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Belangrijk om te weten

Pastoraal team
Hans Pauw, pastoor
tel. 06 - 30 16 29 27,
e-mail: h.pauw@mlparochie.nl
Berrie Daalhuizen, pastoraal werker
tel. 024 - 34 30 389,
e-mail: b.daalhuizen@mlparochie.nl
Jan van Heugten, diaken
tel. 06 - 45 15 59 29,
e-mail: j.vanheugten@mlparochie.nl
Marcel Smits, priester
tel. 0315 - 34 60 20,
e-mail: m.smits@mlparochie.nl
Onbezoldigde diaken
Jos Brugman, diaken
tel. 0315 - 32 73 81, e-mail: j.brugman48@gmail.com
Voor persoonlijke vragen kunt u terecht bij
bovengenoemde pastores. Overige vragen kunt u
neerleggen bij het centraal secretariaat van de parochie
Parochiebestuur
Anja Dijcker, secretaris
tel. 0314 - 33 55 47,
e-mail: bestuur@mlparochie.nl
Centraal secretariaat Parochie Maria Laetitia
Kantoor en bezoekadres:
Pastoor Vernooystraat 7, 7071 BR Ulft
tel. 0315 - 34 20 44,
e-mail: secretariaat@mlparochie.nl
Openingstijden secretariaat: woensdag en vrijdag
van 09.00 - 11.30 uur
Rekeningnummers parochie:
NL40 ABNA 0414 1676 27
NL19 RABO 0156 5694 50
Internet
U kunt de parochie vinden op: www.maria-laetitia.nl
Like ook ons facebook.com/parochiemarialaetitia
Weekwachtnummer: tel. 0315 - 82 03 99
Uitsluitend voor aanvragen ziekenzalving,
ziekenzegen en melden van overlijden.
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stil bij enkele belangrijke onderdelen van de eucharistische
liturgie en de betekenis daarvan, ook voor ons leven van iedere dag. In deze editie gaat
het over vergeving en nieuw begin.
De Eucharistieviering begint met zware woorden. We bidden dan de schuldbelijdenis of
boete-act en spreken uit voor God en voor elkaar dat we ‘gezondigd hebben in woord
en gedachte, in doen en laten. Door mijn schuld...’ – en daarbij kloppen wij ons op de
borst, maar niet uit trots! Het is misschien niet een heel prettig ritueel, maar wel heel
zinvol als we er goed bij stilstaan. We nemen verantwoordelijkheid voor onze daden,
erkennen onze onvolkomenheid en vragen de heiligen in de hemel en onze naasten om
gebed en hulp.
Er zijn ook andere vormen die vaak wat vriendelijker aan doen: teksten en kleine litanieën

Dankbaar
terugkijken (9)

waarbij we de Heer aanroepen om zich over ons te ontfermen bijvoorbeeld. En er is dat
prachtige gebruik dat we met name op het Paasfeest hanteren: de besprenkeling met
het pasgewijde water. Het herinnert ons aan de doop waarin wij nieuwe mensen zijn
geworden, geroepen om ons niet te laten regeren door de duistere, kwade machten in
ons en om ons heen, maar om te leven als kinderen van het licht.
De 40-dagentijd die wij tegemoet gaan is van oudsher in de kerk de grote boetetijd.
We worden aangespoord een weg van bekering te gaan met vasten en gebed én goede
daden. Vasten is een vorm om je los te maken van oude patronen die niet heilzaam
voor je zijn. Dat zijn niet alleen eetpatronen maar alle denkbare levenspatronen die er
in de loop der jaren bij ingeslopen zijn. Een moderne vorm van vasten is bijvoorbeeld
een beperking van overmatig gebruik van IPhone en social media of de ouderwetse TV.
Hoeveel tijd zitten wij niet achter een schermpje en verliezen wij het zicht op elkaar en
onszelf? Dat zijn gewetensvragen in onze tijd!
De biecht, oftewel het Sacrament van Boete en Verzoening, heeft ook een eigen plaats

Vernieuwing
klokkenstoel (20)

in het leven van de kerk, juist in deze periode van 40-dagen. Veel ouderen voelen nog
de tegenzin om dit sacrament te beleven, vanwege het veelvuldig moeten van vroeger
en het soms niet weten wat je zou moeten zeggen. Jongere mensen beleven dit vrijer,
soms bijna als een coachingsgesprek, waarbij het leven gewetensvol tegen het licht

Locatiecorrespondenten

Diaconie
Jan van Heugten: j.vanheugten@mlparochie.nl
Azewijn/Ulft/Varsselder
vreugdebode@mlparochie.nl
Breedenbroek/Dinxperlo
Peter Tadema: p.tadema6@kpnplanet.nl
Doetinchem
Gerard Bomers: g.bomers@planet.nl
Doetinchem (Wijnbergen De Huet)
Joop Caerteling: joopcae@gmail.com
Etten
rketten@mlparochie.nl
Gaanderen
Ria Aarntzen: h.r.aarntzen@gmail.com
Gendringen/Megchelen/Netterden
Ton Steentjes: tonenliannesteentjes@outlook.com
Silvolde/Varsseveld
Gerda van Aken: mauritiuskerk@gmail.com
Terborg
Els Bakker:info@bakkereventsupport.nl

wordt gehouden staan we deze jaargang van ons parochieblad

wordt gehouden. Het licht van Gods liefde. Het erkennen van fouten is natuurlijk nooit
gemakkelijk. Een jongere vergeleek de biecht ooit met een bezoek aan de tandarts: Je
gaat er nooit graag naar toe maar je voelt je schoon en opgelucht als je er bent geweest
en weet dat alles ‘in orde’ is.

Colofon
Hoofdredacteur
: Hans Pauw
Eindredactie
: Jos Hillebrand en Frans van Vliet
Redactiecoördinatie: Karin van Rooijen en Michiel Pouwels
Eindcontrole
: Ben Kothuis
Advertenties
: Gerard Bomers
Fotografie
: Ton Harbers
Vormgeving
: John Spekschoor
Druk
: Senefelder/Misset
Oplage
: 13800 exemplaren

Verantwoordelijkheid nemen voor je eigen daden en je niet verschuilen achter anderen
De redactie behoudt zich het recht voor om stukken
te bewerken, in te korten, te verplaatsen naar een
volgende editie of niet te plaatsen, mede afhankelijk
van de ruimte in de Vreugdebode.
De informatie in deze uitgave is met de grootst
mogelijke zorg samengesteld. Uitgever en auteurs
zijn niet aansprakelijk voor mogelijke handelingen
en/of beslissingen gebaseerd op geplaatste
informatie.

Verspreiding: 7 x per jaar.Eén exemplaar per ingeschreven adres in parochie-administratie, na lokale gemeenschappelijke en openbare plaatsen (bibliotheek, Trefkuul, etc.).

of andere factoren is de eerste stap naar levensvernieuwing. Dat we die stap op verschillende wijzen steeds durven zetten. En Pasen mogen vieren als het feest van het nieuwe
leven dat geen einde kent, omdat God ons in zijn barmhartige liefde draagt, zelfs over
de grens van de dood heen.
Hans Pauw, pastoor

Kindjewiegen in
Doetinchem (25)

Kopij voor de volgende uitgave van de Vreugdebode 2020 kunt u vóór 2 maart 2020
per mail sturen naar een van de locatiecorrespondenten (zie hiernaast).
De uitgave van de Vreugdebode 2 - 2020 verschijnt op 24 maart 2020.
Foto’s/illustraties moeten minimaal 1 MB zijn. Als aparte bijlage (JPEG) meesturen.
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40-dagentijd:
boete en
vergeving In gesprek met
Ellie Smeekens,
justitiepastor.
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In de laatste editie van de
derde jaargang (2019) van de
Vreugdebode schreef pastoor Hans
Pauw het eerste en inleidende
hoofdartikel van een reeks in het kader
van ‘Het jaar van de Eucharistie’, waarin
hij inging op het thema Advent/Kerstmis.
In deze eerste editie van 2020 richt het
hoofdartikel zich op Aswoensdag en de
vastenperiode, het onderweg zijn naar
Pasen. De vastentijd in de christelijke traditie is de meesten van vooral de oudere
mensen bekend en vertrouwd. Maar
misschien staan we er onvoldoende bij
stil hoezeer de tijd van boete en vergeving
speciaal voor de door de rechter gestrafte
mensen van grote betekenis kan zijn.
Mevrouw Ellie Smeekens, pastoraal werker
in de St.-Eusebiusparochie in Arnhem en
justitiepastor, was bereid om daarover een
gesprek te voeren. Pastoor Hans Pauw
schreef op mijn verzoek een inleidende
notitie, die ik meenam naar Arnhem en aan
Ellie Smeekens voorlegde om een gelijk
vertrekpunt voor het interview te hebben.
‘Als gij uw gave komt brengen naar het
altaar en daar schiet u te binnen dat uw
broeder iets tegen u heeft, laat dan uw
gave voor het altaar achter, ga u eerst met
uw broeder verzoenen en kom dan terug
om uw gave aan te bieden.’(Matteus 5,
23-24)
“Als we deze woorden van Jezus letterlijk zouden nemen, zou de eredienst dan
ooit kunnen beginnen? Is er niet altijd
wel iets dat eigenlijk eerst zou moeten
worden rechtgezet? De boeteact oftewel
schuldbelijdenis aan het begin van iedere
eucharistieviering herinnert ons aan het
menselijk tekortschieten. We worden uitgenodigd onze zonden te belijden en ons te
bekeren tot God om waardig en goed te
kunnen vieren. Nadat we onze plaats in de
kerkruimte hebben ingenomen worden we
op onze plaats gezet: we zijn mensen met
fouten en gebreken, bekering is een levenslang proces. Voor zover we als volgelingen
van Jezus van zijn weg zijn afgedwaald,
bidden wij om ontferming. Dat Hij ons weer
op weg helpt! Woorden van bemoediging
klinken als wij deze eerste stap hebben
gezet: “Moge de almachtige God zich over
ons ontfermen, onze zonden vergeven en
ons geleiden tot het eeuwig leven.”
De erkenning van eigen fouten is een eerste
stap op weg naar verzoening en nieuw
begin. Hoe gaat dat in ons eigen leven?
Hoe helpt de grote boetetijd van 40 dagen
ons daarbij? Hoe vergaat het mensen die
door grote fouten misschien wel een veel
langere boetetijd kregen opgelegd door
de rechterlijke macht? Kortom: hoe speelt
vergeving een rol in ons leven?”
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Introductie
Te oordelen naar haar welluidende licht
zuidelijke accent, dacht en zei ik dat ze
misschien nog niet lang in Arnhem werkte.
Ellie: “Ik kom uit Ulicoten, een kerkdorp in
de gemeente Baarle-Nassau bij de Belgische
grens, maar heb altijd al in Arnhem pastoraal
werk gedaan, onder meer bij dak- en thuislozen. Nu doe ik nog 12 uur buurtpastoraat
in Klarendal, St.-Marten en Spoorhoek in
dienst van de St.-Eusebiusparochie. Sinds kort
werk ik als justitiepastor in de penitentiaire
inrichting Zutphen.” Voor de gedetineerden
is het niet alleen de pastor die ze ontmoeten op hun weg terug de maatschappij
in. De zo genoemde piw-ers, penitentiaire
Inrichtingwerkers, hebben het meeste contact
met de gedetineerden. Zij nemen de dagelijkse
gang van zaken op zich: de organisatie, het
toezicht, de maaltijden en meer, en … zij zijn
het die als eersten soms frustratie van gedetineerden over zich heen krijgen. Veel dichter
bij het werk van de pastor ligt de begeleiding
door de psycholoog. Er is zeker overlap tussen
psychologische en pastorale zorg, maar in de
wijze van denken en spreken over haar werk
probeert Ellie Smeekens het pastorale aspect
zoveel mogelijk te onderscheiden.
Kerkdienst – pastorale begeleiding
Elke zondag is er in de bajes in Zutphen
een viering, altijd oecumenisch en om
beurten geleid door pastor Smeekens en
de dominee.“Ik neem altijd een gebed om
ontferming op in de viering en gebruik dan
zelden de officiële, klassieke belijdenis. Het
gaat erom tot uitdrukking te brengen dat je
je eigen fouten en je schuld aan God kunt
voorleggen. Ik gebruik een toegankelijke
tekst om dat besef op te wekken. Dat kan de
persoon verlichting geven en hem helpen bij
het terugvinden van de juiste weg. Relatief
veel gedetineerden zijn laaggeletterd en
hebben een lage intelligentie; je moet een
taal spreken die zij verstaan.”
Van horen zeggen, maar ook op grond van
eigen ervaring weet pastor Smeekens dat
gedetineerden in hun situatie als veroordeelde
en gevangene opvallend vaak teruggrijpen op
hun oude geloof voor steun en houvast. Ze
hebben tijd om na te denken en willen anders
gaan leven dan tot dusver, het goede pad
op. Vaak speelt daarbij de last en schaamte
mee die hun ouders, broers en zussen treffen
of hun partner en kinderen, zeker als de
band met het thuisfront goed is. Dat kan
een drijfveer zijn voor het teruggrijpen naar
het geloof. Maar ook is het soms meer het
morele besef, het bewustzijn van de eigen
tekortkoming. “Je ziet enerzijds soms dat ze
hun fout en tekort afzwakken, maar anderzijds ook, zoals onlangs met Kerstmis, dat een
gedetineerde met een gelovige achtergrond
zegt: ja, maar toch is het mijn eigen schuld.
Met Driekoningen, 6 januari, de openbaring

van de Heer, kwamen er vragen over dit feest
en de datum, 6 januari. Een Oost-Europese
gedetineerde kende het verschil tussen de
vroegere Juliaanse en onze Gregoriaanse
kalender. Hij zei dat wij zondaars zijn en dat
onder ogen moeten zien. Het verraste me dat
hij het zo benoemde.”
Ellie Smeekens ziet als haar pastorale taak
enerzijds de gedetineerde te helpen bij het
erkennen van de gemaakte fouten en met
hem te kijken waarom het zo gelopen is,
anderzijds hem te laten beseffen dat hij
vanuit zijn geloof mag weten dat God hem
niet laat vallen en hem nieuwe kansen geeft.
“Ik krijg de meeste vragen om contact en
gesprek van hen die in het Huis van Bewaring
zitten. Dat is een afdeling binnen de gevangenis, waar de verdachten nog in afwachting
zijn van het rechterlijk oordeel. Het is een
confrontatie met wat gaat voortvloeien
uit wat ze gedaan hebben en de gevolgen
daarvan voor henzelf en hun thuis. Ze zoeken
houvast ook in het geloof, grond onder hun
voeten. Gaat het lukken? Hier willen we hen
bij helpen. Een deel van de gedetineerden
echter bezoekt de kerkdienst om even uit de
cel te zijn. Gedetineerden van alle afdelingen
treffen elkaar in de dienst en geven elkaar
soms drugs door. Ik zie dat niet, maar een
piw-er die onlangs bij een dienst aanwezig
was, vertelde me dat het gebeurde. Ik hoop
alleen maar dat de Geest waait in een viering,
en dat de deelnemers geraakt worden door
het Woord, een woord, een lied, een gebaar.
Dat ze iets meenemen dat hen sterkt in hun
motivatie om hun leven een betere richting
te geven.”
Drie vormen van pastoraat
Veel van het justitiepastoraat vindt plaats
in individuele contacten. Die gaan over de
situatie waarin mensen nu leven, het misdrijf
dat begaan is, schuld, spijt, over anders
willen, steun zoeken in geloof, hoe je bidt,
etc. Ook over hoe je op het goede pad blijft
en steun blijft vinden in je geloof, als je weer
op vrije voeten bent. “Er zijn zo genoemde
‘kerken met stip’, kerken die open staan voor
contacten met gedetineerden die terug de
maatschappij in gaan. Een kerk in de eigen
buurt, een plek om aan te sluiten bij vieringen en waar aandacht en steun is. Het gaat
in de gesprekken dus ook om resocialisatie
en we leggen waar mogelijk lijntjes naar de
buitenwereld om gedetineerden te helpen
hun leven buiten de gevangenis weer op te
kunnen pakken.”
De al genoemde oecumenische zondagsvieringen spelen een grote rol. Bijna altijd
zijn het gebedsvieringen, slechts af en toe
is er een viering met brood en wijn. Er is
begeleiding door een band, een combo van
gedetineerden. Zij spelen en zingen vooral

opwekkingsliederen, een beetje in de sfeer
van de Pinkstergemeente. “We gaan met
de gedetineerden het Paastriduüm vieren:
van de avondviering op Witte Donderdag
tot Pasen. We nemen ze mee op de weg van
Jezus’ lijden, sterven en verrijzenis en zoeken
de verbinding met hun eigen leven. Opdat zij
mogen ervaren dat Christus met ieder van ons
de weg wil gaan, door lijden en dood heen,
naar nieuw leven.”
De groepsactiviteiten richten zich echt op het
geloof. De justitiepastores bieden aan, maar
er komen ook vragen van gedetineerden. “We
hebben een bijbelgespreksgroep: hoe vind je
rust in de drukte van de gevangenis, maar
ook in de drukte in je hoofd? Het gaat ook
vaak over bidden en mediteren. Hoe bid je
nou, hoe maak je contact met God? Bidden
en mediteren helpen bij het naar je eigen
innerlijk kijken.”
Samenleving en criminaliteit
Ellie Smeekens hoort dat de bajesklanten
veranderen; ze plegen zwaardere delicten
en er komen meer gedetineerden met een
zwaardere psychische problematiek. Wat
zegt criminaliteit over de samenleving waarin
die plaatsvindt? Ze vindt het zorgelijk dat
de overheid zich terugtrekt op basis van: je
moet zelfredzaam zijn. “En we praten elkaar
aan dat je succesvol moet zijn en goed moet
verdienen. Juist voor de zwakkeren kan de
opdracht te groot zijn, waardoor een kloof
ontstaat. De verleiding deze door strafbare
daden te overbruggen blijkt soms onhoudbaar sterk. Anderzijds is er sprake van teveel
maatschappelijke toegeeflijkheid; alles moet
maar kunnen. Bij het plegen van misdaden
zijn er vaak drugs in het spel; die zijn heel
gemakkelijk te krijgen als je de weg weet.”
Persoon en ervaringen
Her en der in het gesprek met pastor Smeekens
komen haar eigen persoon en ervaringen door
haar woorden heen naar boven: het werk dat
ze gedaan heeft onder dak- en thuislozen, de
eigen geloofshouding, het kennen van eigen
zwakten, haar betrokkenheid bij de zwakte en
het falen van gedetineerden bij terugkeer in
de samenleving, haar uitspraak dat het gaat
om respons, haar afschuw van onverschilligheid, haar geraakt zijn door de wil van vooral
jonge gedetineerde mannen om hun leven te
herpakken. Tenslotte: “Ik doe werk waar mijn
hart ligt en ben blij met alle kleine stapjes in
de goede richting. Daar haal ik energie uit,
dat geeft motivatie om het vol te houden.”
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Gerard Bomers
Foto: Ton Harbers
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Nieuwe vormgeving!

