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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
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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Het Centraal Secretariaat is in de maanden
juli en augustus alleen op woensdag open
van 09.00 tot 11.30 uur!
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vreugdebode@mlparochie.nl
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Ria Aarntzen: h.r.aarntzen@gmail.com
Gendringen/Megchelen/Netterden
Ton Steentjes: tonenliannesteentjes@outlook.com
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PASTORALE COLUMN
Missen…
U heeft een editie van de Vreugdebode moeten missen.
De vorige editie van april-mei hebben we met enige extra
inspanningen nog rond kunnen laten brengen. Daarna werd het stil, héél stil op straat
en in de kerken. Iedereen kreeg het advies zoveel mogelijk thuis te blijven en in die
situatie stuur je de bezorgers ook niet zomaar op pad. De meesten van hen zijn bovendien ook al een beetje op leeftijd en behoorden nu plotseling tot een ‘risicogroep’, ook
al voelen zij zich nog heel vitaal. Bovendien, wat moesten we schrijven? Aankondigen?
Vrijwel alles moest worden afgelast zonder dat wij een nieuwe datum in het vooruitzicht konden stellen. Een mooie beeldspraak van Jaap van Dissel van het RIVM in deze
tijd vond ik: „We rijden heel voorzichtig in een auto met een beslagen voorruit.”
Alles was onzeker, we konden nauwelijks vooruitkijken en plannen maken. In de dagen
voor het paasfeest werden de veiligheidsmaatregelen nog eens extra aangescherpt
en moesten plannen op het laatste moment worden herzien. We vierden de hoop op
de verrijzenis, op nieuw leven, omgeven door de dood. Misschien werden we ons nog
nooit zo collectief bewust van onze eigen kwetsbaarheid als in de afgelopen maanden.
Om kerkelijke berichten en activiteiten naar buiten te brengen hebben we ons volop
bediend van de snelle, maar ook vluchtige wegen van het digitale verkeer, in de hoop
op deze wijze toch zoveel mogelijk mensen te bereiken. Want het leven ging door, zo
goed en zo kwaad als het kon. Ook het kerkelijk leven. In het hoofdartikel van deze
uitgave kunt u meer lezen over de nieuwe wegen die we zijn gegaan.
Maar nu is er dus weer een ‘ouderwetse’ Vreugdebode. Heel voorzichtig kunnen we
weer wat vooruit kijken en hervatten wat we zo lang moesten missen, zoals de
H. Missen, de eucharistievieringen. Met ingang van Sacramentsdag kunnen we ook
op zondag weer samenkomen om te vieren, ook al is het voorlopig nog met kleine
aantallen. De kerkdeur staat weer op een kier. In deze eerste weken merk ik dat de
mensen nog voorzichtig zijn. Het noodzakelijke aanmelden voor deelname aan een
weekendviering blijkt voor velen ook een drempel. Meermaals hoor ik mensen zeggen
dat zij vooralsnog genoegen nemen met een andere wijze van meevieren, bijvoorbeeld
via internet of op tv. Misschien speelt ook mee dat vieringen zonder koor, zonder zang
minder aantrekkelijk zijn. Maar we moeten ergens beginnen en veiligheid staat voorop.
Het laatste wat we willen, is dat een kerkdienst in onze parochie achteraf een besmettingshaard van het gewraakte virus blijkt te zijn geweest. Niet alleen individueel, maar
ook als kerk dragen wij een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid.
Wat heeft u gemist in de achterliggende periode? In de media ging het vaak over
gesloten scholen, kapsalons en fysiotherapiepraktijken, over fitnesscentra, zwembaden, horecagelegenheden, musea, theaters en bioscopen. En uiteindelijk bleek een
heel belangrijke vraag: wanneer, waar en hoe kunnen we weer op vakantie? Maar
het diepste gemis werd toch ervaren in het gebrek aan menselijk contact: elkaar niet
mogen aanraken, geen hand, geen kus, geen knuffel kunnen geven. ‘Huidhonger’ werd
een gevleugeld woord. Het directe contact tussen ouders, kinderen, kleinkinderen,
en tussen echtgenoten die noodgedwongen gescheiden leven, dat bleek het grootste
gemis. Ook al werden er nog zo vele contacten gelegd via de telefoon, al dan niet met
beeldverbinding, via kaarten en brieven of achter de glazen ruit of een hek rond de tuin
van een zorginstelling: dat maakte het gemis niet minder, soms zelfs sterker. Iemand
vertelde: „Als ik van een afstand naar mijn moeder zwaai die op haar kamer is, snapt
ze er niets van dat ik niet binnenkom en zomaar weer wegga.” Beiden raakten ervan
overstuur. We hebben écht contact gemist. Fysiek contact, een hand op de schouders,
een hand in jouw hand. En dat maakt ons tegelijk duidelijk hoe belangrijk dat is.
Dat mogen we niet vergeten.
Deze Vreugdebode is ook een vorm van fysiek contact tussen u en onze parochie. We
kunnen u weer wat in handen geven dankzij de handen van onze schrijvers, fotograaf,
vormgever én bezorgers. We hopen dat u dit goed zal doen. Ja, eigenlijk hopen we dat
u ons ook een beetje hebt gemist… wij u in ieder geval wel!

De klokken luiden
weer (15)

Jan en Thea 60 jaar
getrouwd (17)

‘Far en Mor grafsteen’
in Denemarken (20)

Hans Pauw, pastoor

VREUGDEBODE 03/04

I

JULI t/m/ AUGUSTUS

I 3

Parochie Maria Laetitia

Pastoraat
ten tijde van
de coronaepidemie

Hoe hebben pastores in de
afgelopen maanden invulling
gegeven aan het pastoraat?
Wat kwamen zij op het
spoor? Wat is er gedaan
en geleerd? Pastoor Hans
Pauw geeft een persoonlijke
inkijk in zijn leven en
werkzaamheden in deze
bijzondere tijden.
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Hoe het begon
Vrijdagmiddag 28 februari 2020 ontvingen
alle pastores en parochies in Nederland per
e-mail een brief van de bisschoppenconferentie: vanwege het coronavirus mocht er geen
wijwater meer bij de kerkdeur voorhanden
zijn, mochten er geen handen meer worden
geschud bij de vredeswens en alleen de
celebrant zou voorlopig Communie uitreiken, niet op de tong maar uitsluitend op de
hand. Ik stond in de sacristie van Gendringen
en was perplex. Was dit virus nu zo dichtbij
gekomen? Ruggenspraak met onze hulpbisschop en vicaris voor liturgie, mgr. Woorts,
leerde mij dat we deze instructie zeer ernstig
moesten nemen. We troffen onze voorzorgsmaatregelen. Tijdens de vieringen van het
daarop volgende weekend gaf ik er uitleg
van. Mensen, vooral oudere mensen op
de eerste rij en verderop in de kerkbanken
schudden het hoofd en keken elkaar meewarig aan. Zij vonden het allemaal blijkbaar
overdreven. Zelf hoopte ik dat dit een kwestie
van een paar weken zou zijn en dat dan weer
alles ‘normaal’ zou worden, maar niets bleek
minder waar.
Die zaterdagmiddag, 29 februari, zat ik nog
in een café om een 65-jarige te feliciteren.
We schudden de hand en zaten aan de bar,
zeker niet op de nu roemruchte anderhalve
meter afstand van elkaar. Een week later,
zondag 8 maart werd in Ulft de presentatieviering van de Eerste Heilige Communicanten
gehouden. Een behoorlijk grote groep, dus de
kerk zat vol. Het was even lastig om aan al
die mensen alleen de Communie uit te reiken,
maar het ging toch goed. De kinderen die
de Communie nog niet konden ontvangen,
raakte ik maar niet meer aan om ze met een
kruisje op het voorhoofd te zegenen, maar ik
hield mijn hand op afstand zegenend over
hen. Eén jongetje dacht: High Five! De meeste
mensen in de kerk moesten er hartelijk om
lachen. Achteraf gezien was het de laatste
weekendviering die ik in het openbaar zou
doen. Woensdagavond 11 maart bereidde
ik met vier ouderparen een doopviering voor
die tot op de dag van vandaag nog geen
doorgang kon vinden.
De maatregelen werden in de weken daarna
steeds strenger. Zondagsvieringen vervielen,
alleen door de week mocht nog in kleine
groepen worden gevierd. Voor uitvaarten
werd een limiet gesteld van honderd mensen,
maar voor de uitvaart die ik op 14 maart zou
verzorgen, waren de kaarten allang verzonden. We hoopten er maar het beste van. De
overledene was een zeer gezien figuur, dus
de kerk was aardig (te) vol. Ik grapte dat
het mooi was dat precies negenennegentig
mensen waren samengekomen om afscheid
te nemen. In de kerk is immers nooit een
mens te veel. Maar ieder kuchje, hoestje of
nies van een aanwezige gaf een verontrust

gevoel. Slechts een klein groepje kon mee
naar het crematorium en de koffietafel werd
in twee groepen opgesplitst. Handen werden
niet meer gegeven. Uitvaartondernemers
stelden al snel het aantal bij naar maximaal
dertig aanwezigen.
Kerk in lockdown
Zondag 15 maart vierde ik voor het eerst
geheel alleen op zondag de eucharistie in
de kerk van Doetinchem rond 8.30 uur. Ook
de kosters had ik verzocht thuis te blijven
vanwege mogelijk besmettingsgevaar. Het
was vreemd, maar ik troostte mij met de
gedachte dat mensen het later zouden
beluisteren via de kerkradio. Alleen stond er
een knopje verkeerd… kosters zijn toch heel
belangrijk! Na de viering ging de kerk open
voor persoonlijk gebed en aanbidding tot
12.00 uur. Collega Marcel Smits verzorgde dit
in Ulft, ik zorgde voor Doetinchem. Verspreid
over de morgen kwamen er ongeveer twintig
mensen en er was een goede biddende sfeer.
We hebben het t/m 7 juni volgehouden. Voor
mijzelf was het ook heel aangenaam een
lange zondagmorgen te bidden, te vieren,
te aanbidden en te bezinnen. Het maakte
weer een beetje de monnik in mij wakker die
ik in alle hectiek van bestuur en pastoraat
wel eens kwijt ben. Hoezeer ik ook geniet
van de verscheidenheid van vier plekken
in onze parochie, was het toch aangenaam
om niet haastig van kerk naar kerk te reizen,
maar in rust bij de Heer te zijn en op kleine
schaal mensen te ontmoeten. Aan de overige
locaties hebben wij als pastoraal team
verzocht om te bezien wat lokaal mogelijk
en wenselijk zou zijn aangaande de openstelling van de kerk voor gebed. Op verschillende
plekken ontstonden initiatieven. Met name
in de diverse Mariakapellen in onze parochie
werden vele kaarsjes opgestoken.
De digitale weg en andere alternatieve
routes voor liturgie en pastoraat
Op 18 maart nam ik een korte videoboodschap op voor de Facebookpagina van de
parochie. De goede reacties stimuleerden mij
om dat vaker te doen met steeds een korte
gedachte. Op vrijdag 27 maart vierde ik voor
het eerst een volledige eucharistie met een
livestreamverbinding. Het gebeurde allemaal
heel eenvoudig: gewoon opnemen met de
telefooncamera die tegen de microfoon op
het altaar stond. Van ingewikkelder vieringen, zoals de Goede Weekplechtigheden,
werden korte filmfragmenten op Facebook
geplaatst. Door de vele goede reacties hierop
gingen wij ons realiseren dat deze digitale
vieringen en contacten steeds belangrijker
werden naarmate de situatie voortduurde.
Mensen reageerden met persoonlijke berichten en vroegen speciale misintenties aan bij
bijzondere gelegenheden. Zo ontstond al snel
een biddenden digitale community! Maar

