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Kopij voor de volgende uitgave van de Vreugdebode 2020 kunt u vóór 21 september 2020
per mail sturen naar een van de locatiecorrespondenten (zie hiernaast).
De uitgave van de Vreugdebode 6 - 2020 verschijnt op 9 oktober 2020.
Foto’s/illustraties moeten minimaal 1 MB zijn. Als aparte bijlage (JPEG) meesturen.

Als u dit vers van de pers leest, zijn wij op het punt een nieuw seizoen te beginnen,
zoals wij dat altijd zeggen. Gebruikelijk zeggen wij dan dat alles weer terug naar
normaal gaat, tenminste, de normale routine. Als ik dit schrijf, om op tijd te zijn voor de
pers, zitten wij in een tot nu toe ongekende hittegolf: nog nooit zo heet voor zo lang,
‘niet normaal’. Zelfs nu al is het nog te vroeg om te zeggen hoe die ‘normaal’ van het
nieuwe seizoen eruit zal zien. Zullen wij al verschillende dingen kunnen doen, die wij
normaal rond deze tijd zouden doen? Mogen wij meer doen dan wanneer ik dit schrijf,
of juist minder omdat strengere maatregelen ondertussen nodig zijn?
Of wij het gewend zijn, is wat anders, maar wij kennen niets anders deze laatste
maanden dan een steeds veranderende situatie om ons heen. Het raakt ons allemaal.
Allemaal vanwege een minuscuul, onzichtbaar maar even dodelijk virus.
Wij hebben ons gedrag moeten aanpassen, en langzaam aan wordt ons ‘normaal’
omgevormd. Mensen schrikken nu als iemand per ongeluk een hand uitsteekt. „O, ja!”
herinneren ze zich ineens: „Mag niet!” Verwondert u zichzelf ook als u, bijvoorbeeld in
een pre-coronafilm, al die mensen zo dicht bij elkaar ziet?
Aan sommige dingen zullen wij ons nog een (heel) poosje moeten houden, willen wij
een zo veilig mogelijke omgeving behouden voor elkaar om in te leven en te werken.
Toch verlangen wij naar de tijd dat het niet meer hoeft – wij willen dat ‘nieuwe
normaal’, wat eigenlijk ‘abnormaal’ is, niet voor eeuwig. Maar misschien houden wij er
ook wat goede dingen van over.
‘Normaal gesproken’ is het een vakantie die ons even een andere blik geeft. Maar dit
jaar, vakantie of geen vakantie, zijn het de soms wat chaotische omstandigheden die
dat hebben gedaan.
Wij hebben gezien dat wij solidair met elkaar kunnen zijn. Samen er voor gaan om
kwetsbare mensen te beschermen. In de loop van de tijd hebben wij ook gezien dat het
voor sommigen – als de solidariteit afbrokkelt – te lang duurt, en door de onvoorzichtigheid van sommigen, anderen in nog moeilijker omstandigheden komen te verkeren.
Wij hebben ongekende rust ervaren (het fileprobleem was ineens opgelost, zonder een
euro er aan uit te geven!) en ook ongekende zorg (hoe moet het met al die mensen die
hun vak niet kunnen uitoefenen?). Terwijl weer anderen het extra werk bijna niet aan
konden.
Een beetje verlamd door de grote hittegolf, sprak ik met een immigrant die zei:
„Eindelijk normale temperaturen die ik gewend ben, en kan ik de dikke jas uit doen.”
Fijn dat het toch nog goed voor iemand is!
Zo vaak wordt een situatie niet anders, maar het kan een heel verschil maken hoe wij
er tegen aan kijken.
In de evangelies van deze weken heeft Jezus ons verteld over Gods Rijk – de wereld
zoals het bedoeld was – Gods droom voor de Schepping, waar wij voor bidden elke
keer in het Onze Vader. Dat deed Hij in parabels – verhalen met een verrassend element
dat ons een andere kijk geeft op een situatie. Zo worden wij geïnspireerd om opnieuw
te kijken naar wat wij hebben. Wij krijgen een nieuwe waardering voor sommige
dingen en gaan dan anders met ze om.
Dat wij mogen leven met ons geloof in dat Rijk is een groot voorrecht. Dat wij dingen
in een ander licht kunnen zien, dankzij de hoop die God ons wil geven.
Hoe het ‘normaal’ zal veranderen tussen het ‘nu’ als ik schrijf en het ‘nu’ als u leest, is
gissen, maar wij zijn blij met het vooruitzicht om een jonge nieuwe collega te mogen
verwelkomen in dit nieuwe seizoen. Paulus, dat wij van jouw talenten mogen genieten,
en dat jij je thuis mag voelen en voldoening mag vinden als je verder gaat met jouw
roeping tot dienstbaarheid onder Gods volk.
Dat is een mooi vooruitzicht!
Ik wens ons allen een goed begin!

Fietsen langs
kerkelijk erfgoed (9)

Restauratie verbindingsgang is af (19)

Aanleg urnentuin in
Etten (22)

Marcel Smits
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God zegene
de greep

Eind van de zomer: de tijd
van oogsten is begonnen. Aan
onze tafel gaat dit voorbij,
die is altijd rijk gevuld maar
voor de boeren is het telkens
een spannende tijd. Komt
alles goed van het land en
is de opbrengst naar wens?
Is er voldoende reden voor
oogst-dank? Voor ons alle
aanleiding om aansluitend bij
de uitdrukking ‘God zegene
de greep’ in gesprek te gaan
met Hein en Frank Simmes,
die niet alleen hun bestaan
vinden in het boerenbedrijf,
maar er ook hun idealen in
willen realiseren.

Met hart en ziel
Najaar 2014 sta ik met Hein Simmes in de
keuken van zijn ouderlijk huis terwijl hij bij
een unieke merklap vertelt over de geschiedenis van de boerderij. Vol vuur geeft hij
gedetailleerd overzicht van zes generaties
boeren en hoe hij en later ook Frank met hart
en ziel in het bedrijf van hun voorouders zijn
doorgegaan. Als wij elkaar nu in verband met
dit artikel spreken, komt de geschiedenis nog
even terug. „Het boeren zit ons Simmesen
in ’t bloed”, zegt Frank als hij aangevuld
door Hein vertelt over ooms en tantes die op
Netterdense grond of in de polder als boer
werkten voor de kost. God zegende hun
greep, zo voelt het.
Ooit was ik in een kerkdienst betrokken bij de
familiereünie. Bijna iedereen was er, deed van
harte mee in de viering waarmee de jaarlijkse
ontmoeting traditiegetrouw begint, en legde
veel ziel in de onderlinge contacten. Met
woorden die passen bij de eucharistie, was
het een waar oogstdankfeest.
‘Jullie kriegen ’t anders, ’t kan niet zo
deurgaon’
Natuurlijk zijn we het gesprek niet begonnen om over vroeger te praten. Integendeel,
de agrarische sector is uitgebreid in het
nieuws en de verhalen over de houdbaarheid van het product boer rijgen zich aaneen.
De zorgen zijn groot, de politieke keuzes –
zeker in de ogen van de boeren – arbitrair
en de protesten inclusief blokkades legio. De
boeren weigeren zich over te geven aan een
onzekere toekomst. Geen ‘God zegene de
greep’, ze nemen het heft in eigen handen.
Aan alle verhalen en inzichten voegen we die
van Hein en Frank toe. Zij geven hun visie op
de werkelijkheid van vandaag, de synergie
van hun maatschap en de kansen voor de
toekomst.
Vader Simmes vertelde vaak over de geweldige tijd na de oorlog. Na de ervaringen in
de hongerwinter klonk de leus: ‘nooit meer
honger’ en daardoor was er alle ruimte
voor de boeren. De bedrijven groeiden, de
sector bloeide en het leek alsof de bomen
tot in de hemel groeiden. Vader Bennie had
de tijd meegehad en het bedrijf flink uitgebouwd. Maar in zijn stoel naast moeder Jo
waarschuwde hij zijn zoons met een scherp
oog voor de toekomst: „Jullie kriegen ’t
anders, ’t kan niet zo deurgaon.”
‘Veur zo min mogelijk geld ’t karretje vol
pakken’
„Vader kreeg geliek. ’t Kon ook niet zo
deurgaon”, vertelt Frank. „De tijden zijn sterk
veranderd en niet alleen in de agrarische
sector. De intensieve landbouw bracht de
problemen met zich mee waar we momenteel
mee zitten. We hebben die in de landbouw,
maar ook in de bouw, industrie en het verkeer
over onszelf afgeroepen. De voorraad fossiele
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brandstof die de aarde in miljarden jaren
heeft opgebouwd, hebben wij mensen in zo’n
150 jaar verbruikt met alle gevolgen van dien.
De uitstoot van CO2 heeft ervoor gezorgd dat
het klimaat wereldwijd verandert. We ervaren
dat ook op eigen erf bijvoorbeeld aan de
verdroging van het land of de dramatische
afname van insecten.”
Als ik vraag naar oorzaken wijst Hein naar de
consumptiemaatschappij. Uiteindelijk is het
een kwestie van vraag en aanbod gestuurd
door het oer-Hollandse principe dat wij „veur
zo min mogelijk geld het karretje vol willen
pakken.” Met een glimlach om de mond zegt
Frank dat ook hij een echte Hollander is, maar
dat het steekt dat de prijzen aan het eind
van de voedselketen zó laag moeten zijn dat
de producenten ervan feitelijk onderbetaald
worden.
Frank en Hein leggen uit hoe regelgeving
en financiële ondersteuning via subsidies de
Europese landbouw ruimte hebben gegeven
om een goed bestaan op te bouwen, maar
dat diezelfde mechanismen als rem gebruikt
worden nu de wereld roept om maatregelen
tegen overproductie in een onder andere
door het klimaat veranderende wereld.
In beider beleving schuurt het vooral daar
waar de politiek meer of minder invloed
neemt op de bedrijfsvoering. „Ik durf gerust
te stellen dat wi-j de beste boeren van de
wereld zun, maor dat wi-j doar deur oneerlijke concurrentie onvoldoende bestaon uut
kunnen halen.” Als Hein dit zegt, klinken
zowel trots als onbegrip door in zijn stem.
Frank legt uit dat boeren over een groot deel
van de wereld net als in Europa met subsidies worden gesteund. Verschillen ontstaan
doordat diezelfde overheden niet op gelijke
wijze toezicht houden op de productie. Terwijl
de overheid hier bijvoorbeeld toeziet op – in
onze sector - melkquotering, de plicht om
koeien voldoende leefruimte te geven en de
regulering van het antibioticagebruik, is er in
andere delen van de wereld amper controle
en kunnen boeren uit bijvoorbeeld Brazilië,
Argentinië of Oekraïne hier hun producten
aanbieden voor een prijs waarvoor wij die
niet kunnen produceren. Het voelt als oneerlijke concurrentie en in de supermarkten zie
je de uitwerking ervan, want daar kopen de
mensen de goedkopere spullen uit het buitenland en blijven de Nederlandse producten
op de schappen achter en uiteindelijk bij de
boeren in de schuren. Nu minister Schouten
van Landbouw in de stikstofproblematiek
ervoor heeft gekozen de boeren te verplichten minder eiwitten in het voer te doen, is het
hek van de dam. Acties, harde acties, „maor”,
verzucht Hein, „boeren krie-j nooit op één
lijn, da’s zo’n raar volk…!”
„Veur mien is ’t ook moeilijk te begriepen
dat de minister deze keuze mik.” Frank legt
uit hoe het zit met de stikstofkringloop.
Een groot percentage van de stikstof die

koeien via methaan uitscheiden, wordt door
de planten opgenomen. Die gebruiken dat
voor hun groei en geven daarvoor zuurstof
terug. Al het groen is als het ware één grote
stofzuiger die stikstof opneemt en zuurstof
produceert. Het gebruik van stikstof in de
kunstmest is al sterk verminderd, maar de
landbouw kan niet zonder. Stikstof werkt als
katalysator om planten beter te laten groeien
en meer zuurstof te laten produceren. Bedenk
dat één hectare gras- of maïsland meer
zuurstof oplevert dan een hectare bos.
„Wi-j zien ons as wisselgeld in de wereldwijde
politieke onderhandelingen: wi-j nèmmen
jullie goedkope vleis, dan pakken jullie onze
auto’s... en daorvan profiteert de klant met
zin volle karretje aan de kassa ’t meest.”
Een win-winsituatie
In ons gesprek komt vanuit de grote agrarische wereld met regelmaat de verwijzing
naar het eigen bedrijf en ik vraag de broers
hoe dat ervoor staat. „We hebben een
gezond bedrijf”, zegt Hein, „en als alles
normaal verloopt, vertrouw ik erop dat onze
zonen, Jelle en Joris, verder kunnen boeren.”
Frank vult aan dat mensen moeten eten en
dat er voor boeren altijd werk is, maar je moet
daarbij wel vooruit kijken. „Daorum is het
ook zo mooi dat wi-j dit werk samen kunnen
doen. Wi-j vullen mekaar aan, buiten onze
verschillende talenten uut en zun sparringpartners als ’t d’rum geet welke stappen wi-j
zetten.” Hein voegt eraan toe dat de bedrijfsvoering ook vanuit wet- en regelgeving zo
complex is dat je dit niet alleen voor elkaar
krijgt. Hij is ervan overtuigd dat je vandaag
als boer hoog geschoold (hogere agrarische
school) moet zijn en noemt het maatschap
met zijn broer een win-winsituatie.
Op mijn vraag waar het sparren over de
toekomst toe leidt, vertelt Frank over grond
die je eigenlijk niet meer voor het bedrijf kunt
gebruiken. „Geleuf maor niet da-j d’r as boer
bli-j van wordt a-j windmolens en zonnepanelen op ow grond mot bouwen. Wi-j motten
echter de realiteit onder ogen zien, want ook
wi-j motten eaten.”
‘Het deurtje van goed en slecht’
Het eind van ons gesprek brengt ons bij de
foto op de omslag, want de uitdrukking ‘God
zegene de greep’ kun je ook zien als een
bede. Zie je de greep als beeld voor al het
boerenwerk, dan mag je de uitdrukking ook
zien als een vraag aan God om zijn zegen te
geven aan het werk uit boerenhanden.
Hein en Frank glimlachen bij deze interpretatie. „Wi-j liggen niet meer zoas vrogger op
de kni-jen um te bè-jen veur Gods zègen”,
zegt Hein. „Wi-j doen ons best en God dut
de rest?…Dat mik mien te afhankelijk, maor
wi-j zun d’r ons goed van bewust da-j in ow
leaven niet zonder de zègen van boaven kunt.

