen in zo’n klein en weerloos 
kind? Een verschoppeling bijna! Hoe kan 
God onder ons aanwezig zijn onder de 
gedaante van brood en wijn? Die tekenen 
zijn toch te klein, te gewoon, te alledaags? 
God toont zich in het kleine, het onaanzien-
lijke. Zijn weg door de wereld is een weg 
van liefdevolle zelfgave voor het geluk van 
anderen. Dat wordt zichtbaar in brood en 
wijn. Graan sterft in de aarde om vrucht te 
dragen, het wordt vermalen en vermorzeld 
om tot brood te worden. Brood dat leven 
geeft. Druiven worden gerijpt in de zon 
en uitgeperst om te kunnen drinken en 
zo vreugde te schenken, gemeenschap te 
vieren. 
Dat zijn de tekenen van Jezus, de Emanuel, 
God met ons. In brood en wijn schenkt Hij 
zichzelf op blijvende wijze aan zijn Kerk, aan 
heel de wereld, totdat Hij komt. Zijn aanwe-
zigheid in brood en wijn wordt pas zichtbaar 
in geloof, zoals ook Gods komen onder ons 
in de mens Jezus alleen in geloof wordt 
gekend.

Hoe beleeft u de eucharistie? Misschien 
is het een vraag waarbij u nooit of lange 
tijd niet hebt stilgestaan. Misschien bleef 
het een vraag aan de buitenkant: de zang 
was weer mooi en de preek sprak aan, of 
misschien helaas ook vaak helemaal niet! 
De pastorale brief van onze bisschop nodigt 
ons uit om de eucharistie (weer) te beleven 
als het kloppend hart van het geloofsle-
ven. In zijn schrijven gaat kardinaal Eijk in 
op een aantal zaken die we misschien een 
beetje vergeten zijn of waar we zelfs nooit 
van hebben gehoord. Deze kleine theolo-
gie van de eucharistie is niet altijd even 
gemakkelijk te lezen, maar de moeite van 
het overwegen waard. Daarnaast staan er 
voor onze parochies ook vele praktische 
wenken en adviezen in te lezen over hoe we 
aan dit jaarthema voor ons bisdom aandacht 
kunnen besteden. Zoals u kunt zien zijn we 
ermee aan de slag. We hopen van harte dat 
u zich daarbij aansluit.”
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Parochie Maria Laetitia

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 een paar 
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. Op zater-
dagmiddag 21 december tussen 14.00 en 16.00 uur kunt u naar de 
Catharinakerk komen en zelf uw kerstgroep een plaats geven. Ik 
zorg voor een glaasje glühwein. Op 22, 23, 24, 27 en misschien 26 
december is de expositie ’s middags open voor publiek. Op zater-
dagmorgen 28 december tussen 10.00 en 12.00 uur kunt u uw 
kerstgroep weer ophalen. De glühwein staat weer klaar! Als u aan 
deze expositie mee wilt werken, graag even een mailtje sturen naar 
jankuiperij@kpnmail.nl.
Honderden mensen zullen uw kerstgroep kunnen zien. Dat lukt u 
thuis nooit!

Jan Kuiperij,
vrijwillig koster Catharinakerk

Engelenproject: als een geschenkje 
uit de hemel
De periode van advent en kerst 
typeert zich door bomen in 
ieders woonkamer, lichtjes in het donker, aandacht voor elkaar, vele 
geschreven kaarten en leuke cadeautjes. Want iedereen verdient wat 
extra aandacht, zo ook de bewoners van de zorghuizen van Sensire. 

Voor sommige zorghuizen van Sensire gaat tijdens de adventstijd 
(december 2019) het Engelenproject van start. Via dit project hopen 
we de onderlinge verbondenheid tussen de bewoners en iedereen 
die mee wil doen te stimuleren. Wanneer je mee doet, ga je een 
bewoner verrassen met een kaartje of een presentje; wat je zelf 
ook bedenkt. Je stuurt dan vier keer een kleine verrassing naar een 
bewoner. 

Zou jij het leuk vinden om een bewoner van een van de zorghuizen 
van Sensire een zelfgemaakt kerstpresentje te geven tijdens advent? 
Kijk dan op de website: sensire.nl/wees-een-kerstengel/ en meld je 
aan als engel! 

Namens Dienst Geestelijke Verzorging

Geloofsverdieping
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 geschre-
ven bij de naam van onze parochie Maria Laetitia. 
We overwegen de Bijbelse verhalen waarop dit lied geïnspi-
reerd is. 

Datum:  Maandag 9 en 16 december
Plaats:  Petrus en Pauluskerk, Ulft
Tijd:  19.30-21.00 uur

Datum:  Dinsdag 10 en 17 december
Plaats:  OLVrouw, Doetinchem.
Tijd:  19.30-21.00 uur

Nadere informatie vindt u op de website 
van de parochie: www.maria-laetitia.nl/
activiteiten

Vorming & Toerusting

Donderdag 23 januari 
Onderwerp:  De toekomst van 

de kerk
Spreker:  Rik Zweers

Rik Zweers is een jonge theoloog die vanuit zijn perspectief 
kijkt naar de toekomst van de kerk. Hij zal spreken rond drie 
thema’s nl.: Gemeenschap, Geloof en 
Handelen. Rond deze drie onderwer-
pen zal hij zijn visie op de toekomst van 
de kerk presenteren.
Rik Zweers is laatstejaars student GPW 
(Godsdienst pastoraal werker) en 
docent van zijn eigen module kunst en 
zingeving voor studenten Social Work 
en Theologie aan de Hogeschool VIAA 
in Zwolle.

De inleiding wordt gehouden in het Kerkelijk Centrum De 
Wingerd, De Bongerd  4, 7006 NJ in Doetinchem. De avond 
begint om 20.00 uur en eindigt om 22.00 uur.
De toegangsprijs is 5 euro inclusief een kopje koffie of thee.

Ontmoeting & Inspiratie

Het nieuwe programma van Ontmoeting & Inspiratie voor het 
voorjaar van 2020 verschijnt binnenkort. 

De flyers met 
het programma 
vindt u in de 
Vre u g d e b o d e, 
achter in de 
v e r s c h i l l e n d e 
kerken en op de 
website van de 
parochie: www.
maria-laetitia.
nl/activiteiten.

Geef om jouw kerk!
Beste parochiaan,

Van zaterdag 18 januari tot zaterdag 1 februari doen 2.000 kerken 
mee aan de jaarlijkse Kerkbalans. Duizenden vrijwilligers zamelen 
geld in voor hun plaatselijke kerk en geloofsgemeenschap.
Onder het motto ‘Geef om jouw kerk!’ vragen wij uw aandacht voor 
deze actie Kerkbalans. ‘Geef om jouw kerk’, want die kerk is van 
waarde. Op zaterdag en zondag is ze voor velen een onmisbare plek 
van inspiratie en ontmoeting. Op mooie en moeilijke levensmomen-
ten en ook doordeweeks is zij een teken van Gods nabijheid.
De kerk helpt ouders en kinderen groeien in hun geloof, gaat met 
jongeren op weg, heeft oog voor de noden en zorgen van mensen 
en ziet om naar ouderen en zieken.
Nu gebeurt dat vaak op een andere, meer bescheiden wijze dan 
voorheen, toen ‘iedereen’ bij de kerk betrokken was. Maar daarom is 
dat wat in en vanuit onze kerk gebeurt niet minder intens en waarde-
vol. Integendeel: een samenleving die vaak hopeloos verdeeld blijkt 
en waarin eenzaamheid velen overkomt, heeft grote behoefte aan 
een kerk.

Een katholieke kerk die heel verschillende mensen samenbrengt 
en verbindt door de Blijde Boodschap van hoop en toekomst. Een 
geloofsgemeenschap met een rijke traditie en idealen die verder 
gaan dan de waan van de dag.
Dus: geef om jouw kerk, juist in deze tijd van grote veranderingen. 
Want we geloven in de toekomst. Ook op plaatsen waar we het 
kerkgebouw hebben moeten sluiten, willen we de gemeenschap 
behouden en naar elkaar omzien. De kerken die nog open zijn, willen 
een thuis bieden aan iedereen. Vele vrijwilligers zetten zich daarvoor 
in en zoeken samen met pastores en locatieraden naar nieuwe en 
betekenisvolle betrekkingen met de directe leefomgeving waarin 
wij samen kerk zijn. 

Dat gaat niet vanzelf, niet zonder tijd, moeite en kosten. Vandaar 
onze vraag of we op uw bijdrage mogen rekenen?
Alvast dank voor uw financiële ondersteuning!

Mede namens het pastorale team, besturen en vele vrijwilligers,
Hans Pauw, pastoor

Bovenstaande tekst vindt u ook in de folder Kerkbalans 2020 die – 
vergezeld van een brief uit uw geloofslocatie – in de bus valt, aan u 
wordt afgegeven of anderszins. 

De geloofsgemeenschappen van de Parochie Maria Laetitia zijn in:

Azewijn, Breedenbroek, Dinxperlo, Doetinchem, Etten, Gaanderen, 

Gendringen, Megchelen, Netterden, Silvolde, Terborg, Ulft, 

Varsselder-Veldhunten, Varsseveld, Wijnbergen

Centraal secretariaat van de Parochie Maria Laetitia:

Pastoor Vernooijstraat 7,

7071 BR  Ulft

0315 – 342 044

secretariaat@mlparochie.nl

www.maria-laetitia.nl

Banknummer NL 19 RABO 0156 5694 50

Indien u uw gift fiscaal wilt verrekenen: ANBI-nummer 824658966.

GEEF OM JOUW KERK!

GEEF OM JOUW KERK!

2020

GEEF OM JOUW KERK!

Expositie eigen kerstgroepen

Nadere informatie vindt u op de website 
van de parochie: www.maria-laetitia.nl/

Rik Zweers is een jonge theoloog die vanuit zijn perspectief 

Kerken gaan dicht, het geloven gaat door
Met Geloof de toekomst in!

Deze titel is de leidraad geweest voor gesprekken die gevoerd zijn 
voor het hoofdartikel in de 3e jaargang van de Vreugdebode.  Wat 
bedoelen we met lokaal geloven ook nadat de kerk in het dorp 
gesloten is? Geloven betekent dat het daarbij gaat over geloven, 
je persoonlijke geloof. Dus over leerling en getuige zijn van Jezus 
Christus. Je kunt hele mooie andere dingen doen. Maar gaat het dan 
nog wel over geloven?

De werkgroep Lokaal Geloven bestaat uit Steven van Woerkom, 
Herman Agterhoek, Berrie Daalhuizen, Joop Kraan en ondergete-
kende. In 2017 startten inspiratie bijeenkomsten voor vrijwilligers 
uit de gehele parochie. Het doel is om met elkaar na te denken en 
te spreken over de manier waarop de lokale geloofsgemeenschap 
leerling van Jezus Christus wil en kan zijn.  Gaandeweg wordt duide-
lijk dat er door kerksluitingen een nieuwe situatie ontstaat waarin 
niet vanzelf schitterende initiatieven ontstaan. Het nieuwe in de 
initiatieven die van de grond komen is, dat zij voortkomen uit de 
plaatselijke geloofsgemeenschappen en door de gelovigen daar zelf 
worden gedragen. Dit sluit aan bij hetgeen geschreven staat in het 
pastorale beleidsplan (2018-2021) “Met Geloof de toekomst in!” 
Na het inleidende artikel in nummer 1 hebben we kennis gemaakt 
met enkele lokale geloofsgemeenschappen. Elke gemeenschap 
zoekt een vorm van samenkomen en ontmoeten rond de Schrift 
en in gebed verbonden met God en elkaar. Leerling van Jezus zijn 
begint bij de Bron: Gods Woord, om daardoor geraakt en geïnspi-
reerd te worden voor het leven van alle dag. (liturgie). Leerling van 
Jezus wordt concreet vaak in de aandacht voor noden van mensen 
(diaconie). Veelal gebeurt dit diaconale werk in samenwerking met 
allerlei maatschappelijke organisaties en met andere kerken. In alle 
bijdragen wordt duidelijk dat een start voor lokaal geloven gedra-
gen moet worden door een groep mensen. Alleen bereik je niets. 
Denk maar aan “Nieuw begin” uit Terborg. In Varsselder-Veldhunten 
zien we een beweging “Sterk voor en door de kerk”. De caritas-
werkgroep is in Gaanderen een stuwende kracht. Het mogen 
inspirerende voorbeelden zijn van zoeken naar nieuwe wegen van 
geloofsgemeenschap-zijn. 
Collega Mia Tankink zegt: “Je hebt een bron nodig waaruit je leeft, 
water moet blijven opwellen. We kunnen als gelovige mensen Jezus 
aan de bron ontmoeten. Het levende water is Jezus en wijzelf”. 
Een andere belangrijk spoor voor geloven en toekomst van geloofs-
gemeenschappen is dat elke gemeenschap en iedere gelovige 
verbinding houdt met het grote verband, de parochie waar deel 
vanuit wordt gemaakt. Samenkomen ook in de viering van de 
Eucharistie. Een kerkelijk document spreekt over Eucharistieviering 
als “bron en hoogtepunt van het kerkelijke leven.” Het is niet zonder 
reden dat het komende kerkelijke jaar de Eucharistie centraal stelt. 
Overwegen en opnieuw ontdekken of en hoe dit voor mij bron 
is voor mijn geloof en leven. Eucharistie en diaconie zijn niet los 
verkrijgbaar, maar met elkaar in Christus verbonden. Jezus laat ons 
het dubbele gebod van de liefde na: God dienen en de mens naast je 
liefhebben als jezelf. Uit liefde voor ons is Jezus zelf tot het uiterste 
gegaan. 
Dat het ieder van ons en de geloofsgemeenschappen van parochie 
Maria Laetitia gegeven mag zijn uit liefde tot het uiterste te gaan. 
Om zo met gelovig vertrouwen te werken aan de Kerk van morgen. 
Inspiratie bijeenkomsten willen ook het komende jaar daarbij onder-
steunend zijn.

Cor Peters, diaken
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De herbergier die niet kon slapen

Op 9 november zag ik de eerste kerstversie-
ring al hangen in het huis van mijn buren. 
Ze waren er vroeg bij. Eerlijk gezegd was ik 
nóg vroeger, maar niet met versieren. De 
viering voor Kerstmis van de KBO en het 
verhaal voor het kindje wiegen op Eerste 
Kerstdag in Doetinchem had ik al eerder 
klaar. Dat verhaal heeft overigens dezelfde titel als boven deze 
column staat en het houdt mij al een tijdje bezig. 
Natuurlijk kennen we het verhaal van de herbergier die geen plaats 
had in zijn herberg. Hij wees de heilige familie in wording van de 
deur. Het evangelie van Lucas vermeldt het maar in een bijzin, 
maar dit gegeven spreekt tot de verbeelding. Het stelt de vraag 
of wijzelf wel open staan als God aan onze deur klopt, met name 
als Hij daar staat in onaanzienlijke gestalte zoals God gewoonlijk 
doet. Als parochie willen we niet achter de eigen voordeur blijven 
wachten en proberen wij zelf God op het spoor te komen in mensen 
die het niet zo getroffen hebben en gebrek lijden. We hebben onze 
kerstpakkettenactie en onze kerstherberg. Maar lukt ons dat ook 
voldoende door het hele jaar heen? 
Over dat soort zaken lig ik wel eens wakker. Een kerkelijk opbouw-
werker lanceerde enige jaren geleden het model van de Kerk als 
herberg en als pastoor voel ik mij sinds die tijd een beetje de herber-
gier. Dan vraag je je wel eens af: zijn wij als kerk gastvrij genoeg? 
Geven wij voldoende gehoor aan de mensen die bij ons aanklop-
pen? Verstaan wij de vragen achter de vragen en luisteren wij wel 
goed, ook tussen de regels door? Dat blijft aan je knagen, ook al 
durf je in eerlijkheid te zeggen dat je doet wat je kunt, samen met 
de mensen en middelen die er zijn. Maar misschien zou het samen 
ook nog anders moeten kunnen?
Het is niet verkeerd als je soms wakker ligt van de vraag of je wel 
op de goede weg zit. Dat leert ons de adventstijd die aan Kerstmis 
vooraf gaat. Het is een tijd van bezinning. Een oproep om niet 
slapend of slaapwandelend door het leven te gaan, maar wakker 
te worden en uit te zien naar Hij die komt. Johannes de Doper en 
de profeet Jesaja roepen ons in deze periode op tot ommekeer. In 
de schriftlezingen klinken teksten over kromme wegen die recht 
moeten worden gemaakt, bergen die je moet slechten en dalen 
die opgevuld moeten worden. Dat is een hele klus, dat vraagt om 
een houding van ‘bezint eer gij begint’, maar ook om de nuchtere 
houding dat niet alles in één keer kan, anders wordt het ‘onbegon-
nen werk’ en begin je er dus niet aan. Stapje voor stapje zal het wel 
lukken. Uiteindelijk is het de Heer zelf die de weg baant, maar Hij 
vraagt ons om stappen te zetten, Hem tegemoet.
Welke stappen wilt u gaan zetten in het nieuwe jaar? Misschien 
ligt u daar ook wel eens van wakker omdat er grote veranderingen 
op komst zijn. Schaapjes tellen helpt dan meestal niet, maar een 
gesprek met de Goede Herder vaak wel. Of met iemand die daar 
ineens heel erg op lijkt. Gelukkig kom je die mensen soms ook 
tegen.
Waar deze herbergier van de herberg-kerk overigens ook wel eens 
van wakker ligt, zijn de onderhoudskosten van de kerken die we 
nog steeds hebben en de onkosten van goede pastorale zorg, nu 
en in de toekomst. Samen met het parochiebestuur hebben we op 
dat vlak al vele noodzakelijke stappen gezet. Als u nu belooft uw 
steentje bij te dragen in de komende actie Kerkbalans, kunnen wij 
met een gerust hart slapen én wakker uitzien naar de toekomst.

Hans Pauw, pastoor

Parochie Maria LaetitiaParochie Maria Laetitia

Een duale kerk

Zondag 6 oktober waren mijn vrouw en ik in de 
Paskerk bij het Vesperlof. In die viering wijdde 
pastoor Hans Pauw ook de voor onze parochie 
geschreven icoon van Maria Laetitia in. Zingend 
en luisterend kwamen mijn gedachten bij de tijd 
dat ik me op zondagmiddag een paar minuten 
voor vier van het voetbalveld van Ulftse Boys, toen nog aan de andere 
kant van de ‘hoge brug’ aan het Melkvonder, moest haasten om op tijd 
als misdienaar in de Antoniuskerk in het lof te zijn. Adorote Devote, zo 
nam cantor Ferdi Cornelissen ons mee en met een schuine blik in het 
boekje kwamen melodie en tekst als vanzelf. Er was meer: de voorzang 
van pastoor Hans brachten mijn herinneringen bij de priesters van 
vroeger die het Gregoriaans ook zo prachtig konden zingen. Tot slot – 
om de herinnering compleet te maken – was er de wierook waarmee 
Maria in de beelden van haar heiligheid, rijkelijk werd toegezwaaid. Ik 
waande me even in de kerk van mijn jeugd, de sacramentele priesterkerk.

