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PASTORALE COLUMN
Allerzielen
Het is goed dat we een dag in het jaar hebben, Allerzielen, 
om onze dierbare overledenen die in het afgelopen jaar gestorven zijn, te gedenken. Dat 
geldt voor dit jaar in het bijzonder. Immers we herinneren ons nu ook al die mensen die 
vanaf half maart gestorven zijn aan het coronavirus. Dichtbij of veraf.

In het begin van de coronacrisis zijn veel mensen in eenzaamheid gestorven zonder 
dierbaren om hen heen. Soms stierven mensen van de ene op de andere dag nadat ze 
opgenomen waren in het ziekenhuis. We hebben de verhalen gehoord van verpleegkun-
digen op de intensive cares en verzorgenden in de verpleeghuizen over hoe zij in deze 
uitzonderlijke omstandigheden de stervenden zo nabij mogelijk zijn geweest.

Veel nabestaanden van mensen die aan corona zijn gestorven moeten rouwen zonder 
persoonlijk afscheid van hun dierbaren en dat laat littekens na die pijn blijven doen. 
Afscheid kunnen nemen, is belangrijk. Het zijn vaak kostbare momenten: laatste 
woorden tegen elkaar zeggen, in stilte bij elkaar zijn als het zo goed is, een gebaar, een 
kus. Vele gestorvenen zijn in kleine kring begraven. We weten allemaal hoe wezenlijk het 
is om samen afscheid te kunnen nemen in een viering, in een crematorium of waar dan 
ook. Het samen delen van het verdriet, de dierbare dode herinneren, zingend, biddend 
samenzijn, het doet ons goed ondanks de pijn van het verlies. Nu kon dat niet. Je kon 
maar een beperkt aantal mensen uitnodigen, elkaar vasthouden, kussen, omhelzen, het 
ging allemaal niet. De mensen die niet aanwezig konden zijn bij het afscheid, waren vaak 
alleen op afstand aanwezig via een livestream, maar toch het daadwerkelijk samen zijn 
is echt anders.

Allerzielen geeft ons de gelegenheid om hun namen te noemen en een lichtje voor hen 
op te steken en zo opnieuw stil te staan bij onze dierbare gestorvenen. Het is goed dat 
we onze doden levend houden onder ons door bijvoorbeeld anekdotes te vertellen of 
gevleugelde uitspraken in herinnering te brengen
Ook de verhalen van hen die niet of nauwelijks afscheid hebben kunnen nemen van hun 
dierbaren of in stilte zijn gestorven moeten verteld worden. De pijnlijke ervaringen van 
verpleegkundigen en verzorgenden vragen om gehoord te worden. Allerzielen is dit jaar 
ook een dag om hiervoor ruimte te maken.

Een spiegel
Onze overledenen houden ons een spiegel voor. Een vroeg overleden broer, de dood van 
een jonge moeder, een kind dat sterft nog voor het geboren is, doen ons beseffen hoe 
kwetsbaar ons leven is. We zijn als een bloem in het open veld, de wind waait en we 
zijn verdwenen. Je leven kan zomaar voorbij zijn. Heb je nog een heel leven voor je? Je 
weet het niet. Vandaag telt; nu leef je. Het verleden is voorbij. Wat er morgen zal zijn, 
weet je niet.

De coronacrisis heeft ons dit jaar op een ongekende wijze onze kwetsbaarheid doen 
voelen. We leven in een welvarend land met veel materiële voorzieningen die de scherpe 
kanten van het bestaan hebben afgeslepen. Maar de pandemie heeft ons met de neus 
op de feiten gedrukt. We zijn en blijven, ook anno 2020, kwetsbare mensen. Een onzicht-
baar virus kan de hele samenleving tot stilstand brengen en maakt duidelijk dat we 
breekbare schepselen zijn en blijven. 

Allerzielen opent niet alleen mijn ogen voor de kwetsbaarheid van mijn leven, maar ook 
voor de kostbaarheid van mijn leven. Je leven is je gegeven om het ten volle te leven, 
om uit te groeien tot de mens die je bedoeld bent. Je leven is een kostbaar geschenk om 
te delen met anderen in verantwoordelijkheid voor elkaar en met zorg voor elkaar. Wat 
kostbaar is, wil je koesteren en met zorg delen met elkaar.
Je leven echt leven, is leven met je dierbare overledenen. Je ouders die je het leven 
schonken. Je broer of zus, waarmee je opgroeide. Je partner, waarmee je liefde deelde of 
een vriend, waaraan je verknocht was. 
Allerzielen houdt ons een spiegel voor. Het laat ons onze kwetsbaarheid zien, de 
kostbaarheid van het leven en dat levenden en doden intens met elkaar  verbonden zijn.

Berrie Daalhuizen, pastoraal werker
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„Wi-j hemmen een ni-je 
kaplaon van 27 jaor, hoorde 
ik in de sportschool iemand 
met enige verbazing in zijn 

stem De Gelderlander van 16 
maart citeren. „Strikt genomen 

ben ik geen kapelaan”, zegt 
pastor Paulus Tilma, als ik hem 

de uitspraak voorhoud. „Een 
kapelaan is een gewijd priester 
en mijn priesterwijding is 5 juni 
volgend jaar.” In de loop van de 

dagen spreek ik verschillende 
mensen die - met mij - aange-
naam verrast reageren op het 

feit van een benoeming in onze 
parochie en vooral de leeftijd 

van onze nieuwe pastor: 
‘een echte jonge kerel!’

Een warm welkom
Natuurlijk willen we kennismaken met onze 
nieuwe pastor en ik ga met Paulus in gesprek 
over het welkom in de parochie, zijn roeping 
en – tegen de achtergrond van Allerheiligen 
en Allerzielen – het sacrament van de 
eucharistie.
Al in ons mailcontact schrijft pastor Tilma dat 
hij zich vanaf zijn komst in Doetinchem heel 
welkom voelt, een welkom dat woorden krijgt 
tijdens de presentatieviering van zondag 13 
september. Nadat pastor Tilma met zijn hand 
op het Evangelieboek (foto omslag) onder ede 
belooft zijn plichten als kandidaat-priester en 
lid van het pastoraal team van de Parochie 
Maria Laetitia getrouw en met toewijding te 
zullen vervullen, bevestigt vicaris Hans Pauw 
hem in zijn benoeming en heet hij hem met 
de hand op zijn hart welkom in ons midden. 
Aan het eind van de viering vertelt Paulus 
kort over zijn leven en zijn roeping. „Mensen 
vragen me wel eens: waar begin je aan in een 
tijd dat de kerk steeds kleiner wordt? Ik denk 
dat we, als wij vasthouden aan de kern van 
ons geloof, aan de liefde die van God komt, 
liefde waarin we onszelf soms wegcijferen 
voor de ander, een boodschap hebben voor 
de mensen en de wereld om ons heen. Die 
boodschap van Gods liefde deel ik graag met 
ieder in onze mooie parochie.”
Op het eind van de viering vertelt pastoor 
Pauw dat zijn tijdelijke huisgenoot met een 
inburgeringscursus bezig is, dat hij in het 
openbaar vervoer een mondkapje draagt 
met de Achterhoekse vlag en inmiddels 
ook inheemse sokken draagt. Om Paulus te 
helpen zich hier thuis te voelen, geeft hij hem 
namens het team ’t Achterhoekertje, een fles 
foezel met op het etiket de tekst ‘daor kump 
praot van’. Dat dit voor pastor Tilma in alle 
opzichten en in oprechte gemüüdelukheid 
waar mag worden.   

‘Nu voor het echie…’
In ons gesprek vertelt pastor Tilma over 
zijn jeugd in Maarsen, waar hij opgroeide 
in een gezin met zeven kinderen als een 
godsgeschenk voor zijn ouders. Al van jongs 
af aan leeft in hem de wens om priester te 
worden. Om die waar te maken, belt hij na 
zijn gymnasiumopleiding de rector van het 
Ariënsinstituut met de vraag waar hij zich 
moet aanmelden om priester te kunnen 
worden. Nu Paulus zijn studie theologie en 
zijn stage in de St. Maartenparochie rondom 
Zeist en de St. Lucasparochie in Leusden heeft 
afgerond, gaat hij in onze parochie ‘voor het 
echie’.

„Er is in mijn leven heel wat veranderd en er 
lopen een aantal dingen door elkaar. Privé 
bereid ik me voor op de verhuizing naar mijn 
eigen woning. In de parochie maak ik kennis 
met veel mensen en heb ik contacten met 
werkgroepen en in mijn persoonlijk leven wil 
ik tijd maken voor gebed om me goed voor te 
bereiden op mijn diakenwijding op 7 novem-
ber. Ik moet een nieuwe rol aannemen en erin 
gaan staan. Ik kijk daar heel erg naar uit, wil 
er graag werk van maken.” 
Over zijn eerste contacten met de verschil-
lende werkgroepen zegt pastor Tilma dat hij 
zich vooral luisterend opstelt. „Ik ben niet 
iemand die direct zegt: dit wil ik en zo moet 
het. Ik wil kijken wat er gebeurt, wat er is en 
wat er niet is. Als relatieve buitenstaander 
kan ik met een gezond kritische blik naar de 
werkelijkheid kijken.”

Leven voor elkaar en voor God  
Omdat dit volgens mij ook bij ‘het echie’ 
hoort, vraag ik pastor Tilma’s mening over 
verlies aan binding met de parochie in het 
bijzonder in de geloofsgemeenschappen 
die onttrokken zijn aan de eredienst. Ik zie 
ze – om het met een metafoor te zeggen – 
als schepen die losgekomen van hun anker, 
op eigen kompas varen op de zee van de 
parochie. 
Als hij antwoordt, is het alsof pastor Tilma 
naar het puntje van zijn stoel schuift. „We 
hebben als parochie een kwetsbare structuur. 
De binding met de gemeenschap werkt naar 
twee kanten: van de gemeenschap naar de 
persoon en andersom. Het gevoel ergens bij 
te horen staat niet alleen in de kerk, maar 
breed-maatschappelijk onder druk. Voor de 
kerk is dat in de kern problematisch, want 
de ruggengraat van de kerk is gemeenschap 
vormen. Je leeft niet alleen voor jezelf, maar 
voor elkaar en met God. Dat is een boodschap 
die wij als kerk opnieuw elan moeten geven: 
het leven met elkaar in plaats van voor jezelf. 
Dit raakt ook aan de vragen naar de zin van 
het leven waar veel mensen mee bezig zijn. 
Hoe geef ik zin aan het er zijn voor anderen, 
aan het goed doen voor anderen en daarin 
vol te houden, want één keer goed doen 
dat is nog wel haalbaar… Ik denk dat wij 
als kerk in hun zoektocht naast mensen 
moeten staan om verbinding te vinden in de 
boodschap van Gods liefde voor ons mensen 
die we mogen delen met elkaar. We moeten 
ons als gemeenschap ontdekken. De kerk als 
een groep mensen die bij elkaar thuis kunnen 
komen, bij elkaar terecht kunnen om te delen 
wat hen bezig houdt, wat hun vragen zijn en 

hen beweegt. Ik zie een levende kern op zoek 
naar wat ieder bezielt, die antwoorden zoekt 
op vragen als: waarom doe ik wat ik doe en 
ben ik daarbij met wat goeds bezig? 
Als we hier in de geloofsgemeenschap-
pen aandacht aan geven, stralen we iets uit 
waarvan mensen zich afvragen: wat hebben 
zij wat ik mis, waar halen zij de inspiratie 
vandaan om telkens weer klaar te staan voor 
een ander? Dan kan het antwoord volgen dat 
we proberen te leven vanuit het Evangelie 
en Jezus willen volgen door de liefde onder 
elkaar te bewaren en te zorgen voor mensen 
die onze hulp nodig hebben. Niet met grote 
woorden, maar wel leven vanuit een bezielde 
kern aandacht geven aan de mensen die in 
nood zijn, want in naastenliefde komen God 
en mens samen.”