niet iedereen heeft Facebook. Daarom werd
ook een YouTube kanaal voor de parochie
ingericht en de telefooncamera werd vervangen door een laptop met een eenvoudige
microfoon. Dat verbeterde de beeldkwaliteit.
Ik bleef de vieringen vrijwel alleen verzorgen. Op 31 maart had ik namelijk een eerste
ziekenzalving van een coronapatiënt in het
ziekenhuis en vanwege de alarmerende
berichten in de media over een toenemend
aantal patiënten op de IC en een toenemend aantal dodelijke slachtoffers ging ik er
vanuit dat ik de komende tijd wel vier keer
in de week in het ziekenhuis zou moeten
zijn en drie keer in de week op het kerkhof
zou staan. Via de pastorale dienst van het
Slingeland had ik mij beschikbaar verklaard
voor iedere (corona)patiënt, ook van elders,
die het ziekensacrament wilde ontvangen. Er
was ook sprake van een flink aantal coronainfecties in de lokale zorgcentra. Het kon nog
wel eens druk worden, had ik bedacht en het
gevaar dat ikzelf besmet zou kunnen raken,
was niet onrealistisch. Ik wilde voorkomen
dat ik bron van besmetting voor anderen zou
worden. Gelukkig is dat doemscenario niet
uitgekomen, maar het was verstandig om
fysieke contacten te beperken.
Intussen stroomde de agenda leeg: afspraken
werden afgezegd, vergaderingen en bijeenkomsten gingen niet door. De auto maakte
veel minder kilometers en de pastoor die
zelden een avond thuis is, was dat nu bijna
iedere avond en kon om 23.00 uur naar
bed. Anderzijds werden alle dagdelen weer
gevuld met het beantwoorden van vragen,
het zoeken naar oplossingen voor ontstane
problemen en het bedenken en uitvoeren
van nieuwe dingen. Er is op het gebied van
digitale communicatie nog een wereld te
winnen voor onze uitgestrekte parochie en
haar netwerkstructuur dat door ontkerkelijking nogal grofmazig wordt. We werken
aan permanente tv-uitzendingen vanuit het
Eucharistisch Centrum Doetinchem en hopen
op korte termijn ook een goede digitale
nieuwsbrief uit te kunnen brengen met een
wijder wordend bereik.
We realiseerden ons ook dat niet alle parochianen bekend zijn op de digitale wegen. Alle
leden van het pastorale team hebben dan ook
vele telefonische contacten onderhouden en
op die wijze pastorale gesprekken gevoerd.
Er waren gezellige gesprekken die even de
stilte doorbraken en ook mooie verhalen van
mensen die dankbaar vertelden over fijne hulp
uit onverwachte hoek. Maar er waren ook vele
schrijnende verhalen over verdriet en machteloosheid. Wat kun je doen voor een partner of
ouder die afgesloten zit in een verpleeghuis?
Hoe verwerk je rouw als je vooral op je eentje
zit? Ook de onzekerheid en kwetsbaarheid
van de eigen situatie, angst om zelf ziek te
worden of dat een kind, werkzaam in de zorg,
besmet of overwerkt zou raken. En dan nog

de zorgen om economische ontwikkelingen
en toekomstkansen voor kinderen en kleinkinderen. Daarnaast waren er contacten met
mensen die een jubileum of een bijzondere
verjaardag te vieren hadden. Dat het feest
nu niet op de geplande wijze kon doorgaan,
was verdrietig, maar hartverwarmend was
vaak de wijze waarop familie, vrienden en
buren er toch aandacht aan wisten te geven.
Hoeveel van dergelijke gesprekken ook zijn
gevoerd, het was natuurlijk maar een druppel
op de gloeiende plaat, maar toch belangrijk,
helpend en verrijkend.
Anderen werden geholpen om op internet
de activiteiten van de parochie te kunnen
vinden. De website werd aangepast om dit te
vergemakkelijken. Naast informatie over de
opeenvolgende ontwikkelingen en de stroom
van maatregelen probeerden we ook inspiratie te bieden met artikelen en overdenkingen.
Palmzondag werd voor jonge gezinnen een
kleine viering verspreid die zij thuis
zouden kunnen houden. De Eerste Heilige
Communicanten en hun ouders ontvingen
mailtjes met verhalen en opdrachten. Op weg
naar Pinksteren verzorgde het pastoraalteam
een digitale noveen. Er werden verschillende
opnames gemaakt van gebedsvieringen ten
behoeve van de ouderen die in de diverse
zorgcentra in de parochie via het eigen
tv-circuit werden uitgezonden.
Bijzondere momenten die wel/niet of
anderszins doorgingen
De viering van het Paastriduüm was bijzonder. Met de collega’s Marcel Smits en Jan
van Heugten en enkele assistenten hebben
we het intens mogen beleven. De benaming
Stille Week kreeg een extra lading. De liturgie werd tot de essentie teruggebracht en
bewees haar kracht. In de paasnacht speelde
en zong Ben Simmes met nog drie heren van
het koor uit Gaanderen. Het was prachtig en
je zou wensen dat er vele mensen van hadden
kunnen genieten of nog beter: dat het hele
koor er had kunnen staan in een volle kerk.
Er zou in die nacht een jongeman worden
gedoopt en in de kerk opgenomen, maar
ook dat kon helaas niet doorgaan: uitgesteld
voor onbepaalde tijd. Toch werd het Pasen en

groeide de hoop op nieuw begin.
Er werd afscheid genomen van onze doden.
Iedere rouwadvertentie in de krant maakte
melding van het feit dat dit gebeurde in een
kleine, besloten kring. Het was dikwijls heel
verdrietig dat niet iedereen die afscheid wilde
nemen erbij kon zijn, maar ook dat maakte
creatief: een ‘drive through’ condoleance,
erewacht op anderhalve meter afstand, goed
verzorgde vieringen van Woord en Gebed
die ook thuis via een besloten videoverbinding konden worden gevolgd maakten
het afscheid toch heel waardevol. Massale
belangstelling werd intieme verbondenheid.
Soms kregen we zijdelings bericht van het
overlijden van een parochiaan en was er
vanwege de omstandigheden geen kerkelijke uitvaart. Ook in die situaties hebben we
contacten met de betreffende familie proberen te onderhouden.
Op 18 april mochten we een huwelijk vieren.
De tevoren uitgezochte tekst over de bruiloft
in Kana klonk daarbij wel heel speciaal. Dat
in Kana de wijn opraakte, leek voor ons
hedendaagse bruidspaar maar een klein
probleem: zij hadden geen enkele horecavoorziening, de droomjurk van de bruid hing
in een wegens corona gesloten atelier, gasten
konden niet komen, de gewenste muziek was
er niet. En toch hebben zij in een aangepaste
plechtigheid met overtuiging het ja-woord
gegeven aan elkaar. Wat een mooi teken van
hoop en toekomst in een wereld waarin niets
meer lijkt door te kunnen gaan… maar de
liefde vindt een weg! Na de viering werd in
de kleine kring van familie en vrienden buiten
op het kerkplein toch nog een klein glaasje
gedronken. Een feest komt later wel, maar dit
bruidspaar heeft al een mooi verhaal voor de
kinderen en kleinkinderen die zij misschien
mogen krijgen.
Een grote teleurstelling voor vele ouders
en kinderen is dat de Eerste Heilige
Communievieringen dit voorjaar niet door
konden gaan. Er is nog geen zicht op wanneer
dit wel zou kunnen en hoe. Vooralsnog hopen
wij op een moment in de nabije toekomst
waarop we het feest als vanouds kunnen
vieren, met alle opa’s en oma’s, ooms en
tantes, neefjes en nichtjes die voor kinderen
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Van harte hoop ik dat dit de opmaat is naar
betere tijden waarop de kerkdeuren weer
ruimhartig open kunnen gaan. Maar wanneer
zal dat zijn? Hoe staan we er straks met
Kerstmis voor? Ik durf er nog niet aan te
denken. Misschien kunnen we de Nachtmis
vieren op de middenstip in het stadion van
De Graafschap? Of ergens bij de schapen in
het veld? En kan dan het Stille Nacht weer
klinken uit onze kelen? Ik lig er nog niet
wakker van. We zullen onze weg wel vinden,
want God zal met ons gaan. Door de moeilijkheden van deze tijd heen toont Hij ons wat
echt belangrijk is: niet de vele airmiles of
vakanties, niet de vele activiteiten, projecten of festivals waarvoor we in de rij of in
de file staan, niet de voortdurende groei van
de economie die het milieu bedreigt, maar
de gewone menselijke nabijheid aan elkaar.
Moge dat het belangrijkste kenmerk van het
nieuwe normaal zijn. En moge de ervaring
van eigen kwetsbaarheid ons openen voor
het mysterie van het leven, het mysterie van
God. Hij die Is en er altijd zal Zijn.

op deze dag zo belangrijk zijn. Waar het
voorbereidingstraject nog niet is opgestart,
wordt het waarschijnlijk pas volgend jaar.
Waar we al begonnen waren, zoeken we naar
een passende mogelijkheid om alsnog de
voorbereiding af te ronden en de viering door
te laten gaan. Het Vormsel wordt in ieder
geval een jaar uitgesteld.
Rond 4-5 mei stonden de nodige herdenkingen gepland, 75 jaar na dato. In Silvolde
werd bij de dodenherdenking een oecumenische dienst gehouden in de protestantse
kerk. Ik mocht de overweging verzorgen en
sprak naar aanleiding van de Galatenbrief
over vrijheid die niet moet worden misbruikt
voor zelfzucht. Een spannend thema nu wij
gedeeltelijk onze vrijheid moeten inleveren
omwille van de gezondheid en veiligheid van
allen. Hoe bevorderen we vrijheid vandaag?
Niet door zelfzucht maar door naastenliefde,
leert Paulus. Na de viering brachten we een
bloemengroet en hielden we een moment
van stilte bij het monument. In Azewijn zou
op Bevrijdingsdag een gebedsdienst worden
gehouden en een monument worden onthuld.
Het mocht niet zo zijn, maar het fundament

voor het monument ligt er al. Het komt dus
goed.

Leny Stronks aan de telefoon
Stap 1: Aanmelden
Voor deelname aan de weekendliturgie moet u zich
telefonisch aanmelden bij het lokale secretariaat.
Zie onderstaande telefoongegevens per locatie.
Dit kan alleen per keer, in de week voorafgaand aan
de viering.

Chantal van der Sanden reinigt handen in het portaal
Stap 2: Handen ontsmetten bij binnenkomst
Bij de ingang staat een vrijwilliger met de lijst van
aangemelde personen. Bij het betreden van de kerk
wordt u verzocht de handen te reinigen.

Banken die voor een deel zijn afgezet met blauwe tape
Stap 3: Zoek een plaats
In de kerk zijn banken afgezet om ruimte te creëren.
Neem in de bank 1,5 meter afstand tot elkaar.
Huisgenoten mogen bij elkaar zitten.

Chantal reinigt haar handen ín de kerk
Stap 4:
Ontsmet uw handen voor u ter communie gaat
Geef elkaar de ruimte, volg de routeaanwijzingen,
wrijf uw handen goed droog.

Chantal ontvangt de Communie bij het ‘kuchscherm’
Stap 5: Ontvang de Communie
Strek uw vlakke handen uit voorbij de onderkant
van het scherm. Maak geen snelle of onverwachte
beweging en geef de priester tijd om de hostie door
middel van een pincet op uw hand te plaatsen.

Doetinchem:
		
		
Wijnbergen:
		
Gaanderen:
		
Etten:
Ulft:
		
		
Dinxperlo:
Gendringen:
		

6 I

0314-39 10 91
(maandag, woensdag, vrijdag
van 9.30 en 12.00 uur)
06-53 29 90 41
b.g.g. 06-57 21 09 81
0315-32 32 23
b.g.g. 0315-32 48 52
06-12 67 88 24, sms of app
0315-68 12 75
(maandag en donderdag
van 9.00-12.00 uur)
06-12 36 86 94
0315-68 13 64
b.g.g. 0315-63 01 10.
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Hoe nu verder?
Op 20 mei, de avond voor Hemelvaart, kwam
er een nieuw protocol van de bisschoppenconferentie voor ‘kerkelijk leven op
anderhalve meter’. We mogen weer voorzichtig openbaar gaan vieren: eerst met maximaal
dertig mensen, als alles goed gaat mogen we
per 1 juli weer tot honderd. Nadere informatie vindt u elders in dit blad, ook over de
voorwaarden en restricties. Om dit te kunnen
realiseren en alle locaties en parochianen te
informeren is weer veel werk verzet. Ik merk
daarbij dat iedereen blij is met de verruiming
van de mogelijkheden.
Wat vooralsnog niet mogelijk is, is dat we
samen zingen en ook de koren staan in de
wacht. Zij kunnen hun repetities nog niet
hervatten. Door stevig te zingen worden
namelijk vele vochtige deeltjes met kracht
in de lucht gebracht en dat geeft besmettingsgevaar. Maar onze organisten zullen
voorlopig de vieringen omlijsten en soms zal
er ook solozang kunnen zijn.