Peiling Actie Kerkbalans

De Zeven Vreugden van Maria (1/7)

De oplettende lezer zal enkele zaken opvallen in deze eerste
Vreugdebode van 2020. De voorkant is anders, de pastorale column is
verplaatst en wie goed kijkt, ziet dat we ook geleidelijk overstappen
op een nieuwe, beter leesbare letter.
Vormgever John Spekschoor heeft - na gesprekken met (locatie)redacteuren en het parochiebestuur - er een nieuwe creatieve invulling aan
gegeven. Zo wordt er op de voorkant nog één grote foto geplaatst en
de bladnaam Vreugdebode is groter afgebeeld.
Ook in het oog springend is pagina 3, die een echte ‘openingspagina’ is geworden met de pastorale column als middelpunt. Daarnaast
(links) de inhoudsopgave, het colofon en belangrijke informatie en
(rechts) kleine foto’s die tipjes van de sluier oplichten over de inhoud.
Later dit jaar zullen we nog een paar wijzigingen doorvoeren die de
leesbaarheid van de Vreugdebode zullen vergroten.
Maar nog belangrijker… wat vindt u - onze lezer - ervan? Want voor
u maken wij dit parochieblad. Laat het ons weten en stuur uw reacties
gerust naar vreugdebode@mlparochie.nl.

Ruim 1.400 kerkgangers namen recentelijk deel aan de onlinepeiling
Actie Kerkbalans 2020. In het onderzoek is gevraagd naar wat men
belangrijk vindt in zijn of haar kerk. De uitkomsten zijn op 17 januari
gepresenteerd, dus die kunnen we nog niet meenemen in deze editie
van de Vreugdebode. Wel spreekt woordvoerder Anna Kruse van de
Actie Kerkbalans over verrassende uitkomsten.

Dit jaar bespreken we in elke editie van de Vreugdebode een van de
Zeven Vreugden. In het lied ‘De Zeven Vreugden van Maria’ is de eerste
vreugde door dirigent, arrangeur Ben Simmes zó verwoord:
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.

TOERENTJE, TORENTJE BUSSEKRUIT

Vrijwillige bijdrage
Allereerst: een welgemeend ‘dankjewel’ aan iedereen die gereageerd heeft op onze oproep voor een vrijwillige bijdrage om ons
parochieblad de Vreugdebode te kunnen blijven uitgeven. U hebt
gul gegeven!
Zoals eerder gemeld, zijn de inkomsten uit advertenties lang niet
dekkend om het blad samen te stellen en te drukken. Bedenk
daarbij ook dat onze redacteuren en bezorgers van het blad
vrijwilligers zijn die hun bijdrage kosteloos doen. Dus veel meer
besparen kun je bijna niet.
Onze oproep zorgde voor een prachtig bedrag dat voor dit jaar
ongeveer de helft van de productiekosten bedraagt. Samen
met de advertentie-inkomsten en een kleine bijdrage van het
Parochiebestuur zijn we ook in 2020 weer in staat om zeven keer
een mooie Vreugdebode bij u te bezorgen.
Wilt u alsnog bijdragen? Graag. Ter indicatie: de gemiddelde
bijdrage lag op 25 euro per adres. U kunt uw bijdrage alsnog
overmaken via telebankieren naar rekening NL57RABO 0129
0876 96 t.n.v. Parochie Maria Laetitia onder vermelding van
‘Bijdrage Vreugdebode 2020’. Hartelijk dank!

Uitnodiging Vormelingendag

Wat men belangrijk vindt?
Naast herkenbare kernwaarden als het vieren van sacramenten en
inspirerende vieringen wordt in de uitkomsten ook sterker gefocust
op de meer sociale aspecten van kerk-zijn: het naar elkaar omzien en
gastvrijheid zijn veelgehoord.
Volgens Kruse zijn de uitkomsten verrassend, interessant voor
parochies en gemeenten en leveren ze mogelijk nieuwe inzichten waar
beleid op gemaakt kan worden.
De respondenten zijn voor ongeveer de helft katholiek, de andere helft
is protestant. De meesten van hen zijn actief betrokken bij hun kerk.
Het overgrote deel van hen is ouder dan 56 jaar.
Actie Kerkbalans is de grootste landelijke fondsenwerfactie in
Nederland. De kerken van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse
Kerk in Nederland, de Evangelische Broedergemeente en de
Oud-Katholieke Kerk vragen in de actieweken van 18 januari tot 2
februari 2020 al hun leden om een bijdrage voor de eigen kerk.

2020

Marcel Smits afwezig
Pastor Marcel Smits is sinds 8 januari met verlof en hij brengt
deze tijd door in Nieuw Zeeland. De exacte datum van zijn terugkeer is nog niet bekend. Marcel Smits zal in ieder geval tot 13
maart afwezig zijn.

Dopen voorjaar 2020
Dopen			

Tijd

Ulft
Ulft
Ulft

16 febr. 12.30 u. Hans Pauw
03 mei 12.30 u. Marcel Smits
7 juni 12.30 u. Marcel Smits

De dag begint rond 10.30 uur met een inloop en een mooie eucharistieviering. Na de lunch is er een actief middagprogramma met onder
andere een vossenjacht en iets verrassends.
Je kunt je opgeven (vóór 1 maart 2020) via e-mailadres jongerenpastoraat@aartsbisdom.nl. Vermeld a.u.b. je naam, je mede-deelnemers
(begeleiders), de naam van jouw parochie en je e-mailadres en
telefoonnummer. Je ontvangt dan informatie over de locatie en
wetenswaardigheden voor deze leuke dag.
Deelname aan de Vormelingendag is gratis. Kijk ook even naar de
informatie op www.jongaartsbisdom.nl.

Doetinchem 23 febr. 13.00 u. Jan v. Heugten 4 feb
20.00 u.
Doetinchem 29 mrt. 13.00 u. Hans Pauw
11 mrt 20.00 u.
Doetinchem 28 juni 13.00 u. Jan v. Heugten 10 juni 20.00 u.
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Doopheer

Datum

Start je binnenkort met voorbereidingen op je Heilig Vormsel? Of ben je
al begonnen? Of… ben je onlangs al gevormd? Dan ben je van harte
welkom tijdens de Vormelingendag, die op 15 maart in Amersfoort
wordt gehouden. De vicarissen Pauw, Cornelissen en mgr. Woorts van
het JA, het Jong Aartsbisdom, nodigen je uit om op deze dag andere
vormelingen uit ons bisdom te ontmoeten.

Datum

06 I

Tijd

Doopvoorbereiding

Locatie

Gendringen 23 mei 16.00 u. Hans Pauw

Etten

28 jan. 20.00 u.
21 apr. 20.00 u.
19 mei 20.00 u.
29 apr. 20.00 u.

10 mei 12.00 u. Jan v. Heugten 21 april 20.00 u.

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

Dankbaar terugkijken
Op 1 december jl. nam ik
afscheid van de Parochie
Maria Laetitia. Dat gebeurde
tijdens een sfeervolle en
mooie eucharistieviering. Wat
waren er veel kerkgangers
en wat zong het koor onder
bezielende leiding van Ben
Simmes en Frank Knikkink
prachtig! Goed om met de
collega’s uit het pastoraal
team samen voor te gaan.
Het maakt nog altijd indruk.

Wie op zoek gaat naar afbeeldingen van de Zeven Vreugden van Maria,
moet goed speuren. Immers, de Zeven Smarten van Maria poppen op
Google eerder op dan deze vreugdevolle momenten in het leven van
de moeder van Jezus. Alsof de mens vroeger en ook nu liever slecht
dan goed nieuws hoort.

Tijdens een goed verzorgde
receptie mochten we veel
mensen ontmoeten, handen
schudden, woorden wisselen en cadeaus in ontvangst
nemen. De warme belangstelling van velen helpen
bij de overgang naar een
nieuwe fase in mijn leven: het
deeltijd-emeritaat.
Op mijn verzoek is er een tweede, diaconale collecte gehouden en die heeft € 600,- opgebracht. Aan de ‘Stichting Present
Doetinchem’ en aan ‘Schuldhulp Maatje Oude IJsselstreek’ is elk
€ 300,- overgemaakt. Heel hartelijk dank voor uw bijdragen!
Ik wens u/jullie allen, mede namens Agnes vrede en alle goeds!

De Annunciatie, de Maria-Boodschap of – zo u wilt – de Aankondiging
van de Heer is het hoogfeest ter gedachtenis van de aankondiging van
de geboorte van Jezus aan Maria. De Engel Gabriël brengt Maria de
blijde boodschap in haar huis in Nazareth. Hij vertelt Maria dat God
haar heeft uitverkoren om de moeder van zijn zoon te worden. Zowel
in de Orthodoxe Kerk alsook in de Rooms-Katholieke Kerk valt deze
feestdag op 25 maart, exact negen maanden voor Kerstmis.

Cor Peters: -diaken, Foto: Ton Harbers

Omdat foto’s nu eenmaal meer zeggen dan duizend woorden,
is door fotograaf Ton Harbers en vormgever John Spekschoor
gekozen voor een collage met memorabele momenten uit de
viering van zondag 1 december.
Voor iedereen die erbij was een gedenkwaardige viering met
een voltallig pastoraal team, een groot projectkoor ondersteund
door een trompettist, met een vendelhulde vóór de OLV-kerk
door Schutterij De Eendracht uit Ulft. Met, met, met en dat
mogelijk gemaakt door veel vrijwilligers.
Voor diegenen die helaas niet aanwezig konden zijn: op de
volgende pagina’s vindt u een beeldverslag dat u helpt om te
beleven.
Alsof u er zelf bij was.

En dan over de afbeelding: er bestaan talloze schilderijen van het
bezoek van de Engel aan Maria. De bekendste is het fresco van Fra
Angelico, dat in het Italiaanse Florence in het Museo di San Marco
hangt. Ter inspiratie voor deze afbeeldingen dienden teksten uit
apocriefe evangeliën.
Sinds de latere middeleeuwen gebruikt men hiervoor de tekst van de
apostel Lucas (1:26-35). Ook de maker van onze icoon (zie foto) heeft
zich hierop gebaseerd.
			
Uitsnede uit de icoon ‘De Zeven Vreugden van Maria’.
Foto: Ton Harbers

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

-

Megchelen:
Silvolde/Varsseveld:
Terborg:
Ulft:
Wijnbergen

Joke Wilting		0315 - 37 74 25
Frans Ros		0315 - 32 93 70
Wilma Elfrink		0315 - 32 98 04
Maria Steentjes		0315 - 84 21 23
Wim Loeven		0314 - 34 13 82

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

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.
VREUGDEBODE
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Parochie Maria Laetitia

Afscheid Cor Peters als diaken van Parochie Maria Laetitia

op zondag 1 december 2019

Foto’s: Ton Harbers
08 I
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Parochie Maria Laetitia

Op zondag 24 november 2019 werden 29
jongeren van de Parochie Maria Laetitia
gevormd door rector P. Kuipers.
De voorbereiding van de vormelingen werd
op drie locaties gedaan door de plaatselijke
werkgroepen. Er waren verschillende momenten waarop alle groepen samen kwamen. Zo
hebben de vormelingen tijdens de voorbereiding deelgenomen aan een gezamenlijke
leer- en doemiddag. Alle jongeren maakten
kennis met elkaar en gingen daarna samen
aan het werk.
De vormheer rector P. Kuipers kwam op 22
en 24 november naar Doetinchem. Op 22
november werd de hele viering door alle
jongeren samen geoefend. Daarbij was
tenminste een van de ouders aanwezig. Toen
we hier de puntjes op de i hadden gezet,
gingen we samen met ouders en jongeren
naar de Mariakapel.
Daar maakte rector Kuipers kennis met de
jongeren. Hij liet een powerpointpresentatie
zien en vertelde over zichzelf. Hij is geboren
en getogen in Glanerbrug, in Twente. Hij werd
er gedoopt en deed er zijn Eerste Heilige
Communie en het Vormsel. Hij zat er net als
alle vormelingen op school. Rector Kuipers
vroeg wie van de vormelingen al wist wat
hij wilde worden. Daar hadden veel jongeren
al een idee over, van boer tot veearts en van
architect tot onderwijzer. Rector Kuipers was
al jong misdienaar en lid van kinderkoor en

jongerenkoor. Steeds meer ging het bij hem
leven dat hij zijn toekomst zag in de kerk en
wel als priester. Die keuze heeft hij dan ook
gemaakt.
Ook als priester heeft hij in de Achterhoek
gewerkt. Nu is hij rector bij het opleidingsinstituut voor priesters in Utrecht.
De viering van het Vormsel was op zondagmorgen 24 november 2019. In een volle kerk
vroeg rector Kuipers wie van de jongeren
een mobieltje had. Wat kun je allemaal met
een mobieltje en wanneer wil hij niet meer
werken? Inderdaad, soms is de batterij op en
heb je een powerbank nodig. Gelukkig, die
had hij bij zich!

Zo is het ook met de Heilige Geest: soms heb
je inspiratie, kracht en hulp nodig. Dan moet
je even opgeladen worden en kun je weer
verder. De Heilige Geest kan je dan wijsheid,
verstand, inzicht, sterkte, kennis, ontzag en
liefde geven. Dan krijg je soms net dat zetje
in de rug, zodat je weer verder kunt.
Wij hopen dat alle jongeren en hun ouders
een goede vormselviering en een fijne dag
hebben gehad.
Gezamenlijke vormselwerkgroepen
Parochie Maria Laetitia

Kerstpakkettenactie 2019 in Ulft en Doetinchem
Op 12 en 13 december werd in onze
parochie weer de jaarlijkse kerstpakkettenactie gehouden ten behoeve van de mensen
binnen onze parochie die het financieel niet
zo breed hebben, gelovig of ongelovig,
behorende tot een kerkgemeenschap of
niet is daarbij niet van belang.
De actie werd voor de achtste keer in Ulft en
voor de derde keer in Doetinchem gehouden.
Twee locaties omdat, gezien het grote aantal
aanvragen, de afhandeling op één locatie niet
te doen is.
In bijna alle geloofsgemeenschappen van de
parochie konden op donderdag 12 december
goederen door parochianen gebracht worden.
Er werd veel geschonken en op diezelfde dag
werden deze goederen door vrijwilligers naar
de HH. Petrus en Pauluskerk in Ulft en de
OLV-kerk in Doetinchem gebracht en werden
de goederen uitgesorteerd. Hierbij waren,
net als voorgaande jaren, ook de vormelingen die afgelopen jaar waren gevormd weer
behulpzaam.
De volgende dag begonnen velen om 9.00 uur
met het samenstellen van de kerstpakketten
10 I
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in mooie kerstdozen waarbij rekening werd
gehouden met de gezinssamenstelling van
de ontvangers. Er werden in Ulft 220 dozen
gevuld en in Doetinchem 190 dozen.
In de supermarkten van de Jumbofilialen in
Ulft en Dinxperlo werden mensen gevraagd
iets te kopen voor deze actie. Ook in de
supermarkten in Gaanderen en Doetinchem
werden levensmiddelen ingezameld. Er werd
veel gegeven. Daarna werden door vele
vrijwilligers, dezelfde dag of de volgende
dag, de pakketten bezorgd. Het was soms
hartverwarmend de dankbare reactie van de
ontvangers te horen.
Nadat de kerstpakketten waren ingepakt
bleef er nog veel over. Het overgebleven deel
in Ulft is opgehaald door medewerkers van de
Mini Manna markt in Ulft en wat overgebleven is in Doetinchem is naar de Voedselbank
in Doetinchem gegaan. Beide organisaties
waren enorm blij.
Mede namens mijn inmiddels emeritus
collega Cor Peters wil ik iedereen: gulle
gevers, sorteerders, inpakkers, vervoerders,
mensen van de catering, vormelingen en

allen die verder nog meegewerkt hebben
om deze actie tot een succes te maken, van
harte danken voor hun inzet. We hopen ook
in 2020 weer te kunnen rekenen op zoveel
medewerking!

Help ons te delen
Viering 1 maart 2020

Niets nieuws onder
de zon

Op 26 februari, Aswoensdag, begint weer de
Veertigdagentijd.
Traditioneel wordt die voorafgegaan door Carnaval.
Dan vieren de mensen het leven en delen hun levensvreugde. Dat
gebeurt vooral binnen de eigen gemeenschap en is veel meer dan
dansen en drinken. Na maandenlange voorbereidingen: het bouwen
van carnavalswagens, het maken van mooie kleren en het verzinnen
van buutredes voor de ‘Pronkzitting’, gaat het los.
Daarna komt de vastentijd. In die tijd van soberheid wordt de blik
niet alleen naar binnen gericht, maar ook naar de rest van de wereld,
waarin mensen het vaak veel minder hebben. Er wordt geld gespaard
om te delen met die mensen: de Vastenactie.
De kinderen sparen snoepgoed in hun vastentrommeltje, dat daarmee
symbool staat voor soberheid en delen.
Carnaval vieren doet lang niet iedereen meer en echt vasten evenmin.
Toch vinden wij een stuk bezinning op onze leefwijze en op de grote
ongelijkheid in de wereld op zijn plaats.
Zijn we wel dankbaar genoeg voor wat we hebben? En delen we echt
wel zoveel met anderen?
Dat willen we proberen te doen in de viering op zondag 1 maart, de
eerste zondag van de vasten, om 10.00 uur in onze Mauritiuskerk in
Silvolde.
We nodigen iedereen van harte uit.