De zoektocht naar geluk
Als vanzelf komen we in ons gesprek op al 
die bezielde mensen die de kerk herdenkt 
met Allerheiligen. Van allen die de kerk heilig 
heeft verklaard, weten we ‘zeker’ dat ze in de 
hemel zijn. Naast hen zijn er onzegbaar velen 
die een goed mens zijn geweest en van wie 
we voor zeker aannemen dat ze in de hemel 
onze voorsprekers zijn. We bewaren hun 
namen en kunnen ons aan hen spiegelen. Ze 
kunnen ons inspireren omdat zij in hun leven 
lieten zien voor de ander zo goed als God te 
zijn. 
Als pastor Tilma en ik hierbij spreken over 
Etty Hillesum, Martin Luther King of Moeder 
Theresa beleven we als het ware hun engage-
ment, hun drive. 
Paulus wijst hierbij naar het Evangelie van 
Allerheiligen, de Zaligsprekingen als hij zegt 
dat deze mensen ons inspireren omdat ze op 
hun manier invulling gaven aan de zoektocht 
naar geluk. Zij lieten zien dat ieder mens er 
mag zijn zoals hij is, zij brachten geluk door 
naast blijheid ook verdriet en zorgen te delen, 
door mensen een gevoel van zaligheid te 
geven, het geluksmoment dat mensen op de 
been houdt. Allerheiligen, het feest van die 
niet te tellen schare prachtige mensen die 
ons wijzen naar wat van waarde is, naar wat 
van God komt.

Vervlechting van Gods leven met dat van ons
„God vormt de gemeenschap”, vervolgt 
pastor Tilma. „Wij zijn in het hart van Hem 
afhankelijk omdat we leven van wat hij ons 
geeft. In de eucharistie vieren we dat door 
Hem en met Hem en in Hem de gemeenschap 
wordt gebouwd. De eucharistie laat ons 
voelen dat we bij Hem horen en dat Hij aan 

ons denkt. In de woorddienst ontmoeten we 
Hem en staat Hij tegenover ons als we onze 
steeds veranderende levensverhalen telkens 
opnieuw plaatsen tegenover of naast de Zijne 
in de Bijbel. Tussen beide verhalen ontstaat 
een wisselwerking waardoor de Bijbel werkt 
als een spiegel. De eucharistie zie ik als een 
vervlechting van ons leven met dat van God, 
want in de communie komen Zijn en ons 
leven bij elkaar en worden wij een met God.”

Aan het eind van ons gesprek vat Paulus op 
mijn verzoek zijn roeping in drie woorden 
samen: dienstbaarheid, liefde en Koninkrijk 

Leven 
vanuit een 

bezielde 
kern
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Gods, waarna hij toelicht dat het Koninkrijk 
Gods in liefde en dienstbaarheid ontstaat.

Graag dank ik je, Paulus, voor jouw gebaar 
van dienstbaarheid in dit gesprek en wens ik 
je  heel veel succes, plezier en inspiratie bij 
het dienstwerk voor het Koninkrijk Gods.

Joop Kraan

Foto: Ton Harbers 
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de Bijbel opnieuw vertaald om de toeganke-
lijkheid te vergroten. Ik weet nog goed dat 
in 1975 de Willibrordvertaling van de Bijbel 
verscheen. Voor het eerst een Nederlandse 
vertaling uit de grondtekst vertaald. Het was 
de eerste Bijbel die ik zelf kocht.

Hoe de Schrift openging voor mij
Zelf was ik in die tijd ook lid van een 
Bijbelgroep in mijn parochie. Onder de inspi-
rerende leiding van onze pastoor kwamen we 
regelmatig bij elkaar en maakte ik voor het 
eerst kennis met de rijkdom aan verhalen en 
teksten in de Schrift.  Verder was ik lector in de 
eucharistievieringen. Ook dit was een verwor-
venheid van de liturgievernieuwing. Het lezen 
van de Schrift in de liturgie en de Bijbelgroep 
wekten meer en meer mijn interesse voor de 
Bijbel. Op de Dekenale Toerustingscursus in 
Utrecht verdiepte zich mijn interesse voor de 
Schrift. Enthousiaste docenten reikten nieuwe 
inzichten aan en veel literatuur om de Bijbel te 
verkennen. Uiteindelijk ben ik theologie gaan 
studeren en de interesse voor de Schrift heeft 
zich tijdens mijn studie alleen maar verdiept. 
Ten slotte ben ik in Nijmegen afgestudeerd 
op het Oude Testament, met de bijvakken 
Nieuwe Testament en Bijbelse Spiritualiteit.
In de loop van de tijd zijn er voor mij telkens 
teksten uit de Schrift geweest die me aanspra-
ken en met me meegingen. Ik noem een vers 
uit Psalm 25, namelijk vers 15: ‘Iedereen die 
ontzag kent voor de HEER wijst Hij de weg die 
hij kiezen moet.’ Ik hoor in deze tekst dat de 
weg die ik moet gaan in mijn leven, een weg 
is die aangewezen wordt, en niet zozeer een 
weg is die ik zelf kies. Het vraagt stilte, luiste-
ren naar de stem van mijn hart om de weg die 
mij gewezen wordt, telkens opnieuw te gaan.

De Schrift inspireert en bemoedigt
Op dit moment zijn er drie groepen rond de 
Schrift in onze parochie. Er is een Geloven 
Nu-groep. Wat is een Geloven Nu-groep? In 
een kleine groep spreken we aan de hand 
van een Bijbelverhaal met elkaar over geloof 
en leven. Een aantal vragen bij de Bijbeltekst 
nodigen uit tot inspirerende gesprekken over 
de actualiteit van kerk en geloof. Deze groep 

De Schrift, bron van 
Leven
In het Jaar van de Eucharistie belichten we 
telkens verschillende aspecten van de eucha-
ristieviering. In deze bijdrage krijgt de Bijbel 
alle aandacht. In de Dienst van het Woord 
staan de lezingen uit de Schrift centraal; de 
boeken van de Bijbel gaan open in dit wezen-
lijke onderdeel van de eucharistieviering.
In een stukje geschiedenis onder het kopje: 
De Schrift gaat open, laat ik zien hoe de Bijbel 
is opengegaan in de viering van de eucharis-
tie, dankzij het Tweede Vaticaans Concilie. 
Daarna vertel ik, over mijn eigen weg met 
de Bijbel. Hoe de Bijbel openging voor mij. 
Vervolgens komen leden van een van de 
Bijbelgroepen uit de parochie aan het woord. 
Zij vertellen hoe Bijbelverhalen hen inspireren 
en bemoedigen. Aan de hand van concrete 
teksten uit de Schrift vertellen zij hoe deze 
verhalen voor hen een bron van leven zijn.

De Schrift gaat open
We hebben het aan het Tweede Vaticaans 
Concilie (1962-1965) te danken, dat de 
Bijbel, het woord van God, een prominente 
plaats gekregen heeft in de liturgie en het 
geloofsleven van de gelovigen in de parochies 
Een van de doelstellingen van het Concilie 
was om ‘de schatkamers van de bijbel in 
ruimere mate open te stellen’. Door het 
nieuwe driejarige rooster van lezingen, dat 
ingevoerd werd bij de liturgievernieuwing, 
werd er uit meer boeken van het Oude en 
Nieuwe Testament gelezen dan voor die tijd 
en de lezingen werden ook meer op elkaar 
afgestemd. 
Het concilie verbond de aanwezigheid van 
Christus in de eucharistie niet uitsluitend met 
de gaven van brood en wijn. De gemeenschap 
zelf, als lichaam van Christus, is bijvoorbeeld 
een belangrijke vorm van daadwerkelijke 
aanwezigheid van Jezus Christus, en zo ook 
het levende Woord, dat klinkt in de Dienst 
van het Woord. De tekst van het concilie over 
de liturgie benadrukt onder meer de persoon-
lijke aanwezigheid van Christus in zijn 
Woord: „want Hij zelf spreekt, wanneer de 
heilige Schriften in de Kerk gelezen worden”. 
Hiermee werd de Dienst van het Woord 
onlosmakelijk verbonden met de Dienst van 
de Tafel.
Daarnaast werd de lezing van de Bijbel door 
gelovigen sterk bevorderd door het concilie. 
Met alle mogelijke middelen moest het lezen 
van de boeken van de Bijbel gestimuleerd 
worden, zo ontstonden er in veel parochies 
bijvoorbeeld Bijbelgroepen, waarin onder 
leiding van de pastoor of kapelaan samen een 
evangelie of een ander boek uit de Bijbel ter 
hand werd genomen. Er verschenen tal van 
publicaties rond Bijbelse boeken en thema’s, 
die de Bijbel opende voor gelovigen die zich 
wilden verdiepen in de Schrift. Verder werd 