Op weg naar huis deelden mijn vrouw en ik onze ervaringen en als 
zo vaak kwam het gesprek op de situatie van vandaag waarin we in 
onze parochie voor mijn gevoel leven in een duale kerk, want met het 
sluiten van de kerken en het geloven dat doorgaat, zie ik een tweedeling 
ontstaan tussen de priesterkerken die niet aan de eredienst zijn onttrok-
ken en de lekenkerken waar mensen in de hun vertrouwde gebouwen in 
geloof samenkomen. 

In de hoofdartikelen van dit kalenderjaar lazen we verhalen onder de 
titel ‘Kerken gaan dicht, geloven gaat door’. Voor mij is geloven niet 
gebonden aan een fysieke ruimte. Jahweh, God, zegt tegen mij: „Ik zal 
er zijn.” Voor mij betekent dit dat Hij in mij wil zijn. Maar toch: bij elke 
stedentrip ga ik kerken binnen, bezoek ik de plaatsen waar mensen hun 
geloof beleven en belijden, want de fysieke ruimte doet er wel degelijk 
toe. Dat beleef ik intens als we in ‘mijn geloofsgemeenschap’ in Silvolde 
met zovelen op het oude priesterkoor in woord, zang en gebed samen 
vieren. We zitten rond het hoofaltaar onder het Licht van Christus dat 
op de Paaskaars altijd brandt en met de Bijbel als bron in ons midden. 
Weldadig voelt het zo in geloof samen te zijn en elkaar na afloop bij 
de koffie te ontmoeten. Vergelijkbare ervaringen mocht ik delen in 
Varsselder en Netterden. Hoe goed begrijp ik de verhalen van mensen 
die me vertellen dat ze blij zijn nog naar hun eigen kerk te kunnen. 
Regelmatig hoor ik diezelfde mensen zeggen dat het hun spijt dat in de 
lekenkerk geen brood wordt gedeeld en steevast reageer ik daarop met 
de uitnodiging de eucharistie mee te vieren in de priesterkerken.

Het allerbelangrijkst is dat we elkaar in geloof blijven ontmoeten en 
ieder viert mee op de plek en in de liturgie die hem of haar dierbaar is. 
Lastig wordt het voor mij als er in pastorale aandacht een duale kerk 
ontstaat, als de pastores die vooral geven aan de gemeenschappen 
van de priesterkerken en de kuddes in de lekenkerken hun eigen wegen 
moeten gaan. Ik vraag me in gemoede af of ik de dualiteit groter maak 
dan die in werkelijkheid is. Mijn hart klopt voor een kerk waarin de 
herders kunnen en willen zorgen voor heel de kudde.

Joop Kraan

KIEK-INFO
OLV Doetinchem 
Zondag 15 dec. kindernevendienst derde week Advent
Zondag 22 dec. kindernevendienst vierde week Advent
Dinsdag 24 dec. familieviering kerstavond 17.00 uur
Zondag 12 jan. kindernevendienst
Zondag 9 febr. kindernevendienst
Zondag 23 febr. carnavalsviering
Zondag 8 mrt. kindernevendienst
H.-Martinus Etten
Dinsdag 24 dec. 17.00 uur kerstgezinsviering. Voorganger  
   pastoor Pauw m.m.v. koor The Voices.

Geen vieringen meer in de RK 
Matheuskerk in Azewijn 
Verkopen óf slopen...
De Azewijnse RK-geloofsgemeenschap is de voorbije jaren 
kleiner geworden. Het aantal vrijwilligers liep terug, activitei-
ten werden nog mondjesmaat ontwikkeld en ook het bezoek 
aan de kerkdiensten en andere vieringen nam af. Daarom is 
met de Azewijnse locatieraad jaren geleden al besloten om 
de Mattheuskerk nog uitsluitend te gebruiken voor bijzondere 
vieringen als Kerstmis, kermis, de processie, rouw en trouw, 
in afwachting van een definitieve herbestemming van het 
gebouw. Daarover zijn gesprekken gevoerd tussen de locatie-
raad, het bestuur van de Parochie Maria Laetitia - waar Azewijn 
toe behoort - en initiatiefnemers die plannen in ontwikkeling 
hebben om de kerk het middelpunt van Azewijn te laten blijven. 

Veiligheid in het geding 
Deze gesprekken worden geïntensiveerd omdat de bouwkun-
dige staat van het kerkgebouw inmiddels zodanig is dat het 
parochiebestuur het niet langer voor zijn verantwoordelijk-
heid kan nemen dat er nog langer vieringen plaatsvinden. De 
veiligheid van bezoekers kan niet worden gegarandeerd en 
daarom is besloten met onmiddellijke ingang de vieringen in 
de Mattheuskerk te stoppen. Met locatieleden is overleg of 
geplande vieringen op een andere locatie doorgang kunnen 
vinden.

Drie opties
Er resten nu drie opties die versneld nader onderzocht worden.
Ofwel de Mattheuskerk wordt verkocht aan een externe partij 
die eigen plannen heeft met het gebouw (passend binnen 
voorschriften voor voormalige kerkgebouwen), dan wel een 
groep van geïnteresseerde bewoners uit Azewijn neemt 
middels een stichting de Mattheuskerk over van de parochie. 
Dat kan ook een plaatselijke vereniging zijn die mogelijkheden 
ziet. Over deze tweede optie is al langere tijd overleg, maar 
plannen moeten nu concreet worden. 
Wanneer voorgenoemde twee opties niet doorgaan, rest optie 
drie: het slopen van het kerkgebouw en de toren. Een besluit 
dat het parochiebestuur niet van harte neemt omdat het de 
inwoners van Azewijn pijn doet. Toch is dat wel de keus waar 
we voor komen te staan wanneer zich geen koper aandient of 
wanneer initiatieven uit Azewijn niet concreet worden.

Helderheid geven 
Een naderende sluiting of 
onttrekking aan de eredienst 
van een kerkgebouw kan al 
snel leiden tot geruchten 
en halve waarheden. Het 
parochiebestuur hecht er 
daarom grote waarde aan dat 
de inwoners van Azewijn goed 
geïnformeerd zijn. 
Zodra zich – hopelijk zeer 
binnenkort – ontwikkelingen 
voordoen, worden de inwoners 
van en betrokkenen bij de 
geloofsgemeenschap Azewijn 
als eerste geïnformeerd.

Bestuur van Parochie Maria Laetitia 

Gezamenlijke 
oecumenische dienst 
19 januari 2020
Van 19 t/m 26 januari is het de week van gebed 
voor de eenheid. Daarom is er een oecumeni-
sche viering van de gezamenlijke oecumenische 
werkgroepen in de Oude IJsselstreek. Deze wordt gehouden in de 
R.K. Martinuskerk in Etten en begint om 10.00 uur. Voorgangers zijn: 
ds. K. Datema en diaken J. van Heugten. Het thema is: Buitengewoon 
vriendelijk
Medewerking wordt verleend door: Ettens Kerkkoor o.l.v. Ferdy 
Cornelissen.
De collecte in deze dienst is bestemd voor Stichting Schuldhulpmaatje.
Na de dienst is er gelegenheid om bij een kopje koffie/thee met 
elkaar na te praten.



Parochiële Caritas Instelling

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

- Megchelen: Joke Wilting  0315 - 37 74 25
- Silvolde/Varsseveld: Frans Ros  0315 - 32 93 70  
- Terborg: Wilma Elfrink  0315 - 32 98 04
- Ulft: Maria Steentjes  0315 - 84 21 23
- Wijnbergen Wim Loeven  0314 - 34 13 82

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

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

Hoogmis, de 30e zondag door 
het jaar C.

Het woord hoogmis voelt voor mij als iets 
van vroeger. Als kind verkoos ik een van de 
vele andere diensten op de zondagmor-
gen. In mijn herinnering waren er wel vier of 
vijf diensten. Mijn ouders gingen wel trouw 
naar de hoogmis als ze ‘naar de kerk’ gingen. Het was niet dat ik 
deze dienst niet mooi vond, maar dat deze vooral wel lang duurde. 
En zie nu, op 26 oktober reed ik naar Achterveld om een ‘Missa in 
Mysterium’ bij te wonen. Thema was meezingen in een Gregoriaanse 
hoogmis. Toegegeven, ook wel omdat Herman Finkers bij dit initia-
tief betrokken is en misschien wel initiatiefnemer. Want zelf zingen is 
niet mijn ding, maar ik kan er wel van genieten.
Ik was best nieuwsgierig hoe deze dienst zou gaan worden. Nu, het 
werd niet leuk maar wel een hele mooie dienst. Met het kerkgebouw 
als podium en de kerkganger die niet wordt gezien als iemand die 
de mis bijwoont, maar onderdeel is van de dienst. Ik citeer uit het 
boekje: ‘kerkgangers, acolieten, koorleden, priester, organist, lector 
en kerkgebouw brengen met die opera een kunstzinnig, verstild 
eerbetoon aan het Mysterie van de Liefde, ook wel aangeduid als 
het Christus-mysterie, God.’ Het kerkgebouw in Achterveld is een 
kleine kopie van de OLV-kerk in Doetinchem. Dat voelde dus wel 
zeer vertrouwd. Toch waren het nietw celebrant pater Marc Loriaux, 
vrouwenschola Wishfull Singing of lector Herman Finkers die het 
verschil maakten. Zij waren allen onderdeel van deze volledig in 
het Gregoriaans gezongen dienst. Sommige gezangen en lezingen 
werden door Herman Finkers in het Twents gelezen.
Toch heb ik wel vaker het gevoel dat tijdens diensten de samenkomst 
van voorganger, koor, orgelspel een mooie overweging enz. tot een 
mooie dienst leidt. Hiervoor hoef je niet zo ver te rijden. We hebben 
als Maria Laetitia alles in huis voor onze eigen Missa in Mysterium, 
misschien de lezingen een keer niet in het Nederlands, ook niet in het 
Twents, maar in het Achterhoeks dialect?

Ruud Engelaar  
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Ziekenzondag 2019
Het Ulfts mannenkoor zingt vandaag, pater Bertus Driever en diaken 
Jan van Heugten gaan voor in de viering. De rozen staan op het 
altaar. 500 stuks. Van 300 rozen weten wij als werkgroep naar wie 
ze gaan. In de viering zijn ook mensen van de bezoekersgroep uit 
Doetinchem aanwezig.
Verbonden met elkaar als parochie vieren wij de ziekenzondag. 

Aan het einde van de viering komen de vertegenwoordigers de 
rozen halen. Maar de oproep om een roos te brengen aan iemand 
die steun nodig heeft, even een lieve groet, heeft de mensen goed 
bereikt. 

Tenslotte zijn alle rozen weg, ‘voor mijn buurvrouw’. Voor mijn broer, 
voor… er komen verhalen van mensen die een roos gaan ontvan-
gen. Een week later ben ik op huisbezoeken. Bij drie adressen zie 
ik de roos staan, en alle mensen beginnen erover. „Het maakte mijn 
zondag zo mooi.”

Stil en liefdevol staan ze ook in een vaas bij iemand die is overle-
den, zij begeleiden haar zelfs naar het kerkhof.
Ontroerend om dit mee te maken.
Twaalf dagen geleden kwamen wij als bezoekgroep in 
Doetinchem samen. Ook daar kwamen de verhalen los bij de 
bezoekers. „Wat is dit mooi om te doen.” Mensen waren zelfs in 
tranen. Wie helpt wie met zo’n klein gebaar?
Het schilderij van Willa Holterman beeldt dat zo mooi uit. Twee 
mensen die elkaar nabij zijn. Onze Vormelingen zeiden: „Je kunt 
alleen een hart zien en niet wie de ander helpt.” En daar gaat het 
immers om, elkaar nabij zijn, in een klein of groter gebaar. Dat 
is naast ons samenkomen om te vieren ook kerk. Onze zorg om 
elkaar zichtbaar maken.

Kerstpakkettenactie 2019
Iets extra’s voor de feestdagen
Sinds 2012 is er de jaarlijkse kerstpakkettenactie georga-
niseerd 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 boodschappen-
lijstje: 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. 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.

Namens alle betrokken vrijwilligers, diakens Jan van Heugten en Cor Peters 

Afscheid Cor Peters 
als diaken
Op zondag 1 december heeft 
Cor Peters definitief afscheid 
genomen als diaken van de 
Parochie Maria Laetitia. De 
kerkgangers kregen na de 
viering gelegenheid om Cor 
en zijn vrouw persoonlijk een 
hand te geven. In de volgende 
Vreugdebode zal er uitgebreid 
aandacht worden besteed aan 
dit afscheid met ondersteuning 
van een fotocollage. Op de foto 
poseert Cor met zijn vrouw 
Agnes.                               

Foto: Ton Harbers

Eerste Heilige Communie 
in Parochie Maria Laetitia
In het voorjaar van 2020 is er de gelegenheid voor 
kinderen van groep 4 om de Eerste Heilige Communie 
te ontvangen in onze parochie.

Voorbereiding
De kinderen worden voorbereid op de Eerste Heilige Communie door 
de werkgroepen Eerste Communie van onze parochie, waarbij nauw 
samengewerkt wordt tussen verschillende locaties. Afhankelijk van 
het aantal eerstecommunicantjes zal nader bepaald worden op welke 
locaties de voorbereiding plaatsvindt. Waar en wanneer de eerste-
communievieringen zullen plaatsvinden, is afhankelijk van het rooster 
en de beschikbaarheid van priester-voorgangers. 
Als er meer duidelijkheid hierover is, wordt u nader geïnformeerd.

De coördinatoren van de werkgroepen zijn:
-  De coördinator van de locatie: OLV Tenhemelopneming/H. Geest in 

Doetinchem is Chantal van der Sanden (chvdsanden@gmail.com). 
-  Ada Loeven (t.loeven@upcmail.nl) coördineert de voorbereiding 

van de locaties: H. Martinus Wijnbergen/De Huet. 
-  De coördinatie van de locaties Gaanderen (H. Augustinus/H. 

Martinus), Terborg (H. Georgius) en van Etten (H. Martinus) is in 
handen van Angela Steenbreker (pelgrim40@kpnplanet.nl).

-  De coördinator van de locaties Ulft, Varsselder-Veldhunten en 
Azewijn ligt bij Gilbert Esser (gilbert-esser@planet.nl).

-  De coördinator van de locaties Silvolde en Varsseveld is Henk Bulsink 
(henkengerard4635@gmail.com).  

-  Voor de locaties Dinxperlo en Breedenboek is de coördinator 
Simone Harbers (simone.harbers@outlook.de).

-  De cöordinator van de locaties Gendringen, Netterden en 
Megchelen is Bianca Verheij (biancavanbrakel@hotmail.com).

Aanmelding
Vanaf heden kunt u, voor zover dit nog niet gedaan is, uw kind 
opgeven voor de Eerste Heilige Communie door het invullen van 
een aanmeldingsformulier dat u vindt op de website van de parochie 
(www.maria-laetitia.nl). Het aanmeldingsformulier kunt u per 
omgaande retourneren naar het Centraal Secretariaat van de Parochie 
Maria Laetitia.

De werkgroepen Eerste Communie, Berrie Daalhuizen, pastoraal werker

Eucharistische aanbidding 2020
met biechtgelegenheid en slotzegen
O.L.V. Kerk Doetinchem
Prins Hendrikstraat 36 
Doetinchem

Elke 1e zaterdag van de maand
van 10.00 tot 11.00 uur.
  -  4 januari 2020
  -  1 februari 2020



Vesper in de stad
Even op adem komen in de Driekoningenkapel in Doetin-
chem. Dat kan iedere woensdagmiddag vanaf 17.00 uur. 

Voor wie
Druk, druk… Hollen van het één naar het ander… Veel aan je 
hoofd… We kennen het allemaal. Misschien heb je behoefte om 
even op adem te komen. Een half uurtje voor jezelf te hebben. Om 
stil te zijn en in jezelf dingen te zeggen die een ander niet voor je kan 
uitspreken. Een kaarsje aan te steken voor iemand die je na aan het 
hart ligt. Je te laten inspireren door een mooie tekst of het zingen 
van een mooi lied, of er naar te luisteren. 

Bezinning in Doetinchem
Herken je je hierin? Vanaf 8 januari 2020 zal in de sfeervolle 
Driekoningenkapel in het centrum van Doetinchem, Gasthuissteeg 
2, iedere woensdagmiddag een bezinningsmoment - een vesper 
- plaatsvinden. 

Deze vesper komt voort uit de kloostertraditie. Iedereen, met of 
zonder kerkelijke achtergrond, is hierbij van harte welkom. Deze 
vesper begint om 17.30 uur en duurt een klein half uur. Er klinken 
liederen waarnaar je kunt luisteren of die je mee kunt zingen. Een 
voorganger leest een korte tekst uit de bijbel. Het hart van de vesper 
vormt de stilte van enkele minuten. Zo kun je na een middag winke-
len of vanuit je werk of anderszins de drukte van de dag even achter 
je laten en stilte vinden op een eeuwenoude, spirituele plek. 

Vanaf 17.00 uur is er gelegenheid om 
een kop koffie of thee te drinken. Als 
je wilt, kun je dan met iemand een 
gesprek aanknopen over iets wat je 
op je hart hebt of graag wilt delen.  

Eeuwenoude plek voor bezinning
De Driekoningenkapel was 
vanaf de 14-de eeuw de kapel 
van het plaatselijke Gasthuis, 
waar vreemdelingen tijdelijk 
onderdak vonden, behoeftige 
burgers financieel  werden geholpen en zieken 
verpleegd. Jarenlang was ze het onderkomen van de Lutherse 
gemeente. Tegenwoordig wordt de kapel gebruikt voor concerten, 
exposities en nu dus ook voor bezinningsmomenten.

Achtergrond van dit initiatief
Eeuwenlang wordt in kloosters structuur in de dag gebracht door 
zes getijdendiensten. Monniken stoppen dan met hun werkzaam-
heden en begeven zich naar de kloosterkapel. Daar wordt samen 
gelezen, gebeden en gezongen. Vooral zijn zij er ook stil. De dienst 
aan het einde van de middag heet ‘vesper’. 