Ik probeer ’t hier zo goed mogelijk te doen en
a-k dan later bi-j Petrus aankom, hoap ik da’k
binnen mag.” Frank knikt bevestigend. „As
’t derop aan kump, kennen wi-j allemaol de
deurtjes van goed en slecht en ik hoap da-k
aan ’t end van mien leaven het goe-je deurtje
vaker heb losgemaakt dan het slechte.”

Joop Kraan
Foto’s: Ton Harbers

Een mooier eind kon ons gesprek niet krijgen.
Hein en Frank, hartelijk dank!
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Vorming & Toerusting

Wat is een Geloven Nu-groep? In een
kleine groep spreken we aan de hand van
een Bijbelverhaal met elkaar over geloof
en leven. De vragen bij de Bijbeltekst
nodigen uit tot inspirerende gesprekken
over de actualiteit van kerk en geloof.
Er is alle ruimte voor persoonlijke vragen
en ook het Bijbelverhaal wordt nader
toegelicht. De groep is open voor iedereen: katholiek, protestant, gelovig of
niet-gelovig.

Spreker: Kitty Bouwman
Thema:	Spiritueel moederschap, twee
vrouwen in het leven van
Augustinus

Er zijn twee groepen: één in Doetinchem
en één in Terborg.
De groep in Doetinchem komt samen op:
Woensdag:
		
23 september, 21 oktober en
		
18 november 2020, 20 januari,
		
24 februari en 24 maart 2021
Plaats: O.L.Vrouw, Doetinchem
Tijd:
14.30-16.00 uur
De groep in Terborg komt ongeveer om de
vier weken samen en wel in het Jorishuis,
locatie H. Georgius, Terborg.
De bijeenkomsten worden in het najaar
geleid door Berrie Daalhuizen, pastoraal
werker.
De data worden vastgesteld in onderling
overleg. De eerste keer is:
Datum: woensdag 16 september
Plaats:	Jorishuis, Locatie H. Georgius,
Terborg
Tijd:
19.30-21.00 uur
Informatie
In de folder Geloofsverdieping
najaar
2020 vindt u verdere
informatie over het
programma. De folder
staat ook op de
website van de parochie: www.marialaetitia.nl.
Aanmelding
U kunt zich telefonisch of per e-mail
opgeven voor de activiteiten op het
volgende adres:
Secretariaat locatie OLVrouw
Tenhemelopneming
Tel. 0314 - 39 10 91 (maandag, woensdag en vrijdag van 9.30 tot 12.00 uur).
e-mail: rkdoetinchem@mlparochie.nl
of Berrie Daalhuizen, pastoraal werker.
e-mail: b.daalhuizen@mlparochie.nl.
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In Augustinus’ zoektocht naar innerlijke
vrede spelen twee vrouwen een belangrijke rol. Zijn moeder Monica, die hem
vertrouwd maakt met het christelijke
geloof, en zijn vriendin met wie hij een
duurzame relatie heeft en die de moeder
is van zijn zoon.
In zijn Belijdenissen brengt Augustinus
zijn moeder in verband met het geestelijke
leven, terwijl hij de relatie met zijn partner
associeert met seksualiteit en zondigheid.
In het moederschap van deze twee belangrijkste vrouwen in zijn leven komt een
dimensie aan het licht die tijd en ruimte
overstijgt en raakt aan God. Het spirituele moederschap van beide vrouwen blijkt
een sleutelrol te spelen bij Augustinus’
inwijding in het geheim van God.
Dr. Kitty Bouwman werkt
als geestelijk begeleider
en geestelijk verzorger.
Ze doceert spiritualiteit
aan diverse opleidingen
en is hoofdredacteur van
Herademing, oecumenisch
tijdschrift voor mystiek en spiritualiteit.
Daarnaast werkt ze aan een vervolgonderzoek naar het spirituele moederschap
bij Hildegard van Bingen aan het Titus
Brandsma Instituut in Nijmegen.
Datum: Donderdag 24 september
Plaats:	Kerkelijk Centrum De Wingerd
Aanvang: 20.00 uur
Entree: € 5,00
Let op!
Kijk voor de actuele maatregelen rond
corona op de website van de parochie:
www.maria-laetitia.nl/activiteiten.

Mildheid en
barmhartigheid…
In de laatste maanden is in de media veel
bericht over racisme en discriminatie.
Na de tragische dood van George Floyd door
politiegeweld in de Verenigde Staten gaat
een golf van protest over heel de wereld.
Vanuit christelijk perspectief terecht: er is
immers sprake van marginalisatie en er zijn
machtsverschillen, gekoppeld aan kleur en
herkomst. ‘Dat zou niet moeten mogen, want
God is de Schepper van alle mensen en Hij
bemint ieder van ons.’
Zo lazen we twee maanden geleden in een
column van Mgr. De Korte in het Nederlands
Dagblad. De bisschop van ’s-Hertogenbosch
signaleert een toenemende verharding:
‘Geen aanvaarding en verbinding, maar
wantrouwen en uitsluiting zijn tekenend.’ De
Korte hoopt op meer mildheid en barmhartigheid in het debat. De bisschop pleit voor
dialoog en ontmoeting nu de spanningen
hoog oplopen. Bijvoorbeeld bij de tafels van
dialoog en ontmoeting waar het gaat over
de verschillen van mening rondom Zwarte
Piet. Daarbij worden stellingen geponeerd
en er ‘wordt niet of nauwelijks geluisterd
naar de ander’, zegt De Korte. De bisschop
verwacht dat het heilzaam zal zijn als door
tegenstanders in dit debat pijn en zorgen
in dialoog worden gedeeld. Hij sluit af met
een verwijzing naar de paus: ‘Paus Franciscus
spreekt regelmatig over een revolutie van de
tederheid. Graag houd ik een pleidooi voor
mildheid en barmhartigheid in de huidige
kerkelijke en maatschappelijke debatten zoals
onze God mild en barmhartig is voor ieder
van ons.’

Vredesdienst:
‘Vrede verbindt verschil’
Op 20 september zal de vredesdienst voor
alle kerken van de Oude IJsselstreek niet
fysiek in één kerk plaatsvinden.
Ondanks de versoepelingen van de coronaregels vinden we het nog te vroeg om
een kerkdienst met bezoekers uit de hele
gemeente Oude IJsselstreek te organiseren.
In plaats daarvan zal de vredesdienst op deze
zondag live worden gestreamd vanuit de
Laurentiuskerk in Varsseveld.
De kerkdienst zal vanaf 10.00 uur kunnen
worden bekeken via https://kerkdienstgemist.nl/stations/368.
Het thema van deze dienst is: Vrede verbindt
verschil.
Voorgangers in deze viering zijn:
Nicoline Swen-Fischer en Hetty Bresser.
Een zanggroep onder leiding van Liga Vilmane
verleent medewerking.

Docbase

Besturen in coronatijd

Sinds vorig jaar juli werken alle Nederlandse
RK-parochies met Docbase, een ledenadministratiesysteem waarbij wij met ‘leden’ uiteraard
u, onze parochianen bedoelen.

Ondanks corona, anderhalve meter,
mondkapjes gaat het besturen van onze
parochie natuurlijk gewoon door. Met
gepaste afstand wordt er vergaderd en
zorggedragen dat de kerkelijke activiteiten, vooral de eucharistievieringen,
doorgang kunnen vinden.
Andere vieringen, eerste communie,
vormsel zullen op een nader te bepalen tijdstip plaatsvinden.

Anja Dijcker, namens het parochiebestuur verantwoordelijk voor het proces van integratie van het
systeem, vertelt hierover: „Met Docbase wordt er op uniforme wijze
informatie over parochianen verwerkt, op alle locaties. Daardoor is
het gemakkelijker om vrijwilligers van andere locaties in te zetten voor
ondersteuning. Bovendien wordt aanvullende informatie in hetzelfde
systeem opgeslagen en dat voorkomt missers in de communicatie met
u. Daarnaast biedt Docbase de garantie dat uw persoonsgegevens
conform de richtlijnen AVG door ons worden gebruikt en daarmee zijn
uw rechten op bescherming van uw persoonsgegevens gewaarborgd.”
Anja Dijcker spreekt haar grote waardering uit voor de volharding van
vrijwilligers die met Docbase werken. „Het liep niet meteen van een
leien dakje. Daarom alle hulde voor onze vrijwilligers die – door veel
van elkaar te leren en elkaar te helpen en vooral door veel vrije tijd aan
Docbase te besteden – ervoor zorgen dat het systeem u en ons helpt om
een nog betere administratie te voeren.”

Het dopen is weer opgestart
Per 12 juli zijn de maatregelen rond het dopen versoepeld. Het aangepaste Protocol Kerkelijk Leven op anderhalve meter geeft ruimte om
met in achtname van de nodige hygiënemaatregelen en het bewaren
van de anderhalve meter afstand het dopen weer op te starten.
Voorlopig is daarom besloten om individueel te dopen, dus één familie
per keer.
Omdat er de afgelopen maanden een wachtlijst is ontstaan, worden
vanaf nu eerst de families benaderd door het Centraal Aanmeldpunt
Dopen die al een kind hadden opgegeven. Deze kinderen worden dan
individueel gedoopt. De doopheer gaat bij deze families op bezoek,
voorafgaande aan de doop, om de doop voor te bereiden. De doopvieringen zijn in principe op zondag na de vieringen
op de dooplocaties van de parochie.
We hopen op deze wijze de wachtlijst te
kunnen wegwerken en vervolgens weer op de
gebruikelijke manier te kunnen verder gaan.
Deze coronatijd is onzeker en veranderingen en
aanpassingen zijn altijd weer mogelijk. Daarom
houden we u op de hoogte niet alleen via de
Vreugdebode, maar ook via de website van de
parochie (www.maria-laetitia.nl) en de facebookpagina van de parochie.
Namens de pastores,
Berrie Daalhuizen, pastoraal werker

Eucharistische aanbidding 2020 met
biechtgelegenheid en slotzegen in
O.L.V. Kerk Doetinchem

De lockdown dwingt ons met meer vaart in de digitale toekomst.
Meer en meer communiceren we via mail, nieuwsbrieven en
online uitzendingen. (Van harte mag ik u nogmaals onze website
aanbevelen!) Het is de vraag in hoeverre bovengenoemde activiteiten consequenties zullen hebben voor de toekomst.
Wordt het kerkbezoek misschien minder omdat we gewend zijn
de vieringen online te volgen? Gaan de onderlinge contacten
meer en meer via de mail?
De bestuurlijke activiteiten ten aanzien van gebouwen, koren,
begraafplaatsen en financiën werden in de vorige uitgave door
onze penningmeester reeds voldoende aangestipt. Zij konden
gelukkig blijven plaatsvinden. Het bestuur zal de consequentie
voor de toekomst van de epidemie en de digitalisering nauwlettend volgen.
De corona- en vakantietijd bieden overigens kansen tot bezinning.
Via de pers werden we deze zomer opnieuw geconfronteerd met
sluiting van kerken in de Achterhoek. (Iets wat ook onze parochie
in de toekomst nog wel staat te wachten.) Soms leverden de
sluitingen protest op. Ik heb sterk de indruk dat het in veel gevallen niet ging om het ‘kerk-zijn’ maar om het gebouw.
De eigenheid van het dorp of de stad schijnt zonder de ‘kerktoren’ verloren te gaan!
Hoewel bij sluiting van de kerk veel aandacht gaat naar het
gebouw, wordt vaak niet gedacht aan de maatschappelijke
functie. Het gebouw is ook een ontmoetingsplaats, niet alleen
voor kerkdiensten, rouw, trouw, vieringen, maar ook voor repetities van koren of andere evenementen die daar plaats kunnen
vinden.
Juist in deze coronatijd wordt het ontmoeten, het samenzijn,
duidelijk. Denkt u eens aan alle berichten over eenzaamheid. (De
paradox is dat het samenzijn een tijdlang verboden was!)

VAN DE BESTUURSTAFEL

Geloven Nu

De centrale vragen: waartoe zijn wij op aarde?, hoe ga ik om met
vreugde, verdriet?, waarop mag ik hopen? blijven echter voor
ieder bestaan.

De sluiting van een kerk confronteert ons daarom niet alleen met
het verlies van een gebouw, maar ook met het verlies van een
plek voor gezamenlijke bezinning. Hoewel we als bestuur geen
zeggenschap meer hebben over verkochte kerken, is het gelukkig
te noemen dat in deze gebouwen allerlei reguliere activiteiten
plaatsvinden met daarnaast altijd een plek voor bezinning. Mede
dankzij vele vrijwilligers.
Hopelijk is u in deze tijd veel ellende gespaard gebleven en zal
het alledaagse leven binnen niet al te lange tijd meer en meer
zijn gewone gang hervinden. Met zorg en verantwoordelijkheid
voor elkaar zien we de toekomst met enig optimisme tegemoet.