komt in Doetinchem bij elkaar, locatie Onze 
Lieve Vrouw. Daarnaast is er een Bijbelgroep 
die samenkomt in Terborg. Deze groep is 
oecumenisch van samenstelling en wordt 
afwisselend geleid door de dominee en 
ondergetekende. In deze groep hebben we, 
bijvoorbeeld de Eerste Brief van Paulus aan 
de christenen van Tessalonica gelezen, maar 
ook gedeelten uit het oudtestamentische 
boek Job. Verder is er vorig jaar een nieuwe 
Geloven Nu-groep opgericht met deelnemers 
van de bijeenkomsten van Lokaal Geloven. 
Immers het samen komen rond de Schrift, 
het delen van je geloof en inspiratie, is van 
vitaal belang om jezelf en elkaar te inspireren 
en te bemoedigen bij de opbouw van lokale 
geloofsgemeenschappen en je eigen geloofs-
leven te voeden.
Hoe waardevol de Schrift, verhalen uit de 
Bijbel of afzonderlijke Bijbelteksten kunnen 
zijn in levens van mensen heb ik in aanloop 
naar dit artikel gepeild bij de oecumenische 
bijbelgroep in Terborg. Aan de leden van de 
groep vroeg ik: welke tekst uit de Bijbel is voor 
jou speciaal, welke tekst spreekt jou aan? Een 
impressie van de reacties die ik ontving en die 
we ook met elkaar gedeeld hebben:
Een van hen koos de tekst van de bruiloft 
van Kana (Johannes 2,1-12). Waarom deze 
tekst? „Dit is een van de weinige verhalen 
waarin Maria een rol van betekenis heeft. Ze 
vertrouwde Jezus onvoorwaardelijk, ondanks 
het feit dat hij haar in eerste instantie afwees” 
en „Maria is voor mij het voorbeeld van het 
ultieme vertrouwen in Jezus, ze is zijn moeder 
en ze heeft Jezus ‘ervaren’. We hebben ook 
tekenen nodig omdat het niet in woorden te 
vatten is of omdat woorden te kort schieten.” 
Ze vertelt verder: „Het mooie en fascinerende 
aan de Bijbel vind  ik dat mensen 2.000 jaar 
geleden al een manier gevonden hebben om 
inspirerende ervaringen door te vertellen in 
de vorm van verhalen en parabels en dat die 
tot op de dag van vandaag actueel en bemoe-
digend zijn.”
Voor een ander was de tekst van de verloren 
zoon uit Lucas 15 belangrijk. Ze schrijft dat 
de tekst voor haar over naastenliefde spreekt 
en dat stelt voor haar de volgende vragen: 

„Wat kunnen wij van anderen verdragen? 
Kunnen we saamhorigheid bewaren?” Ze 
schrijft verder: „In deze parabel lees ik: verlo-
ren, gevonden, blijdschap. De vraag is: hoe 
gaan wij, hoe ga ik om met zondaars? Ben 
ik vergevingsgezind, saamhorig of egoïstisch 
en boos?”
Een andere deelnemer was geraakt door de 
tekst uit Matteüs 25, vers 40: „Ik verzeker 
jullie, alles wat je voor één van deze minste 
broeders van Mij hebt gedaan, heb je voor Mij 
gedaan.” De tekst inspireerde haar om goed 
te doen voor een ander en „ook al krijg je 
geen respons, dan doe je het in ieder geval 
niet voor niets, voor Hem dus. Dat is fijn.” 
Bij de tekst uit Spreuken 19, vers 17: ‘Wie 
zich over een arme ontfermt, leent de Heer’, 
merkt ze op: „Zo ben ik trouwens al heel wat 
spaarcenten kwijt geraakt. Maar ja… ook 
door goedgelovigheid wel. Vaak vroeg ik me 
af: waarom help ik zo veel mensen en verlies 
ik toch zoveel? Nou, misschien wel om wat 
hierboven staat? Wie weet…”
Een speciale tekst was ook Psalm 16, vers 
11: ‘Gij maakt mij het pad des levens bekend, 
overvloed van vreugde is bij Uw aange-
zicht, lieflijkheid is in Uw rechterhand voor 
eeuwig.’ Deze tekst ontving een deelnemer 
bij haar doop op haar zeventiende verjaar-
dag. Sindsdien gaat deze tekst met haar 
mee. De tekst geeft richting aan haar leven 
en stemt haar tot dankbaarheid voor wat zij 
mocht ontvangen op haar weg. Ze schrijft: 
„Deze tekst voelde op dat moment als een 
belofte voor mijn verdere leven, dat God, mijn 
Vader, mij de weg zou wijzen en dat, als ik 
dicht bij Hem zou leven, er ook vreugde en 
‘lieflijkheid’ zou zijn. Ik heb God ook wel eens 
gezien als een Vader die als het ware met een 
opgestoken vinger duidelijk maakte (met zijn 
wetten en de ‘lessen’ uit de Bijbel) wat ik niet 
mocht en wat ik allemaal fout deed. Maar 
deze tekst voelt als een uitnodiging om naar 
een lieve, wijze en behulpzame Vader toe te 
gaan om daar blij te zijn, te mogen vragen 
hoe je dat pad naar het werkelijke Leven mag 
vinden/bewandelen.”
Een ander reikte de tekst aan die de dominee 
voor in haar huwelijksbijbel schreef. De tekst, 
Psalm 4, vers 7, luidt: ‘Velen zeggen: Wie 
zal ons het goede doen zien? Verhef over 
ons het licht uws aanschijn , o Here!’ Deze 
woorden gingen al ruim vijftig jaar met haar 
mee; een houvast op haar levensweg en in 
haar huwelijksleven. Op belangrijke momen-
ten in haar leven slaat ze deze tekst op en 
probeert te horen wat deze tekst haar nu, in 
de gegeven situatie, wil zeggen.
Dit zijn persoonlijke voorbeelden van 
Bijbelteksten, die inspireren, bemoedigen, 
uitdagen en vragen stellen. De Schrift is ook 
vandaag nog een rijke bron van inspiratie en 
bemoediging voor ons leven en verdieping 
van ons geloofsleven. Dat we uit deze rijke 
bron mogen blijven putten!

Berrie Daalhuizen

Vorming & Toerusting
Spreker: Thijs Tromp
Thema: Ik kiek oe an. 
Over kerk, diaconaat en inclusie

Inclusie is een belangrijk thema in onze 
samenleving. Het staat voor het verlangen 
en het streven naar een samenleving waar 
ieder mens er toe doet en mee kan doen. 
Of nog scherper, dat ieder mens deel uit 
maakt van een groep waar zij of hij, als ze 
er niet zijn, gemist worden. Dat is voor lang 
niet iedereen het geval. Veel mensen, ook 
in Nederland, leven in posities van uitslui-
ting. Bijvoorbeeld als gevolg van armoede, 
een ziekte of een beperking. Er wordt van 
alles ondernomen om mensen uit hun 
isolatie te helpen, door werk, vrijwilligers-
werk, opleiding en begeleiding. De vraag 
van deze avond is: wat zou de kerk, en 
specifiek de diaconie, kunnen bijdragen 
aan inclusie? Hoe gastvrij is de kerk, hoe 
hoog zijn de drempels voor mensen met 
beperkingen om mee te doen? Hoe kleur-
rijk is de kerk, om voor mensen met kleur 
een gastvrije plaats te zijn? We gaan dus 
in de spiegel kijken, maar niet om onszelf 
de maat te nemen. Maar veeleer om de 
kleine momenten van betekenisvol contact 
op het spoor te komen. Want inclusie 
begint altijd bij de kleine ontmoeting. ‘Ik 
kiek oe an, ie iek ik oe an en ie kiekt mi-j 
an, dan kieke wi-j naor mekare, wi-j hebt 
contact’, schreef Anne van der Meiden 
ooit. Zo is dat! We zien uit naar een mooie 
gedachtewisseling.

Thijs Tromp is bijzonder 
hoogleraar diaconaat 
aan de Protestantse 
Theologische Univer-
siteit en directeur van 
Reliëf, christelijke ver-
eniging van zorgaan-
bieders
Datum: Donderdag 29 oktober 
Plaats: Kerkelijk Centrum “De Wingerd”
Aanvang: 20.00 uur
Entree: € 5,00

Let op! Op de website www.pgdoetin-
chem.nl komt u via OVER DE DIENSTEN en 
VIERPLEK DE WINGERD bij coro-naproto-
col met de maatregelen die van toepassing 
voor deze bijeenkomst. 

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

In twee avonden laten we ons aanspreken 
door deze bijzondere mysticus en prediker 
die ons dichter bij God wil brengen en ons 
wil openen voor elkaar en de wereld om 
ons heen.
Datum: Maandag 9 en 16 november
Plaats: Petrus en Pauluskerk, Ulft.
Tijd:  19.30-21.00 uur

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

Verdieping
Waarom gaan we 
staan als aan het 
begin van de viering 
van de eucharistie 
de bel klinkt? Wat 
drukken we uit als we 

een kruisteken maken? Vanzelfsprekende 
gebaren of toch niet? Wat is bijvoorbeeld 
de betekenis van het gebruik van wierook? 
Waarom gebruiken we wierook en waar 
verwijst het naar? Ook het kerkgebouw 
zelf is vol symboliek. In een bekend lied 
zingen we: „Huis dat een levend lichaam 
wordt.”
In twee avonden verkennen we de vaak 
vanzelfsprekende symbolen van de litur-
gie. We staan er bij stil en verkennen de 
betekenis ervan, zodat ze opnieuw gaan 
spreken. Zo komen we de rijke symboliek 
van de liturgie op het spoor en worden we 
geholpen om de eucharistie op een nieuwe, 
intensere wijze te vieren.
De avonden worden verzorgd door Berrie 
Daalhuizen, pastoraal werker, en Marcel 
Smits, priester.
Voorafgaand is er om 19.00 uur een 
eucharistieviering in de Mariakapel, waarin 
Marcel Smits voorgaat, waarna de rozen-
krans gebeden wordt.
Datum:  Woensdag 7 en 14 oktober
Plaats:  Mariakapel, 
  OLVrouw Tenhemelopneming
Tijd: 20.00-21.30 uur

Foto: Ton Harbers
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Parochie Maria Laetitia