Initiatiefnemers
  Het wekelijks terugkerende bezinningsmoment is een initiatief 

van enkele enthousiaste leden van de Protestantse Gemeente 
Doetinchem, die graag hun goede ervaringen met bezinning en 
stilte willen delen met anderen. Wekelijks zijn enkelen van hen 
aanwezig als voorganger, muzikaal begeleider, deelnemer en/of 
gesprekspartner. 

 Wilt u meer informatie? Kijk dan op www.pg-doetinchem.nl.
 Van harte welkom in de Driekoningenkapel!

Coördinatiegroep getijdendiensten Driekoningenkapel; 
Anneke van der Haar, Liesbeth Meij, Anthonia Renes
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Parochie Maria Laetitia

Vanaf 17.00 uur is er gelegenheid om 
een kop koffie of thee te drinken. Als 
je wilt, kun je dan met iemand een 
gesprek aanknopen over iets wat je 

burgers financieel  werden geholpen en zieken 

Zegening 
icoon Maria 
Laetitia
Op zondag 6 oktober 
werd in de OLV 
Tenhemelopneming 
in Doetinchem een 
plechtige Mariavesper 
gehouden. 
Tijdens deze viering 
werd de icoon ingeze-
gend die de zeven 
vreugden van Maria 
voorstelt. In de preek vertelde pastoor Pauw hoe de gedachte was 
ontstaan om deze icoon te laten vervaardigen: „Er zijn vele afbeel-
dingen van de Zeven Smarten van Maria, nauwelijks van de Zeven 
Vreugden. Voor ons als parochie Maria Laetitia – die naam verwijst 
naar de zeven vreugden van Maria – is het waardevol deze icoon te 
bezitten. Zij helpt ons een spiritualiteit van vreugde om het geloof, 
om de grote dingen die God aan ons mensen heeft gedaan, te 
bewaren én door te geven in onze tijd.” 
Na de preek werd een gebed gezongen, waarbij de icoon werd 
bewierookt en besprenkeld met wijwater. Bijgaande foto’s geven 
een impressie van deze plechtigheid.

„Wij smeken U, Heer onze God, zend de kracht van uw Heilige Geest 
over deze icoon, opdat zij voor allen die hier met geloof en eerbied 
tot U zullen bidden een bron van genezing wordt naar lichaam en 
ziel. Een bron van bevrijding en van verhoring van hun gebeden. 
Door de barmhartigheid van Uw eniggeboren Zoon, met wie Gij 
gezegend zijt, tezamen met Uw Heilige Geest, die levend maakt en 
het leven behoudt. Nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.” 
(Uit het zegeningsgebed) 

Iconisch, in beeld én geluid!
In de zeven edities van de Vreugdebode die in 2020 gaan verschij-
nen, richten we ons telkens op een van de Zeven Vreugden van 
Maria. Immers, sinds enkele weken beschikken we over het icoon 
dat al deze zeven vreugden prachtig verbeeldt. Bovendien legt het 
icoon een duidelijke link met de naam van onze Parochie Maria 
Laetitia. Uiteraard kiezen we in elke Vreugdebode in 2020 voor een 
detailfoto uit het icoon en we vertellen u dan iets over de beleve-
nissen en achtergronden. Als korte voorbeschouwing op deze 
reeks artikelen in deze laatste editie van 2019 alvast de tekst van 

voorstelt. In de preek vertelde pastoor Pauw hoe de gedachte was 

het vierstemmige lied ‘De Zeven Vreugden van Maria’. Dirigent Ben 
Simmes uit Gaanderen heeft de Nederlandse tekst geschreven op 
basis van de Newfoundlandse folk-song ‘The Seven Joys of Mary’. 
Ben Simmes tekent ook voor het arrangement.  

De Zeven Vreugden van Maria

De eerste vreugde van Maria kwam van Gabriël: 
Zij zou een zoon ter wereld brengen; God, Emmanuël.
De Redder, ‘God met ons’ is Hij, gezegend voor altijd

Refrein:
Oh Vader, Zoon en Heilige Geest (2x)

De tweede vreugde van Maria bij Elisabeth:
„Van vreugde juich ik, want de Heer heeft wonderen verzet”
„Ja, Hij is machtig, Hij is groot”, gezegend voor altijd
Refrein

De derde vreugde van Maria was haar Godd’lijk kind,
geboren in de stad van David, Redder die verbindt.
De Redder die verbindt, is hij, gezegend voor altijd
Refrein

De vierde vreugde van Maria was een huldegroet,
want wijzen uit het oosten vielen Jezus aan de voet.
Ze schonken wierook, mirre, goud, gezegend voor altijd
Refrein

De vijfde vreugde van Maria: Zij hervond haar Zoon.
Na dagen zoeken tussen rabbi’s, dat was ongewoon.
In ’t Vaderhuis moest Hij toch zijn, gezegend voor altijd
Refrein

De zesde vreugde van Maria is het wonder groot,
want Jezus is, zoals voorzegd, verrezen uit de dood.
„Hij gaat u voor, gij zult Hem zien”, gezegend voor altijd
Refrein

De zevende vreugde van Maria is haar hemelvaart,
ten hemel opgenomen na haar levensbaan op aard.
Gij onbevlekte Moeder Gods, gezegend voor altijd
Refrein

Geïnteresseerd in de muziek? Stuur een mail naar secretariaat@
mlparochie.nl voor de partituur. Copyright Ben Simmes. 
Foto’s: Ton Harbers

HOVO A&L organiseert in Doetinchem  

cursussen in collegevorm op hoger niveau, 

gericht op mensen vanaf 50 jaar. 

HOVO Achterhoek en Liemers is onderdeel 

van Iselinge Hogeschool te Doetinchem.

Ons cursusprogramma van januari-april 2020:

- Kunstgeschiedenis door Maria Diessen (start 6 jan.)

- Het Midden-Oosten door Paul Aarts (vanaf 21 jan.)

- Sociale geschiedenis van Achterhoek en Liemers door Theo Salemink (vanaf 30 jan.)

- Rusland Actueel door Marie-Thérèse ter Haar (vanaf 4 febr.)

- Geologie door Hans de Jong (vanaf 10 febr.)

- Europa en de EU door Ivo Peeters (vanaf 5 maart)

- Amerikaanse geschiedenis door Bouke de Vos (vanaf 17 maart)

- Geschiedenis van het Christendom door Alex van Heusden (vanaf 25 maart)

- Actuele economische ontwikkelingen door Jaap van Duijn (op 6 april)

Voor uitgebreide informatie  

en inschrijven, zie onze website  

www.hovo-al.nl

    Dopen   
Locatie Datum Tijd Doopheer

 Doopvoorbereiding 
 Datum Tijd

Dopen voorjaar 2020

Ulft
Ulft
Ulft

Gendringen

Doetinchem
Doetinchem
Doetinchem

Etten

Hans Pauw
Marcel Smits
Marcel Smits

Hans Pauw

Jan v. Heugten
Hans Pauw
Jan v. Heugten

Jan v. Heugten

16 febr.
03 mei
7 juni

23 mei

23 febr.
29 mrt.
28 juni

10 mei

28 jan.
21 apr.
19 mei

29 apr.

4 feb
11 mrt
10 juni

21 april

12.30 u.
12.30 u.
12.30 u.

16.00 u.

13.00 u.
13.00 u.
13.00 u.

12.00 u.

20.00 u.
20.00 u.
20.00 u.

20.00 u.

20.00 u.
20.00 u.
20.00 u.

20.00 u.

N.B. De dooplocaties Gaanderen en Etten wisselen in het voor- en najaar af. 
In het najaar wordt er gedoopt in Gaanderen en in het voorjaar in Etten.

Wilt u uw kind laten opnemen in onze geloofsgemeenschap, dan kan dat via het Centraal 
Aanmeldpunt Dopen, 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

Iedere eerste zaterdag van de maand tussen 10.00 en 11.00 uur 
aanbidding met de mogelijkheid om te biechten in OLV te Doetinchem.
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De Roode Leeuw. Het moment is daar.

Gezellig even 
bijkletsen in 

onze brasserie?

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

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

Mogen wij u uitnodigen 
uw herinnering vorm te geven?

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

Herdenk & Herinner

100 jaar Ambacht

GRAFMONUMENTEN • URNMONUMENTEN • THUISGEDENKEN 
BOUW- EN INTERIEUR

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

Fabriekstraat 18, 7005 AR DOETINCHEM
Telefoon (0314) 34 00 54
Fax (0314) 33 48 91
www.schoot-natuursteen.nl
info@schoot-natuursteen.nl

GRAFMONUMENTEN • URNMONUMENTEN • THUISGEDENKEN
BOUW- EN INTERIEUR

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

Fabriekstraat 18, 7005 AR DOETINCHEM
Telefoon (0314) 34 00 54
Fax (0314) 33 48 91
www.schoot-natuursteen.nl
info@schoot-natuursteen.nl

GRAFMONUMENTEN • URNMONUMENTEN • THUISGEDENKEN
BOUW- EN INTERIEUR

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

Mogen wij u uitnodigen 
uw herinnering vorm te geven?

Fabriekstraat 18, 7005 AR Doetinchem
Telefoon (0314) 34 00 54
Fax (0314) 33 48 91
www.schoot-natuursteen.nl
info@schoot-natuursteen.nl

Herdenk & Herinner

100 jaar Ambacht

GRAFMONUMENTEN • URNMONUMENTEN • THUISGEDENKEN
BOUW- EN INTERIEUR

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

Fabriekstraat 18, 7005 AR DOETINCHEM
Telefoon (0314) 34 00 54
Fax (0314) 33 48 91
www.schoot-natuursteen.nl
info@schoot-natuursteen.nl

GRAFMONUMENTEN • URNMONUMENTEN • THUISGEDENKEN
BOUW- EN INTERIEUR

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

Fabriekstraat 18, 7005 AR DOETINCHEM
Telefoon (0314) 34 00 54
Fax (0314) 33 48 91
www.schoot-natuursteen.nl
info@schoot-natuursteen.nl

GRAFMONUMENTEN • URNMONUMENTEN • THUISGEDENKEN
BOUW- EN INTERIEUR

Mogen wij u uitnodigen uw herinnering vorm te geven?

100 jaar 

Ambacht

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

Fabriekstraat 18, 7005 AR DOETINCHEM
Telefoon (0314) 34 00 54
Fax (0314) 33 48 91
www.schoot-natuursteen.nl
info@schoot-natuursteen.nl

GRAFMONUMENTEN • URNMONUMENTEN • THUISGEDENKEN
BOUW- EN INTERIEUR

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

Fabriekstraat 18, 7005 AR DOETINCHEM
Telefoon (0314) 34 00 54
Fax (0314) 33 48 91
www.schoot-natuursteen.nl
info@schoot-natuursteen.nl

GRAFMONUMENTEN • URNMONUMENTEN • THUISGEDENKEN
BOUW- EN INTERIEUR

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

Mogen wij u uitnodigen 
uw herinnering vorm te geven?

Fabriekstraat 18, 7005 AR Doetinchem
Telefoon (0314) 34 00 54
Fax (0314) 33 48 91
www.schoot-natuursteen.nl
info@schoot-natuursteen.nl

Herdenk & Herinner

100 jaar Ambacht

GRAFMONUMENTEN • URNMONUMENTEN • THUISGEDENKEN
BOUW- EN INTERIEUR

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

Fabriekstraat 18, 7005 AR DOETINCHEM
Telefoon (0314) 34 00 54
Fax (0314) 33 48 91
www.schoot-natuursteen.nl
info@schoot-natuursteen.nl

GRAFMONUMENTEN • URNMONUMENTEN • THUISGEDENKEN
BOUW- EN INTERIEUR

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

Fabriekstraat 18, 7005 AR DOETINCHEM
Telefoon (0314) 34 00 54
Fax (0314) 33 48 91
www.schoot-natuursteen.nl
info@schoot-natuursteen.nl

GRAFMONUMENTEN • URNMONUMENTEN • THUISGEDENKEN
BOUW- EN INTERIEUR

Mogen wij u uitnodigen uw herinnering vorm te geven?

100 jaar 

Ambacht

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

Fabriekstraat 18, 7005 AR DOETINCHEM
Telefoon (0314) 34 00 54
Fax (0314) 33 48 91
www.schoot-natuursteen.nl
info@schoot-natuursteen.nl

GRAFMONUMENTEN • URNMONUMENTEN • THUISGEDENKEN 
BOUW- EN INTERIEUR

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

Fabriekstraat 18, 7005 AR DOETINCHEM
Telefoon (0314) 34 00 54
Fax (0314) 33 48 91
www.schoot-natuursteen.nl
info@schoot-natuursteen.nl

GRAFMONUMENTEN • URNMONUMENTEN • THUISGEDENKEN 
BOUW- EN INTERIEUR

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

Mogen wij u uitnodigen 
uw herinnering vorm te geven?

Fabriekstraat 18, 7005 AR Doetinchem
Telefoon (0314) 34 00 54
Fax (0314) 33 48 91
www.schoot-natuursteen.nl
info@schoot-natuursteen.nl

Herdenk & Herinner

100 jaar Ambacht

GRAFMONUMENTEN • URNMONUMENTEN • THUISGEDENKEN 
BOUW- EN INTERIEUR

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

Fabriekstraat 18, 7005 AR DOETINCHEM
Telefoon (0314) 34 00 54
Fax (0314) 33 48 91
www.schoot-natuursteen.nl
info@schoot-natuursteen.nl

GRAFMONUMENTEN • URNMONUMENTEN • THUISGEDENKEN 
BOUW- EN INTERIEUR

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

Fabriekstraat 18, 7005 AR DOETINCHEM
Telefoon (0314) 34 00 54
Fax (0314) 33 48 91
www.schoot-natuursteen.nl
info@schoot-natuursteen.nl

GRAFMONUMENTEN • URNMONUMENTEN • THUISGEDENKEN 
BOUW- EN INTERIEUR

Mogen wij u uitnodigen uw herinnering vorm te geven?

100 jaar 

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

Fabriekstraat 18, 7005 AR DOETINCHEM
Telefoon (0314) 34 00 54
Fax (0314) 33 48 91
www.schoot-natuursteen.nl
info@schoot-natuursteen.nl

GRAFMONUMENTEN • URNMONUMENTEN • THUISGEDENKEN 
BOUW- EN INTERIEUR

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

Fabriekstraat 18, 7005 AR DOETINCHEM
Telefoon (0314) 34 00 54
Fax (0314) 33 48 91
www.schoot-natuursteen.nl
info@schoot-natuursteen.nl

GRAFMONUMENTEN • URNMONUMENTEN • THUISGEDENKEN 
BOUW- EN INTERIEUR

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

Mogen wij u uitnodigen 
uw herinnering vorm te geven?

Fabriekstraat 18, 7005 AR Doetinchem
Telefoon (0314) 34 00 54
Fax (0314) 33 48 91
www.schoot-natuursteen.nl
info@schoot-natuursteen.nl

Herdenk & Herinner

100 jaar Ambacht

GRAFMONUMENTEN • URNMONUMENTEN • THUISGEDENKEN 
BOUW- EN INTERIEUR

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

Fabriekstraat 18, 7005 AR DOETINCHEM
Telefoon (0314) 34 00 54
Fax (0314) 33 48 91
www.schoot-natuursteen.nl
info@schoot-natuursteen.nl

GRAFMONUMENTEN • URNMONUMENTEN • THUISGEDENKEN 
BOUW- EN INTERIEUR

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

Fabriekstraat 18, 7005 AR DOETINCHEM
Telefoon (0314) 34 00 54
Fax (0314) 33 48 91
www.schoot-natuursteen.nl
info@schoot-natuursteen.nl

GRAFMONUMENTEN • URNMONUMENTEN • THUISGEDENKEN 
BOUW- EN INTERIEUR

Mogen wij u uitnodigen uw herinnering vorm te geven?

100 jaar 

Ambacht

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

Fabriekstraat 18, 7005 AR DOETINCHEM
Telefoon (0314) 34 00 54
Fax (0314) 33 48 91
www.schoot-natuursteen.nl
info@schoot-natuursteen.nl

GRAFMONUMENTEN • URNMONUMENTEN • THUISGEDENKEN
BOUW- EN INTERIEUR

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

Fabriekstraat 18, 7005 AR DOETINCHEM
Telefoon (0314) 34 00 54
Fax (0314) 33 48 91
www.schoot-natuursteen.nl
info@schoot-natuursteen.nl

GRAFMONUMENTEN • URNMONUMENTEN • THUISGEDENKEN
BOUW- EN INTERIEUR

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

Mogen wij u uitnodigen 
uw herinnering vorm te geven?

Fabriekstraat 18, 7005 AR Doetinchem
Telefoon (0314) 34 00 54
Fax (0314) 33 48 91
www.schoot-natuursteen.nl
info@schoot-natuursteen.nl

Herdenk & Herinner

100 jaar Ambacht

GRAFMONUMENTEN • URNMONUMENTEN • THUISGEDENKEN
BOUW- EN INTERIEUR

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

Fabriekstraat 18, 7005 AR DOETINCHEM
Telefoon (0314) 34 00 54
Fax (0314) 33 48 91
www.schoot-natuursteen.nl
info@schoot-natuursteen.nl

GRAFMONUMENTEN • URNMONUMENTEN • THUISGEDENKEN
BOUW- EN INTERIEUR

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

Fabriekstraat 18, 7005 AR DOETINCHEM
Telefoon (0314) 34 00 54
Fax (0314) 33 48 91
www.schoot-natuursteen.nl
info@schoot-natuursteen.nl

GRAFMONUMENTEN • URNMONUMENTEN • THUISGEDENKEN
BOUW- EN INTERIEUR

Mogen wij u uitnodigen uw herinnering vorm te geven?

100 jaar 

Ambacht

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

Fabriekstraat 18, 7005 AR DOETINCHEM
Telefoon (0314) 34 00 54
Fax (0314) 33 48 91
www.schoot-natuursteen.nl
info@schoot-natuursteen.nl

GRAFMONUMENTEN • URNMONUMENTEN • THUISGEDENKEN 
BOUW- EN INTERIEUR

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

Fabriekstraat 18, 7005 AR DOETINCHEM
Telefoon (0314) 34 00 54
Fax (0314) 33 48 91
www.schoot-natuursteen.nl
info@schoot-natuursteen.nl

GRAFMONUMENTEN • URNMONUMENTEN • THUISGEDENKEN 
BOUW- EN INTERIEUR

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

Mogen wij u uitnodigen 
uw herinnering vorm te geven?