In mijn werkzame bestaan als docent en
schoolleider van het Isala College in Silvolde
ben ik tweemaal geconfronteerd met grote
onderwijsvernieuwingen: de invoering van
de Middenschool (minister Van Kemenade,
1974) en de invoering van de Basisvorming (jaren negentig, diverse
ministers). Beide werden landelijk aangestuurd en leverden enorm
veel reuring op in onderwijsland. Gesimplificeerd weergegeven
kwam het er op neer dat de definitieve keuze voor een bepaalde
vorm van Voortgezet Onderwijs (VO) verschoven zou moeten
worden. Namelijk van het moment dat leerlingen de basisschool
verlieten naar drie jaar later, wanneer reeds drie jaar VO ‘genoten’
was.
Vanwege mijn functie hoorde het destijds tot mijn verantwoordelijkheid om die revoluties in onderwijsland op mijn eigen school
te helpen implementeren en zo goed mogelijk organisatorisch te
ondersteunen. Ik zal u niet vermoeien met de verhalen over hoeveel
voeten een en ander in aarde had. Duidelijk is beide keren wel
geworden dat deze onderwijsvernieuwingen na jarenlange pogingen en experimenten het loodje hebben gelegd. Ook en vooral
landelijk. Ik zal u ook niet vermoeien met het opsommen van de
oorzaken die tot deze mislukkingen hebben geleid.
Deze week echter klinken geluiden uit het onderwijsveld dat het
hoog tijd wordt dat het VO helemaal op de schop moet. Namelijk
door het keuzemoment voor de leerlingen voor een bepaalde vorm
van VO drie jaar op te schuiven (‘kijk maar naar het VO bij onze
buurlanden, bla, bla, bla’). Ik moest toen stiekem denken aan
Prediker 1, 2-11. U, als doorkneed bijbelofiel weet dan vast waar
ik het over heb: ‘Lucht en leegte’, zegt Prediker, lucht en leegte,
alles is leegte. Welk voordeel heeft de mens van alles wat hij heeft
verworven, al zijn moeizaam gezwoeg onder de zon? Generaties
gaan, generaties komen, maar de aarde blijft altijd bestaan. De zon
komt op, de zon gaat onder en altijd snelt ze naar de plaats waar
ze weer op zal gaan. De wind waait naar het zuiden, dan draait
hij naar het noorden. Hij draait en waait en draait, en al draaiend
waait de wind weer terug. Alle rivieren stromen naar de zee, toch
raakt de zee niet vol. De rivieren keren om, ze gaan weer naar de
plaats van waar ze komen, en beginnen weer opnieuw te stromen.
Alles is vermoeiend, zozeer dat er geen woorden voor te vinden
zijn. De ogen van de mens kijken en vinden geen rust, zijn oren
horen en ze blijven horen. Wat er was, zal er altijd weer zijn, wat er
is gedaan, zal altijd weer worden gedaan. Er is niets nieuws onder
de zon!
Wanneer men van iets zegt: ‘Kijk iets nieuws’, dan is het altijd iets
dat er sinds lang vervlogen tijd is geweest. De vroegere generaties
zijn vergeten, en ook de komende zullen weer worden vergeten.
Tot zover Prediker. Ik kan hem heel goed invoelen. Wellicht nodigt
zijn kijk op de stijging van de waterspiegel uit tot enige herbezinning. Maar… die laatste zin… Daar zou ik met Prediker nog wel
een gesprekje over willen aangaan. Zou het niet zo kunnen zijn
dat de zin van ons bestaan mede ontleend kan worden uit wat
zij die ons overleven en die na ons komen zich van ons herinneren? Over de zin van ons bestaan gesproken: ik kan u het boek
van Volkskrant-journalist Fokke Obbema, ‘De zin van het leven, een
bundel gesprekken over de essentie van ons bestaan’, zeer aanbevelen. Zéér inspirerend. Maar ook hier weer: niets nieuws onder de
zon!

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.

Jan van Heugten, diaken

- 3 januari - 4 april
- 4 juli
- 3 oktober
- 1 februari - 2 mei
- 1augustus
- 7 november
- 7 maart
- 6 juni (vervalt) - 5 september - 5 december

KIEK-INFO
Ulft

Doetinchem

OLV Doetinchem
Zondag
9 februari kindernevendienst
Zondag
23 februari familieviering Carnaval
Zondag
8 maart
kindernevendienst
Zondag
5 april
kindernevendienst (Palmzondag)
Donderdag 9 april
kinderviering Witte Donderdag
Vrijdag
10 april
kinderviering Goede Vrijdag
Zondag
12 april
kindernevendienst (Pasen)
Zondag
19 april
viering Eerste Heilige Communie
Zondag
10 mei
kindernevendienst
Zondag
14 juni
kindernevendienst
H. Martinus Wijnbergen
Zaterdag 14 maart 19.00 uur: presentatieviering communicanten
met The Singing KidsThe Voices.

TORENTJE, TORENTJE BUSSEKRUIT

Heilig Vormsel

Steven van Woerkom
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Nieuwjaarsviering 2020

Jaar van de Eucharistie

Vorming & Toerusting

Ontmoeting & Inspiratie

Lezing broeder Johan te Velde osb
Op zondag 9 februari verzorgt broeder
Johan te Velde van de
Sint Willibrords Abdij in
Doetinchem een lezing
voor onze parochie in
het kader van het Jaar
van de Eucharistie.

Donderdag: 27 februari
Onderwerp: Muziek uit de hemel
Spreker: Theo Hop

Meister Eckhart
Meister Eckhart is een
begenadigd prediker in
zijn tijd. Deze mysticus
uit de veertiende eeuw
weet in beeldrijke taal
zijn gehoor aan te
spreken en dichter bij God te brengen.

Het thema van de lezing is:
Eucharistie vieren; een weg naar
Godsontmoeting?
Voorafgaande aan de lezing gaat broeder
Johan te Velde voor in de eucharistieviering van 11.00 uur in de Onze Lieve Vrouw
Tenhemelopneming in Doetinchem.
Na de viering is er om 12.00 uur koffiedrinken. Voor hen die de lezing bijwonen, is er om
12.30 uur een broodje.
De lezing begint om 13.00 uur in de
Mariakapel. Rond 14.00 uur is de afsluiting.
Wilt u de lezing bijwonen, dan graag
aanmelden bij het secretariaat locatie OLV.
Tenhemelopneming/H. Geest
Tel. 0314 - 39 10 91
(maandag, woensdag en vrijdag van 9.30 tot
12.00 uur).
E-mail: rkdoetinchem@mlparochie.nl.
Symbolen in de liturgie
Waarom gaan we staan als aan het begin van
de viering van de eucharistie de bel klinkt?
Wat drukken we uit als we een kruisteken
maken? Vanzelfsprekende gebaren of toch
niet? Wat is bijvoorbeeld de betekenis van
het gebruik van wierook? Waarom gebruiken
we wierook en waar verwijst het naar? Ook
het kerkgebouw zelf is vol symboliek. In een
bekend lied zingen we: ‘Huis dat een levend
lichaam wordt.’
In twee avonden verkennen we de vaak
vanzelfsprekende symbolen van de liturgie.
We staan er bij stil en verkennen de betekenis ervan, zodat ze opnieuw gaan spreken. Zo
komen we de rijke symboliek van de liturgie
op het spoor en worden we geholpen om de
eucharistie op een nieuwe, intensere wijze te
vieren.
De avonden worden verzorgd door Berrie
Daalhuizen, pastoraal werker, en Marcel
Smits, priester.
Datum: Woensdag 25 maart en 1 april
Plaats: Mariakapel, locatie OLVrouw,
Doetinchem
Tijd: 20.00-21.30 uur
12 I
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In de Byzantijnse
kerktraditie staat de
religieuze
beleving
centraal. Gezang en
beeld vormen het
medium waarmee de
kerkbezoeker
wordt
geraakt. Voor Theo Hop en zijn partner is
dit een inspiratiebron tot theologische verdieping, die zij met ons willen delen. Deze avond
wordt speciale aandacht besteed aan de sfeer,
het beeld en het geluid om de emotie van
deze muziek uit orthodoxe traditie tot leven
te brengen. Daarnaast zal nader ingegaan
worden op de tradities en gebruiken van de
orthodoxe tak van het Christendom.

Nu, na een jaar actief betrokken te zijn in
het parochiebestuur, ben ik onder de indruk
van de complexiteit van vraagstukken in alle
bestuurlijke werkvelden. Wat op tafel komt is
namelijk zelden zonneklaar, dus gaat het om
het vinden van de nuance en om naar eer en
geweten te handelen. Dat is de werkwijze van het team parochiebestuurders dat – op pastoor Hans Pauw na allemaal vrijwilligers
– zorgvuldige afwegingen wil maken en dan besluiten moet nemen.
Daar ben je immers bestuurder voor.

In beelden ontleend aan de Schrift en het
alledaagse leven wil Meister Eckhart ook
ons vandaag raken opdat God meer aanwezig komt in ons, zodat we opengaan voor de
mensen en de wereld om ons heen.
In twee avonden laten we ons aanspreken
door deze bijzondere mysticus en prediker
die ons dichter bij God wil brengen en ons
wil openen voor elkaar en de wereld om ons
heen.

Donderdag: 26 maart
Onderwerp: Je kruis dragen.
Over de meditaties van Titus Brandsma bij
de kruiswegstaties van de Bonifatiuskapel in
Dokkum.
Spreker: Anne-Marie Bos

Datum:
Plaats:
Tijd:
Kosten:
Leiding:
Opgave:

Titus Brandsma schreef
veertien
meditaties
bij de kruiswegstaties
in het Bonifatiuspark
in Dokkum. Hij had
bij het schrijven niet
alleen de pelgrims voor ogen, hij laat in deze
meditaties ook zijn eigen omgang met het
lijden doorklinken. Dat horen we vooral terug
als we ons realiseren dat Titus Brandsma de
teksten in 1942 schreef, in zijn gevangeniscel
in Scheveningen. In de meditaties neemt hij
Bonifatius als voorbeeld: zoals deze kracht
vond in het voorbeeld van Jezus en Maria,
mogen ook wij zo kracht vinden om ons eigen
kruis te dragen, zachtmoedig, en nederig van
hart. Op deze avond laten we ons meevoeren
door enkele van deze meditaties.

Verdere informatie over de programma’s van
Vorming & Toerusting en van Ontmoeting
& Inspiratie vindt u op de website van de
parochie: www.maria-laetitia.nl/activiteiten.

Anne-Marie Bos is zuster karmeliet en
wetenschappelijk medewerker van het Titus
Brandsma Instituut in Nijmegen. Zij werkt
onder andere aan de uitgave van de werken
van Titus Brandsma en verzorgt de website
titusbrandsmateksten.nl, waarop dit oeuvre
tekst voor tekst beschikbaar wordt gesteld.

Van de bestuurstafel

Maandag 9 en 16 maart
Petrus en Pauluskerk, Ulft.
19.30-21.00 uur
Vrije bijdrage
Berrie Daalhuizen, pastoraal werker
b.daalhuizen@mlparochie.nl

Tegelijk met Michiel Pouwels ben ik het voorbije jaar door de
andere bestuurders, locatieraadleden en het pastorale team goed
ingewerkt en hebben we ieder een bestuursterrein ons eigen
kunnen maken.

Er zijn natuurlijk veel nieuwjaarsvieringen geweest, maar die in de
Petrus & Pauluskerk in Ulft verdient aparte vermelding. Er werd om
11.00 uur in Ulft eucharistie gevierd, dank gezegd op Nieuwjaarsdag,
niet alleen door Ulft, er waren ook mensen uit Gendringen, Etten,
Silvolde en de andere omliggende plaatsen.
Allen stonden even stil bij het afgelopen jaar en er werd zegen
gevraagd voor 2020. De voorganger was pastoor Pauw, bijgestaan
door diaken Van Heugten. En natuurlijk mochten we weer rekenen op
de ondersteuning door het kerkkoor. Goed om zo in parochieverband
te starten.
Na deze mooie viering was er gelegenheid om elkaar een Zalig
Nieuwjaar te wensen. Dit konden we doen onder het genot van een
lekker kopje koffie of thee. En, het verbaast me elk jaar weer, de ‘hofleverancier’ van de heerlijke oliebollen, em. pastoor A. Morsink, had zelf
weer een grote voorraad gebakken. Er kon gedeeld worden met alles
erop en eraan. Hartelijk dank, pastoor Morsink, dat u deze traditie
steeds in ere houdt en dat uw enthousiasme nog zo groot is om te
bakken voor zoveel mensen!
kopij en foto: Toos Lohschelder

Kerst bij Impulz
Vrijdag 20 december hebben wij met een aantal jongeren gezellig gegeten; er was soep en pasta gemaakt en als toetje aten we
boerenyoghurt. Na het eten gingen we samen kerststukjes maken.
We mochten twee stukjes maken: eentje voor thuis en eentje om
weg te geven. Er waren veel leuke spulletjes om een stukje mee te
maken: kerstballen, dennenappeltjes en veel verschillende soorten
kerstgroen. Op de achtergrond klonk kerstmuziek. We spraken
over onze favoriete kerstnummers en aten tussendoor nog wat
kerstkransjes. De stukjes waren erg mooi geworden en het was
een gezellige avond.
Fleur

Communicatie is in onze drukke samenleving erg belangrijk. Daar
zijn we ons als bestuurders van bewust. Mijn werkvelden zijn
korenbeleid en – met Ruud Engelaar, Frank van Dulmen en Thijs
Kemperman – de zware portefeuille Kerkgebouwen. Daarin buigen
we ons met locatieraden en vrijwilligers over de bouwkundige staat,
over onderhoud en renovaties. Uiteraard gericht op instandhouding maar soms ook door te besluiten om onderhoud te beperken.
Ook hier moeten en willen we zorgvuldig communiceren en uitleg
geven over argumenten waarop we hebben besloten. Een van de
mooie dingen vind ik momenteel de renovatie en vervanging van de
klokkenstoel in de H.H. Petrus en Pauluskerk in Ulft. Daar is begin
februari mee gestart en naar verwachting zal voor Pasen alles weer
als vanouds klinken als een klok. Als bestuurder een mooie klus om
aan mee te werken.
Met diaken Jan van Heugten buig ik me over de ontwikkeling van
een toekomstig korenbeleid. Eerste inventarisaties en gesprekken
hebben plaatsgevonden en ik heb kennis gemaakt met de muzikale,
diverse wereld in onze parochie. Centrale vraag: hoe zorgen we
ervoor dat we ook over enkele jaren kunnen beschikken over goed
bemenste koren met een breed kerkelijk repertoire? Immers: koren
‘vergrijzen’, sommige koren stopten toen hun kerk aan de eredienst
werd onttrokken terwijl er ook koren zijn waar volop muzikale
toekomst in zit. Jan van Heugten en ik hebben er vertrouwen in dat
we dit jaar een goede toekomstvisie kunnen presenteren aan alle
koorleden, dirigenten en organisten.

VAN DE BESTUURSTAFEL

Geloofsverdieping

U leest het, in het parochiebestuur gaat het écht ergens over. Mijn
collega-bestuurders zullen u komend jaar meenemen naar hun
werkterreinen die eveneens interessant zijn. Ik heb mijn eerste
bestuurdersjaar als leerzaam ervaren. Door de plezierige samenwerking en een fijne sfeer voelde ik me al snel thuis.
Bert Lamers

De inleidingen worden gehouden in het
Kerkelijk Centrum De Wingerd, De Bongerd 4,
7006 NJ in Doetinchem. De avonden beginnen om 20.00 uur en eindigen om 22.00 uur.
De toegangsprijs is 5 euro inclusief een kopje
koffie of thee.
VREUGDEBODE
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Parochie Maria Laetitia

Doordeweekse vieringen van 7 februari tot en met 26 maart 2020
ZORGCENTRA
Croonemate
Doetinchem

vrijdag 14 februari
vrijdag 13 maart

19.00 uur
19.00 uur

Woord- en Communieviering
Woord- en Communieviering

H. Bresser
M. Tankink

Schavenweide Doetinchem
2e donderdag van de maand

donderdag 13 februari
donderdag12 maart

15.00 uur
15.00 uur

Woord- en Communieviering
Ziekenzalving/Eucharistieviering

I. Wieggers
H. Pauw

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

zondag 16 februari
zondag 15 maart

10.00 uur
10.00 uur

Woord-en Communieviering
Woord-en Communieviering

H. Bresser
M. Tankink

Verzorgingshuis Pelgrim
Gaanderen

zaterdag 8 februari
zaterdag 22 februari
zaterdag 7 maart

15.00 uur
15.00 uur
15.00 uur

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

J. Brugman
M. Storteler
J. Brugman

Antonia
Terborg

zaterdag 8 februari
zaterdag 15 februari
zaterdag 22 februari
woensdag 26 februari
zaterdag 29 februari
zaterdag 7 maart
zaterdag 14 maart
zaterdag 21 maart

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

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

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

Debbeshoek
Ulft

zaterdag 8 februari
zaterdag 15 februari
zaterdag 22 februari
woensdag 26 februari
zaterdag 29 februari
zaterdag 7 maart
zaterdag 14 maart
zaterdag 21 maart

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

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

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

Schuylenburgh
Silvolde

woensdag 12 februari
woensdag 19 februari
woensdag 26 februari
woensdag 4 maart
woensdag 11 maart
woensdag 18 maart
woensdag 25 maart

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

Woord-en Communieviering
oecumenisch
aswoensdag
Woord-en Communieviering
Woord-en Communieviering
Eucharistieviering
Woord-en Communieviering

A. Koenders
G. v.d. Velde-Meijer
G. v.d. Munckhof
A. Koenders
G. v.d. Munckhof
A. Morsink
G. v.d. Munckhof

Meulenbeek
Ulft

Wij helpen u bij de werkzaamheden in uw tuin.
Van kleine klusjes tot groot onderhoud.
Bel ons gerust voor advies.

woensdag 12 februari
woensdag 19 februari
woensdag 26 februari
wooensdag 4 maart
woensdag 11 maart
woensdag 18 maart
woensdag 25 maart

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

Woord-en Communieviering
Woord-en Communieviering
aswoensdag/Eucharistieviering
Woord-en Communieviering
Woord-en Communieviering
Woord-en Communieviering
Eucharistieviering

I. Wieggers
A. Koenders
A. Morsink, A. Koenders
A. Koenders
I. Wieggers
A. Koenders
A. Morsink, A. Koenders

Den Es
Varsseveld

zondag 9 februari
zondag 8 maart

10.00 uur
10.00 uur

Woord- en Communieviering
Woord- en Communieviering

I. Wieggers
I. Wieggers

Telefoon 06 - 227 90 338 www.helminghoveniers.nl

Zorgcentrum Dr. Jenny
Dinxperlo

elke laatste vrijdag
7 febr. t/m 16 mrt.