Elke 1e zaterdag van de maand van 10.00 tot 11.00 uur.
- 5 september - 3 oktober - 7 november - 5 december

Ben Preijer
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Parochie Maria Laetitia

De Zeven Vreugden van Maria

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

Maria Tenhemelopneming
Maria Tenhemelopneming, ook wel
Maria-Hemelvaart of Onze Lieve Vrouwe
Hemelvaart genoemd, is de feestdag
waarop de opneming van Maria wordt
herdacht en gevierd.
We vliegen kriskras door de volgorde van de
Zeven Vreugden van Maria. Dat komt omdat
we elke Vreugde willen behandelen in de
tijd van het jaar dat deze geschiedde, maar
dat is niet synchroon aan de verschijningsdata van de Vreugdebode. Wel ligt het voor
de hand om de Zevende Vreugde, Maria’s
Tenhemelopneming op 15 augustus, nu te
behandelen.
Over het overlijden en vervolgens met lichaam
en ziel opgenomen worden in de hemel van
Maria zijn verschillende verhalen in omloop,
want in de bijbel wordt er niet over geschreven. Maria zou ergens tussen de jaren 36
en 50 na Christus zijn overleden. Volgens
een van de tradities waren alle apostelen
hierbij aanwezig, behalve Tomas. Toen deze
aankwam, was Maria’s lichaam al begraven
en om haar alsnog eer te bewijzen bezocht
Tomas in zijn eentje haar graf. Tomas zag
toen haar tenhemelopneming en hij kreeg
van Maria haar gordel. De overige apostelen
geloofden Tomas niet totdat hij hen de gordel
toonde en het lege graf. Een opmerkelijke
omkering van de situatie toen juist Tomas als
enige apostel aanvankelijk niet geloofde in
Christus’ verrijzenis.
Vanaf het concilie van Efeze (431), waar
Maria de titel ‘Moeder van God’ kreeg,
kende de Mariaverering een sterke opgang.
Waar oudere feesten als Maria Boodschap
vooral op Christus waren gericht, ontstonden nieuwe feesten waarbij Maria als
heilige werd geëerd: Maria Geboorte en
Maria Tenhemelopneming. Omdat Maria’s

U kunt contact opnemen met de plaatselijke werkgroep:
-

dood als theoretische vraagstelling overeind
bleef, vroegen tijdens het eerste Vaticaanse
Concilie (1869-1870) 200 bisschoppen om
een dogmatische definitie van de lichamelijke
Tenhemelopneming van Maria. Pas in 1950
kondigde paus Pius XII het dogma fidei van
de Tenhemelopneming af waarin staat dat ‘de
Onbevlekte Moeder Gods altijd Maagd Maria,
na het voltooien van haar aardse levensbestaan, met lichaam en ziel tot de hemelglorie
is opgenomen’.
In de Katholieke kerk is MariaTenhemelopneming een hoogfeest dat steeds
op 15 augustus wordt gevierd. In onder
andere België en Luxemburg, Oostenrijk,
Italië, Spanje, Portugal en in delen van
Duitsland en Zwitserland is het een wettelijke
feestdag, een vrije dag dus. Dat was ook zo in
Nederland totdat in 1967 - op verzoek van de
Nederlandse bisschoppen - door paus Paulus
IV ontheffing werd verleend van de verplichting om deze dag als kerkelijke feestdag te
vieren. De Nederlandse bisschoppen hebben

Op zondag 27 september viert de Rooms-Katholieke Kerk de
Werelddag van de Migrant en de Vluchteling. Ter gelegenheid daarvan
heeft paus Franciscus een boodschap geschreven die nu beschikbaar
is in de Nederlandse taal.
De paus legt in zijn schrijven een directe link tussen de situatie van
vluchtelingen nu en de situatie waarin Jozef en Maria met het kind
Jezus moesten vluchten voor koning Herodus. ‘Zij waren vluchtelingen
in het toenmalige Egypte met alle angsten, moeiten en zorgen die met
vluchten gepaard gaan. Ook legt de paus een link naar de Covid-19pandemie die de zorgen voor kwetsbare vluchtelingen en migranten
in hun onzekere situaties heeft vergroot: wanneer men het heeft over
migranten en ontheemden blijft men te vaak steken bij cijfers. Maar
het gaat niet om cijfers, het gaat om personen! Als we hen ontmoeten, zullen we ertoe komen om hen te leren kennen. En door hun
geschiedenis te leren kennen, zullen wij erin slagen te begrijpen. We
zullen bijvoorbeeld gaan begrijpen dat de onzekerheid die wij lijdend
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Riet Koster
Frans Vreemann
Martin Liefrink
Ben Preijer
Ria Aarntzen
Ans Robben
Joke Wilting
Frans Ros
Wilma Elfrink
Maria Steentjes
Wim Loeven

0314 - 65 22 03
0315 - 65 12 13
0314 - 32 36 29
0315 - 32 78 86
06 - 57 28 45 82
0315 - 23 62 36
0315 - 37 74 25
0315 - 32 93 70
0315 - 32 98 04
0315 - 84 21 23
0314 - 34 13 82

Het pastoraal team en het parochiebestuur melden verheugd dat
onze bisschop, kardinaal Eijk, met ingang van 1 september 2020
de heer Paulus Tilma heeft benoemd als kandidaat-priester in de
Maria Laetitiaparochie.
Op zondag 13 september zal Paulus Tilma officieel worden gepresenteerd tijdens de eucharistieviering in de OLV Tenhemelopneming
in Doetinchem, om 11.00 uur. Vanwege coronamaatregelen mogen
hier maar een bescheiden aantal parochianen aanwezig zijn.
Daarom is afgesproken dat Paulus zich zo spoedig mogelijk in
alle locaties komt voorstellen. Wij zien uit naar zijn komst en we
vertrouwen erop dat Paulus in ons midden een goede start kan
maken als pastor.

Even kort voorstellen

U kunt ook een e-mail sturen naar: pci@mlparochie.nl.
op de Bisschoppenconferentie van 8 juli 1989
besloten om het hoogfeest van de Maria
Tenhemelopneming met ingang van 1 januari
1991 weer te vieren met een eucharistieviering op de dag zelf, op een tijdstip waarop
veel gelovigen aanwezig kunnen zijn.
Volledigheidshalve het tekstcouplet van de
traditionele Newfoundland-folksong:
‘The Seven Joys of Mary’.
(Tekst en arrangement: Ben Simmes)

De zevende vreugde van Maria is haar
hemelvaart,
ten hemel opgenomen na haar levensbaan op
aard.
Gij onbevlekte Moeder Gods, gezegend voor
altijd
Refrein:
Oh Vader, Zoon en Heilige Geest (2x)
Michiel Pouwels, foto: Ton Harbers

Werelddag van migrant en vluchteling
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Azewijn:
Dinxperlo:
Doetinchem:
Etten:
Gaanderen:
Gendringen:
Megchelen:
Silvolde/Varsseveld:
Terborg:
Ulft:
Wijnbergen

Versterking pastoraal team!

ervaren ten gevolge van de pandemie, een
constante is in het leven van ontheemden. De paus wil daarmee aansporen
om vluchtelingen en migranten te
leren kennen, te begrijpen. Hij wil dat
ze worden gezien als naasten om hen
zo beter te kunnen dienen. De paus
roept in zijn boodschap verder op
tot luisteren, delen, ondersteunen en
om samen met migranten het Rijk van
God op te bouwen. ‘Dit is niet de tijd van
egoïsme, omdat de uitdaging
waarvoor wij staan, ons
allen verenigt en geen
onderscheid
tussen
mensen maakt.’

Impulz

1,5 Meter zomerbarbecue
Beste allen,
Door Covid-19 zijn enkele Impulz-activiteiten van afgelopen jaar
komen te vervallen, maar op vrijdag 18 september gaan we het
nieuwe Impulz-jaar weer vol goede moed van start met de Impulz
1,5 meter zomerbarbecue!
Op de barbecue presenteren we onze ideeën voor activiteiten
voor het komende jaar. We zien ernaar uit om jullie weer te zien!
Graag aanmelden via Facebook of bij Edwin of Marcel, en natuurlijk zijn introducés welkom!
• Datum: vrijdag 18 september
• Aanvang: 17.30 uur
•	
Locatie is afhankelijk van het weer: pastorie OLV Kerk in
Doetinchem of Warmseweg 19, 7075 EL Warm (Etten) (wordt
t.z.t. bekendgemaakt)
• Eigen bijdrage: 5 euro
• Zijn er nog dieetwensen?

Ik ben Paulus Tilma, kandidaat-priester van het Aartsbisdom
Utrecht, en ik ben blij om het pastorale team in de Parochie Maria
Laetitia vanaf september te mogen versterken.
Ik ben opgegroeid in Maarssen als jongste uit een katholiek gezin.
Na de middelbare school ben ik begonnen aan de priesteropleiding. Inmiddels ben ik 27 jaar en heb ik deze zomer mijn studie
theologie afgerond, inclusief een jaar stage in de parochies St.
Maarten en St. Lucas van Zeist en Leusden.
Het komende jaar zal voor mij een bijzonder jaar worden, omdat
op 7 november mijn diakenwijding gepland staat en op 5 juni 2021
de priesterwijding.
Met mijn eerste benoeming in de Achterhoek kijk ik uit naar een
mooie en gezegende start van mijn pastorale werk. Ik hoop u allen
snel te ontmoeten!
Foto: Ton Harbers
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Parochie Maria Laetitia

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.
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Met een L.S.-aanhef wordt bij voorbaat
de lezer gecomplimenteerd die de
brief of het blad ter hand neemt. Wij
vinden het op z’n plaats om ook eens
de bezorgers van de Vreugdebode in
het zonnetje te zetten. Immers, in de
logistieke lijn van ons parochieblad
zijn zij de meest waardevolle, zeg
maar gerust onmisbare schakel tussen
redactie en lezer. Onze bezorgers
zorgen ervoor dat de Vreugdebode weer of geen weer, ook in de huidige
anderhalve-metersamenleving - tijdig
wordt bezorgd. Pastoor Hans Pauw
is er trots op dat we zeven maal per
jaar een beroep mogen doen op onze
bezorgers: „Namens ons pastoraal
team, het bestuur en de locatieraden bedank ik u van harte voor uw
inzet. En ik hoop uiteraard dat u de
komende jaren met plezier en in
goede gezondheid onze Vreugdebode
blijft bezorgen!”
Wat het moreel van de bezorgers
extra sterkt, is dat men weet dat de
Vreugdebode, verspreid onder bijna
13.000 parochianen, inmiddels steeds
meer betalende abonnees heeft
die halsreikend uitkijken naar ‘hun’
parochieblad.

Per 1 oktober is het niet langer
mogelijk om thuis via een
analoge telefoonaansluiting mee
te luisteren met de kerkdienst
van uw parochie, voor zover deze
service momenteel nog geboden
wordt in uw locatie.
Leden van de locatiebesturen zijn
op de hoogte van het beëindigen van deze service en als het
goed is, bent u daarover door
hen geïnformeerd. Zo niet: neem
dan alstublieft contact op met uw
locatiebestuur en informeer naar
andere mogelijkheden om thuis
te luisteren of te kijken naar een
kerkdienst in uw parochie.
Voor wie digitaal wil luisteren:
www.kerkomroep.nl en kies dan
de door u gewenste locatie. In het
hart van deze Vreugdebode ziet u
het rooster
van vieringen in het
weekend.

Fietsen langs kerkelijk erfgoed
Sinds eind juli is de Achterhoek een mooie fietsroute rijker. Deze ‘Route
langs kerken, kruisen en kapelletjes’ is een initiatief van de geloofsgemeenschap H. Werenfridus en de Oudheidkundige Vereniging
Zuwent. Het routeboekje is tot stand gekomen in samenwerking met
de Gemeente Oost Gelre en Stichting Achterhoek Toerisme.
Tijdens de 25 kilometer lange fietstocht passeer je religieus erfgoed in
en om Zieuwent: monumenten, kapelletjes en uiteraard kerkgebouwen.
Ook de O.L. Vrouw van Lourdeskerk in Mariënvelde is in de route opgenomen en daarom wordt de tocht
ook wel de Mariaroute genoemd.
Wethouder Marieke Frank van
Oost-Gelre nam het eerste
gedrukte exemplaar van de
tocht in ontvangst. Zij prees het
mooie initiatief en de goede
samenwerking.
‘Opnieuw
laten Achterhoekers zien dat
kleine dorpskernen gastvrij,
betrokken en springlevend
zijn en oog hebben voor het
erfgoed van hun voorouders.
Het toerisme is - zeker in
deze tijd - van wezenlijk
belang om mooie kerkdorpen op de kaart te zetten’.

