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Parochie Maria Laetitia

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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Vieringen op zaterdag en zondag
In alle kerken van de parochie komen alle weekendvieringen t/m 31 maart te vervallen. Alleen de eucharistische centra in Ulft en Doetinchem zullen zondag tussen 9.30
- 12.00 uur geopend zijn voor gebed, waarbij het heilig Sacrament wordt uitgesteld.
Nadere informatie en aanvullingen vindt u op onze website www.mlparochie.nl
Vieringen op weekdagen
De vieringen op weekdagen kunnen vooralsnog op de normale wijze doorgang
vinden mits er niet te veel mensen in een kleine ruimte worden samengebracht.
Daarbij moet rekening gehouden worden dat er mogelijk meer deelnemers zijn nu
de weekendvieringen komen te vervallen. De uiterste norm van 100 deelnemers zal
echter, naar verwachting, nergens worden overschreden. Mensen die zich kwetsbaar
weten (een minder goede gezondheid) wordt ontraden deel te nemen.

Uitvaarten
Uitvaarten kunnen plaatsvinden in besloten kring en bij voorkeur als dienst van Woord
en Gebed. De uitvaartondernemers en families dragen hierin natuurlijk een eerste
verantwoordelijkheid, maar wij kunnen in ieder geval tot 31 maart niet meewerken
aan grootschaliger vieringen.
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Pastorale contacten
De pastores zullen hun contacten voorlopig beperken tot het meest noodzakelijke en
goede voorzorgsmaatregelen nemen opdat zij het virus niet overdragen.
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Overleg
Kleine vormen van overleg en vergaderingen kunnen - kort en goed - vooralsnog
plaatsvinden.

34

Vastenactie: werken
aan de toekomst (7)

Doopvieringen
Doopvieringen kunnen in kleine kring plaatsvinden met de nodige voorzorgsmaatregelen. De pastores hebben hiervoor vanuit het bisdom al instructies gekregen. Grote
gemeenschappelijke doopvieringen worden in ieder geval tot 31 maart niet gehouden. De doopheer maakt zelf passende afspraken met de betreffende families.

Catechetische bijeenkomsten
Catechetische bijeenkomsten worden voorlopig opgeschort in overleg met de betrokkenen. Ouders van Eerste communiekanten ontvangen nog nader bericht over een
nieuwe planning.

28

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

De aanscherping van de maatregelen i.v.m. het coronavirus hebben voor onze
parochie de volgende consequenties:

In gesprek met... (24)

Koorrepetities
Repetities worden vooralsnog opgeschort.
Kofﬁemomenten
Na de vieringen zullen de koffiemomenten voorlopig vervallen.
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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.).

Kopij voor de volgende uitgave van de Vreugdebode 2020 kunt u vóór19 april 2020
per mail sturen naar een van de locatiecorrespondenten (zie hiernaast).
De uitgave van de Vreugdebode 3 - 2020 verschijnt op 12 mei 2020.
Foto’s/illustraties moeten minimaal 1 MB zijn. Als aparte bijlage (JPEG) meesturen.

Bereikbaarheid
Secretariaten blijven op de geëigende tijden geopend. Pastores blijven bereikbaar via
het nummer van de weekwacht: 0315 - 82 03 99.
Mogen we deze versobering van viermomenten en contacten in de 40-dagentijd
beleven in een geest van gebed en solidariteit met hen die het meest kwetsbaar zijn
voor dit virus.
Wij realiseren ons dat de maatregelen die u in deze Vreugdebode leest, inmiddels
achterhaald kunnen zijn of juist verscherpt. Daarom ons advies om voor actuele
ontwikkelingen de website www.maria-laetitia.nl te raadplegen.

Ontmoetingsbijeenkomst
Maria Lichtmis (32)

Met vriendelijke groet, namens bestuur en team
Pastoor Hans Pauw
Parochie Maria Laetitia
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n het Jaar van de Eucharistie zijn
we op weg naar Pasen en dat
alles wordt omschreven als het
paasmysterie van Jezus Christus: zijn
leven, zijn dood, zijn verrijzenis en
hemelvaart.
Het delen in het paasmysterie betekent
ook: een mens van liefde worden, jezelf
durven geven voor het geluk van anderen,
zoals de Heer het ons heeft voorgeleefd.
Woorden waar we het als volwassenen
soms al moeilijk mee hebben. Hoe leggen
we dan dit paasmysterie en andere kerkelijke gebruiken uit aan onze kinderen en
kleinkinderen? Hoe doet oud-pastoraal
werker Mia Tankink dat bijvoorbeeld aan
kinderen die de Eerste Heilige Communie
doen?

“Kinderen
weten dat de
Eerste Heilige
Communie
betekent dat
ze voor het
eerst écht gaan
meedoen met
de viering.”
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Ik zal er zijn!
“Ik ben er trots op dat we op eigen kracht, en
met inzet van ouders en vrijwilligers dit jaar in
Ulft en Doetinchem bijna 50 kinderen voorbereiden op hun Eerste Heilige Communie”,
begint Mia. “Toen we zo’n vijftien jaar
geleden in De Verrijzenis Parochie begonnen, werden we uitgelachen. Die kerk toch…
Maar we hebben volgehouden. Vrijwilligers
opgeleid, jaar-na-jaar aan de weg getimmerd
en uiteindelijk is er een mooie werkwijze
ontstaan voor nu en in de toekomst. Het doet
me écht goed dat we in onze inmiddels veel
grotere parochie zoveel deelnemers hebben.
Dit jaar 25 kinderen uit Ulft en omliggende
geloofslocaties Azewijn, Breedenbroek,
Dinxperlo, Megchelen, Netterden, VarsselderVeldhunten, Varsseveld. En 21 jongens en
meisjes uit Doetinchem en omstreken, 12 uit
Doetinchem en Wijnbergen, negen uit Etten,
Gaanderen en Terborg.”
Hoe werkt dat tegenwoordig, zo’n
Communie-voorbereiding?
Het blijkt een wereld van verschil met 25
jaar geleden toen scholen nog een cruciale
rol speelden. Toen werden zaken klassikaal
opgepakt voor de zeven- en achtjarigen en
was het vaak de leerkracht met enkele ouders
die de leiding namen. Tegenwoordig zijn het
de ouders en de kinderen zelf die besluiten om deel te nemen. Omdat ouders zelf
de Communie hebben gedaan en dit willen
meegeven aan hun kind. Omdat het kind ook
gedoopt is en te zijner tijd het Vormsel wil
ontvangen of omdat ouders hun kinderen
gelovig willen opvoeden. “Waar je in het
verleden een hele schoolklas voorbereidde en de sociale druk op deelname voor ouders
en kind best hoog was - heb je tegenwoordig zeer gemotiveerde kinderen en ouders
die telkens deelnemen aan de voorbereidingen.” Dat is prettig werken, ook voor de
Doetinchemse en Ulftse werkgroepen met elk
acht vrijwilligers.
Dat paasmysterie, hoe leg je dat uit aan
klein grut?
Mia Tankink moet lachen. “Dat vraagt nogal
wat. Daarom is onze methode ‘Blijf dit Doen’
succesvol... omdat het de vertaalslag maakt
naar het kinderbrein. In begrijpelijke taal,
met veel beeldmateriaal, doe-opdrachten en
onze ondersteuning gaan kinderen en hun
ouders samen aan de slag. We nodigen ze uit
om samen te vieren, net als Jezus het deed.
Met vrienden aan tafel. Brood en wijn delen.
Dit is mijn Lichaam, dit is mijn Bloed dat voor
u vergeven wordt. Blijf dit doen om mij te
gedenken… Dat Jezus zijn leven gaf door zijn
lichaam en bloed te geven, kun je best goed
aan kleine mannetjes en vrouwtjes uitleggen.” Mia vervolgt: “Als communicantjes zien
ze zichzelf ook als vrienden die samen brood
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delen, samen vieren, elkaar steunen. Daar
focussen we ook op. We vertellen over het
brood van toen, over tradities en het mysterie. Maar in begrijpelijke taal en met leuke
doe-opdrachten. Een palmpaasstok maken of
een speurtocht in de kerk. Daar staan ze voor
open, want ze weten dat de Eerste Heilige
Communie betekent dat ze voor het eerst
écht gaan meedoen met de viering. Dat ze er
voortaan bij horen!”
In de voorbereidingstijd tussen december
en april komen de werkgroepsleden en
ouders vier keer samen. De kinderen komen
frequenter bij elkaar en aan de hand van het
werkboek ‘Blijf dit Doen’ werken ze tussendoor met hun ouders aan thuisopdrachten.
“Op zo’n middag horen vrijwilligers en ik dan
van kinderen wat er thuis besproken is. Zo was
er een kind heel trots dat zij aan haar ouders
kon uitleggen wat de betekenis is van het
kruisteken. Soms komen ze ook met vragen.
Kinderen, maar ook ouders. Want hoe leg je
ze uit wie de Heilige Geest is…?” Mia heeft
een mooie vergelijking: “Stel je de Heilige
Geest voor als een eindeloze powerbank.
Mobiel, dus overal en altijd. Een bron van
energie. Een bron waar je altijd om raad en
informatie naartoe kan. Het blijft dus vertalen
naar begrippen die kinderen begrijpen. Maar
niet alles hoeft verklaard te worden. Kinderen
kunnen best omgaan met mysteries en accepteren ze ook. Als het zó is, dan is ’t ook zó!”
Wat blijft de kinderen die deelnemen aan
de voorbereidingen voor de Eerste Heilige
Communie en het Vormsel vooral bij?
Mia Tankink: “Dat Jezus zichzelf op Goede
Vrijdag gegeven heeft en dat hij woord
houdt. Maar ook het gevoel dat ze er niet
alleen voor staan, dat er naar hen omgekeken wordt. Dat ervaren ze als een sterke
boodschap. Een boodschap die ook terugkomt bij voorbereidingen op het Sacrament
van boete en verzoening - waar ze spreken
over goed en kwaad - en bij het Vormsel waar
we vaak dezelfde leerlingen - dan rond de 11
tot 12 jaar - terug zien. Dat is altijd leuk om
kinderen zo te blijven volgen’, meent Mia.
En daarna? Weten we deze kinderen te
blijven boeien?
“Op dit moment wordt er op verschillende
locaties aan kinderen een kindernevendienst
aangeboden. Een wisselend aantal kinderen
doet mee, maar dat mogen er altijd meer
zijn. Op basis van de ervaringen die we nu
hebben opgedaan, werken we met een kleine
werkgroep aan méér speciale kindervieringen met een eigen opzet, bijvoorbeeld met
inzet van sociale media en creatieve invullingen. Deze werkgroep heeft een eigen, op
kinderen en tieners gerichte visie over ‘samen
geloven’.” Mia: “De twee ervaren groepsleden en twee jonge meiden die in hun locatie al

meedraaien, willen het enthousiasme dat met
de kinderen wordt ervaren bij de voorbereidingen voor de Eerste Heilige Communie vooral
vasthouden om hen vervolgens te begeleiden
naar het Vormsel en verder. Hou dat maar
in de gaten”, besluit Mia. “Wij denken aan
zeker vier keer per jaar en een naam hebben
we ook al: ‘Regenboogvieringen’!”
Voor wie nu nieuwsgierig geworden is:
de kinderen uit Ulft en omstreken doen op
19 april de Eerste Heilige Communie in
Gendringen. De presentatieviering van deze
25 kinderen is op 8 maart geweest.
Meegeven
Een moeder van drie meisjes komt binnen
met dochter Fiep. “Mijn partner en ik zijn
zelf gedoopt en hebben de Communie
gedaan en dat willen we aan onze kinderen meegeven. Onze oudste heeft enkele
jaren geleden meegedaan in een kleinere
groep met kinderen uit Gendringen en
Megchelen en nu is onze tweede aan
de beurt in deze grotere groep. Ze heeft
er veel plezier in en thuis praten we er
met elkaar over. Zo lezen we regelmatig
in de kinderbijbel. Straks willen we – als
het tijdstip daar is – met onze oudste
bespreken of ze ook wil meedoen aan
het Vormsel.”
Auteur: Michiel Pouwels
Foto’s: Ton Harbers

Uit Ulft, deze Stijn en Jesse.
“We zijn vrienden, zitten bij elkaar in
de klas en we wonen vlak bij elkaar’,
zegt Stijn. “Wij doen mee omdat we
ook gedoopt zijn...” En dan wordt hun
aandacht weer opgeëist om het Onze
Vader in de juiste volgorde te zetten.
“Wij vinden het heel leuk om mee te
doen”, verwoordt Noëlle namens vriendin
Suus. Tijd voor een gesprekje is er niet
want de dames uit Varsselder-Veldhunten
wordt vriendelijk gevraagd om in de kerk
de dienst voor de presentatieviering van
zondag 8 maart te oefenen.
Een trotse Mia Tankink:
“Wat deze kinderen meekrijgen en
onthouden is dat ze er niet alleen voor
staan. Dat Jezus zijn woord houdt.”
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De Maria-Visitatie (2/7)

De telefooncirkel

Werken aan de toekomst

Voelt u zich eenzaam of wilt u gewoon
dat er iemand regelmatig contact met
u opneemt, dan is de telefooncirkel
misschien voor u een mogelijkheid.
Elke ochtend belt iemand die vraagt
hoe het met je gaat, dat is wat de bellers van de telefooncirkel doen! Iedere dag om 8.45 uur belt de vrijwilliger de eerste
deelnemer in de telefooncirkel. De eerste belt de tweede en dit
gaat zo door totdat de laatste op de lijst de vrijwilliger belt. Als
dat is gebeurd, is de cirkel rond.
Mocht er tussendoor niet worden opgenomen, dan onderneemt
de vrijwilliger actie door in de buurt de contactpersoon met een
reservesleutel te bellen die bij de woning gaat kijken of alles in
orde is.
De telefooncirkel geeft een veilig gevoel: er is altijd iemand die
aan je denkt. Ook is het leuk om elke dag even met iemand
van de eigen cirkel te praten. Er doen al deelnemers mee uit
Doetinchem, Gaanderen / Slangenburg en Keppel.
Er kunnen zich nog steeds nieuwe deelnemers aansluiten bij de
cirkel. Voelt u er wat voor om op deze manier contact te hebben
dan wordt u van harte uitgenodigd om mee te doen. Geef het dan
door aan Annie Janssen. tel. 0314 - 62 25 17.
Zij neemt dan contact met u op.
Jan van Heugten, diaken

Jaar van de Eucharistie
Interessante lezing broeder Johan te Velde
Zondag 9 februari verzorgde 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. Een
dertigtal toehoorders vormde zijn aandachtig
gehoor.
Het thema van de lezing was: Eucharistie vieren; een weg naar
Godsontmoeting?
Broeder Johan ontvouwde het thema rond vier onderwerpen:
1. Een ritueel met brood en wijn,
2. Ontmoeting met Jezus,
3. Ontmoeting met God,
4. De wederkerigheid van de ontmoeting. Na de lezing was er een
gesprek, waarin broeder Johan vragen beantwoordde van de
toehoorders naar aanleiding van zijn lezing.
Voorafgaande aan de lezing ging broeder Johan te Velde voor
in de eucharistieviering van 11.00 uur in de Onze Lieve Vrouw
Tenhemelopneming in Doetinchem.
Wilt u de lezing digitaal ontvangen, laat het mij dan weten
(b.daalhuizen@mlparochie.nl).
De volgende activiteit in het kader van het Jaar van de Eucharistie
zijn twee avonden rond symbolen in de liturgie (zie elders in deze
Vreugdebode).

Graag wil ik uw aandacht vragen voor het
project van de Vastenactie van dit jaar. Onze
Parochie Maria Laetitia steunt die actie met
als thema “werken aan de toekomst” en die
in het teken staat van beroepsonderwijs en
ondernemerschap in ontwikkelingslanden.
Met een gedegen opleiding zijn mensen
namelijk beter in staat een redelijk inkomen
te verdienen en eventueel een eigen bedrijf
op te zetten.

De tweede Vreugde in onze artikelenreeks over de Zeven Vreugden
van Maria is de Maria-Visitatie oftewel het Maria-Bezoek. Een katholieke feestdag die op 31 mei wordt gevierd.
Men herdenkt dan het bezoek van Maria aan haar nicht Elisabeth,
zoals beschreven in het Evangelie volgens Lucas (1,39-56). Maria is op
het moment van bezoek zwanger van Jezus en Elisabeth verwacht haar
zoon Johannes de Doper.
Elisabeth wordt, wanneer zij Maria ziet komen, vervuld van de Heilige
Geest, het kind springt op in haar schoot en zij zegt tegen Maria:
„De meest gezegende van alle vrouwen ben jij, en gezegend is de
vrucht van je schoot!” Maria antwoordt met een lofzang op God, het
Magnificat.
De woorden van Elisabeth kennen we uit het weesgegroet.
Oorspronkelijk werd Maria-Visitatie gevierd op 2 juli, maar omdat
deze dag ná de feestdag van de geboorte van Johannes de Doper
viel (24 juni), heeft men in 1969 de feestdag van het Maria-Bezoek
verplaatst naar 31 mei omdat dit beter overeenkomt met de feiten
in de evangelies. Enkel op plaatsen waar men de liturgische kalender
van vóór het Tweede Vaticaans Concilie nog gebruikt, viert men deze
feestdag op 2 juli.
In de beeldende kunst is de visitatie van Maria aan Elisabeth vaak
afgebeeld. Johann Sebastian Bach componeerde voor deze dag de
bekende cantate Herz und Mund und Tat und Leben (BWV147). Het
Magnificat is door verschillende componisten op muziek gezet.
			