Fabriekstraat 18, 7005 AR Doetinchem
Telefoon (0314) 34 00 54
Fax (0314) 33 48 91
www.schoot-natuursteen.nl
info@schoot-natuursteen.nl

Herdenk & Herinner

100 jaar Ambacht

GRAFMONUMENTEN • URNMONUMENTEN • THUISGEDENKEN 
BOUW- EN INTERIEUR

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

Fabriekstraat 18, 7005 AR DOETINCHEM
Telefoon (0314) 34 00 54
Fax (0314) 33 48 91
www.schoot-natuursteen.nl
info@schoot-natuursteen.nl

GRAFMONUMENTEN • URNMONUMENTEN • THUISGEDENKEN 
BOUW- EN INTERIEUR

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

Fabriekstraat 18, 7005 AR DOETINCHEM
Telefoon (0314) 34 00 54
Fax (0314) 33 48 91
www.schoot-natuursteen.nl
info@schoot-natuursteen.nl

GRAFMONUMENTEN • URNMONUMENTEN • THUISGEDENKEN 
BOUW- EN INTERIEUR

Mogen wij u uitnodigen uw herinnering vorm te geven?

100 jaar 

Ambacht

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

Fabriekstraat 18, 7005 AR DOETINCHEM
Telefoon (0314) 34 00 54
Fax (0314) 33 48 91
www.schoot-natuursteen.nl
info@schoot-natuursteen.nl

GRAFMONUMENTEN • URNMONUMENTEN • THUISGEDENKEN 
BOUW- EN INTERIEUR

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

Fabriekstraat 18, 7005 AR DOETINCHEM
Telefoon (0314) 34 00 54
Fax (0314) 33 48 91
www.schoot-natuursteen.nl
info@schoot-natuursteen.nl

GRAFMONUMENTEN • URNMONUMENTEN • THUISGEDENKEN 
BOUW- EN INTERIEUR

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

Mogen wij u uitnodigen 
uw herinnering vorm te geven?

Fabriekstraat 18, 7005 AR Doetinchem
Telefoon (0314) 34 00 54
Fax (0314) 33 48 91
www.schoot-natuursteen.nl
info@schoot-natuursteen.nl

Herdenk & Herinner

100 jaar Ambacht

GRAFMONUMENTEN • URNMONUMENTEN • THUISGEDENKEN 
BOUW- EN INTERIEUR

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

Fabriekstraat 18, 7005 AR DOETINCHEM
Telefoon (0314) 34 00 54
Fax (0314) 33 48 91
www.schoot-natuursteen.nl
info@schoot-natuursteen.nl

GRAFMONUMENTEN • URNMONUMENTEN • THUISGEDENKEN 
BOUW- EN INTERIEUR

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

Fabriekstraat 18, 7005 AR DOETINCHEM
Telefoon (0314) 34 00 54
Fax (0314) 33 48 91
www.schoot-natuursteen.nl
info@schoot-natuursteen.nl

GRAFMONUMENTEN • URNMONUMENTEN • THUISGEDENKEN 
BOUW- EN INTERIEUR

Mogen wij u uitnodigen uw herinnering vorm te geven?

100 jaar 

Ambacht

Mogen wij u uitnodigen uw herinnering vorm te geven?
G R A F M O N U M E N T E N   B O U W  -  E N  I N T E R I E U R

Fabriekstraat 18, 7005 AR DOETINCHEM
Telefoon (0314) 34 00 54
Fax (0314) 33 48 91
www.schoot-natuursteen.nl
info@schoot-natuursteen.nl

GRAFMONUMENTEN • URNMONUMENTEN • THUISGEDENKEN 
BOUW- EN INTERIEUR

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

Fabriekstraat 18, 7005 AR DOETINCHEM
Telefoon (0314) 34 00 54
Fax (0314) 33 48 91
www.schoot-natuursteen.nl
info@schoot-natuursteen.nl

GRAFMONUMENTEN • URNMONUMENTEN • THUISGEDENKEN 
BOUW- EN INTERIEUR

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

Mogen wij u uitnodigen 
uw herinnering vorm te geven?

Fabriekstraat 18, 7005 AR Doetinchem
Telefoon (0314) 34 00 54
Fax (0314) 33 48 91
www.schoot-natuursteen.nl
info@schoot-natuursteen.nl

Herdenk & Herinner

100 jaar Ambacht

GRAFMONUMENTEN • URNMONUMENTEN • THUISGEDENKEN 
BOUW- EN INTERIEUR

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

Fabriekstraat 18, 7005 AR DOETINCHEM
Telefoon (0314) 34 00 54
Fax (0314) 33 48 91
www.schoot-natuursteen.nl
info@schoot-natuursteen.nl

GRAFMONUMENTEN • URNMONUMENTEN • THUISGEDENKEN 
BOUW- EN INTERIEUR

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

Fabriekstraat 18, 7005 AR DOETINCHEM
Telefoon (0314) 34 00 54
Fax (0314) 33 48 91
www.schoot-natuursteen.nl
info@schoot-natuursteen.nl

GRAFMONUMENTEN • URNMONUMENTEN • THUISGEDENKEN 
BOUW- EN INTERIEUR

Mogen wij u uitnodigen uw herinnering vorm te geven?

100 jaar 

Ambacht

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

Monuta
T  0315 - 630 405 (dag en nacht bereikbaar)

Uitvaartverzorgers Ellen Wezendonk, Ilse Zenhorst en André Zaalmink 

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

Wij zijn er voor u.
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Doordeweekse vieringen van 13 december 2019 t/m 7 februari 2020

ZORGCENTRA

KERKLOCATIES

Parochie Maria Laetitia

Croonemate Doetinchem
 3e vrijdag van de maand
 Mia Tankink of Hetty Bresser

Schavenweide Doetinchem
 2e donderdag van de maand

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

Verzorgingshuis Pelgrim
Gaanderen

Antonia
Terborg

Debbeshoek 
Ulft

Schuylenburgh

Meulenbeek te Ulft

Den Es

Zorgcentrum Dr. Jenny

H. Martinus Etten

OLV. Tenh/ H. Geest

Petrus en Pauluskerk Ulft

H. Mauritiuskerk Silvolde

De Goede Herderkerk Dinxperlo

H. Martinuskerk Gendringen

vrijdag 13 december
vrijdag 20 december
vrijdag 17 januari

donderdag 12 december
donderdag 9 januari

zondag 15 december
zondag 19 januari

zaterdag 14 december
zaterdag 21 december
zaterdag 11 januari 
zaterdag 25 januari

zaterdag 14 december
zaterdag 21 december
dinsdag 24 december
zaterdag 28 december
zaterdag 4 januari
zaterdag 11 januari
zaterdag 18 januari
zaterdag 25 januari
zaterdag 1 februari

zaterdag 14 december
zaterdag 21 december
dinsdag  24 december
zaterdag 28 december
zaterdag 4 januari
zaterdag 11 januari
zaterdag 18 januari
zaterdag 25 januari
zaterdag 1 februari

woensdag 18 december
dinsdag 24 december
woensdag 8 januari
woensdag 15 januari
woensdag 22 januari
woensdag 29 januari
woensdag 5 februari

woensdag 18 december
dinsdag 24 december
dinsdag 31 december
wo. 1 januari
wo. 8 januari
wo. 15 januari
wo. 22 januari
wo. 29 januari
wo. 5 februari

zondag 12 januari

elke laatste vrijdag
vanaf 14 jan t/m febr.

elke dinsdag 
dinsdag 24 dec.
vanaf 14 jan t/m febr.

elke woensdag
Iedere woensdag na de mis 
Rozenkransgebed
woensdag 1 april
elke vrijdag
vrijdag 13 december
vanaf 14 jan t/m febr.

elke vrijdag 
vanaf 14 jan t/m febr.
elke 1ste vrijdag v.d. maand
vrijdag 7 februari 

elke donderdag

elke 1ste woensdag
vanaf 14 jan t/m febr.
woensdag 1 april

elke vrijdag
elke 1ste vrijdag

19.00 uur
14.30 uur
19.00 uur

15.00 uur
15.00 uur

10.00 uur
10.00 uur

15.00 uur
15.00 uur
15.00 uur
15.00 uur

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

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

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

10.00 uur
15.00 uur
10.00 uur

10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur

10.00 uur

11.00 uur

19.00 uur 
17.00 uur
19.00 uur

19.00 uur

19.00 uur
10.00 uur

10.00 uur

09.30 uur
09.30 uur
08.30 - 09.15 u.

09.30 uur

18.30 uur

18.30 uur

15.00 -15.50 u. 
14.45 uur

Woord- en Communieviering
Oec. Kerstviering
Woord- en Communieviering

Woord- en Communieviering
Woord- en Communieviering

Woord- en Communieviering
Woord- en Communieviering

Gezamenlijke ziekenzalving
Oecumenische Kerstviering
Woord- en Communieviering
Woord- en gebedsviering

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

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

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

Woord- en communieviering
Woord- en communieviering
Woord- en communieviering
Geen viering
Woord- en Communieviering
Woord- en Communieviering
Woord- en Communieviering
Woord- en Communieviering
Woord- en Communieviering

Woord- en Communieviering

Eucharistieviering
Woord- en Communieviering

Eucharistieviering 
Eucharistieviering/familieviering
Eucharistieviering

Eucharistieviering 

Eucharistieviering
Eucharistieviering
geen viering
Laudengebed

Eucharistieviering
Eucharistieviering
Biechtgelegenheid
Biechtgelegenheid

Rozenkransgebed

Eucharistieviering/Rozenkransgebed
geen viering
Eucharistieviering/Rozenkransgebed

Openkerk, uitstelling van het Aller-
heiligste Rozenkransgebed

M. Tankink
A. van der Heiden/M. Tankink
M. Tankink

I. Wieggers
I. Wieggers

M. Tankink
M. Tankink

H. Pauw
J. Brugman/M. Stortelder
J. Brugman
M. Storteler

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

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

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

A. Koenders
I. Wieggers /A. Koenders + koor
A. Koenders

I. Wieggers
A. Koenders
I. Wieggers
A. Koenders
A. Koenders

I. Wieggers

M. Smits
G. Slütter

M. Smits 
H. Pauw
H. Pauw

H. Pauw

M. Smits
H. Pauw

T. Koster

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

M. Smits

H. Pauw



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

“GUV helpt
iedereen!”

Bert van Asselt
Algemeen directeur

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

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

Waar u ook verzekerd bent, GUV kan altijd helpen!
GUV kan ALTIJD de uitvaart verzorgen en ZONDER MEERKOSTEN.

Bel RECHTSTREEKS GUV en wij regelen alles voor u.
Uitvaartverzekering
Uitvaartverzorging
Crematorium
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www.janvandulmen.nl
Zeddamseweg 24 • 7075 EE  Etten • Tel : 0315 323 680

Bouwen is vertrouwen
Aannemingsbedrijf

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

Volg onze projecten:

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

Dé professionals 
voor uw tuin

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

Verjaardagen
Tot en met 21 september vierden de volgende 80-plussers van 
onze geloofsgemeenschap hun verjaardag:
-  De heer T.W. Schuurman:  87 jaar
-  Mevrouw T.J.M. Leijzer-Hermsen:  87 jaar
-  Mevrouw B.W.G. Bosman-Meijer:  81 jaar
-  Mevrouw J.W.M. van Loon-te Kaat:  80 jaar
-  Mevrouw A.T.M. van der Heijden-van Aalst: 86 jaar 
-  Mevrouw E.M.B. Egberts-Tap:  82 jaar
-  Mevrouw H.B.A. Wellink-Kemperman: 81 jaar
-  Mevrouw A.W.A. Geurts-Sessink:  83 jaar 
-  Mevrouw A.M.E. Theunissen-Bosman: 85 jaar
-  Mevrouw H.M. Kok-Kapelle:  95 jaar
-  Mevrouw M.M.A. van Aken-Versteegen: 84 jaar

Namens geloofsgemeenschap H. Martinus, van harte gefeliciteerd!

Etten

Restauratie H. Martinuskerk Etten
Vanaf maart 2020 komt onze kerk in de steigers te staan. We 
starten dan met de restauratie.
Het behoorlijk achterstallige onderhoud heeft het toenmalig 
kerkbestuur en later de locatieraad in beweging gebracht om 
actief te werken aan herstel van het kerkgebouw. Om dit restau-
ratieproject te kunnen blijven overzien, zowel in omvang als 
financieel (afhankelijk van subsidie), is destijds besloten om 
dit gefaseerd aan te pakken. De Stichting Restauratiefonds H. 
Martinuskerk heeft hiervoor expliciet middelen geworven om 
restauratie mede mogelijk te maken. Vanaf ongeveer 2000 is de 
locatieraad actief geweest om hiervoor subsidie te verkrijgen. 
Deze subsidieaanvraag is elk jaar opnieuw ingediend en in 2011 
is subsidie verstrekt voor de eerste fase. 

In de jaren 2011-2012 is de dakrenovatie uitgevoerd (eerste fase). 
De restauratie bestond uit het verwijderen van de asbesthou-
dende dakleien, van de dakconstructie houtrotdelen vernieuwen 
en het aanbrengen van natuurstenen dakleien. Dit werd voor 65 
procent gesubsidieerd door de provincie Gelderland. De totale 
kosten bedroegen ca. € 1 miljoen. De hiervoor benodigde eigen 
middelen werden door reserveringen en extra donaties door de 
geloofsgemeenschap opgebracht.

Nadat de eerste fase gereed was, zijn wij in 2013 gestart met de 
aanvraag voor de tweede fase. Hiervoor is nu door de provincie 
subsidie verleend. Deze restauratiefase omvat in hoofdonder-
delen de restauratie van de glas-in-loodramen met bijbehorend 
voeg- en metselwerk, overig herstel voeg- en metselwerk onder 
andere aan de zijde van de kerktoren en veiligheidswerken in 
de kerktoren. Door Boerman Kreek Architecten zijn deze uit te 
voeren werkzaamheden in een bestek en begroting uitgewerkt. 
Voorafgaand aan de aanvraag voor de provinciale subsidie zijn 
deze noodzakelijke restauratiewerkzaamheden op locatie met 
vertegenwoordigers van de provincie Gelderland doorgespro-
ken en gedetailleerd afgestemd. 
Alle glas-in-loodramen van het middenschip en de zijbeuken 
evenals de achtergevel (torenzijde) zullen worden aangepakt. 
De ramen worden hierbij in hun geheel uit de gevels gehaald. 
Het glaswerk wordt in het atelier van de glazenier opnieuw 
in het lood gezet. De door erosie en roest aangetaste T-ijzers 
worden door de aannemer vervangen door nieuwe roestvrij 
stalen T-ijzers. Dit betekent een behoorlijke klus van uithakken 
en herstellen van het metselwerk.
De balklagen en de verdiepingsvloeren worden grotendeels 
vernieuwd. Deze zijn in de loop van de tijd door vocht aange-
tast. Daarom is het nodig dat het voegwerk van de gehele 
torengevel grondig wordt gecontroleerd en zo nodig hersteld. 
De restauratiekosten bedragen ruim € 4 ton. De financiering 
komt uit reserveringen, subsidie provincie (60 procent) en van 
de Stichting Restauratiefonds.
Zowel voor herstel van het glas-in-lood als voor het herstel van 
de gevel is het nodig dat het kerkorgel voor een deel wordt 
ontmanteld. De orgelpijpen worden tijdelijk weggehaald en 
later weer teruggeplaatst. Dan zal ook het orgel een onder-
houdsbeurt krijgen. De aannemer zal zowel in de kerk als 
daarbuiten steigers plaatsen. Dit zal zo worden gedaan dat er 
minimale hinder zal zijn.

In november 2020 hopen we de restauratie te kunnen afronden.

Locatieraad H. Martinus Etten

Kerstvieringen
Kerstgezinsviering 24 december om 17.00 uur. Deze eucharistievie-
ring wordt voorgegaan door pastoor Hans Pauw, met zang door koor 
The Voices. Jong en oud zijn van harte welkom in deze viering op 
kerstavond!
Eerste kerstdag om 10.30 uur. Eucharistieviering m.m.v. het kerkkoor. 
Deze viering wordt voorgegaan door pastor Marcel Smits. Het 
kerkkoor zal op zijn bekende wijze weer van zich laten horen door 
het zingen van mooie kerstliederen. Iedereen is van harte welkom!

Drukbezochte Allerzielenviering
De Allerzielenviering op zondag 3 november werd voorgegaan 
door diaken Cor Peters, met medewerking van Jan Wenting, Sjoerd 
Jansen, Thea Kaaijk, Angeline Cornielje en Ans Jansen. 
Zij hebben deze viering samen voorbereid en aansprekende teksten 
uitgezocht. Bijzonder om te vermelden is, dat een aantal gedichten 
zijn geschreven door Sjoerd en Angeline! Gedichten die recht uit het 
hart komen en daarom zo aanspreken. 
Het kerkkoor zong mooie liederen waardoor het een sfeervolle 
viering werd. 

Na afloop ging men naar het kerkhof. Het geluid was weer prima 
geregeld door Fred Berns. De graven en de bewaarplaats van de 
urnen werden gezegend. Ook hier werden er nog enkele mooie 
teksten uitgesproken en zong het kerkkoor nog een paar liederen. 

Een woord van dank is op zijn plaats voor iedereen die heeft meege-
werkt aan deze viering, maar zeer zeker ook voor de mensen die 
ervoor zorgen dat het kerkhof er altijd pico bello uit ziet.