11.00 uur
11.00 uur

Eucharistieviering
Communieviering

M. Smits
G. Slütter

H. Martinus
Etten

elke dinsdag
7 febr. t/m 16 mrt.

19.00 uur
19.00 uur

Eucharistieviering
Eucharistieviering

M. Smits
H. Pauw

OLV. Tenh/ H. Geest
Doetinchem

elke woensdag
Iedere woensdag na de mis
Rozenkransgebed
elke vrijdag
7 febr. t/m 16 mrt.

19.00 uur

Eucharistieviering

H. Pauw

10.00 uur
10.00 uur

Eucharistieviering
Laudengebed

H. Pauw
T. Koster

Wij zijn er voor u.
Uitvaartverzorgers Ellen Wezendonk, Ilse Zenhorst en André Zaalmink

Bel ons gerust voor meer informatie of een persoonlijk gesprek over uw uitvaartwensen.
Monuta
T 0315 - 630 405 (dag en nacht bereikbaar)

188x87 Adv Monuta Ulft.indd 1

30-10-19 09:32

Gezellig even
bijkletsen in
onze brasserie?

Voor ontwerp, aanleg, bestrating
en onderhoud van uw tuin!
Onderhoudsabonnement op maat!

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

De Roode Leeuw. Het moment is daar.

KERKLOCATIES

Herdenk
& Herinner&
Herdenk
Herdenk
&Herinner
Herinner

Herdenk &
& Herinner
Herinner
Herdenk

GRAFMONUMENTEN

BOUW - EN INTERIEUR

GRAFMONUMENTEN • URNMONUMENTEN
G RG
A RF A
M F•OTHUISGEDENKEN
N ET N
EN
E RT IE ER UI ER U R
MN OU NMUE M
T E NB O BU OWU -W E -N E INN TI N
GRAFMONUMENTEN
• URNMONUMENTEN
• THUISGEDENKEN
BOUW- EN INTERIEUR
GRAFMONUMENTEN
• URNMONUMENTEN
• THUISGEDENKEN
GRAFMONUMENTEN

BOUW - EN INTERIEUR

GRAFMONUMENTEN
• URNMONUMENTEN • THUISGEDENKEN
Fabriekstraat
18, 7005 AR
DOETINCHEM
BOUWENte
INTERIEUR
BOUWEN
INTERIEUR
wij u uitnodigen
uw herinnering
vorm
geven?
Telefoon (0314) 34 00 54 BOUW- EN INTERIEUR
Fax (0314) 33 48 91
Fabriekstraat
18,18,
7005
AR AR
DOETINCHEM
Fabriekstraat
7005
DOETINCHEM
Mogen
wijwij
u uitnodigen
uw
herinnering
vorm
tete
geven?
Mogen
u uitnodigen
uw
vorm
geven?
www.schoot-natuursteen.nl
Fabriekstraat
18,herinnering
7005
Mogen wij u uitnodigen
uw
herinnering
Telefoon
(0314)
34
00AR
54DOETINCHEM
Telefoon
(0314)
34
00
54 vorm te geven?
info@schoot-natuursteen.nl
Telefoon (0314) 34 00 54
Fax•Fax
(0314)
33GRAFMONUMENTEN
48 48
91 91 • URNMONUMENTEN • THUISGEDENKEN
(0314)
33
URNMONUMENTEN
10GRAFMONUMENTEN
Fax
(0314)
91• THUISGEDENKEN
0 jaa
ar 33 48
jawww.schoot-natuursteen.nl
BOUW- EN INTERIEUR
rA
BOUWEN
1ba0ch0twww.schoot-natuursteen.nl
mINTERIEUR
www.schoot-natuursteen.nl
Fabriekstraat 18, 7005 AR DOETINCHEM
Fabriekstraat
t AR DOETINCHEM
c18,h7005
Telefoon (0314) 34 00 54
ainfo@schoot-natuursteen.nl
binfo@schoot-natuursteen.nl
minfo@schoot-natuursteen.nl
A

ner
ner
k & Herinner
GRAFMONUMENTEN

B O U W - E N I NG TR EA R
I EO U
RM
FM
NU

Telefoon (0314) 34 00 54

ENTEN

BOUW - EN INTERIEUR

Fax (0314) 33 48 91

www.schoot-natuursteen.nl
Fax (0314) 33 48 91
NKEN
NO
MTUEE M
N
B O- U
W
IEAEOR
G
AN FO
TU
EN
B EO
NGR
I UREOMU
RNMT EE NN T E BNO UBWO U- WE N- IE NN T IE NR TI E UR IR E U R
FTRM
ARF A
M FROM
UM
M
EU NN
N TE EN
BN
O
W
N U I-W
N ET -N
E REII NENGUTRI REA
FU
N EU
info@schoot-natuursteen.nl
• URNMONUMENTEN
• THUISGEDENKEN
•NMTHUISGEDENKEN
GRAFMONUMENTEN
• URNMONUMENTEN
• THUISGEDENKEN
GRAFMONUMENTEN
••URNMONUMENTEN
• THUISGEDENKEN
• URNMONUMENTEN
THUISGEDENKEN
10R0GGRAFMONUMENTEN
• URNMONUMENTEN
•GRAFMONUMENTEN
THUISGEDENKEN
1 GGRAFMONUMENTEN
Uwww.schoot-natuursteen.nl
R
01a0jGRAFMONUMENTEN
ar• URNMONUMENTEN
ja
NKEN
jraA
ar0aAEN
ja
ENTEN
URNMONUMENTEN
• info@schoot-natuursteen.nl
THUISGEDENKEN 1 0BOUWaINTERIEUR
BOUW- EN
INTERIEUR
0
Fabriekstraat•18,
7005 AR Doetinchem
BOUWEN INTERIEUR
BOUWEN INTERIEUR
0
r
1
BOUWEN
INTERIEUR
A
BOUWEN
INTERIEUR
m
m
m
b
00 ja
acbhat cbhach
Telefoon (0314) 34 00 54
Fabriekstraat
18,
7005
AR
DOETINCHEM
ar Am Fabriekstraat
t 18,
Fabriekstraat
18, 7005
AR DOETINCHEM
Fabriekstraat
18, 7005
AR DOETINCHEM
ERIEUR
Fax (0314) 33 48 91
AR
DOETINCHEM
t18, 18,
7005
AR AR
DOETINCHEM
cth7005
Fabriekstraat
7005
DOETINCHEM
Telefoon (0314) 34 00 54
NUMENTEN • URNMONUMENTEN • THUISGEDENKEN
b Fabriekstraat

NUMENTEN

BOUW

-

EN

INTERIEUR

NUMENTEN • URNMONUMENTEN • THUISGEDENKEN
NNINTERIEUR
TEN
BOUW - EN INTERIE

en?
en?
en
uw herinnering vorm te geven?
UMENTEN

BOUW - EN INTERIEUR

arar
101000jaja
am
aTelefoon
bTelefoon
ca00hc3454th0034t5400 54
chm
ab34(0314)
b(0314)
A
tTelefoon
(0314)
m
A
A

GRAFMONUMENTEN

BOUW - EN INTERIEUR

Mogen wij u uitnodigen
www.schoot-natuursteen.nl
N INTERIEUR
GRAFMONUMENTEN
BOUW - EN INTERIEUR
info@schoot-natuursteen.nl
G RG
A
FM
MDOETINCHEM
N ETherinnering
EN
O BUvorm
WU W
-te Egeven?
E •RTTHUISGEDENKEN
IEERUI R
R
A FO MN
OU N
UE uw
M
N
TE•
NBURNMONUMENTEN
O
-N E INN TI N
EUR
GRAFMONUMENTEN
riekstraat
18,
7005
AR
Fax (0314) 33 48 91
GRAFMONUMENTEN
• URNMONUMENTEN
• THUISGEDENKEN
GRAFMONUMENTEN
• URNMONUMENTEN
• THUISGEDENKEN
Fabriekstraat 18, 7005
AR
DOETINCHEM
FaxFax
(0314)
33 48
(0314)
33 91
48 91
BOUWEN
INTERIEUR
G
R
A
F
M
O
N
U
M
E
N
T
E
N
B
OUW - EN INTERIEUR
Telefoon (0314) 34 00 54
www.schoot-natuursteen.nl

Telefoon
(0314)
34 00
Telefoon
(0314)
3454
00 54
Fax (0314) 33 48 91
Fax (0314)
33 48
Fax (0314)
3391
48 91
www.schoot-natuursteen.nl
www.schoot-natuursteen.nl
www.schoot-natuursteen.nl
info@schoot-natuursteen.nl
info@schoot-natuursteen.nl
info@schoot-natuursteen.nl
www.schoot-natuursteen.nl
www.schoot-natuursteen.nl

GRAFMONUMENTEN
• URNMONUMENTEN • THUISGEDENKEN
INTERIEUR
efoon
(0314)BOUW34
00EN
54EN
BOUWINTERIEUR
Fax (0314) 33 48 91
info@schoot-natuursteen.nl
Fabriekstraat 18, 7005 AR Doetinchem
BOUW- EN INTERIEUR
www.schoot-natuursteen.nl
(0314)
33
48
91
info@schoot-natuursteen.nl
info@schoot-natuursteen.nl
Fabriekstraat
18, 18,
7005
AR
Doetinchem
Fabriekstraat
7005
Doetinchem
Telefoon (0314)
34 00
54 AR
info@schoot-natuursteen.nl
34
00
Telefoon
34- 54
00
(0314)
33
91
w.schoot-natuursteen.nl
G R A F M O Telefoon
N U Fax
MEN
T (0314)
E N (0314)
B O48
UW
E N 54
INTERIEUR
GRAFMONUMENTEN
•
URNMONUMENTEN
•
THUISGEDENKEN
Fabriekstraat
18,
7005
(0314)
91
GRA
NO
U Fax
MU
Ewww.schoot-natuursteen.nl
N
TE EN
NT E33
U
W
I NN TI EN RT IEERUI RE U R Mogen wij u uitnodigen
Fax
(0314)
33
48
91EAR
G FR M
A FO M
N
M
NB O48
BO
U -W
-N EDOETINCHEM
o@schoot-natuursteen.nl
ENRTelefoon
INTERIEUR
• URNMONUMENTEN
• THUISGEDENKEN
• URNMONUMENTEN
• THUISGEDENKEN
O U W - E N GRAFMONUMENTEN
I NGGRAFMONUMENTEN
TRBOUWEA R
I EO U
Mogen
wijwij
u uitnodigen
FM
NU
Minfo@schoot-natuursteen.nl
E N T E N(0314)
B O U34
W 00
- 54
EN INTERIEUR
Mogen
u uitnodigen

arr
a
t
ch
cht

uw herinnering vorm te geven?
www.schoot-natuursteen.nl
www.schoot-natuursteen.nl
GRAFMONUMENTEN
• URNMONUMENTEN • THUISGEDENKEN
URNMONUMENTEN
•EN
THUISGEDENKEN
BOUWEN
INTERIEUR
BOUWINTERIEUR
Mogen
wij
uI uitnodigen
Fabriekstraat
O U W - E N I NG TR EA R
I EO U
Rwww.schoot-natuursteen.nl
G
Rinfo@schoot-natuursteen.nl
MW7005
E N- TEAR
EN NDOETINCHEM
WR - E Nuw
I uw
NGherinnering
TR EAherinnering
R
EO U
R M E Nvorm
FM
U
M
EANFT M
E NO NB U
O18,
U
I N TBE O
R IUE U
FM
U
T Evorm
N te
BOU
- EN INTERIEUR
geven?
teW geven?
BOUWEN
INTERIEUR
GRAFMONUMENTEN
•
URNMONUMENTEN
•
THUISGEDENKEN
URNMONUMENTEN
•1Ninfo@schoot-natuursteen.nl
THUISGEDENKEN
GRAFMONUMENTEN
• URNMONUMENTEN
• THUISGEDENKEN
GRAFMONUMENTEN
•
URNMONUMENTEN
•Nvorm
THUISGEDENKEN
Telefoon
(0314)
34 00
54 AR
0info@schoot-natuursteen.nl
uw
herinnering
te geven?
0
Fabriekstraat
18,
7005
AR
DOETINCHEM
Fabriekstraat
18,
7005
DOETINCHEM
j
aar A
BOUW- EN BOUWINTERIEUR
BOUWEN
INTERIEUR
Fax (0314)
33
48
91
Fabriekstraat
18,
7005
AR
DOETINCHEM
EN
INTERIEUR
m
Telefoon
(0314)
34
00
54
Telefoon
(0314)
34
00
54
U
M
E
N
T
E
N
B
O
U
W
E
N
I
N
T
E
R
I
E
U
R
b
18, 7005 AR
DOETINCHEM
a18
c00
www.schoot-natuursteen.nl
Telefoon
(0314)
34
NUMENTEN
• URNMONUMENTEN
• THUISGEDENKEN
h 54
18,91
7005
Fabriekstraat 18, 7005 AR DOETINCHEM
Fabriekstraat
FaxFabriekstraat
(0314)
33 48
Fax
(0314)
33
48
91tAR DOETINCHEM
7005
AR DOETINCHEM
Fabriekstraat
18, 7005 AR DOETINCHEM
4)INTERIEUR
34
00 54
info@schoot-natuursteen.nl
N18,
Fax
(0314)
33DOETINCHEM
48
9100 54
Telefoon
(0314)
34
Telefoon (0314) 34 00 54
7005
AR
www.schoot-natuursteen.nl
www.schoot-natuursteen.nl
www.schoot-natuursteen.nl
4)
34
00
54
Telefoon
(0314)
34
00
54
48
91
Fax
(0314)
48 9134 00 54
Fax (0314) 33 48 91
Telefoon
EFabriekstraat
N IN
T E herinnering
R18,
I E7005
U R AR DOETINCHEM
digen
uw
vorm
te33(0314)
geven?
info@schoot-natuursteen.nl
info@schoot-natuursteen.nl
UMENTEN
•
THUISGEDENKEN
info@schoot-natuursteen.nl
www.schoot-natuursteen.nl
www.schoot-natuursteen.nl
www.schoot-natuursteen.nl
Telefoon
Fax (0314) 33 48 91
48
91 (0314) 34 00 54
natuursteen.nl
info@schoot-natuursteen.nl
Fax (0314) 33 48 91
info@schoot-natuursteen.nl
info@schoot-natuursteen.nl
www.schoot-natuursteen.nl
natuursteen.nl
natuursteen.nl
www.schoot-natuursteen.nl
info@schoot-natuursteen.nl
natuursteen.nl
AR
Doetinchem
info@schoot-natuursteen.nl
4
GRAFMONUMENTEN
BOUW - EN INTERIEUR
GRAFMONUMENTEN
• URNMONUMENTEN • THUISGEDENKEN
GRAFMONUMENTEN • URNMONUMENTEN
• THUISGEDENKEN

100 jaar
Ambacht

nk & Herinner
100 ja

00 jaar

GRAFMONUMENTEN

ar

BOUW- EN INTERIEUR

1e zaterdag v. d. maand van 10-11 uur (tevens uitstelling van het Allerheiligste)

Hoogfeest
H. Jozef
Maria Boodschap

donderdag 19 maart
woensdag 25 maart

19.00 uur
19.00 uur

Eucharistieviering
Eucharistieviering

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

Petrus en Pauluskerk
Ulft

elke vrijdag
09.30 uur
vanaf 7 febr. t/m 16 mrt.
09.30 uur
elke 1ste vrijdag v.d. maand 08.30-09.15 u
vrijdag 7 februari

Eucharistieviering
Eucharistieviering
Biechtgelegenheid
Biechtgelegenheid

H. Mauritiuskerk Silvolde

elke donderdag

Rozenkransgebed

09.30 uur

De Goede Herderkerk Dinxperlo

geen viering van 7 januari tot 13 maart

H. Martinuskerk Gendringen

geen viering van 7 januari tot 13 maart
elke vrijdag
elke 1ste vrijdag

15.00-15.50 u Openkerk m. uitstelling v. h. Allerheiligste
14.45 uur
Rozenkransgebed

BOUW - EN INTERIEUR

BOUW- A
EN
1bacht
mINTERIEUR
UMENTEN • THUISGEDENKEN
Fabriekstraat 18, 7005 AR DOETINCHEM
Mogen Fabriekstraat
wij u uitnodigen
en.nl
t AR DOETINCHEM
geven?
Telefoon (0314) 34 00 54
ac18,h347005
mb(0314)
A
Telefoon
00 54 te geven?
Fax (0314) 33 48 91
U
W - EN INTERIEUR
en.nl
uw
herinnering
vorm
geven?
MONUMENTEN • THUISGEDENKEN

N INTERIEUR

Overig: Biechtgelegenheid
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De Huet - Wijnbergen

Sluiting Sint Martinuskerk Wijnbergen

Aannemingsbedrijf
HOVO A&L organiseert in Doetinchem

uwen
B ouwen is vertr o

cursussen in collegevorm op hoger niveau,
gericht op mensen vanaf 50 jaar.
HOVO Achterhoek en Liemers is onderdeel
van Iselinge Hogeschool te Doetinchem.

Het resterende cursusprogramma van februari-april 2020:
- Rusland Actueel door Marie-Thérèse ter Haar (vanaf 4 febr., 4 colleges van 2 uur).
Rusland van 1990 tot heden. Poetin, de man en de mythe. Recente ontwikkelingen In de Krim,
Oekraïne en Syrië. De buitenlandse politiek van Rusland.
- Geologie door Hans de Jong (vanaf 10 febr., 5 colleges van 2 uur).
Behandeling van het sublieme in de geologie van verschillende landschappen.
- Europa en de EU door Ivo Peeters (vanaf 5 maart, 5 colleges van 2 uur).
Moeten we de EU koesteren of is de EU een bureaucratisch monster dat de langste tijd heeft
gehad, en hebben figuren als Orbán, Kaczyński en Salvini de toekomst?
- Amerikaanse geschiedenis door Bouke de Vos (vanaf 17 maart, 5 colleges van 2 uur).
Over het tragische lot van de Amerikaanse Indianen en de keerzijde van de blanke kolonisatie
van de Verenigde Staten van Amerika.
- Geschiedenis van het Christendom door Alex van Heusden (vanaf 25 maart, 5 colleges van
2 uur). Antieke teksten en hun overlevering. Wat is authentiek? Wat corrupt?
- Actuele economische ontwikkelingen door Jaap van Duijn (op 6 april, 2 colleges van 2 uur).
Aan de hand van feiten en cijfers wordt u bijgepraat over actuele trends.