Hans Pauw, pastoor
Foto’s: Ton Harbers

O.L.V. Kerk Doetinchem
Prins Hendrikstraat 36, Doetinchem
Elke 1e zaterdag van de maand
van 10.00 tot 11.00 uur.
- 4 juli
- 3 oktober
- 1 augustus
- 7 november
- 5 september
- 5 december

Emeritaat diaken Jan van Heugten
Met ingang van 1 juli 2020
heeft diaken Jan van Heugten
aan de bisschop gevraagd
met emeritaat te mogen gaan.
Persoonlijke omstandigheden
liggen ten grondslag aan dit
verzoek. Daarom is Jan per
heden ook niet meer actief in
het pastoraat.
Sinds 1 januari 2013 is Jan,
inmiddels 71 jaar, werkzaam
geweest in De Verrijzenis
Parochie. Door de samenwerking werd het werkgebied
uitgebreid met de parochie H.H. Maria en Laurentius. Na de fusie
werd dit de Parochie Maria Laetitia. Hij deelde in alle liturgische
en pastorale taken van het pastoraal team, verzorgde bij toerbeurt
de weekwacht en was betrokken bij de werkgroep MOV (Missie,
Ontwikkeling en Vrede) en de kerstpakkettenactie. We zullen zijn
inzet en inbreng zeer gaan missen.
Wij danken hem voor zijn ruim tien jaren grote inzet en hartelijke
betrokkenheid bij de parochie, maar bovenal wensen wij hem veel
gezondheid en geluk toe en Gods zegen over zijn toekomst.
Op eigen wijze zal Jan afscheid nemen van het pastorale team en
parochiebestuur, de vrijwilligers waarmee hij samenwerkte en de
pastorale contacten die hij heeft opgebouwd.
Namens pastoraal team en parochiebestuur, Hans Pauw, pastoor
Zie ook pagina 11.

Rondkomen in coronatijd
Voor veel mensen betekent de coronacrisis een financiële ramp. Door
ontslag of het plotseling wegvallen van het inkomen kun je al snel fors
in de problemen komen. Maar je moet wel een drempel over om hulp
te vragen. En dat is best lastig, zeker voor de Voedselbank. Toch doe
ik hierbij een dringende oproep aan iedereen wiens inkomen (vrijwel)
is weggevallen om zich aan te melden. De Voedselbank Doetinchem
heeft voldoende capaciteit. Wij gaan momenteel ruimhartig met
de criteria om. Dus schroom niet om contact te zoeken en u aan te
melden. U bent echt niet de enige! Aanmelding kan laagdrempelig via
het Platform Armoedebestrijding Doetinchem (PAD).
Een mailtje (info@padoetinchem.nl)
of een telefoontje (06-52 22 57 63)
is voldoende.

Van Florence naar ‘Corona’
Half maart van dit jaar stond de lang
voorbereide pelgrimstocht van Florence
naar Rome gepland. Ongeveer 1000
jaren na de tochten en het leven van de
H. Franciscus van Assisi, zou ik in zijn
‘voetsporen treden’, en drie weken op
mezelf zijn aangewezen. Enerzijds gemotiveerd door de hang naar een periode van
retraite en de liefde voor ‘tracking’, anderzijds door het voorbeeld van de H. Franciscus. Hij had liefde
voor de Schepper, voor mens en dier en de natuur. Deels voor
mij vanzelfsprekend, maar waar het de liefde voor de Schepper
betreft kan ik veel leren van de H. Franciscus en daartoe wilde ik
inspiratie opdoen tijdens de pelgrimstocht op de weg naar Rome.
Daarmee is de brug naar onze Paus snel gelegd. Een bron van
inspiratie op de wijze waarmee hij de (arme) mens centraal stelt
en tevreden is met een sober appartement. Niet voor niets kiest
hij als eerste paus de naam Franciscus, maar hij praktiseert ook
‘eenvoud’. Graag was ik in de Heilige Week aanwezig geweest
bij een algemene audiëntie en het bijwonen van een eucharistieviering op het Sint Pietersplein in Vaticaanstad was zeker een
hoogtepunt geweest.
Het covid-19 virus gooide roet in het eten met een wereldwijd
verspreide corona-epidemie.
De acceptatie dat de tocht niet door kon gaan kwam al snel.
Heel veel mensen zijn ‘geraakt’ door het virus. Voor mij leverde
de uitbraak, voor zover ik nu kan overzien, enkel uitstel van een
inspirerende reis.
Tussentijds heb ik veel te vieren gehad als mens én als bestuurder van onze parochie.
Iedereen in ons gezin en hun gezinnen zijn gezond gebleven en
mijn jongste dochter en oudste kleinzoon hebben met succes de
studie afgerond. De bijen hebben de winter weer goed doorstaan
en hebben veel profijt gehad van het zonnige voorjaarsweer.
Pastoor Hans Pauw vierde mooie diensten en zette die online
via YouTube. Binnenkort kunnen we weer samen vieren, mét het
ontvangen van de communie, fysiek in één van de kerken van
onze parochie.
Waar nodig, wordt gewerkt aan het verbeteren van de organisatie van onze begraafplaatsen. In Silvolde is de administratie van
de begraafplaats weer geactualiseerd én wordt er een nieuwe
beheerder ingewerkt. Ook over begraafplaats Vredehof goede
berichten: een nieuw lid van de locatieraad, met de begraafplaats
als eerste aandachtsgebied, de achterstand in de administratie
en facturering weggewerkt en ook daar een nieuwe beheerder.
Een hartelijk welkom voor onze nieuwe vrijwilligers Patrick, Hans
en Jan!
In Azewijn en Breedenbroek wordt door lokale stichtingen hard
gewerkt aan het herbestemmen van de kerken op die locaties.
In Ulft is de nieuwe klokkenstoel in de toren van de H.H. Petrus
en Pauluskerk geplaatst en vóór Pasen weer in gebruik genomen.
Ik verwacht dat daar zeker nog aandacht aan zal worden
besteed door de locatieraad. In Etten is de langverwachte restauratie begonnen van het glas-in-lood van de H. Martinuskerk
en in Doetinchem wordt de gang tussen de kerk van OLV
Tenhemelopneming en de pastorie weer waterdicht gemaakt. In
Gendringen wordt gewerkt aan het dak van de sacristie.
Zoals een opmerkzame parochiaan meldde naar aanleiding van
de begroting 2020: stevige uitgaven om het onroerend goed
veilig en wind- en waterdicht te houden. Bestedingen mogelijk
gemaakt door schenkingen en gulle gaven van parochianen in
het verleden en heden en daarnaast een behoudend beleid van
parochiebesturen vóór ons.
Van Doetinchem naar Doetinchem, of van Doetinchem naar Ulft,
was qua reizen zo ongeveer de limiet en toch was het een inspirerende periode. Ik hoop van harte dat het u ook zo is vergaan.
Blijf gezond en tot ziens in een van de volgende vieringen.

VAN DE BESTUURSTAFEL

Eucharistische aanbidding 2020 met
biechtgelegenheid en slotzegen

Thijs Kemperman, penningmeester

Peter Bob Peerenboom, voorzitter.
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Wij zijn er voor u.
Uitvaartverzorgers Ellen Wezendonk, Ilse Zenhorst en André Zaalmink

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

188x87 Adv Monuta Ulft.indd 1

30-10-19 09:32

Gezellig even
bijkletsen in
onze brasserie?

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

Herdenk
& Herinner&
Herdenk
Herdenk
&Herinner
Herinner

Herdenk &
& Herinner
Herinner
Herdenk

GRAFMONUMENTEN

BOUW - EN INTERIEUR

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

BOUW - EN INTERIEUR

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

ner
ner
k & Herinner
GRAFMONUMENTEN

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

Telefoon (0314) 34 00 54

ENTEN

BOUW - EN INTERIEUR

Fax (0314) 33 48 91

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

NUMENTEN

BOUW

-

EN

INTERIEUR

arar
101000jaja
am
aTelefoon
bTelefoon
ca00hc3454th0034t5400 54
chm
ab34(0314)
en?
b(0314)
A
tTelefoon
(0314)
m
A
A
GRAFMONUMENTEN
• URNMONUMENTEN • THUISGEDENKEN
riekstraat
7005
AR DOETINCHEM
Fax (0314) 33 48 91
en? 18,
GRAFMONUMENTEN
• URNMONUMENTEN
• THUISGEDENKEN
GRAFMONUMENTEN
• URNMONUMENTEN
• THUISGEDENKEN

NUMENTEN • URNMONUMENTEN • THUISGEDENKEN
NNINTERIEUR
TEN
BOUW - EN INTERIE

UMENTEN

GRAFMONUMENTEN

BOUW - EN INTERIEUR

Mogen wij u uitnodigen
www.schoot-natuursteen.nl
N INTERIEUR
GRAFMONUMENTEN
BOUW - EN INTERIEUR
info@schoot-natuursteen.nl
G RG
AR
FM
M UE uw
N ETherinnering
EN
WU W
-te Egeven?
E RT IEERUI R
A FO MN OU N
M
N
T E NB O BUvorm
O
-N E INN TI N
EUR
Fabriekstraat 18, 7005 AR DOETINCHEM
BOUWEN
INTERIEUR
G
R
A
F
M
O
N
U
M
E
N
T
E
N
B
OUW - EN INTERIEUR
Telefoon (0314) 34 BOUW00 54GRAFMONUMENTEN
• URNMONUMENTEN • THUISGEDENKEN
EN
INTERIEUR
BOUWEN
INTERIEUR
Fax (0314) 33 48 91
Fabriekstraat 18, 7005 AR Doetinchem
BOUW- EN INTERIEUR
www.schoot-natuursteen.nl
Fabriekstraat
18, 18,
7005
AR
Doetinchem
Fabriekstraat
7005
Doetinchem
Telefoon
(0314)
34 00
54 AR
info@schoot-natuursteen.nl

en uw herinnering vorm te geven?

FaxFax
(0314)
33 48
(0314)
33 91
48 91

Telefoon
(0314)
34 00
Telefoon
(0314)
3454
00 54

Fax (0314) 33 48 91
Fax (0314)
33 48
Fax (0314)
3391
48 91
www.schoot-natuursteen.nl
www.schoot-natuursteen.nl
www.schoot-natuursteen.nl
info@schoot-natuursteen.nl

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

arr
a
t
ch
cht

BOUW - EN INTERIEUR

info@schoot-natuursteen.nl
info@schoot-natuursteen.nl

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

100 jaar
nk & Herinner
mbacht
A

100 ja

00 jaar

GRAFMONUMENTEN

BOUW - EN INTERIEUR

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

N INTERIEUR

ar

BOUW- EN INTERIEUR

Parochie Maria Laetitia

De Zeven Vreugden van Maria
Pasen en Pinksteren
Ditmaal een dubbele aflevering met achtergronden van twee van de Zeven Vreugden
van Maria: Jezus’ verrijzenis (met Pasen)
en de komst van de Heilige Geest met
Pinksteren.
Pasen
Het belangrijkste christelijke feest in het liturgische jaar is Pasen, volgend op de Goede
Week. Na Witte Donderdag (het begin van
het lijden van Jezus), Goede Vrijdag (zijn
lijden en sterven) en Stille of Paaszaterdag
(de dag van grafrust) vieren we met Pasen
dat Jezus uit de dood is opgestaan, op de
derde dag na zijn kruisiging. Engelen vertellen ’s morgens aan vrouwen bij zijn graf dat
Jezus is opgestaan. Kort daarop verschijnt Hij
aan Maria Magdalena en nog dezelfde dag
aan twee volgelingen, de Emmausgangers,
die de apostelen inlichten. Terwijl zij hun
verhaal doen, verschijnt Jezus in hun midden.
Hij belooft hen de Heilige Geest te zenden en
geeft ze de opdracht: ‘Zoals de Vader mij heeft
uitgezonden, zo zend ik jullie uit’. Maria, die
haar Zoon het kruis zag dragen, die onder zijn
kruis stond en haar dode zoon op haar schoot
moest dragen, ontvangt Hem met Pasen uit
de dood weer terug als verrezen Heer.