Door Ben Simmes is deze tweede Vreugde als volgt verwoord:
De tweede Vreugde van Maria bij Elisabeth;
„Van vreugde juich ik, want de Heer heeft wonderen verzet”
„Ja, Hij is machtig, Hij is groot”, gezegend voor altijd
Refrein:
Oh Vader, Zoon en Heilige Geest, Oh Vader, Zoon en Heilige Geest
Ben Simmes (Gaanderen, dirigent en componist) heeft de Nederlandse
tekst geschreven op basis van de Newfoundlandse folk-song ‘The
Seven Joys of Mary.’ Hij tekende ook voor het arrangement.
Uitsnede uit de icoon ‘De Zeven Vreugden van Maria’.
Foto: Ton Harbers

De afgelopen drie jaar volgden al meer dan
vierduizend mensen een beroepsopleiding
met hulp van Vastenactie en kregen meer dan
tienduizend jongeren basis- of voortgezet
onderwijs. Tijdens de Vastenactie-campagne
2020 willen we nog veel meer mensen een
steuntje in de rug geven om hen te helpen een
zelfstandig bestaan op te bouwen, zodat ze
voor zichzelf en hun familie kunnen zorgen én
een rol kunnen spelen in hun gemeenschap.
Met uw medewerking draagt u tevens bij aan
twee van de duurzame ontwikkelingsdoelen
van de Verenigde Naties voor 2030: goed
onderwijs en eerlijk werk voor iedereen.
Tegenwoordig gaat ruim negentig procent
van de kinderen in ontwikkelingslanden naar
de basisschool; in 2000 was dat nog maar
54 procent. Vooral voor vrouwen en meisjes,
die in deze landen vaak worden uitgesloten
van onderwijs, is dat een grote verbetering.
Hoewel er dus al veel is bereikt, gaan 57
miljoen kinderen nog altijd niet naar school.
Bovendien is alleen basisonderwijs niet
voldoende om een goede baan te vinden en
zo de cyclus van armoede te doorbreken.

Het streven is nu dat in 2030 alle jongens en
meisjes in de wereld de basis- en middelbare
school kunnen afmaken. Onderwijs vergroot
bovendien de gelijkheid tussen mannen en
vrouwen.
Gebrek aan scholing is een belangrijke
oorzaak van werkloosheid en armoede.
Jongeren lopen daarbij drie keer zoveel risico
op werkloosheid als volwassenen.
Een (beroeps)opleiding kan daar verandering
in brengen en de kans op een goede baan
vergroten. Wie een redelijk inkomen verdient
hoeft zich geen zorgen te maken over de
eerstvolgende maaltijd of een dak boven het
hoofd.
De Vastenactie ondersteunt wereldwijd tal
van projecten die mensen toegang bieden
tot onderwijs en ondersteuning geven bij
het opstarten van een eigen onderneming.
Deze projecten bestaan onder meer uit het
aanbieden van trainingen, het faciliteren
van onderwijsruimten en het verschaffen
van lesmateriaal. Vastenactie zet zich in voor
jongeren, werklozen en mensen die niet rond
kunnen komen van hun (deeltijd)baan.
Gedurende de vastentijd zullen er acties
gehouden worden in de verschillende
geloofsgemeenschappen en scholen van onze
parochie. Het kan ook zijn dat u een vastenactiezakje aantreft in de Vreugdebode. Indien
u dit project wilt steunen lever dan de zakjes
in bij uw kerk of in de brievenbus van het
secretariaat. Ik wil dit project weer van harte
bij u aanbevelen.
Uw bijdrage, hoe gering ook, geeft uiting aan
ons christen zijn en ons streven naar gerechtigheid en vrede in de wereld.
Laten we er net als in 2019 een succes van
maken.

Coronavirus
en kerkvieringen
Vanwege het coronavirus heeft de
Nederlandse Bisschoppenconferentie per
28 februari maatregelen afgekondigd
die van kracht zijn in kerkvieringen. U
zult begrijpen dat wij deze maatregelen
willen nemen om verdere verspreiding
van het virus tegen te gaan.
Zolang het coronavirus actief is en er
kans op besmetting is, gelden tijdens
kerkvieringen de volgende maatregelen
die zijn afgestemd op de actuele protocollen van het RIVM:
-	De Communie wordt uitsluitend
gegeven in de hand, dus niet op de
tong;
-	De celebrant reikt als enige de
Communie uit (niet de lector of
assistent);
-	De Kelkcommunie is voor de celebrant
(niet voor misdienaars en assistenten);
-	Tijdens de Vredeswens worden
geen handen gegeven (vermijdt
aanrakingen);
-	Geen gebruik van wijwater bij binnenkomst of het verlaten van de kerk.
De bisschoppen vragen gelovigen om te
bidden voor de mensen die wereldwijd
slachtoffer zijn van het virus, voor hun
familieleden en voor allen die patiënten met hun zorg en deskundigheid
begeleiden.

Jan van Heugten, diaken

Dringend verzoek van
de redactie!
Indien u kopij hebt voor de Vreugdebode,
wilt u deze teksten en foto’s a.u.b.
uitsluitend mailen naar het mailadres
vreugdebode@mlparochie.nl.
Uw bijdragen komen dan direct in de
juiste postbus terecht.
Indien u kopij stuurt naar andere
mailadressen, is de kans aanwezig dat
uw berichten niet (tijdig) geplaatst
worden. En dat zou jammer zijn. Deze
mededeling geldt uiteraard ook voor
al onze locatiecorrespondenten die
frequent aanleveren.
Alstublieft naar
vreugdebode@mlparochie.nl.
Dank u wel!

Berrie Daalhuizen, pastoraal werker
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Jaar van de Eucharistie

Vorming & Toerusting

Verdieping

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.

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

God, mijn God,
waarom hebt Gij
mij verlaten?’

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. Marcel Smits gaat vooraf voor
in de eucharistieviering om 19.00 uur in de
Mariakapel.
Datum: woensdag 25 maart en woensdag
1 april
Plaats: Mariakapel, locatie OLVrouw,
Doetinchem
Tijd: 20.00-21.30 uur

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 een
paar van deze meditaties.
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.
De inleiding wordt gehouden in het Kerkelijk
Centrum De Wingerd, De Bongerd 4, 7006
NJ in Doetinchem. De avond begint om 20.00
uur en eindigen om 22.00 uur.
De toegangsprijs is € 5,00 inclusief een kopje
koffie of thee.

We overwegen Jezus’
laatste woorden aan
het kruis op Goede
Vrijdag. De waaromvraag is ook een
vraag van mensen van vandaag, die lijden
aan uitzichtloosheid, die verdriet of veel pijn
hebben. Het is een vraag van alle tijden. We
overwegen deze vraag onderweg naar Goede
Vrijdag. Is er een antwoord?
Maandag: 6 april
Tijd: 19.30-21.00 uur
Plaats: Petrus en Pauluskerk, Ulft.
Dinsdag: 7 april
Tijd: 19.30-21.00 uur
Plaats: OLVrouw, Doetinchem.
Aanmelding
Je kunt je telefonisch of per e-mail opgeven
op het volgende adres:
Secretariaat locatie OLVrouw
Tenhemelopneming
Tel. 0314 - 39 10 91 (maandag, woensdag
en vrijdag van 9.30 tot 12.00 uur).
E-mail: rkdoetinchem@mlparochie.nl of
b.daalhuizen@mlparochie.nl.
Ontmoeting & Inspiratie
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Megchelen:
Silvolde/Varsseveld:
Terborg:
Ulft:
Wijnbergen

Op weg naar Pasen

De indrukwekkende en feestelijke
Chrismamis vindt plaats op woensdag 8 april om 19.00 uur in de Onze
Lieve Vrouwekerk in Apeldoorn
(Hoofdstraat 118).

Deze Vreugdebode staat in het teken van
Pasen. Het Hoogfeest van Pasen komt
dichterbij. We zijn al over de helft van de
Veertigdagentijd, waarin we ons voorbereiden op het Paasfeest. In deze periode
bereiden de eerste communicantjes zich
ook voor op hun Eerste Heilige Communie.
Zij doen dit aan de hand van het Eerste Communieproject: ‘Blijf
dit doen’. U leest hier van alles over in het hoofdartikel van deze
Vreugdebode. Rond Pasen zullen zij hun Eerste Heilige Communie
doen en dan voor het eerst helemaal deelnemen aan de viering
van de eucharistie.

Niet alleen pastoors, pastores en diakens
worden door bisschop Eijk uitgenodigd,
ook gelovigen, vluchtelingen, leden van
locatieraden, vrijwilligers en met name
volwassenen die zich voorbereiden op
doopsel of vorming en kinderen die hun vormsel gaan of hebben
ontvangen zijn van harte welkom.
Deze Chrismamis is het hoogtepunt in het kerkelijk jaar en wordt
gevierd in de Goede Week voor Pasen. Ook uit onze parochie zullen
er vertegenwoordigers deelnemen. Voorafgaand is er gelegenheid tot
het ontvangen van het sacrament van boete en verzoening, ofwel: de
biecht. Van 18.00 tot 18.45 uur zullen daarvoor priesters beschikbaar
zijn. Tijdens de viering vindt de zegening plaats van de olie voor de
zieken. Daarna wordt het Chrisma gewijd dat voornamelijk gebruikt
wordt bij het doopsel, de vorming en de priesterwijding.

Film: ‘The biggest little farm’
‘De werkgroep Duurzaamheid van de Raad van
Kerken organiseerde op donderdag 27 februari een
filmavond in de Petrus & Pauluskerk in Ulft. Daar
werd ‘The biggest little farm’ vertoond aan de aanwezigen. Een prachtige film over een idealistisch stel
dat – zonder dat ze ervaring hebben - een boerderij
begint waarbij ze rekening willen houden met de natuur, diervriendelijkheid en maatschappelijke verantwoording naar zichzelf en hun
omgeving. Met hard werken en na grote tegenslagen worden problemen overwonnen en successen geboekt. De film werd voorafgaand
ingeleid. Ruim 30 geïnteresseerden keken met veel plezier!
Kerkbladbericht Raad van Kerken, secretaris@rvk-oudeijsselstreek.nl

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.

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
06 - 57 28 45 82
- Gendringen:
Ans Robben
0315 - 23 62 36

Uitnodiging Chrismamis

Joke Wilting
Frans Ros
Wilma Elfrink
Maria Steentjes
Wim Loeven

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

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

Eucharistische aanbidding 2020 met
biechtgelegenheid en slotzegen
O.L.V. Kerk Doetinchem
Prins Hendrikstraat 36, Doetinchem
Elke 1e zaterdag van de maand
van 10.00 tot 11.00 uur.
- 4 april
- 4 juli
- 2 mei
- 1 augustus
- 6 juni (vervalt)
- 5 september

Het paasmysterie
Pasen is het hoogtepunt van het kerkelijk jaar. Het paasmysterie vieren we verspreid over drie dagen, het paastriduüm: Witte
Donderdag, Goede Vrijdag en Paaszaterdag. We gedenken deze
dagen Jezus’ lijden, zijn dood en verrijzenis. Het Paasmysterie
vieren we niet alleen met Pasen, maar ook het wekelijks vieren van
de Eucharistie is onlosmakelijk verbonden met het Paasmysterie.
Op welke wijze? Vraagt u zich wellicht af?
In de viering op Witte Donderdag staat het laatste avondmaal van
Jezus met zijn leerlingen centraal, een maaltijd in het teken van het
joodse paasfeest, Pesach. De joden vieren met Pasen de uittocht
uit het slavenhuis van Egypte. Het vieren van de Eucharistie is
geënt op deze laatste maaltijd van Jezus met zijn leerlingen vóór
zijn lijden en sterven.
Tijdens het vieren van de eucharistie gedenken we Jezus’ leven. De
priester neemt het brood, spreekt een dankgebed uit, breekt het
brood en deelt het, en zo ook met de wijn. Jezus’ woorden bij het
laatste avondmaal klinken: “Dit is mijn Lichaam” en “Dit is mijn
Bloed” en “Blijf dit doen om mij te gedenken.” In het vieren van
de Eucharistie geven we gehoor aan deze woorden.
Meer dan gedenken
In elke viering van de eucharistie herinneren we ons Jezus’ lijden,
sterven en verrijzen. De priester breekt het brood, deelt de wijn,
lichaam en bloed van Christus, zijn leven, gegeven voor ons. We
blijven dit doen om Hem te gedenken en verkondigen daarmee zijn
dood en wij belijden tot Hij wederkeert, dat Hij verrezen is.
Maar het gaat in het vieren van de eucharistie om meer dan
gedenken alleen. Door ons in het vieren van de Eucharistie open
te stellen voor de weg van Jezus Christus, zijn leven, lijden, sterven
en verrijzen, gebeurt het aan ons vandaag. Door deel te worden
van dit gebeuren, door brood en wijn, het lichaam en bloed van
Christus te ontvangen en tot ons te nemen, worden wij mensen,
die op Christus gelijken. De kerkvader Augustinus schrijft in zijn
Belijdenissen dat wij zullen veranderen in Christus als wij zijn
Lichaam en Bloed tot ons nemen. Wij worden wat wij ontvangen,
bij het ontvangen van de communie.
Met Pasen en in elke eucharistieviering gedenken wij het leven, het
lijden, het sterven en de verrijzenis van Jezus Christus. Tegelijkertijd
worden we nieuwe mensen, mensen die vanuit Christus leven.
Onze eerste communicantjes zetten rond Pasen hun eerste stappen
op deze weg om te veranderen in mensen die leven vanuit Christus.
Blijf dit doen, is ook, dat wij ons toevertrouwen aan het paasmysterie om meer en meer vanuit Christus te leven. Zalig Pasen.

PASTORALE COLUMN

Geloofsverdieping

Berrie Daalhuizen

- 3 oktober
- 7 november
- 5 december
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Eerstvolgende
Impulzactiviteit

Eerstvolgende activiteiten
Jonge Gezinnen in Bisdom Utrecht
Zijn jullie getrouwd, hebben jullie eventueel kinderen mogen ontvangen, en hebben jullie
behoefte aan verdiepingsmomenten waar jullie als gezin naar toe kunnen?
Kom dan naar dit nieuwe initiatief onder leiding van vicaris Cornelissen!
Voor de volwassenen is er verdieping aan de hand van een thema en groepsgesprek,
maar ook tijd voor verdiepende gesprekken met elkaar als echtpaar. Voor de kinderen is
er kinderopvang, waarbij het geloof op spelende wijze mee wordt gegeven.
Deze bijeenkomsten zullen iedere keer op een andere plek binnen het bisdom Utrecht
georganiseerd worden. Nodig vooral je vrienden, familie en kennissen uit.
Voor wie: jonggehuwden (20-40 jaar) en jonge gezinnen met kinderen (0-12 jaar).
Waar: elke keer ergens anders binnen bisdom Utrecht.
Programma: rond 11.00 uur eucharistieviering, rond 12.00 uur lunch (€5 per gezin),
rond 13.00 uur apart programma voor volwassenen en kinderen. Rond 16.00/16.30 uur
afsluiting.
Aanmelden: per keer via jonggehuwdenbisdomutrecht@hotmail.com of via het
Facebook-evenement.

Op zondag 14 juni neemt Impulz deel aan
de sacramentsprocessie in Wehl. Aansluitend
verdiepen wij ons in het kader van het Jaar van
de Eucharistie onder begeleiding van pastoor
Jurgen Jansen in dit sacrament. Dit doen wij
aan de hand van het boek Verhef je hart van
paus Franciscus. Deelnemers aan deze activiteit ontvangen een gratis exemplaar van dit
boek, dus meld je gauw aan via Facebook of
per e-mail aan Marcel of Edwin!
Programma voor de jongeren van Impulz:
10.00-10.45 uur: eucharistieviering in St.
Martinuskerk in Wehl
11.00-12.15 uur: sacramentsprocessie
12.15-13.30 uur: koffie, borrel en lunch in
Café Reuring
13.30-15.00 uur: inhoudelijke verdieping

Jongerenbedevaart Rome

‘Zojuist werd bekend dat de Jongerenbedevaart
die voor 26 april tot en met 2 mei in de
agenda stond, vanwege het coronavirus is
verplaatst naar een later tijdstip.
Meer informatie via www.jongerenaartsbisdom.nl / jongerenbedevaart-naar-rome/.