Voor uitgebreide informatie
en inschrijven, zie onze website
Zeddamseweg 24 • 7075 EE Etten • Tel : 0315 323 680

www.hovo-al.nl

www.janvandulmen.nl

Op 20 september van dit jaar zal in de Sint Martinuskerk in Wijnbergen de laatste reguliere weekendviering plaatsvinden. In overleg
met de locatieraad van deze kerk heeft het bestuur van de overkoepelende Parochie Maria Laetitia – waar Wijnbergen toe behoort –
hiervoor gekozen.
Teruglopend kerkbezoek in de achterliggende jaren én toenemende druk die door een kleiner en ouder wordende groep vrijwilligers
in Wijnbergen wordt ervaren bij de voortzetting van alle werkzaamheden, mogen worden gezien als belangrijkste redenen voor dit
besluit.
Bovendien staat het aantal kerkgebouwen in de Parochie Maria Laetitia niet meer in verhouding tot het aantal actieve gelovigen en
de parochiële inkomsten en dat maakt dat ook het parochiebestuur maatregelen moet nemen.
In de periode tot 20 september gaan het pastoraal team en het parochiebestuur met de vrijwilligers en parochianen van
Wijnbergen in gesprek over de toekomst van de geloofsgemeenschap. Immers: met het stoppen met de weekendvieringen houdt
de geloofsbeleving in Wijnbergen niet op. Vooralsnog kunnen er nog wel uitvaartdiensten en andere vieringen plaatvinden in de
Sint Martinuskerk, na afstemming met pastoor Hans Pauw. Daarnaast wordt ingezet op een intensievere samenwerking met de
geloofsgemeenschap rond de OLV Kerk in Doetinchem.

Rust en ruimte
De goede dingen doen. De juiste keuzes maken. In het verdriet van het moment is dat niet
makkelijk. Precies daarom zijn wij er. Met onze ervaring zorgen wij voor rust. Zodat je alle ruimte
krijgt voor een passend afscheid.
Agelink Uitvaartzorg. Al ruim 70 jaar een begrip in de Achterhoek.
Dag en nacht bereikbaar, zeven dagen per week, bel gerust.
Bel 0314-32 46 67 of kijk op agelinkuitvaart.nl
Terborgseweg 126, 7005 BD Doetinchem

We hopen dat de vrijwilligers hun werkzaamheden in Doetinchem willen voortzetten en dat alle parochianen daar een nieuw kerkelijk
thuis mogen vinden. Na de laatste weekendviering op 20 september zal het Allerheiligste uit het tabernakel van de Sint Martinuskerk
worden overgebracht naar de OLV Kerk in Doetinchem en wordt de godslamp gedoofd.
Over herbestemming en verkoop van het kerkgebouw en pastorie is op dit moment niets te melden.

Overleden

- Riet Ruiken-Visser,
- Greta Berendsen-Kersbergen,
- Wim Derksen,
- Doortje Willemsen-Lucassen,
Nemen we hem mee in onze gebeden.

83 jaar
65 jaar
73 jaar
92 jaar

Gevormd

Ook van onze locatie zijn enkele jongeren gevormd. Wij verwijzen
hierbij naar het algemene artikel elders in de Vreugdebode
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Parochie Maria Laetitia

Weekendvieringen van 7 februari tot en met 26 maart 2020
H. Martinus - De Huet
Wijnbergen/Doetinchem

WEEKEND

OLV. Tenhemelopneming - H. Geest
Doetinchem

Zaterdag 8 februari

Zo. 9 febr. 11.00 uur

Zondag 9 februari

Eucharistieviering/KND

5e zondag door het jaar ( A )

J. te Velde/H. Pauw/Koor Dinxperlo

Zaterdag 15 februari

Zo. 16 febr. 11.00 uur

Za. 15 febr. 19.00 uur

Za. 15 febr. 19.00 uur

Za. 15 febr. 19.11 uur

Zo. 16 febr. 9.30 uur

Zondag 16 februari

Eucharistieviering/H. Pauw

Communieviering

Eucharistieviering/H. Pauw

Carnavalsviering/J. v. Heugten

Eucharistieviering/H. Pauw

6e zondag door het jaar ( A )

Volare

Parochianen/Monte Vino

Gemengd koor

Kerkkoor

In Laudem Dei

Zaterdag 22 februari

Zo. 23 febr. 11.00 uur

Zo. 23 febr. 9.30 uur

Za. 22 febr. 19.00 uur

Zo. 23 febr. 9.30 uur

Za. 22 febr. 19.00 uur

Za. 22 febr. 17.30 uur

Zondag 23 februari

EV/familie/carnavalsviering

Eucharistieviering

Communieviering

Eucharistieviering

Eucharistieviering

Communieviering

7e zondag door het

H. Pauw

H. Pauw

J. van Heugten

B. Driever

H. Pauw

Parochianen

jaar ( A )

Singing Kids

ad-hoc koor Carnaval

Kerkkoor

Kerkkoor

Gemengd koor

Kerkkoor

Aswoensdag

Wo. 26 febr. 19.00 uur

Zie OLV of P&P Ulft

Zie OLV of P&P Ulft

Aswoensdagviering/H. Pauw

H. Augustinus - H. Martinus
Gaanderen

H. Martinus
Etten

Zo. 9 febr. 9.30 uur
Zie OLV of P&P Ulft

Communieviering

Zie OLV of P & P Ulft

Parochianen/Liberate

Zie OLV of P&P Ulft

De Goede Herder
Dinxperlo

Zo. 9 febr. 9.30 uur

Za. 8 febr. 19.00 uur

Eucharistieviering/H. Pauw

Eucharistieviering/H. Pauw

Kerkkoor

Dameskoor

H. Martinus
Gendringen

Zie OLV of P&P Ulft

Za. 15 febr. 17.30 uur
Zie OLV of P&P Ulft

Eucharistieviering/H. Pauw
Kerkkoor

Wo. 26 febr. 9.30 uur
Zie OLV of P&P Ulft

Zie OLV of P & P Ulft

Zie OLV of P & P Ulft

In laudem Dei
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HH. Antonius - Petrus & Paulus
Ulft

Aswoensdagviering/H. Pauw
Kerkkoor

Zaterdag 29 febr.

Zo. 1 mrt. 11.00 uur

Za. 29 febr. 19.00 uur

Zo. 1 mrt. 9.30 uur

Za. 29 febr. 19.00 uur

Zo. 1 mrt. 9.30 uur

Za. 29 febr. 17.30 uur

Zondag 1 mrt.

Eucharistieviering

Eucharistieviering

Inspiratieviering

Communieviering

Eucharistieviering

Eucharistieviering

1e zondag van de

H. Pauw

H. Pauw

Parochianen

Parochianen

H. Pauw

veertigdagentijd

Volare

Herenkoor

Kerkkoor

Kerkkoor

Zaterdag 7 mrt.

Zo. 8 mrt. 11.00 uur

Zo. 8 mrt 9.30 uur

Za. 7 mrt. 19.00 uur

Zo. 8 mrt. 9.30 uur

Za. 7 mrt. 19.00 uur

Zondag 8 mrt.

Eucharistieviering/KND

Communieviering

Eucharistieviering

EV/Presentatieviering

Communieviering

2e zondag van de

H. Reusen

Parochianen

H. Pauw

H. Pauw

J. van Heugten

veertigdagentijd

Cantor

Gemengd koor

Kerkkoor

Kerkkoor

Herenkoor

Zaterdag 14 mrt.

Zo. 15 mrt. 11.00 uur

Za. 14 mrt. 19.00 uur

Za. 14 mrt. 19.00 uur

Zondag 15 mrt.

Eucharistieviering

EV/Presentatieviering

Communieviering

3e zondag van de

H. Pauw/J. van Heugten

M. Smits

J. van Heugten

M. Smits

J. van Heugten

veertigdagentijd

In laudem Dei

Singing Kids

Liberate

Kerkkoor Dinxperlo

Kerkkoor

Zaterdag 21 mrt.

Zo. 22 mrt. 11.00 uur

Zondag 22 mrt.

Eucharistieviering

4e zondag van de
veertigdagentijd

VREUGDEBODE
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Zie OLV of P&P Ulft

Zie OLV of P&P Ulft

Kerkkoor

Zo. 15 mrt. 9.30 uur
Zie OLV of P&P Ulft

Eucharistieviering

H. Pauw

Zie OLV of P&P Ulft

Za. 14 mrt. 17.30 uur
Zie OLV of P&P Ulft

Communieviering

Zo. 22 mrt. 9.30 uur

Za. 21 mrt. 19.00 uur

Zo. 22 mrt. 9.30 uur

Za. 21 mrt. 19.00 uur

Za. 21 mrt. 17.30 uur

Eucharistieviering/jubileum

Eucharistieviering

Eucharistieviering

Eucharistieviering

Eucharistieviering

H. Pauw

H. Pauw

M. Smits

M. Smits

H. Pauw

H. Pauw

In laudem Dei

Gaanderens mannenkoor

Kerkkoor

Kerkkoor

Dameskoor

Kerkkoor

Zie OLV of P&P Ulft
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Azewijn-Ulft-Varsselder/Veldhunten
Azewijn-Ulft-Varsselder Veldhunten

Kerkbalans 2020

AZEWIJN

ULFT

Mededelingen

Mededelingen

Locatieraad:
Voorzitter/catechese:
Annie Venes, lid pastoraatsgroep, 0315 - 37 72 43,
annie.venes@hotmail.com
Liturgie:
Anny Hermsen, 0314 - 65 19 22, familiehermsen@gmail.com
Budgethouder/diaconie:
Paulien Roelofzen, 0314 - 65 18 33, paulienroelofzen@live.nl
Bereikbaarheid en informatie:
Kerkhofbeheer:
Harry Kobessen, 06 - 10 23 03 29 (tussen 18.30 en 19.30 uur),
kerkhofbeheer@kerkazewijn.nl
Communie thuis:
Elke eerste vrijdag van de maand, info Annie Westerveld
Overlijden:
De uitvaartondernemer neemt contact op met de weekwacht,
die op zijn/haar beurt contact opneemt met de betreffende
geloofsgemeenschap.
Kerkberichten:
E-mail: redactie@kerkazewijn.nl
Post: enveloppe in de brievenbus Mattheusplein 1
(aan buitenmuur van de Mariakapel) o. v. v. kerkberichten.
Zondag 23 februari 10.00 uur:
Carnavalsviering in ’t Aschwinhuus
Voorganger: Diaken van Heugten
Koor: Koren en Fanfare
Collectanten: Raad van 11
Extra collecte PCI: Theo Bolder en Frans Pruijs

Openingstijd Mariakapel:
iedere dag van 9.00 tot 18.00 uur.
Communie aan huis: Eens per maand brengen enkele mensen
binnen onze parochiegemeenschap communie aan huis.
Ouderen, zieken of mensen slecht ter been die graag de
communie ontvangen, kunnen voor informatie of aanmelding
contact opnemen met het secretariaat, tel. 0315 - 68 12 75 op
maandag- en donderdagmorgen tussen 9.00 en 12.00 uur, of
met Ton Lamers, tel. 0315 - 63 19 63, of met Henk Erinkveld,
tel. 0315 - 68 18 77.
Gebedsintenties:
U kunt contact opnemen met het secretariaat: tel. 0315 - 68 12
75 op maandag en donderdag van 9.00 tot 11.30 uur.
Ook kunt u intenties (à € 10,00) per envelop schriftelijk opgeven
(graag in de linkerbovenhoek vermelden: Intenties) en bij het
secretariaat in de brievenbus doen.
Voortaan kunt u de gebedsintenties die opgegeven zijn, vinden
in het portaal bij de Mariakapel.
Opgave dient u minimaal twee weken vóór de betreffende
viering in te leveren.

Vernieuwing klokkenstoel
HH. Petrus en Pauluskerk te Ulft

Zoals u eerder al in de Vreugdebode hebt
kunnen lezen, is er veel veranderd.
Het administratiesoftwarepakket is vervangen
2020
door een nieuw. Dat betekent dat veel vrijwilligers heel veel tijd erin hebben gestoken om zich dit eigen te maken.
Maar het is eerste keer dat we het gebruiken voor de nieuwe actie
Kerkbalans. Het betekent waarschijnlijk ook dat het allemaal nog niet
100% perfect is. Bij het overzetten zijn fouten gemaakt.
Na vele maanden voorbereiding zijn eindelijk alle enveloppen klaar. Ze
worden één dezer dagen bij u thuis afgegeven.
Daarom vragen wij begrip voor evt. tekortkomingen.
Hebt u bv. geen envelop ontvangen, bel of mail het secretariaat (zie
Vreugdebode). Hebt u er wel een ontvangen maar hebt u zich al eerder
afgemeld, ook dan graag even een belletje of een mailtje.
Overigens ligt er achter in de kerk een aantal enveloppen. Daar kunt u
eer altijd een van meenemen.
De vorige actie is boven verwachting geslaagd. Heel hartelijk dank
daarvoor. Dus hopen we dat de nieuwe actie minstens hetzelfde resultaat oplevert.

In memoriam

Anne Klein Obbink-Luimes, overleden 20 november op de
leeftijd van 99 jaar. Wij bidden voor haar eeuwige rust en wensen
de familie veel sterkte.

Mededelingen
Bent u ziek, of kent u iemand in uw omgeving die ziek is en
graag bezoek vanuit de kerk wenst, of wilt u graag communie
thuis ontvangen, neem dan gerust contact met ons op.
- Nelleke Wissing, tel. 06 -10 73 09 19,
- Maria Dellemann, tel. 0315 - 63 17 43.

Eerstvolgende viering
De eerstvolgende geplande viering zal zijn op zaterdag 29 februari, een echte schrikkelviering. Een extra dag, een extra moment,
dus een extra viering.

We willen graag iedereen een heel fijn jaar 2020
toewensen. Gezondheid en gezelligheid voorop.

Werkgroep Actie Kerkbalans
Werkgroep “Sterk voor de Kerk”

Gedoopt

24 november 2019:
- Loiz Goettsch, Emmerikseweg 6, Netterden,
- Thorijn Schol, Alexanderhof 4, Etten,
- Selena van Moerkerk, Haverdreef 45, Doetinchem,
- Cemal Peeze Binkhorst, Dr. Ariënsstraat 64, Ulft
5 januari 2020
- Maaike te Wiel, Kempermanstraat 42, Ulft.
Welkom als nieuwe parochianen!

Kerstviering
Vijf weken voor Kerstmis kregen de inwoners van Azewijn via een brief
te horen, dat het bestuur van de parochie Maria Laetitia besloten had
om de Mattheuskerk van Azewijn per direct te sluiten voor te houden
vieringen.
Dit sloeg in als een donderslag. We waren al bezig met de voorbereidingen voor de Kerstviering op de vooravond voor Kerstmis. 25
kinderen hadden zich al aangemeld om mee te doen aan het kerstspel.
Maar…. Azewijn zou Azewijn niet zijn als er geen oplossing zou
worden gevonden om de kerstviering toch te laten doorgaan.
De noodkerk van na de oorlog, toen de kerk op de laatste nacht in
brand werd gestoken, kwam weer in beeld.
De nieuwe beheerders van het `T Aschwinhuus gaven toestemming om
ook nu het dorpshuus ter beschikking te stellen.
Alle stoelen werden klaargezet. De zaal werd prachtig in Kersttooi
gebracht.
Het Kerstkind kon ook in Azewijn geboren worden. Jozef en Maria
hebben ook een herberg gezocht en deze gevonden in het kerkportaal.
Heel Azewijn heeft gebeden om licht en vrede en de wens uitgesproken dat er een oplossing komt voor het kerkprobleem.
Dit is in Azum het woord van het jaar ……

VARSSELDER-VELDHUNTEN

Terugblik op de vieringen
Op kerstavond dinsdag 24 december hebben we een traditionele
Kerstavondviering gehouden. De Huttepiepers kondigden deze avond
sfeervol aan, waarna de kerkklokken het overnamen.
Te gast voor de zang was dit jaar het koor Inspiration met Thijs Hegman
op gitaar.
Hoewel de regen met bakken uit de lucht kwam, waren er net zoveel
bezoekers als er plaatsen in de banken waren. Jong en oud hebben
samen gevierd, gezongen en het kerstbrood gedeeld. Een mooi begin
van de Kerst. We vonden het fijn dat u er bij was.

Overleden

De constructie waar de 3 klokken in hangen is na ca. 60 jaar gebruik
toe aan vervanging. In het verleden zijn al enkele aanpassingen
gedaan, maar nu zit er teveel speling in het geheel, en moet dus de
“klokkenstoel “vervangen worden. Het gewicht van de 3 klokken is
ca. 1500 kg. Dus moeten wij er voor zorgen dat er geen ongelukken
gebeuren; er zou maar een klok afbreken en naar beneden komen!
De vervanging van het geheel start op dinsdag 4 februari met het
ontmantelen van de klokken en op vrijdag 7 februari starten wij met
het ontmantelen en afvoeren van de klokkenstoel. Dan reinigen wij
de klokkenzolder, want deze is ernstig vervuild met uitwerpselen van
duiven enz. De firma Vaags molenbouw en de Koninklijke Eijsbouts
verzorgen het hele traject. In week 14 begint de montage van de
nieuwe klokkenstoel en komt er tevens een nieuw gaasrooster voor
de galmgaten, zodat wij geen last meer hebben van o.a. de duiven. De
planning is dat er dan proef gedraaid wordt en als alles naar behoren
functioneert, kan er Eerste Paasdag 12 april weer geluid worden.
De totale kosten van de gehele revisie zal ca € 50.000 bedragen. In
dit bedrag zit ook de vervanging van de verlichting van het kruisbeeld
door ledverlichting . Een hele uitgave maar dan kan onze kerk hopelijk
ook weer jaren vooruit !