Pasen markeert ook de start van de vijftig
dagen durende periode van het kerkelijke
jaar dat wordt afgesloten met Pinksteren.
Het christelijke Pasen heeft zijn oorsprong in
het joodse Pesach (het feest van de uittocht
uit Egypte), maar tijdens het Eerste Concilie
van Nicea (325) zijn de data van beide
feesten ontkoppeld. De paastijd en de liturgie daaromheen heeft door de eeuwen heen
vele componisten geïnspireerd tot muzikale
werken. In de Barokperiode valt vooral het
werk van Johann Sebastiaan Bach op, die
met zijn Johannes- en Matthäus Passion en
zijn cantates ‘Christ lag in Todesbanden’
(Eerste Paasdag) en ‘Bleib bei uns, denn es
will Abend werden’ (Tweede Paasdag) muziek
schreef die nog telkens wordt uitgevoerd.
Pinksteren
Pinksteren wordt gevierd op de negenenveertigste dag van Pasen en wordt gezien als het
laatste feest van het liturgisch jaar. Tijdens het

pinksterfeest wordt herdacht dat de Heilige
Geest, de derde persoon van de Allerheiligste
Drie-eenheid, neerdaalde uit de hemel op de
apostelen en op andere aanwezige gelovigen.

Na Jezus’ dood op Goede Vrijdag en zijn
Verrijzenis met Pasen ervoeren de leerlingen nog veertig dagen lang steun van Zijn
aanwezigheid, waarbij hij hen andermaal
uitlegde wat de betekenis was van alles wat
hij gedaan had tijdens zijn openbare optreden. Op de veertigste dag van Pasen werden
de leerlingen alleen achtergelaten door Jezus
Hemelvaart. Wel had hij hen beloofd dat
hij de Geest van God, de Heilige Geest zou
sturen die hen geestelijk verder zou leiden
en hen de kracht zou geven om getuigen van
het evangelie te zijn. Op de negenenveertigste dag van Pasen – op Pinksteren – kwam
de beloofde Heilige Geest in Jeruzalem over
de discipelen en andere pelgrims die waren
gekomen voor het joodse Wekenfeest.
Ook begint met Pinksteren volgens de
christenen de kerkgeschiedenis omdat het
evangelie niet alleen aan de joden, maar ook
aan de heidenen wordt verteld. Met name
in de vroege middeleeuwen was Pinksteren
een zeer belangrijk christelijk feest dat
gepaard ging met een week van verplichte
rust, bekend als de Heilige Geestweek. Tot
de standaard pinksterrituelen behoorden het
loslaten van duiven in de kerk, het strooien
van blaadjes van pioenrozen, het blazen op
de klaroen en zelfs het houden van steekspelen. Andere gebruiken waren om een met
bloemen, stro en kransen opgetuigde os door
het dorp te leiden en tot eind vorige eeuw
was het gebruikelijk om elkaar een pinkstergroet te sturen in de vorm van een wenskaart.
Een van de bekendste gezangen voor het
feest van Pinksteren is de Pinksterhymne
‘Veni Creator Spiritus’, gecomponeerd door
Johann Sebastian Bach: drie cantates voor
Eerste Pinksterdag en twee voor Tweede
Pinksterdag.

Tweemaal zeven is acht…
In de geschiedenis zijn twee versies van
de Zeven Vreugden van Maria ontstaan.
De ene spreekt over Pinksteren, zoals ook
afgebeeld in de icoon die in de OLV-kerk
in Doetinchem hangt. Daarmee wordt
gerefereerd aan Maria als de Moeder
van de kerk en dat vieren we tegenwoordig op Tweede Pinksterdag. In de
andere versie is in plaats van Pinksteren
gekozen voor het terugvinden van Jezus
in de tempel in Jeruzalem. Verder zijn
alle vreugden gelijk. Pastoor Hans Pauw:
„Wij hebben bij het vervaardigen van de
icoon voor de tweede traditie gekozen
die wat sterker lijkt en waardoor de drie
belangrijkste hoogfeesten (Kerstmis,
Pasen en Pinksteren) op de icoon staan
afgebeeld.”
Voor de geïnteresseerden: het vijfde
couplet uit het lied ‘De Zeven Vreugden
van Maria’ waar dirigent en componist Ben Simmes zich baseerde op de
Newfoundlandse folk-song ‘The Seven
Joys of Mary.’ Het couplet handelt over
de jaarlijkse pelgrimstocht (rond Pasen)
van Jozef, Maria en Jezus – rond zijn
twaalfde verjaardag – waarbij Jezus
achterbleef in Jeruzalem zonder dat
zijn ouders het merkten. Na drie dagen
vonden ze hem terug in de tempel, waar
hij tussen de leraren zat. Maria zei ontzet
tegen hem: „Kind, wat heb-je ons aangedaan? Je vader en ik hebben met angst
in onze harten naar je gezocht!” Maar
hij zei hen: „Waarom hebt u naar me
gezocht? Wist u niet dat ik in het huis
van mijn Vader moest zijn?” Maria sloot
alles wat er met hem gebeurd was in
haar hart.

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

Michiel Pouwels
Foto: Ton Harbers
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Wat kun jij tijdens de coronacrisis voor een ander betekenen?
Present koppelt vrijwilligers aan kwetsbare mensen
Vanwege het coronavirus werden er
verregaande maatregelen genomen
die een grote impact hadden en
hebben op het dagelijks leven van ons
allemaal, maar in het bijzonder van
kwetsbare mensen. Door de maatregelen werden de reguliere projecten van
Present helaas tot nader order stopgezet. Gelukkig zijn er wel veel mensen
die van betekenis willen zijn voor
iemand anders, ook in deze crisis.

Present verbindt deze vrijwilligers online en/
of telefonisch met mensen die extra hulp
kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld ouderen,
mensen met een lichamelijk, verstandelijke, psychische beperking en/of chronische
ziekte, mensen die de taal niet goed spreken
of digitaal niet zo vaardig zijn. Daarnaast
kunnen we vrijwilligers, in tweetallen, inzetten bij verwaarloosde tuintjes of klusjes
buiten, bijvoorbeeld het repareren van een
schutting. Voor alle inzet geldt dat altijd de
RIVM-maatregelen in acht moeten worden
genomen.
We doen ons werk ook nu net als altijd in
samenwerking met hulpverleners, omdat zij
weten wie wel wat extra aandacht en ondersteuning kan gebruiken. Present coördineert
aanbod en vraag, maakt een geschikte koppeling en begeleidt de vrijwilligers digitaal.
Tevens is Present aangesloten bij het landelijk interkerkelijke initiatief #NietAlleen. Ook
via dit kanaal komen hulpvragen in bij ons
terecht. Josefien Nahuis, projectcoördinator
van Present, is zogeheten ‘gebiedscoördinator’ van #NietAlleen.
Vrijwilligers aan de slag in coronatijd
Present heeft al meerdere vrijwilligers verbonden met mensen die wel wat extra hulp of
aandacht kunnen gebruiken.
Twee vrijwilligers hielpen bijvoorbeeld een
vrouw die onlangs haar been en arm heeft
gebroken. Ze deden boodschappen en hielden
meerdere keren telefonisch contact met de
vrouw. Nog weer een ander vrijwilligersduo
ondersteunde een alleenstaande vrouw die
zelf in quarantaine zat omdat ze het virus had
opgelopen. Zij zorgden voor de boodschappen van de vrouw en belden haar regelmatig
op, zodat ze zich niet zo alleen voelde.
10 I
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De tuin weer in….
De vragen om hulp van vrijwilligers hebben
zich de afgelopen maanden opgestapeld
bij Present. Doordat alle inzet van groepen
vrijwilligers moest worden stopgezet door de
maatregelen tegen het Covid-19-virus, zijn er
veel tuin- en klusprojecten blijven liggen en
er ook nog bij gekomen.
Een aantal vrijwilligers van Present is in
de afgelopen periode weer aan de slag
gegaan in tuinen van mensen met weinig
financiële middelen, netwerk en/of gezondheidsproblemen die wel wat extra hulp
kunnen gebruiken. Juist nu is het voor hen
extra belangrijk dat de tuin een fijne plek is
om even in te kunnen ontspannen, genieten
van de zon en voor kinderen om lekker buiten
te spelen. Natuurlijk houden de vrijwilligers
zich bij deze projecten aan de richtlijnen van
het RIVM.
Help ons helpen!
Door de coronacrisis vallen veel inkomsten
voor Present weg, waardoor er financiële
problemen dreigen te ontstaan en het voortbestaan van Present onder druk komt te
staan. Wilt u overwegen om ons te ondersteunen met een gift? Elke bijdrage is van
harte welkom! https://stichtingpresent.nl/
doetinchem/steun-ons/doneren/

Meer informatie
Wil je op de hoogte blijven van onze initiatieven tijdens coronatijd, kijk dan op onze
facebookpagina:
facebook.com/PresentDoetinchem/
Wil jij ook iets betekenen voor iemand anders
of ken je iemand die wel wat extra aandacht
kan gebruiken?
Kijk dan op www.presentdoetinchem.nl
of neem contact op met Josefien Nahuis,
projectcoördinator van Present Doetinchem,
josefiennahuis@presentdoetinchem.nl of
bel haar op 06 - 48 60 89 93.

Eerste H. Communie, H. Vormsel en
Dopen in coronatijd
Eerste Heilige Communievoorbereiding gestopt
Zoals gebruikelijk in onze parochie begon de voorbereiding op de
Eerste H. Communie ook dit jaar in het voorjaar. Toen de coronacrisis uitbrak en maatregelen van kracht werden om de verspreiding
van het virus in te dammen, werd ook de voorbereiding op de Eerste
H. Communie in Doetinchem en Ulft stilgelegd. De werkgroep van
Gaanderen, Etten en Terborg was op dat moment nog niet begonnen
met de voorbereiding.
Op woensdag 20 mei is het ‘Protocol kerkelijk leven op anderhalve
meter Rooms- Katholieke Kerk Nederland’ verschenen. Dit protocol
van de Nederlandse bisschoppen geeft de richtlijnen aan voor de
komende periode. In het protocol wordt het ontvangen van de Eerste
H. Communie in een groep uitgesteld. Dit hangt onder andere samen
met de anderhalve meterafstand die we aan moeten houden, het
aantal mensen dat in een viering aanwezig mag zijn en het feit dat er
niet samen gezongen mag worden.
Omdat er op dit moment geen uitzicht is op feestelijke Eerste H.
Communievieringen, waarbij familie en grootouders aanwezig kunnen
zijn, heeft het pastorale team besloten om de voorbereiding op de
Eerste H. Communie voorlopig te stoppen.
Eind augustus bekijken we de situatie en de mogelijkheden
opnieuw. Het zou mooi zijn als we de voorbereidingen op de Eerste H.
Communie, die al voor een deel hebben plaatsgevonden, in het najaar
toch kunnen afronden. Dit hangt nu natuurlijk af van ontwikkelingen
rond de coronacrisis en de bijbehorende maatregelen om verspreiding
van het virus tegen te gaan.
Géén H. Vormsel in het najaar
In onze parochie worden de kinderen in het najaar voorbereid op het
Heilig Vormsel, met een vormselviering eind november.
Het pastoraal team heeft besloten om het H. Vormsel te verschuiven
naar het najaar van 2021 omdat er geen uitzicht is op een feestelijke vormselviering dit najaar. Het bovengenoemde protocol biedt
geen ruimte voor vormselvieringen met een grote groep, zoals we dit
gewoon zijn te doen.
Na de zomer van 2021 gaat de voorbereiding van start voor het H.
Vormsel van het najaar van 2021 en kunt u uw kinderen opgeven voor
het H. Vormsel. Via de Vreugdebode, de website en Facebook wordt u
hierover geïnformeerd.
Dopen uitgesteld
In het nu geldende protocol (zie boven) wordt ook het dopen uitgesteld. In acute noodgevallen rond het dopen kunt u contact opnemen
met de pastoor of de Weekwacht (de telefoonnummers vindt u elders
in deze Vreugdebode).