Op 19 april 2020 wordt van 10.00 tot 16.00 uur een bijeenkomst gehouden in de
Johannes de Doperkerk in Wageningen met als thema Family planning/intimiteit. Pr.
Kapelaan Simons zal een bijdrage leveren over seksualiteit/intimiteit en een Fertility carespecialist vertelt meer over family planning.
Op 5 juli 2020 staat in Raalte het thema Bidden met kinderen/het gezin centraal, met een
bijdrage van pastoraal werker Antoinette Bottenberg.
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Op 7 februari jl. overleed Ben Kothuis.
Nog maar enkele weken eerder, meldde
hij de redactie van de Vreugdebode
dat hij bij zijn controle voor editie 1 op
punten, komma’s en inhoudelijke zaken
geen opmerkingen had genoteerd.
Dat was ook wel eens anders - ook
in de tijd van de Bethlehembode. Wij
beschouwden dit dus als compliment
van een eindredacteur / -controleur
die nauwgezet de stofkam door de kopij van de Vreugdebode
haalde.
Ben Kothuis: iemand waar we op durfden te vertrouwen. Als hij
er zijn fiat aan gaf, dan was het goed.
Dank je wel, beste Ben, voor alles wat je voor ons en onze
lezers hebt gedaan!
Wij - de medewerkers van de Vreugdebode - wensen zijn
vrouw Diny, kinderen en familie heel veel sterkte toe.
Op pagina 25 van de OLV-kerk in Doetinchem vindt u een meer
uitgebreide herdenking aan
Ben Kothuis.
Redactie Vreugdebode
Foto: Jan van den Brink

Voor vragen en overige informatie kun je terecht bij vicaris Cornelissen (06 - 30 16 26
25) en Kim Timmermans-Visser (jonggehuwdenbisdomutrecht@hotmail.com).

KIEK-INFO
Impulz carnaval

OLV Doetinchem
Zondag
5 april
Donderdag 9 april
Vrijdag
10 april
Zondag
12 april
Zondag
19 april
Zondag
10 mei
Zondag
14 juni
Zondag
12 juli

Op zondag 23 februari hebben we met
Impulz
carnaval
gevierd. Dat de carnavalsoptocht in Didam
wegens
weersomstandigheden
niet
doorging, mocht de
pret niet drukken;
Wehl bood een prima
alternatief!

kindernevendienst (Palmzondag)
kinderviering Witte Donderdag
kinderviering Goede Vrijdag
kindernevendienst (Pasen)
viering Eerste Heilige Communie
kindernevendienst
kindernevendienst
familieviering einde schooljaar

Doopvoorbereiding

Dopen

Voor we naar de
optocht in Wehl gingen, heeft pastoor Jurgen
Jansen ons eerst meegenomen naar de
oorsprong van het carnavalsfeest. Zo blijkt
de oorsprong ervan te liggen in het oude
Babylon en Rome, en heeft het carnavalsfeest
lange tijd een soort ‘ventielfunctie’ gehad,
een moment waarop machtsverhoudingen
werden omgedraaid en het volk gezagsdragers op de hak mocht nemen. Ook hebben
we onze eigen ervaringen met carnaval met
elkaar uitgewisseld. Omdat de deelnemers
uit het noorden, oosten en westen des lands
kwamen, bood dit verschillende interessante
perspectieven.

Eerstvolgende activiteit
Jong Aartsbisdom
Zondag 5 april viert Jong Aartsbisdom
Palmzondag in Wageningen.
Voor meer informatie zie:
https://www.jongaartsbisdom.nl/
kalender/palmzondag/.

Locatie

Datum

Tijd

Doopheer

Ulft
Ulft

03 mei 12.30 u. Marcel Smits
7 juni 12.30 u. Marcel Smits

Gendringen 23 mei 16.00 u. Hans Pauw

Datum

Tijd

21 apr. 20.00 u.
19 mei 20.00 u.

Actuele onderwerpen van nu zijn de sluiting van de Martinuskerk
in Wijnbergen in september, de opbrengsten van de Kerkbalans,
aandacht voor de bezetting van het Pastorale team, de voortgang van bouw- en renovatiewerkzaamheden in Ulft, Etten en
Doetinchem, de situatie rond het beheer van de begraafplaatsen en onderwerpen rond veiligheid, arbeidsomstandigheden en
gegevensbescherming die voortdurend aandacht vragen van onze
bestuurders.
Alle bestuurlijke werkvelden hebben raakvlakken met communicatie. Parochianen willen immers op de hoogte zijn van activiteiten
in hun geloofsgemeenschap of over wat er elders in de parochie
speelt, ze willen terugzien waar ze aan deelgenomen hebben of aan
kunnen deelnemen. En het pastoraal team, locatieraden en bestuurders willen graag informeren. Al deze communicatie is mijn dossier.
Van deze papieren Vreugdebode tot onze Maria-Laetitiawebsite,
sociale media maar ook persberichten, folders en wat verder fysiek
of digitaal gezonden en ontvangen moet worden. Niet alleen, vaak
in samenspraak met bestuurders, redacteuren, ons secretariaat en
andere bronnen.

Vanaf de vorige uitgave van de Vreugdebode voeren we geleidelijk kleine verbeteringen door, maar ga ook maar eens kijken naar
de website www.maria-laetitia.nl waar we meer en meer (actueler
en/of uitgebreider) nieuws plaatsen, ook op de nieuwe locatiepagina’s. We kozen hier voor ‘learning-by-doing’: webredacteuren die
samen starten met publiceren om met elkaar de mogelijkheden
te ontdekken. In de Vreugdebode zult u daarom ook vaker verwijzingen gaan aantreffen naar de website als u bijvoorbeeld meer
foto’s wilt zien van de Eerste Heilige Communievieringen, van een
renovatie, een bijzondere viering. En bovendien kunt u daar geleidelijk aan ook meer achtergrondinformatie vinden. Evenals een
activiteitenagenda.

29 apr. 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.
Etten

Evenals nieuw collega-bestuurder Bert
Lamers heb ik in het voorbije jaar de breedte
van het bestuurlijke werk in onze parochie
verkend en begin ik er grip op te krijgen.
Gelukkig werken we als bestuurders aan
de hand van dossiers die elk om een eigen
deskundigheid vragen. Samen bespreken
we wat er speelt, welke oplossingen er zijn
en dan wordt er zorgvuldig een besluit genomen en vervolgens
gecommuniceerd. Naar de locatieraad, naar de parochianen en
soms naar de pers.

Communicatie brengt mensen tot en bij elkaar en daarom blijf ik
iedereen bij locaties, in werkgroepen en in ons parochiebestuur
telkens weer vragen of dit ‘nou niet gecommuniceerd moet worden’.
Ondanks dat ‘communicatie’ – net als voetbal – veel stuurlui aan
wal kent die achteraf de betere oplossing in huis hadden, is het
prachtig om te zenden en te ontvangen. En als het beter kan, dan
horen we dat graag voor de volgende keer.

Dopen voorjaar 2020

Edwin

10 I

Communicatie van O tot Z

In memoriam Ben Kothuis

VAN DE BESTUURSTAFEL

Impulz

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

Da’s mooi, want communicatie legt niet alleen de verbinding tussen
O en Z (ontvangen en zenden), communicatie is ook de boodschap
zelf en de toon ervan. Juist dat vraagt van een communicator het
vermogen om in te schatten hoe de boodschap overkomt bij een
‘doelgroep’. Juist dat te beheersen maakt van communiceren een
vak waar ik van hoop het nog lang voor u te mogen doen.
Michiel Pouwels

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 02
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Advertentie

Gemengd Koor Volare zoekt nieuwe
dirigent

JA, kinderen of kleinkinderen
op zomerkamp!

Gemengd
Koor
Volare,
geloofsgemeenschap
OLV.
Tenhemelopneming-H.-Geest, Doetinchem, zoekt een nieuwe
dirigent. Hij/zij volgt Mariëtte Wasser op, die heeft aangegeven
na elf jaar te willen stoppen per 1 juni.

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.

Volare zingt één keer per twee à drie weken in de Eucharistieviering
van 11.00 uur.
De repetitieavond is donderdag van 19.45 tot 21.45 uur (aanpassing van tijden mogelijk).
Kunt en wilt u de nieuwe dirigent worden, meldt u zich bij Forty
Elbers, voorzitter. Allicht hebt u vragen en wilt u nadere informatie en toelichting, misschien wilt u zich opgeven en kunt u
iets vertellen over uzelf als kandidaat-dirigent. Reageer liefst snel,
hoe meer tijd als aanloop naar 1 juni hoe beter.
U kunt Forty bellen en mailen: 0314 – 33 55 94; 06 - 11 56 30
47; forty.elbers@gmail.com
Wij zien uit naar uw reactie, bestuur Volare

Gebed
De Nederlandse Bisschoppen wijzen op de mogelijkheid om op
zondag thuis de eucharistie op televisie te volgen op NPO 2
vanaf 10.00 uur. De bisschoppen vragen hun pastorale kader en
gelovigen om onderstaand gebed te bidden.

God, toevlucht in onze nood,
Kracht in onze vertwijfeling en angst,
Vertroosting in ziekte en lijden.
Wees ons, uw volk, nabij en genadig
Nu wij allen de gevolgen ondervinden
van het uitgebroken corona-virus.
Wees een Beschermer voor hen
die dit virus hebben opgelopen.
Wij bidden voor hen om hoop en genezing.
Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus
zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.
Wij bidden voor allen die werkzaam zijn
in de gezondheidszorg en in het openbaar bestuur.
Dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk
ten dienste van heel de samenleving.
Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons.
En dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons
bestaan ervaren.
Versterk ons geloof en onze hoop
zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven
aAan uw vaderlijke voorzienigheid.
Door Christus onze Heer.
Amen
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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?
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 jacqueline.kolfschoten@gmail.com.

Vernieuwing klokkenstoel Petrus en
Pauluskerk in Ulft (deel 2)

Op 2/3 mei is het
Roepingenweekend

De klokkenstoel is gedemonteerd
en naar beneden getransporteerd.
De klokken zijn met hijsbanden
boven in de toren opgehangen ,
hiervoor zitten speciale gaten in
de zolder. De firma Royal Eijsbouts
heeft de onderdelen van de ophanging van de klokken meegenomen
om te reviseren en de firma Vaags
molenwerken de klokkenstoel om
deze weer conform voorbeeld na
te bouwen. Als alles meezit zal in
week 14 de nieuwe onderdelen
weer na boven gehesen worden en
worden opgebouwd. Daarna wordt
in de Goede Week proefgedraaid en met Pasen kunnen de klokken
weer als vanouds luiden.
De nieuwe roosters voor de galmgaten kunnen dan worden aangebracht , want dat is echt wel nodig i.v.m. de grote hoeveelheid duiven.
Rest ons dan nog de nieuwe ledverlichting aan het kruis aan te
brengen, dit zal ongeveer in week 16 met een speciale hoogwerker
plaats vinden. We gaan er van uit dat dit alles ons zal lukken en dat de
Kerk er daarna weer prima uitziet.

Men denkt al snel dat zo’n Roepingenweekend
uitsluitend is voorbehouden aan de priesterroepingen en diakenroepingen. Dat zou m.i.
te kort door de bocht zijn. Zou het alleen dát
zijn, dan zouden we al die meisjes en jongens,
mannen en vrouwen, die als vrijwilliger werkzaam zijn in onze
geloofsgemeenschappen, zwaar tekort doen. Ook zij zijn geroepen.
Niet omdat zij op enig moment plotseling waren bevangen door de
heilige Geest of doordat men een of ander visioen kreeg. Nee, de
heilige Geest gaat volgens mij anders te werk. Bijvoorbeeld via een
vriend, vriendin, kennis of iemand van het pastoresteam of locatieraad die vertelt dat in die en die werkgroep men dringend verlegen
zit om versterking. Of jij daar in wilt duiken en die taak op je wilt
nemen. En dan is de keus aan jou.
Raak je geïnspireerd, wil je wat doen voor de geloofsgemeenschap
of draai je je hoofd naar de andere kant?
De zorg om vacatures in de gemeenschappen vervuld te krijgen is
een moeizaam proces. Niet uitsluitend binnen de kerkelijke organisatie. Soms lijkt het of je, net als Maria en Jozef in de kerstnacht,
bij elke deur waar je aanklopt de knip op de neus krijgt. “Kan niet,
geen tijd, niks voor mij, zoek maar een ander, ‘k heb niets met de
kerk”. En toch is men veelal gedoopt en maakt men deel uit van
de geloofsgemeenschap. Maar de vacature blijft open staan en de
taak wordt indien mogelijk opgevangen door de al te druk bezette
andere leden van de werkgroep.
Er zit natuurlijk wel een nadelig staartje aan deze ontwikkeling.
Wanneer vacatures niet meer vervuld kunnen worden, raken de
werkgroepen onbemand en moeten de werkzaamheden worden
stop gezet. Einde activiteit en einde werkgroep! Jammer maar
helaas.
Hoe vaker dit voorkomt des te sneller lopen de geloofsgemeenschap en de kerk leeg.
De vraag is of we dat willen en het lijdzaam over ons heen laten
komen of staan wij er voor open om de heilige Geest Zijn werk te
laten doen, om ons te inspireren, ons te laten voelen dat wij geroepen zijn en durven wij die oproep aan te nemen? Misschien niet op
de “oude” manier maar gericht naar de toekomst? Een nieuwe weg
inslaan, een nieuw initiatief?
Museum Valkhof in Nijmegen maakte onlangs bekend dat vrijwilligers van 75 jaar en ouder niet meer welkom waren. Mensen die al
jarenlang belangeloos hun tijd en energie hebben gestoken in het
in stand houden van het museum.
Stel je voor dat de Kerk deze regel ook zou hanteren. Er zou een
leegloop plaatsvinden van de kerkelijke organisatie en van de
geloofsgemeenschappen. Vrijwilligers zijn onmisbaar. Zij dragen de
geloofsgemeenschappen. Als vacatures niet meer kunnen worden
ingevuld, verdwijnt de draagkracht en is de geloofsgemeenschap in
de huidige vorm gedoemd te verdwijnen en zullen kerkgebouwen
in versneld tempo worden onttrokken aan de erediensten.
Ook de vrijwilliger is een geroepene evenals kandidaten voor het
priesterschap en diaken. Het is juist daarom zo belangrijk dat we
ons in het Roepingenweekend in het bijzonder richten tot de heilige
Geest. Om gehoor te geven aan Zijn roepstem en Hem de ruimte te
geven Zijn werk te doen in ons.

Locatieraad HH. Antonius-Petrus & Paulus, Ulft

MISSA BREVIS van Jacob de Haan in
Wijnbergen/De Huet
Op 4 april, Palmzaterdag, 19.00 uur, zingen Herenkoor Martinus
en Herenkoor In Laudem Dei de Missa Brevis van Jacob de
Haan in de H.-Martinus, Wijnbergen. Dirigent is Ton Harbers, de
orgelbegeleiding wordt verzorgd door Lau den Boer.
Deze aankondiging in dit deel, het parochiedeel van de
Vreugdebode, vat u dit liefst op als een hartelijke uitnodiging
die niet uitsluitend aan de geloofsgemeenschap H.-Martinus
Wijnbergen/De Huet is gericht, maar aan de hele Parochie Maria
Laetitia. Alle reden om hier blij mee te zijn.
De Missa Brevis van Jacob de Haan is een heel mooie, om niet te
zeggen heel populaire mis. Beide genoemde koren hebben deze
mis al samen gezongen op zondag 15 december in de Paskerk in
Doetinchem. Het verdiepte de beleving van de Eucharistieviering;
het werd door de kerkgangers hoog gewaardeerd.
Op 4 april weer deze mooie en door beide koren mooi gezongen
mis, nu in Wijnbergen.

TORENTJE, TORENTJE BUSSEKRUIT

Parochie Maria Laetitia

Jan Bekker

Het pastorale team, het parochiebestuur,
de locatiemedewerkers en
de redactie van de Vreugdebode
wensen u een Zalig Pasen!
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Parochie Maria Laetitia

Doordeweekse vieringen van 27 maart tot en met 14 mei 2020
ZORGCENTRA

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.