18-11-2019
De heer Henny Menke, Dinkelstraat 30, 7071 VN Ulft, 67 jaar.
Zijn uitvaartdienst en crematieplechtigheid hebben plaatsgehad
op 26 november 2019.
20-11-2019
Mevrouw Suse van der Kemp-Weustink ,
Zorgcentrum Schuylenburgh Silvolde,
87 jaar.
Haar crematieplechtigheid heeft plaatsgevonden op 26 november 2019.
23-11-2019
De heerTheo van Loosen, Allee 100, 7071BW Ulft,
91 jaar.
Zijn crematieplechtigheid heeft plaatsgevonden op 29 november
2019.
30-11-2019
Mevrouw Riek Bongers-Kolkman, Zorgcentrum Schuylenburgh
Silvolde,
91 jaar.
Haar uitvaartdienst en begrafenisplechtigheid hebben plaatsgehad op 5 december 2019.
07-12-2019
Mevrouw Gerda Gosselink-Kersten, Egginkstraat 12, 7064 KB
Silvolde,
86 jaar.
Haar uitvaartdienst en begrafenisplechtigheid hebben plaatsgehad op12 december 2019.
Wij wensen hun nabestaanden veel sterkte!

Locatieraad HH. Antonius – Petrus & Paulus
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Breedenbroek - Dinxperlo

Etten

Dankbaarheid

BREEDENBROEK

Mededelingen
Vieringen:
Za. 1 febr. Gebedsviering Dagkapel 19.00 uur
Za. 14 mrt. Anders vieren Kerk 19.00 uur
Secretariaat: elke 1ste woensdag van de maand 10.00 uur
Overleden:
17 dec. Alois Mecking 84 jaar
5 jan. Sjef Fisser 72 jaar

Het nieuwe jaar is al weer een maand ‘oud’. Het werk in onze geloofsgemeenschap trekt zich van een jaarwisseling niets aan. Onze kanjers
van vrijwilligers zijn deze maand al weer volop actief, in de actie
Kerkbalans, het bezorgen van deze Vreugdebode, de groenvoorziening rondom ons kerkgebouw, de kerkschoonmaak, de administratie,
het voorbereiden van vieringen, de werkers voor de verjaardagsactie,
kortom: weer of geen weer, jaarwisseling of niet, zij gaan net als in het
afgelopen jaar gewoon stug door!
Wij kunnen alleen maar trots zijn op deze geweldige groep
medebouwers van onze geloofsgemeenschap en dankbaar voor hun
voortdurende inzet, en dat zijn we!
De Locatieraad

Een laatste groet

Zondag 22 december hebben wij afscheid genomen van onze
zangvriend

Alois Mecking

Vele jaren hebben wij mogen genieten van zijn zangkwaliteiten
als tenor binnen ons koor. Hij was een grote inspirator op het
gebied van de liturgische muziek binnen onze geloofsgemeenschap. Zijn Credo was inzet, trouw en belangstelling.
Wij wensen zijn vrouw Thea, kinderen, kleinkinderen en familie
veel sterkte toe in dit grote gemis. Moge hij rusten in vrede.
Dames en Herenkoor R.K. Geloofsgemeenschap H.H. Petrus en Paulus
te Breedenbroek en De Goede Herder te Dinxperlo

Afscheid
Na ruim 40 jaar als vrijwilliger werkzaam te zijn geweest in onze kerk
en geloofsgemeenschap vindt Theo Steenbreker het tijd geworden om
afstand te nemen. Leeftijd en gezondheid waren de redenen om te
stoppen. We zullen zijn rustige wijze van dienen missen. We zijn hem
dank verschuldigd voor het vele werk dat hij heeft verricht voor onze
geloofsgemeenschap.
“Theo, bedankt dat je altijd beschikbaar was, bedankt voor je inzet, voor
je enthousiasme, voor je betrokkenheid bij onze geloofsgemeenschap!”
De Locatieraad

In memoriam
”Langzaam ben je van ons weggegleden…”

DINXPERLO

Mededelingen
Agenda:
Donderdag 27 februari: vergadering van de Locatieraad
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? Een berichtje naar het secretariaat (tel. 0315 - 65 14 96)
en er wordt voor gezorgd dat u de communie thuis kunt ontvangen op een afgesproken tijdstip.

Op 24 december jl. is in de leeftijd van 72 jaar overleden
FRANS GEVEN, echtgenoot van Nardi Geven-Roeterink.
Hij was een liefdevol familiemens. Op 2 januari jl. was de gedachtenisdienst in crematorium Berkenhove te Aalten en hebben we
afscheid van hem genomen.
Nemen we hem mee in onze gebeden.

Kerkbalans 2020

Ferdi Cornelissen, 50 jaar koorlid!
Zaterdag 23 november vierde ons kerkkoor zijn jaarlijkse Caeciliafeest.
Ferdi Cornelissen werd aan het eind van een mooie viering gehuldigd
voor zijn 50-jarig lidmaatschap bij het koor.
Ferdi is al lid sinds 1968 als tweede bas en vanaf 1983 is hij ook
voorzitter van het koorbestuur. Vanaf januari 2000 is hij dirigent van
ons koor en in 2008 werd hij ook dirigent van het koor in Ulft.
Pastor Marcel Smits bedankte hem voor zijn jarenlange inzet en ook
onze geloofsgemeenschap zette hem en zijn echtgenote Jeannette
in de bloemetjes. We kunnen altijd op hem rekenen, zowel in de
weekendvieringen als bij rouw en trouw.
Na de viering werden de parochianen ook in de gelegenheid gesteld
om onder het genot van een kop koffie Ferdi te feliciteren met deze
mijlpaal.

Geslaagde seniorenmiddag
Op vrijdagmiddag 22 november was de seniorenmiddag. Veel senioren
hebben deze gezellige middag bezocht. Pastoor Pauw ging voor in een
gebedsviering en daarna kreeg men een presentatie over de WMO. Er
was volop ruimte om vragen te stellen.
Daarnaast was er natuurlijk volop gelegenheid om gezellig met elkaar
in gesprek te gaan onder het genot van hapjes en drankjes.
Kortom, het was weer een geslaagde middag.

Carnavalsviering zaterdag 15 februari
om 19.11 uur
Dit jaar zal voor de vijfde keer een carnavalsviering in onze kerk gehouden worden. Het eerste lustrum dus! Bij de afgelopen edities gingen
veel mensen verkleed naar de kerk. Het belooft ook dit jaar weer een
sfeervolle viering te worden met speciale aandacht voor de kinderen.
De viering vindt plaats op zaterdag 15 februari om 19.11 uur.
De viering wordt voorbereid samen met enkele mensen van
Carnavalsvereniging De Deurzetters. De voorganger tijdens de viering
is diaken Jan van Heugten. Het kerkkoor zal zoals gewoonlijk zijn
muzikale medewerking aan deze viering verlenen. We hopen velen van
u, jong en oud, te ontmoeten in deze viering!

Koffie/thee drinken na de viering
Na de volgende vieringen is er gelegenheid om
gezellig een kop koffie of thee te drinken:
- Zaterdag 22 februari
- Zaterdag 21 maart
- Zaterdag 25 april
- Zaterdag 9 mei
- Zaterdag 13 juni
U bent van harte welkom!

Verjaardagen

De actie Kerkbalans 2020 is weer
gelopen. Het resultaat laat nog even
op zich wachten. Duidelijk is wel dat,
al is de kerk tijdens de vieringen maar
magertjes bezet, u door uw bijdrage
2020
aantoont dat u de Kerk belangrijk
vindt en dat De Goede Herderkerk, plek van samenkomen en samen
vieren, behouden blijft.
U die zelf de bijdrage overmaakt en u die via automatische incasso
een bijdrage levert. Geweldig! Uw bijdragen zorgen er voor dat onze
geloofsgemeenschap kan blijven voortbestaan.
Dat de deur van de kerk open blijft voor eenieder die samen wil vieren
of de behoefte heeft even binnen te lopen voor een stil moment.
Wij zijn dankbaar dat u dat mede mogelijk maakt.

Tot en met 13 januari 2020 vierden de volgende 80-plussers van
onze geloofsgemeenschap hun verjaardag:
Kopij voor de volgende uitgave van de
Vreugdebode 2020 kunt u vóór 2 maart 2020 per mail sturen
naar een van de locatiecorrespondenten
(zie pagina 2).
De uitgave van de Vreugdebode 2 - 2020 verschijnt op 24 maart 2020.
Foto’s/illustraties moeten minimaal 1 MB zijn.
Als aparte bijlage (JPEG) meesturen.

- De heer H.T.M. Bouwman, 4 december,		
81 jaar
- Mevrouw H.M.G. Derksen-Bouwman, 5 december,
88 jaar
- De heer J.H. Wellink, 7 december, 			
85 jaar
- Mevrouw L.M. te Boekhorst, 11 december,		
96 jaar
- De heer M.A. Leijzer, 23 december,			
86 jaar
- Mevrouw A.M.T. Wellink-Berendsen, 24 december,
85 jaar
- De heer J.H. van Loon, 28 december,			
84 jaar
- Mevrouw H.G.M. Alofs-Kock, 28 december, 		
95 jaar
Namens geloofsgemeenschap H. Martinus, van harte gefeliciteerd!

De Locatieraad
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Doetinchem

Fabian van Rooij:
viering van het vormsel

Theo Stoverinck
Was hij er nou ingerold of erin geluisd? Dat
was de vraag die Theo Stoverinck zichzelf
lachend stelde, toen ik hem vroeg hoe het
kwam dat hij vrijwilligerswerk was gaan doen.
Maar het antwoord daarop wist hij niet. Ik
uiteraard ook niet, althans niet toen ik hem
bijna achttien jaar nadat hij eraan begonnen
was, thuis sprak over zijn vrijwilligerswerk.
Maar achter de computer dit portretje schrijvend en Theo een beetje kennend, leek het
me wel duidelijk: gewoon erin gerold.
Hoe dan ook, het begon simpel. Begin
april 2002 – Theo had nog maar nauwelijks de deur van zijn herenmodezaak in de
Boliestraat achter zich gesloten – kwam zijn
buurman in de Torenallee, Wim Evers, met de
vraag of hij ervoor voelde als vrijwilliger te
assisteren als koster. Daar zei hij ja op en een
dag later stond pastoor Hendriksen al aan de
deur: „Kun je koster Leo Nijhof niet af en toe
een beetje helpen?” Theo vertelt: „Kijken hoe
het gaat, dacht ik, en begon Leo hier en daar
bij te staan. Maar al gauw had ik door dat Leo
zijn werk niet oneindig zou kunnen blijven
doen. Ik wilde het kosterswerk wel voortzetten, maar niet alleen. Er kwamen anderen bij,
onder wie bijvoorbeeld lange tijd Jan de Vries.

Nu zijn we met ons vieren, behalve ik Theo
Hakvoort, Wim Bockting en Geert Bulsink.”
„Als ik het niet leuk vond, was ik al lang
opgehouden”, hoor ik Theo zeggen. Dat
is vermoedelijk de reden waarom hij nog
een hele tijd verder het vrijwilligerswerk in
is gerold. „Het is leuk allerlei klussen op te
knappen en daarbij mensen tegen te komen
met wie je plezierig samenwerkt en op zijn
tijd een kopje koffie drinkt. Ik kom ook voor
de gezelligheid. En je spreekt haast dezelfde
taal.” Dergelijke opmerkingen hoor je vrijwilligers vaak maken. Het zou een aanbeveling
kunnen zijn voor mensen die de stap nog niet
hebben gezet.
Theo is standaard drie dagen per week
aanwezig, niet alleen dus om te werken. „Het
kosterswerk is”, zegt hij, „niet moeilijk of
zwaar, maar je moet wel overal aan denken,
op tijd. Minstens een uur voor de viering
aanwezig, de deuren open, kaarsen, verlichting en verwarming aan, luiden, tabernakel
openen, alles klaarzetten voor de viering:
allemaal kleine dingen, maar niets vergeten.
Daarom niet veel praten, een half uur voor de
viering moet eigenlijk alles klaar zijn.”
Op maandagmorgen moet de Mariakapel
op orde zijn voor de vieringen van die week,
op vrijdagmorgen gaat alles weer in de
‘koffiestand’ voor zondag. Theo is vaak ook
acoliet. „Ik doe het graag en probeer dan
de jongere misdienaars naar voren te schuiven. De ouderen moeten eigenlijk naar de
achtergrond.”

Zondag 22 december hoorden we bij het begin van de mis dat Fabian
van Rooij, daags tevoren 18 jaar geworden, het sacrament van het
vormsel zou ontvangen. Gevoegd bij het feit dat er veel familie,
oud(er) en jong, aanwezig was, maakte deze mededeling je als vanzelf
nieuwsgierig.
Pastoor Pauw voor het begin van de korte plechtigheid: „Eerst was je
niet in staat het vormsel te ontvangen.” „Nu ik 18 ben, ben ik er wel
toe in staat”, was Fabians antwoord en hij begon duidelijk sprekend
aan de hernieuwing van de doopbeloften. Pastoor Pauw vervolgde met
de handoplegging, sprak een gebed uit en zalfde Fabian met chrisma.
Felicitatie en applaus.

hij, „de ene helft werkt onder het praten,
de andere zonder het praten.” En natuurlijk moet de Vreugdebode worden bezorgd;
een stuk of honderd exemplaren, schat hij,
gaan via hem van huis tot huis de bus in, tot
Langerak toe. Er zijn nog vele andere, vaak
kleinere activiteiten, die Theo niet uit de
weg gaat. Doorgaans hoeft er maar een kik
gegeven te worden en Theo gaat.
Ten slotte wil ik graag weten hoe lang Theo
full speed denkt door te gaan. Daarop komt
een helder antwoord: „Als ik gezond blijf,
hoop ik het nog tot 2022 te doen. Dan is het
tijd om ruimte te maken voor jongeren.”

Als vanzelf rolde Theo ook het tuinonderhoud in. „Een fijne ploeg van vier man”, zegt

Gerard Bomers
Foto’s: Ton Harbers

Actie Kerkbalans 2020

Beste jongens en meisjes,

De officiële start van de Actie Kerkbalans
2020 was in januari en veel parochies en
locaties zijn toen ook begonnen. In de vorige
2020
Vreugdebode staat op pagina 7 een aan onze
hele parochie en alle parochianen gerichte aankondiging van de actie,
die dit jaar als motto heeft: Geef om jouw kerk! Daar verwijzen we
graag naar. Onze OLV/HG-locatie gaat nu van start. U krijgt met deze
eerste editie van de Vreugdebode 2020 de envelop mee met informatie en het in te vullen formulier voor uw deelname. Wij vragen voor
de actie graag uw welwillende aandacht, maar vinden dat anderzijds
ook een beetje moeilijk en wel omdat veel mensen zonder enige
aansporing altijd al meegedaan hebben en dat blijven doen. Maar wij
vertrouwen erop dat onder degenen die dat nog niet deden, er velen
zijn die best opnieuw deelname in overweging willen nemen.
Wij hebben uw hulp echt dringend nodig. De noodzakelijke financiële
basis wordt door de vergrijzing als vanzelf smaller. Vindt u wat er in
onze locatie plaatsvindt de moeite waard, kijkt u dan eens wat u kunt
en wilt doen. Onze locatie heeft u nodig en voor de vele tientallen bij
de actie betrokken vrijwilligers is uw deelname een opsteker. Dank!

Het nieuwe jaar is al weer in volle gang en wij als familiewerkgroep
hopen, zoals elk jaar opnieuw, dat de groep kinderen ook dit jaar weer
zal groeien. Want wij doen erg ons best om jullie de verhalen uit de
bijbel uit te leggen aan de hand van gesprekjes, knutselwerkjes en
spelletjes.
Ook dit jaar hebben we weer een mooi aantal vieringen en kindernevendiensten voor jullie in petto. Kijk maar eens snel bij KIEK-INFO
op pagina 11. Als eerste staat er een kindernevendienst gepland en
daarna de Carnavalsviering. Jullie komen toch ook kijken? Neem papa,
mama, opa en oma maar gerust mee, hoor.

Namens de Locatieraad & Pastoraatgroep, Gerard Bomers
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December

Op dit moment zijn veel jongens en meisjes bezig met de voorbereidingen voor hun Eerste Heilige Communie. Altijd heel bijzonder en
spannend, maar natuurlijk ook een leuke en gezellige tijd. Want het
blijkt dat je dus echt niet de enige bent die naar de kerk gaat en naar
de verhalen van Jezus luistert.
Natuurlijk hopen we dat er ook kinderen zijn die komen zingen in het
kinderkoor. Want daar kunnen ze er echt wel een paar stembanden bij
gebruiken. Wil jij ook meezingen en daarvoor gezellig oefenen?
Laat mama of papa dan contact opnemen met het secretariaat van
de OLV.