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

Beste medeparochianen,
‘En toen was je ineens weg uit onze parochie in deze onwerkelijke
coronatijd.’
Een paar woorden van een echtpaar uit onze parochie nadat werd
bekendgemaakt dat ik per 1 juli met emeritaat ben gegaan.
Wellicht voor u, maar ook voor mij een onverwacht snel vertrek
waar persoonlijke omstandigheden aan ten grondslag liggen.
Maar daarnaast voelde ik ook dat het misschien wel tijd werd om
eens wat anders te gaan ondernemen en het wat rustiger aan te
gaan doen. Ik ben inmiddels 71 en vanaf mijn 18de jaar actief
geweest in het arbeidsproces bij enkele bedrijven, de Koninklijke
Marechaussee en de politie.
Op 1 januari 2013 ben ik met veel enthousiasme begonnen als lid
van het pastorale team van De Verrijzenis Parochie, daarna zijn we
als team samen gaan werken met de Parochie Maria Laurentius.
Beide parochies zijn vanaf 1 januari 2017 opgegaan in de grote
Parochie Maria Laetitia.
En ja, met veel enthousiasme en betrokkenheid heb ik mijn werk in
deze parochies gedaan in een steeds goede onderlinge sfeer met
de teamleden.
Ik kwam niet bepaald in een gespreid bedje. Begin 2013 kwam er
een nieuw beleidsplan dat voorzag in de sluiting van de meeste
kerken van De Verrijzenis Parochie. Ik heb de sluiting van vijf kerken
geheel of gedeeltelijk pastoraal mogen begeleiden. Daarbij kom
je veel onbegrip, weerstand, maar vooral veel verdriet tegen. Toch
was er ook begrip. Ieder zag en ziet dat het afnemende kerkbezoek
en kerkbetrokkenheid geen andere keuze liet.
Daarnaast was ik ook betrokken bij vele mooie diaconale projecten,
zoals de Vastenactie, de kerstpakkettenactie en de vele particuliere begeleidingen van parochianen die in materiële en vaak ook
geestelijke nood verkeerden.
En natuurlijk was ik ingeroosterd in het weekendrooster en mocht
ik in vele vieringen de Blijde Boodschap uitdragen. Maar ook
andere mooie liturgische activiteiten, zoals dopen en het assisteren
bij huwelijken blijven in mijn herinneringen leven. En naast het
verdriet dat ik ondervond bij het heengaan van mensen, was het
ook altijd bijzonder om samen met de familie een mooie afscheidsviering te verzorgen en daarin voor te gaan.
Altijd heb ik geprobeerd mijn werk als pastor en diaken met
aandacht, betrokkenheid en zorg om de medemens te doen.
Waarbij ik mijn kernspreuk: ‘Dienen in liefde’ altijd voor ogen heb
proberen te houden.
Mijn werkzaamheden heb ik niet kunnen doen zonder de support
van mijn mede-teamleden en de vele parochianen met wie ik me
verbonden wist. En ik wist mij gesteund door Gods liefdevolle
aanwezigheid.
Ik ga het nu rustiger aandoen en genieten van mijn nieuwe status
als emeritus en gepensioneerde. Wat meer tijd besteden aan mijn
kleinkinderen en tijd nemen om te lezen, te luisteren naar klassieke
muziek, misschien weer een studie beginnen en mij bovenal over te
geven aan mijn nieuwe leven.
Ik dank mijn teamleden, oud-teamleden en u medeparochianen
voor het in mij gestelde vertrouwen, uw opbouwende kritiek en
uw liefdevolle aandacht, waardoor ik mij gedragen wist en mijn
werkzaamheden met veel plezier heb kunnen doen.
Ik wens u alle goeds en Gods zegen toe.
Jan van Heugten, diaken
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Weekendvieringen van 3 juli tot en met 3 september 2020
WEEKEND

OLV. Tenhemelopneming - H. Geest
Doetinchem

H. Martinus - De Huet
Wijnbergen/Doetinchem

H. Augustinus - H. Martinus
Gaanderen

Zaterdag 4 juli
Zondag 5 juli
14e zondag door het jaar ( A )

Zo. 5 juli 11.00 uur
Eucharistieviering
H. Pauw

Za. 4 juli 19.00 uur
Eucharistieviering
H. Pauw

Zo. 5 juli 9.30 uur
Eucharistieviering
H. Pauw

Zaterdag 11 juli
Zondag 12 juli
15e zondag door het jaar ( A )

Zo. 12 juli 11.00 uur
Eucharistieviering
M. Smits

Zie andere locaties

Zo. 12 juli 9.30 uur
Inspiratieviering speciaal voor
kinderen/Parochianen

Zaterdag 18 juli
Zondag 19 juli
16e zondag door het jaar ( A )

Zo. 19 juli 11.00 uur
Eucharistieviering
H. Pauw

Za. 18 juli 19.00 uur
Eucharistieviering
H. Pauw

Za. 18 juli 19.00 uur
Eucharistieviering
M. Smits

Zaterdag 25 juli
Zondag 26 juli
17e zondag door het jaar ( A )

Zo. 26 juli 11.00 uur
Eucharistieviering
H. Reusen

Zie andere locaties

Zo. 26 juli 9.30 uur
Inspiratieviering/Parochianen
Intermezzo van Jacqueline Snel

Zaterdag 1 augustus
Zondag 2 augustus
18e zondag door het jaar ( A )

Zo. 2 aug. 11.00 uur
Eucharistieviering
G. Peters

Zie andere locaties

Zie andere locaties

Zaterdag 8 augustus
Zondag 9 augustus
19e zondag door het jaar ( A )

Zo. 9 aug. 11.00 uur
Eucharistieviering
M. Smits

Zie andere locaties

Zie andere locaties

Zaterdag 15 augustus
Zondag 16 augustus
20e zondag door het jaar ( A )

Zo. 16 aug. 11.00 uur
Eucharistieviering
H. Pauw

Za. 15 aug. 19.00 uur
Eucharistieviering
M. Smits

Za. 15 aug. 19.00 uur
Eucharistieviering
H. Pauw

Zaterdag 22 augustus
Zondag 23 augustus
21e zondag door het jaar ( A )

Zo. 23 aug. 11.00 uur
Eucharistieviering
H. Pauw

Zie andere locaties

Zie andere locaties

Zaterdag 29 augustus
Zondag 30 augustus
22e zondag door het jaar ( A )

Zo. 30 aug. 11.00 uur
EV/familieviering
H. Pauw

Zie andere locaties

Za. 29 aug. 19.00 uur
Eucharistieviering
H. Pauw

Doordeweekse vieringen van 3 juli tot en met 3 september 2020
KERKLOCATIES
H. Martinus Etten

elke dinsdag

19.00 uur

Eucharistieviering

M. Smits

OLV. Tenh/ H. Geest
Doetinchem

elke woensdag
Iedere woensdag na de mis Rozenkransgebed
elke vrijdag

19.00 uur

Eucharistieviering

H. Pauw

10.00 uur

Eucharistieviering

H. Pauw

Biechtgelegenheid
Hoogfeest

i.v.m. Corona kan er niet gebiecht worden in een
biechtstoel. U kunt biechten in een te ventileren
ruimte waar de priester en u anderhalve meter
van elkaar kunnen zitten.
1e zaterdag van de maand tussen 10-11 uur
(tevens uitstelling van het Allerheiligste)

Petrus en Pauluskerk Ulft

elke vrijdag
elke 1ste vrijdag v.d. maand

09.30 uur
Eucharistieviering
08.30-09.15 Biechtgelegenheid

H. Mauritiuskerk Silvolde

elke donderdag

09.30 uur

Rozenkransgebed

De Goede Herderkerk Dinxperlo

elke 1ste woensdag

18.30 uur

Eucharistievier./Rozenkransgebed

M. Smits

H. Martinuskerk Gendringen

elke woensdag
elke vrijdag
elke 1ste vrijdag

10.00 uur
15.00-1550
14.45 uur

Eucharistieviering
Openkerk met uitstelling van het
Allerheiligste Rozenkransgebed

M. Smits
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M. Smits
M. Smits

H. Martinus
Etten

HH. Antonius - Petrus & Paulus
Ulft

De Goede Herder
Dinxperlo

H. Martinus
Gendringen

Za. 4 juli 19.00 uur
Eucharistieviering
M. Smits

Zo. 5 juli 9.30 uur
Eucharistieviering
M. Smits

Zie andere locaties

Za. 4 juli 17.30 uur
Eucharistieviering
M. Smits

Za. 11 juli 19.00 uur
Eucharistieviering
H. Pauw

Zo. 12 juli 9.30 uur
Eucharistieviering
H. Pauw

Za. 11 juli 19.00 uur
Eucharistieviering
M. Smits

Zie andere locaties

Zie andere locaties

Zo. 19 juli 9.30 uur
Eucharistieviering
M. Smits

Zie andere locaties

Za. 18 juli 17.30 uur
Eucharistieviering
H. Pauw

Za. 25 juli 19.00 uur
Eucharistieviering
M. Smits

Zo. 26 juli 9.30 uur
Eucharistieviering
M. Smits

Zie andere locaties

Zie andere locaties

Zie andere locaties

Zo. 2 aug. 9.30 uur
Eucharistieviering
M. Smits

Zie andere locaties

Za. 1 aug. 17.30 uur
Eucharistieviering
M. Smits

Za. 8 aug. 19.00 uur
Eucharistieviering
H. Pauw

Zo. 9 aug. 9.30 uur
Eucharistieviering
H. Pauw

Za. 8 aug. 19.00 uur
Eucharistieviering
M. Smits

Zie andere locaties

Zie andere locaties

Zo. 16 aug. 9.30 uur
Eucharistieviering
M. Smits

Zie andere locaties

Za. 15 aug. 17.30 uur
Eucharistievieirng
H. Pauw

Za. 22 aug. 19.00 uur
Eucharistieviering
M. Smits

Zo. 23 aug. 9.30 uur
Eucharistieviering
M. Smits

Za. 22 aug. 19.00 uur
Eucharistieviering
H. Pauw

Zie andere locaties

Za. 29 aug. 19.00 uur
Eucharistieviering
M. Smits

Zo. 30 aug. 9.30 uur
Eucharistieviering
M. Smits

Zie andere locaties

Zie andere locaties

ZORGCENTRA
Croonemate Doetinchem

donderdag 23 juli
donderdag 27 augustus

15.00 uur
15.00 uur

Markenheemtv
Markenheemtv

Schavenweide Doetinchem
2e donderdag van de maand

donderdag 23 juli
donderdag 27 augustus

15.00 uur
15.00 uur

Markenheemtv
Markenheemtv

Den Ooiman (verpleeghuis)
Doetinchem, 3e zondag v.d. mnd.

vieringen online via YouTube:
zoek op momenten van geluk

Verzorgingshuis Pelgrim
Gaanderen

i.v.m. Corona geen vieringen in juli
en augustus

Antonia Terborg

i.v.m. Corona geen vieringen in juli
en augustus

Debbeshoek Ulft

i.v.m. Corona geen vieringen in juli
en augustus

Schuylenburgh Silvolde

i.v.m. Corona geen vieringen in juli
en augustus

Meulenbeek Ulft

i.v.m. Corona geen vieringen in juli
en augustus

Den Es Varsseveld

i.v.m. Corona geen vieringen in juli
en augustus

Zorgcentrum Dr. Jenny
Dinxperlo

i.v.m. Corona geen vieringen in juli
en augustus

voor inwoners B en D wordt op hetzelfde
tijdstip geregeld dat men kan kijken.
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Aannemingsbedrijf

uwen
B ouwen is vertr o

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

Het programma van het nieuwe cursusjaar 2020/2021
omvat de volgende vakgebieden:

• Geschiedenis van de Islam
• Filosofie
• Ruslandkunde
• Geologie
• Economie
• Kunstgeschiedenis
• Economie
• Religiewetenschap
• Klimaatwetenschap
• Psychologie
• Eerste wereldoorlog

• Engelse geschiedenis
• Architectuur
• Muziek
• Klassieke literatuur
• Europakunde
• Geschiedenis van Christendom
• Biologie
• Geschiedenis van de vrouw
• Amerikaanse geschiedenis
• Joodse cultuur

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

www.janvandulmen.nl

www.hovo-al.nl

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

Azewijn-Ulft-Varsselder/Veldhunten

AZEWIJN

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 Venes
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.