Croonemate
Doetinchem

vrijdag 10 april
vrijdag 17 april

15.00 uur
19.00 uur

Paasviering, op weg naar Pasen
geen viering

M. Tankink/A. v. der Heiden

Schavenweide Doetinchem
2e donderdag van de maand

donderdag 9 april
donderdag 14 mei

15.00 uur
15.00 uur

Woord- en Communieviering
Woord- en Communieviering

I. Wieggers
I. Wieggers

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

zondag 19 april
zondag 17 mei

10.00 uur
10.00 uur

Woord-en Communieviering
Woord-en Communieviering

M. Tankink
H. Bresser

Verzorgingshuis Pelgrim
Gaanderen

zaterdag 28 maart
zaterdag 11 april
zaterdag 25 april
zaterdag 9 mei

15.00 uur
15.00 uur
15.00 uur
15.00 uur

Woord-en gebedsviering
Oecumenische Paasviering
Woord-en gebedsviering
Woord-en Communieviering

M. Storteler
J. Brugman, M. Storteler
M. Storteler
J. Brugman

Antonia
Terborg

zaterdag 28 maart
zaterdag 4 april
donderdag 9 april
vrijdag 10 april
zaterdag 11 april
zaterdag 18 april
zaterdag 25 april
zaterdag 2 mei
zaterdag 9 mei

15.00 uur
15.00 uur
18.00 uur
15.00 uur
15.00 uur
15.00 uur
15.00 uur
15.00 uur
15.00 uur

Eucharistieviering
Palmzondag
Witte Donderdag
Goede Vrijdag
Paasviering
Woord-en Communieviering
Woord-en Communieviering
Woord-en Communieviering
Woord-en Communieviering

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

Debbeshoek
Ulft

zaterdag 28 maart
zaterdag 4 april
donderdag 9 april
vrijdag 10 april
zaterdag 11 april
zaterdag 18 april
zaterdag 25 april
zaterdag 2 mei
zaterdag 9 mei

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

Eucharistieviering
Palmzondag
Witte Donderdag
Goede Vrijdag
Paasviering
Woord-en Communieviering
Woord-en Communieviering
Woord-en Communieviering
Woord-en Communieviering

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

Schuylenburgh
Silvolde

woensdag 1 april
woensdag 8 april
zaterdag 11 april
woensdag 15 april
woensdag 22 april
woensdag 29 april
woensdag 6 mei
woensdag 13 mei

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

Oecumenisch
Eucharistieviering
Paasviering
Woord-en Communieviering
Woord-en Communieviering
Woord-en Communieviering
Oecumenisch
Eucharistieviering

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

Meulenbeek
Ulft

woensdag 1 april
woensdag 8 april
donderdag 9 april
vrijdag 10 april
zaterdag 11 april
woensdag 15 april
woensdag 22 april
woensdag 29 april
woensdag 6 mei
woensdag 13 mei

10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
15.00 uur
15.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur

Woord-en Communie
Woord-en Communie
Woord-en Communie
Kruisweg/Kerkkoor Genddringen
Woord-en Communie
Woord-en Communie
Woord-en Communie
Woord-en Communie
Woord-en Communie
Woord-en Communie

A. Koenders
A. Koenders
A. Morsink, A. Koenders
A. Koenders
A. Koenders
A. Koenders
A.Koenders
A. Koenders
A. Koenders
A. Koenders

Den Es
Varsseveld

zondag 12 april
zondag 10 mei

10.00 uur
10.00 uur

Woord- en Communieviering
Woord- en Communieviering

H. Bulsink
H. Bulsink

Zorgcentrum Dr. Jenny
Dinxperlo

elke laatste vrijdag

11.00 uur

Eucharistieviering

M. Smits

H. Martinus Etten

elke dinsdag

19.00 uur

Eucharistieviering

M. Smits

OLV. Tenh/ H. Geest Doetinchem

elke woensdag
19.00 uur
Iedere woensdag na de mis Rozenkransgebed
woensdag 1 april
19.00 uur
woensdag 13 mei
19.00 uur
elke vrijdag
10.00 uur

Eucharistieviering

H. Pauw

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

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

Telefoon 06 - 227 90 338 www.helminghoveniers.nl

De Roode Leeuw. Het moment is daar.
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Petrus en Pauluskerk Ulft

Ná de witte Donderdagviering van 19.00 uur
donderdag 9 april
Ná de Goede Vrijdagviering van 19.00 uur
vrijdag 10 april
1e zaterdag v. d. maand van 10-11 uur (tevens uitstelling van het Allerheiligste)
elke vrijdag
09.30 uur
Eucharistieviering
elke 1ste vrijdag v.d. maand 08.30-09.15
Biechtgelegenheid

M. Smits
M. Smits

H. Mauritiuskerk Silvolde

elke donderdag

09.30 uur

Rozenkransgebed

De Goede Herderkerk Dinxperlo

elke 1ste woensdag
woensdag 1 april

18.30 uur
18.30 uur

Eucharistieviering/Rozenkransgebed
Eucharistieviering/Rozenkransgebed

M. Smits
H. Pauw

H. Martinuskerk Gendringen

elke woensdag
elke vrijdag
elke 1ste vrijdag

10.00 uur
15.00-15.50
14.45 uur

Eucharistieviering
Openkerk m. uitstelling v.h. Allerheiligste
Rozenkransgebed

M. Smits

BOUW - EN INTERIEUR

BOUW- A
EN
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UMENTEN • THUISGEDENKEN
Fabriekstraat 18, 7005 AR DOETINCHEM
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Overig: Biechtgelegenheid

M. Smits
Eucharistieviering
geen viering in D’chem maar in Gaanderen H. Pauw
Eucharistieviering
H. Pauw
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De Huet - 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.

Een leven lang leren
De HOVO-cursussen worden hogelijk gewaardeerd. Door de cursisten, senioren willen blijven leren
en zijn nieuwsgierig, maar zeker door de docenten “ik zie een echt geïnteresseerde groep mensen
voor mij”.
De cursussen worden gegeven in de vorm van een hoorcollege. Geen tentamens, geen enkele druk.
Soms krijgt u vooraf extra informatie en -ter verdieping- leesmateriaal/ stencils toegezonden.
Uw deelname hoeft niet puur passief te blijven. Tijdens de cursus kunt al uw vragen en opmerkingen
kwijt, zowel plenair als in de koffiepauze. De onderlinge sfeer is zeer relaxed te noemen.
Het niveau van de cursussen is afgestemd op dat van eerstejaars studenten aan universiteit/
hogeschool.
De inzet van vrijwilligers bij de cursusorganisatie maakt een niet-commercieel tarief van 5 12,50 per
college-uur mogelijk.

Het resterende cursusprogramma van februari-april 2020:
- 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

Silvolde

‘De winkel is goed, maar we hebben te
weinig klanten’
Dit is de kracht, maar tevens ook het probleem. Mooie vieringen met
eventueel drie koren, in onze fraaie kerk, maar te weinig gelovigen die
onze kerk dan weten te vinden.
Het recente bericht dat de kerk in Wijnbergen haar religieuze functie
verliest, kwam voor sommigen als een schok en veroorzaakte een
grote teleurstelling. Die teleurstelling voelen wij ook en we vinden het
jammer dat we er met z’n allen niet in slagen de kerk weer wat voller
te krijgen.
Dit te geringe kerkbezoek lag uiteindelijk ten grondslag aan het besluit
om ons 240 jaar oude monumentale gebouw per 20 september a.s. te
sluiten.
Het artikel over de kerksluiting in de vorige Vreugdebode gaf aan dat
de toenemende druk op een kleiner en ouder wordende groep vrijwilligers ook een belangrijke reden was voor het besluit de kerk te sluiten.
We zouden onze grote groep vrijwilligers tekort doen om dit als
voornaamste argument te benoemen. In onze locatie zijn alle posities
betreffende locatieraad, pastoraatsgroepen, koren, kosters, lectoren en
alle overige werkgroepen (ongeveer 150 personen) volledig ingevuld.
Het bericht over de kerksluiting is over het algemeen begripvol ontvangen, maar er waren ook nog wel wat minder positieve reacties. We
kunnen dit volledig begrijpen, het is voor ons als locatieraad ook een
grote teleurstelling.
Wij vonden het wel zo eerlijk en netjes om het bericht van kerksluiting
en de Actie Kerkbalans tegelijk uit te voeren.
Wij hopen dat we samen de schouders er onder kunnen zetten om dit
traject van kerksluiting tot een goed einde te brengen.
Locatieraad H. Martinus-De Huet
René Tomesen, voorzitter

Actie Kerkbalans

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.

Zal de voorgenomen kerksluiting van onze kerk gevolgen hebben voor
de Actie Kerkbalans?
Deze vraag hield ons bezig bij de uitgifte van het vorige nummer. Het
is nou eenmaal niet uitnodigend eens flink je portemonnee te trekken
wanneer je weet dat de kerklocatie van jouw geloofsgemeenschap
gaat sluiten. Toch is besloten het op deze manier aan te pakken. We
vonden het eerlijker naar u als parochiaan om datgene wat wij wisten
met u te delen.
Heeft deze aanpak gevolgen gehad? We hebben de nodige verzoeken
tot uitschrijving uit onze administratie gehad, maar niet echt veel meer
dan andere jaren.
Heeft het gevolgen gehad voor de opbrengst? Hierop moeten wij
het antwoord nog even schuldig blijven. Door een andere aanpak
van retournering laat een onderbouwd eindbedrag nog even op zich
wachten. Wij houden u op de hoogte.

Kindervieringen rondom Pasen
in Silvolde
Palmpasen
De werkgroep Regenboog ondersteunt in de Goede Week twee
vieringen voor kinderen.
Op Palmzondag 5 april om 10.00 uur is er een gebedsviering,
waarbij de kinderen op een aantal momenten een belangrijke rol
spelen. Aan het begin van de viering gaan de kinderen met hun
palmpaasstok in een optocht door de kerk. Deze palmpaasstok
hebben ze zelf thuis gemaakt. De kinderen blijken het erg leuk te
vinden om zo’n paasstok zelf te maken samen met papa of mama.
Voor inspiratie en betekenis: raadpleeg de website www.geloventhuis.nl/thema.
Daarna gaan de kinderen naar de Ahsmannzaal om daar te praten
over Palmpasen en ook over samen delen.
Vervolgens dekken zij de tafels om in het tweede deel van de viering
met allen die naar de kerk gekomen zijn aan tafel te gaan. Hier
wordt het verhaal ‘Picknicken met God’ verteld. Natuurlijk wordt
ook gezamenlijk geproefd van de lekkere hapjes die de kinderen
hebben meegebracht.

Kinderpaaswake
De tweede viering voor kinderen is in de Goede Week op zaterdagmiddag 11 april om 17.00 uur in de Mauritiuskerk. In deze
oecumenische viering, inmiddels een mooie traditie, zal dominee
Gerjanne van der Velde voorgaan.
We gaan in deze viering van donker naar licht; van het donkere
begin van de paasnacht, waarin we ook zo goed de donkere dingen
om ons heen herkennen; dat wat ons somber maakt of wat we
moeilijk vinden. Het lijkt soms dat er geen lichtpuntje meer is. Maar
met Pasen vieren we juist dat het licht het altijd wint. Dat de wereld
kleur heeft gekregen. Dat zien we in de rituelen van water en licht
en we geven er woorden aan in het samen zingen en bidden.
We sluiten de viering af op het veldje van de scouting rondom het
vuur.
Kom je ook en neem gerust vriendjes, opa’s, oma’s, tantes, ooms
of buurvrouwen en buurmannen mee. Samen het feest van eeuwen
vieren met taal van nu.

Lees verder op pagina 35 en 36 over locatie Silvolde

Werkgroep Kerkbalans

Vooraankondiging
Zaterdag 16 mei om 19.00 uur bent u van harte welkom in een
Mariaviering in de kerk van de H. Martinus in Wijnbergen.

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
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Parochie Maria Laetitia

Weekendvieringen van 27 maart tot en met 14 mei 2020
WEEKEND

Zaterdag 28 mrt.
Zondag 29 mrt.
5e zondag van de
veertigdagentijd

OLV. Tenhemelopneming - H. Geest
Doetinchem

H. Martinus - De Huet
Wijnbergen/Doetinchem

H. Augustinus - H. Martinus
Gaanderen

H. Martinus
Etten

HH. Antonius - Petrus & Paulus
Ulft

Zo. 29 mrt. 11.00 uur
Eucharistieviering/H. Pauw
Volare

Za. 28 mrt. 19.00 uur
Communieviering/M. Tankink
Monte Vino

Za. 28 mrt. 19.00 uur
EV/presentatieviering/H. Pauw
Gemengd koor

Za. 28 mrt. 19.00 uur
Eucharistieviering/M.Smits
Kerkkoor

Zo. 29 mrt. 9.30 uur
Eucharistieviering/M. Smits/Kerkkoor
Zo. 29 mrt. 14.30 uur
Engelse mis/M. Smits

Za. 4 apr. 19.00 uur
Eucharistieviering/H. Pauw
Herenkoor/In Laudem Dei

Za. 4 apr. 18.00 uur
Palmpasenviering v. kinderen/Werkgroep

Za. 4 apr. 19.00 uur
Eucharistieviering/M.Smits/Kerkkoor

H. Martinus
Gendringen

Za. 28 mrt. 17.30 uur
Communieviering/Parochianen
Kerkkoor

Vieringen van 28 en 29 maart vervallen. Kijk op www. maria-laetitia.nl voor actuele informatie.

Zaterdag 4 april

Zondag 5 april
PALMZONDAG

Zo. 5 apr. 11.00 uur
Eucharistiev./KND/H. Pauw/Cantor

Donderdag 9 april
Witte donderdag

Do. 9 apr. 19.00 uur
Eucharistieviering/biechten
H. Pauw/J. van Heugten
Ettens Kerkkoor

Vrijdag 10 april
Goede Vrijdag

18 I

De Goede Herder
Dinxperlo

Vrij. 10 apr. 15.00 uur
Kruisweg met kinderen
M. Tankink/werkgroep
Vrij. 10 apr. 19.00 uur
Kruisverering/biechten
H. Pauw/J. van Heugten
In Laudem Dei

Zaterdag 11 april
stille zaterdag

Za. 11 apr. 20.30 uur
Paaswake/H. Pauw/J. v. Heugten
Gemengd koor Gaanderen

Zondag 12 april
HOOGFEEST VAN PASEN
Maandag 13 april
TWEEDE PAASDAG

Zo. 5 apr. 9.30 uur
Eucharistieviering/H. Pauw/Gemengd koor

Zie OLV of P&P Ulft

Vrij. 10 apr. 19.00 uur
Kruismeditatie
Parochianen
Dameskoor

Zie OLV of P&P Ulft
Zo. 5 apr. 9.30 uur
Eucharistieviering/M. Smits/Kerkkoor

Zie OLV of P&P Ulft

Zie OLV of P&P Ulft

Vrij. 10 apr. 8.30 uur
Kruisweg kind./jongeren
Werkgroep
Vrij. 10 apr. 19.00 uur
Kruisweg
IPK

Zie OLV of P&P Ulft

Do. 9 apr. 19.00 uur
Eucharistieviering
M. Smits
Kerkkoor Gendringen

Zo. 5 apr. 10.00 uur
Lekenviering/Kerkkoor

Zie OLV of P&P Ulft

Zie OLV of P&P Ulft

Vrij. 10 apr . 15.00 uur
Kruisweg
Kerkkoor
Zie OLV of P&P Ulft

Vrij. 10 apr. 19.00 uur
Kruisverering
M. Smits
Kerkkoor

Zie OLV of P&P Ulft

Zie OLV of P&P Ulft

Zie OLV of P&P Ulft

Zie OLV of P&P Ulft

Zie OLV of P&P Ulft

Zie OLV of P&P Ulft

Zie OLV of P&P Ulft

Za. 11 apr. 20.30 uur
Paaswake/M. Smits
Kerkkoor

Zo. 12 apr. 11.00 uur
Eucharistiev./KND/H. Pauw/Volare
Ma. 13 apr. 11.00 uur
Eucharistievier./M. Smits/Cantor

Zie OLV of P&P Ulft

Zo. 12 apr. 9.30 uur
Eucharistiev./H. Pauw/Gemengd koor
Zie OLV of P&P Ulft

Zo. 12 apr. 11.00 uur
Communieviering/J. v. Heugten
Kerkkoor
Zie OLV of P&P Ulft

Zo. 12 apr. 9.30 uur
Eucharistieviering/M. Smits/Kerkkoor
Ma. 13 apr. 9.30 uur
Eucharistieviering/H. Pauw/Kerkkoor

Zo. 12 apr. 10.00 uur
Eucharistievier.G. Peters/Gemengd koor

Zo. 12 apr. 11.00 uur
Eucharistieviering/M. Smits/Kerkkoor

Zie OLV of P&P Ulft

Zie OLV of P&P Ulft

Zaterdag18 april
Zondag 19 april
2e zondag van pasen

Zo. 19 apr. 11.00 uur
Eucharistieviering/1e H. Communie
M. Smits/Singing Kids

Za. 18 apr. 19.00 uur
Eucharistieviering
M. Smits/Dameskoor

Za. 18 apr. 19.00 uur
Eucharistieviering
H. Pauw/Liberate

Zie OLV of P & P Ulft

Zo. 19 apr. 9.30 uur
Eucharistieviering
H. Pauw/Ettens kerkkoor

Zo. 19 apr. 10.00 uur
tentviering/J. v. Heugten/Bochanen
alle koren&Harmonie St. Antonius

Zo. 19 apr. 11.00 uur
EV/1e H. Communie
H. Pauw/Kerkkoor

Zaterdag 25 april
Zondag 26 april
3e zondag van pasen

Zo. 26 apr. 11.00 uur
Eucharistieviering
H. Pauw/In Laudem Dei

Zie OLV of P&P Ulft

Zo. 26 apr. 9.30 uur
Parochianen
Cantor

Za. 25 apr. 19.00 uur
Eucharistieviering
M. Smits/Kerkkoor

Zo. 26 apr. 9.30 uur
Eucharistieviering
M. Smits/Kerkkoor

Za. 25 apr. 17.30 uur
Eucharistieviering
H. Pauw/Gemengd koor

Eucharistieviering
H. Pauw/Kerkkoor
Za. 25 apr. 17.30 uur

Zaterdag 2 mei
Zondag 3 mei
4e zondag van pasen
Zaterdag 9 mei
Zondag 10 mei
5e zondag van pasen

Zo. 3 mei 11.00 uur
Eucharistieviering/H. Pauw
Volare
Zo. 10 mei 11.00 uur
Eucharistieviering/KND/M. Smits
Cantor

Zo. 3 mei 9.30 uur
Eucharistieviering/H. Pauw
Gemengd koor
Zo. 10 mei 9.30 uur
Communieviering/J. v. Heugten
Gemengd koor

Za. 2 mei 19.00 uur
Eucharistieviering/M.Smits
Kerkkoor
Za. 9 mei 19.00 uur
Eucharistieviering/H. Pauw
Kerkkoor

Zo. 3 mei 9.30 uur
Eucharistieviering/M. Smits
Kerkkoor
Zo. 10 mei 9.30 uur
Eucharistieviering/H. Pauw
Ettens kerkkoor

Zie OLV of P&P Ulft

Za. 2 mei 17.30 uur
Communieviering/Parochianen
Kerkkoor

Zo. 10 mei 10.00 uur
jubileumsviering
C. Peters/Gemengd koor

Zie OLV of P&P Ulft
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Zie OLV of P&P Ulft

Za. 2 mei 19.00 uur
Communieviering/J. van Heugten
Monte Vino
Zie OLV of P&P Ulft
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Azewijn-Ulft-Varsselder/Veldhunten
Azewijn-Ulft-Varsselder Veldhunten

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
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: envelop in de brievenbus Mattheusplein 1
(aan de buitenmuur van de Mariakapel) o.v.m. kerkberichten.