Lievelde - ‘Lievelde’
In een heel ver verleden wist
ik, klein jongetje nog, al waar
Lievelde lag, althans ongeveer,
niet precies, want ik was er nog
nooit geweest! Als de wind ernaar
stond, was in de verte regelmatig duidelijk het geluid van de op
stoom komende trein te horen.
Daar was het station van Lievelde, werd mij uitgelegd.
Ik had wel eens een stoomtrein gezien, dat scheelde.
Later, begin jaren vijftig, werd in de buurt van Erve Kots
een ijsbaan geopend. Daar gingen we, grotere kinderen,
graag naar toe. En tien jaar verder ging het enkele jaren
lang elke zaterdagmorgen per fiets vijf kilometer naar
het station, vanwaar ik het snelst voor mijn vervolgstudie
in Arnhem was. Ben enkele keren in de kerk van Lievelde
geweest, een functioneel gebouw, niet echt mooi, maar
licht en ruim en met een groot open plein ervoor. En
vooral: ze heeft de mooiste naam die een kerk kan
hebben: Christus Koning.
Nu, anno 2020, ineens… ‘Lievelde’, u begrijpt wel wat
ik bedoel. Hoe beschamend en verdrietig ook, eigenlijk is het niet eens heel verrassend. ‘Lievelde’ is geen
geïsoleerd fenomeen, ‘Lievelde’ past in de lange rij van
ontwikkelingen en losse gebeurtenissen die pakweg
sinds de jaren zestig in de katholieke kerk grote verschillen van opvatting en inzicht aan het licht brachten,
die zelden overbrugd werden; meestal liepen ze uit op
tweespalt. Het moet gezegd, de eerste tientallen jaren
ging het globaal genomen over de grote vraag in welke
richting de kerk zich zou moeten ontwikkelen. Een vraag
van wezenlijk belang, waar heel veel kennis, goede wil
en energie in is gestoken, maar we kwamen er, om het
maar zachtjes uit te drukken, niet in eensgezindheid uit.
Jammer, treurig en tragisch, het ging, het gaat om niets
minder dan de kern van het katholieke christendom.
Dat het niet lukte om eensgezindheid te bereiken,
zou geen beletsel mogen zijn om in respect voor ons
gedeelde geloof en voor elkaar van harte een hechte
geloofsgemeenschap te willen vormen, integendeel. Het
misbruikschandaal, waar elk slachtoffer en met hem of
haar elke weldenkende onder lijdt, zou die wil moeten
versterken. Vinden we elkaar om daar samen krachtig
naar te streven? De ontwikkelingen vanaf de eerste jaren
van deze eeuw stemmen me niet optimistisch. Het aantal
bij de kerk betrokken mensen liep sterk terug. Behalve
wat dit op zichzelf als verlies voor de geloofsgemeenschap betekende, bracht het praktische problemen met
zich mee, waarvoor oplossingen werden bedacht in de
vorm van fusie van parochies en – noodgedwongen –
sluiting van kerken. Daar word je het niet gemakkelijk
over eens, maar met praktische zin, inleving en bereidheid over eigen grenzen heen te kijken is het goed
mogelijk. Maar het bleek over het algemeen ontzettend
moeilijk en leidde tot fricties en tegenstellingen, niet
zelden tot onverzoenlijkheid.
‘Lievelde’ laat zien dat het zelfs moeilijk blijkt het eens
te zijn of worden over het hart van de kerk als sacrale
ruimte. In somberheid weet ik precies waar ‘Lievelde’ bij
voorkomende ‘kwesties’ vooralsnog ligt: overal. Maar
wat zou ik het graag mis hebben!
Gerard Bomers
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Kerkradio per
telefoon vervalt

TORENTJE, TORENTJE BUSSEKRUIT

Wij zijn er voor u.

Saluti aan onze
bezorgers
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Azewijn-Ulft-Varsselder/Veldhunten

De Huet - Wijnbergen

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,

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 donder-dagmorgen 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.

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.
VREUGDEBODE 05

Overleden

27 -07-2020:
Sophie Cornielje-Ketelaar, 88 jaar.
Wij bidden voor haar eeuwige rust en wensen de familie veel
sterkte.

Overleden

ULFT

12 I

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.
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Varsselder-Veldhunten
Meestal beginnen we dit stukje met een terugblik op de vieringen.
Deze keer is deze terugblik snel gemaakt: alle vieringen van de afgelopen periode liggen nog netjes op de plank en worden zorgvuldig
bewaard en aangepast naar een nieuw moment.
Zoekend naar mogelijkheden, zoekend naar het behoud van onze
vieringen, zoekend naar het vertrouwde terugkrijgen, maar gelukkig
nooit zoekend naar de wil om hiermee door te gaan, laten we u graag
weten dat we de komende maanden weer wat vieringen zullen oppakken in ons kerkgebouw. Ook tijdens de aanstaande verbouwing om
het kerkgebouw ‘vast te maken’ aan het Dorpshuus gaan de vieringen gewoon door. De ongeplande vieringen, zoals een avondwake
of uitvaartviering, blijven gewoon mogelijk. In overleg met familie en
de uitvaartverzorging kunnen we veel binnen de huidige regels. De
geplande vieringen in onze kerk:
Op 3 oktober willen we een nagedachtenisviering houden voor onze
moeder en oma Toos Reulink-Schepers.
Tijdens haar uitvaart op 19 maart hebben wij, als gevolg van de
coronabeperkingen, in heel kleine kring afscheid van haar moeten
nemen. Graag hadden wij iedereen die Toos een warm hart toedraagt,
nu welkom geheten in deze viering. Helaas is dat nog steeds niet
mogelijk gezien de beperkende maatregelen. Daarom kunnen alleen
degenen die persoonlijk een uitnodiging zullen ontvangen, de viering
bijwonen.
Graag willen wij iedereen bedanken voor alle blijken van medeleven
rondom het overlijden van onze moeder en oma. Het was en is voor
ons een grote steun in een moeilijke periode.
Familie Reulink

13-06-2020
Theo Ratering, Kerkstraat 96, 84 jaar.
Zijn crematieplechtigheid heeft plaatsgehad op 18 juni 2020.
13-06-2020
Augustinus Albers, zorgcentrum Meulenbeek Ulft, 90 jaar.
Zijn begrafenis heeft plaatsgehad op 18 juni 2020.
18-06-2020
Bertus Driever, verpleeghuis Antonia Terborg, 89 jaar.
Zijn uitvaartdienst en crematieplechtigheid hebben plaatsgehad
op 25 juni 2020.
23-07-2020
Mevr. M. Smits, verpleeghuis Den Es, Varsseveld. 100 jaar.
Haar uitvaartdienst en begrafenis hebben plaatsgehad op 30 juli
2020.
Wij wensen hun nabestaanden veel sterkte!

Overleden
15-03-2020
Toos Reulink-Schepers, 85 jaar
15-03-2020
Greet Offenberg-Kempers, 76 jaar
Wij wensen hun nabestaanden veel sterkte!

Verder zal er op maandag 2 november om 19.00 uur een Allerzielenviering worden gehouden in het kerkgebouw en op het kerkhof waarin
we stilstaan bij de overledenen uit onze dorpsgemeenschap in de
periode van 2 november 2019 tot 2 november 2020. Nadere informatie hierover volgt nog.
We willen graag onderstaand gedicht met iedereen delen.
			

Werkgroep Sterk voor de kerk, Varsselder-Veldhunten

Corona
			
			
			
			

wilt U de toren zijn, Heer
waarin ik weg mag duiken
achter Uw sterke muren
schuilen met gesloten luiken?

			
			
			
			

want het komt steeds dichterbij
ik ben niet meer stoïcijns
de angst bereikt ook mij
niet langer dreigt iets kleins

			
			
			
			

ik verstop me nu
alsof het dan weg zal gaan
alles ligt bijna stil
verlaat zomaar het bestaan

			
			
			
			

ik maak geen grapjes meer
de luchtigheid is weg
geen show ver van mijn bed
ben danig van de leg

			
			
			
			

ik bid U heer, om lef
om wijsheid en om raad
de sterke Toren die bent U
veilig zijn met U bestaat

				

Vieringen in de H. Martinuskerk
In februari werd afgekondigd dat met ingang van 20 september onze
kerk zou sluiten. Tot die datum zouden er volgens het normale rooster
vieringen in onze kerk gehouden worden. Het was de bedoeling om
op zaterdag 19 september op een waardige manier afscheid te nemen
van onze kerk. Met een plechtige eucharistieviering, muzikaal omlijst
door onze drie koren, hoopten we dat we samen met vele parochianen
konden zorgen voor een onvergetelijk gebeuren. Echter, de coronacrisis
zorgt er voor dat alle mooie voornemens de prullenbak in kunnen. Op
dit moment kan er door de coronamaatregelen slechts op zeer beperkte
schaal gevierd worden.
Hoe nu verder? De sluiting van onze kerk op 20 september staat vast.
Er zullen dan geen weekendvieringen meer plaatsvinden. Andersoortige
en speciale vieringen, zoals gebedsvieringen. uitvaarten en huwelijksvieringen, mogen gewoon doorgang vinden. In deze categorie valt ook
de Allerzielenviering. Deze gaat door, zij het met de nodige aanpassingen. In de volgende Vreugdebode leest u hier meer over. Deze vieringen
zijn mogelijk totdat de kerk aan de eredienst wordt onttrokken, dat wil
zeggen wordt verkocht en een andere bestemming krijgt.
En de afscheidsviering dan? zult u zich afvragen. Ook deze komt er! Het
tijdstip is nog onzeker, maar u wordt hierover vroegtijdig geïnformeerd.
Pastoraatgroep liturgie

Martinus Wijnbergen in coronatijd
Onze kerk wordt per 20 september onttrokken aan de eredienst en is
daarom bezocht door een kunsthistoricus van het aartsbisdom, die een
inventarisatierapport heeft gemaakt van de aanwezige religieuze kunst,
zodat niets hiervan verloren zal gaan voor in de toekomst.
Inmiddels zijn er weer enkele eucharistievieringen geweest in juni en juli.
Deze vieringen hebben plaatsgevonden volgens het protocol ‘afspraken
kerkbezoek tijdens de coronacrisis.‘ Dit protocol omvat een overzicht dat
gevolgd moet worden van binnenkomst tot en met verlaten van de kerk
tijdens deze dienst. Het bezoek van de eerste dienst op 20 juni begon
wat aarzelend met 17 deelnemers, tijdens de laatste viering van 18 juli
waren we bijna vol met 25 personen. Het maximale aantal volgens de
corona-eisen is voor ons 28 personen.
Deze vieringen werden als zinvol ervaren en hadden een bijzonder
karakter. De locatieraad is op 16 juli bij elkaar geweest.
Vanuit de locatieraad is het volgende te melden:
- 	De kerk en de pastorie zijn getaxeerd en er zijn belangstellenden.
-	De laatste viering was gepland op 20 september en is tot een nader te
bepalen tijd uitgesteld in verband met de coronamaatregelen.
- 	De kerk is na 20 september niet meer in gebruik voor weekendvieringen.
- 	De kerk kan nog wel gebruikt worden voor uitvaarten, huwelijken en
bijzondere vieringen, zoals Allerzielen en eventueel voor vieringen
door parochianen.
- 	Ons kerkhof blijft open, omdat er nog langlopende grafrechten zijn.
- 	De huidige manier van bezorgen van de Vreugdebode komt in het
gedrang, omdat sommige coördinatoren en lopers te kennen hebben
gegeven om te stoppen met het bezorgen van deze Vreugdebode. We
hebben dit probleem uitvoerig besproken en doorgespeeld naar het
bestuur van de Parochie Maria Laetitia met enkele aanbevelingen en
met de vraag om met een oplossing te komen, zodat iedereen dit
informatieblad kan blijven ontvangen.
Tot zover deze informatie vanuit onze locatieraad.
René Tomesen, voorzitter

Overleden

- Lies Kock-Tap, 84 jaar, - Wim Kock, 86 jaar, - Dinie PlomanNotten, 76 jaar, - Dinie Menting-Klein Breteler, 97 jaar
- Thomas Dijkstra, 83 jaar

uit: Annets alfabet
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Parochie Maria Laetitia

Weekendvieringen van 4 september t/m 15 oktober 2020
OLV. Tenhemelopneming - H. Geest
Doetinchem

H. Martinus - De Huet
Wijnbergen/Doetinchem

H. Augustinus - H. Martinus
Gaanderen

H. Martinus
Etten

HH. Antonius - Petrus & Paulus
Ulft

De Goede Herder
Dinxperlo

H. Martinus
Gendringen

Zaterdag 5 september
Zondag 6 september
23e zondag door het jaar ( A )

Zo. 6 sept. 11.00 uur
Eucharistieviering/H. Pauw

Za. 5 sept. 19.00 uur
Eucharistieviering/M. Smits

Zo. 6 sept. 9.30 uur
Eucharistieviering/H. Pauw

Zo. 6 sept. 11.00 uur
Eucharistieviering/M. Smits

Zo. 6 sept. 9.30 uur
Eucharistieviering/H. Reusen

Zie andere locaties

Za. 5 sept. 17.30 uur
Eucharistieviering/M. Smits

Zaterdag 12 september
Zondag 13 september
24e zondag door het jaar ( A )

Zo. 13 sept. 11.00 uur
Presentatieviering P. Talma/KND/
Vicaris H. Pauw

Zie andere locaties

Zo. 13 sept. 9.30 uur
Eucharistieviering/A. Morsink

Za. 12 sept. 19.00 uur
Eucharistieviering/M. Smits

Zo. 13 sept. 9.30 uur
Eucharistieviering/M. Smits

Zo. 13 sept. 10.00 uur
Ziekenzondag/P. Bochanen/werkgroep

Zie andere locaties

Zaterdag 19 september

Za. 19 sept. 18.30 uur
Werkgroep Kindertijd/M. Tankink
Singing Kids
Zo. 20 sept. 11.00 uur
Eucharistieviering/H. Pauw

Za. 19 sept. 19.00 uur
Inspiratieviering, muzikale
intermezzo’s Julian & Jelmer Simmes

Zie andere locaties

Zie andere locaties

Zie andere locaties

Za. 19 sept. 17.30 uur
Eucharistieviering/H. Pauw

Zie andere locaties

Zie andere locaties

Zo. 20 sept. 9.30 uur
Eucharistieviering/M. Smits

Zie andere locaties

Zie andere locaties

Zo. 27 sept. 10.30 uur
Inspiratieviering, muzikale
intermezzo’s Symf. Blaasorkest

Za. 26 sept. 18.00 uur
Kermisviering/M. Smits

Zo. 27 sept. 9.30 uur
Eucharistieviering /M. Smits

Za. 26 sept. 19.00 uur
Eucharistieviering/H. Pauw

Za. 26 sept. 17.30 uur
Communieviering/Parochianen

Za. 3 okt. 17.30 uur
Eucharistieviering/M Smits

WEEKEND

Zondag 20 september

Za. 19 sept. 19.00 uur
Laatste EV/H. Pauw

25e zondag door het jaar ( A )
Zaterdag 26 september
Zondag 27 september
26e zondag door het jaar (A )

Zo. 27 sept. 11.00 uur
Eucharistieviering/H. Pauw

Zaterdag 3 oktober
Zondag 4 oktober
27e zondag door het jaar ( A )

Zo. 4 okt. 11.00 uur
Eucharistieviering/H. Pauw
Zo. 4 okt. Versperlof 15.00 uur
H. Pauw