Overleden

ULFT

Mededelingen
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.

26-03-2020:
Mevr. Thea Mulder-Gerritsen,
Dr. van Hengelstraat 16, 72 jaar.
Haar crematieplechtigheid heeft plaatsgehad op 31-03-2020.
06-04-2020:
Mevr. Tineke Migchelbrink-Wassink,
Toekomstweg 2, 7011 EV Gaanderen.
Haar begrafenisplechtigheid heeft plaatsgehad op 14-4-2020.
07-05-2020:
Dhr. Hennie Kraan,
Kan de Vriesstraat 17, 81 jaar.
Zijn uitvaartdienst en crematieplechtigheid hebben plaatsgehad
op 13 -05-2020.
07-05-2020:
Mevr. Chris Gal-Koenders,
zorgcentrum “Debbeshoek” 7071 XL Ulft.
Haar crematieplechtigheid heeft plaatsgehad op 13-5-2020.
21-05-2020:
Dhr. Jan van Aken,
Stokhorsterweg 8, 7071 DD Ulft.
Zijn uitvaartdienst en begrafenisplechtigheid hebben plaats
gehad op 27-05-2020.
Wij wensen hun nabestaanden veel sterkte!

Klokken luiden weer
Ondanks corona is het ons toch
gelukt om de klokken met Pasen
weer als vanouds te laten luiden in
de nieuwe klokkenstoel van de Petrus
en Pauluskerk. Het kostte ons nog
wel heel wat moeite om de 2 nieuwe
stuurmotoren dusdanig te programmeren dat alles weer optimaal ging draaien. De klokken en het
uurwerk zijn hier op aangesloten , maar nu kan alles weer jaren mee.
Tevens hebben wij nieuwe beschermroosters voor de galmgaten
bevestigd , zodat de duiven en andere vogels niet meer in de toren
kunnen en alles bevuilen.
Binnenkort komt ook nog nieuwe ledverlichting boven op het kruis op
de toren, dit zal ons een hoop stroomkosten en storingen besparen.
Wij als locatieraad hopen dat met deze vernieuwingen onze kerk nog
jaren verder mee kan.

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.

Locatieraad HH. Antonius - Petrus & Paulus
Foto: Willem Wanders
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Breedenbroek - Dinxperlo

Doetinchem

Intussen…

BREEDENBROEK

Mededelingen
Zie voor de laatste ontwikkelingen en mededelingen
het bijgesloten inlegvel.

… gebeurde er in onze OLV-HG-geloofsgemeenschap op het eerste
gezicht niet veel, al is dat weinige gezien de moeilijke omstandigheden heel wat. Wie er oog voor had, zag dat. Dank aan ieder van
onze parochie en onze geloofsgemeenschap – het pastorale team, het
parochiebestuur, vele anderen – die voor de voortgang zorgden.

Overleden

Namen noemen

Op 89 jarige leeftijd is overleden Jan Winters.
Na een besloten uitvaart is Jan te ruste gelegd naast zijn in 2004
overleden vrouw, Marietje.
Wij wensen de nabestaanden veel sterkte!

Bijna stilletjes en niet iedereen bekend zijn er in de persoonlijke
sfeer veranderingen opgetreden.

DINXPERLO

Mededelingen
Op zaterdag 11 juli is er om 19.00 uur een eucharistieviering
voor maximaal 100 personen en met in achtneming van de richtlijnen van het protocol. Voorganger is pastor Marcel Smits.
Er is helaas nog geen toestemming voor een koor om de viering
te ondersteunen. Wel zal er tijdens de viering orgelspel plaats
vinden.
Kerkwachten zullen behulpzaam zijn bij de uitvoering van
de regels en instructies van het protocol, zodat het risico op
besmetting tot het uiterste wordt beperkt.

Gemengd koor
Ook ons koor kon en mocht zich de afgelopen coronaperiode niet uiten
en zal ook de komende tijd verstek moeten laten gaan. Maar het koor
zit niet stil. Het onderlinge contact blijft, er worden plannen gesmeed
voor straks, wanneer het koor weer mag zingen. Er ligt een idee klaar
om openluchtrepetities te houden binnen de vastgestelde regels. Ook
een openluchtviering maakt onderdeel uit van het ideeënpakket.
Kortom: ons koor zit niet stil.

Mariëtte Wasser
dirigent van gemengd koor Volare, had begin dit jaar aangegeven per 1 juni te willen stoppen. Die dag is inmiddels
gepasseerd. Gelegenheid tot afscheid nemen was er niet en
zelfs een geschreven portretje zat er niet in: Vreugdebode 3
verscheen niet en 4 - deze editie - moest dun zijn. Er moet dus
nog wat gebeuren, maar onze hartelijke dank aan haar, zeer
kundige dirigent, schrijven we alvast zwart op wit. En… we
zoeken een opvolger.
Henk en Riet Wanders
zijn na jarenlange inzet - heel veel dank daarvoor! - niet meer
beschikbaar voor de bloemverzorging in de kerk. Ans Liefrink
en Ans Otters hebben zich inmiddels gemeld voor de bloemengroep, waardoor we nu twee koppels kunnen vormen. Nog een
paar erbij zou heel mooi zijn!
Mariëtte van Bruggen
deed de coördinatie en administratie voor De Vredehof aan
de Emmastraat. Zij stopt met haar werkzaamheden. Mariëtte
was tot voor kort ook lid van de locatieraad. Ook haar zijn we
dankbaar voor haar kundige inzet. Voor het beheer van De
Vredehof heeft Jan Terbeek zich beschikbaar gesteld; Hans Diks
is voor De Vredehof de contactpersoon tussen Locatieraad en
bestuur, zoals ook voor de andere parochiële begraafplaatsen.
Hij is inmiddels tevens lid van onze Locatieraad & Pastoraatgroep.
Daar zijn we heel blij om.
Afscheid nemen van trouwe mensen doet altijd een beetje pijn,
ook nu. Maar het is heel fijn dat het vinden van mensen die de
open plaatsen willen innemen, soepel verloopt.
Namens de Locatieraad en de Pastoraatgroep,
Gerard Bomers

Overleden
Op 2 april jl. is overleden ANNIE HULS - SHERIDAN,
sinds 7 september 2014 weduwe van Bennie Huls.
De crematieplechtigheid heeft in besloten kring plaatsgevonden.
“de sterke eik is niet meer…”
Op 18 april 2020 is op de leeftijd van 89 jaar heengegaan
JAN GEVEN, Johannes Bernardus Marie, echtgenoot van Agnes
Schlütter.
De crematieplechtigheid heeft in besloten kring plaatsgevonden.
Bidden wij voor hun zielenrust.
Foto: Susan Spekschoor
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Etten

Begraafplaats Vredehof

Jan en Thea Holtus 60 jaar getrouwd

Uit inventarisatie blijkt dat van ruim 700 graven op begraafplaats De
Vredehof aan de Emmastraat de nabestaanden van de overledenen
niet bekend zijn bij ons. In verband met verlenging van grafrechten,
betaling van kosten voor het onderhoud van de begraafplaats en
eventuele ruiming van het graf willen we met hen in contact komen.
We plakken stickers op de graven waarvan we de gegevens van de
nabestaanden willen weten. Wanneer binnen één jaar geen reactie
binnen is, wordt het desbetreffende graf geruimd.
We beginnen dit jaar met het plakken van stickers op graven uit vak
D; de eventuele ruiming zal dan in de loop van 2021 plaatsvinden. De
desbetreffende grafnummers uit vak D vermelden we op het informatiebord op de begraafplaats.
Bent u nabestaande of kent u een nabestaande, wilt u dan bellen met
de centrale administratie van onze parochie, tel. 0315 - 34 20 44?
(Woensdag en vrijdag tussen 09.00 en 11.30 uur.)
Namens de Locatieraad en de Pastoraatgroep,
Hans Diks

Familieviering 30 augustus
Vooralsnog gaat de familieviering die op 30 augustus staat gepland,
gewoon door. We hopen veel ouders en kinderen te verwelkomen.
Namens de Locatieraad en de Pastoraatgroep,
Chantal van der Sanden

Open Monumentendag 2020
In afwijking van voorgaande jaren stellen we de Paskerk dit jaar
niet open tijdens de Open Monumentendag.

Overleden
- Johanna Jansen-Jansen, Steinlaan 50,
- Eddy Jacobs, Wilhelminastraat 23,
- Faris Altwani, Appelbloesem 57,
- Trees Sonnenschein-Lohman, Kastanjelaan 12,
- Wim van der Meulen, van Bommelstraat 15,
- Johan Steenbreker, Groot Hagen 6,
- Claudia Kunst-Balduk, Julianaplein 39,
- Grietje Gerrits, Borneostraat 6a,
Nemen we hen mee in onze gebeden.

97 jaar
52 jaar
61 jaar
75 jaar
87 jaar
89 jaar
50 jaar
69 jaar

Op 21 april waren Jan en Thea Holtus
60 jaar getrouwd. Helaas kon het feest
in verband met corona niet doorgaan,
maar was er wel een mooie serenade
door de buurt aan de Vivaldilaan.
Jan en Thea zijn trouwe parochianen
die heel veel voor onze geloofsgemeenschap hebben betekend. Ze waren
blij verrast met alle aandacht die ze
kregen van familie, buren, vrienden en
bekenden. Van harte verdiend door dit
prachtige diamanten paar! Jan en Thea,
namens geloofsgemeenschap H. Martinus Etten van harte proficiat
met deze mijlpaal!

Restauratie Martinuskerk
In vorige uitgaven van de Vreugdebode hebben we steeds aangegeven
dat de restauratiewerkzaamheden in maart een aanvang zullen gaan
nemen. Afstemmingen tussen alle betrokken partijen bleken toch meer
tijd nodig te hebben dan aanvankelijk gedacht, waarbij uiteindelijk de
agenda van de uitvoerende aannemer en onderaannemers bepalend
zijn. Als deze uitgave van de Vreugdebode bij u op de mat valt, zijn
inmiddels de lang verwachte restauratiewerkzaamheden gestart.
In grote lijnen is de planning als volgt:
Mei: Inrichting bouwplaats, demontage glas-in-lood noordzijde, glasin-lood in atelier
Juni: Vervanging T-ijzers en herstel metselwerk, timmerwerk vlonders
en balustrades in de kap
Juli: Terugplaatsen glas-in-lood noordzijde, voegwerk en schilderwerk
ijzerwerk, timmerwerk in de toren, demonteren orgel
Augustus: Vakantiemaand
September: Werkzaamheden toren en koor (voegwerk), demontage
glas-in-lood westzijde (atelier)
Oktober: Werkzaamheden gewelf koor, vervanging T-ijzers, terugplaatsen glas-in-lood noordzijde
November: Herstel T-ijzers zuidzijde
December: Terugplaatsen glas-in-lood e.d. zuidzijde
Januari: Restant werkzaamheden (weersafhankelijk)
Februari: Oplevering.
Met het realiseren van deze werkzaamheden sluiten we de tweede
fase af van restauratie.