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.

Sam’s Kledingactie
Zaterdag 4 april 2020 van 9.00 - 12.00 uur
Portaal R.K. Mattheuskerk, Mattheusplein 2, Azewijn
Ook dit jaar is er weer de kledinginzamelingsactie van Sam’s
Kledingactie voor Mensen in Nood. Dankzij uw gebruikte kleding
en schoeisel kunnen wij in Ethiopië ca. 5.000 mensen voorzien van
schoon drinkwater en sanitair. U kunt uw kleding in gesloten plastic
zakken inleveren op bovenstaande locatie.
Hartelijk dank voor uw donatie!

Carnavalsviering zondag 23 februari
Wie Azewijn een beetje kent weet dat er volop carnaval wordt
gevierd. Niet zomaar… maar het start met een schitterende
optocht op zaterdag. Het feest wordt daarna altijd voorgezet in
het café en de zaal van het `t Aschwinhuus tot in de late uurtjes.
Het is daarom ook ontzettend knap van de mensen van het `t Aschwinhuus dat zij op zondagmorgen de zaal om tien uur alweer netjes en
schoon hadden om een waardevolle carnavalsviering te houden.
Voorganger Jan van Heugten heeft samen met het kerkkoor, popkoor
U-nique en de R.K. Fanfare St. Joseph een prachtige viering gehouden.
De muzikale klanken zorgden voor menige kippenvelmomenten.
Prins Edwin de tweede en zijn gevolg hebben op gepaste wijze een
bijdrage geleverd aan deze viering. De mooie boodschap van de
voorganger was om met carnaval te proberen een dialoog aan te gaan
met mensen met wie je in het dagelijks leven misschien onenigheid
mee hebt. Hierna kun je weer proberen samen op pad te gaan.
Na de viering kregen alle mensen een heerlijk kopje koffie met krentenwegge aangeboden, dit zorgde voor een gezellig samenzijn voor jong
en oud. Dit kon wel als gevolg hebben dat er sommige mensen vele
uurtjes later pas zijn thuisgekomen en zich verantwoordden met de
woorden: “het was een lange viering”.
De mooie werkelijkheid is hier natuurlijk de verbondenheid tussen het
geloof en een gezellig
samenzijn om
te vieren.
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Sam’s Kledingactie
De inzameling van Samskledingactie voor Mensen in Nood
wordt gehouden op vrijdag 3 en zaterdag 4 april.
U kunt uw gebruikte kleding, schoeisel en huishoudtextiel in gesloten plastic zakken afgeven op vrijdagmiddag van 13.30 tot 18.00 en
zaterdagmorgen tot 12.00 uur in het zijportaal van de kerk.
De opbrengst van deze voorjaarsactie is bestemd voor een project
in Liben, Zuidoost Ethiopië. Het gebied ligt op de grens tussen twee
etnische groepen: de Oromia en de Somali. In 2016 waren de spanningen tussen de twee groepen sterk opgelopen met als gevolg dat er
grote aantallen mensen uit hun dorpen gevlucht zijn en elders een
tijdelijk onderkomen gezocht hebben.
Nu is de situatie gestabiliseerd en keren velen weer terug naar hun
dorp. Om een levensvatbare terugkeer te garanderen is het nodig dat
de dorpelingen middelen van bestaan hebben en voorzieningen voor
schoon water.
Als gevolg van hun afwezigheid en de strijd is een groot deel van
de lokale infrastructuur voor watervoorziening en landbouw productie
verwaarloosd of zelfs verwoest.
Hartelijk dank voor uw donatie!

Actie Kerkbalans
Tussenbalans
Bijna alle binnengekomen antwoordformulie2020
ren zijn verwerkt, evenals alle bankafschriften.
Alle deelnemers moeten we heel hartelijk dank zeggen voor hun
(toegezegde) bijdrage.
Helaas moeten we echter constateren dat het tot nu toe minder goed
gaat dan vorig jaar.
Zonder uw bijdragen in geld en tijd kan onze kerk/geloofsgemeenschap niet optimaal functioneren. Ook positief is dat er
bijdragen binnenkomen van onze medeparochianen, dus van andere

geloofsgemeenschappen. Waarschijnlijk trouwe bezoekers van het
oecumenisch centrum.
Ook alle vrijwilligers (lopers en administratie), heel hartelijk dank.
Speciaal alle invallers die plotseling taken moesten overnemen.
Helaas heeft nog niet iedereen het antwoordformulier ingeleverd.
Vandaar een tussenbalans! Aan alle aangeschreven personen vragen
wij of ze dit op korte termijn alsnog willen doen.
Wilt u de antwoordenvelop alstublieft in de brievenbus van het secretariaat (J.F. Kennedyplein 9) doen. Antwoordformulieren met een
antwoordnummer kunt u ook - dus zonder postzegel - in de oranje
postbus doen.
Misschien kunnen deze antwoordformulieren alsnog het verschil van
een paar duizend euro goedmaken.
Uw vrijwillige bijdrage mag natuurlijk ook (zonder antwoordformulier) altijd op de rekening van onze kerkbalans gestort worden
(NL88RABO0363809872 t.n.v. kerkbalans Petrus en Paulus).
Voor de duidelijkheid wijzen wij u erop dat de bijdragen op de rekening
van ONZE Petrus en Pauluskerk komt en dus niet op de algemene
rekening van Parochie Maria Laetitia!

VARSSELDER-VELDHUNTEN

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.

Terugblik op de viering
Op zaterdag 29 februari was er een ver”schrikkel”ijk mooie viering.
Een extra dag in de vier jaar, een extra moment, dus een extra viering.
De zang van het Gemengd Koor uit Netterden en de mooie teksten
maakten het een waardevol geheel.
Fijn dat u de tijd heeft genomen naar deze viering te komen.

Werkgroep Actie Kerkbalans

Dodenherdenking 4 mei 2020
Gedoopt
16 februari 2020
- Finn Siemes, De witte Rieteweg 52, Mariënvelde.
- Joep Sewalt, Leemlandseweg 12, Varsselder.
- Koen Bleumer, Emmerikseweg 18a, Netterden.
- Veronique van Rekum, Boterweg 4, Silvolde.
Welkom als nieuwe parochianen!

Overleden
25-02-2020
Dhr. Bertus te Pas, Binnenweg 10, 7071 AE Ulft.
Zijn begrafenisplechtigheid heeft plaatsgehad op 3 maart in
besloten kring.

Op maandag 4 mei zal het 4-mei comité om 19.00 uur de jaarlijkse
dodenherdenking houden in het kerkgebouw. Aansluitend volgt buiten
de kranslegging en de twee minuten stilte.
In dit speciale jaar, dat we onze 75 jaar vrijheid vieren, mag er eigenlijk
niemand bij deze herdenking ontbreken. De tamboers van het O.L.V.
gilde, het Huntenkoor, Leo Jansen, Marlou Kroesen en pipe-speelster
Annemieke van Doesburg zullen de muzikale omlijsting voor hun
rekening nemen.
En naast de herdenking op 4 mei zal er in de ochtend van 5 mei een
groot gezamenlijk vrijheidsontbijt worden gehouden aan lange tafels
die gedekt staan op de vernieuwde Hoofdstraat. Iedereen mag om
9.30 uur aanschuiven.
Samen vieren dat je al 75 jaar zo in vrijheid leeft, dat dit gewoon kan.
Jong en oud, groot en klein, alleen of samen, iedereen past aan deze
tafel.
Weet dat u welkom bent.
Werkgroep “Sterk voor de Kerk”

28-02-2020
Mevr. Corrie Eringfeld, Debbeshoek 14A, 7071 XK Ulft.
Haar uitvaartdienst en begrafenisplechtigheid hebben plaatsgehad op 6 maart.
Wij wensen hun nabestaanden veel sterkte!

Eerstvolgende geplande vieringen
Op vrijdag 10 april, Goede Vrijdag, willen we om 19.00 uur een avondwake houden voor Jezus. Het koor Sereen komt zingen en de teksten
zullen ons iets vertellen over de staties van toen en de link naar onze
tijd van nu.
We nodigen u van harte uit om deze avondwake bij te wonen.
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Breedenbroek - Dinxperlo

Beste medeparochianen,

BREEDENBROEK

Mededelingen

In de Vreugdebode van eind vorig jaar hebben we u geïnformeerd over
de voorgenomen plannen met ons kerkgebouw.

Vieringen:
- Gebedsvieringen: Dagkapel 19.00 uur zaterdag 4 april en
zaterdag 2 mei
Gebedsintenties worden hier gelezen en in Dinxperlo
- Pasen zondag 12 april
Eucharistieviering in Dinxperlo 10.00 uurDodenherdenking maandag 4 mei

Al vanaf 2015 zijn we in overleg met de gemeente over een herbestemming van dit gebouw. Onze insteek was om het gebouw te behouden
voor ons dorp en onze geloofsgemeenschap. Omdat het een gemeentelijk monument betreft, heeft het heel wat voeten in de aarde gehad
om tot een passende oplossing te komen. Echter wij kunnen u melden
dat de bouwvergunning eind 2019 is verleend voor de verbouw en
gedeeltelijke sloop van het kerkgebouw.
De pastorie met ondergrond zal worden verkocht en de kerk zal
gedeeltelijk worden gesloopt. Wat overblijft is het behoud van de oude
contouren van de kerk met daar binnenin een multifunctionele ruimte
die we gaan gebruiken voor onze (maandelijkse) gebedsvieringen.
Echter, bieden we straks ook de mogelijkheid om deze ruimte breder
in te zetten voor ons dorp?
Het ontwerp van ERS architecten voorziet in een energiezuinige onderhoudsarme ruimte waarin we jaren vooruit kunnen. Samen met zoveel
mogelijk plaatselijke ondernemers, met onze vrijwilligers en mogelijk
ook met steun van u zijn we er van overtuigd dat dit een succes gaat
worden en positief zal bijdragen aan de leefbaarheid van ons dorp en
de continuïteit van onze geloofsgemeenschap.

Vastenactie
Bij deze Vreugdebode treft u ook het vastenactiezakje aan.
De meeste wijkhoofden komen het collectezakje weer bij u ophalen.
Mocht dit bij u niet het geval zijn of het wijkhoofd heeft u niet thuis
aangetroffen, deponeer dan uw gave in de brievenbus van de pastorie.
Collectedoel; kijk op pagina 7 in dit blad. Bij voorbaat dank.
MOV werkgroep

Werken aan de toekomst

We blijven uiteraard onderdeel van de Parochie Maria Laetitia, als
locatieraad zullen we ons daarvoor blijven inzetten. Echter het nieuwe
“gebouw” zal worden ondergebracht in een stichting die de (ver-)
bouw, het beheer en de exploitatie voor haar rekening neemt. U wordt
hierover nog nader geïnformeerd.
Voor deze nieuw op te richten stichting zoeken we nog naar een
passende naam. Heeft u een idee hoe de stichting zou kunnen heten, laat ons dit dan weten.
U kunt uw suggestie inleveren op het
secretariaat of mailen naar pastoriebreedenbroek@interbeek.nl.
De begraafplaats blijft zoals het nu is.
Als alles volgens planning verloopt
zullen we midden dit jaar starten
met sloop/verbouw en zal de
pastorie voor verkoop worden
aangeboden.
We houden u op de hoogte!
Bijgaand een impressie van
het gebouw zoals het er
straks gaat uitzien.

DINXPERLO

Mededelingen

Tot vrijheid geroepen
75 JAAR VRIJHEID VIEREN

Agenda:
Donderdag 26 maart:
om 09.30 uur vergadering van de locatieraad. Onderwerpen die
u graag besproken wilt zien kunt u voortijdig aangeven aan onze
secretaris, tel. 0315 - 65 34 05 of rkdinxperlo@mlparochie.nl
Zaterdag 28 maart:
herdenking van de burgerslachtoffers en militairen uit Dinxperlo,
De Heurne en Breedenbroek, ter gelegenheid van 75 jaar
Samen Vrijheid Vieren. De ceremonie vindt plaats op de oude
Begraafplaats aan het Kerkhofpad in Dinxperlo.
Zondag 12 april:
Paaszondag. Hij is verrezen! Om 10.00 uur is de eucharistieviering. Voorganger is pastoor Hans Pauw. Het gemengd koor zal
de viering ondersteunen. U bent van harte welkom.
Woensdag 22 april:
Seniorenmiddag voor 65-plussers in de parochiezaal. We doen
het paasfeest dunnetjes over. We beginnen om 14.30 uur met
een Woord- en Communieviering. Hierna praten we elkaar bij
onder het genot van koffie/thee-met-wat-erbij. Daarna volgt
een gevarieerd programma met o.a. de overbekende Bingo met
prachtige prijzen, gelardeerd met een hapje en drankje.
U bent 65+? Weet u van harte welkom.

Wij wensen u allen een goede
voorbereiding op…
en een zalig Pasen
In de week voor Pasen, de Goede Week, worden de zakjes van
de vastenactie 2020 bij u in Dinxperlo aan de deur opgehaald.
Dit is in de week van maandag 6 april t/m donderdag 9 april
Laat onze collectanten niet voor niets aan de deur komen.
Het project van deze vastenactie kunt u lezen op pagina 7 van
deze Vreugdebode.
Alvast heel erg bedankt voor uw giften voor onze medemensen

Een gezamenlijke Duits-Nederlandse dienst, hoe bijzonder is dat. We
vieren dan ook iets heel bijzonders: al 75 jaar leven we in vrede en
vrijheid met elkaar.
Als gelovigen van beide kanten van de grens willen we dat samen
vieren. We willen God danken voor de vrijheid, waarin we mogen
leven. Ook willen we stil staan bij de opdracht die God ons geeft om
die vrijheid in stand te houden.
Op zondag 19 april mogen we als kerken gebruik maken van de feesttent van de Dinxperlose VVN.. Hier houden we een gezamenlijke dienst
van de Evangelisch-reformierte Kirchengemeinde Suderwick/Spork, de
Katholische St. Michaelkirche Suderwick, de Protestantse gemeente
in Dinxperlo, de RK Goede Herderkerk Dinxperlo en de RK Petrus en
Paulus Breedenbroek.
De voorgangers zijn ds. Peter Bochanen, pastoor Ansgar Drees, diaken
Jan van Heugten en predikant Jens Neuhaus. Muzikale medewerking
wordt verleend door Harmonie St. Antonius en een gezamenlijk koor
bestaande uit leden van de cantorij van de Protestantse gemeente te
Dinxperlo, het RK koor Breedenbroek - Dinxperlo en het RK koor St.
Michaelkirche onder leiding van Frank Knikkink.
Deze dienst is onderdeel van een estafette van diensten in de gemeenten Aalten en Bocholt. Deze estafette is op 12 januari van start gegaan
in de synagoge in Aalten en loopt tot 3 mei.
Een overzicht van deze estafette en een korte impressie van activiteiten die hebben plaatsgevonden, vindt u op de Nederlands-Duitse
website www.geroepentotvrijheid.nl
De dienst op zondag 19 april begint om 10.00 uur. Plaats van samenkomst is de feesttent aan de Helmkamp in Dinxperlo. Er staan 800
stoelen klaar. Iedereen is van harte welkom.
Wie slecht ter been is kan met een rolstoel vanaf de straat naar de
ingang van de tent worden gereden.
Gerdi Schluetter

.
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Doetinchem

Beste jongens en meisjes,

In gesprek met...