Afstand
Het begrip afstand is de laatste tijd erg 
actueel. We kennen twee soorten afstand: 
de wiskundige afstand en de sociale 
afstand. Om met de op het moment 
meest besproken afstand te beginnen, de 
wiskundige afstand.
De meest bekende afstand is op dit 
moment de 1,5 meter afstand in verband met de Covid-19-
pandemie; deze wijzigt ons hele levenspatroon. Feesten gaan 
niet of in beperkte mate door, bij rouw kan men iemand niet een 
welgemeende arm op de schouder leggen. 
Hoe gaan wij als kerk met de 1,5 meter om? In het begin was 
het alleen mogelijk een viering te volgen via Facebook of de site 
van onze parochie. Later, toen de regels wat versoepeld werden, 
mocht er een beperkt aantal mensen in de kerk worden toegelaten 
nadat ze zich van tevoren hadden aangemeld. Op het moment is 
het nog steeds zo dat er een beperkt aantal mensen kan worden 
toegelaten en dat men moet aangeven geen medische klachten 
van corona te hebben.
Als bestuur van onze parochie hebben we hier uiteraard ook mee 
te maken. Na enkele vergaderingen afgeblazen te hebben, en de 
meest noodzakelijke onderwerpen telefonisch of in klein comité 
te hebben besproken, vergaderen we nu al weer enkele maanden 
op 1,5 meter afstand met het voltallige bestuur.
De sociale afstand 
Deze is al van alle tijden, de verschillen tussen diverse groepen 
mensen worden groter. Hoe gaan wij hier als parochie mee om? 
We hebben binnen onze parochie een goede Caritas-afdeling, 
waar men een beroep op kan doen. Sinds enkele jaren wordt er 
een kerstpakkettenactie georganiseerd voor mensen die wel een 
opsteker kunnen gebruiken. Er worden collectes gehouden voor 
mensen in nood. Hiermee proberen we de afstand te verkleinen.
Er is volgens mij nog een belangrijke sociale afstand, die alleen 
maar groter wordt, waar bijna iedereen mee te maken heeft. Zo’n 
twintig jaar geleden was het normaal dat je contact had met 
je buren, plaatsgenoten en vrienden. Altijd was er wel wat te 
bespreken, te vieren of te rouwen met elkaar. Maar mede door de 
invloed van sociale media is veel van dit contact erg verwaterd. 
Wat kan men hier als eenling tegen doen? Groet elkaar eens, 
begin een gesprek met je buren, ga op bezoek (op 1,5 meter 
afstand) bij die vriend die het moeilijk heeft.
We hebben natuurlijk ook nog de afstand van de mens c.q. de 
parochiaan tot de kerk. Deze is voor een grote groep ook steeds 
groter aan het worden. „Hoe komt dit en wat kunnen we hier 
tegen doen?”, vragen we ons als bestuur wel eens af. Het is 
makkelijk gezegd om de oorzaak hiervan bij een ander te leggen: 
in Rome, in Utrecht of bij Maria Laetitia. Vroeger kwam men 
soms wel dagelijks in de kerk, later werd dat één keer in de week, 
en nu, zo nu en dan of helemaal niet meer. De afstand tot de kerk 
is dan wel erg groot geworden. 
Wel zijn er steeds meer parochianen die zich inzetten voor de 
kerk door allerlei vrijwilligerswerk te doen, wat we als bestuur 
ontzettend belangrijk vinden. Zelf heb ik als bestuurslid bijvoor-
beeld te maken met vrijwilligers op locatie die zich bezighouden 
met de gebouwen op die locatie. Als parochiebestuurders kunnen 
we de gebouwen namelijk niet allemaal controleren op klein 
onderhoud. Het is fijn en noodzakelijk dat we hiervoor iemand 
op locatie hebben. Op diverse plaatsen werkt dit gelukkig goed! 
De locatiemedewerker geeft door wat er aan de hand is en dan 
kunnen wij als parochiebestuur hierover een beslissing nemen. 
De afstand wordt zo een stuk kleiner. Dit is waar we als bestuur 
naar streven: de afstand van parochiebestuur naar locatie zo 
klein mogelijk houden.
De wiskundige afstand van 1,5 meter zal ons nog wel enige 
tijd achtervolgen, maar laten we er samen naar streven om de 
sociale afstand te verkleinen.

Frank van Dulmen
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De Zeven Vreugden van Maria (6/7)
Driekoningen
Volgden we in de vorige editie van de Vreugdebode met 
Maria’s Hemelvaart - op 15 augustus - nog redelijk netjes 
de jaarkalender, in deze editie van de Vreugdebode zijn we 
bijna drie maanden te vroeg, immers Driekoningen wordt 
pas op 6 januari gevierd. Het feest van Driekoningen 
wordt ook wel de Epifanie of de Openbaring van de Heer 
genoemd.
Op deze dag - na uiteraard Christus geboorte op 25 
december - herdenkt men de Bijbelse gebeurtenis van de 
drie wijzen uit het oosten die een opgaande ster zagen en 
daarop de pas geboren koning der Joden gingen zoeken 
en hem vonden in een stal in Bethlehem met zijn moeder 
en vader.

De drie koningen kregen namen. In het Grieks heetten ze Apellius, 
Amerius en Damascus, In het Hebreeuws werden ze Galgalat, 
Malgalat en Sarathin genoemd en wij kennen ze onder hun gelatini-
seerde Perzische namen Caspar, Melchior en Balthasar. De koningen 
zouden respectievelijk 20, 40 en 60 jaar oud geweest zijn, getallen 
die de levenstijdperken van de volwassene symboliseren. In de katho-
lieke liturgie in België en Nederland wordt het hoogfeest van de 
Openbaring van de Heer op de eerste zondag na 1 januari gevierd. In 
veel Zuid-Europese landen is Driekoningen een vrije dag en wordt het 
op de dag zelf gevierd. De Openbaring van de Heer is de eerste van 
drie feesten, samen met de Doop van de Heer en de Opdracht van de 
Heer in de tempel (2 februari) die thuishoren in de kerstcyclus, Jezus’ 
kindertijd en zijn jonge jaren.

Op de avond vóór Driekoningen lopen kinderen, in groepjes van drie en 
verkleed met een kroon, langs de deuren. Ze dragen daarbij lampion-
nen en zingen en als beloning ontvangen ze snoepgoed en in vroeger 
jaren ook zelfs geld. Tegenwoordig wordt de traditie van Driekoningen 
in Nederland als verloren gegaan beschouwd. In steden als Maastricht, 

’s-Hertogenbosch en Tilburg leeft de traditie nog voort. In 2012 is het 
Brabantse Driekoningenzingen aan de Inventaris Immaterieel Cultureel 
Erfgoed Nederland toegevoegd.

Dat zingen brengt ons terug bij waar het in deze artikelreeks om gaat: 
de achtergronden bij de Zeven Vreugden van Maria. Voor de liefheb-
bers het tekstcouplet van de traditionele Newfoundland folksong: 
‘The Seven Joys of Mary’. (Tekst en arrangement: Ben Simmes).

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

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

Eerste Heilige Communie in Parochie Maria Laetitia
In het voorjaar van 2021 hopen we dat er 
weer de gelegenheid is voor kinderen van 
groep 4 om de Eerste Heilige Communie 
te ontvangen in onze parochie en voor de 
kinderen die in het voorjaar van 2020 al een 
deel van voorbereiding op de Eerste Heilige 
Communie hebben gevolgd. 

Op dit moment is nog niet duidelijk welke 
voorwaarden gelden in verband met het 
coronavirus. Daarom zetten we wel stappen, 
maar onder voorbehoud.

Voorbereiding
De kinderen worden voorbereid op de Eerste 
Heilige Communie door de werkgroepen 
eerste communie van onze parochie, waarbij 
nauw samengewerkt wordt tussen verschil-
lende locaties. Afhankelijk van het aantal 

eerste communicantjes zal nader bepaald 
worden op welke locaties de voorbereiding 
plaatsvindt. Waar en wanneer de Eerste 
Heilige Communievieringen zullen plaats-
vinden, is afhankelijk van het rooster en de 
beschikbaarheid van priester-voorgangers. 
Als hier meer duidelijkheid hierover is, wordt 
u nader geïnformeerd.

Aanmelding
Uiterlijk tot 15 december kunt u uw kind 
opgeven voor de Eerste Heilige Communie. 
De inschrijving is uitsluitend digitaal. De 
opgaven die ná 15 december binnen komen, 
schuiven door naar 2022. 
Vanaf heden kunt u uw kind aanmelden voor 
de Eerste Heilige Communie door het volledig 
invullen van een aanmeldingsformulier dat u 
vindt op de website van de parochie (www.

maria-laetitia.nl). Het 
aanmeldingsformulier 
kunt u per omgaande 
mailen naar: secretari-
aat@mlparochie.nl, het 
Centraal Secretariaat 
van de Parochie Maria 
Laetitia.

We hopen u hiermee voor dit moment 
voldoende op de hoogte te hebben gesteld. 
De situatie waarin we zitten, is onzeker en we 
moeten telkens opnieuw kijken wat mogelijk 
is. We houden u zo goed mogelijk op de 
hoogte via de Vreugdebode, de website van 
de parochie en Facebook.

De werkgroepen Eerste Heilige Communie
Berrie Daalhuizen, pastoraal werker

Vreugdevol!

Onze Vreugdebode beleeft alweer zijn vierde verschijningsjaar. 
Parochianen vinden ons tijdschrift interessant, informatief en 
van hoogwaardig niveau qua inhoud, opmaak en fotografie. 
Het blad wordt ook goed gelezen en frequent geraadpleegd – 
zeker ook vanwege de agenda met vieringen en activiteiten. 
Wij denken dat de informatie en de artikelen ook u aanspre-
ken en dat u zich met de Vreugdebode nog meer betrokken 
voelt bij de parochie en uw eigen geloofsgemeenschap. 

Dankzij de inzet van veel vrijwilligers én door op de klein-
tjes te letten, lukt het om de kosten voor de Vreugdebode 
te beperken. Echter: de drukkosten worden maar voor een 
deel gecompenseerd door inkomsten uit advertenties. Hoewel 
je dan kunt besluiten om alle informatie via de website en 
nieuwsbrieven bij u te krijgen, kiezen we er bewust voor om 
de Vreugdebode ook in 2021 zeven keer ‘tastbaar’ bij u te 
bezorgen: op papier, met alle informatie gebundeld, overzich-
telijk en compleet... Zonder dat u zelf op zoek moet! 

Daarom vragen we aan alle lezers – dus ook aan u – om een 
vrijwillige bijdrage waarbij we de hoogte van het bedrag aan 
uw vrijgevigheid overlaten. Om een beetje richting te geven: 
een jaarabonnement op een tijdschrift als de Vreugdebode 
komt op € 25 per jaar.

Mogen we ook dit jaar op u rekenen? U kunt uw vrijwillige 
bijdrage het gemakkelijkst overmaken via telebankieren naar 
IBAN-rekening: NL57RABO 0129 0876 96 t.n.v. Parochie 
Maria Laetitia onder vermelding van: Bijdrage Vreugdebode 
2021.

Namens alle vrijwilligers alvast dank voor uw bijdrage. Die 
stimuleert ons om van de Vreugdebode een nog interessanter 
parochiemagazine te maken.

KIEK-INFO
OLV Doetinchem 

Zondag 11 oktober 
  kindernevendienst 11.00 uur
Zondag 29 november 
  eerste Advent familieviering 11.00 uur
Zondag 6 december 
  tweede Advent kindernevendienst 11.00 uur
Zondag 13 december 
  derde Advent kindernevendienst 11.00 uur
Zondag 20 december 
  vierde Advent kindernevendienst 11.00 uur
Donderdag 24 december 
  familieviering Kerstmis tijd nog  
   onbekend

Foto: Ton Harbers
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Presentatie van kandidaat-priester Paulus Tilma
op zondag 13 september 2020 in de Parochie Maria Laetitita

Parochie Maria Laetitia

Welkom Paulus Tilma!
Het nieuws dat het parochieel team van 
de Maria Laetitiaparochie per 1 septem-
ber is versterkt met kandidaat-priester 
Paulus Tilma, is bijzonder goed ontvan-
gen bij onze parochianen. 
Bij menige vrijwiligersbijeenkomst was 
Paulus' komst dan ook voorpaginanieuws. 
Goed nieuws! De pers besteedde er 
uitgebreid aandacht aan en in deze 
Vreugdebode stellen we Paulus Tilma 
meer uitgebreid aan u voor. 
Op 13 september werd onze nieuwe-
ling officieel gepresenteerd tijdens 
een eucharistieviering in de OLV 
Tenhemelopneming in Doetinchem. En 
omdat plaatjes meer zeggen dan duizen-
den woorden maakte vormgever John 
Spekschoor een mooie collage met foto’s 
van ‘hoffotograaf’ Ton Harbers.