Verjaardagen
Tot en met 2 juni vierden de volgende 80-plussers van onze
geloofsgemeenschap hun verjaardag:
- Mevrouw G.P. Jansen-Hofstad,
6 maart
81 jaar
- Mevrouw W.G. Bouwman-Dekkers 10 maart		
86 jaar
- De heer H.G.J. van Uem		
14 maart		
89 jaar
- Mevrouw C.J.G. Schuurman-Rijnholt 21 maart
86 jaar
- Mevrouw M.M. van Dillen-Palm
21 maart
85 jaar
- De heer A.J.M. van Doesum
30 maart
85 jaar
- Mevrouw J.P.G. Dieker-Schepers
2 april 		
83 jaar
- Mevrouw T.J.M. Holtus-Huijink
18 april 		
85 jaar
- Mevrouw W.M.G. Pastoor-Thijssen 26 april 		
81 jaar
- De heer J.H.M. Keurentjes		
17 mei 		
85 jaar
- Mevrouw A.J.M. Jans-Jansen
18 mei 		
80 jaar
- Mevrouw A.H.M. Slutter-Lucassen 28 mei 		
81 jaar
- De heer H.G. Servaas		
1 juni 		
80 jaar
Namens de geloofsgemeenschap, van harte gefeliciteerd!
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Gaanderen

Geloofsgemeenschap in coronatijd
De natuur ontwaakte, de wereld ging op slot. Er was - en er is nog
steeds - angst, verdriet, zorg voor je gezondheid en zorg om elkaar.
Maar er ontstaan ook mooie initiatieven en er gebeuren prachtige
dingen: mensen zien naar elkaar om en bieden spontaan hulp aan.
Palmpasen verliep heel stilletjes, zonder Hosanna of
palmpaasoptocht.
Maar de mensen kwamen, vaker dan voorheen, naar de Mariakapel
om een kaarsje te branden, even te bidden en om wijwater en
gezegende palmtakjes mee te nemen.
Er werden boodschappen in het kerkportaal gebracht voor dorpsgenoten die wat extra’s heel goed kunnen gebruiken. En voor de
Voedselbank werd een mooi bedrag ingezameld.
Het begrip ‘besloten vieringen’ deed zijn intrede: op Goede Vrijdag
was er een prachtige Kruiswegviering en ook op Eerste Paasdag
werd het Hoogfeest van Pasen gevierd met een stemmige viering
en de uitstelling van het Allerheiligste.
Er kwam een Paaslunch; meer dan 200 maaltijden zijn verzorgd en
heel voorzichtig raakten we gewend aan ‘samenzijn op afstand’.
De besloten inspiratievieringen bleven doorgaan en we horen dat
steeds meer mensen via de Kerkomroep deze gebedsvieringen
meevieren.
De gebedsbrieven, vieringenboekjes, nieuwsbrieven liggen in de
Mariakapel of worden verspreid en goed gelezen.
We houden onze website www.maria-laetitia.nl actueel en maken
ook gebruik van facebook, livestream en e-mail. En zo proberen we
contact te houden met elkaar en met iedereen in onze geloofsgemeenschap om, ook in deze tijd, het Evangelie zichtbaar te maken.
De Locatieraad en de Pastoraatsgroep wensen iedereen veel
sterkte en veel gezondheid en we hopen dat we u snel weer in
onze Martinuskerk mogen ontmoeten.

Overzicht vieringen
Zondag 5 juli, 9.30 uur:
Eucharistieviering. Celebrant: pastoor Pauw.
De zang wordt verzorgd door enkele leden van het gemengd koor
onder leiding van Ben Simmes.
Zondag 12 juli, 9.30 uur:
Inspiratieviering speciaal voor kinderen.
Lectoren: Marieke Salemink, Karien Kats en Joyce Jansen.
Zaterdag 18 juli, 19.00 uur:
Eucharistieviering. Celebrant: pastor Smits.
De zang wordt verzorgd door enkele leden van het gemengd koor
onder leiding van Ben Simmes.
Zondag 26 juli, 9.30 uur:
Inspiratieviering in vakantietijd.
De intermezzo’s worden verzorgd door Jacqueline Snel. Zij zal een
aantal mooie liederen zingen, waarbij zij zichzelf begeleidt op gitaar.
Zaterdag 15 aug., 19.00 uur:
Eucharistieviering Maria ten Hemelopneming. 				
Celebrant: pastoor Pauw.
De zang wordt verzorgd door enkele leden van het gemengd koor
onder leiding van Ben Simmes.
Zaterdag 29 aug., 19.00 uur:
Eucharistieviering. Celebrant: pastoor Pauw.
De zang wordt verzorgd door enkele leden van het gemengd koor
onder leiding van Ben Simmes.
Volgens het protocol van het aartsbisdom en de richtlijnen van het
RIVM mogen maximaal 100 mensen deze vieringen bezoeken.
Wanneer u de kerk binnenkomt, kunt u uw handen ontsmetten en
wordt u begeleid naar een vrije plaats, zodat we zo goed mogelijk
de anderhalve meter afstand in acht nemen. De communiegang in
de eucharistievieringen wordt ook volgens de regels van het bisdom
aangeboden. En ook de collecte wordt op een andere wijze gehouden dan u gewend bent. Er zullen mandjes bij de uitgangen staan.
Zang
De koren mogen de komende maanden, zeker tot 1 september, nog
niet samen repeteren en ook niet zingen tijdens een viering.
Maximaal vier zangers - met onderling minimaal 2 meter afstand
- zijn bereid om ook weer in de komende vieringen de muzikale
intermezzo’s en zang te verzorgen. Zingen op zo’n afstand van elkaar
is welhaast solistisch te noemen; je mist de steun van de stemmen
naast en achter je, terwijl je toch sámen zingt. We hebben dan ook
erg veel waardering voor de mensen die zich hiervoor inzetten en zo
de besloten vieringen extra inspirerend en feestelijk maken.

Pastoor Pauw in de Mariakapel in Gaanderen

Overleden

Inspiratievieringen
Wanneer er geen eucharistieviering of communieviering gehouden kan worden, worden inspiratievieringen aangeboden.
Inspiratievieringen zijn alternatieve gebedsvieringen om in een
moment van rust en bezinning even tot onszelf en even tot God
te komen, door samen te bidden, samen stil te zijn en door te
luisteren naar betekenisvolle woorden en mooie zang en muziek.
18 I
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Op donderdag 28 mei 2020 is overleden Will van Aken - van
Aaken - Wilhelmina, Maria -, weduwe van Aloysius, Franciscus,
Hermanus van Aken. Mevrouw Van Aken is 96 jaar geworden en
woonde aan de Gieterijstraat 13 in Gaanderen.
Op dinsdag 2 juni was voor haar de begrafenisplechtigheid en
is zij begraven op de begraafplaats bij de St. Martinuskerk in
Gaanderen.
Heer, geef haar de eeuwige rust.

Terborg

Geloofsgemeenschap H. Georgius
Terborg Ontmoetingsbijeenkomsten

Met pijn in het hart hebben wij de geplande Ontmoetingsbijeenkomsten vanaf maart moeten annuleren. De regelgeving
wordt langzaam aan soepeler, ook voor kerkelijke bijeenkomsten.
Desondanks zijn wij extra voorzichtig.
Voor de Ontmoetingsbijeenkomsten zitten we in een kleine
ruimte en is voldoende afstand houden niet goed mogelijk. Hoe
graag we ook willen, voorlopig kunnen wij de bijeenkomsten niet
organiseren.
Een belangrijk ander punt op onze agenda is de verhuizing van
het Jorishuis naar ons nieuwe onderkomen. Dat is de Huiskamer
verderop in de Hoofdstraat. Ons secretariaat en onze vergaderruimte zullen daar in de tweede helft van dit jaar een plek krijgen.
Ook de Ontmoetingsbijeenkomsten willen we in de toekomst in de
Huiskamer gaan houden, maar dat is nu dus nog niet aan de orde.
Op welke termijn deze verhuizing plaats gaat vinden, is op dit
moment nog niet bekend.
Wij houden u op de hoogte.
Voor nu wensen wij u veel gezondheid. Past u goed op uzelf en
uw dierbaren.
Werkgroep Nieuw Begin
Fred, Henk, Annet, Els, Jos, Antoon

Overleden
De heer W. Delleman				
93 jaar
Mevrouw A. Keurntjes-Wissing			
86 jaar
De heer P. Braam					
75 jaar
De heer J. Derksen					
81 jaar
Mevrouw J. Berendsen-Egberts			
71 jaar
De heer A. Zweers					88 jaar
Mevrouw B. Coolen-Kettering			
79 jaar
De heer H. Heinst					
85 jaar
Mevrouw E. Hendriksen-Lendering			
91 jaar
De heer P. Schuurmans				
85 jaar
Mevrouw Ch. Vos					92 jaar

Verjaardagen
Mevrouw L. Leuverink-Steverink			
80 jaar
Mevrouw R. Polman-van Arem			
80 jaar
Mevrouw J. van Wees-van Oudheusen			
80 jaar
De heer J. Dernison					
80 jaar
Mevrouw W. te Braak-Beekelaar			
80 jaar
De heer H. Kroets					
80 jaar
De heer Th. Meulman				
80 jaar
Mevrouw A. Mullink-van Olphen			
80 jaar
Mevrouw Th. Brom-Wolters				90 jaar
De heer Th. Kup					86 jaar
De heer C. Hoogsteder				
89 jaar
De heer G. Thus					89 jaar
Mevrouw A. van Wezel				93 jaar
De heer A. Derksen					85 jaar
De heer H. Harmsen				
87 jaar
Mevrouw N. Keurntjes-Keurntjes			
89 jaar
Mevrouw J. Wijkamp-Hetterscheidt			
88 jaar
De heer L. Zenhorst				
86 jaar
Mevrouw M. Entius-Kleuskens			
86 jaar
Mevrouw J. van Aken-Arentsen			
88 jaar
Mevrouw G. Keurntjes-Centen			
88 jaar
Mevrouw M. Beijer-Kolks				
93 jaar
Mevrouw P. Scholten-Bolder				
90 jaar
Mevrouw J. Heuskes				
97 jaar
De heer A. van Hagen				
87 jaar
Mevrouw W. Crolla-ten Have				
88 jaar
Mevrouw M. Bruijns				
88 jaar
De heer A. Nobel					89 jaar
De heer H. Besselink				
85 jaar
Namens de geloofsgemeenschap, van harte gefeliciteerd!

Gendringen-Megchelen-Netterden

MEGCHELEN

Mededelingen Martinus
geloofsgemeenschap
Er mogen vanaf juni weer kerkdiensten gehouden worden onder
strikte voorwaarden. Dit kan in het eucharistisch centrum te
Ulft of in Doetinchem maar nog niet in Megchelen. Kerkgangers
dienen zich dan in de week voorafgaande aan de weekend
viering zich daar aan te melden. Wij zullen in Megchelen vanaf 1
september weer de gebruikelijke gebedsvieringen gaan houden.
Er zullen in het kerkgebouw gepaste maatregelen genomen zijn
zoals die dan zijn voorgeschreven door het RIVM. Hier zullen
wij een registratie bijhouden van de aanwezige personen bij de
vieringen. Ook via het Megchels blad zullen wij u verder op de
hoogte houden.
Vieringen:
Zondag 6 september om 10 uur de oecumenische viering bij
het landkruis. (Bij slecht weer in de Martinuskerk)
Zondag 4 oktober om 10 uur gebedsviering onder voorbehoud.
Zaterdag 17 oktober om 19 uur de Mariaviering.
Maandag 2 november om 19 uur de Allerzielenviering.