Na de mis heb ik even Fabian aangeklampt om nader van hem te
horen. „Eerst bewust niet en nu wel?”, vroeg ik hem, ‘wat kun je
daarover vertellen?”
Fabian: „Mijn familie is katholiek en ik ben gedoopt en heb de Eerste
H. Communie gedaan, maar toen ik een jaar of twaalf, dertien was,
voelde ik niets voor het vormsel. Ongeveer anderhalf jaar geleden was
ik bij het vormsel van een neefje. Ik voelde dat ik iets miste en zei
tegen mijn moeder dat ik het vormsel wilde ontvangen.” Er volgde
voorbereiding. Pastoor Hans kwam een paar keer op bezoek en
stuurde materiaal per mail, vaak filmpjes. Ik zeg: „Je hebt een mooie
dag uitgekozen, daags na je 18-de verjaardag en vlak voor kerst. En ik
begrijp nu waarom je de doopbeloften zo duidelijk horend uitsprak.”
Wat vonden zijn klasgenoten van 5 havo ervan?
„De meesten weten niet wat het is, het vormsel; de meesten zijn
ongelovig. Maar ik heb geen druk gevoeld. Ik denk dat ze me wel
mogen. En mijn vrienden respecteren wat ik belangrijk vind.”
Gerard Bomers

Gevormd

Ook van onze locatie zijn enkele jongeren gevormd. Wij verwijzen
hierbij naar het algemene artikel elders in de Vreugdebode

In de eerste dagen van
het nieuwe jaar was er in
de media veel aandacht
voor de (alweer) verpeste
jaarwisseling en de gevolgen van (te) veel dagen
van lekker eten. In de
kerk kijk je als vanzelf
wat verder terug, naar de
hele maand december.
Er gebeurde ook in onze
kerk en locatie heel veel
bijzonders. Om maar eens,
noodgedwongen kort, te
noemen en te duiden:
- 	
De Advent met zijn
mooie vieringen en de
grote aandacht voor de
kinderen.
-	Denk ook aan kerstpakkettenactie op 12 en13
december, her en der
in de parochie, ook bij
ons. Levensmiddelen,
contant geld en overgemaakt geld kwamen
binnen; diverse pakketten gingen naar buiten,
naar de voordeur van
mensen die ze nodig
hadden
en
graag
aannamen.
-	Op zondag 15 december
zong het herenkoor In
Laudem Dei samen met
Herenkoor Wijnbergen.
	Dit ervoeren de koorleden zelf en de kerkgangers als zeer geslaagd.
De drie vieringen op kerstavond en de viering van Eerste Kerstdag
waren indrukwekkend, de kerk was telkens vol. Niet te vergeten
op Eerste Kerstdag de kerstmaaltijd aan meer dan dertig gasten.
Het mooie en speelse Kindjewiegen werd druk bezocht. Ton ten
Have, met kleinkinderen aanwezig, appte enthousiaste woorden en
maakte mooie foto’s.
-	De oliebollenactie op maandag 30 december, levendig, gezellig
en succesvol en een collectebus in de nabijheid; ja, we blijven
katholieken.
Ook weer kort, maar krachtig bedoeld: dank aan de honderden
vrijwilligers die zich hebben ingezet!
Namens Locatieraad & Pastoraatgroep, Gerard Bomers
Foto’s: Ton ten Have

Overleden

- Herman Schuiling, Julianaplein 47,
- Annie Lelivelt-Reuling, Atjehstraat 10,
- Alouis Teunissen, Weerdjeslaan 41-01,
Nemen we hen mee in onze gebeden.

VREUGDEBODE
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Doetinchem
Gaanderen

Huldigingen van drie
koorleden

Speciale vieringen
Deze eerste Vreugdebode van 2020 loopt van 7 februari tot en met
26 maart.
In deze periode zijn er, behalve de traditionele en bekende eucharistievieringen en communie- en gebedsvieringen in de 40-dagentijd,
ook enkele speciale vieringen.

Tijdens het afgelopen St. Caeciliafeest van
het Gemengd Koor op zondag 24 november
2019 zijn er weer koorleden gehuldigd.
Dit jaar werden Agnes Venhoeven en
Liesbeth Jansen lovend toegesproken door
de voorzitter van het koor: Bart Rysavy.

- Zo is er op zondag 23 februari weer de Carnavalsviering.
Pastoor Pauw gaat voor in deze speciale feestelijke viering en
de Carnavalsvereniging zal met Prins, Jeugdprins, adjudanten,
dansmariekes en alle carnavalisten in deze eucharistie met ons
meevieren.

Agnes voor 40 jaar koorzang, eerst jaren
in Terborg en toen de Georgiuskerk aan de
eredienst werd onttrokken, bij ons gemengd
koor. Agnes werd niet alleen geprezen voor
haar trouwe aanwezigheid tijdens repetities
en vieringen, maar ook voor haar ondersteuning van de innerlijke mens met haar heerlijke
bakkunsten.
Liesbeth werd gehuldigd met haar 50-jarig
jubileum, eerst als lid van het Albertinumkoor
en later ook van het gemengd koor. Liesbeth
is niet alleen een goede alt, maar ook een
super ‘manusje van alles’. Zij verzorgt de
mailcontacten naar alle koorleden, houdt de
ledenlijst up-to-date, zorgt voor een overzicht
van repertoire en vieringen en nog veel meer
voorkomende zaken.
En toen was voorzitter Bart Rysavy zelf aan
de beurt.
Ook hij is 50 jaar betrokken bij de koren in
de St. Martinuskerk. Hij was zanger bij het
Jongerenkoor, het latere Albertinumkoor,
maar ook was Bart jarenlang de dirigent van

- Dan is er op zondag 1 maart een Inspiratieviering.

Onze lokale werkgroep PCI heeft vorig jaar
weer maaltijden aangeboden aan mensen
die meestal alleen aan tafel zitten, er is voor
twee gezinnen vervoer naar de voedselbank
verzorgd, er is vier keer een bedrag uitgekeerd aan mensen in financiële noodsituaties,

dit koor. Daarna kwam hij bij het gemengd
koor; eerst als tenor, later maakte hij de
overstap naar de bassen.
Behalve koorzanger is Bart ook repetitor
voor de zangers wanneer er speciale stukken
ingestudeerd moeten worden. En ook als
voorzitter is Bart al sinds vele jaren druk met
het koor.

Alle drie de jubilarissen kregen de hartelijke
felicitaties, een oorkonde en een plaatsje in
het Gouden Boek van de geloofsgemeenschap en een mooie bos bloemen.
We bedanken hen voor alle inzet en hopen
dat ze nog jaren meezingen in ons koor.

er zijn in de paastijd attenties bezorgd aan
dorpsgenoten en voor de zomervakantie
hebben 26 kinderen een zomervakantieverrassing gekregen.
Samen met het Buurtplein, ‘t Gaanderhuus, de
Diaconie van de Protestantse kerk GaanderenSlangenburg en de gemeente Doetinchem
hebben we de Week van Ontmoeting georganiseerd en met St. Maarten zijn er kaarsjes
uitgedeeld aan de kinderen die meeliepen met
de St. Maartenoptocht van ’t Schuttersgilde
St. Martinus. Ook met Sinterklaas en kerst zijn
er pakketten uitgedeeld:
- 42 sinterklaassurprises,
- 37 kerstpakketten en
- 16 kerstattenties.
De extra collectes voor de Caritaswerkgroep in
de kerstvieringen maken het mogelijk dat wij
met deze en andere activiteiten door kunnen
gaan. De totale opbrengst van deze collectes
en wat u in de collectekist deponeerde, is het
prachtige bedrag van € 478,25.
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- Op zondag 22 maart gaat pastoor Pauw voor in een feestelijke
eucharistieviering ter ere van een 40--jarig huwelijksjubileum
met zang van het Gaanderens Mannenkoor onder leiding van
Ben Simmes.
Zie voor het gehele overzicht van alle vieringen in deze voorbereidingstijd op het paasfeest het middenblad in deze Vreugdebode of
de aankondigingen op de website:
www.maria-laetitia.nl

Overleden

Caritas
De PCI (Parochiële Caritas Instelling) geeft
financiële ondersteuning in acute noodsituaties en verzorgt verrassende steuntjes in de
rug en blijken van medeleven voor mensen
die het moeilijk hebben.

Deze viering wordt muzikaal verzorgd door het Klarinetkwartet
van het Symfonisch Blaasorkest Gaanderen.

Namens alle werkgroepsleden: hartelijk
bedankt.
Hebt u hulp nodig of kent u iemand die
wellicht hulp nodig heeft? In het algemene
gedeelte in deze Vreugdebode staan de
contactgegevens van de plaatselijke contactpersonen van de werkgroep PCI.
Leden van de werkgroep aan het werk voor
de sinterklaasactie. Van links naar rechts: Ria,
Riekie, Leny, Lidwien, Maria en Diny.
Op de foto ontbreken Carolien en Wilmien.

Woensdag 20 november 2019 is overleden Hermanus Cornelis
Heuven, priester van het Aartsbisdom Utrecht, in de leeftijd
van 89 jaar. Na zijn priesterwijding op 20 juli 1964 was hij eerst
kapelaan in Herwen en Aerdt en daarna in de St. Martinusparochie
in Gaanderen. Kapelaan Heuven was een priester met een groot
sociaal hart, belangstellend, dienstbaar en zorgzaam voor zijn
parochianen.
Op woensdag 27 november was voor hem de avondwake in de H.
Pancratiuskerk in Langeveen en op donderdag 28 november was
de uitvaart in de H. Pancratiuskerk in Tubbergen, waarna hij werd
begraven op het parochiële kerkhof in Langeveen.
Wij geloven dat de Heer zijn dienaar heeft opgenomen in Zijn
heerlijkheid.
Op donderdag 21 november 2019 is in Doetinchem overleden
Edie Bosch, Ewald Johannes. Hij woonde voorheen aan de
Steverinkstraat in Gaanderen. Edie Bosch is 80 jaar geworden.
Op woensdag 27 november was voor hem de afscheidsdienst in
de St. Martinuskerk waarna hij werd gecremeerd in Crematorium
Yardenhuis Achterhoek in Doetinchem. Wij geloven dat hij nu
woont in het Hemelse huis van de Heer.
Op zaterdag 30 november 2019 is overleden Piet Jacobs in
de leeftijd van 85 jaar. Piet woonde aan de Lange Huitinkstraat
51 in Gaanderen. Sinds een paar dagen was hij verhuisd naar
Zorgcentrum De Schuylenburgh in Silvolde. Piet was jarenlang
een trouwe vrijwilliger in onze parochie. Hij hielp bij het onderhoud van de tuin en het kerkhof en bracht de parochieblaadjes en
later de Vreugdebode naar de naburige St. Martinusschool, zodat
de kinderen de blaadjes konden bezorgen. Ook heeft Piet jarenlang gezongen in het koor van de St. Martinuskerk. Op zaterdag
7 december was voor hem de gezongen uitvaartviering waarna
hij werd gecremeerd in het Crematorium Yardenhuis Achterhoek,
Slangenburg. Moge hij rusten in vrede.
Op donderdag 5 december 2019 is overleden Herman Ernst in de
leeftijd van 84 jaar. En op zondag 8 december 2019 overleed zijn
echtgenote, Riet Ernst-te Pas, in de leeftijd van 82 jaar.
Het echtpaar Ernst-te Pas had jarenlang een bakkerij annex supermarkt aan de Hoofdstraat in Gaanderen. Op vrijdag 13 december
was voor hen de avondwake in de St. Martinuskerk met aansluitend gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren van de familie.

De crematieplechtigheid heeft plaatsgevonden op zaterdag 14
december in besloten kring.
Wij bidden om kracht voor hun kinderen en kleinkinderen en allen
die Herman en Riet zullen missen, om dit verlies te verwerken. Dat
vele mooie herinneringen hen hierbij helpen.
Wij geloven dat Herman en Riet nu opgenomen zijn in het Huis
van de Heer.
Op woensdag 11 december 2019 is overleden Toos Geurts-van
Keulen, sinds 2014 weduwe van Antoon Geurts. Toos is één dag
voor haar overlijden 86 jaar geworden. De familie Geurts woonde
60 jaar in Gaanderen; maar de laatste jaren woonde Toos in
Verpleeghuis Den Es in Varsseveld.
Voor Toos kwamen haar gezin en familie op de eerste plaats; daar
genoot zij het meest van.
Op woensdag 18 december was er in de St. Martinuskerk
gelegenheid om afscheid van haar te nemen waarna er de gezongen uitvaartviering was. Na de viering was de crematie in het
Crematorium Yardenhuis Achterhoek, Slangenburg. Mogen allen
die haar zullen missen kracht ontvangen om dit verlies te dragen.
Op woensdag 18 december 2019 is overleden Catrien MullinkPostma, weduwe van Thé Mullink.
Katrien woonde aan de Hertelerweg 5a in Gaanderen. Katrien is
89 jaar geworden.
De crematieplechtigheid voor Katrien was op vrijdag 27 december
in Crematorium GUV Berkenhove in Aalten. Dat zij moge rusten in
vrede.
Op zaterdag 4 januari 2020 is overleden Pater Falco Thuis,
Jozefus, Johannes, Theodorus, Maria, karmeliet - en van 1963 tot
1971 prior - in het Karmelklooster in Oss.
Falco (Joop) Thuis werd op 5 maart 1932 geboren in Gaanderen en
overleed op 87-jarige leeftijd in Boxmeer. Op zaterdag 11 januari
was voor hem de uitvaartviering in de Petrusbasiliek in Boxmeer,
waarna hij werd begraven op het nabij gelegen kloosterkerkhof.
Pater Thuis was een graag geziene gast-celebrant in Gaanderen; in
vakantietijd en drukke tijden rond Kerstmis en Pasen heeft hij regelmatig de eucharistie gevierd in de St. Martinuskerk in Gaanderen.
Wij geloven dat pater Falco Thuis is opgenomen in de Heerlijkheid
van de Heer, onze Schepper en God.

Foto: Wilmien Tuenter
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Advertentie

JA, kinderen of kleinkinderen op zomerkamp!
In de zomer organiseert het JA, het Jong Aartsbisdom
weer twee zomerkampen: een tienerkamp voor
kinderen van 13 tot en met 16 jaar en een voor
kinderen in de leeftijd van 7 tot en met 12 jaar.
De kampen worden tegelijkertijd gehouden: van 1 tot
en met 6 augustus. De locatie voor beide kampen is
kampeerboerderij De Heidebloem in Haarle, vlakbij
het nationale park De Sallandse Heuvelrug, in de
buurt van Nijverdal. In een prachtige omgeving,
middenin de natuur.
Beloofd is beloofd (7 t/m 12 jaar)
Het thema voor kinderen in de basisschoolleeftijd is ‘Beloofd
is beloofd’. Als je iets beloofd, dan moet je het ook doen.
God houdt zijn belofte. Altijd! Dat horen we in de
Bijbelverhalen over Abraham en Noach, dat zien we in het
leven van Jezus. In de catechese en vieringen tijdens het
zomerkamp staat dit thema centraal en wordt er met elkaar
over gesproken. Geen ‘zware kost’ maar wel een mooi
onderwerp om met elkaar in gesprek te komen. Uiteraard
wordt er tijdens dit kamp veel gesport, geknutseld, gespeeld,
wordt er gewandeld in de natuur en gezwommen. Naast
gezellig samen eten en leuke dingen doen. Ga-je mee?

Gendringen-Megchelen-Netterden

GENDRINGEN

Huldiging jubilarissen kerkkoor St. Martinus

Feestweek voor tieners (13 t/m 16 jaar)
Het tienerkamp wordt omschreven als één grote feestweek.
Een belofte die gestand wordt gedaan door te focussen
op alle christelijke feesten van het jaar: van de geboorte
van Jezus met Kerstmis, de gebeurtenissen van Pasen
en Pinksteren. En dat allemaal binnen één week… Het
Kerstdiner, de Paaseieren, die zullen niet ontbreken. Verder
staan er veel toffe activiteiten op het programma. Op de fiets
de omgeving verkennen, spellen spelen, wandeltochten maken
en zwemmen. Naast sportief bezig zijn en gezellig met elkaar
optrekken en in gesprek gaan. Het wordt natuurlijk pas echt
een feest als jij er ook bij bent. Kom-je ook?
Het Jong Aartsbisdom Utrecht wil met beide zomerkampen uw
kinderen of kleinkinderen een onvergetelijke week aanbieden
waar vriendschappen ontstaan en waarover nog lang
nagepraat gaat worden. Tijdig aanmelden is raadzaam want
het aantal deelnemers is beperkt tot 30.
Beloofd is beloofd
- Voor kinderen van 7 t/m 12 jaar
- Van 1 t/m 6 augustus in Haarle
- Max. aantal deelnemers: 30
- Kampleiding: Vicaris Hans Pauw en
Jacqueline Kolfschoten
Kosten: per kind € 125,-.
Als er meerdere kinderen uit één gezin meegaan, geldt
een tarief van € 70,- per kind.
Feestweek voor tieners
- Voor tieners van 13 t/m 16 jaar
- Van 1 t/m 6 augustus in Haarle
- Max. aantal deelnemers: 30
- Kampleiding: Bas Kolfschoten, Rik Ledoux en priester
Gauthier de Bekker.
Kosten: per kind € 145,-.
Als er meer kinderen uit één gezin deelnemen, geldt
een tarief van € 95,- per tiener.
Aanmelden voor beide zomerkampen is mogelijk tot 30
juni. U kunt uw kind aanmelden via de website www.
jongaartsbisdom.nl. Indien u meer informatie over beide
kampen wenst, stuur dan a.u.b. een mail met uw vraag
naar jacquelinekolfschoten@gmail.com.

Aan het eind van een plechtige eucharistieviering op zaterdag 23 november jl. werden
drie koorleden in het zonnetje gezet door
vicaris Hans Pauw.
Het koor zong op prachtige wijze de
“Canadese mis” van Korman onder leiding
van Bert Schouten en met orgelbegeleiding
van Henk Bennink.
Ria Frericks–Wekking werd gehuldigd voor
haar 25-jarig lidmaatschap en kreeg de
eremedaille in zilver opgespeld. Ook ontving
zij een oorkonde en een kledinginsigne van
de Nederlandse Gregoriusvereniging, de

vereniging voor kerkmuziek in de roomskatholieke kerk.

Vicaris Hans Pauw, Ria Frericks, Marietje Peters
en Annie Venes.
Foto: Stef Hermsen

Marietje Peters - Verbeeten werd gehuldigd
voor haar 40-jarig lidmaatschap en kreeg
een eremedaille in goud en een oorkonde en
een kledinginsigne.

grote inzet en zeer trouwe dienst voor het
koor in al die jaren. Hij sprak grote dank uit
namens de Maria Laetitia Parochie en de
geloofsgemeenschap van de St. Martinus
Gendringen. Zijn woorden werden onderstreept met een hartelijk applaus van alle
aanwezige kerkgangers.
Na de eucharistieviering gingen de jubilarissen met hun familie en overige koorleden
naar Cafetaria Te Pas, waar het jaarlijks
Caecileafeest plaats vond.

Anny Venes werd eveneens gehuldigd voor
haar 25-jarig jubileum als koorzangeres en
ontving ook de eremedaille in zilver, alsmede
een oorkonde en een kledinginsigne.
De vicaris prees de drie koorleden voor hun

AZEWIJN
Zondag 23 februari om 11.11 uur:
Carnavalsviering m.m.v. het koor, muziek en schutterij.
Zaterdag 14 maart om 19.00 uur:
Gebedsviering met medewerking van het koor.
Zondag 5 april om 10.00 uur:
Palmpasenviering m.m.v. het koor.