Za. 3 okt. 19.00 uur
Eucharistieviering/H. Pauw

Za. 3 okt. 19.00 uur
Eucharistieviering/M. Smits

Zo. 4 okt. 9.30 uur
Eucharistieviering/M. Smits

Zie andere locaties

Zaterdag 10 oktober
Zondag 11 oktober
28e zondag door het jaar ( A )

Zo. 11 okt. 11.00 uur
Eucharistieviering/KND/M. Smits

Zo. 11 okt. 11.00 uur Mariaviering
St. Martinuskerk/H. Pauw

Za. 10 okt. 19.00 uur
Eucharistieviering/H. Pauw

Zo. 11 okt. 9.30 uur
Eucharistieviering/H. Pauw

Za. 10 okt. 19.00 uur
Eucharistieviering/M. Smits

Engelse mis 14.30 uur
M. Smits

Zie andere locaties

Doordeweekse vieringen van 4 september t/m 15 oktober 2020
ZORGCENTRA

KERKLOCATIES
H. Martinus Etten

elke dinsdag

19.00 uur

Eucharistieviering

M. Smits

Croonemate Doetinchem

donderdag 24 september

15.00 uur

Markenheemtv

OLV. Tenh/ H. Geest
Doetinchem

elke woensdag
Iedere woensdag na de mis Rozenkransgebed
9 september

19.00 uur

Eucharistieviering

H. Pauw

Schavenweide Doetinchem
2e donderdag van de maand

vrijdag 25 september

15.00 uur

Markenheemtv

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

elke vrijdag
11 september

10.00 uur

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

Antonia Terborg

I.v.m. Corona geen vieirngen

Debbeshoek Ulft

I.v.m. Corona geen vieringen

Schuylenburgh Silvolde

I.v.m. Corona geen vieringen

Meulenbeek Ulft

I.v.m. Corona geen vieringen

Den Es Varsseveld

I.v.m. Corona geen vieringen

Zorgcentrum Dr. Jenny
Dinxperlo

elke laatste vrijdag

11.00 uur

Eucharistieviering

M. Smits

Biechtgelegenheid

alleen rozenkransgebed
(geen eucharistie)
Eucharistieviering
alleen Lauden gebed (geen euch.)

H. Pauw

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 van de maand

Eucharistieviering
09.30 uur
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

H. Martinuskerk Gendringen

elke woensdag
elke vrijdag
elke 1ste vrijdag

M. Smits
Eucharistieviering
10.00 uur
15.00-15.50 Openkerk m. uitst. v.h. Allerheiligste
Rozenkransgebed
14.45 uur
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Breedenbroek - Dinxperlo

Bijzonderheden

BREEDENBROEK

Aannemingsbedrijf

Mededelingen

uwen
B ouwen is vertr o

HOVO A&L organiseert in Doetinchem
cursussen in collegevorm op hoger niveau,
gericht op mensen vanaf 50 jaar.

Secretariaat en Gebedsintenties:
Zie hiervoor het inlegvel met de laatste ontwikkelingen.

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

Overleden

14 juli is overleden Paul Kruip, op 67- jarige leeftijd.
Gedenken wij ook Riet Reusen-Dieker, die vrijdag 7 augustus is
overleden. Riet mocht 79 jaar worden.
Wij wensen de nabestaanden veel sterkte!

DINXPERLO
Ziekenzondagviering
Op zondag 13 september om 9.30 uur is er in het kader
van Ziekenzondag een viering in de Dorpskerk in Dinxperlo.
Voorganger is ds. P. Bochanen.
De organisatie ligt bij de oecumenische werkgroep (samenwerking van de protestantse gemeente in Dinxperlo, de RK-Parochie
Maria Laetitia en Stichting De Zonnebloem BreedenbroekDinxperlo). In deze viering wordt vooral aandacht besteed aan
de zieke medemens. De opbrengst van de collecte - zie mandjes
na afloop - is voor de lokale afdeling van de Zonnebloem.
Om persoonlijk deel te nemen aan deze viering, is het noodzakelijk dat u zich van tevoren aanmeldt. U kunt zich aanmelden
vanaf dinsdag 8 september op www.pg-dinxperlo.nl. Er zijn
ongeveer 70 plaatsen ter beschikking. U kunt de dienst ook
mét beeld volgen via www.kerkdienstgemist.nl (Gelderland,
Dinxperlo, Protestantse Gemeente). Voor vervoer naar de kerk
kunt u contact opnemen met Henk Wisman, tel. 0315-65 34 58.
Werkgroep Ziekenzondagviering

Ziekenzondag

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.

Houd afstand en blijf gezond!
Zondag 13 sept

ember 2020

aanvang dienst

Stichting Zonneblo

9.30 u.

Overleden

Dorpskerk Dinx

em, Protestantse

oecumenische

Gemeente Dinx

perlo

viering

perlo, RK Parochie

Maria Laetitia
edab

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

•	Maandag 6 juli is de kerkverwarming onderwerp van gesprek
geweest tussen de firma Tichelhovend-Kok en een afvaardiging van
de locatieraad. Gebleken is dat de huidige twee heathers onvoldoende capaciteit leveren om de kerkzaal voldoende te verwarmen.
Door eerstgenoemde zal op korte termijn een offerte worden
opgemaakt voor een luchtgassysteem met voldoende capaciteit,
gebaseerd op de inhoud van de kerkzaal.
•	Kerkenvisie Oost-Achterhoek
	Op woensdag 8 juli vond er in De Goede Herderkerk een bijeenkomst plaats met vertegenwoordigers van de gemeente Aalten,
van het parochiebestuur en van de locatieraad. Onderwerp was het
proces Kerkenvisie Oost-Achterhoek.
	Kerken zijn bepalend in de omgeving. Het belangrijkste doel van
de kerkenvisie is contact te leggen tussen gemeente en kerkelijke
gemeenschappen. Als er dan ontwikkelingen met het gebouw of de
gemeenschap gaan plaatsvinden, weet men elkaar snel te vinden.
Het toekomstbeeld van onze geloofsgemeenschap is vrij somber. Het
aantal vitale leden neemt af en er vindt een teruggang plaats van
kerkelijke inkomsten. Sluiting van De Goede Herderkerk, gedacht
wordt aan eind 2021-begin 2022, wordt reëel geacht. De kerk
leent zich voor passende herbestemming, waarbij de karakteristieke
waarden van het pand en de waardevolle bomen behouden dienen
te worden, aldus de gemeente.
	De locatieraad staat open voor toekomstig gebruik door een sociaalmaatschappelijk, cultureel en/of plaatselijk initiatief, bijvoorbeeld
georganiseerd vanuit een stichting die het pand kan huren of het
eigendom van het gebouw kan overnemen.
	Vanuit het parochiebestuur is daar minder behoefte aan. Het bestuur
stuurt aan op overname van het pand voor herontwikkeling door
een externe partij.
• Bedevaart
	Wegens het risico van besmetting zal de bedevaart naar Kevelaer,
gepland op 6 september, geen doorgang vinden.
• Ziekenzondag 13 september
	Zondag 13 september om 10.00 uur zal een bijzondere viering in de
Dorpskerk geheel in het teken staan van aandacht voor onze zieke
medemensen. Juist nu, in deze coronatijd, is gebed en aandacht
voor de zieken hard nodig. In de viering zal dominee P. Bochanen
voorgaan, samen met de werkgroep. In deze viering zijn de coronavoorschriften van toepassing.
• Zaterdag 26 september is er om 19.00 uur een eucharistieviering.
Voorganger is pastoor Hans Pauw. U bent van harte welkom om mee
te vieren. Houd ook hier afstand en volg de aanwijzingen.
•	Seniorenmiddag
	Tot nader bericht zal er, in het kader van besmettingsgevaar, helaas
geen gezellige bijeenkomst kunnen plaatsvinden. Wij hopen en
verwachten dat de kerstmiddag wel door kan gaan. We houden u
op de hoogte en zullen u tijdig informeren.

Thema: “Gericht
Om de dienst bij

op de toekomst

Voorganger: ds.

”

P. Bochanen
Er zijn in de Dorp
skerk ca 70 plaa
te wonen kunt u
tsen beschikbaar.
een plaats rese
rveren vanaf dins
dag 8 september
op

www.pg-dinxpe

rlo.nl

de website:

Op woensdag 1 juli heeft de Heer onverwacht thuisgehaald
JOHANNES GERHARDUS MARIA, HANS, KOLENBRANDER,
echtgenoot van J.A. Kolenbrander-Breukink. De crematieplechtigheid vond plaats op donderdag 9 juli in crematorium Berkenhove
in Aalten.
Gedenken we hem in onze gebeden.

Bij de uitgang kun
t u uw gift in de
daarvoor bestem
De opbrengst zal
de mandjes dep
ten goede komen
oneren.
aan de lokale ver
Wij kunnen u dez
eniging van de
Zonnebloem.
e collecte van har
te aanbevelen.

VREUGDEBODE 05

I

SEPTEMBER/OKTOBER

I 17

Doetinchem

Restauratie verbindingsgang af

Mariët Wasser
Eigenlijk had ik in dit portretje het woord corona niet willen laten
vallen, maar ja, Mariët Wasser had in het vroege voorjaar aangekondigd dat ze per 1 juni wilde stoppen als dirigent van ons gemengd
koor Volare. En dat bleek nu net een datum die in dit coronatijdperk van totale verstomming van koren zomaar stil en ongemerkt
had kunnen voorbijgaan. Mariët trok natuurlijk niet zelf aan de bel.
Gelukkig dachten we in de Locatieraad en de Pastoraatgroep op tijd
aan dit afscheidsportretje. En Volare zal zich in eigen kring zeker
niet onbetuigd laten.
Mariët volgde Monique Bakema op
als dirigent van Volare. „Ik kende
Volare niet; de eerste keer dat ik het
koor hoorde, was tijdens een repetitie. Ik was enthousiast over hoe er
gezongen werd. Goeie zang door
de dames, maar ook door de heren;
daar was bovendien het aantal
tenoren en bassen ongeveer gelijk.
Monique liet de mannen ook een
eenstemmige psalm zingen: ik was
om.” Het was nog in de tijd dat de
H. Geest een zelfstandige parochie
was. Maar wanneer was het
precies? Samen denken we dat het
2009 was. Maar tijdens het schrijven van dit stukje leverde navraag
bij Diane Sommer de precieze
tijd op: januari 2008. Eenvoudige
conclusie: Mariëts afscheid valt 12,5
jaar na haar aantreden. We komen,
terugkijkend, in dierbare herinnering als vanzelf even te spreken
over Ton Notten, naast anderen. Ton
was een jaar of tien voorzitter van
Volare, vorig jaar overleed hij. „Een
bindende figuur, zelfs tijdens zijn ernstige ziekte.”
Na de parochiefusie van 2010 werd op initiatief van pastor De Haan
al gauw het Laurentiuskoor gevormd, het koor voor rouw en trouw,
verwijzend naar de naam van de net gefuseerde parochie. Het was bij
oprichting een groot gemengd koor van ongeveer 45 zangers. Mariët:
„Er waren als vanzelf voldoende mensen beschikbaar voor een viering.
Ik geloof dat het al die tijd maar twee keer een trouwviering was. Er is
wat veranderd in de loop van de tijd, kun je wel zeggen.” Aanvankelijk

was Lisette Tijdink ook beschikbaar als dirigent, de laatste jaren alleen
Mariët. Achter het orgel zitten vanaf het begin beurtelings Ton Sedee
en Marijke Koster.
Onvermijdelijk gaat ons gesprekje ook over de terugloop in aantal
koorleden. Het Laurentiuskoor telt nog ongeveer 25 leden. Bij Volare
is het aantal mannenstemmen erg teruggelopen. Ook herenkoor In
Laudem Dei is in aantal geslonken. Mariët hierover: „Het is een landelijke beeld; het gaat om een algemene terugloop van koorzangers door
ziekte en overlijden, onvoldoende
gecompenseerd door aanwas van
nieuwe leden. Er komen nog steeds
ook nieuwe aanmeldingen; meestal
beperkt dit zich tot zestigplussers,
een zorgelijke ontwikkeling.” Tip
voor wie dit leest: schraap je keel en
meld je aan!
Mariët Wasser geldt als een zeer
bekwame dirigent. Ze zal het natuurlijk van zichzelf niet zeggen, daarom
doe ik het maar. Aanleg natuurlijk
en haar opleiding was er ook naar,
lijkt me. Ze studeerde af aan het
conservatorium in Enschede, hoofdvak zang. „Vanaf mijn zesde heb ik
gezongen in kerk- en andere koren.
Muziek, zang en koordirectie hebben
me altijd getrokken. Het zit in de
familie. Mijn vader was beroepsmusicus, onder meer muziekdocent
in het voortgezet onderwijs, en
dirigeerde jarenlang het koor van de
H.-Hartkerk in Enschede. Een kleindochter volgt het keuzevak muziek in
de bovenbouw van het VWO en een
kleinzoon wil ook in de muziek verder.” Een toekomst in muzikaal
perspectief.
Mariët Wasser dirigeert alleen nog De Lofstem in Zelhem met bijna
uitsluitend zangers afkomstig van de Wittebrink. En ze zingt in het
Achterhoeks Bachkoor in Groenlo. De leden daarvan komen uit de hele
Achterhoek.
Gerard Bomers
Foto: Ton Harbers