Nemen we hem mee in onze gebeden.
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Silvolde

Liturgische vieringen in de coronacrisis
Halverwege de maand maart werden Nederland en al eerder de rest
van de wereld overvallen door een pandemie veroorzaakt door het
coronavirus. Nederland ging op slot: Blijf thuis was het motto en houdt
1.5 meter afstand.
Als locatieraad vroegen wij ons af: wat betekent dit voor onze geloofsgemeenschap, de vieringen en het overleg hierover met elkaar. Alles
ging per mail. In een van de eerste mails van onze voorzitter Rob
Splitthoff schreef hij: zomaar een gedachte over de crisis. Het inspireerde ons allen zodanig dat dit het thema was van de viering van
zondag 7 juni. Graag willen wij die gedachte in dit artikel met u delen.
Een terugblik op de aanpak van de vieringen in de coronaperiode
Op de eerste plaats kwam de vraag over de inhoud van de viering.
Op welke wijze kunnen wij de verlatenheid, de treurnis, de angsten
over de dood een plaats geven in: de thema’s van de vieringen, de
lezingen, de gebeden en gezangen. Hierbij ruimden wij een bijzondere
plaats in voor de medewerkers in de zorg en voor de bewoners van de
verpleegtehuizen die alleen achter bleven. Los even van de technische
communicatie slaagden we daar zeer goed in zonder ons zelf daarvoor
veren op de hoed te steken.
In deze periode hebben alle leden van het liturgieberaad hard gewerkt
om negen prachtige en indrukwekkende vieringen te maken. Een
voorbeeld daarvan is de Pinksterviering met het thema: “Je levensritme terug vinden.” Het is bijna wonderbaarlijk hoe de Bijbel ons juist
in deze tijden inspireert en ons kracht, hoop en vertrouwen geeft.
Graag bevelen wij u aan om deze vieringen nog eens terug te horen
op de website: hhttps://kerkdienstgemist.nl/stations/531 of op de
website van de Marial Laetitia Parochie onder locatie Silvolde.
De communicatie en de vormgeving
De volgende vraag was de communicatie. Samenkomen mocht niet
meer, wat nu?
De enige mogelijkheid was de kerkradio. Hier moesten wij echter nog
flink aan sleutelen. Als er geen beeld is moet het luisteren toch aantrekkelijk zijn. Nadat de eerste paar keren de uitzending nog kinderziekten

‘Vader en moeder grafsteen’
Bij een van de ontelbare mooie kerkjes in Denemarken zagen we op
het kerkhof deze grafsteen. ‘Far’ en ‘Mor’: ‘Vader’ en ‘Moeder’, en de
jaartallen. Meer stond er niet op, geen namen, geen herinnering, geen
dankbetuiging.
Dan ga je nadenken over de gedachte achter deze bijzondere steen.
Het kan natuurlijk zijn dat deze mensen er zelf om gevraagd hebben
het zo sober mogelijk te houden, om zelfs hun namen niet te noemen.
Maar het kan ook zijn dat degenen die deze steen geplaatst hebben
ervan overtuigd waren dat hiermee alles gezegd is. Dat deze omschrijving aan iedere toeschouwer duidelijk maakt dat dit een graf moet zijn
boordevol liefde en toewijding.
Want wie denkt niet in deze beelden aan zijn of haar ouders?
Vader en moeder: zij hebben ons gemaakt tot wat we zijn. Vanaf
onze prilste jeugd hebben zij ons laten zien en voelen wat de vanzelfsprekendheden zijn van het menselijk bestaan. Liefde, respect,
verantwoordelijkheid…
In de viering op zondag 5 juli, om tien uur, willen we samen met jullie
terugdenken aan onze ouders, stilstaan bij hun betekenis in ons leven,
dankbaar zijn, hun levens vieren.
Helaas moet dat nog steeds via de kerkradio, maar we hopen dat velen
zich onzichtbaar bij ons zullen voegen om mee te vieren.
20 I
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vertoonde, is de viering nu goed te beluisteren en inspirerend om mee
te maken. Ook om deze reden raden wij u aan om de vieringen nog
eens terug te luisteren. U vindt troost, hoop en bemoediging door de
hele viering heen.
De groep luisteraars breidt zich ook iedere keer weer uit. Mocht u
problemen ondervinden om toegang te krijgen tot de website, belt
u dan met de helpdesk 06-10 51 29 57. Deze hebben wij inmiddels
ingericht.
Nieuwsbrief
Voordat de coronacrisis uitbrak kenden we de Nieuwsbrief die u een
korte informatie gaf over de viering. Deze bestond uit een of twee
A4-tjes.
In de nieuwe situatie hebben we ervoor gekozen u de vieringen
goeddeels in hun geheel aan te bieden zodat u deze beter kunt volgen,
de liedjes kunt meelezen en ook mee kunt bidden en zingen. Wij
proberen u op deze manier het gevoel van nabijheid te geven dat ons
dierbaar is. Gevolg is wel dat de Nieuwsbrief is gegroeid tot soms wel
vijf, zes A4-tjes. Best veel, dat vinden we zelf ook maar we hopen dat
wij u op deze manier de gelegenheid geven onze vieringen zo intens
mogelijk mee te vieren.
In de Nieuwsbrief vragen wij ook om uw reacties op zowel de viering
als de Nieuwsbrief. Deze zijn helaas nog spaarzaam. Wij moedigen
u aan om dit wel te doen, dan kunnen we nog beter op uw wensen
inspelen.
Toekomst
De eerstvolgende viering is op zondag 6 september, om 10:00 uur. Wij
hopen dat we dan met inachtneming van de RIVM-regels weer kunnen
samenkomen om te vieren.
De huidige vooruitzichten zijn dat op 1 september er weer bijeenkomsten kunnen zijn in de kerk tot honderd personen. Of dit zo is en hoe
we dit organiseren hoort u tijdig.
De locatieraad wenst u goede tijden in de zomerperiode en dat we
elkaar op 6 september weer mogen ontmoeten.

De toverbal is op!
Wie heeft ze niet, gedachten en herinneringen aan vroeger, je
jeugdjaren. De toverbal, de zoethoutstok, je eerste fiets en je
eerste grote liefde. Dit alles staat symbool voor die jaren. Maar
dan opeens is die periode voorbij en wat overblijft zijn de vele
herinneringen. Toch heb ik in mijn leven intens genoten van die
toverbal, was er gek op. Al die verschillende kleuren die dan
tevoorschijn kwamen, prachtig vond ik dat. Je nam de bal af en
toe uit de mond, om te kijken naar de nieuwe kleur, dit tot grote
ergernis van moeder.
Maar dan komt de dag, dat je te groot bent voor die toverbal en
komen er andere belangrijker dingen op je levenspad.
Dan zijn er mensen die je precies zeggen wat je nu moet gaan
doen. Die ‘toverbaltijd’ vinden ze niet belangrijk meer.
Studeren en carrière opbouwen, je richten op de toekomst. Alles
gaat nu gebeuren op tijd en uur. Weg ineens die zorgeloze tijd,
waarvan dan vaak gezegd wordt : och dat was toch niet zo
belangrijk. Mooi niet,, je komt na je ‘toverbal’ echt niet in een
paradijs. Alles moet nu zo nodig en er is bijna geen tijd voor
gewone dingen van het leven.
Maar wat het leven je ook nog brengen zal, blijf genieten van
die kleine, gewone dingen. Van die merel, die elke morgen voor
je keukenraam komt.
Van die slinger van fietsende scholieren op het fietspad, die
fluitend en lachend op weg gaan naar school. Van de dampende
paarden, die grazen in de wei naast je huis. Je kopje koffie, de
zachte handdruk van een goede kennis. Een gezellig telefoontje
van je zus.
Blijf daarom geloven in het goede en heb vertrouwen. Als je het
kompas van O.L. Heer een beetje volgt en je stelt je open voor
Zijn leiding in jouw leven, dan hoef je eigenlijk nooit bang te zijn.
Anny Raben

Gedicht van Rob Splitthoff
Het kwam zomaar uit het niets en beheerst al maanden ons bestaan,

Het kwam uit het niets…..
......en het duurt nog even
Toen onze H. Mauritiuskerk drie jaar geleden aan de eredienst werd
onttrokken, ontstond er een heel nieuwe situatie voor onze geloofsgemeenschap. Toen waren we bang dat we elkaar minder zouden
spreken, uit het oog zouden verliezen, ieder zijn/ haar eigen kant op
zou gaan.
Gelukkig is dit niet waar gebleken. De maandelijkse gebedsvieringen spreken velen aan en door de nieuwsbrieven houden we elkaar
op de hoogte van wat er speelt. Een aantal andere activiteiten, vaak
in oecumenisch verband, blijken mensen uit onze Silvolde geloofsgemeenschap een warm hart toe te dragen.
Wij vieren en ontmoeten elkaar bij “Vieren op het dorp”.
Veel vrijwilligers van de vroegere H. Mauritiusparochie dachten ook
dat zij in de nieuwe situatie niet meer nodig waren, maar er is veel
meer werk voor vrijwilligers dan voorheen om onze geloofsgemeenschap op het dorp vorm te geven. Velen zijn dan ook, soms in een
andere functie, zich blijven inzetten voor onze gemeenschap.
Elkaar ontmoeten en in een ongedwongen sfeer elkaar spreken is dan
ook heel belangrijk. Graag had de locatieraad daarom alle vrijwilligers
uitgenodigd voor een gezamenlijke activiteit. Helaas uit veiligheid voor
ieders gezondheid zullen we dit moeten uitstellen. Dat is heel spijtig
maar het duurt nog even. Maar wat in het vat zit verzuurt niet.
De ontmoetingsmiddagen van de 80+-mensen heeft nadat de kerk
‘gesloten’ is steeds doorgang kunnen vinden. De laatste keer in
oktober 2019 hebben we dit voor het eerst gedaan in de kerkruimte
waar de banken al verwijderd waren. Die opzet was zeer geslaagd en
we beloofden elkaar weer te zien in april 2020.
Nieuwe ideeën daarvoor zijn al geopperd, maar toen, helaas, kwam
de corona ertussen en moesten we alles op de lange baan schuiven.
Voor veel mensen is dit een eenzame tijd. Wij hopen dan ook dat
de versoepeling van de maatregelen door zal zetten, zodat we weer
plannen kunnen maken hoe we in een nieuwe vorm deze 80+-mensenontmoetingen toch doorgang kunnen laten vinden.
Wij willen u allen een hart onder de riem steken, zoals in het gedicht
hiernaast staat “ook aan deze tunnel komt een einde, en we weten
God aan onze zijde”.

heeft ons in zijn greep, we kunnen niet meer waar we willen gaan.
Houdt mensen gescheiden, op afstand, tot veler verdriet.
Vreemde wereld, als je familie en vrienden niet meer ziet!
Brengt lijden en erger nog, soms zelfs de dood
persoonlijke treurnis en economische nood.
Toch gaat het leven verder, al is het vreemd en ook wel bijzonder
wie wil ziet elke dag toch ook wel weer een wonder.
Al is het de zon, een bloem, een glimlach, een gedicht
aan het eind van elke tunnel is er toch altijd weer dat licht.
Ook aan deze tunnel komt een eind, al duurt het misschien lang
maar met God aan mijn zijde ben ik niet bang;
want Hij geeft me hoop en vertrouwen alle dagen van mijn leven

Overleden
-

4 maart
4 maart
18 maart
20 maart
22 maart
16 april
21 april
27 april
20 mei

Ton Terhorst - Rademaker
Coby Pasman - van Arem
Annie Keijser - Verhey
Bennie Jansen
Vera van Aalst - Luikink
Jan Bockting
Jan van Giersbergen
Alphons Jaartsveld
Cees Leijenaar

99 jaar.
83 jaar.
88 jaar.
80 jaar.
78 jaar.
82 jaar.
84 jaar.
89 jaar.
83 jaar.

Wij bidden voor hun eeuwige rust en wensen hun familie veel
sterkte en kracht voor de komende tijd.

ik hoop van harte dat dit jullie ook is gegeven.
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Parochie Maria Laetitia

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

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

Doetinchem - H. Martinus Wijnbergen/De Huet
Doetinchemseweg 11, 7007 CA Doetinchem
tel. 0314 - 32 37 37
E-mail: rkwijnbergen@mlparochie.nl
NL45 INGB 0000 8332 16 - rekening courant
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.

Gendringen - H. Martinus
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tel. 0315 - 37 72 12

tel. 0315 - 65 14 96

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

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

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

tel. 0315 - 32 32 23

tel. 0315 - 38 61 09

Silvolde - H. Mauritius
Secretariaat: De Breide 75, 7064 AT Silvolde
tel. 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

tel. 0315 - 24 12 40

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

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

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

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