Theo Hakvoort

De boerderij waar Theo Hakvoort opgroeide, lag in Bathmen, een heel
eindje richting Joppe. Daar ging hij naar de kerk, maar zijn school, een
openbare, stond in Bathmen. Een kilometer of acht, negen lagen ze uit
elkaar. Je ging in die tijd als kind vaak ook door de week naar de kerk,
zo niet elke schooldag. Toen Theo acht was, werd hij misdienaar. Onder
lestijd ging hij één keer per week ‘naar de catechismus’… in Joppe.
Geloven is wat het is, maar voor Theo was het ook… fietsen. Naar de
catechismusles fietste vrijwel niemand met hem mee, want er waren
maar drie katholieke gezinnen in die streek. De protestantse kinderen
noemden hen wel eens ‘Roomse kachelpiepen’. Hij had na zo’n jeugd
best een pesthekel aan de kerk kunnen hebben, zou je denken. Theo:
„Ik kan er wel om lachen; het heen-en-weer fietsen was zo erg niet en
dat naroepen viel ook wel mee. Mijn vader had flair, daardoor zat ons
grote gezin er goed tussen.”
Die best prettige herinnering aan zijn jeugd betekende overigens lange
tijd niet dat Theo zich als een gek op vrijwilligerswerk in de kerk stortte.
Hij had er simpelweg de tijd niet voor. „Ik was al mijn tijd kwijt aan de
bakkersvakschool, eerste deel in Zwolle, tweede deel in Wageningen,

Gevraagd: vrijwilliger beheer
begraafplaats Vredehof
De Vredehof aan de Emmastraat ziet er zeer verzorgd uit. Daar zorgen
de drie vrijwilligers-tuinmannen voor. De beheerder overlegt met hen
en regelt de zaken die daaruit naar voren komen. Bij een begrafenis
verzorgt hij de contacten met de familie en de uitvaartonderneming.
Daar komt enige administratie bij kijken. Financiële zaken gaan naar
de penningmeester van onze Locatieraad, Thea Pelgrom.
Wij zoeken iemand die de beheertaak wil uitvoeren. Het is geen zware
taak; we hopen dat u er iets voor voelt en zich aanmeldt om u nader te
oriënteren. Dat kan, graag wat ons betreft. Bel, mail en/of kom koffie
drinken; zie voor de gegevens en tijden de op één na laatste pagina
van de Vreugdebode.

21 maanden bij de marine, weer een stukje school tussendoor en later
bakker in loondienst in Apeldoorn, Rijssen en Meppel. Dat ging in
die tijd altijd zonder contract, het schoot niet op. Ik wilde graag als
zelfstandig bakker aan de slag. In Doetinchem lukte dat.”
Zijn mooie bakkerszaak lag schuin tegenover de herenmodezaak van
Theo Stoverinck. Die lokte hem al vrij snel, nadat beiden begin deze
eeuw hun zaak beëindigd hadden, de tuin rondom de Paskerk in…
om daar te werken uiteraard. „Ik hoefde het niet alleen te doen, nee
samen met anderen, wel zo gemakkelijk en gezellig! Een jaar of drie
later werd ik gevraagd als koster en ik werd ook acoliet, ik weet niet
meer wat ik het eerst deed, maar ik groeide vanzelf van het een in
het ander. Het bevalt me. Behalve Theo Stoverinck en ik was ook Ton
Mullink koster.” Toen die relatief jong helaas stierf, lukte het hun Wim
Bockting en Geert Bulsink erbij te halen; met het tuinwerk stopte Theo.
„We zijn een goed kostersteam, we zijn bereid elkaar bij te springen.
Dat gebeurt ook op grotere schaal, bij en met de acolieten en bijvoorbeeld de tuinploeg, vooral ook bij de jaarlijks eenmalige activiteiten,
zoals de inrichting van de kerk voor Kerstmis en de oliebollenactie.”
„Het kosterswerk is niet moeilijk, maar je moet aan veel dingen
denken: zorgen dat onder andere kaarsen,
hosties, miswijn op voorraad blijven, alles
klaar hebben voor de viering - gewone
vieringen en bijzondere zoals uitvaarten
- je wijst mensen de weg en maakt een
praatje, en bij alles zorg je ervoor op tijd
klaar te zijn, want ruim voor de aanvang
van de viering komt deze en gene binnenlopen en komen er vragen. Ben je koster
van de week, hou dan rekening met
aardig wat uren aan inzet.”
„In je beroepsleven”, zegt Theo, „moet je wel eens een impopulaire
beslissing nemen. In het vrijwilligerswerk hoeft dat niet. Er is geen
materieel belang. Je trekt met elkaar op, maakt elkaar een compliment
en vergeet niet het kopje koffie op zijn tijd. Het kan gemakkelijk gezellig en plezierig zijn. Ik denk er niet aan te stoppen!”
Gerard Bomers
Foto: Ton Harbers

Actie Kerkbalans 2020
Wanneer u dit leest, is het deel ‘actie’ van
de Actie Kerkbalans 2020 voor het grootste
deel achter de rug. Ze kon alleen maar slagen,
doordat vele tientallen vrijwilligers er voor zorgden dat de actie volgens
plan verliep. De meesten van hen zijn de lopers die de enveloppen
thuis bezorgen en waar nodig ook weer ophalen. Maar voordat de
lopers op pad gaan, moet de actie administratief sterk in de steigers
staan. Anders dan in de bouw zijn bij ons de steigers het fundament.
Gelukkig heeft onze administratie veel ervaring opgebouwd. Als alles
binnen is, komt nog de verwerking van de gegevens. Tussen de eigenlijke actie en de verwerking zitten degenen die een bijdrage toezeggen
en deze dit jaar overmaken. Ook de gevers zijn vrijwilligers. De actie is
van begin tot eind vrijwilligerswerk! Daar mogen we best trots op zijn.
En… het zou mooi zijn als het ook nog aanstekelijk zou werken op
degenen die nog buiten de actie zijn gebleven. Kom erbij, daar worden
we in onze geloofsgemeenschap met ons allen beter van!
Het is nog afwachten hoe de opbrengst zal zijn. We zijn hoopvol en
danken iedereen die heeft bijgedragen aan het welslagen van Actie
Kerkbalans 2020.

In memoriam Theo Raben

De dertien jongens en meisjes die hun Eerste Heilige Communie gaan
doen, hebben zich inmiddels voorgesteld tijdens de presentatieviering van 14 maart in Wijnbergen. Wij hopen dat ze nog een mooie
voorbereidingstijd hebben en op zondag 19 april een mooie Eerste
Heilige Communie vieren in de OLV. En natuurlijk hopen we dat het
thema van de voorbereiding, ‘Blijft dit doen’, vervolg mag krijgen en
dat we de communicanten nog vaak terugzien tijdens familievieringen
en kindernevendiensten.

Op woensdag 19 februari, een maand na zijn 85-ste verjaardag, stierf Theo Raben, kort na een ingrijpende operatie waar
hij zijn hoop op herstel sterk op had gevestigd. Deze treurige
afloop maakt zijn overlijden extra verdrietig voor zijn kinderen
en kleinkinderen, maar ook voor ieder in onze geloofsgemeenschap die hem kende.
Woensdag 26 februari namen we in een gezongen uitvaart
afscheid van hem, waarna zijn kinderen en kleinkinderen hem
begeleidden naar het crematorium Slangenburg.
Bij de vrijwilligers was hij bekend en geliefd. Kort na het
overlijden van Diny, zijn vrouw, in maart 2012, begon hij
als vrijwilliger met het fraai opknappen en renoveren van
de kroonluchters voor in de kerk. Zijn technische kunnen en
toewijding heeft hij in de loop van de tijd steeds weer bewezen.
Hij had een groot aandeel in de ingrijpende vernieuwing van
het verlichtingssysteem in de Paskerk, maar bleef ook daarna
volop betrokken bij het technisch onderhoud. Dat was niet het
enige, Theo deed zijn werk graag en liet merken dat het gezelschap van anderen hem beviel. Hij was een sympathieke man,
altijd goed gemutst en bereid tot een helpende hand.
Wij gedenken hem in hartelijke dank.

Intussen is carnaval voorbij, Aswoensdag is geweest en nu zitten we
in de vastentijd. Zoals we ons met advent voorbereiden op Kerstmis,
zo bereiden wij ons nu voor op Pasen. In april is er voor de kinderen
dan ook weer veel te doen. Op zondag 5 april is het Palmpasen. We
nodigen alle kinderen uit om een mooie palmpaasstok mee te nemen
naar de kerk, want natuurlijk lopen we mee met de processie in de
kerk. Daarna is er een kindernevendienst en gaan we met de kinderen
aan de hand van het Evangelie knutselen. Ook heeft de werkgroep
mooie vieringen in petto voor Witte Donderdag en Goede Vrijdag.
Deze zijn ook zeker voor de communicanten heel leerzaam, omdat
ze aansluiten bij de voorbereiding van de Eerste Heilige Communie.
Want weet je nog wat nou precies een hostie is? En waarom mogen
wij deelnemen aan het ontvangen van deze hostie? We sluiten af met
een mooie kindernevendienst tijdens de paasviering. Zien we jullie dan
ook? Je bent van harte uitgenodigd.

Namens Locatieraad & Pastoraatgroep, Gerard Bomers

In memoriam Ben Kothuis
Op 7 februari overleed Ben Kothuis, 86 jaar oud.
Vrijdag 14 februari werd hij na de gezongen uitvaartmis
begraven op De Vredehof aan de Emmastraat.
De pers bracht bij zijn dood in herinnering dat hij van 1982
tot 1998 CDA-wethouder Financiën & Personeel was, een
indrukwekkend aantal jaren in vier opeenvolgende bestuursperioden. Ben heeft veel
maatschappelijke functies
vervuld en werd daarvoor
gedankt en geëerd met
een onderscheiding als
Ridder in de Orde van
Oranje-Nassau.
„Voor bestuurlijke bezigheid was ik meer in de
wieg gelegd dan voor
sport”, zei Ben in het
portretje van hem dat
ik begin 2018 voor de
Vreugdebode schreef. Hij
was toen 60 jaar lid van
een kerkkoor, de meeste jaren van Herenkoor In Laudem Dei
van onze Paskerk. De Gregoriusvereniging beloonde hem met
goud.
Die lange perioden van dienstbaarheid accentueren zijn trouw
en toewijding, ook aan minder spectaculaire bezigheden,
zoals de correctie van de kopij voor de Vreugdebode. Hij deed
het tot zijn dood.
Wij condoleren van harte Diny, zijn vrouw, en zijn kinderen en
kleinkinderen, en herdenken hem met respect en waardering.

Foto: Ton Harbers

Gedoopt
- Tijn ten Have, Koninginnelaan 46, Doetinchem
- Nout ten Have, Koninginnelaan 46, Doetinchem
- Loua Vonhof, Schubertlaan 19, Lichtenvoorde

Overleden
-

Helma Obergföll-Verhaak, Tramstraat 40, 89 jaar
Ben Kothuis, Airbornestraat 51, 86 jaar
Miep van der Heiden-Selman, Den Uylplein 20, 95 jaar
An Wolters-Boss, Schavenweide 2, 98 jaar
Theo Raben, Charley Tooropstraat 54, 85 jaar

Nemen we hen mee in onze gebeden.

Namens de Locatieraad & Pastoraatgroep, Gerard Bomers
Foto: Jan van den Brink

Namens Locatieraad & Pastoraatgroep, Gerard Bomers
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Doetinchem
Gaanderen

Goede Vrijdag 10 april

Opbaarruimte

In de St. Martinuskerk in Gaanderen is sinds
eind 2019 een opbaarruimte gerealiseerd.
Achter in de kerk, naast de Mariakapel, is
een sfeervolle nieuwe ruimte gekomen waar
overledenen opgebaard kunnen worden.
Zo kunnen familieleden, vrienden en kennissen op een waardige manier afscheid nemen
van hun dierbare overledene in een voor hen
bekende en nabije omgeving.

Actie Kerkbalans in
Gaanderen
Ook dit jaar heeft
de Actie Kerkbalans
in Gaanderen weer
hetzelfde mooie bedrag opgebracht als vorig
jaar. Geweldig. U allen hartelijk bedankt voor
uw bijdrage.
Op deze manier weten wij ons gesteund
voor al het werk dat we - samen met vele
vrijwilligers - verzetten en de vieringen en
activiteiten die we aanbieden.
Uw bijdrage geeft blijk van uw betrokkenheid bij onze kerk. Op deze manier houden
we samen onze geloofsgemeenschap levend.
Hartelijk bedankt ook alle vrijwilligers die
rondgingen om de enveloppen te verspreiden en de bijdragen weer op te halen. En
de mensen achter de schermen, die de actie
voorbereid en afgerond hebben. Super!
Namens de Locatieraad H. Augustinus-H.
Martinus, bedankt!
26 I
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Meer informatie over de mogelijkheden, tarieven en regels voor het gebruik
van de opbaarruimte vindt u op onze
website: www.maria-laetitia.nl Locatie H.
Augustinus-H. Martinus Gaanderen.
Heeft u vragen? De mensen van de locatieraad en de kosters helpen u graag. Ook
de uitvaartbegeleiders kunnen u informeren over de mogelijkheden, regels en
tarieven van onze opbaarruimte in de St.
Martinuskerk.

De kruisweg is een onderdeel van de traditie
van ons paasfeest. Het is een nabootsing van
de lijdensweg van Christus vanaf het paleis
van Pontius Pilatus tot en met de begrafenis
van Christus. Een kruisweg stelt de gelovige
in staat stil te staan bij de belangrijkste
gebeurtenissen van deze lijdensweg aan de
hand van 14 kruiswegstaties.
Het idee van een kruisweg is dat de gelovige
zo in gebed de Via Dolorosa kan doorlopen
zonder in Jeruzalem te zijn.
In onze Rooms-Katholieke traditie is het sinds
de 15e eeuw ook een godsdienstoefening, die
onder andere op Goede Vrijdag plaatsvindt.
Op vrijdag 10 april om 19.00 uur wordt deze
godsdienstoefening gehouden in de Sint
Martinuskerk in Gaanderen. De teksten die
uitgesproken worden, zijn aangepast aan
onze tijd.
Het IPK, het Interparochieel Koor uit Etten, zal
tijdens deze ‘kruisweg’ enkele liederen zingen
die de sfeer van de dienst mede zal bepalen.
U bent van harte uitgenodigd om deel te
nemen aan de Kruisweg en zo stil te staan bij
de lijdensweg en de dood van Christus.
Bart Rysavy

•	Zaterdag 4 april om 18.00 uur is er een
ongedwongen kinderviering - Palmpasen zoals we ook kennen van het Kindjewiegen
met Kerstmis. Er wordt verteld hoe het
verder is gegaan met Jezus en de kinderen
mogen tijdens het verhaal een palmpaasstok versieren. Aan het eind van deze
viering gaan we paaseieren zoeken.
•	
Zondag 5 april om 9.30 uur is er een
eucharistieviering waarin pastoor Pauw het
Passieverhaal voorleest. Het gemengd koor
verzorgt in deze viering de zang.
•	Donderdag 9 april - Witte Donderdag - is er
in beide eucharistische centra (Doetinchem
en Ulft) een eucharistieviering om 19.00
uur.

Ook dit jaar zijn er weer graven waarvan de vervaldatum van de
grafrechten is bereikt. Sommige nabestaanden hebben wij kunnen
benaderen en hun wensen betreffende de grafrechten besproken.
Echter, van vijf graven zijn de gegevens van nabestaanden niet bekend.
Voor die graven hebben wij een paaltje geplaatst met daarop het
verzoek aan de nabestaande(n) contact op te nemen met het secretariaat van onze geloofsgemeenschap. De paaltjes zijn geplaatst voor
de volgende graven:
•	C nummer 20:
H. Kroes, overleden 9-12-1952
A.M. Kroes-Geurtsen, overl. 9-12-1953
• G nummer 61:
A.W. Schoenaker, overleden 17-11-1955
J. van den Berg, overleden 9-10-1986
• J nummer 62:		
H. Berendsen, overleden 23-7-1998

Koor Liberate S(w)ingt in Harmony
Koor Liberate kent u van de mooie en moderne gospels en liedjes
met pakkende teksten waarmee zij diverse vieringen verzorgen
in onze geloofsgemeenschap. Op zondag 29 maart vanaf 10.30
uur laat het koor zich van een heel andere kant zien en horen:
zij stappen dan uit hun vertrouwde omgeving om in een heuse
popzaal op te treden. Over de inhoud willen we nog niets verklappen, maar het wordt weer een concert, samen met Harmonie St.
Radboud uit Silvolde, zoals we dat van Koor Liberate kennen:
speels, enthousiast, vrolijk, ontroerend en vol energie.
Via deze weg nodigt Liberate u uit voor wat zeker ook een gezellig concert gaat worden. Over de entreeprijs hoeft u in ieder
geval niet te klagen. Deze is gratis. En de koffie staat klaar.