De Roode Leeuw. Het moment is daar.

Gezellig even 
bijkletsen in 

onze brasserie?

St. Jorisplein 14
7061 CN TERBORG
T +31(0)315 39 71 39 
www.deroodeleeuw.com
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uw herinnering vorm te geven?
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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.

Telefoon 06 - 227 90 338  www.helminghoveniers.nl

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

Uitvaartverzorgers Ellen Wezendonk, Ilse Zenhorst en André Zaalmink 

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

Wij zijn er voor u.

188x87 Adv Monuta Ulft.indd   1 30-10-19   09:32

VREUGDEBODE 06  I  OKTOBER/NOVEMBER  I  13

TO
RE

N
TJ

E,
 T

O
RE

N
TJ

E 
BU

SS
EK

RU
IT

De meeste mensen 
deugen 
Ik ben een beetje in verwarring. 
Heb het boek De meeste mensen deugen
van Rutger Bregman, schrijver/historicus/
filosoof, gelezen, mij door velen aanbevo-
len. Ik vond het een uitermate interessant 
en leesbaar boek, waarvan het uitgangs-
punt dat ‘de meeste mensen deugen’ mij erg aansprak. Het boek 
wordt afgesloten met de opsomming van tien leefregels. Één 
ervan: ‘Temper je empathie, train je compassie’. Beide vallen onder 
het overbekende begrip ‘naastenliefde’. Empathie echter dompelt 
je onder in het lijden van de ander. Het is doodvermoeiend en vreet 
energie. Compassie daarentegen helpt je het leed van de ander te 
(door)zien, is afstandelijker, kost minder energie, maar leidt wel 
tot actie.
Mijn verwarring ontstond omdat ik, na het lezen van het boek, 
ben gaan googelen op het internet en las wat anderen nu van dit 
boek  vonden. Had ik nooit moeten doen. Binnen de kortste tijd 
was ik in een polemiek aanbeland van voor- en tegenstanders van 
de theorieën en ideeën van Bregman. Een simpel voorbeeld: Op 
de zoekterm ‘De meeste mensen deugen’ kwam ik een opiniestuk 
tegen van de socioloog Kees van Oosten. Het was tevens een soort 
recensie van het boek van Bregman. Het verscheen op 18 novem-
ber 2019 in ‘Joop’, een opiniesite van BNN/Vara. Diezelfde en de 
volgende twee dagen kwamen daar weer 41(!) reacties op. Alle 
42 artikelen bevatten opvattingen waar ik het geheel, gedeeltelijk 
of niet mee eens was. En dat was alleen nog maar een opiniesite 
van een omroep. Daarnaast is er nog heel veel meer gereageerd op 
Bregmans boek, door rijp en groen; door Jan en alleman. Positief, 
negatief en veel er tussenin… Verwarring dus. Probeer daar maar 
eens je koers in te bepalen.
Ikzelf werd vooral getriggerd door de overeenkomst die er bestaat 
tussen de uitgangspunten van Bregmans boek en de Bergrede van 
Jezus van de hand van Matteüs. 
Ik kwam zelfs een zogenoemde ‘Kempendienst’ (14-06-‘20) tegen 
met het onderwerp ‘De meeste mensen deugen’, in de PKN-kerk 
van Bergeijk.
Matteüs 5, 6 en 7 houden een boodschap in die al 2000 jaar het 
spoor uitzet voor ons.
Een spoor dat, bedoeld of onbedoeld, wordt gevolgd door een groot 
deel van de bevolking van Belarus. Zij komen, na de verkiezingen 
van augustus, in het geweer tegen de door dictator Loekasjenko 
geclaimde overwinning. ‘In het geweer’ in de overdrachtelijke zin, 
want aan een gewapende strijd is, in de traditie van de Bergrede, 
voor de oppositie van Wit-Rusland vooralsnog geen behoefte. 
Een spoor dat ik ook mocht ervaren tijdens de dagen die ik in 
het ziekenhuis doorbracht vanwege een plotseling hartinfarct. 
Deskundigheid, accuratesse, aandacht voor mijn medepatiënten 
en mij, waren stuk voor stuk voorbeelden van ‘deugdelijkheid’ 
van artsen, verpleegkundigen en verzorgenden die daar over ons 
waakten.
Een spoor dat hopelijk ook wordt uitgezet door de politiek verant-
woordelijken die, nu ik dit schrijf, met elkaar in discussie gaan 
om ons land door de weerbarstige omstandigheden te loodsen. 
Hopelijk is daarbij voldoende aandacht voor al diegenen die 
extra hulp kunnen gebruiken. Dat diegenen die het kunnen lijden 
daarvoor een veertje moeten laten, maakt hen tot mensen die 
‘deugen’.
Is het naïef om zo in het leven te staan? Vast wel, maar wanneer 
dit bij de ‘meeste mensen’ het geval is, dan bevind ik mij in goed 
gezelschap. Reageren? stevawok@gmail.com 

Steven van Woerkom

Kerstpakkettenactie 2020 anders 
dan anders
In verband met de coronapandemie kan de Kerstpakkettenactie 
niet doorgaan  zoals in voorgaande jaren. Dus geen inzameling 
van levensmiddelen en andere boodschappen. Toch willen we 
mensen die een extra steuntje in de rug goed kunnen gebruiken, 
een Kerstattentie aanbieden o.a. met een cadeaubon. 
Om dit mogelijk te maken vragen we in plaats van het aanbieden 
van levensmiddelen een financiële bijdrage op het rekening-
nummer van de Parochiële Caritas Instelling: 
       IBAN nr.: NL54 RABO 0159 0660 85 
        t.n.v. PCI Maria Laetitia, inzake Kerstpakkettenactie 2020.

De Parochiële Caritas Instelling heeft tot doel dienstbaar te zijn 
aan de samenleving door aandacht te geven aan concrete finan-
ciële noden en behoeften van personen en bij te dragen aan het 
bevorderen van sociale rechtvaardigheid.
Hartelijk dank voor uw medewerking!

U kunt contact opnemen met de plaatselijke werkgroep:

- Azewijn: Riet Koster  0314 - 65 22 03
- Dinxperlo: Frans Vreemann  0315 - 65 12 13
- Doetinchem: Martin Liefrink 0314 - 32 36 29
- Etten: Ben Preijer 0315 - 32 78 86
- Gaanderen:  Ria Aarntzen 06 - 57 28 45 82
- Gendringen: Ans Robben 0315 - 23 62 36
- Megchelen: Joke Wilting 0315 - 37 74 25
- Silvolde/Varsseveld: Frans Ros 0315 - 32 93 70  
- Terborg: Wilma Elfrink 0315 - 32 98 04
- Ulft: Maria Steentjes 0315 - 84 21 23
- Wijnbergen Wim Loeven 0314 - 34 13 82

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

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

Caritas
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AZEWIJN

Mededelingen
Locatieraad:
Voorzitter/catechese: Annie Venes, lid pastoraatsgroep, 
0315 - 37 72 43, annie.venes@hotmail.com

Liturgie:                          
Anny Hermsen, 0314 - 65 19 22, familiehermsen@gmail.com
Budgethouder/diaconie: Paulien Roelofzen, 0314 - 65 18 33, 
paulienroelofzen@live.nl

Kerkhofbeheer:  
Harry Kobessen, 06 - 10 23 03 29 (tussen 18.30 en 19.30 uur), 
kerkhofbeheer@kerkazewijn.nl
Communie thuis:  
Elke eerste vrijdag van de maand, info Annie Venes.

Overlijden:             
De uitvaartondernemer neemt contact op met de weekwacht, 
die op zijn/haar beurt contact opneemt met de betreffende 
geloofsgemeenschap.

Kerkberichten:
E-mail:  redactie@kerkazewijn.nl.
Post:     Envelop in de brievenbus Mattheusplein 1 (aan de buiten-
muur van de Mariakapel) onder vermelding van: kerkberichten.

Allerzielenviering:
Zondag 1 november  15.00 uur: allerzielenviering in ‘t Aschwinhuus 
met aansluitend grafzegening. Voorganger: pastoor Pauw.

ULFT

Mededelingen
Vieringen Allerheiligen/Allerzielen:
I.v.m. de beperkte ruimte die wij te bieden hebben, moeten wij 
onze vieringen aanpassen.

- Op zondag 1 november om 9.30 is er een eucharistieviering.
-  Op zondag 1 november om 19.00 is er een herdenkings-

dienst alleen voor de nabestaanden van de overledenen uit 
het afgelopen jaar.

-  Op maandag 2 november is er om 19.00 uur een normale 
allerzielenviering. 

Openingstijd Mariakapel: 
iedere dag van 9.00 tot 18.00 uur.

Communie aan huis: 
Eens per maand brengen enkele mensen binnen onze geloofs-
gemeenschap communie aan huis. Ouderen, zieken of mensen 
slecht ter been die graag de communie ontvangen, kunnen voor 
informatie of aanmelding contact opnemen met het secretariaat, 
tel. 0315 - 68 12 75 op maandag- en donderdagmorgen tussen 
9.00 en 12.00 uur of met Ton Lamers, tel. 0315 - 63 19 63, of 
met Henk Erinkveld, tel. 0315 - 68 18 77.

Gebedsintenties: 
U kunt contact opnemen met het secretariaat: tel 0315 - 68 12 
75 op maandag en donderdag van 9.00 tot 11.30 uur. Ook kunt 
u intenties (à € 10) 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 voor 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.

Overleden
14-08-2020: 
Annie Erinkveld-Kock, Zorgcentrum Debbeshoek Ulft, 90 jaar.
Haar crematieplechtigheid heeft op  20 augustus 2020 
plaatsgehad.
15-08-2020: 
Theo Gerritsen, Steenakker 5, Ulft, 64 jaar. 
Zijn crematieplechtigheid heeft op 21 augustus 2020 plaatsgehad.
19-09-2020: 
Dinie Schouten-Aalders, Bongerd 62, Ulft., 91 jaar.
Haar uitvaartdienst en crematieplechtigheid hebben op 23 
september 2020 plaatsgehad.
Wij wensen hun nabestaanden veel sterkte!