Deze zomer is de verbindingsgang gerestaureerd inclusief de buitenzijde daarvan aan de tuin-/straatkant. U weet wel, de verbindingsgang
is de fraaie passage tussen de pastorie en de Mariakapel. Vlak voor het
weekend van zondag 9 augustus werd alles schoongemaakt.
Harry Fels, vrijwilliger die de restauratie in twee fasen van de kerk
bouwkundig heeft begeleid en nu dit karwei, schrijft over de restauratie:
‘Tijdens de restauratie van de kerk slaagden we er door bezuinigingen
in een deel van de beschikbare subsidie over te houden. Aangezien de
verbindingsgang nog in slechte staat was, hebben we dit bedrag besteed
aan het herstel van deze gang. Herstel van de buitenzijde hiervan was
ook hard nodig. De werkzaamheden bestonden op de eerste plaats uit
het restaureren van de glas-in-loodramen aan de straatzijde; het buitenmetselwerk inclusief het voegwerk werd hersteld en aan de dakrand
werden zinken goten aangebracht; die moeten voorkomen dat het
metselwerk op den duur opnieuw schade oploopt. Binnen werden verder
het metselwerk en de tegelvloer hersteld. Ten slotte werd het dakbeschot uitgestukt en geschilderd. De restauratie is hiermee voltooid, maar
het onderhoud blijft. Hiervoor is een MLOP, meerjarig onderhoudsplan,
opgesteld en ingediend bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed om
voor een onderhoudssubsidie in aanmerking te komen. Het onderhoud
van een Rijksmonument blijft continu onze aandacht vragen.’
Wij zijn blij met de restauratie van de verbindingsgang. Bij het realiseren
hiervan en het verwerven van de beschikbare subsidie heeft Harry Fels
een beslissende rol gespeeld. Heel veel dank daarvoor!
Namens Locatieraad en Pastoraatgroep, Gerard Bomers
Foto’s: Ton Harbers

Marjo Harmsen nieuwe
dirigent Volare
Hoewel er nog geen koorzang klinkt in de
kerk, is het fijn te weten dat Volare een
nieuwe dirigent heeft: Marjo Harmsen. De
kennismaking verliep via Forty Elbers en
Diana Sommer.
Marjo was als kind al geïnteresseerd in zang en muziek. Haar
moeder leidde een kinderkoor in Duitsland; dat speelde uiteraard
een rol. Ook later heeft ze veel gezongen: in koren, waaronder kerkelijke, maar ook als solist. Haar repertoire is breed: van
klassiek naar het lichtere genre. Ze heeft bijvoorbeeld in uitvaartensembles gezongen en wordt nog wel eens gevraagd als solist
bij uitvaarten en crematies. Marjo heeft een gevarieerde muziekopleiding gevolgd. Ten slotte: via het geven van stemvorming aan
koren is ze begonnen aan het dirigeren, tot najaar 2018 leidde
ze het bekende Gaanderense kerkkoor Liberate. Tegenwoordig
dirigeert ze koor Cantadoe en Landgoedkoor Slangenburg. En
daar komt nu Volare bij. Succes gewenst aan koor en dirigent!
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Vooralsnog blijft het nodig dat
degenen die de zondagse eucharistieviering bijwonen, met naam
en telefoonnummer genoteerd
staan, waardoor het mogelijk is om in het geval van een coronabesmetting van een kerkganger vlug en goed de contacten na te
gaan en de juiste maatregelen te nemen.
U wordt verzocht om in de week die voorafgaat aan de viering
uw naam en adres telefonisch door te geven bij het secretariaat;
zie voor de tijden de binnenpagina van de Vreugdebode. Mocht
u vergeten zijn u op te geven, dan wordt uw naam en telefoonnummer bij de ingang gevraagd en genoteerd. Dat kan uiteraard,
maar de toegang tot de kerk verloopt soepeler en meer coronaproof, wanneer iedereen zich vooraf heeft aangemeld.

Gerard Bomers

IJsjes eten na de viering
Het was zondag 5 juli de eerste keer dat 100 mensen de
eucharistieviering mochten bijwonen. Deze zondag
had een verrassing in petto: Helma en Vincent
Gasseling van Snack Plus aan
het Simonsplein vonden het
een goede aanleiding om alle
kerkgangers na afloop van de
viering op een ijsje te trakteren.
Een mooie geste in het kader
van het 45-jarig bestaan van
hun zaak. Helma is bovendien lid van gemengd koor

Zondagse
eucharistieviering
in Paskerk

Namens Locatieraad en Pastoraatgroep, Gerard Bomers

Volare en daardoor zeer betrokken bij de kerk. Jammer
dat de zang nog even achterwege moet blijven.
Maar… 5 juli bleek een regendag! Een gezellig
gezamenlijk ijsje zat er eigenlijk niet in. Jammer, maar
er was iets op gevonden! De kerkgangers kregen
een voucher in de vorm van een ijsbeker met daarin
een bon. Goed voor een van de mooie zomerdagen.
Gespreid over die dagen kwam de geste dus nog vele
tientallen keren ter sprake. Da’s mooi meegenomen.
En het ijs was lekker!
Gerard Bomers
Foto: Ton Harbers

Let op (papa’s en mama’s),
Zaterdag 19 september is er een kinderviering onder leiding van pastor
Mia Tankink en de Werkgroep Familievieringen van 17.00 tot 17.30
uur. Houd deze datum vast vrij! Het wordt een viering speciaal voor
kinderen van alle leeftijden, ook voor de allerkleinste! Neem opa en
oma ook mee. We kijken/luisteren naar een verhaal uit het evangelie,
we zingen liedjes, die je meteen meezingt. We worden ondersteund
door kinderkoor The Singing Kids! We houden nog even geheim waar
het plaats gaat vinden, maar houd hiervoor de Facebook-pagina en de
website van de parochie in de gaten!

Overleden

- Marietje Sanders-Volman, Wehl,
- Hein Steenwelle, V. Reenenlaan 25,
- Jenny Hufen-Posthumus, Kastanjelaan 4,
- Luus Gruwel-Dickmann, Schavenweide 2,
- Ria Besseling, Pr. Hendrikstraat 22,
Nemen we hen mee in onze gebeden.

91 jaar
87 jaar
93 jaar
99 jaar
81 jaar

Chantal van der Sanden
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Etten

Terborg

Aanleg urnentuin

Restauratie glas-in-loodramen
De restauratie van de glas-in-loodramen vordert gestaag. Op donderdag 6 augustus kwam Omroep Gelderland langs om tv-opnamen te
maken. De glazenier Thomas Metcher uit Enschede en Harrie Janssen,
voorzitter van de locatieraad, werden geïnterviewd.
Wilt u de uitzending terugkijken, kijk dan op de website of de
Facebookpagina van de parochie. (of op de Facebookpagina ‘Je bent
een Ettenaar als…’).

Ontmoetingsbijeenkomsten en verhuizing

De restauratie van de glas-inloodramen vordert gestaag.

Toen in de jaren zeventig de toegangsmuur tot het kerkhof werd
aangepast tot een urnenmuur, was dit voor die dagen al zeer
vooruitstrevend.
Het cremeren kwam in opkomst. Niet zozeer in de grote steden,
maar ook in de kleinere kerkdorpen.
Nog steeds worden er in Etten meer mensen op het kerkhof begraven dan in een urn bijgezet in de urenmuur of in een urnenkeldertje
onder tegen de muur.
Dikwijls hoor ik dan ook van mensen: Heel mooi die urnenmuur,
maar ik vind het maar een kil geheel. Bij navraag bleek dat meer
mensen er zo over dachten.
Daarom hebben wij als locatieraad in 2019 besloten om een plan
te ontwikkelen voor de aanleg van een urnentuin.
Midden juli heeft Meiland uit Azewijn het grondwerk met het bijbehorende straatwerk opgeleverd en dat ziet er al heel fraai uit.
In oktober zal het groen worden aangeplant en met het plaatsen
van een bankje zal dit een echte urnentuin moeten worden waar
men van de rust kan genieten en in gedachten kan zijn bij zijn of
haar geliefde.
Peter Ketelaar, begraafplaatsbeheerder

Martien en Tonny
60 jaar getrouwd
Op 24 mei waren Martien en Tonny
Geurts-Sessink 60 jaar getrouwd.
Het grote feest kon vanwege
corona niet doorgaan, maar in
familiekring werd op anderhalve
meter geproost. De familiekring
bestond uit drie dochters, drie
schoonzonen en vijf kleinkinderen
en een achterkleinkind op komst.
Een mijlpaal die ook dit paar niet zomaar voorbij wilde laten gaan.
Er werd uiteraard een groot feest gepland. Maar zoals voor zovelen
moest ook dit feest door de corona uitgesteld worden. Gelukkig kon
op de dag zelf gevierd worden. De buurt had voor de geweldige mooie
versieringen gezorgd.
Namens geloofsgemeenschap H. Martinus Etten feliciteren wij Martien
en Tonny van harte met hun diamanten huwelijk!
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De restauratie is mogelijk gemaakt door de bedrijven vermeld op het
informatiebord.

Kerkbalans 2020
Eind vorig jaar hebben we voor 2020 een sluitende financiële
begroting gemaakt met de te verwachten opbrengsten en kosten.
Kerkdiensten bezoeken was langere tijd niet mogelijk (of slechts
beperkt bij uitvaarten) door de beperkende coronamaatregelen.
Hoe het er straks precies gaat uitzien, is nog niet te zeggen. Wel
kunnen we nu al aangeven dat we in financieel opzicht de begroting niet zullen gaan halen. We gaan de opbrengsten uit collectes
en diensten missen.
Blijft u ons daarom alstublieft ook in deze tijd financieel
ondersteunen.
H. Tiemessen, budgethouder

Verjaardagen
Tot en met 10 augustus vierden de volgende 80-plussers van
onze geloofsgemeenschap hun verjaardag:
De heer G.J.A. Kok: 23 juni
83 jaar
De heer P.P. Winters: 28 juni
84 jaar
De heer A.B.H. Derksen: 28 juni
90 jaar
Mevrouw M.P.M. Westerhof-Ratering: 29 juni
81 jaar
De heer J.H. Slutter: 30 juni
86 jaar
Mevrouw W.J.L. Jansen-Gerritsen: 4 juli
98 jaar
Mevrouw T.R. ten Have-Hendriksen: 6 juli
87 jaar
Mevrouw J.E.M. Kaalberg-Dieker
80 jaar
Mevrouw M.J.C. Pruijs-Egberts: 16 juli
86 jaar
Mevrouw C.H. Timmermans-Kuster: 19 juli
87 jaar
Mevrouw T.J.W. Ebbers-Bergevoet: 24 juli
81 jaar
Mevrouw T.B. van Doesum-Brons: 4 augustus
85 jaar
Mevrouw B.G. Verheij-Kok: 7 augustus
83 jaar
De heer A.L.C. Derksen: 9 augustus
83 jaar
De heer J.L. Holtus: 10 augustus
85 jaar
Namens de geloofsgemeenschap, van harte gefeliciteerd!

Tot onze spijt is het voor ons op dit moment nog steeds niet mogelijk
om de Ontmoetingsbijeenkomsten weer op te starten. Ook verhinderen alle regels de traditionele Opening van het Werkjaar voor onze
vrijwilligers en andere belangstellenden.
De ruimte die ons ter beschikking staat, is gewoonweg te klein om aan
de regels te kunnen voldoen. Wij vinden dit heel erg jammer, mede
omdat we bang zijn dat we de trouwe bezoeker straks kwijt zijn. De
Ontmoetingsbijeenkomsten werden altijd goed bezocht met zo’n 40
tot 50 bezoekers. Gezien de positieve reacties na afloop was er ook
echt behoefte aan deze samenkomsten. Zodra de situatie het weer
toelaat, zullen wij de draad oppakken. We hopen dat u dan ook weer
van de partij bent.
In de vorige Vreugdebode hebben we gemeld dat er een verhuizing
op handen is. Wij verhuizen van het Jorishuis naar ‘de Huiskamer’
verderop in de Hoofdstraat, nummer 39. Er is voor ons een afgesloten
ruimte voor het secretariaat en er zijn afspraken gemaakt over het
gebruik van de grotere ruimte. Deze ruimte is ook geschikt om straks
onze Ontmoetingsbijeenkomsten weer te organiseren.
Op het moment dat u dit artikel leest, zijn wij druk met de verhuizing.
Helaas is een officiële datum van ingebruikname nu nog niet bekend.
Als het zover is, zullen wij u uitnodigen om een kijkje te komen nemen.
Een officieel openingsmoment is dan weer afhankelijk van alle regelgeving. Wij houden u op de hoogte.
Overigens is bij de verkoop van de kerk afgesproken dat onze
Mariakapel intact en open blijft. Behalve op zondag kunt u de kapel
dagelijks bezoeken voor wat rust, een gebed en het opsteken van een

Overleden

De heer G. Willemsen				
Mevrouw A. Wouters-Wielens			
De heer C. ten Holder				
Nemen we hem mee in onze gebeden.

83 jaar
89 jaar
71 jaar

kaarsje. Er worden dagelijks vijf tot tien kaarsjes opgestoken en het
doet ons goed dat we in een behoefte kunnen voorzien. Ook – of
misschien juist – in deze moeilijke tijden.
Voor nu: blijf gezond en kijk wat vaker naar elkaar om.
Geloofsgemeenschap H. Georgius Terborg
Werkgroep Nieuw Begin: Annet, Els, Antoon, Fred, Henk, Jos.
Foto: Jos Kunze

Verjaardagen
Mevrouw J. Wentink-Massop		
89 jaar
Mevrouw S. Gijsbers-Geerts		
87 jaar
Mevrouw Th. Bekker		
93 jaar
Mevrouw W. Jansen-Alofs		
95 jaar
De heer W. Zweers		
85 jaar
Mevrouw M. Pieters-Heikens		
85 jaar
Mevrouw M. Goosens-Pasman		
92 jaar
Mevrouw P, Hollmann-Roerdink		
85 jaar
Mevrouw P. Haumann-Dekker		
80 jaar
Mevrouw M. Groothuis-Niklitschok Quinen
80 jaar
Mevrouw J. Alejandre Sanchez		
80 jaar
Mevrouw F. Kelderman		
80 jaar
Mevrouw Th. Zweers-Tangelder		
80 jaar
Mevrouw J. van de Ven-van Wessel		
80 jaar
Mevrouw W. Limbeek-Peters		
85 jaar
Mevrouw J. van Aken-Hilderink		
86 jaar
De heer J. Küper		
87 jaar
De heer A. Bekker		
87 jaar
Mevrouw T. Reef		
85 jaar
Mevrouw A. Nas-Huijink		
85 jaar
Namens de geloofsgemeenschap, van harte gefeliciteerd!
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Gaanderen

Vrijwilligerswerk achter de
schermen

Antoon Gerritsen heeft twee beelden van de
kerststal prachtig gerestaureerd.
Foto: Hans Aarntzen

Het was stiller in de pastorie en de kerk, maar er is wel veel werk
verzet. De kerk, de pastorie en de Mariakapel worden steeds goed
geventileerd en schoongemaakt. De sacristie is geverfd en wordt
verder opgeknapt. De tuin en het kerkhof worden keurig onderhouden
en ook administratieve taken gaan gewoon door.