Koffie/thee drinken na de viering
Na de volgende vieringen is er gelegenheid om 
gezellig een kop koffie of thee te drinken:
- Zaterdag 21 december
U bent van harte welkom!
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Weekendvieringen van 13 december 2019 t/m 7 februari 2020

WEEKEND OLV. Tenhemelopneming - H. Geest
Doetinchem

HH. Antonius - Petrus & Paulus
Ulft

H. Martinus
Etten

H. Augustinus - H. Martinus 
Gaanderen

H. Martinus - De Huet
Wijnbergen/Doetinchem

Zaterdag 14 december
Zondag 15 december

3e zondag van de advent

Zaterdag 21 december
Zondag 22 december

4e zondag van de advent

Dinsdag 24 december
Kerstavond

Woensdag 25 december
1e kerstdag

Donderdag 26 december
2e kerstdag

Zaterdag 28 december
Zondag 29 december

Dinsdag 31 december
Oudjaarsavond

Woensdag 1 januari
Nieuwjaarsdag

Zaterdag 4 januari
Zondag 5 januari

Openbaring des heren

Zaterdag 11 januari
Zondag 12 januari
Doop van de heer

Zaterdag 18 januari
Zondag 19 januari

2e zondag door het jaar (A )

Zaterdag 25 januari
Zondag 26 januari

3e zondag door het jaar ( A )

Zaterdag 1 februari
Zondag 2 februari

Lichtmis

Zo. 15 dec. 11.00 uur
Eucharistieviering/KND/H. Pauw
In Laudem Dei & hk Wijnbergen

Zo. 22 dec. 11.00 uur
Eucharistieviering/KND/H. Pauw

In Laudem Dei

Di. 24 dec. 17.00 uur
Kerst-/familieviering

M. Tankink/The Singing Kids
Di. 24 dec. 19.00 uur

Eucharistieviering/M. Smits
Ulftse Nachtegalen

Di. 24 dec. 21.00 uur
Nachtmis/ M. Smits/Volare

Woe. 25 dec. 11.00 uur
Eucharistieviering/H. Pauw

In Laudem Dei
Woe. 25 dec. 15.00 uur

Kindje wiegen 
Werkgroep

Do. 26 dec. 11.00 uur
Eucharistieviering/M. Smits

Cantor

Zo. 29 dec. 11.00 uur
Eucharistieviering/H. Pauw

Volare

Zie andere locaties

Woe. 1 jan. 11.00 uur
Eucharistieviering

M. Smits/J. van Heugten/Cantor

Zo. 5 jan. 11.00 uur
Eucharistieviering/H. Pauw

In laudem Dei

Zo. 12 jan. 11.00 uur
Eucharistieviering/KND

H. Pauw/Volare

Zo. 19 jan. 11.00 uur
Eucharistieviering/H. Pauw

In laudem Dei

Zo. 26 jan. 11.00 uur
EV/Gerard Peters/J. v. Heugten

Volare

Zo. 2 febr. 11.00 uur
Eucharistieviering

H. Pauw/In Laudem Dei

Zo. 15 dec. 9.30 uur
Eucharistieviering/M. Smits

Kerkkoor Dinxperlo-Breedenbroek

Zo. 22 dec. 9.30 uur
Eucharistieviering/M. Smits

Kerkkoor

Di. 24 dec. 17.00 uur
Gebeds-/familieviering

J. van Heugten

Di. 24 dec. 19.00 uur
Nachtmis/H. Pauw

Kerkkoor

Woe. 25 dec. 9.30 uur
Eucharistieviering/M. Smits

Kerkkoor
Woe. 25 dec. 12.00 uur

Kindje wiegen/J. van Heugten

Do. 26 dec. 9.30 uur
Eucharistieviering/H. Pauw

Kerkkoor

Zo. 29 dec. 9.30 uur
Eucharistieviering/M. Smits

Kerkkoor

Di. 31 dec. 19.00 uur
Gebedsviering/werkgroep

Geen koor

Woe. 1 jan. 11.00 uur
Eucharistieviering
H. Pauw/Kerkkoor

Zo. 5 jan. 9.30 uur
Eucharistieviering/M. Smits

Kerkkoor

Zo. 12 jan. 9.30 uur
Eucharistieviering/H. Pauw

Kerkkoor

Zo. 19 jan. 9.30 uur
Eucharistieviering/H. Pauw

Gem. Koor Walburgis Netterden

Zo. 26 jan. 9.30 uur
Eucharistieviering

H. Reusen/Kerkkoor

Zo. 2 febr. 9.30 uur
Eucharistieviering
H. Pauw/Kerkkoor

Zie OLV of P&P Ulft

Za. 21 dec. 19.00 uur
Eucharistieviering
M. Smits/kerkkoor

Di. 24 dec. 17.00 uur
Eucharistie-/familieviering
H. Pauw/ Koor The Voices

Zie andere locaties

Woe. 25 dec. 11.00 uur
Eucharistieviering/M. Smits

Kerkkoor

Zie OLV of P&P Ulft

Za. 28 dec. 19.00 uur
Eucharistieviering/M. Smits

Kerkkoor

Di. 31 dec. 19.00 uur
Eucharistieviering/H. Pauw

Kerkkoor

Zie OLV of P&P Ulft

Za. 4 jan. 19.00 uur
Eucharistieviering/M. Smits

Kerkkoor

Za. 11 jan. 19.00 uur
Eucharistieviering/H. Pauw

Kerkkoor

Zo. 19 jan. 9.30 uur
Zondag van de eenheid

J. v. Heugten/K. Datema/Kerkkoor

Za. 25 jan. 19.00 uur
Communieviering

Parochianen/Kerkkoor

Za. 1 febr. 19.00 uur
Communieviering

J. van Heugten/Kerkkoor

Za. 14 dec. 19.00 uur
Eucharistieviering/M. Smits

Monte Vino

Zie OLV of P&P Ulft

Zie andere locaties

Di. 24 dec. 21.00 uur
Communieviering/G. de Haan

Dameskoor

Zie OLV of P&P Ulft

Zie OLV of P&P Ulft

Za. 28 dec. 19.00 uur
Communieviering/parochianen

Herenkoor

Zie andere locaties

Zie OLV of P&P Ulft

Za. 4 jan. 19.00 uur
Eucharistieviering/H. Pauw

Herenkoor

Zie OLV of P&P Ulft

Za. 18 jan. 19.00 uur
Communieviering

parochianen/Dameskoor

Zie OLV of P&P Ulft

Za. 1 febr. 19.00 uur
Eucharistieviering

H. Pauw/Herenkoor

Za. 14 dec. 19.00 uur
Eucharistieviering/H. Pauw

Cantor/samenzang

Za. 21 dec. 19.30 uur
kerstconcert

IPK/gemengd koor

Di. 24 dec. 17.00 uur
Eucharistie-/familieviering

M. Smits

Di. 24 dec. 21.00 uur
Communieviering/J. v. Heugten

Liberate

Woe. 25 dec. 9.30 uur
Eucharistieviering/H. Pauw

Gemengd koor
Woe. 25 dec. 15.00 uur

kindje wiegen

Zie OLV of P&P Ulft

Za. 28 dec. 19.00 uur
Eucharistieviering/H. Pauw

Gemengd koor

Zie andere locaties

Zie OLV of P&P Ulft

Zo. 5 jan. 9.30 uur
Eucharistieviering/H. Pauw

Gemengd koor

Zo. 12 jan. 10.30 uur
Communieviering

Parochianen/Liberate

Za. 18 jan. 19.00 uur
Eucharistieviering/H. Pauw

Gemengd koor

Inspiratieviering 9.30 uur
Parochianen

Zo. 2 febr. 9.30 uur
Communieviering

J. van Heugten/Volkszang

Parochie Maria Laetitia
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H. Martinus
Gendringen

Za. 14 dec. 17.30 uur
Eucharistieviering/H. Pauw

Kerkkoor

Za. 21 dec. 17.30 uur
Communieviering/parochianen

Di. 24 dec. 19.00 uur
Communieviering/J. v. Heugten

Dameskoor

Di. 24 dec. 23.00 uur
Nachtmis/H. Pauw

Herenkoor

Zie OLV of P&P Ulft

Zie OLV of P&P Ulft

Zie OLV of P&P Ulft

Di. 31 dec. 19.00 uur
Gebedsviering/J. van Heugten

Kerkkoor

Zie OLV of P&P Ulft

Zo. 5 jan. 10.00 uur/Kerkkoor
Oecumenische Nieuwj. dienst /

Protestantse kerk/H. Bresser
J.v. Heugten/Aansl. begroet. in de Gent

Zie OLV of P&P Ulft

geen viering i.v.m. concert

Za. 25 jan. 17.30 uur
Communieviering/Parochianen

Kerkkoor

Za. 1 febr. 17.30 uur
Eucharistieviering
H. Pauw/Kerkkoor

Zie OLV of P&P Ulft

Di. 24 dec. 21.00 uur
Nachtmis/ H. Pauw

Gemengd koor

Zie OLV of P&P Ulft

Zie OLV of P&P Ulft

Zie OLV of P&P Ulft

Di. 31 dec. 19.00 uur
Gebedsviering/werkgroep
Dinxperlo/Breedenbroek

Zie OLV of P&P Ulft

Zie OLV of P&P Ulft

Za. 11 jan. 19.00 uur
Communieviering

Parochianen/samenzang

Zie OLV of P&P Ulft

Za. 25 jan. 19.00 uur
Communieviering

Parochianen/Gemengd koor

Zie OLV of P&P Ulft

De Goede Herder
Dinxperlo
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Overleden
02-11-2019: Annie Bruens-Wiltink, Parkstraat 55, 85 jaar
Haar uitvaartdienst en begrafenisplechtigheid hebben plaats-
gehad op 8 november
03-11-2019: Piet Hofstra, Bongerd 194, 77 jaar
Zijn avondwake heeft plaats gehad op 7 november . De crema-
tieplechtigheid was op 8 november in crematorium Berkenhove 
in Aalten.

Wij wensen hun nabestaanden veel sterkte!

Gedoopt op 20 oktober 2019
- Elianna de Lorijn, Hogeweg 45, 7071 GB Ulft.
- Isabel Siemes, van Nispenstraat 7, 7071 BL Ulft. 
Welkom als nieuwe parochianen!

Terugblik
Achter ons ligt de Allerzielenviering van zaterdag 2 november.
Speciaal voor de families van de overleden dorpsgenoten uit het 
afgelopen jaar, maar ook voor iedereen die Allerzielen wilde vieren, 
werd het kerkgebouw en het kerkhof weer in het licht gezet.
Eerst was er binnen de viering met mooie teksten en gebeden en 
zang van het koor Sereen.
En ook al was het geen stille avond, toch konden alle bezoekers mee 
naar buiten naar het sfeervol verlichte kerkhof. 
Op ieder graf stond een kaarsje en bij veel graven stonden nabestaan-
den van de lieve overledenen.
De mensen van wie hun dierbare gecremeerd of elders begraven 
zijn, vormden een grote kring in het midden van de begraafplaats.  
Ook het koor had zich buiten weer opgesteld en zong iedereen 
warm toe.

Met de herkenning in met name de woorden ‘Je bent gewoon nog 
overal’ gingen de vele bezoekers weer huiswaarts.
De werkgroep bedankt iedereen voor het aanwezig zijn, om de 
troostende woorden toe te laten. 
We bedanken ook zeker ‘onze mannen’ voor het steeds weer aanste-
ken van al die kaarsjes, de Vereniging Kerkgebouw en de tuinploeg 
voor het meehelpen en het koor voor zijn mooie klanken.
Zonder ieders hulp zou dit niet hebben gekund.

Tijdens de viering zijn de gedachtenisprentjes van de volgende 
personen uitgedeeld:
   Thea Visser-Ditters  77 jaar
   Theo Martens   86 jaar
   Ben van Remmen   79 jaar
   Theo Rengelink   71 jaar
   Annie te Pas   77 jaar
   Ria Diersen-Roelofs  58 jaar
   Bertie Wennink-Luyken  77 jaar
   Gerda Jansen-Schut  78 jaar
   Bernard Terhorst   70 jaar                     
   Marjan de Boer   71 jaar  

Kerstavondviering
Op kerstavond, dinsdag 24 december, zal er om 19.00 uur een kerst-
avondviering worden gehouden. Te gast voor de zang is dit jaar het 
koor Inspiration. Het thema is: Waarom kerst?  
Een vraag waarop tijdens de viering een mooi antwoord gegeven zal 
worden en waarmee iedereen op deze kerstavond fijn thuiskomt om 
kerst te gaan vieren met zijn of haar dierbaren.

Werkgroep Sterk voor de Kerk

Tweede kerstdag Kerstherberg Ulft (Oer)

Tweede kerstdag vindt weer de traditionele Kerstherberg plaats 
in het clubgebouw van de Schutterij  Eendracht Ulft (Oer). De 
Kerstherberg is in 2007 ontstaan uit een initiatief van de toenma-
lige De Verrijzenis Parochie. Schutterij De Eendracht wil deze traditie 
blijven voortzetten voor de gemeenschap. 
De entree is gratis en bij binnenkomst krijgt u koffie of thee met 
een heerlijk sneetje kerstbrood. Buiten word u verwelkomd door 
Midwinterhoorngroep De Huttepiepen, met het geluid van de 
midwinterhoorns die dan tot in de wijde omtrek te horen is.
De kerststal is te zien in het clubgebouw met het welbekende 
knikengeltje. Decennia lang heeft het engeltje een aantrekkings-
kracht voor de kinderen, mede omdat ze vriendelijk knikt als er een 
muntje ingeworpen wordt.
Door de aanwezigheid van de kerststal geeft het samenzijn gelijk het 
kerstgevoel, de stal met het kindje Jezus tussen Josef en Maria.

Iedereen is welkom deze middag om samen het kerstfeest op deze 
tweede kerstdag te vieren. De middag begint om 13.30 uur en duurt 
tot 17.00 uur.
De middag zal worden aangekleed met gezellige muziek, voor de 
kinderen zijn er ook spelletjes.
Graag zien wij u tweede kerstdag in het clubgebouw van Schutterij 
De Eendracht, dr. Ariënsstraat 5a in Ulft.

   Kerkkoorjubilarissen gehuldigd

Zondagmorgen 17 november vond in onze kerk de gezongen 
eucharistieviering plaats waarin tevens aandacht werd geschonken 
aan de viering van het jaarlijkse Sint Caeciliafeest voor ons kerkkoor. 
Tijdens deze viering zong het koor de vierstemmige mis voor 
gemengd koor de Messe Brève nummer 7 van Charles Gounod.
Voor het koor betrof het dit jaar een bijzondere aangelegenheid 
omdat er acht jubilerende leden waren vanwege hun lidmaatschap.
Piet Wijkamp 60 jaar, Frieda Frazer-Gerritsen, Els van der 
Kemp-Westerhof, Riet Schwartz-Putman, Fien Wieskamp-Brus allen 
50 jaar, Willie Hebinck, Marietje Hebinck-Fisser, Gert Dieker, allen 25 
jaar.
Aan het eind van de kerkelijke viering was het pastor Marcel Smits die 
de onderscheidingsbrief van de Diocesane Sint Gregoriusvereniging 
in het aartsbisdom Utrecht voorlas met daarbij de toekenning van 
de kerkelijke onderscheiding op muziekgebied.
Namens deze vereniging werden de 60- en 50-jarige leden onder-
scheiden met het draaginsigne in goud en de 25-jarige leden met de 
eremedaille in zilver. De pastor reikte deze aan hen uit.
Na deze viering werden de aanwezige kerkgangers in de gelegen-
heid gesteld de jubilarissen te feliciteren.
Tijdens het verdere verloop van deze feestelijke dag in de zaal 
werden de jubilerende leden gehuldigd door het koor en was het 
de voorzitter die een ieder persoonlijk toesprak, feliciteerde en dank 
bracht voor een ieders inzet en trouw lidmaatschap. Ook reikte hij de 
oorkondes behorende bij de Gregoriusonderscheiding en voor de 
zilveren jubilarissen een zilveren draagspeld uit. Dit ging vergezeld 
met het aanbieden van een boeket of geschenk in natura.
Op bijgaande foto ontbreken Els Van der Kemp-Westerhof, reeds 
overleden op 20 augustus en in haar kerkelijke uitvaartdienst hierop 
volgend postuum gehuldigd, en Riet Schwartz-Putman wegens 
persoonlijke omstandigheden. Zij zal op een later moment alsnog 
worden gehuldigd.

Huub Verbeeten, voorzitter. Foto: Kimberly Wieskamp

Wij branden een kaarsje voor:

Mevr. Jos Weusting - Temming

Geboren 01-06-1933                            Overleden 06-11-2019



In memoriam
„Wij willen je rust gunnen al is vol droefheid ons hart…”
Op 19 oktober is op 94-jarige leeftijd overleden MARIA 
ARNOLDA, Riet, BRUGMAN-KOK, echtgenote van Gerardus 
Wilhelmus Brugman† en levenspartner van Jaap Meins†. De 
gezongen uitvaart vond plaats op 25 oktober waarna zij aan de 
aarde werd toevertrouwd op de nieuwe begraafplaats aan de 
Aaltenseweg.
Nemen we haar mee in onze gebeden.
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In memoriam
Op 72-jarige leeftijd is overleden Thea Lenting-Derksen. Met 
een gezongen woord- en communieviering hebben wij op 
zondag 27 oktober afscheid van haar genomen.
Herdenken wij de overledenen van Allerzielen 2018 tot 2019:
- Frans Baten                          72 jaar
- Irma Mecking-Boland           87 jaar
- Gerda Böhmer-Schennink   84 jaar

Bezorgheid
Regelmatig wordt ons gevraagd: 

Gaat de kerk volgend jaar dicht? 

En telkens weer moeten we aangeven dat, wat de locatieraad betreft, 
de kerk nog in lengte van dagen de functie van plaats van samen 
vieren mag zijn. Echter… dat bepaalt de locatieraad niet. Dat bepaalt 
u zelf als lid van onze geloofsgemeenschap. Als wij als geloofsge-
meenschap niet meer in staat zijn het kerkgebouw en aanpalende 
ruimten te onderhouden, als de kostbare groep vrijwilligers alleen 
maar afneemt, als de kerkbijdrage terugloopt en het noodzakelijke 
onderhoud en verdere kosten niet meer betaald kunnen worden, als 
de vieringen  niet of nauwelijks meer bezocht worden, als met dit 
alles de betrokkenheid van onze geloofsgemeenschap bij De Goede 
Herder tot het minimum is gedaald… ja, dan geven wij als geloofs-
gemeenschap zelf aan: voortzetting is geen optie meer. Dan pas 
zullen stappen worden ondernomen om de kerk aan de eredienst 
te onttrekken.

Gelukkig: zover is het nog lang niet. Maar toch kunnen we onze 
bezorgdheid over de veranderende situatie niet verbloemen. 
6 November 2021 hopen we samen met u het elfde lustrum, het 
55-jarig bestaan, van onze Goede Herderkerk te kunnen vieren. 
De locatieraad maakt zich daar sterk voor! 
U toch ook?!

Beste medeparochianen,
Het jaar zit er weer bijna op, als u dit leest. 
Op het moment van schrijven is het begin november en is de winter-
tijd pas ingegaan. Lange avonden en guur weer.
De drukke decembermaand komt er weer aan met Sinterklaas, 
Kerstmis en de jaarwisseling in het vooruitzicht. Een moment om 
terug te blikken, maar vooral om uit te zien naar het nieuwe jaar. 