Azewijn-Ulft-Varsselder/Veldhunten De Huet - Wijnbergen

Gedoopt
16-08-2020 
Valano en Valesco Willemsen, Grote Beer 19, Ulft.
23-08-2020 
Vera Rave, Roomberg 4, Silvolde.
27-09-2020 
Odin Jansen, Gietijzerlaan 5, Ulft.

Grafzegening Antoniuskerkhof 

Op zondag 1 november om 15.00 uur is er een samenkomst op de 
Antoniusbegraafplaats in Ulft. De dag voor Allerzielen herinneren en 
gedenken we alle dierbare overledenen en in het bijzonder de overle-
denen van het afgelopen jaar. Na een kort gebedsmoment zullen de 
graven gezegend worden. U krijgt de gelegenheid om een lichtje bij 
uw dierbaren aan te steken.

De ruimte rond de graven is beperkt. Daarom wordt u nadrukkelijk 
verzocht om daarmee rekening te houden met het aantal aanwe-
zige personen en de 1,5 meter afstand tot elkaar te bewaren en de 
RIVM-regels in acht te nemen.

Cor Peters, Mariet Bruins 
Foto: Cor Peters

Allerzielenviering
Jaarlijks vieren we op 2 november Allerzielen tijdens een gebeds-
viering in ons kerkgebouw. Op deze avond worden wereldwijd onze 
dierbare overledenen herdacht, dus ook in Varsselder-Veldhunten. Zij 
mogen niet worden vergeten. Misschien is juist op een dag als deze 
het gemis extra voelbaar, maar ook mogen wij ons gesteund weten, 
als we samen herdenken. 
Met name in deze ongewone tijd van samenkomen en kleinschalig 
afscheid nemen is het een waardevol moment om met elkaar te delen.
De nabestaanden van de overleden dorpsgenoten hebben inmiddels 
een uitnodiging voor deze viering gehad en verdelen de beschikbare 
plaatsen.
Mocht u ook bij deze viering aanwezig willen zijn, dan kunt u dit zo 
spoedig mogelijk telefonisch aan Maria of Nelleke doorgeven.
Wij zetten u dan op een wachtlijst en mochten er nog plaatsen 
beschikbaar zijn, dan krijgt u van ons bericht.

Verder zal het kerkhof de hele avond geopend zijn en sfeervol verlicht 
zijn om het graf van uw dierbare te bezoeken. Iedereen is welkom. Er 
zal muziek aanwezig zijn en een bakkie troost.
Graag tot dan!

Werkgroep Sterk voor de Kerk

Hoorzitting onttrekking aan de ere-
dienst H. Martinuskerk, Wijnbergen
Het parochiebestuur van Parochie Maria Laetitia heeft het 
voornemen om de RK Kerk van H. Martinus in Wijnbergen te 
sluiten voor katholieke erediensten. Hieraan voorafgaand zal 
de bisschop toestemming moeten geven om de kerk aan de 
eredienst te onttrekken. Met betrekking tot de onttrekking 
aan de eredienst heeft het parochiebestuur een kerkrechte-
lijke procedure te doorlopen. Onderdeel daarvan is dat de 
parochianen de gelegenheid krijgen om in een hoorzitting 
hun eventuele bezwaren kenbaar te maken tegen de sluiting 
van hun kerk. Tijdens deze hoorzitting zal het parochiebe-
stuur het voorgenomen besluit tot sluiting van deze kerk 
nader toelichten en vervolgens de parochianen van de H. 
Martinusgemeenschap de gelegenheid geven hun eventuele 
bezwaren kenbaar te maken.
Een hoorzitting is géén discussie- of inspraakavond, maar 
heeft de bedoeling om de eventuele bezwaren die er leven 
te inventariseren en zorgvuldig vast te leggen. Die bezwaren 
worden dan, samen met het verzoek van het parochiebe-
stuur om de H. Martinuskerk aan de eredienst te onttrekken, 
naar de bisschop gestuurd. Op deze wijze kan de bisschop 
zich een goed beeld vormen en een gewogen besluit nemen.

Hierbij nodigt het parochiebestuur de leden van de locatie-
raad en de gelovigen van de geloofsgemeenschap H. 
Martinus Wijnbergen uit voor de hoorzitting op: 
Dinsdag 20 oktober 20.00 uur in de H. Martinuskerk in 
Wijnbergen.

Namens het parochiebestuur, pastoor drs. J.G.M. Pauw

Allerzielen
Zoals in de vorige Vreugdebode werd aangekondigd, wordt er 
ook dit jaar een Allerzielenviering in de Martinuskerk Wijnbergen 
gehouden. Zeker in deze tijd, waarbij mensen vaak op een beperkte 
schaal afscheid hebben kunnen nemen van hun dierbaren is deze 
viering een belangrijk moment. 
Wij hebben wel enkele aanpassingen moeten doorvoeren in 
verband met de coronacrisis.
Zo zal er op 1 november een viering zijn voor de nabestaanden van 
de overledenen na Allerzielen 2019 tot aan Allerzielen 2020. De 
contactpersonen ontvangen hiervoor een uitnodiging met verdere 
uitleg.
Op 2 november, om 19.00 uur, is er een Allerzielenviering voor de 
parochianen die hun dierbaren willen herdenken. U kunt de namen 
van uw dierbaren, die in de viering genoemd worden en waarvoor 
een kaarsje wordt ontstoken, doorgeven via e-mail: rkwijnbergen@
mlparochie.nl of telefonisch aan het secretariaat: tel. 0314 - 32 37 
37 op 16, 23 of 30 oktober. Het secretariaat is geopend op vrijdag-
morgen van 9.30 tot 11.30 uur.  
Zegening van de graven zal dit jaar niet plaatsvinden, maar voor 
iedereen die het graf van zijn of haar dierbare(n) na afloop van de 
viering wil bezoeken, is een graflicht beschikbaar. 

Avondwakegroep Martinus Wijnbergen



Parochie Maria Laetitia
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Wat als…
... we onverhoopt toch de tweede coronagolf in lijken te duiken, dan kan het zijn dat in deze editie aangekon-
digde vieringen en activiteiten plotseling moeten worden afgezegd of dat er slechts zeer beperkt plaats is om 
deel te nemen! Daarom is het goed om u voor vieringen vooraf tijdig aan te melden bij het secretariaat van 
uw locatie. Laat in dat geval - naast uw naam - ook uw e-mailadres achter zodat men u tijdig kan informeren. 
Zodra corona ons opnieuw verder zal gaan beperken, raadpleeg dan onze website: 
www.maria-laetitia.nl voor actueel nieuws en ontwikkelingen.

ZORGCENTRA

Croonemate Doetinchem

Schavenweide Doetinchem
2e donderdag van de maand

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

Verzorgingshuis Pelgrim
Gaanderen

Antonia Terborg

Debbeshoek Ulft

Schuylenburgh Silvolde

Meulenbeek Ulft

Den Es Varsseveld

Zorgcentrum Dr. Jenny
Dinxperlo

vrijdag 2 oktober
vrijdag 9 oktober

opgenomen viering wordt 
getoond aan de bewoners

vieringen online via YouTube: 
zoek op momenten van geluk 

I.v.m. Corona geen vieringen 

I.v.m. Corona geen vieirngen

I.v.m. Corona geen vieringen

I.v.m. Corona geen vieringen

I.v.m. Corona geen vieringen

I.v.m. Corona geen vieringen

elke laatste vrijdag

15.00 uur

11.00 uur

de tijd wordt met de groepen 
afgesproken

Eucharistieviering

Markenheemtv

Markenheemtv

M. Smits

WEEKEND
OLV. Tenhemelopn. - 
H. Geest Doetinchem

HH. Antonius - 
Petrus & Paulus Ulft

H. Martinus
Etten

H. Augustinus - 
H. Martinus Gaanderen

Zaterdag 17 oktober

Zondag 18 oktober

29e zondag 

door het jaar ( A )

Zaterdag 24 oktober

Zondag 25 oktober

30e zondag 

door het jaar ( A )

Zaterdag 31 oktober

Zondag 1 november

31e zondag 

door het jaar ( A )

Alleheiligen

Maandag 2 november

Allerzielen

Zaterdag 7 november

Zondag 8 november

32e zondag 

door het jaar ( A )

Zaterdag 14 november

Zondag 15 november

33e zondag 

door het jaar ( A )

Zaterdag 21 november

Zondag 22 november

Christus Koning

Zaterdag 28 november

Zondag 29 november

1e zondag 

van de advent

  

Zaterdag 5 december

Zondag 6 december

2e zondag 

van de advent

Zo. 18 okt. 
11.00 uur 

Eucharistieviering/
H. Pauw/P. Tilma

Zo. 25 okt. 
11.00 uur

Eucharistieviering/
H. Pauw

Zo. 1 nov. 11.00 uur
Eucharistieviering/

Mgr. Woorts/
H. Pauw

Ma. 2 nov. 
19.00 uur
Allerzielen/

H. Pauw

Za. 7 nov. 18.30 uur
Werkgroep Kindertijd/

M. Tankink
Singing Kids

Zo. 8 nov. 
11.00 uur

Eucharistieviering/
M. Smits

Zo. 15 nov. 
11.00 uur

Eucharistieviering/
H. Pauw

Zo. 22 nov. 
11.00 uur

Eucharistieviering
H. Reusen

Zo. 29 nov. 11.00 uur
Eucharistieviering/
H. Pauw/P. Tilma

Singing Kids

Zo. 6 dec. 11.00 uur
Eucharistieviering/

KND/P. Kuipers/
P. Tilma

Za. 17 okt. 19.00 uur
Eucharistieviering/
H. Pauw/P. Tilma

koorleden o.l.v. B. Simmes

Zo. 25 okt. 9.30 uur 
Inspiratieviering m.m.v. het 

Taizé-ensemble 
v. d. Slangenburgkerk

Za. 31 okt. 19.00 uur
Eucharistievier./H. Pauw

koorleden o.l.v. 
Ben Simmes

en Zo. 1 nov. 9.30 uur 

Ma. 2 nov. 19.00 uur
Allerzielenv./
parochianen

beide op uitnodiging

Za. 7 nov. 
18.00 uur

Inspiratieviering

Zo. 15 nov. 
9.30 uur

Inspiratieviering 
m.m.v. Vivente

Zo. 22 nov. 
11.00 uur

EV/Ceciliafeest/
H. Pauw

Za. 28 nov. 
19.00 uur

Eucharistieviering/
H. Pauw/P. Tilma

Zo. 6 dec. 9.30 uur
EV/P. Kuipers/

P. Tilma
koor o.l.v. B.Simmes

Zie andere locaties

Za. 24 okt. 
19.00 uur 

Eucharistieviering/
M. Smits

Za. 31 okt. 19.00 uur
Eucharistiev./M Smits
Zo. 1 nov. 11.00 uur 

Allerzielen/Werkgroep

Za. 7 nov. 
19.00 uur

Eucharistieviering/
H. Pauw

Zie andere locaties

Zie andere locaties

Za. 21 nov. 
19.00 uur

Eucharistieviering
M. Smits/P. Tilma

Za. 28 nov. 
19.00 uur

Eucharistieviering/
M. Smits

Za. 5 dec. 
19.00 uur

Eucharistieviering/
M. Smits

Zo. 18 okt. 
9.30 uur

Eucharistieviering/
M. Smits

Zo. 25 okt. 
9.30 uur

Eucharistieviering/
M. Smits/P. Tilma

Zo. 1 nov. 9.30 uur
Eucharistievier./M. Smits
Zo. 1 nov. 19.00 uur op 
uitnodiging/Werkgroep

Ma. 2 nov. 19.00 uur
EV/Allerzielen

M. Smits/werkgroep

Zie andere locaties

Zo. 8 nov. 9.30 uur
Eucharistieviering/H. 