Thea Bocktink maakte een mooi nieuw gordijntje
voor het tabernakel.
Foto: Hans Aarntzen

René Bouwmeister neemt het gerestaureerde
evangelieboek in ontvangst.
Foto: Hans Aarntzen

Vieringen in coronatijd
In de afgelopen maanden zijn alle vieringen in de St. Martinuskerk
in Gaanderen - aangepast aan de richtlijnen van het RIVM en het
aartsbisdom - zoveel en zo goed mogelijk doorgegaan. Besloten
eucharistie- en inspiratievieringen waren te volgen via internet. Daarna
werden de vieringen weer toegankelijk; eerst voor 30 kerkbezoekers,
maar toen al snel voor 100 bezoekers, mits de anderhalve meter
afstand gewaarborgd kon worden. Naast de pastores Hans Pauw en
Marcel Smits hebben vele vrijwilligers zich belangeloos ingezet om
al deze vieringen te realiseren: de pastoraatsgroep, de lectoren, solozangers en -zangeressen, muzikanten, kosters, acolieten en gastheren/
gastvrouwen. En natuurlijk onze muzikale duizendpoot Ben Simmes.
Samen zorgden zij voor mooie en spirituele uurtjes, wat door vele
mensen erg gewaardeerd werd.
In de Mariakapel worden nog steeds veel kaarsen gebrand en de
gebedsbrieven en boekjes die daar neergelegd zijn voor geïnteresseerden om thuis te lezen, worden ook veelal mee naar huisgenomen.
Maar men mist het samen bidden, het samen zingen met het koor, het
elkaar ontmoeten, het praatje na de viering en samen een kopje koffiedrinken. Helaas zijn de vooruitzichten momenteel zo dat dit voorlopig
ook nog niet mogelijk is. Het is nog niet zoals het was, maar mensen
zijn zeker niet minder betrokken. Er ontstaan nieuwe initiatieven en
mensen zien vaker naar elkaar om en bieden, waar nodig, spontaan
hulp. Er zijn vele mooie voorbeelden van kerk-zijn in het dagelijks
leven.

Gefeliciteerd
Ben en Thea Bocktink, 60 jaar getrouwd.
Ben is komend jaar 25 lid van ons gemengd koor en Thea heeft
kort geleden het gordijntje rondom het tabernakel vernieuwd. Zij
hebben in familiekring hun 60-jarig huwelijksjubileum gevierd.
Ben en Thea, hartelijk gefeliciteerd en nog vele mooie jaren
samen.

De werkgroep PCI overlegt in de buitenlucht; vanwege de regen onder
een overkapping. In juli hebben ze 16 kinderen blij verrast met een
zomervakantiepakketje.
Foto: Wim Gerritsen

Komende vieringen
In de maanden september en oktober is er elk weekend een viering. Te
beginnen met een feestelijke eucharistieviering op zondag 6 september, enkele mooie Inspiratievieringen en een Mariaviering op 11
oktober. Voor de data, tijden, voorgangers en muzikale omlijsting kunt
u het overzicht op de middenpagina van deze Vreugdebode raadplegen. Ook via de (digitale)nieuwsbrief en website www.maria-laetitia.
nl houden wij u op de hoogte.
Opgeven
Inmiddels mogen er weer 100 kerkbezoekers de vieringen in de kerk
bijwonen.
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Het gemengd koor is na weken zonder repetities en vieringen weer even
bij elkaar om dit bijzondere jaar samen af te sluiten. Ze hopen na de
zomervakantie in kleinere groepjes te mogen repeteren.
Foto: Joop Helmink

Het is handig wanneer u zich vooraf aanmeldt bij het secretariaat van
de geloofsgemeenschap. Wanneer u zich niet heeft aangemeld, maar
toch graag de viering wilt bijwonen, vragen wij u bij binnenkomst in de
kerk uw naam door te geven aan de gastheer/gastvrouw.
U kunt zich op de volgende manieren aanmelden:
•	Telefonisch: 0315 - 32 32 23, dinsdag 09.30-10.30 uur of donderdag 14.00-15.00 uur.
• Door een e-mail te sturen naar rkgaanderen@mlparochie.nl.
• Of u meldt zich aan met een briefje in de brievenbus van de pastorie.
Heeft u gezondheidsklachten, met name verschijnselen van verkoudheid of griep, vier dan thuis mee via www.kerkomroep.nl.

Elly en Antoon Daams zijn getrouwd, op dinsdag 23 juni 2020.
Elly en Antoon zijn beiden al vele jaren nauw betrokken bij het
vrijwilligerswerk in onze geloofsgemeenschap. Elly als koorlid en
Antoon nam vele jaren allerlei klussen en reparaties in de kerk en
de pastorie ter hand. Ook als collectant is hij actief en betrokken.
En samen nemen ze de bezorging van veel Vreugdebodes voor
hun rekening.
Elly en Antoon, hartelijk gefeliciteerd en ook voor jullie nog vele
gelukkige jaren.
Hans en Riek Wolsink, 65 jaar getrouwd.
Ook zij zijn vertrouwde gezichten in onze geloofsgemeenschap.
Hans heeft jarenlang als vrijwilliger vele klussen geklaard in
onze kerk en pastorie. Een van de meest zichtbare werkstukken
staat achter in de kerk: het hekwerk dat de Mariakapel van de
kerkruimte afsluit, waardoor het mogelijk gemaakt werd dat de
Mariakapel elke dag open is.
Riek is een echte duizendpoot in onze geloofsgemeenschap. Vele
taken en werkzaamheden heeft ze op zich genomen en doet ze
nog steeds. Riek is de gastvrouw voor alle vrijwilligers en bezoekers, is lid van de Pastoraatsgroep, ziekenbezoekster en bezorgster
van de H. Communie bij mensen die niet meer zelf naar de kerk
kunnen komen. Al zijn deze twee laatst genoemde taken nu stil
komen te liggen. Riek heeft ook haar werk op kantoor; vooral de
administratie van de misintenties is haar zorg.
Hans en Riek, gefeliciteerd en ook voor jullie nog mooie jaren
samen gewenst.

Inzameling kledingactie
Nadat in het voorjaar Sam’s Kledinginzamelingsactie niet door
kon gaan, kunt u op zaterdag 26 september van 10.00 tot 12.00
uur uw gebruikte kleding en schoeisel weer inleveren in het
portaal van de St. Martinuskerk. Met deze actie worden ongeveer
5.000 mensen in Ethiopië geholpen met voorzieningen
voor schoon drinkwater en sanitair. Hartelijk dank voor uw
donatie.
Namens stichting Cordaid en Sam’s Kledingactie voor mensen in
nood.

Overleden
Zondag 7 juni 2020 is overleden: Toos Besselink-Pouwels, in
de leeftijd van 91 jaar, weduwe van Gert Besselink. Toos en Gert
woonden aan de Kerkstraat in Gaanderen, later woonde Toos
in de Plenariumstraat tot ze verhuisde naar verzorgingshuis De
Pelgrim. Toos heeft jarenlang gezongen in het Dameskoor van
de St. Martinusparochie en later ook nog weer vele jaren bij het
gemengd koor, waarvan zij zelfs erelid werd.
Op vrijdag 12 juni 2020 was voor haar de besloten uitvaartviering
waarna zij werd gecremeerd.
Moge zij verenigd worden met al haar geliefden die haar voorgingen en voor eeuwig opgenomen worden in het Huis van de Heer.
Woensdag 1 juli 2020 is overleden: Stien Hofstad-Bremer –
Christina, Johanna, Maria, sinds 8 januari 2005 weduwe van
Jan Hofstad. De familie Hofstad woonde aan de Hertelerweg in
Gaanderen. Later woonde Stien aan de Frans Roesstraat tot ze
verhuisde naar verzorgingshuis Antonia in Terborg.
Op maandag 6 juli was voor haar de avondwake en op dinsdag 7
juli de uitvaartviering, waarna zij bij haar man werd begraven op
het parochiekerkhof.
Wij geloven dat Stien is thuisgekomen in het Huis van de Heer.
Donderdag 9 juli 2020 is overleden mevrouw Henke-Canaway,
- Belen, Caingut, weduwe van Toon Henke, in de leeftijd van 79
jaar.
Belen Canaway is op 20 maart 1941 geboren in Guimba NE
Mevrouw Henke woonde aan de Hoofdstraat 1 -06, in de
Gaanderije-Gaanderen.
De besloten uitvaartviering was op donderdagmiddag 16 juli in
de St. Martinuskerk, waarna ze werd begraven bij haar man op de
begraafplaats achter de kerk.
Dat zij moge rusten in vrede.
Donderdag 23 juli 2020 is overleden Herman Jansen – Hermanus,
Bernardus, echtgenoot van Hermien Jansen-Immink, in de leeftijd
van 93 jaar.
Herman heeft zich jarenlang ingezet als ‘schoffelaar’ op ons
kerkhof.
Op maandag 27 juli was voor hem de crematieplechtigheid in
besloten kring.
Mogen allen die Herman zullen missen, gesterkt worden door
onze gebeden en troost vinden in mooie herinneringen.
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Gendringen-Megchelen-Netterden

Silvolde - Varsseveld

Naamfeest St. Franciscus

MEGCHELEN

Vieringen
In verband met de corona zal dit jaar de viering op zondag 13
september bij het landkruis in Megchelen niet plaatsvinden.
Volgend jaar zal op zondag 12 september 2021 om 10.00 uur
deze viering worden gehouden.
Zondag 6 september om 10.00 uur is er sinds lange tijd weer
een gebedsviering in onze Martinuskerk. Wij zullen hierbij de
coronamaatregelen in acht nemen die op dat moment gelden.
Zaterdag 17 oktober om 19.00 uur houden wij een Mariaviering
in de vorm van een gebedsviering. Wij hopen dat dan het damesen herenkoor ook weer voor de muzikale omlijsting kan zorgen.
Maandag 2 november houden wij de jaarlijkse Allerzielenviering
in de vorm van een gebedsviering waarna wij de graven bezoeken. Het zou mooi zijn dat u ook een kaars of een bloemetje van
huis meeneemt voor uw dierbare overledenen.

Gedicht bij het landkruis
Wij groeten u bij het Landkruis hier.
Ga zitten, neem de tijd
en zie hoe mensen, plant en dier
elkaar zijn toegewijd.
God schiep de aarde, zon en maan,
de oorsprong, het begin.
De mens mag daarin verder gaan
en werken naar zijn zin.
Hier ploegt de boer, hij zaait en poot.
De oogst maakt mensen blij.
ijn zorg voor dieren, klein en groot
draagt aan de schepping bij.
Het water stroomt voor plant en dier
in sloten door het land.
De sapstromen van leven hier
gevuld door hogerhand.
De aarde neemt, de aarde geeft
en is daarmee de bron
van energie voor al wat leeft.
Verkregen door de zon.
Er rest ons slechts een vrome wens.
Het komt op delen aan.
Dan blijft op aarde nooit een mens
met lege handen staan.
Het kruis herinnert ons ook aan
het offer van de Heer,
die, uit de doden opgestaan,
ons levend voorgaat, weer.
Zo wil dit beeld een dankkruis zijn
voor wat ons is gegeven.
God wil de mens tot zegen zijn
geen dood, maar eeuwig leven.
Ben Donderwinkel
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Zondag 4 oktober om 10.00 uur zijn de voorgangers: Ria Rensen, Jacqueline Heebing, Jozef
Oostveen en Henk Bulsink.
„Er is moed voor nodig om jezelf te vinden.
En nóg meer moed om in jezelf God te vinden.”
(Uitspraak van St. Franciscus).