Kinderen van de onderbouw zijn dan van harte uitgenodigd om
met hun versierde palmpaasstokken naar de kerk te komen.
Zondag 12 april om 10.00 uur:
Paasviering m.m.v. het koor. De gezegende paaskaars uit de
paaswake zal dan de kerk in gedragen worden.
Zondag 10 mei om 10.00 uur:
Maria gebedsviering m.m.v. van het koor.
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Oecumenische Taizéviering

Silvolde - Varsseveld

Vertrouwen
groeit in stilte

Terugblik: Kerstavondviering

SILVOLDE

Het thema van de kerstavondviering was: “Een geschenk uit de hemel”.
Of Maria nu zo blij was met het onverwachte geschenk dat de engel
Gabriël aankondigde?
Het was te vroeg, te vreemd, te plotseling. Haar leven stond op z’n
kop.
Ieder jaar krijgen ook wij weer dat geschenk. Zien wij de waarde
ervan? Durven wij het uit te pakken? Hoe ga ik met dit geschenk
om, wat betekent dit voor mij en voor de wereld? Het licht, dat door
dit geschenk in het donker gaat schijnen, brengt nog veel meer mee.
Welke geschenken komen er nog meer uit de hemelse winkel? Wat
wordt er zichtbaar door dat licht? De geschenken: geduld, medemenselijkheid, verdraagzaamheid, warmte, troost, wijsheid, vrede, tijd en
geborgenheid worden ons deze avond geschonken om mee te nemen
naar huis. We hebben ze zo hard nodig in deze maatschappij. Wie
durft, kan ze uitpakken en ook gebruiken in het dagelijks leven.
Dit thema liep als een rode draad door de verhalen en gebeden van
deze avond.

Terugblik: Herdertjestocht Silvolde 2019
Dit jaar hebben de Protestantse Gemeente
en de Mauritiusgeloofsgemeenschap de
handen ineen geslagen en een herdertjestocht georganiseerd voor kinderen, ouders,
grootouders en verdere belangstellenden.
De laatste jaren konden we genieten van
de voordracht van kinderen in een kerstspel/musical. Dit keer waren het de ouderen
die het spel zouden uitbeelden tijdens een
herdertjestocht. Het was een spannende
opdracht die wij onszelf hadden gesteld.
Hier in vogelvlucht de route die gelopen is
door Silvolde.
Als eerste werden de deelnemers door twee
Romeinse soldaten, in vol ornaat uitgerust, in
groepen ingedeeld en mochten met tussenpozen vertrekken. Op de tocht ontmoetten
de groepen als eerste Jesaja, die de geboorte
van een bijzonder kind aankondigde.
Verder kwamen ze de engel Gabriël tegen die
aan Maria de blijde boodschap verkondigde
en daarna Jozef die in zijn werkplaats een
wiegje aan het timmeren was. Toen klonken
de klanken van een bazuin en lazen de herauten een bevel van keizer Augustus voor:
“Alle mensen naar hun geboorteplaats”.
In Bethlehem kwamen de groepen Jozef en
Maria tegen met hun ezel, op weg om zich
in te schrijven. Bij het inschrijfbureau van de
Romeinen was het een drukte van belang,
want iedereen moest zijn naam opschrijven
op de grote boekrollen. Er waren zo’n 250
inschrijvingen! Verder getrokken troffen ze
Jozef en Maria bij de herberg, waar geen
plaats was. De inleving in de rollen van de
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Na de viering mochten we, onder het genot van een kop koffie met
kerstbrood, vele positieve reacties ontvangen op deze goedbezochte
viering, die, mede door de zang van Mixed Emotions, voor een echte
kerstsfeer heeft gezorgd.

É

We kunnen met een goed gevoel terugkijken op Kerstmis in Silvolde.
scène-spelers was zo goed dat een kind
erg medelijden kreeg met Maria en Jozef
en opmerkte dat ze thuis nog wel een bed
hadden. De herbergierster wees een pad naar
een stal. Maar eerst kwamen de routemensen
nog de herders tegen. Die schrokken van de
plotselinge verschijning van een engel met
zijn verhaal over de geboorte van een bijzonder kind. Ook de koningen kwamen zij op hun
tocht tegen. Zij vertelden over een bijzonder
heldere ster, waardoor ze op zoek waren naar
het bijzondere kind. Tenslotte belandden ze in
de stal waar het kind in de kribbe lag.
Verderop bij de Schuylenburgh was er voor
alle deelnemers een kop warme chocomel en
beschuit met muisjes. De warme kerstklanken

van Excelsior zorgden voor de juiste sfeer.
Deze tocht werd ook een succes, omdat we
ontzettend veel medewerking kregen van alle
inwoners van Silvolde.
De midwinterhoornblazers, die de sfeer in
deze dagen zo weten te treffen; de bewoners
langs de route, die overal verlichting hadden
geplaatst, zodat alles sfeervol was verlicht;
de mensen van de scouting, die de zorg voor
de vuurkorven op de scène-locaties voor hun
rekening namen; alle spelers, die met veel
plezier hun rol speelden, mede gestimuleerd
door hun prachtige authentieke kleding; de
vrijwilligers van de Schuylhut, waar Jozef en
Maria onderdak vonden en nog vele anderen
die op de achtergrond hun bijdrage leverden.

Mijmeringen
Zo door de jaren heen heb ik heel wat krantenknipsels en teksten verzameld. Ook heb ik vaak dingen opgeschreven, die mij zo maar te
binnen schoten. Goed om je heen kijken en luisteren levert ook nog weleens wat op. Uit moeders Libelle verzamelde ik ook de verhalen
van Jan Jans en de kinderen.
Leuke taferelen, vaak met Jeroen en Catootje. Zo zijn ze samen op een keer bezig met een computerspelletje, maar o jee, dan is opeens
de batterij leeg. Jeroen vindt het maar niks, dat uitgerekend op zondag zo iets gebeurt.
Moeder Jans raadt hen aan om dan maar een ander spelletje te doen. Ze noemt er wat op. Het zijn spelletjes die wij vroeger ook deden.
Je denkt dan: och dan is die moeder Jans ook niet meer zo piepjong. Wat wij zoal deden: touwtje springen, verstoppertje, landje pikken,
knikkeren en hinkelen En wie had er niet een netje met kaatsballen? Als je met drie ballen kon kaatsen was je een kei!
Trouwens, bloemen plukken vond ik ook leuk: korenbloemen, margrieten en klaprozen. Ze kwamen in een lege jampot bij Maria of het
H. Hartbeeld te staan. De paardenbloemen vond ik heel apart met die gele gouden bloemen, net zonnetjes. Als ze uitgebloeid waren,
vond ik ze nog mooier. Ik plukte ze dan voorzichtig af en probeerde dan om in één keer al die pluisjes (de zaadjes) weg te blazen. In je
verbeelding voelde je je een beetje verwant met O.L. Heer die volgens het Bijbelverhaal alles zo gemaakt had. Je verbeelding werd nog
versterkt wanneer je daags daarna nog meer paardenbloemen zag, die dus uit die pluisjes gekomen waren.
Een klein wonder vond ik het altijd.

“Hoop herontdekken”

2e zondag van de maand

9-2-2020
8-3-2020
17.00 uur
Protestantse kerk
Silvolde

Pas op de plaats
Er klonk vorig jaar veel verbazing in de vraag: “Hebben jullie met
Aswoensdag ’s avonds een viering in de kerk?”
En toen ik die vraag met “ja” beantwoordde, volgde onmiddellijk:
“En kwamen daar ook mensen?”
Ook daar kon ik, gelukkig, positief op reageren. We waren niet met
velen, maar wilden er voorbij de maskerade van carnaval bij stilstaan
hoe we ons ware gezicht konden laten zien in de hectiek van allerlei
stormen op het meer van ons leven. We brandden de oude palmtakken, lazen uit de bijbel, baden, zongen en zetten uiteindelijk onze
lichtjes in de vorm van een kruis in de verbrande as: “Mens durf te
leven!” Met die gedachte gingen we de vasten in op weg naar Goede
Vrijdag en Pasen.
Ook dit jaar komen we op Aswoensdag bij elkaar. We zetten even de
drukte van ons dagelijkse doen en laten op pauze en maken pas op
de plaats om ons te bezinnen op wat ons in zak en as doet zitten. En
wat we in de as willen leggen om het achter ons te laten en hoe Gods
woord ons daarbij wegwijs maakt en ‘een lamp is voor onze voeten’.
(psalm 119).
Wij nodigen u van harte uit voor dit moment van bezinning op
Aswoensdag 26 februari om 19.00 uur.

Rooster kerkdiensten en activiteiten
van 7 februari t/m 14 mei
Data			

Thema

-

Gebedsdienst ‘Pas op de plaats’
Liturgieviering ‘Help ons te delen’
Liturgieviering, Palmzondag
Gebedsdienst, Goede Vrijdag
Liturgieviering, Pasen

Aswoensdag
Zondag
Zondag
Vrijdag
Zondag

26 febr.
1 maart
5 april
10 april
12 april

19.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
19.00 uur
10.00 uur

Overleden

- Mevr. Esser-Disseldorp, 10 nov.
- G.M. Gosselink-Kersten, 7 dec.
- Winy Salemink, 14 dec.
- Ciel Jaartsveld-Kock, 29 dec.
- Bennie Jansen, 2 januari
- Adrie Pelgrim, 8 januari
Wij bidden voor hun eeuwige rust en wensen hun
sterkte en kracht voor de komende tijd.

89 jaar
86 jaar
85 jaar
86 jaar
88 jaar
70 jaar
familie veel

VARSSEVELD

Mededelingen

Zondag 9 februari en zondag 8 maart om 10.00 uur in ‘Den
Es’ een Woord- en Communieviering met pastoraal werker Imka
Wieggers, lector H. Bulsink en organiste M. Koster.
Kerkbalans:

GEEF OM JOUW KERK
Informatie over Kerkbalans vindt u in het algemeen gedeelte van de
laatste Vreugdebode van 2019 (pagina 7) en ook in de folder.
De folder en de envelop “Kerkbalans 2020” ontvangt u bij dit nummer
van de Vreugdebode. In de envelop is ook een antwoordenvelop met
postzegel en voorzien van het postadres. U vult uw gegevens in, doet
het antwoordpapier in de envelop en die envelop in de grote brievenbus. Wij danken u voor uw bijdrage.

Anny Raben.
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Terborg

Lichtstoet en wensboom

Lichtstoet 2019 in Terborg

Op 2 januari zaten er 95 kaartjes in de wensboom bij de
Coop-supermarkt in Terborg. Deze boom werd hier neergezet na
afloop van de Lichtstoet; zie verslag op deze pagina 32. Er waren
leuke, verrassende en mooie wensen bij. Een kleine greep daaruit:
• Een lichtje voor iedereen die verdrietig is.
• Ieder mens is een kind van God, accepteer elkaars ondeugden.
•	Veel succes voor bewoners en personeel van de Akkerman (Antonia
Verpleeghuis).
• Ik wens dat mijn moeder in de hemel is.
•	Laat het voor alle mensen die hulpbehoevend zijn een warme
feestmaand zijn en vooral het hele jaar door iedere dag een
medemens om je heen.
• Vrede in Terborg.

De wensboom in de Coop-supermarkt.

Wensen voor in de wensboom
Na een eerste voorzichtig begin in 2018 werd
in 2019 voor de tweede keer de Lichtstoet
door Terborg gehouden. Een initiatief van
de gezamenlijke protestantse en katholieke
geloofsgemeenschappen van Terborg. Door
middel van communicatie via de kranten,
de kerkbladen en persoonlijke contacten
met zorginstellingen en de brede school
was iedereen uitgenodigd om op zondag 8
december om 16.00 uur te verzamelen op het
voorplein van Antonia.
Om 16.15 uur vertrok de stoet, met lichtjes in
de hand, achter de herder aan in gezamenlijke optocht naar de Georgiuskerk in de
Hoofdstraat.

Daar aangekomen werden alle lichtjes in
de kerk – nog sfeervol ingericht vanwege
het kerstconcert van Arti Sacrum – rondom
de kribbe geplaatst. Vervolgens zongen de
deelnemers onder begeleiding van de herder
en Anita Simmes op piano enkele bekende
advents- en kerstliederen en luisterden ze
naar het kerstverhaal. Met het klaarliggende materiaal schreven de mensen een
mooie kerstwens om die vervolgens zelf in
de wensboom te hangen. Een soort ‘Joris’
Kerstboom’ met de vraag: wie zet jij in het
licht? Maar dan Joris, onze eigen beschermheilige van Joris en de draak. Er zijn vele
mooie wensen en gedachten opgeschreven.
Tot slot werd eenieder uitgenodigd om de stal

te bekijken. Na afloop keerden de ruim zestig
bezoekers onder het genot van een kerstkransje weer huiswaarts… de kerstperiode is
aangebroken.
De organisatie kijkt tevreden terug. Misschien
is een traditie geboren?
Wie zal het zeggen.
Dan staat er nog wel een wens open: dat we
in de toekomst ook kinderen mogen verwelkomen bij onze Lichtstoet.
Wat zou dat mooi zijn!
Foto’s: Henk Vinkenvleugel

• Dat mijn Pa nog weer wat beter wordt en gelukkig.
• Ik wens een kat.
• Dat al deze mooie wensen uit mogen komen.
•	Wij wensen u allen namens de organisatie van de Lichtstoet een
warm, liefdevol en gezond nieuw jaar.
Foto’s: Jos Kunze

Actie Kerkbalans 2020
4 februari tot 18 februari 2020

Verjaardagen

Betrokken Terborgse parochianen organiseren
voor u in verschillende werkgroepen diverse
2020
activiteiten. Zo zijn er de Ontmoetingsbijeenkomsten:
inspirerende bijeenkomsten waar telkens tientallen parochianen hun
geloof beleven en hun geest komen scherpen. Er is een gezamenlijke opening van het nieuwe werkjaar en met Allerzielen gedenken
we onze overledenen. Ook bestaat er een netwerk van ongeveer
veertig wijkcontactpersonen die de ogen en oren van onze geloofsgemeenschap vormen, de Vreugdebode bij u in de bus doen en de
Actie Kerkbalans verzorgen. We houden acties voor de voedselbank en
sinds twee jaar is er de kerstpakkettenactie voor medeparochianen. In
samenwerking met omliggende geloofsgemeenschappen organiseren
wij Doopsel, Eerste Heilige Communie en Vormsel. De voorbereidingen van de Eerste Heilige Communie vinden gedeeltelijk plaats in ons
Jorisgebouw, alwaar ook het secretariaat is gevestigd; dat is iedere
woensdagochtend geopend voor al uw vragen of gewoon voor een
praatje en een kop koffie.
U ziet: onze geloofsgemeenschap leeft! En wij gaan door. Per slot van
rekening bestaat een geloofsgemeenschap uit mensen die er deel van
uit maken met of zonder kerkgebouw.

Tot en met 13 januari 2020 vierden de volgende 80-plussers van
onze geloofsgemeenschap hun verjaardag:

Geef voor je kerk, geef om je geloofsgemeenschap!
De Actie Kerkbalans is bedoeld om al onze activiteiten mogelijk te
maken. Daarom hebben wij uw financiële bijdrage nodig!
We hopen dat we op uw steun kunnen rekenen, zodat onze lokale
Terborgse activiteiten en die in onze Parochie Maria Laetitia voortgezet kunnen worden. Alvast hartelijk dank.

-

Mevrouw H. Berendsen-Holland			
80 jaar
De heer Th. Reijntjes				
80 jaar
De heer J. Hollmann				
85 jaar
De heer X. Moorman				
85 jaar
Mevrouw E. Hendriksen-Lendering			
91 jaar
De heer O. Rubenbauer				
85 jaar
Mevrouw J. Franken-van Leussen			
87 jaar
Mevrouw J. Gambon				
94 jaar
Mevrouw J. Meulenbeek-Tiemessen			
86 jaar
De heer Th. Schleedoorn				
90 jaar
Mevrouw Th. Polman-Mariet			
85 jaar
Mevrouw Th. Steverink-Huntink			
95 jaar
Mevrouw J. Klutman				
92 jaar
Mevrouw A. Kramer-Swart				99 jaar

Namens de geloofsgemeenschap, van harte gefeliciteerd!

Overleden

- Mevrouw E. van Leuteren-Heinhuis			92 jaar
- Mevrouw M. Zweers-Stienissen			78 jaar
Nemen we hen mee in onze gebeden.

De werkgroep Nieuw Begin
Jos Kunze, Henk Steentjes, Annet Heijnst, Antoon Morsink, Els Bakker en Fred Jansen
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Parochie Maria Laetitia

VOOR EEN PROFESSIONELE VOETBEHANDELING
BENT U VAN HARTE WELKOM IN MIJN SALON

Adressen en bankgegevens van de geloofsgemeenschappen Parochie Maria Laetitia
Azewijn - H. Mattheus
Mattheusplein 1, 7045 AC Azewijn
E-mail: rkazewijn@mlparochie.nl
NL89 RABO 0374 6064 39
Breedenbroek - HH. Petrus en Paulus
Terborgseweg 34, 7084 AJ Breedenbroek
E-mail: rkbreedenbroek@mlparochie.nl
NL88 RABO 0310 4000 23
Secretariaat: eerste woensdag van de maand
van 10.00 - 12.00 uur.
Dinxperlo - De Goede Herder
Allee 58/A, 7091 AM Dinxperlo
E-mail: rkdinxperlo@mlparochie.nl
NL17 RABO 0313 9044 56
Secretariaat: woensdag van 10.00 - 12.00 uur en
vrijdag van 10.00 - 11.00 uur.

tel. 0314 - 65 12 56

tel. 0315 - 65 12 84

tel. 0315 - 65 14 96

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

tel. 0315 - 32 32 23

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

tel. 0315 - 37 72 12

PEDICUREPRAKTIJK
LIDY VAN DER EERDEN
03124 - 33 07 68
06 - 81 72 12 72
w.eerden@upcmail.nl
Donker Curtiuslaan 1
7003 AG Doetinchem
Behandeling alleen op afspraak

tel. 0315 - 38 61 09

Silvolde - H. Mauritius
Secretariaat: De Breide 75, 7064 AT Silvolde
tel. 06 - 55 48 99 56
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.

Fabriekstraat 30, 7005 AR Doetinchem

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

tel. 0315 - 24 21 25

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

tel. 0315 - 24 12 40
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