Pauw/P. Tilma

Zo. 15 nov. 
9.30 uur

Eucharistieviering/
M. Smits

Zo. 22 nov. 9.30 uur
Eucharistieviering

H. Pauw

Zo. 29 nov. 
9.30 uur

Eucharistieviering/
M. Smits

Zo. 6 dec. 
9.30 uur

Eucharistieviering/
M. Smits

Zie andere locaties

Za. 24 okt. 
19.00 uur

Eucharistieviering/
H. Pauw/P. Tilma

Zie andere locaties

Ma. 2 nov. 19.00 uur
Avondwakegr./lectoren 

Dinxperlo en 
Breedenbroek

Za. 7 nov. 19.00 uur
Eucharistieviering/

M. Smits

Zie andere locaties

Zie andere locaties

Zo. 22 nov. 9.30 uur
EV/Ceciliafeest

M. Smits/
P. Tilma

Zie andere locaties

Zie andere locaties

Za. 17 okt. 
17.30 uur

Eucharistieviering/
H. Pauw/P. Tilma

Za. 24 okt. 
17.30 uur

Communieviering/
Parochianen

Za. 31 okt. 17.30 uur
Eucharistievier./H. Pauw

Zo. 1 nov. 19.00 uur
Allerzielen/werkgroep

Ma. 2 nov. 
19.00 uur
Allerzielen
werkgroep

Zie andere locaties

Zie andere locaties

Za. 14 nov. 17.30 uur
Eucharistieviering/

M. Smits/
P. Tilma

Za. 21 nov. 
17.30 uur

EV/Ceciliafeest
M. Smits/P. Tilma

Za. 28 nov. 
17.30 uur

Communieviering/
Parochianen

Za. 5 dec. 
17.30 uur

Eucharistieviering/
Smits

H. Martinus
Gendringen

De Goede Herder
Dinxperlo KERKLOCATIES

H. Martinus Etten

OLV. Tenh/ H. Geest
Doetinchem

Overig:
Biechtgelegenheid

Petrus en Pauluskerk Ulft

H. Mauritiuskerk Silvolde

De Goede Herderkerk Dinxperlo

H. Martinuskerk Gendringen

elke dinsdag 

elke woensdag
Iedere woensdag na de mis Rozenkransgebed
elke vrijdag

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 ander-
halve meter van elkaar kunnen zitten. 
1e zaterdag van de maand tussen 10-11 uur 
(tevens uitstelling van het Allerheiligste)

elke vrijdag 
elke 1ste vrijdag v.d. maand

elke donderdag

elke 1ste woensdag

elke woensdag
elke vrijdag
elke 1ste vrijdag

19.00 uur 

19.00 uur

10.00 uur

09.30 uur
08.30-09.15 u

09.30 uur

18.30 uur

10.00 uur
15.00-15.50 u
14.45 uur

Eucharistieviering 

Eucharistieviering 

Eucharistieviering

Eucharistieviering
Biechtgelegenheid

Rozenkransgebed

Eucharistievier./Rozenkransgebed

Eucharistieviering
Openkerk met uitstelling van het 
Allerheiligste
Rozenkransgebed

M. Smits 

H. Pauw

H. Pauw

M. Smits  
M. Smits  

M. Smits

M. Smits



Rust en ruimte

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

De goede dingen doen. De juiste keuzes maken. In het verdriet  van het moment is dat niet 

makkelijk. Precies daarom zijn wij er. Met onze ervaring zorgen wij voor rust. Zodat je alle ruimte 

krijgt voor een passend afscheid.

Agelink Uitvaartzorg. Al ruim 70 jaar een begrip in de Achterhoek. 

www.janvandulmen.nl
Zeddamseweg 24 • 7075 EE  Etten • Tel : 0315 323 680

Bouwen is vertrouwen
Aannemingsbedrijf

HOVO A&L organiseert in Doetinchem 

cursussen in collegevorm op hoger niveau, 

gericht op mensen vanaf 50 jaar. 

HOVO Achterhoek en Liemers is onderdeel 

van Iselinge Hogeschool te Doetinchem.

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

• Amerikaanse geschiedenis

• Architectuur

• Biologie

• Economie

• Engelse geschiedenis

• Europakunde

• Filosofie

• Geologie

• Geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog

• Geschiedenis van het christendom 

• Geschiedenis vanuit vrouwelijk perspectief

• Het Midden-Oosten

• Joodse cultuur

• Klassieke Literatuur

• Klimaatwetenschappen 

• Kunstgeschiedenis

• Muziek

• Psychiatrie

• Psychologie

• Religiewetenschappen

• Ruslandkunde 

• Sociale geschiedenis

Voor uitgebreide informatie  

en inschrijven, zie onze website  

www.hovo-al.nl
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Impulz

Het herfstfeest

Paddestoelen, beukennootjes,
dwarrelblaadjes, rood en geel.
Buiten vind je al die schatten
van de herfst, zoveel, zoveel.

Regenvlagen, hagelbuien,
pijpenstelen, hondenweer.
Maak een paraplu van blaadjes
en geen druppel raakt je meer.

Spinnenwebben, nevelslierten,
de geheimen van de mist.
Wie dit feest niet mee wil vieren
heeft zich in de herfst vergist.

Gemaakt door: Esmee

Foto: Susan Spekschoor

Impulz Barbecue

Ondanks alle corona-maatregelen heeft het bestuur van Impulz een 
prachtige barbecue kunnen organiseren op 18 september. Deze 
barbecue was de eerste activiteit van het nieuwe seizoen. Vooraf 
waren de stoelen al klaargezet, zodat we ook allemaal 1.5 meter 
afstand konden houden. Er werd gewerkt met een menukaart, 
zodat we niet van onze plek af hoefden te gaan en de 1.5 meter 
afstand ook konden waarborgen. De bestuursleden van Impulz 
hadden zicht ontpopt tot ware obers en zo werd het een gezellige 
maar vooral luxe barbecue! Naast dat er veel werd bijgekletst met 
oude bekenden, werd het jaarprogramma globaal verteld.
Het was een gezellige avond, waar we hebben genoten van het 
samenzijn op afstand!

Iris



Verjaardagen
Tot en met 21 september vierden de volgende 80-plussers van 
onze geloofsgemeenschap hun verjaardag:

-  Mevrouw J.W.T. Leijzer-Verbeeten 17 augustus  84 jaar
-  De heer G.A. Neve  17 augustus 86 jaar
-  Mevrouw G.A.T. Hendriksen-Franken 26 augustus 89 jaar
-  Mevrouw C.H.B. Derksen-Hilderink 27 augustus 82 jaar
- De heer G.B. van Aken  3 september 94 jaar
- De heer G.A.J. Arnoldussen 4 september 92 jaar 
- Mevrouw C.E. Winters-Koenders 5 september 85 jaar 
- Mevrouw B.C.T. Mekers-Dellemann 10 september 86 jaar
- De heer R.W.G.M. Rothuizen 12 september 84 jaar 
- Mevrouw T.J. Winters-Wellink 14 september 88 jaar
- Mevrouw H.M.A. te Wiel-Wanink 16 september 80 jaar
- De heer M.L. Geurts  17 september 84 jaar
- Mevrouw H.A. Thuis-Hendriksen 17 september 86 jaar

Namens de geloofsgemeenschap, van harte gefeliciteerd!

Etten
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Kermisviering 26 september
Het laatste weekend van september is altijd Ettense Kermis. Een 
goede traditie hierbij is de jaarlijkse viering op zaterdagavond 
in onze kerk met medewerking van Con Brio, het kerkkoor, 
Harmonie Onderling Genoegen en Schutterij de Eendracht.
De kermis gaat niet door dit jaar. Hebben we dan nog wel wat 
te vieren en is het wel verstandig om de viering in de kerk door 
te laten gaan?
Na enig wikken en wegen en overleg met kerkkoor en Harmonie 
durfden we het toch aan.
 
In zijn openingswoord sprak pastor Marcel Smits een welkom uit 
aan alle aanwezigen samengekomen als gemeenschap in een 
bijzondere tijd. We merken dat we het zeker in deze tijd belangrijk 
vinden om samen te komen en dat we er voor elkaar willen zijn. 

Het kerkkoor onder leiding van Ferdi Cornelissen en Anita Simmes 
aan het orgel verzorgden de vaste gezangen. En wat klonk het 
weer goed, ook al waren het maar een paar leden die mochten 
zingen in deze viering. 

Ook de Harmonie verleende graag haar medewerking. Hierbij 
helaas ook geen mogelijkheid voor alle leden om mee te doen, 
maar in kleine setting. Men had passende muziekstukken uitge-
zocht: Onder andere “Dit is de dag” aan het begin van de viering 
en “U zij de glorie” tot slot. 
Schutterij Onderling Genoegen was aanwezig met het koningspaar 
Roy Jansen en Maaike Bosman, alsmede de jeugdkoningin Lizzy 
Löwenthal onder begeleiding van Jan Sessing en voorzitter Mike 
Bultink. Zij gaven graag gehoor aan de uitnodiging om deel te 
nemen aan de kermisviering. 
Ook waren er veel parochianen aanwezig. Ondanks de 1,5 meter 
afstand houden was de kerk toch nog redelijk gevuld.

Het was goed dat we samen hebben kunnen vieren. En ook al gaat 
de kermis niet door hopelijk kunnen we het op een andere wijze 
met elkaar vieren. Ook al is het anders dat we toch de gezelligheid 
met elkaar vinden en dankbaar zijn voor het goede in ons midden.

Tot slot willen we iedereen bedanken die aan deze viering heeft 
meegewerkt.