We zijn in oktober aangeland. Velen zeggen dan: Mariamaand of
rozenkransmaand. Anderen zeggen: oogstmaand en wijnmaand.
Het is ook de maand waarin we het naamfeest van St. Franciscus
vieren.
Wat maakt deze man zo uniek en tijdloos? Wie was Franciscus? Hij
leefde rond 1200; hij was een zoon van een rijke lakenhandelaar uit
Assisi; hij doet afstand van zijn bezit en erfenis en kiest een weg van
nederigheid en armoede.
Hoe komt het dat een man als Franciscus van Assisi mensen tot op
de dag van vandaag zo inspireert, begeestert? Is het zijn moed om
anders om te gaan met armen en zieken? Waar anderen met een
grote boog om een melaatse heen lopen, gaat hij naar hem toe,
begroet hem als zijn vriend met een kus. Veel mensen rondom hem
waren geraakt door zijn leven zonder bezit en volgden hem op zijn
wegen. Het leven zonder bezit inspireerde toen vele anderen en zij
volgden zijn voorbeeld. Ook nu trekken velen geïnspireerd door zijn
gedachtengoed als pelgrims naar zijn graf in Assisi.
Nu wij in de coronacrisis zitten, hoor en lees je veel over de
positieve geluiden van de rust die er tijdens de lockdown over de
mensen kwam. Geen gejakker op de wegen, geen drukte van de
vele telefoontjes, de maatschappij kwam tot rust en voor velen was
die ervaring een ware verademing. Men had weer meer tijd voor
het gezin, genoot veel meer van de natuur nu er geen herrie van
de straten was. Deze ervaring kunnen we wel als een oogst van de
crisis beschouwen. Maar wie heeft de moed zijn/haar roer om te
gooien, anders te gaan leven? Durven we als het ware met slechts
een knapzak bij ons verder te leven, als een soort pelgrim? Gewoon
vol vertrouwen op onze vriendelijkheid en liefde voor elkaar; met
een andere instelling een nieuw leven in te stappen, zoals Franciscus
dat deed? Dat het eindeloos consumeren, de natuur uitbuiten een
heilloze weg is, wordt steeds meer duidelijk. En daar is de natuur al
behoorlijk verziekt en ook wij zelf! Als we rondom ons kijken, zijn
er volop voorbeelden te vinden waar de druiven zuur zijn geworden
en waar het leven beslist geen feest is. Dat kan op alle gebied zijn,
maar heel vaak gaat het om verstoorde relaties, om kortzichtigheid
waarmee men omgaat met kostbare waarden als eerlijkheid, rechtvaardigheid, gastvrijheid en hulpvaardigheid. Zaken waar Franciscus
oog voor had.
Gelukkig zien we ook talloze voorbeelden van hoe het wel moet.
Als we het maar willen zien, blijken er ook talloze mensen te zijn
die gewoon gelukkig zijn. Voor wie het leven wel ook iets van een
feest heeft, omdat ze op een goede en wijze manier omgaan met
waarden en waardevolle dingen die hun toevertrouwd zijn; gewoon
omdat ze lief en leed weten te delen, omdat ze liefde weten te
geven en te ontvangen. Ook dat geeft ons moed.
Onze route is net als een pelgrimstocht: je trekt met je knapzak
rond, niet wetend wat je te wachten staat. Honger, vijandigheid,
ongeluk, ziekte, allemaal zaken die je al pelgrimerend tegen kunt
komen. Het genieten maakt daar ook deel van uit. Genieten van
het landschap, van de gastvrijheid, van de ontmoetingen, van het
heerlijke weer. Het vraagt moed om in goed vertrouwen verder te
trekken, om je hoofd niet gek te laten maken door zaken die ons
alleen maar afleiden van ons doel: er voor anderen zijn, zodat we
daar zelf een goed gevoel bij krijgen. Zit je in de verpleging, dan wil
je graag de patiënten verzorgen, maar het vraagt zeker moed om de
mensen met een coronabesmetting te helpen. Het geeft een goed
gevoel als de patiënten weer naar huis mogen.
Moge in deze oogstmaand dát de oogst van dit coronajaar zijn.

De Zevensprong
bij de oecumenische Startviering van zondag
6 september

In het Rijkenbargsebos nabij Ruurlo staat de handwijzer die in de jaren
tachtig richting gaf aan de NCRV-serie De Zevensprong.
Nog altijd wijst hij je feilloos zes richtingen aan, maar de zevende weg,
die van de rode handwijzer, is op het bewuste punt in het bos niet te
vinden. Hoe het verhaal in de serie afloopt, kun je nog op YouTube
vinden en met kinderen kun je vandaag de dag nog op de fiets de
zoektocht naar die zevende weg maken.
Misschien vergaat het u in deze coronatijd als wij, want nu veel vrijwilligerstaken vervallen, maken velen - zo horen we ook om ons heen - de
balans op: wil ik mijn leven op termijn weer inrichten als voorheen of
neem ik afstand van (een deel van) mijn vrijwilligerswerk? En zo ja,
waarom dan en als het niet zo is, komt diezelfde waarom-vraag.
„Wie weet zijn wij er wel met het oog op een tijd als deze…”
Woorden uit de preek van dominee Gerjanne van zondag 26 juli. De
vraag werkt als een handwijzer in ons leven. Gerjanne vervolgde:
„Misschien zijn wij er juist wel in de tijd van nu om te blijven spreken
over medemenselijkheid, de schepping, rentmeesterschap, liefde tot
God en de mensen in navolging van Christus zelf.”
Vragen indringend genoeg om bij stil te staan, om als ijkpunt te dienen
als we op onze Zevensprong staan. Zes wijzers zijn ons zo vertrouwd
omdat ze wijzen naar bijvoorbeeld ons gezin, de (klein-) kinderen, het
werk, vrienden, de sport… maar onze zevende weg?
Wij nodigen u uit voor een bezinning op onze waarom-vragen in de
Startviering aan het begin van ons kerkelijk werkjaar 2020-2021. De
viering is bij goed weer op zondag 6 september om 10.00 uur op het
terrein van de scouting achter de pastorie van de protestantse kerk. Bij
slecht weer wijken we uit naar de Mauritiuskerk. Na afloop ontmoeten
we u graag bij koffie of thee met gebak.
Namens de Oecumenische Werkgroep Silvolde,
Ds. Gerjanne van der Velde, Gerrit Luimes, Josef Oostveen, Joop Kraan

Rooster kerkdiensten en activiteiten
Periode 4 september-15 oktober

Zondag 6 september:
10.00 uur, oecumenische viering.
Thema: opening kerkelijk jaar voor vrijwilligers
Zondag 4 oktober:
10.00 uur, liturgieviering
Thema: naamfeest Fransiscus

Rijkdom
Een mensenleven wordt soms beheerst door allerlei bekoringen
en gedachten. Soms droom je weg van een rijk leven. Maar wat
is nu rijkdom? Ben je rijk als je veel geld hebt? Als je jong bent,
krachtig en sterk? Of een hoge functie hebt en alles wat je hart
begeert? Het zijn allemaal wensen, maar toch blijven die wensen
voor de meesten van ons onbereikbaar. We hebben nu eenmaal
allemaal onze beperkingen en er blijft ons altijd wat te wensen
over. Niet wat iemand bezit of de functie die iemand heeft, maakt
een mens tot mens. Als er liefde en sympathie in je groeit, dan
ben je pas echt iemand. Vanuit die eigenschappen leef je dan voor
de medemens en de wereld. Dan ben je een rijk mens, een mens
met een goed en liefdevol hart, iemand die ook kan vergeven en
mild is in zijn oordeel. Je bent ook rijk, als je je verdiept in andermans leven en belangstelling toont.
Rijk ben je als je kunt delen. Rijk ben je als je ook zelf bemind
wordt en warmte en liefde mag ondervinden van je medemens.
Met het klimmen der jaren heb je ook wat wijsheid en ervaring
opgedaan. Je leeft enigszins wat gemakkelijker en je hebt wat
meer bagage waarmee je een ander kunt helpen. Leven leer je
door niet te veel te vragen, maar te nemen wat het leven jou
schenkt en dat is zoveel! Dan is het leven een echt wonder en
geen probleem. Het is nooit te laat om ‘rijk en gelukkig’ te zijn.
Het is veel belangrijker wie je bent dan wat je hebt!
Anny Raben

Overleden

29 maart: ls Speekhout-Liebrand
73 jaar
12 april: Henk Marriët
80 jaar
15 mei: Gerard Willemsen
83 jaar
29 mei: Henk Luit
62 jaar
5 juni:
Jan Berendsen
83 jaar
7 juni:
Jos Boland
58 jaar
16 juni: Carla Terhorst
50 jaar
10 juli:
Thea Ketelaar-Rissewijck
90 jaar
20 juli:
Leis Tangelder-Grobben
96 jaar
23 juli:
Riekie Helming-Bennink
96 jaar
24 juli:
Paul Rensen
81 jaar
Wij bidden voor hun eeuwige rust en wensen hun familie veel
sterkte en kracht voor de komende tijd.

VARSSEVELD

Vredesdienst ‘Vrede verbindt verschil’
Op 20 september zal de vredesdienst voor alle kerken van de Oude
IJsselstreek niet fysiek in één kerk plaatsvinden. Ondanks de versoepelingen van de coronaregels vinden we het nog te vroeg om een
kerkdienst met bezoekers uit de hele gemeente Oude IJsselstreek te
organiseren. In plaats daarvan zal de vredesdienst op deze zondag
live worden gestreamd vanuit de Laurentiuskerk in Varsseveld. De
kerkdienst zal vanaf 10.00 uur kunnen worden bekeken via https://
kerkdienstgemist.nl/stations/368. Het thema van deze dienst is:
Vrede verbindt verschil. Voorgangers in deze viering zijn: Nicoline
Swen-Fischer en Hetty Bresser. Een zanggroep o.l.v. Liga Vilmane
verleent medewerking.
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Parochie Maria Laetitia

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

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

tel. 0314 - 65 12 56

tel. 0315 - 65 12 84

tel. 0315 - 65 14 96

Doetinchem - OLV. Tenhemelopneming/H. Geest
Pr. Hendrikstraat 36, 7001 GL Doetinchem
tel. 0314 - 39 10 91
E-mail: rkdoetinchem@mlparochie.nl
Rekeningnummer OLV. Tenhemelopneming:
NL95 ABNA 0533 0352 87 - kerkbalans
NL81 ABNA 0447 5381 87 - betalingen, vieringen en intenties
NL88 INGB 0001 0210 10
NL37 ABNA 0533 0377 86
NL82 RABO 0384 3514 76
NL68 RABO 0384 3994 52 - onderhoud begraafplaats
Secretariaat: maandag, woensdag en
vrijdag van 09.30 - 12.00 uur.
Doetinchem - H. Martinus Wijnbergen/De Huet
Doetinchemseweg 11, 7007 CA Doetinchem
tel. 0314 - 32 37 37
E-mail: rkwijnbergen@mlparochie.nl
NL45 INGB 0000 8332 16 - rekening courant
NL20 RABO 0384 3480 33 - rekening courant Wijnbergen
NL36 RABO 0314 3167 52 - rekening courant/kerkbalans De Huet
Secretariaat: vrijdag van 09.30 - 11.30 uur.
Etten - H. Martinus
Dorpsstraat 19, 7075 AC Etten
tel. 0315 - 34 24 98
E-mail: rketten@mlparochie.nl
NL23 RABO 0317 8004 50 - rekening courant
NL82 RABO 0317 8018 13 - kerkbalans
Secretariaat: woensdag 10.00 - 11.00 uur en na vieringen.
Gaanderen - H. Augustinus/H. Martinus
Kerkstraat 72, 7011 CP Gaanderen.
E-mail: rkgaanderen@mlparochie.nl
NL76 RABO 0115 3918 27 - rekening courant
NL17 RABO 0115 3013 21 - kerkbalans
Rekeningnummer H. Augustinus:
NL67 RABO 0115 3105 09 - rekening courant
Secretariaat: dinsdag 09.30 - 10.30 uur,
donderdag 14.00 - 15.00 uur.

tel. 0315 - 32 32 23

Gendringen - H. Martinus
Past. Wijfkerstraat 1, 7081 BT Gendringen
tel. 0315 - 68 13 64
Contactpersoon Kerkbalans, Ronald Giesen,
tel. 0315 - 63 24 12
E-mail: rkgendringen@mlparochie.nl
NL24 RABO 0116 3024 29 - betalingen, vieringen en intenties
NL94 RABO 0116 3936 10 - kerkbalans
Secretariaat: maandag van 13.30 - 15.30 uur (ingang aan de
Staringstraat).
Megchelen - H. Martinus
Past. Mölderstraat 2, 7078 BB Megchelen
E-mail: rkmegchelen@mlparochie.nl
NL62 RABO 0132 7006 62
Secretariaat: dinsdag van 10.00 - 12.00 uur.
Netterden - H. Walburgis
Netterdensestraat 8, 7077 AB Netterden
Contactadres: Frank Simmes
E-mail: rknetterden@mlparochie.nl
NL67 RABO 0326 6138 54.

tel. 0315 - 37 72 12

PEDICUREPRAKTIJK
LIDY VAN DER EERDEN
			 0314 - 33 07 68
			 06 - 81 72 12 72
			 w.eerden@upcmail.nl
			 Donker Curtiuslaan 1
			 7003 AG Doetinchem
			
			 Behandeling alleen op afspraak

tel. 0315 - 38 61 09

Silvolde - H. Mauritius
Secretariaat: De Breide 75, 7064 AT Silvolde
tel. 06 - 55 48 99 56
E-mail: rksilvolde@mlparochie.nl
Secretariaat Het Anker: Pr. Bernhardstraat 4, 7064 GG Silvolde
donderdag 09.00 - 10.00 uur
NL50 RABO 0359 1003 33 - kerkbijdrage
NL21 RABO 0359 1704 04 - kerkhof.
NL62RABO0359147550 - overige zaken.
Terborg - H. Georgius
Hoofdstraat 75, 7061 CH Terborg
tel. 0315 - 32 30 60
E-mail: rkterborg@mlparochie.nl
NL40 ABNA 0936 2497 57 - kerkbalans
NL97 RABO 0359 1232 52 - rekening courant
Secretariaat: woensdag 09.00 - 11.00 uur en volgens afspraak.
Ulft - HH. Antonius-Petrus & Paulus
J.F. Kennedyplein 9, 7071 BT Ulft
tel. 0315 - 68 12 75
E-mail: rkulft@mlparochie.nl
NL88 RABO 0363 8098 72 - kerkbalans Petrus en Paulus
NL72 RABO 0363 8005 57 - Antonius
NL41 RABO 0363 8759 99 - Antonius - kerkbalans
Secretariaat: maandag en donderdag van 9.00 - 12.00 uur.
Varsselder-Veldhunten - HH. Martelaren van Gorcum
Hoofdstraat 31, 7076 AG Varsselder
Secretariaat:
tel. 0315 - 34 20 44
E-mail: rkvarsselder@mlparochie.nl
NL57 RABO 0153 1012 10.
Varsseveld - H. Laurentius
L. Veldkamp,
Doetinchemseweg 21, 7051 AB Varsseveld
E-mail: rkvarsseveld@mlparochie.nl
Secretariaat: H. Damen,
Graaf van Lohnstraat 35, 7051 CB Varsseveld.
NL69 RABO 0364 8884 66.

tel. 0315 - 24 21 25

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

tel. 0315 - 24 12 40

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