De Goede Week
De Goede Week begint met de intocht van
Jezus in Jeruzalem. In deze week zijn er een
paar vieringen waarin we deze intocht en het
lijden, de dood en de verrijzenis van Jezus
Christus herdenken en meebeleven. U bent
van harte uitgenodigd.

Mededeling parochiekerkhof bij de
St. Martinuskerk

• J nummer 73:		
T. Terhorst, overleden 23-4-1999
• K nummer 16:		
W.M.C. Bleekman, overleden 13-7-1988
Mocht u, als familie of als bezoeker van het kerkhof, informatie hebben
betreffende namen en/of adressen van de nabestaande(n) van bovenstaande overledenen, dan verzoeken wij u contact op te nemen met
het secretariaat: tel. 0315 - 32 32 23.
Openingstijden secretariaat:
dinsdag van 9.15 tot 12.00 uur en donderdag van 13.15 tot 15.30 uur.
Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking.
Administratie kerkhof, locatie H. Martinus

Frank Stokman, Liberate

Overleden
•	Vrijdag 10 april - Goede Vrijdag - om 8.30
uur is de Kinderkruisweg. Op kindvriendelijke wijze wordt stilgestaan bij het lijden
en sterven van Jezus. De mensen van de
werkgroep Eerste Heilige Communie vertellen aan de hand van afbeeldingen over de
weg die Jezus is gegaan. U bent van harte
welkom om samen met de kinderen Jezus’
kruisdood te gedenken.
•	
Vrijdagavond 10 april om 19.00 uur is
er een Kruisverering in onze kerk met
medewerking van het Interparochieel Koor
uit Etten. In bijgaand bericht leest u hier
meer over.
•	Zondag 12 april - Eerste Paasdag - 9.30
uur is de eucharistieviering, Hoogfeest van
Pasen. Pastoor Pauw is de celebrant en het
gemengd koor o.l.v. Ben Simmes verzorgt
de zang.

Op donderdag 30 januari 2020 is overleden Eric ReumerHendrikus, Gerhardus, Maria, echtgenoot van Jeannette Reumer
- Megens, in de leeftijd van 61 jaar.
De familie Reumer woonde tot 1999 aan de Hoofdstraat in
Gaanderen, waarna zij verhuisden naar Doetinchem. Eric was een
liefdevolle en sportieve vader en man.
Als trainer en coach was hij ook betrokken bij diverse handbalverenigingen die op hoog landelijk niveau speelden.
Op woensdag 5 februari was voor hem de gezongen uitvaartviering
waarna hij op donderdag 6 februari in besloten kring werd gecremeerd. Moge vele mooie herinneringen aan Eric, voor allen die
hem missen, een steun zijn. Dat hij moge rusten in vrede.
Op woensdag 12 februari 2020 is overleden Willemien (Willy)
Raben-Verheij - Wilhelmina, Gerarda, weduwe van Henk Raben.
Mevrouw Raben is 85 jaar geworden. Op maandag 17 februari was
voor haar de crematieplechtigheid in Crematorium Dieren.
Moge Willy thuisgekomen zijn in het Huis van de Heer.

Op zaterdag 29 februari 2020 is overleden Jan Helmes - Johannes,
Hendrikus, echtgenoot van Willemien Helmes-Jansen, in de leeftijd
van 86 jaar. Jan woonde de laatste jaren aan de Plenariumstraat
2 in Gaanderen. Daarvoor woonde de familie Helmes aan de
Pierikstraat.
Jan was als vrijwilliger jarenlang betrokken bij het onderhoud van
het kerkhof naast de Martinuskerk. Op donderdag 5 maart was
voor hem de gezongen avondwake in de St. Martinuskerk, waarna
er gelegenheid was om afscheid te nemen van Jan en de familie
te condoleren. Vrijdag 6 maart was de gezongen uitvaartviering,
waarna hij werd gecremeerd in het crematorium Yardenhuis in de
Slangenburg.
Wij geloven dat Jan voor altijd is opgenomen in het Huis van onze
Heer. Bidden wij om kracht en troost voor zijn familie en allen die
Jan zullen missen.
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Etten

Gendringen-Megchelen-Netterden

Geslaagde carnavalsviering
Zaterdag 15 februari werd voor de vijfde keer de carnavalsviering in onze kerk gehouden.
Het was een mooie aansprekende viering voor jong en oud. De
voorganger was diaken Jan van Heugten en de zang werd uiteraard door ons eigen kerkkoor verzorgd. De voorbereiding werd
samen met carnavalsvereniging De Deurzetters gedaan. In overleg
met diaken Jan van Heugten werden er mooie teksten en gebeden
uitgezocht. Prins Thijs de Eerste was met zijn gevolg in groten
getale naar de kerk gekomen. De rode draad in de viering was hoe
je samen een gemeenschap vormt.
Onderstaande tekst werd in de viering voorgelezen:
Een club mensen en verenigingen in een dorp worden een
gemeenschap.
Een clubgebouw wordt gebouwd met stenen...
Een gemeenschap bouwt men eveneens met stenen...
mensen als stenen.
Er zijn vele mensen die ieder op hun manier een steentje bijdragen
om deze gemeenschap op te bouwen: ze zijn onmisbaar in het
grote geheel.
Er zijn vrijwilligers die als een hoeksteen een stukje van de gemeenschap dragen: onmisbaar zijn ze, zonder hen zou de groep niet
leven.
Er zijn vrijwilligers die als steunbalken de vele verenigingen dragen:
we zien hun inzet niet, toch zou het hier onleefbaar zijn zonder
hun inzet.
Sommige mensen zijn zo bijzonder dat ze als sierstenen kleur en
leven geven aan een dorp. Ze vallen op en zorgen dat het dagelijkse
leven gekleurd wordt.
Andere mensen zijn als cement tussen de stenen, ze houden de
losse stenen samen, ze zijn de stille aanwezigheid, zonder hen zou
de gemeenschap niet bestaan.
Er zijn mensen die hier slechts een korte tijd zijn, slechts enkele
jaren. Hun aanwezigheid is als een stapsteen: nodig voor wie
achter hen komen.
Ooit was er een mens, Jezus, Zijn Naam en Zijn daden zijn het
fundament geworden waarop deze gemeenschap gebouwd is.
Zonder Jezus zou ons dorp op los zand gebouwd zijn, zou deze
gemeenschap niet samenhangen.
Maar wat is een fundament zonder een gebouw erop?
Wat is een gebouw zonder fundament?
Hij, Jezus, en wij: één gemeenschap één dorp, we horen samen.
We hebben elkaar nodig…

Op weg naar Pasen
Op zondag 5 april begint de Goede Week. Op zaterdag 4 april om
19.00 uur is in onze kerk de palmzondagviering. De voorganger is
pastor Marcel Smits.
Op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Paaszaterdag zijn er geen
vieringen in onze kerk. We worden van harte uitgenodigd om deze
vieringen in Ulft of Doetinchem bij te wonen (voor aanvangstijden zie
elders in de Vreugdebode).
Eerste Paasdag is er om 11.00 uur een woorden communieviering m.m.v. het kerkkoor in
onze kerk. De voorganger is diaken
Jan van Heugten.
Bij deze Vreugdebode
ontvangt u ook het
vastenzakje.
In de week van 30
maart wordt deze bij u
thuis opgehaald.

Vrijwilligers
We hebben elkaar nodig. We zijn dankbaar dat er in onze geloofsgemeenschap zoveel vrijwilligers actief zijn op allerlei gebied. Om
hen te bedanken wordt er om de twee jaar een vrijwilligersavond
georganiseerd. Deze avond is gehouden op zaterdag 14 maart.
In de volgende editie van de Vreugdebode zullen wij hier verslag
van doen.

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

- De heer W.J.H. Jansen,
14 januari,
- Mevrouw P.A.M. Sloot-Kaak,
30 januari,
- Mevrouw C.E.T. Westerhof,
4 februari,
- Mevrouw B.J.W. Willemsen-Thus,
10 februari,
- De heer J.G. Verheij,
13 februari,
- Mevrouw A.C.T. Derksen-Hermsen, 17 februari,
- De heer T.A. Winters,
17 februari,
- Mevrouw T.M.J. van Aken-ten Hagen, 24 februari,
- Mevrouw J.G. Jansen-Kemperman, 24 februari,
- Mevrouw H.M.H. Pastoor-Sueters,
26 februari,

86 jaar
86 jaar
82 jaar
85 jaar
85 jaar
86 jaar
86 jaar
82 jaar
88 jaar
84 jaar

Namens de geloofsgemeenschap, van harte gefeliciteerd!
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Het zal in alle vroegte zijn als toen.
De steen is weggerold.

De oecumenische viering begint om 10.00 uur in de St. Martinuskerk.
Halverwege de viering gaan de kinderen met hun palmpasenstok en de muziekvereniging ‘G.O.V.’ de rondtocht maken in
het dorp.
De afsluiting van de viering houden we in de St Maartenkerk.
We drinken daarna samen koffie/thee en de kinderen krijgen
een verrassing.
U/jullie zijn allen van harte uitgenodigd.

Goede Vrijdag 10 April a.s. is om 15.00 uur een kruiswegviering in de
H. Martinuskerk te Gendringen.
We herdenken dat Jezus is gestorven.
We herdenken dat ook ons leven soms wordt getroffen door verdriet
en leed.
Gelukkig wordt in vele verhalen - ver weg en dichtbij - zichtbaar dat
God met mensen meetrekt, dat liefde en goedheid sterker zijn dan
dood en verdriet!
Deze viering zal worden opgeluisterd door het kerkkoor.
Ook zullen er zoals in de voorafgaande jaren misdienaars met de kruisweg meelopen.
Na de viering is er gelegenheid om de bloemen die u hebt meegebracht vóór in de kerk neer te leggen.
U bent hierbij van harte uitgenodigd

Ik ben uit de grond opgestaan.
Mijn ogen kunnen het licht verdragen.
Ik loop en struikel niet.
Ik spreek en versta mijzelf.
Mensen komen mij tegemoet wij zijn in bekenden veranderd.
De ochtendmist trekt op.
Ik dacht een dorre vlakte te zien.
Volle schoven zie ik, lange halmen,
aren waarin de korrel zwelt.
Bomen omranden het bouwland.
Heuvels golven de verte in,
bergopwaarts, en worden wolken.
Daarachter kristal geworden
verblindend de zee die haar doden teruggaf.
Wij overnachten in elkaars schaduw.
Wij worden wakker van het eerste licht.
Alsof iemand ons bij naam en toenaam heeft geroepen.
Dan zal ik leven.

Ans Erinkveld en Hanny Roes

Tot en met 2 maart vierden de volgende 80-plussers van onze
geloofsgemeenschap hun verjaardag:
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Palmzondag
Zondag 5 april is het Palmzondag

Uitnodiging

Verjaardagen
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Paasgedicht

GENDRINGEN

Wij wensen u allen een Gezegend en een Zalig Pasen.

Bedankt

Locatieraad Geloofsgemeenschap
H. Martinus te Gendringen.

Dit is bedoeld voor allen die iets hebben gedaan
met de Actie Kerkbalans. Voor alle vrijwilligers
die zich hebben ingezet tijdens de Actie Kerkbalans.
Vanaf het maken van de brieven, het vullen van de enveloppen, het
rondbrengen en weer ophalen tot het verwerken van alle toezeggingen. Vele mensen hebben zich ingespannen om deze belangrijke actie
weer mogelijk te maken. Bedankt.
Ook dank aan alle mensen die hun geldelijke bijdrage al gegeven
hebben. En ook dank aan alle mensen die hebben toegezegd een
financiële bijdrage te zullen doen. Uw bijdrage maakt het mogelijk om
de kosten te dekken die we hebben voor de instandhouding van onze
mooie kerk en om vieringen te kunnen houden.
Ronald Giesen

Veertigdagentijd
Vasten is bezinning, stilstaan bij jezelf.
Vasten is bewustzijn, niets gebeurt vanzelf.
Vasten is ontdekken, niemand is ooit klaar.
Vasten is volharden, al is het nog zo zwaar.
Vasten is vertrouwen, als je geen licht meer ziet.
Vasten is geloven, God vergeet ons niet.

MEGCHELEN
Zaterdag 14 maart om 19.00 uur gebedsviering met
medewerking van het gemengd koor.
Zondag 5 april Palmpasen om 10.00 uur gebedsviering met
medewerking van het gemengd koor.
Zondag 12 april Pasen om 10.00 uur gebedsviering waarbij
de nieuw gewijde paaskaars de kerkzaal in wordt gedragen.
Zondag 10 mei Mariaviering om 10.00 uur met medewerking van het gemengd koor.
Zaterdag 30 mei Pinksteren om 19.00 uur gebedsviering
met medewerking van het gemengd koor.
Gebedsintenties kunt u opgeven door een e-mail te sturen
naar martinus.megchelen@hetnet.nl of door een brief in de
brievenbus bij de Maria kapel te deponeren met daarop uw
contactgegevens en uw wensen.

Wij wensen u allen een goede vastentijd toe, onderweg naar het
grote feest van Pasen!
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Silvolde - Varsseveld

Geniet van het leven

SILVOLDE

Bevrijd ons…
Viering 3 mei
Op 4 april wordt de bevrijding van Silvolde,
75 jaar geleden, uitgebreid herdacht en
gevierd. Engelse en Canadese militairen
bevrijdden ons toen van gewelddadige
onderdrukking en mensonwaardige vervolging van minderheden.
Sindsdien is vrijheid in ons land vanzelfsprekend: vrijheid van meningsuiting, om
te gaan en staan waar je wilt, om te zijn
wie je bent.
We zien echter de laatste jaren dat
sommige van deze vanzelfsprekendheden stukje bij beetje worden aangetast.
Sommige vormen van onverdraagzaamheid
en zelfs geweld nemen toe. Waakzaamheid
is dus geboden, vanzelfsprekendheden
lijken niet meer vanzelfsprekend.
De voedingsbodem voor deze verontrustende trend bestaat uit een tweedeling in
onze samenleving: armoede, kansloosheid,
uitsluiting en aan de andere kant welvaart,
rijkdom en egocentrisme.
Die voedingsbodem kunnen wij met z’n
allen versterken, maar ook laten opdrogen. Daarvoor kunnen we naar de politiek
wijzen of naar alle anderen.
Maar we kunnen ook naar onszelf kijken
en proberen onszelf te bevrijden van
gemakzucht, onverschilligheid, cynisme,
egocentrisme door onze eigen persoonlijke vanzelfsprekendheden eens tegen het
licht te houden en op die manier hoop en
vertrouwen te vinden in een toekomst vrij
van onvrijheid.

Er is in ons mensenleven veel te genieten. Zolang er leven is, is er geluk,
liefde en genot. Er zijn zo onnoemelijk
veel dingen waarvan je intens genieten
kunt. Wat te denken van: muziek, kunst
en cultuur, een goed boek, vriendschap
en liefde, de natuur in al zijn facetten.
Genieten van een opkomende zon, een
zachte avond met in de verte wat nevel
over het land, een warme zoele zomer.
Eigenlijk kun je genieten van iedere dag
dat je leeft, maar je moet er zelf wel aan
meewerken.
Toch kan niet iedereen genieten. Er kan
een schaduw over je leven komen door
zorgen of verdriet, door ziekte en lijden.
Je kunt dan van al die mooie dingen niet
echt genieten. Echt genieten is trouwens
een kunst, het gaat echt niet allemaal
automatisch.
De eeuw waarin we nu leven heeft veel
mogelijkheden om te genieten. Het
leven kan toch prachtig zijn en zeker de
moeite waard. Laat iedere dag nieuw
zijn. Genieten kun je ook niet kopen;
het is iets, dat je altijd zelf moet doen.
Het liefst eigenlijk samen met anderen.
Samen blij zijn, maar ook verdriet delen
en samen praten.
Het is een hele kunst, er is aandacht
en sympathie voor nodig. Waar mensen
leven MET en VOOR elkaar, daar is
het leven goed. Dan worden dagen,
maanden en jaren echt een genot.
Anny Raben

Paasviering

Eerste Heilige Communie

Zondag 12 april om
10.00 uur vieren wij
Pasen met als thema:
“Wil, Moed, Liefde en
Geloof”.
Geïnspireerd door het citaat: “Blijf niet staan
bij het graf van herinnering, want het is leeg,
maar ga kijken, horen en voelen hoe Hij verder
leeft in mensen” heeft de viering bij en in ons
vorm gekregen. Uiteraard sluit de viering aan
bij de vieringen in de Goede Week.