Op 22 juni hebben we in de pastorietuin een gezellige middag 
gehad voor alle vrijwilligers die actief zijn voor onze geloofsgemeen-
schap. Het was gezellig en velen van u hebben aan deze uitnodiging 
gehoor gegeven. Bij deze nogmaals dank voor uw inzet.   

Elke eerste woensdag van de maand is het secretariaat geopend en 
is er tevens gelegenheid om koffie te drinken. Onder de muzikale 
klanken van De Anjagers is het een gezellig samenzijn. Helaas maken 
nog maar weinig mensen gebruik van deze gelegenheid. Hierbij 
een oproep aan u allen om dit voor 2020 eens te overwegen en om 
geheel vrijblijvend binnen te lopen! 

Onze kerk is reeds in 2015 aan de reguliere eredienst onttrokken. 
Vanaf deze datum zijn er geen vaste eucharistievieringen meer in 
onze kerk. Wel hebben we onze maandelijkse gebedsvieringen in 
de dagkapel. Gelukkig worden deze redelijk goed bezocht en is het 
na afloop altijd weer prettig om samen koffie te drinken en in een 
ontspannen sfeer even bij te praten. 

Vanaf 2015 zijn we al in overleg met de gemeente over de herbe-
stemming van onze kerk. Tijdens de bijeenkomst voor de vrijwilligers 
deze zomer en tijdens de vergaderingen van de wijkhoofden is 
er al een toelichting gegeven op de uitgewerkte plannen en is er 
een Power Pointpresentatie over deze plannen gepresenteerd. Ook 
hebben wij onze buren van de geloofsgemeenschap De Goede 

DINXPERLO / BREEDENBROEK 

Tijdens de plechtige eucharistieviering op 10 november in 
De Goede Herderkerk in Dinxperlo heeft het bestuur van 
de Diocesane Sint Gregoriusvereniging in het aartsbisdom 
Utrecht aan Wim Koenders en Willy Vinkenvleugel een 
onderscheiding verleend vanwege hun verdiensten voor 
de katholieke kerkmuziek in Nederland, tentoongespreid 
binnen het kerkkoor van de Parochie Maria Laetitia-
geloofsgemeenschappen De Goede Herder in Dinxperlo en de 
H.H. Petrus en Paulus in Breedenbroek. 

De heren ontvingen uit handen van de voorganger pastoor/
vicaris Pauw de Eremedaille Sint Gregorius in goud.

De Locatieraad wenst 
u en al uw dierbaren 
een ZALIG kerstfeest, 

een goed oudjaar en een 
gezond en spetterend 2020!

Herder in Dinxperlo geïnformeerd over onze voorgenomen plannen. 
Helaas, ondanks veelvuldig overleg, heeft de gemeente nog steeds 
niet de vergunning voor deze ingrijpende verbouwing verleend. 
Wij willen als locatieraad echter graag verder om het (kerk)gebouw 
voor onze geloofsgemeenschap en Breedenbroek te behouden. 
Echter steeds opnieuw worden we geconfronteerd met opmerkin-
gen/afwijzingen. We houden vol, maar soms zakt ons de moed in de 
schoenen. 

Echter, zoals boven al vermeld, zien we uit naar de toekomst en 
hopen we dat in 2020 de pastorie in de verkoop kan en dat we met 
de verbouw van het kerkgebouw kunnen starten. Met deze positieve 
blik op de toekomst van onze geloofsgemeenschap wensen we u 
allen een zalig kerstfeest en een gelukkig maar vooral gezond 2020.

Uw voorzitter van de locatieraad, Leo Roeterink 

Op het moment van schrijven is het begin november en is de winter-
Herder in Dinxperlo geïnformeerd over onze voorgenomen plannen. 
Helaas, ondanks veelvuldig overleg, heeft de gemeente nog steeds 
niet de vergunning voor deze ingrijpende verbouwing verleend. 

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

VREUGDEBODE 7  december 2019 - januari 2020
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De Huet - Wijnbergen

Sint Martinusavond
Op zaterdag 16 november hebben wij onze jaarlijkse St. Martinus-
avond gevierd en tevens een avond voor de vrijwilligers in onze 
locatie. De avond begon met een viering die werd voorgegaan 
door pastor Marcel Smits en ondersteund door onze drie koren: 
Herenkoor, Dameskoor en Monte Vino.

Veel van de uitgenodigde vrijwilligers waren aanwezig. Zij werden 
na de dienst heel hartelijk bedankt voor hun werk in het afgelopen 
jaar. Er was een bijzonder woord van dank aan Marloes de Haan. Zij 
heeft zich vele jaren ingezet voor de werkgroep Vormsel. We hebben 
haar in het zonnetje gezet met een onderscheiding en een mooie 
bos bloemen.

Na de viering was iedereen uitgenodigd op de pastorie voor koffie 
met iets lekkers. Het was een bijzonder gezellig samenzijn, waar 
iedereen in de gelegenheid was om weer eens lekker bij te praten. 
Ook de inwendige mens werd niet vergeten door lekkere drankjes 
en overheerlijke luxe hapjes, met name de bijzonder lekkere warme 
snacks, waar iedereen dankbaar gebruik van maakte. Al met al een 
zeer gezellige en geslaagde avond voor onze vrijwilligers.

Locatieraad

De leden van de 
locatieraad en 

pastoraatgroep wensen 
u allen een gezegend 

kerstfeest en een gelukkig 
2020 toe.

Middag voor ouderen
Helaas, aan alles komt een einde. Méér dan 40 jaar hebt u rond deze 
tijd een uitnodiging ontvangen voor de middag voor ouderen. Door 
het teruglopende aantal bezoekers hebben wij, na rijp beraad, beslo-
ten om met deze middag te stoppen. Namens het Dameskoor en de 
organiserende dames van het koor willen wij u hartelijk danken voor 
uw jarenlange deelname aan deze middagen. Met heel veel plezier 
hebben wij deze middagen voor u verzorgd en wij hopen dat u er 
dankbaar en met een fijn gevoel op terugkijkt. Voor het dameskoor 
waren het bijzondere en gezellige middagen. Wij hebben het met 
veel plezier voor u gedaan. Wij wensen u allen het allerbeste. 

Namens de werkgroep, Ineke van der Willigen

Kerkhof
In het vorige nummer van de Vreugdebode werd al aangekondigd 
dat er op ons kerkhof een ruiming zou plaatsvinden. Deze ruiming 
van grafzerken vond plaats op zaterdag 12 oktober. Om 7.30 uur 
werd er een container geplaatst en kwam de firma Bulten met een 
minishovel en minigraver om te helpen met deze zware klus. Wij zijn 
om 8.00 uur begonnen met vijf vrijwilligers en de complete onder-
houdsploeg van het kerkhof .
Er zijn 27 grafzerken in de container gedeponeerd. De kerkhofploeg 
vulde de ontstane gaten meteen op en werkte deze netjes af .
Om 13.00 uur was de klus geklaard en na een stevige lunch keerde 
ieder moe maar voldaan richting huis .
Ook is er een nieuwe bank bij de urnenmuur geplaatst, zodat wie dat 
wil even rustig kan zitten en genieten van ons mooie kerkhof.
De volgende klus is het herbestraten van het pad op het kerkhof 
en het aanpakken van de omgeving van het kruis. Als alles goed 
verloopt, moet dit allemaal voor Allerzielen afgerond zijn.

Wij zijn heel veel dank verschuldigd aan de vrijwilligers en aan de 
kerkhofploeg. Mocht u ook wat willen betekenen als vrijwilliger voor 
onze locatie, dan kunt u altijd contact opnemen met het secretariaat 
van onze locatie.

Locatieraad H. Martinus/De Huet

Actie Kerkbalans
We willen nu alvast aandacht vragen voor de komende actie 
Kerkbalans 2020 van 18 januari  tot 1 februari 2020. Wellicht had u 
verwacht bij dit nummer al de bekende envelop met informatie te 
ontvangen. Door administratieve beperkingen kunnen wij de actie 
pas uitvoeren na de start van het nieuwe jaar. De bekende envelop 
vindt u dus pas bij het volgende nummer van de Vreugdebode.

Werkgroep Kerkbalans

55 jaar dameskoor Wijnbergen
In de dienst van zaterdag 19 oktober vierde ons Dameskoor zijn 
55-jarig bestaan. Deze dienst werd voorgegaan door pastor Marcel 
Smits. Het koor verzorgde de zang met prachtige liederen en zong 
de meerstemmige Messe brève no 7 van Gounod. Het dameskoor 
heeft al deze jaren ten dienste gestaan van onze parochie/locatie. 
Ze hebben in de afgelopen 55 jaar vele huwelijken, uitvaarten en 
weekendvieringen verzorgd. Ook de middag voor ouderen hebben 
ze al meer dan veertig jaar georganiseerd. 

In de loop der jaren zijn er al heel wat koorleden gehuldigd, ook dit 
jaar was er een jubilaris: Irma Thus. Irma zingt nu 25 jaar bij het koor, 
ze kreeg de zilveren speld van de St. Gregoriusvereniging uitgereikt 
door pastor Marcel Smits en de voorzitter van de locatieraad sprak 
ook zijn dank uit namens de gemeenschap. Tevens was er voor haar 
een bos bloemen. Ans Liefring feliciteerde Irma namens het hele 
koor en bedankte haar voor haar grote inzet en trouwe opkomst. 
Ook Ria Tomesen werd in het zonnetje gezet Ze is al vanaf het begin 
lid van het Dameskoor en kreeg daarom ook een bos bloemen.

De locatieraad wil het dameskoor ook heel hartelijk bedanken voor 
zijn jarenlange zang in allerlei diensten, zowel binnen als buiten onze 
gemeenschap. Na afloop van de dienst werd iedereen uitgenodigd 
voor een kop koffie met wat lekkers erbij om het koor te feliciteren 
met zijn jubileum. 

Locatieraad H. Martinus/De Huet
Foto’s: Ton Harbers



Fien Weijenbarg
Fien zie je gemakkelijk over het hoofd, ook als je niet groot bent. 
Beginnend aan het schrijven van dit portretje, liet ik eerst mijn ogen 
gaan over wat ik tijdens ons gezellige gesprek bij haar thuis in losse 
woorden en halve en hele zinnen had opgeschreven. Misschien 
kun je, dacht ik, wat Fien als vrijwilligster voor de Paskerk en onze 
geloofsgemeenschap allemaal deed en nog doet, ook wel over het 
hoofd zien. Ja misschien, Fien heeft nooit een opvallende rol naar 
zich toegetrokken, haar vrijwilligerswerk omvat een veelheid aan 
dingen. ‘Een manusje van alles’, zo typeert ze zichzelf. 
Naar de kerk gaan vindt ze niet vervelend, zij is er graag bij, altijd 
klaar om iets op zich te nemen, zelfs als ze al haast buiten de kerk 
is, zoals die keer toen pastoor Ambting haastig naar haar toe kwam 
lopen en vroeg of ze de schouderrits van zijn albe zou willen vervan-
gen. De albe over het hoofd, met Fien mee naar huis, en voorzien 
van een nieuwe rits, gewassen en gestreken weer terug. „Heb je hier 
soms een bed staan?”, hoort ze mensen soms vragen. 
Het zijn niet altijd grote dingen waar het om gaat. Ergens in ons 
gesprek hoor ik Fien zeggen: „Vrijwilligerswerk willen doen zit wel 
of niet in je bloed. Als het wel zo is, heb je er gewoon plezier in. 
Mijn broer is dertig jaar begeleider van bedevaarten naar Banneux 
geweest.” 

Fien reageerde een jaar of zestien geleden op een oproep van pastoor 
Hendriksen in Het Vierblad en ging helpen bij de kerkschoonmaak. 
Eerst samen met onder andere Riet Wanders, later kwam Henk erbij. 
Vooral in de tijd van de interne verbouwing met de bouw van de 
Mariakapel links en het secretariaat met de aangrenzende ruimten 
rechts, was het schoonmaken een intensief werk. In verband met 
haar leeftijd – ik mag die niet vermelden, kun je nagaan – beperkt ze 
zich nu tot de St.-Jozefzaal, de keuken en het secretariaat, en roemt 
het gezelschap en de werkkracht van Gertrud Karafiat. „Eerst gezellig 
een kopje koffie en dan ieder aan het werk.”
Een jaar of zes geleden maakte Fien samen met Ans Liefrink de 
geelwitte banieren die bij kerkelijke feesten worden opgehangen. 
Omdat ze wat smal uitvielen, gingen die naar het priesterkoor en 
voor het schip maakten ze bredere. Ongeveer tien jaar zorgde Fien 
deels voor het altaarlinnen; Riet Wanders waste de kleden en de 
vinger- en handdoekjes, Fien bracht ze gesteven en gestreken terug 
naar de kerk. 
Als de Vreugdebode weer moet worden bezorgd, helpt zij bij de 
voorbereiding daarvan, soms het insteken van een inlegvel, altijd bij 
het maken van de stapels in het juiste aantal exemplaren. 

Het waar nodig klaar 
staan voor iemand, 
dat vindt Fien geen 
probleem. Het is vaak 
op zichzelf plezierig 
en haar credo is: „Je 
moet elkaar helpen, 
dat is gewoon niet 
anders.” Daarom ook 
niet alleen binnen de 
kerk, ook daarbuiten. 
Lange tijd liet ze voor 
haar overburen het 
hondje uit en tijdens 
hun vakantiereis nam ze het in huis. En zo ook deed ze vele jaren elke 
week het haar van een vrouw. Een natuurlijke bedrijvigheid, daar 
hoort voor Fien ook haar laatste serie computerlessen bij. Ik breng 
het concept van dit verslag dus niet bij haar thuis, nee, ze leest het 
op haar laptop. Ben benieuwd wat ze ervan vindt.

Gerard Bomers
Foto: Ton Harbers
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Vrijwilligersfeest, een terugblik
Zaterdag 12 oktober hielden we ons tweejaarlijkse vrijwilligersfeest, 
voor het eerst in de middag en voor het eerst in de Mariakapel. Het 
doel van het feest bleek begrepen: het was druk en gezellig. Aan 
dat laatste droegen de beide zingende charmante dames van Duo 
Nootmuskaat volop bij, al moet gezegd dat onze vrijwilligers met 
velen samen ook graag  genoeglijk met elkaar praten en kletsen. 
Het kwam bovendien goed uit dat Marjan Hakvoort en ‘haar meisjes’ 
de feestelijkheid ondersteunden door ieder royaal te voorzien van 
koffie/thee/gebakje/hapje/drankje. En aan het eind van de middag 
een heerlijk buffet, waarvoor iedereen het langs elkaar schuifelen in 
de smalle passage voor lief nam. Heel fijn allemaal en zo eens in de 
twee jaar ook verdiend, zullen we maar zeggen. Dank!

Viering Eerste Heilige Communie - 
een oproep
Inmiddels hebben alle ouders van kinderen die geboren zijn in 2012 
én die bekend zijn bij het secretariaat van de OLV een brief ontvan-
gen over de opgave voor de Eerste H. Communie. Hebt u geen brief 
ontvangen, maar wilt u wel dat uw kind zich gaat voorbereiden, dan 
kunt u het via de website (www.maria-laetitia.nl) alsnog opgeven. 
Ga naar het kopje ‘sacramenten’; klik op ‘de eerste communie’, en u 
vindt daar het digitale inschrijfformulier. Uw kind dient wel minimaal 
in groep 4 te zitten. 
Voor vragen kunt u mailen naar chvdsanden@gmail.com. 

The Singing Kids
Ons kinderkoortje onder leiding van Lenie Verbeek telt negen 
jongens en meisjes tussen 6 en 12 jaar. Ze zingen bij familievieringen 
passende teksten op vrolijke melodieën, maar ook met kerst, carna-
val, Pasen en bij Eerste Communies. Ze verzorgen ook de viering op 
de senioren- en ziekendag. 
Zing jij ook mee? Samen zingen is leuk en het koor vindt het fijn als je 
erbij komt. Ga eens naar een repetitieavond op donderdag van 18.15  
tot 19.00 uur in de Mariakapel. Kom gerust samen met een vriendje 
of vriendinnetje. Aan het eind van het seizoen is er een leuk uitje als 
dank. Mooie kerst gewenst aan The Singing Kids!
Voor vragen of meer informatie over ons kinderkoor, neem contact 
op met Lenie Verbeek, tel. 0314 - 33 51 37, 06 - 21 65 01 03, of mail 
naar lenie.verbeek@12move.nl. 

Frans Putman 60 jaar koorzanger

Op het feest van Sint Caecilia, de schutspatroon van herenkoor 
In Laudem Dei, kreeg Frans Putman de versierselen voor 60 jaar 
koorlid, door pastoor Pauw opgespeld. Frans begon als koorzan-
ger in de Liemers, verhuisde naar Doetinchem en bracht nog 
wat mooie muziek mee. Onder meer het Ave Maria van Arcadelt 
is in onze kerk dankzij hem vaak te horen. Zijn jaren klimmen, 
zijn hoge tenor blijft op peil! Frans heeft naast zijn koorzang 
jarenlang het korenrooster verzorgd. Uit eigen ervaring weet ik 
dat het een lastige klus is.
Alle reden om Frans te bedanken voor zijn jarenlange inzet.

Martin Tuk, voorzitter In Laudem Dei
Foto: Ton harbers

Eerste Kerstdag in de Paskerk: 

Kerstherberg en Kindjewiegen
 
Bent u eerste kerstdag alleen of alleen met uw partner en 
zoekt u een gezellig samenzijn, meldt u zich dan aan voor de 
Kerstherberg! Wij organiseren weer een prachtige stemmige 
dag! Daarin past dan ook het Kindjewiegen voor de kinderen.
We starten 25 december om 11.00 uur met de eucharistievie-
ring. Aansluitend is er koffiedrinken met Weihnachtsstoll voor 
alle medeparochianen! De gasten voor de Kerstherberg worden 
na het koffiedrinken uitgenodigd in de sacristie. Daar begint het 
middagprogramma: gezellig samenzijn, spellen, creativiteit en 
muziek.

De midwinterhoornspelers roepen mensen rond 15.00 uur naar 
het Kindjewiegen in de Paskerk. Alle kinderen, papa’s, mama’s, 
opa’s, oma’s en anderen worden hiervoor uitgenodigd. 
De kinderen mogen al verkleed zijn als engel, herder, Jozef of 
Maria, maar je kunt je ook in de kerk verkleden. Er zijn voldoende 
spulletjes aanwezig. Je mag een ster versieren met een kerst-
wens, of een mooie tekening kleuren. Daarna luisteren we 
naar het verhaal van ‘De herbergier die niet kon slapen’. En dan 
trekken we door de kerk en kijken rond om de stal met Maria, 
Josef en het Kerstkindje te zoeken, net zo lang tot we het vinden; 
we zingen dan meteen ook een kerstliedje. Als het Kerstkind 
genoeg is bewonderd, is er beschuit met muisjes en warme 
chocolademelk. De kerk is al open vanaf 14.30 uur, dus kom wel 
op tijd.
De gasten van de Kerstherberg worden door een engel 
opgehaald naar het Kindjewiegen: groot, klein, jong en oud, 
samen genieten van kerst! Hierna krijgen de gasten een heerlijk 
kerstdiner geserveerd.