Zondag 19 april gaan Julian van der
Heijden, Tara de Berk en Tess Vin
uit onze geloofsgemeenschap hun
Eerste Heilige Communie doen in de H.
Martinuskerk in Gendringen.

Het koor Mixed Emotions verzorgt weer de
zang, waarbij het de samenzang niet vergeet.
Voor de viering maken we gebruik van
de kerkzaal om zo de beschikbare ruimte
optimaal te benutten.

Zie ook voor meer informatie in het
algemene gedeelte.

Vanuit voornoemd citaat nodigen we uit te
komen ‘kijken, horen en voelen’ hoe het licht
van Pasen brandt in ieder van ons.

Daarover willen we samen nadenken in de
viering op zondag 3 mei om 10.00 uur in
onze Mauritiuskerk. Iedereen die mee wil
denken is van harte welkom.
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Kracht naar
Kruis
Uitnodiging bij de gebedsviering van Goede Vrijdag
10 april 19.00 uur in onze kerk
In zijn lied zingt de Drentse dialectzanger
Daniël Lohues: “Elk mens hef zich ‘n kruus te
dragen.” Ieder van ons herkent dit. Vervolgens
zegt hij dat al die kruisen hetzelfde zijn,
maar dat de ene mens een kruis draagt van
piepschuim terwijl dat van een ander zwaar
is als lood.
De volksmond zegt dat je op je kruisweg
kracht naar kruis krijgt en gelukkig ervaar
je dat als iemand je helpt dragen, je even
figuurlijk het zweet van je hoofd veegt en
aandacht voor je heeft. Maar de last met alles
wat daarbij door je hoofd spookt draag je
zelf: een steen op je maag. Dat gold ook voor
Jezus, de eerste van ons mensen.
Wij nodigen je uit op Goede Vrijdag mee te
gaan op Jezus’ kruisweg en mee te leven tot
voorbij de dood. Pak de steen van jouw last op
en leg die bij het Kruis en breng, als je wilt, een
bloemetje mee om Jezus op zijn Kruis te eren.

Gebedsviering
Palmpasen: voor
kinderen en volwassenen
Palmpasen, kinderen met palmpaasstokken, een koning op een ezel, zwaaien met
palmtakken, vreugde, blijdschap en dan ook
nog vooruitkijken naar de week die komen
gaat.
Witte Donderdag, Goede Vrijdag, de
Paaswake en de Paasmorgen.
Dit zijn de vele aspecten van Palmzondag. Wij
kiezen dit jaar voor het thema: ‘Picknicken
met God.’
De kinderen zullen de viering openen met de
optocht met hun palmpaasstokken en daarna
in hun eigen viering het thema uitwerken
door te praten over delen en daadwerkelijk
de tafels te dekken voor alle aanwezigen
in de viering. De kinderen nodigen hen uit
aan de gedekte tafels plaats te nemen en
te smullen van de hapjes die zij zelf meegebracht hebben. Het verhaal ‘Picknicken met
God’ zal dan aan oud en jong verteld worden.
De ouderen zullen in hun viering ingaan
op het aspect: wanneer ontmoeten wij
God en wanneer gaan wij met Hem aan
tafel. Ontmoeten wij God in de medemens
en kunnen wij dat verbinden met Witte
Donderdag, Goede Vrijdag en Pasen.

Mooi resultaat van de
opbrengst Kerkbalans 2020
Mauritiusgeloofsgemeenschap
Het mooie resultaat van de Actie Kerkbalans 2020 is € 23.700,00.
Op de eerste plaats dank aan de ruim 600 deelnemers/gezinnen van
onze geloofsgemeenschap.
In onze eerste oproep in de Vreugdebode van vorig jaar (decemberjanuari) is uitvoerig aandacht besteed aan de activiteiten van de
pastorale nabijheid in 2019.
Om deze activiteiten ook in 2020 mogelijk te maken, deed de locatieraad een appèl op onze parochianen om aan de Actie Kerkbalans 2020
ruimhartig te geven.
De brieven hiervoor verstuurden we begin januari. Hierin vertelden wij
opnieuw dat de bijdrage van de parochianen aan de Actie Kerkbalans
absoluut noodzakelijk is om de pastorale activiteiten in 2020 uit te
breiden en te intensiveren.
Onze parochianen hebben hier op een mooie manier invulling aan
gegeven door hun bijdrage aan de Actie Kerkbalans 2020.
Vrijwilligers
Misschien wel op een gedeelde eerste plaats komt alle lof toe aan
onze 48 vrijwilligers, die er ook dit jaar weer op uittrokken om de
enveloppen aan huis te bezorgen en een week later weer op te halen.
Dit is het minst leuke werk als vrijwilliger. Toch voelen zij zich heel
nauw betrokken bij onze geloofsgemeenschap en doen dit jaar op jaar
opnieuw. Het grote aantal vrijwilligers in onze geloofsgemeenschap
noemen wij: Een geschenk uit de hemel. De betrokkenheid van de
vrijwilligers bleek ook uit de grote deelname aan het startonbijt op 11
januari, dat bijzonder geslaagd was.
In deze bijeenkomst praatten diverse leden van de locatieraad en
Tonny Jansen, de grote kracht achter de Actie Kerkbalans, de deelnemers bij over de pastorale activiteiten en ze deelden de enveloppen
uit. Nogmaals dank aan onze parochianen en vrijwilligers, niet alleen
de lopers, maar ook alle anderen die zich inzetten, waardoor de Actie
Kerkbalans 2020 zo’n succes werd.

Rooster kerkdiensten en activiteiten
van april en mei
Data

- Palmzondag

Thema

5 april

10.00 uur Liturgieviering,
Picknick met God
- Goede Vrijdag 10 april 19.00 uur Gebedsdienst,
Kracht naar kruis
- Zondag
12 april 10.00 uur Liturgieviering,
Wil, Moed, Liefde en Geloof
- Zondag
10 mei 10.00 uur Liturgieviering, Bevrijd ons...

Overleden
- 22 januari Marijke Hogenkamp-Limbeek
67 jaar
- 27 januari Nel Nulle
81 jaar
Wij bidden voor hun eeuwige rust en wensen hun familie veel
sterkte en kracht voor de komende tijd.

VARSSEVELD

Mededelingen

Woord- en Communievieringen in Den Es
Zondag 12 april en zondag 10 mei om 10.00 uur een Woord- en
Communieviering met pastoraal werker Imka Wieggers, lector H.
Bulsink en organiste M. Koster.

Vastenactie 2020
Het thema van de Vastenactie 2020 is: “ Werken aan de toekomst”.
De campagne voor 2020 staat in het teken van beroepsonderwijs en
ondernemerschap in ontwikkelingslanden. Met een gedegen opleiding zijn mensen beter in staat een redelijk inkomen te verdienen en
eventueel een eigen bedrijf op te zetten.
Zie ook de informatie in het algemene gedeelte. Let wel: bij deze
Vreugdebode is geen vastenzakje. Het nummer waarop de donatie
gestort kan worden is: NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie
Den Haag. Onze dank voor uw bijdrage.

Kerkbalans
Reminder: Bij de vorige Vreugdebode ontving u
bericht betreffende Kerkbalans. Velen hebben de
envelop op de post gedaan. U nog niet!?! Daarom deze reminder.
In de envelop is een antwoordenvelop met postzegel en voorzien van
het postadres. U vult uw gegevens in, doet het antwoordpapier in de
envelop en die envelop in de grote brievenbus. Wij danken u voor uw
bijdrage.

Pasen
Een tip: In de Mauritiuskerk in Silvolde zijn in De Goede Week
gebedsvieringen met een thema voor alle leeftijden. Palmzondag en
Paaszaterdag specifiek voor kinderen.
Voor meer informatie: zie de aankondigingen bij Silvolde.

Bezinningsdienst 4 mei t.g.v.
75 jaar bevrijding
Op 4 mei a.s. wordt om 18.30 uur traditiegetrouw de bezinningsdienst gehouden.
In het kader van 75 jaar bevrijding zullen er uit Varsseveld en
de buurtschappen enkele verhalen worden
verteld uit de oorlogs- en bezettingstijd. Het
koor Gloria in Excelsis Deo o.l.v. Gerrit te
Lindert zal medewerking verlenen aan deze
dienst. De voorganger is ds. Kor Datema. Na
de bezinningsdienst is er een stille tocht met
een rondgang langs de oorlogsgraven op de
Rentinkkamp.
Om 20.00 uur vindt de dodenherdenking
plaats bij het monument aan de Prinses
Irenestraat.
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Terborg

Ontmoetingsbijeenkomst Maria Lichtmis
Dit jaar viel Maria Lichtmis (2 februari) op een zondag, dus dat was een
mooie gelegenheid voor een bijzondere
Ontmoetingsbijeenkomst.
De organisatie was weer in goede
handen (Riet, Ingrid, Henk, Jos) en ook
inhoudelijk (Antoon, Annet, Wilma) was
het weer tot in de puntjes verzorgd.
Laten we de muzikale omlijsting (Anita)
op orgel en de kaarsjes (Fien) en de
kartonnetjes tegen het druppelen
vooral niet vergeten.
Het was wel even spannend vanwege de
regenbui die voor aanvang van de bijeenkomst uit de hemel neerdaalde. Gelukkig
liet dat de bezoekers niet weerhouden en
mochten we bijna 40 medeparochianen in
het Jorishuis verwelkomen. Voor de mensen
die dit allemaal mogelijk maken, is het
telkens weer ontzettend fijn als de meeste
stoelen gevuld zijn.
Tijdens Maria Lichtmis herdenken we het
moment waarop Jezus - veertig dagen na
zijn geboorte - in de tempel wordt opgedragen aan God. Zowel in de Orthodoxe
Kerk (Hypapente = ontmoeting) als in de
Katholieke Kerk wordt deze dag gezien als
een feest van ‘de ontmoeting van de Heer’.

Toen wij jaren geleden zelf bijeenkomsten
gingen organiseren in Terborg mochten wij
dat geen Woord- en communiedienst of
Gebedsdienst noemen.
Een van de vele ‘vreemde’ regeltjes van onze
kerk, zou je zeggen. Maar achteraf was dat
juist heel goed. We bedachten namelijk de
naam ‘Ontmoetingsbijeenkomst’ en dat is
ook precies waarom we bij elkaar komen, om
elkaar te ontmoeten en met elkaar te delen in
ons geloof. Elkaar te sterken zodat we er weer
tegen kunnen. En zeg nu zelf: dat is toch ook
veel mooier dan in een enorme kerk met een
handvol mensen luisteren naar wat de priester voordraagt. En een dag als vandaag ‘de
ontmoeting van de Heer’ sluit dan ook precies
aan bij onze Ontmoetingsbijeenkomst,
waarbij het koffiedrinken achteraf en het
samen ‘tueten’ minstens zo belangrijk zijn als
de inhoud van de bijeenkomst. Jezus zou trots
op ons geweest zijn!

door alle aanwezigen uit volle borst mee
gegalmd. Prachtig.

Maar nu doen we de inhoud te kort. Er
werden mooie woorden gesproken, voor
eenieder was er tijdens de bijeenkomst een
kaarsje dat we met zijn allen aanstaken, het
licht werd letterlijk aan elkaar doorgegeven.
Een mooi moment.
En natuurlijk waren er Marialiederen… zo
werden het Salve Regina en Sterre der Zee

Werkgroep Nieuw Begin
Foto: Henk Vinkenvleugel

Komt u de volgende keer ook? Iedereen is
welkom, ook als u geen persoonlijke uitnodiging ontvangt. Overigens willen wij u graag
persoonlijk uitnodigen waarbij u een week
van tevoren een briefje in de brievenbus
krijgt. Geeft u uw naam en adres dan even
door aan ons secretariaat in het Jorishuis.
De volgende bijeenkomsten zijn op:
- 26 april om 10.00 uur
Oecumenische dienst NH Kerk
- 24 mei om 10.30 uur
Nader op te geven
- 21 juni om 10.00 uur
Oecumenische dienst NH Kerk
En neemt u dan gerust een gast mee, iedereen is van harte welkom.

Oecumenische dienst 26 april

Actie Kerkbalans

Op zondag 8 maart was onze ontmoetingsdienst in het Jorishuis met
als thema: ’Laat ons drie tenten bouwen’.
De volgende ontmoetingsdienst is een oecumenische dienst en wel
op 26 april om 10.00 uur in de protestantse kerk. De Werkgroep
Oecumene nodigt u van harte uit bij deze dienst. Nadien is er gelegenheid om met elkaar na te praten onder het genot van een kopje koffie
of thee.
Om ook alvast op uw kalender te noteren: de twee volgende bijeenkomsten waarbij we elkaar ontmoeten.
-	Op zondag 25 mei om 10.30 uur, de locatie staat in de volgende
Vreugdebode;
-	Op zondag 21 juni om 10.00 uur wederom een oecumenische dienst
in de protestantse kerk.

In de periode van 4 t/m 18 februari hielden wij
de jaarlijkse Actie Kerkbalans.

Allen alvast van harte uitgenodigd. Wilt u een persoonlijke uitnodiging
van ons in uw brievenbus? Geef dat (op woensdagochtend) even door
aan het secretariaat. U krijgt dan ongeveer een week van tevoren een
uitnodiging.
Tot gauw.

En natuurlijk dank aan iedereen die voor de Actie Kerkbalans een
financiële bijdrage heeft gedaan. Uw gift is welkom en noodzakelijk
om ons werk binnen de geloofsgemeenschap van Terborg voort te
zetten.
Mocht u vergeten zijn om de envelop in te leveren, dat kan altijd
nog! Geeft u die dan af bij ons secretariaat in het Jorishuis aan de
Hoofdstraat.

Werkgroep Oecumene en Werkgroep Nieuw Begin

Meer dan veertig wijkcontactpersonen hebben
de enveloppen rondgebracht en vaak ook weer persoonlijk bij
alle parochianen binnen hun wijk opgehaald. Vervolgens kwamen
zij de ingezamelde enveloppen op dinsdagavond terugbrengen.
Traditiegetrouw is er dan een kop koffie of thee, vergezeld van een
door pastoor Morsink zelfgebakken overheerlijke oliebol. Ook dit jaar
smaakte het weer goed. Het is direct ook een mooi moment om elkaar
te ontmoeten en te delen in ons geloof.
Vanaf deze plek willen wij onze wijkcontactpersonen nogmaals hartelijk bedanken voor alle inzet, vaak al vele jaren lang.

Hartelijk dank!

Kerkberichten in de krant

Werkgroep Nieuw Begin
Henks Steentje en Jos Kunze

Decennialang was het gebruikelijk om onze kerkberichten in de
krant te plaatsen; u kwam ze tegen in de betreffende rubriek in
de Gelderse Post.
Wij konden belangrijke mededelingen kwijt, de tijden van de
vieringen en het overlijden van een medeparochiaan werd
altijd netjes vermeld. Met het samengaan van de Gelderse Post
en het Oude IJsselstreek Vizier bleek de gehele rubriek ineens
verdwenen.
Navraag leerde dat kerkberichten niet meer geplaatst werden; wij
konden ze nog wel aanleveren, maar dan werd het min of meer
gezien als advertentie en daar zouden wij een aanzienlijk bedrag
voor moeten betalen. Die financiële ruimte hebben wij helaas
niet. Protesteren en het benadrukken van het maatschappelijk
belang mochten helaas niet baten.
Gelukkig hebben wij altijd nog ons eigen ‘communicatieorgaan’:
de Vreugdebode. Telkens weer prachtig uitgevoerd en met veel
liefde samengesteld. De berichtgeving is dus minder vaak, maar
een stuk uitgebreider. Wij blijven u op de hoogte houden van alle
ontwikkelingen.
Werkgroep Nieuw Begin

Verjaardagen
De heer H. de Crook				
80 jaar
Mevrouw B. Horris					80 jaar
Mevrouw J. Raaijman-Derksen			
80 jaar
De heer A. de Booij					
80 jaar
De heer F. Kuijer					
92 jaar
Mevrouw V. Hagen-Kleverwal			
87 jaar
De heer J. Heinst					
85 jaar
Mevrouw V. de Bakker-van Gaalen			
89 jaar
Mevrouw J. Stienissen-Thijssen			
87 jaar
Mevrouw A. ten Brincke-Westhoff			
94 jaar
De heer J. Kaalberg					
89 jaar
Mevrouw E. Arentsen-Ticheloven			
94 jaar
Mevrouw M. van Aalst-Neve				
91 jaar
Mevrouw H. Nobel-Meurs				
85 jaar
Mevrouw Th. van Aken-Aalbers			
88 jaar
Mevrouw W. Harmsen-Megens			
86 jaar
Mevrouw T. van Esveld-Jager				
87 jaar
Mevrouw J. Driessen-Wenting			
86 jaar
Mevrouw T. Niesink-Raben				91 jaar
Namens de geloofsgemeenschap, van harte gefeliciteerd!

Overleden
- De heer G. Kobessen				

86 jaar

Nemen we hem mee in onze gebeden.
Foto: Susan van Aalst
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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
0314 - 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.
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

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