Voor de Kerstherberg kan men zich aanmelden via een aanmeld-
formulier. Dat ligt in ALLE KERKEN van de parochie. Dit formulier 
kunt u opsturen naar het secretariaat van OLV, Prins Hendrikstraat 
36, 7001 GL Doetinchem. 
U kunt zich ook per e-mail opgeven, rkdoetinchem@mlparochie.
nl. Bellen kan ook: 0314 -  39 10 91, op maandag-, woensdag- en 
vrijdagmorgen.

Wij hopen weer veel gasten uit de hele parochie te mogen 
begroeten.

Kerstwerkgroep van de OLV
Foto: Ton Harbers

Beste jongens en meisjes
Wat fijn dat jullie in de familievieringen altijd zoveel helpen, want 
zonder jullie natuurlijk geen familieviering! En dat geldt ook voor de 
kindernevendiensten. Gelukkig komen steeds meer gezinnen met 
kinderen deze kindernevendiensten bezoeken. 
Het is nu Adventstijd en wij zijn tijdens de kindernevendiensten ons 
samen met Jesaja aan het voorbereiden op Kerstmis… de geboorte 
van Jezus! Sluiten jullie ook aan?
Zondag 8 december hadden we een familie-adventsviering en 
ook Jesaja was aanwezig. Fijn dat hij deze reis met ons wil maken. 
Misschien kunnen we vragen of Jesaja ook tijdens de familie-kerst-
viering aanwezig wil zijn. Wie durft hem dat te vragen? De 
familie-kerstviering is dinsdag 24 december om 17.00 uur.

Gedoopt
Lily Kirkpatrick, De Ketting 69
Liam Kirkpatrick, De Ketting 69
Rowan Kirkpatrick, De Ketting 69
Zoë de Goijer, Haverstraat 4, Varsseveld
Donny Roose, Nieuweweg 146
Steffy Maxime Baarsma, Dennenweg 148 
Emmely Juliët Baarsma, Dennenweg 148

Oliebollenactie
Graag attenderen we u op de in deze editie ingestoken flyer 
over onze oliebollenactie op maandag 30 december. We hopen 
dat u aan de actie meedoet. De opbrengst is voor de aanschaf 
van een vaatwasser met een korte wascyclus, een horeca-
vaatwasser: praktisch, zuinig en zeer welkom. U doet via het 
bestelstrookje uw bestelling, of per e-mail: rkdoetinchem@
mlparochie.nl met vermelding van uw adres en telefoonnum-
mer. Voor dit doel geld overmaken wordt ook op prijs gesteld: 
rek.nr. NL54RABO0159066085 t.n.v. PCI Parochie Maria Laetitia, 
inz. oliebollenactie 2019. 

Oliebollen en appelbeignets, 
Aloys Lurvink en 
Theo Hakvoort 
bakken ze lekker!
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Inzegening altaarstukken en 
opbaarruimte 
Zaterdag 16 november, aan het eind van de eucharistieviering, 
werden de altaarstukken uit de voormalige Georgiuskerk in Terborg 
ingezegend door pastoor Hans Pauw. 
Pastoor Pauw vroeg hierbij de hulp van de restaurateur van de 
altaarstukken: Anton Gerritsen, en de kosteres en een vrijwilligster 
van de Georgiuskerk: Fien Driessen en Riet Salemink. 
Na de viering werd de nieuwgebouwde opbaarruimte achter in de St. 
Martinuskerk ingezegend en zong het koor Liberate een Marialied. 
Daarna was er koffie en konden de mensen de altaarstukken en de 
opbaarruimte van dichtbij bekijken. Er was ook veel belangstelling 
voor een compacte tentoonstelling met historische kerkdocumen-
ten en monstransen, ingericht door Bart Steven en Jos Heutinck. 
Ook zondagmorgen was de kerk nog open voor belangstellenden.
Voor meer achtergrondinformatie en foto’s van de altaarstukken 
en opbaarruimte, zie de website: www.maria-laetitiaparochie.nl 
‘Wijding retabelen en altaarstukken’  en ‘Inwijding opbaarkapel’. 

Foto’s: Hans Aarntzen

Kerstpakkettenactie 2019
Ook dit jaar doen we in Gaanderen weer mee met de Parochiële 
Kerstpakkettenactie. Er worden pakketjes gemaakt voor 
mensen die te maken hebben met een minimuminkomen, met 
schulden zitten, afhankelijk zijn van de Voedselbank en wel een 
steuntje in de rug kunnen gebruiken. Elders in de Vreugdebode 
kunt u hier meer over lezen. 
U kunt (houdbare) levensmiddelen en kleine extraatjes, zoals 
zeep, douchefris, feestelijke koekjes en snoepjes enz., verza-
melen en deze op donderdag 12 december tussen 16.00 uur 
en 18.00 uur naar de kerk brengen. Er zijn dan mensen van 
de lokale PCI (Parochiële Caritas Instelling) aanwezig om uw 
spullen aan te nemen. 
In de week van 5 tot en met 12 december staan er ook 
verzamelboxen bij de Coop in Gaanderen. Wanneer u extra 
boodschappen hebt gedaan, kunt u ze ná de kassa in de box 
deponeren.
Van de verzamelde goederen worden pakketten gemaakt en 
bezorgd op adressen die bij de pastores vertrouwelijk bekend 
zijn. Samen kunnen we er zo voor zorgen dat Kerstmis voor 
iedereen in onze gemeenschap ook een echt feest is.    

Kerstprogramma in St. Martinuskerk
De kerstperiode begint al in de Advent; vier zondagen voor 
kerst, om in de steeds korter wordende donkere dagen voor 
kerst toe te leven naar het feestelijk Licht van Kerstmis. In 
deze Adventstijd zijn er activiteiten die ons helpen ons voor te 
bereiden op het naderende kerstfeest.

Zondag 8 december is er een Kindertijdviering met pastor Mia 
Tankink. Zij gaat samen met de kinderen een adventskrans 
maken en legt op kindvriendelijke wijze uit wat de krans en 
symbolen betekenen.
Op zaterdag 21 december is er een Kerstconcert in de Sint 
Martinuskerk in Gaanderen. Het Gemengd Koor van de H. 
Augustinus/H. Martinus-geloofsgemeenschap van Gaanderen 
en het Interparochieel Koor van Etten geven vanaf 19.30 uur een 
gezamenlijk concert. Het koor staat onder leiding van dirigent/
pianist Ben Simmes en het IPK wordt geleid door Bart Rysavy. 
Beide koren zullen om beurten hun eigen kerstliederen laten 
horen en samen gaan zij het lied ‘Lully, Lulla, Lullay’ van Philip 
Stopford zingen in een bewerking van Ben Simmes. De toegang 
is gratis. Een vrije gift zal zeer welkom zijn. Na het concert is er 
gelegenheid om samen een kopje koffie/thee te drinken achter 
in de kerk. U bent van harte welkom.                                   Bart Rysavy
Op zondag 22 december brengt Musical 
Producties Gaanderen Gelderland 
(MPG) de Levende kerststal terug: Hoe 
Kerst?!  Van 14.00 tot 20.00 uur in de 
St. Martinuskerk. Drie koningen uit het 
Verre Oosten nemen u mee naar verschil-
lende kersttaferelen. U kunt genieten 
van prachtige liederen, meezingen met 
de herders, kijken naar dans en luiste-
ren naar het traditionele kerstverhaal, knusjes aan de kersttafel.      
Tekst en foto: Monique Verholen, namens MPG-Productieteam.
Dinsdag 24 december om 17.00 uur: kerstavond, is er een 
eucharistie-familieviering. Celebrant is pastor Marcel Smits. 
Het is een interactieve viering; de kinderen worden actief betrok-
ken bij het verhaal en de liederen tijdens de viering.
Dinsdag 24 december om 21.00 uur: Kraomschudd’n in de St. 
Martinus. Dat is de titel van de kerstviering die Koor Liberate en 
voorganger diaken Jan Verheugten dit jaar gaan verzorgen. In 
de viering staan de onderwerpen ‘samen zijn’ en ‘samen verant-
woordelijk zijn voor elkaar’ als thema’s centraal. Het aloude 
kerstverhaal over de geboorte van een heel bijzonder kind kan 
hierbij een inspiratiebron zijn. 
Koor Liberate en de werkgroep ‘Anders vieren’ hebben er een 
sfeervolle kerstviering van gemaakt met pakkende teksten en 
oude en nieuwe kerstliedjes.                                             Frank Stokman
Woensdag 25 december om 9.30 uur: eerste kerstdag, Hoogmis 
van kerstmorgen. Eucharistieviering: Celebrant is pastoor Hans 
Pauw en het Gemengd Koor verzorgt de zang. U wordt naar de 
kerk geroepen door de klanken van de midwinterhoorn.
Woensdag 25 december om 15.00 uur: Kindje wiegen, een 
informeel bezoek aan de kerststal voor de allerkleinsten. De kerk 
is open vanaf 14.30 uur. Om 15.00 uur wordt op kindvriendelijke 
wijze het kerstverhaal verteld en worden er enkele kinderkerst-
liedjes gezongen.
Zaterdag 28 december 19.00 uur: oudejaarsviering.
Eucharistieviering met celebrant pastoor Hans Pauw. Het 
Gemengd Koor verzorgt de zang. Na de viering kunt u elkaar een 
goede oudjaarsavond wensen en een gezegend 2020, onder het 
genot van een kopje koffie of thee en een oliebol.

Terugkijkend naar de Week van Ontmoeting in Gaanderen, van 30 
september tot en met 5 oktober, mogen we concluderen dat het een 
geweldig succes is geweest. Gedurende de hele week hebben 115 
mensen elkaar ontmoet bij de verschillende activiteiten die aange-
boden werden: we hebben samen geluncht, zijn met de huifkar naar 
de Slangenburgse kerk geweest, we hebben genoten van mooie 
muziek en verhalen in de Pelgrim of hebben meegezongen met de 
playbackoptredens en karaoke samen met de kinderen van de BSO 
in de kantine van VGG. 
De week werd op zaterdag 5 oktober afgesloten met de traditio-
nele Ontmoetingsmiddag van de Zonnebloem en de Gaanderense 
kerken bij Zaal Hartjes in Gaanderen. Na een oecumenische dienst 
met het koor Liberate was er een gezellige middag met een hapje en 
een drankje. De muziek werd deze middag verzorgd door Janboel. 
Als afsluiting konden alle aanwezige gasten nog genieten van een 
lekkere kom soep en een broodje.

Anita Rijkse
Foto: Jan Geerts
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Interieur Opbaarkapel  

Overleden 
Op dinsdag 24 september 2019 is overleden: 
mr. Jan Ketelaar, Johannes Antonius Theresia.  
Jan woonde aan de Kerkstraat 23 in Gaanderen en hij zou 30 
september 88 jaar geworden zijn. Jan was de oudste zoon uit 
een groot gezin en nam daarin zijn unieke en geliefde plaats in. 
Op woensdag 2 oktober was voor hem de gezongen uitvaart-
viering in de St. Martinuskerk, waarna hij werd gecremeerd in 
crematorium Yardenhuis in Doetinchem. Wij geloven dat Jan 
thuis is in het Vaderhuis.

Op vrijdag 18 oktober 2019 is overleden: 
Frans Ruiken, Franciscus Josephus.
Frans woonde samen met zijn broer aan de Rijksweg 242 
in Gaanderen. Op donderdag 24 oktober was voor hem de 
afscheidsviering in crematorium Yardenhuis in Doetinchem.
Mogen allen die hem zullen missen kracht ontvangen om dit 
verlies te dragen. Dat hij moge rusten in vrede.

Op zaterdag 2 november 2019 is overleden: 
Fred Liebrand, Alfred, echtgenoot van Jannie Liebrand-
Cornelissen. De familie Liebrand woont aan de Leuverinkstraat 
29 in Gaanderen. Fred is 68 jaar geworden. Hij was een sociaal 
betrokken man die veel heeft betekend voor Stichting sport en 
cultuur en de voetbalvereniging in Gaanderen. Op zaterdag 9 
november was voor hem de afscheidsviering en crematie. Wij 
bidden om kracht voor zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen en 
allen die hem zullen missen. Wij geloven dat Fred is opgenomen 
in het Huis van de Heer.

Op donderdag 7 november is overleden: 
Ben Leuverink, echtgenoot van Ali Leuverink-Saalmink, in de 
leeftijd van bijna 70 jaar. Ben woonde aan de Stamperijstraat 33 
in Gaanderen. 
Op dinsdag 12 november was er gelegenheid tot afscheid nemen 
in het uitvaartcentrum van Monuta. De afscheidsceremonie en 
de crematie hebben in besloten familiekring plaatsgevonden.
Moge vele mooie herinneringen aan Ben het verdriet om dit 
grote gemis verzachten. 

Foto: Ronald Falke

Terugblik op de Week van Ontmoeting
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Geslaagde Martinustocht
Zaterdagmorgen, 9 november om 9.30 uur, werden we verwel-
komd in de sacristie van de H. Martinuskerk in Gendringen. 
Koster Harry ter Voert had de koffie/thee al klaar staan.
Dit jaar was het voor de derde keer dat we samen met de 
St. Maartenkerk van Gendringen en de Martinuskerk van 
Megchelen deze Martinustocht hebben georganiseerd.  
Om 10. 00 uur zijn we met tien wandelaars van start gegaan.
Het was een mooie dag met af en toe een zonnetje dat door de 
wolken scheen. Het bleef gelukkig droog. De natuur, met al haar 
herfstkleuren, was prachtig. 
Bij het kapelletje De Regniet hielden we een kleine pauze. Hier 
hebben pastor Marcel Smits en Peter Bresser ons het een en 
ander over verteld. 
We vervolgden de tocht richting Anholt (Duitsland) dwars 
door het bos naar de Martinuskerk van Megchelen, waar Agnes 
Michelbrink en Harrie Tiemessen ons lekker verwenden met 
koffie en broodjes. 
Nadat we allemaal waren verzadigd, vervolgden we onze weg 
terug naar Gendringen.
Voor de wandelaars die nog nooit in de Martinuskerk van 
Gendringen waren geweest, heeft pastor Marcel nog een 
rondleiding gegeven.
We hopen volgend jaar deze Martinustocht weer te houden. Dan 
starten we vanuit Megchelen. Misschien heten wij u welkom!?

Ursula Frericks en Hanny Roes

Kerst- en nieuwjaarswens 
Tijd om elkaar weer het beste te wensen, tijd om even bij elkaar stil 
te staan. 
De pastoraatsgroep en de locatieraad willen iedereen bedanken 
voor hun inzet in het afgelopen jaar. 
We willen u fijne kerstdagen en een goed en gezond nieuw jaar 
toewensen. 
Dat we mensen blijven die elkaar ook weer in het komende jaar tot 
inspiratie mogen zijn. 
Zondag 5 januari is er om 10.00 uur een oecumenische  viering in 
de St. Maartenkerk. Aansluitend na de viering is er gelegenheid om 
elkaar persoonlijk een goed en gelukkig Nieuwjaar toe te wensen 
in ‘De Gent’. Onder het genot van een kopje koffie of thee is er een 
gezellig samenzijn en heffen we een glaasje op het nieuwe jaar. 
Wij nodigen u van harte uit.

Pastoraatsgroep en locatieraad

Sinds een jaar houden wij onze Ontmoetingsbijeenkomsten niet 
meer in de kerk, maar in het naastgelegen Jorishuis. Hoewel de 
voormalige peuterschool natuurlijk niet de grandeur heeft van 
het kerkgebouw, hangt er toch een bepaalde sfeer. Het gebouw 
heeft - en dat bedoelen we dan met alle respect -  een ‘ziel’… 
je voelt de historie als je binnen bent. Vanwege de wat hogere 
opkomst met Allerzielen moesten wij op zoek naar een wat 
ruimere locatie en werd besloten om de bijeenkomst te organi-
seren in de Protestantse Kerk, officieel geheten de Sint-Joris 
en Barbarakerk. Wij mochten op deze gure herfstmiddag bijna 

Oecumenische viering
Al jaren organiseren we in Terborg de Ontmoetingsbijeenkomsten, 
als alternatief voor eucharistieviering of woord- en communiedienst. 
Door de jaren heen – en het afgelopen jaar nog wat nadrukkelijker – 
zijn we de tweejaarlijkse oecumenische vieringen ook gaan zien als 
onderdeel van die ontmoetingsbijeenkomsten. 
Zo was er afgelopen 20 oktober wederom een oecumenische 
bijeenkomst in de protestantse kerk, officieel geheten de Sint Joris 
en Barbarakerk. Het aantal bezoekers van katholieke zijde was in de 
beginjaren nog minimaal, maar nu mogen we constateren dat de 
opkomst boven verwachting was. Dat doet de organisatie van de 
oecumenische dienst, maar ook de leden van de werkgroep Nieuw 
Begin, enorm veel plezier.
Het thema van de bijeenkomst ‘Wij willen doorgaan…’ stak de bezoe-
kers een hart onder de riem. Soms raak je vertwijfeld in je geloof, in 
God, waarom zou je nog bidden? Dan zegt Jezus dat we vol moeten 
houden, want we zullen spoedig verhoord worden. 
Nu denken velen dat met ‘spoedig’ bedoeld wordt: snel. Echter 
het woord spoedig kan in deze context beter worden verstaan als: 
plotseling, in een oogwenk, als een verrassing. God kan zich op 
onverwachte momenten openbaren. Wellicht juist dan: als je het 
niet verwacht, als je het niet meer verwacht, als je de hoop misschien 
al opgegeven hebt. Houd vol, blijf hoopvol. Of, zoals een ander lied 
van Ramses Shaffy aangeeft: ‘Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en 
bewonder’.

Na afloop van de inspirerende viering is er gelegenheid voor een kop 
koffie of thee. Er wordt nog in gezellige verbroedering nagekletst. 

Verjaardagen
Mevrouw E. Stienissen-Schreur   80 jaar
Mevrouw W. Wissing-Aalders   80 jaar
Pastor A. Morsink     80 jaar
De Heer W. Post     80 jaar
Mevrouw H. Overkamp-Volman   86 jaar
Mevrouw C. Kaak     92 jaar
Mevrouw E. van Leuteren-Heinhuis   92 jaar
De heer Th. Van Aken    88 jaar
De heer B. Slutter     85 jaar
Mevrouw A. van der Heijden-van Aalst  86 jaar
De heer A. Zweers     88 jaar
Mevrouw H. Mathijssen-Tenback   89 jaar
Mevrouw W. Hammecher-Verstege   85 jaar
De heer H. van de Vorle    95 jaar
Mevrouw E. Hogenkamp-Nijs   87 jaar
Mevrouw M. Willemsen-Douma   86 jaar
Mevrouw H. Hendriksen-Wieskamp   87 jaar

50 bezoekers verwelkomen in een mooi verlichte en heerlijk 
verwarmde kerk. Voor sommige katholieken was dit de eerste 
keer dat ze dit gebouw betraden. 
We hebben de namen genoemd van hen die afgelopen jaar 
van ons zijn heengegaan. Kaarsjes werden opgestoken. In een 
moment van stilte kon men terugdenken aan eigen overleden 
familie en vrienden. Na afloop van de bijeenkomst was er koffie 
en thee en bij vertrek was er nog een kaarsje om mee naar huis te 
nemen. Een lichtje in duistere dagen. Een mooie bijeenkomst. Een 
fijn samenzijn.                                     Werkgroep Nieuw Begin, Foto’s: Jos Kunze

Bijeenkomst Allerzielen

Mocht u dit keer niet in de gelegenheid zijn geweest, dan nodigen 
wij u graag uit voor de ontmoetingbijeenkomsten en oecumenische 
vieringen in het nieuwe jaar.

Namens de werkgroep Nieuw Begin, Jos Kunze

Dat we mensen blijven die elkaar ook weer in het komende jaar tot 

Zondag 5 januari is er om 10.00 uur een oecumenische  viering in 
de St. Maartenkerk. Aansluitend na de viering is er gelegenheid om 
elkaar persoonlijk een goed en gelukkig Nieuwjaar toe te wensen 
in ‘De Gent’. Onder het genot van een kopje koffie of thee is er een 

Pastoraatsgroep en locatieraad

en Barbarakerk. Het aantal bezoekers van katholieke zijde was in de 
beginjaren nog minimaal, maar nu mogen we constateren dat de 
opkomst boven verwachting was. Dat doet de organisatie van de 
oecumenische dienst, maar ook de leden van de werkgroep Nieuw 
Begin, enorm veel plezier.
Het thema van de bijeenkomst ‘Wij willen doorgaan…’ stak de bezoe-
kers een hart onder de riem. Soms raak je vertwijfeld in je geloof, in 
God, waarom zou je nog bidden? Dan zegt Jezus dat we vol moeten 
houden, want we zullen spoedig verhoord worden. 
Nu denken velen dat met ‘spoedig’ bedoeld wordt: snel. Echter 
het woord spoedig kan in deze context beter worden verstaan als: 
plotseling, in een oogwenk, als een verrassing. God kan zich op 
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onverwachte momenten openbaren. Wellicht juist dan: als je het 
niet verwacht, als je het niet meer verwacht, als je de hoop misschien 
al opgegeven hebt. Houd vol, blijf hoopvol. Of, zoals een ander lied 
van Ramses Shaffy aangeeft: ‘Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en 
bewonder’.

Na afloop van de inspirerende viering is er gelegenheid voor een kop 
koffie of thee. Er wordt nog in gezellige verbroedering nagekletst. 

plotseling, in een oogwenk, als een verrassing. God kan zich op plotseling, in een oogwenk, als een verrassing. God kan zich op 
onverwachte momenten openbaren. Wellicht juist dan: als je het onverwachte momenten openbaren. Wellicht juist dan: als je het 
niet verwacht, als je het niet meer verwacht, als je de hoop misschien niet verwacht, als je het niet meer verwacht, als je de hoop misschien 
al opgegeven hebt. Houd vol, blijf hoopvol. Of, zoals een ander lied al opgegeven hebt. Houd vol, blijf hoopvol. Of, zoals een ander lied 

plotseling, in een oogwenk, als een verrassing. God kan zich op 
onverwachte momenten openbaren. Wellicht juist dan: als je het 
niet verwacht, als je het niet meer verwacht, als je de hoop misschien 
al opgegeven hebt. Houd vol, blijf hoopvol. Of, zoals een ander lied 
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Engelen
Als we aan engelen denken, dan denken we aan hemelse wezens. 
De kersttijd breekt aan en dan komen de engelen vooral in beeld. 
Als kind groeide je op met aan je zijde de engelbewaarder. Maar 
wat doen engelen met ons? Kunnen wij daar woorden voor vinden? 
Soms gebeurt er iets in je leven, maak je iets mee, iets dat boven 
het gewone uitgaat. Je begrijpt eigenlijk niet goed wat er gebeurt 
of wat je overkomt.
Het lijkt of je wordt aangeraakt door iets dat groter is dan jezelf, iets 
dat je moed en vertrouwen geeft. Dan weet je opeens hoe je iets 
moet gaan doen of welke keuze je moet maken. Dan zie je in een 
flits dat het goed is. Het is net alsof je geïnspireerd wordt door iets.
Is daar dan misschien een engel in het spel? Brengt hij/zij jou een 
bericht, een boodschap? Het zou zo maar kunnen. 
Het is trouwens niet zo dat er dan een engel op je schouder zit, maar 
je ervaart wel een korte verbinding met het eeuwige, wie weet?
Zo iets komt altijd onverwacht, maar het is ook zo weer weg. Toch 
laat het wel wat bij je achter.
In ons dagelijkse leven komen we ook engelen tegen; we noemen 
ze beschermengelen. We herkennen ze in onze medemensen, die 
soms onverwacht ons levenspad kruisen. Soms ontmoet je ze 
maar heel even, maar als ze weer weg zijn, hebben ze wel iets bij 
je achtergelaten. Dat kan van alles zijn: troost en bemoediging, 
dankbaarheid, vrede en geluk. Je krijgt kracht en voor jou het 
nodige licht. Ik hoop van harte, dat die echte levende engelen nog 
steeds met ons meetrekken en zich af en toe bij ons melden, zo 
maar even!
In deze geest: vredige kerstdagen en een licht en liefdevol 2020.

Anny Raben

Overleden 
30 september: Geert Mulders, 89 jaar. 
Wij bidden voor hun eeuwige rust.
Wij wensen zijn familie veel sterkte en kracht voor de komende tijd.

In memoriam
Op 19 oktober is overleden Irene ter Horst-Krabben. 
Zij werd 55 jaar. 
Corrie Lamers-Timmermans is donderdag 31 oktober overle-
den. Zij is 66 jaar geworden. 
Truus van der Lugt-Kloosterman is zaterdag 2 november op de 
leeftijd van 94 jaar overleden.
Bidden wij om troost en kracht voor de familie en dat Irene, 
Corrie en Truus mogen rusten in vrede.

Verder bouwen aan onze 
geloofsgemeenschap H. Mauritius
Het pastoraat van de nabijheid in 2019
In juli 2018 was de start van een nieuwe fase van onze geloofsge-
meenschap H. Mauritius.
Sindsdien gebeurt er heel veel op pastoraal gebied. Denk hierbij 
onder andere aan de maandelijkse viering op de eerste zondag van 
de maand, de vieringen met Kerstmis, Pasen en Pinksteren. Ook 
noemen we de gebedsdiensten bij uitvaart en avondwake en de 
wekelijkse samenkomst bij ‘De Bedrukte Moeder Gods’ om bij haar 
de rozenkrans te bidden.
Ook op andere gebieden van de liturgie is de geloofsgemeenschap 
heel actief. Voorbeelden zijn de Regenboogactiviteiten voor en met 
kinderen, de oecumenische vieringen met als dragende gedachte 
‘Vieren op het Dorp’ en de Dodenherdenking. Al deze activiteiten 
zijn erop gericht om in verbondenheid met elkaar samen te bidden, 
te zingen en God te danken. De koffie of thee na de viering wordt 
steeds belangrijker als moment van ontmoeten en even bijpraten. 
Dit alles versterkt het gevoel dat we samen één gemeenschap 
vormen van Gods volk onderweg.
De vieringen die plaatsvinden rond het hoofdaltaar op het oude 
priesterkoor hebben een eigen, open vormgeving met zang, lezin-
gen, verhalen en gebeden. Uit het toenemend aantal bezoekers van 
80 tot 100 bij deze vieringen en de reacties na afloop blijkt dat de 
mensen erg betrokken zijn en zich thuis voelen. Tijdens vieringen 
met Kerstmis, Pasen, Pinksteren en Allerzielen is de kerk dikwijls 
bijna weer vol en hebben we de grote kerkzaal nodig om iedereen 
een plaats te geven. Vooral de mogelijkheid om in onze eigen kerk 
de overledenen op te baren en afscheidsdiensten te houden is voor 
onze parochianen een kostbaar goed. Alle activiteiten doen we met 
veel eigen vrijwilligers en daar zijn we best heel trots op.
Behalve op het gebied van de liturgie zijn we ook actief op andere 
terreinen binnen onze geloofsgemeenschap. We organiseren 
ontmoetingsbijeenkomsten, hebben een luisterend oor voor 

Kerstviering
De kerstviering is dinsdag 24 december om 19.00 uur in de 
Mauritiuskerk. Het thema van de viering is ‘Het geschenk uit de 
hemel’. Cadeaus zeggen vaak meer over de gever dan over de 
ontvanger. Het cadeau van Kerstmis (Jezus) doet ons ervaren hoe 
nabij God is.
Het is een cadeau voor het leven. Het koor Mixed Emotions verzorgt 
weer de liederen en ook de samenzang van de kerstliederen.
De kerststal staat op het priesterkoor en daarom gebruiken we deze 
keer de kerkzaal om plaats te nemen. U bent allen van harte welkom!

De viering op zondag 5 januari sluit aan bij de kerstviering. De ster 
en ook de drie Wijzen brengen een cadeau, dat passend is bij hen. De 
viering begint om 10.00 uur. 
In de Nieuwsbrief ontvangt u nadere informatie; zo ook over de 
viering op zondag 2 februari om 10.00 uur.

Zalig kerstfeest en 
een gelukkig nieuwjaar

Liesbeth, Mies, Harry en Henk
Locatieraad Laurentiusgemeenschap

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

Herdertjestocht
Maandag 23 december is voor het 
eerst een herdertjestocht in Silvolde. 
De mannen met hun midwinterhoorns 
zijn al van verre te horen. U kunt met de 
wandeling starten tussen 19.00 uur en 19.30 uur bij de Mauritiuskerk.
De wandeling kronkelt met vele lichtjes door het dorp om te eindi-
gen bij de Schuylenburgh. Daar speelt Excelsior.
De Romeinse soldaten op het plein voor de kerk formeren groepen. 
We lopen in groepen van 10 tot 15 personen. Op 10 plekken wordt 
een deel uit het grote kerstverhaal verteld en gespeeld.
Kinderen met hun ouders en ook met opa’s en oma’s (mensen met 
een rollator of scootmobiel kunnen ook meedoen!) zijn uitgenodigd; 
maar ook als u zonder kinderen wilt meewandelen, bent u van harte 
welkom. Kortom: iedereen is welkom.

P.S. We hebben voor de lichtjes vele, vele glazen potjes nodig. Helpt u 
ons door deze glazen potjes te verzamelen. U kunt ze afgeven elke 
donderdagmorgen van 9.00 tot 10.00 uur in de Mauritiuskerk (secretari-
aat). Onze dank voor de medewerking.

Geloofsgemeenschappen Silvolde en Mauritius

Doe mee aan de Kerkbalans 2020
De Kerkbalans 2020 komt er aan en wordt gehouden van zaterdag 
18 januari t/m zaterdag 1 februari. Wij vragen u weer om financieel 
bij te dragen aan het pastoraat van de nabijheid van de geloofsge-
meenschap H. Mauritius in Silvolde. In de afgelopen jaren gaven 
onze parochianen ruimhartig steun aan de Kerkbalans. Wij zijn er 
ons als locatieraad van bewust dat dit een financieel offer is. Om 
antwoord te geven op de vraag waar we uw bijdrage aan besteden, 
blikken we terug op 2019 en kijken we vooruit.

De Eerste Heilige Communie in de 
Parochie Maria Laetitia
In het voorjaar van 2020 is er de gelegenheid voor kinderen van 
groep 4 om de Eerste Heilige Communie te ontvangen in onze 
parochie. Zie voor algemene informatie het artikel elders in dit 
nummer. De coördinator van de locaties Silvolde en Varsseveld is 
Henk Bulsink (henkengerard4635@gmail.com).
De Geloofsgemeenschap H. Mauritius wenst u allen een zalig 
kerstfeest en een zalig nieuwjaar.

parochianen die het moeilijk hebben. We verzorgen de begraaf-
plaats en brengen de Vreugdebode rond bij circa 900 gezinnen in 
Silvolde, we helpen mensen in nood enz.
De conclusie kan niet anders zijn dan dat onze geloofsgemeenschap 
vitaal en dynamisch is en zeker voor de parochianen de moeite 
waard is om in stand te houden. 
Daarvoor hebben wij u nodig en om mee te doen aan de actie 
Kerkbalans 2020.

Onze geloofsgemeenschap in de toekomst
Vanaf juli 2018 zijn we als geloofsgemeenschap geheel zelfstan-
dig. Daardoor kon het pastoraat in onze geloofsgemeenschap een 
eigen invulling krijgen. Die komt niet van bovenaf, maar vanuit onze 
vrijwilligers. Ondanks de zorgen vooraf voelt de situatie van vandaag 
voor ons en veel parochianen met ons als goed geslaagd. 
Maar kan dat zo blijven?
Het antwoord op deze vraag is moeilijk, want er zijn zorgen over 
de toekomst. Denk op de eerste plaats aan de vergrijzing en het 
daardoor dalende aantal parochianen. Vanzelfsprekend heeft 
dit ook consequenties voor de beschikbaarheid van vrijwilligers. 
Onvermijdelijk zijn er de zorgen over onze financiën.
Ons prachtige kerkgebouw met zijn monumentale uitstraling en 
zijn warme interieur kunnen we voor onze pastorale activiteiten 
en ontmoetingsbijeenkomsten niet missen. De jaarlijkse huur van 
€ 15.000,00 wordt nu nog door de Parochie Maria Laetitia betaald. 
Maar vanaf 2024 moeten we die zelf opbrengen. We hebben ook 
te maken met de centrale afdrachten voor het in standhouden van 
het pastoraat van de Parochie Maria Laetitia en het bisdom. Ook zij 
hebben minder inkomsten door de daling van het aantal katholie-
ken. Dus er zijn volop zorgen.
Maar er is ook hoop en vertrouwen en die brengen ons bij u, onze 
parochianen.Onze geloofsgemeenschap kende in het verleden ook 
moeilijke tijden. Iedere keer was het dan de katholieke gemeen-
schap in Silvolde die klaar stond met financiële bijdragen. Met de 
actie Kerkbalans 2020 vragen wij u opnieuw de geloofsgemeen-
schap ruimhartig financieel te steunen met uw goede en welkome 
gaven die het mogelijk maken samen verder te bouwen aan het 
pastoraat van de nabijheid als verbindende factor in Silvolde. Alvast 
bedankt voor uw bijdrage.

Locatieraad geloofsgemeenschap H. Mauritius

De Eerste Heilige Communie in de 
Parochie Maria Laetitia
In het voorjaar van 2020 is er de gelegenheid voor kinderen van 
groep 4 om de Eerste Heilige Communie te ontvangen in onze 
parochie. Zie voor algemene informatie het artikel elders in dit 
nummer. De coördinator van de locaties Silvolde en Varsseveld is 
Henk Bulsink (henkengerard4635@gmail.com).

Kerkbalans
Informatie over Kerkbalans vindt u in het algemene gedeelte 
van deze Vreugdebode. De envelop Kerkbalans 2020 komt bij 
het eerste nummer van de Vreugdebode in 2020.



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).

• Kerstfeestversnapering
 chocolaatjes, koekjes
• Koffie
• Thee
• Soep in blik
• Groenten in blik
• Fruit(mix) in blik
• Vlees/vis in blik
• (Gehakt)balletjes in blik
• Knakworstjes
• Pasteibakjes en ragout
• Kinderkoekjes (Liga, Evergreen e.d.)
• Broodbeleg: jam, pasta, pindakaas
• Houdbare melk
• Houdbare (pakjes) chocomel 
• Sappen in pak en pakjes
• Wasmiddel
• Shampoo
• Toiletzeep
• Douchefris
• Tandpasta

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.
U kunt levensmiddelen naar onderstaande locaties brengen op 
donderdag 12 december 2019 tussen 16.00 en 18.00 uur.

IETS EXTRA’S VOOR DE FEESTDAGEN

Kerstpakketten-
actie 2019

Ulft:     Petrus & Paulus kerk
Varsselder-Veldhunten:   Trefcentrum van de kerk
Gendringen:    Secretariaat/Pastorie van de  
     Martinuskerk
Netterden:    Acacialaan 16, 7077AK   
     Netterden
Megchelen:    Martinuskerk
Silvolde:     Mauritiuskerk
Breedenbroek:    Parochiecentrum Petrus en   
     Paulus kerk
Dinxperlo:    Goede Herder kerk
Azewijn:     Mattheuskerk
Varsseveld:    Doetinchemseweg 21  
Doetinchem:    Paskerk
Wijnbergen/De Huet/Dichteren:  Pastorie Wijnbergen
Gaanderen:    Martinuskerk
Etten:     Martinuskerk
Terborg:     St. Jorishuis, Hoofdstraat 75

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om goederen te brengen dan is 
uw gift ook meer dan welkom op IBAN nr.: NL54RABO0159066085 
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    

 Cor Peters  

Grotestraat 49  |  Gendringen
(0315) 68 14 73
www.blumergendringen.nl 

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

Fabriekstraat 30, 7005 AR Doetinchem



Kleine gebaren worden grote gebaren op het moment 

dat liefhebben oneindig wordt. Juist daarin wil Agelink 

Uitvaartzorg van grote betekenis zijn. Uit respect voor 

de overledene en uit compassie naar de nabestaanden. 

Uitvaartzorg uit liefde.

Doetinchem Ulft
Uitvaartcentrum Agelink Aula Antonius
Terborgseweg 126 Doctor Ariënsstraat 1
7005 BD Doetinchem 7071 AH Ulft

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

VREUGDEBODE 2019