Allerzielenviering 
zondag 1 november 11.00 uur

Het is een jarenlange traditie om rond 
Allerzielen de overledenen uit onze 
geloofsgemeenschap H. Martinus te 
herdenken. Dit jaar is deze herdenking 
op zondag 1 november om 11.00 uur 
in onze kerk. De viering wordt voorbe-
reid door Sjoerd Jansen, Thea Kaaijk, Jan Wenting, Angeline 
Cornielje en Ans Jansen. Zij gaan ook voor in deze viering.
Tijdens de viering worden de namen genoemd van hen die sinds 
vorig jaar Allerzielen zijn gestorven. Voor ieder van hen wordt 
tevens een kaars aangestoken. Mensen die in deze periode 
een dierbare hebben verloren, krijgen een persoonlijke uitno-
diging voor deze viering met het verzoek om door te geven 
met hoeveel personen men naar de viering komt. Het afgelo-
pen halfjaar hebben mensen soms niet op die manier afscheid 
kunnen nemen van een dierbare zoals ze dat graag hadden 
gewild. De afscheidsviering was vaak in besloten kring. In deze 
Allerzielenviering proberen we met mooie teksten en gebeden 
woorden van troost te vinden. De viering zal muzikaal worden 
ondersteund door Ferdi Cornelissen en een aantal koorzangers 
met  orgelbegeleiding door Anita Siemes. Door de 1,5 meter 
maatregel kunnen we minder mensen toelaten dan normaal. 
Zijn er nog plaatsen over, dan zijn de andere kerkgangers ook 
welkom. Graag opgeven via de mail: rketten@mlparochie.nl of 
telefoon 06 - 12 67 88 24.
Na de Allerzielenviering zal er geen gezamenlijke tocht naar het 
kerkhof zijn voor de graf- en urnenzegening. Wel kunt u uiter-
aard op eigen gelegenheid naar het kerkhof gaan.
Daarnaast is er een eucharistieviering op zaterdagavond 31 
oktober. De voorganger is pastor Marcel Smits. In deze viering 
zullen ook de namen van de overledenen worden genoemd. 
Omdat we in deze viering misschien ook meer mensen verwach-
ten dan normaal, zou het fijn zijn als u zich vooraf ook aanmeldt 
via: rketten@mlparochie.nl of tel. 06 - 12 67 88 24.

Breedenbroek - Dinxperlo

BREEDENBROEK

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

DINXPERLO

Mededelingen
•  De openingstijden van het secretariaat van geloofsgemeen-

schap De Goede Herder in Dinxperlo zijn gewijzigd in:
  woensdag van 10.00 tot 11.00 uur en vrijdag van 10.00 tot 

11.00 uur.
  U bent dan van harte welkom voor het opgeven van intenties, 

voor zo maar een praatje, voor een bakje koffie.
•  Coronavirus of niet, de vrijwilligers van de groenvoorzie-

ning zorgen er constant voor dat de omgeving van de kerk 
er steeds tiptop uitziet. Natuurlijk nemen zij de richtlijnen in 
acht. Geweldig mannen, en chapeau!

•  Het voorgaande geldt ook voor de mannen en vrouwen van 
de kerkschoonmaakgroep. Ook zij gaan onverminderd door 
met het schoonhouden van de kerkruimtes. Ook voor jullie: 
hoed af!

•  Wat gebeurt er met de opbrengst van de verjaardagactie? 
Een vraag die ons elk jaar wordt gesteld. Vorig jaar is de 
opbrengst besteed aan vernieuwing van de geluidsappara-
tuur, versterker, nieuwe microfoons, alsmede de aanschaf van 
twee elektroheaters voor de kerkverwarming. Dit jaar zal de 
opbrengst onder andere worden gebruikt om de kosten van 
de aanleg van gasluchtverwarming te financieren. Gebleken 
is dat de bestaande heaters onvoldoende capaciteit hebben. 
Deze worden derhalve vervangen. En dit is mede mogelijk 
gemaakt door het werk van die enthousiaste groep vrijwil-
ligers die bij verjaardagen namens de geloofsgemeenschap 
een felicitatie rondbrengen en veelal een envelopje met een 
financiële gift terug ontvangen. Ook voor jullie, mannen en 
vrouwen: pet af!

•  22 november om 09.30 uur is er een Caecilia-eucharistieviering 
in onze kerk. De dag waarop de patrones van de muziek geëerd 
wordt. Ons gemengd koor zal, in een beperkte bezetting 
vanwege het coronavirus, de viering ondersteunen. Verdere 
festiviteiten van het koor zullen worden verplaatst naar 2021. 
Hopelijk kan dan de schade dubbel worden ingehaald.

Overleden
Zaterdag 22 augustus hebben wij Lies Messink-Geven, na een 
uitvaartviering, geleid door haar priester-petekind, te ruste gelegd 
op ons kerkhof. Lies Geven is in onze Petrus en Pauluskerk in 1934 
gedoopt en in 1959 getrouwd met Paul Messink. 
Wij wensen de nabestaanden veel sterkte!

Overleden

Op 17 augustus heeft de Heer thuisgehaald LIES MESSINK-
GEVEN, op de leeftijd van 86 jaar, liefdevolle echtgenote van 
Paul Messink, zorgzame en trotse oma en enthousiaste vrijwil-
ligster in onze geloofsgemeenschap. Op zaterdag 22 augustus 
vond de plechtige uitvaart plaats in de HH Petrus en Pauluskerk 
in Breedenbroek, waarna zij is begraven op het kerkhof aldaar.
Nemen we haar mee in onze gebeden.

Allerzielen 2020
Bij uitstek de gelegenheid om met elkaar onze dierbare overle-
denen te gedenken. De medeparochianen die het afgelopen jaar 
in Breedenbroek en Dinxperlo zijn overleden en alle anderen die 
we zo missen. Dankbaar dat we deel mochten uitmaken van 
hun leven en verdrietig dat we zonder hen verder moeten leven. 

De viering zal niet hetzelfde zijn als andere jaren. Tijdens de 
gebedsviering op Allerzielen moeten we afstand houden, 1,5 
meter. In de kerk zijn de plaatsen gemarkeerd en we vertrouwen 
er op dat de aanwijzingen worden gevolgd. 
We zullen bidden, luisteren en het koor, bestaande uit twaalf 
leden, zal samen met de organist/dirigent de viering ondersteu-
nen. U bent van harte welkom op: maandag 2 november om 
19.00 uur in De Goede Herderkerk in Dinxperlo.

Ziekenzondagdienst in de Dorpskerk in 
Dinxperlo
Op zondag 13 september was er een oecumenische viering in de 
Dorpskerk in Dinxperlo. Hierbij moest natuurlijk met de invloed van het 
coronavirus rekening gehouden worden. De dienst was georganiseerd 
door leden van De Zonnebloem, de Protestantse Gemeente Dinxperlo 
en de RK Parochie Maria Laetitia. 
De dienst stond in het teken van de zieken en hun verzorgers met als 
thema: ‘Gericht op de toekomst’.

In zijn overweging ging ds. Peter Bochanen in op de toekomst van ons 
allen en dat de toekomst vooral onzeker wordt als iemand ziek wordt 
of zelfs overlijdt. Dat brengt voor de persoon in kwestie en voor de 
naasten een totaal andere kijk op de toekomst. God blijft ons onder-
steunen en vertrouwen houden in de toekomst.

Het was een bijzondere viering in de inmiddels verbouwde Dorpskerk, 
waar licht en ruimte vrij spel hadden. Ondanks de onderlinge afstan-
den heerste er een sfeer van ‘samen zijn en samen vieren’. Dick 
Homburg verdient alle lof voor zijn medewerking en het opvangen van 
wat technische problemen.

Na afloop dankte de werkgroep Peter Bochanen met een bloemetje 
voor zijn fijne medewerking in de afgelopen jaren; volgend jaar is hij 
met pensioen.

Werkgroep Ziekenzondagviering



Overleden

- Tom Dijkstra, Henri Dunantlaan 10,   83 jaar 
- Gerrit Huntink, Schavenweide 4-21,    88 jaar

Nemen we hen mee in onze gebeden.

Gedoopt

- Jailey Luesink, Weustenstraat 12, Doetinchem 
- Felicia Bouman, Tarwedreef 49, Doetinchem 
- Keanu Bouman, Tarwedreef 49, Doetinchem 
- Diana Rommel, Wiardi Beckmanstraat 20, Doetinchem 
- Sophie Haverhoek, Anna Blamanstraat 1, Doetinchem

Doetinchem
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Interview met Martin Liefrink 
Stof genoeg, zo bleek, toen ik met Martin Liefrink aan de praat 
ging voor dit portretje. Niet dat hij het nodig vond dat het in de 
Vreugdebode over hem en zijn vrijwilligerswerk zou gaan. Maar 
gelukkig wilde hij wel meewerken. 

Oh ja, ‘De Smulpapen’, wat, waar en wanneer was dat ook al weer? 
Martin: „Het was in 2009 een groot feestelijk diner in het Metzo, van 
a tot z bereid door pastoor Peter Ambting en burgemeester Herman 
Kaiser onder leiding van Aloys Teunissen. Deze is helaas dit jaar gestor-
ven. Er zaten ongeveer 150 goed betalende gasten aan tafel.” De 
opbrengst was voor het Restauratiefonds. „Voor de kas van dit fonds 
werd daarnaast enige tijd ‘eigen’ GRAND VIN d’Église NOTRE-DAME te 
koop aangeboden. In dit rijtje past ook de nog lopende oliebollenactie. 
Bij het 150-jarig bestaan van de parochie OLV-Tenhemelopneming in 
2007 werd een schilderijenwedstrijd gehouden: amateurs schilderden 
plekken rond de kerk. De opbrengst was niet groot, maar de actie 
oogstte aandacht voor het fonds. Daarnaast is onder andere en met 
succes een beroep op het Rabofonds gedaan.”
Martin was tot zijn pensioen in de bankenwereld werkzaam; iets als 
het Restauratiefonds was vertrouwd terrein, lijkt me. Hij was voorzit-
ter. Het fonds heeft veel geld vergaard voor de grote restauratie die 
in twee fasen heeft plaatsgevonden. Dat kon allemaal mede dankzij 
subsidie van het rijk voor de restauratie, waardoor de helft uit eigen 
middelen moest komen. Met het recente herstel van de verbindings-
gang binnen en buiten is alles compleet.

Sinds begin jaren negentig is Martin actief voor de caritas, jarenlang 
als secretaris van de interparochiële caritasinstelling (IPCI). „Elk van 
de vele parochies had haar PCI. Nu er één grote parochie is, bestaat 
daarbinnen ook één caritasinstelling, echter voor een groot werkge-
bied. Er zijn nu lokale werkgroepen. Die staan in elke Vreugdebode 
genoemd met naam en telefoonnummer van de vertegenwoordiger. 
Ik ben dat voor onze locatie. Hebt u hulp nodig, aarzel niet om dat 

En… de financiën?
Op onze laatste vergadering van de Locatieraad & Pastoraatgroep 
kwam Thea Pelgrom, budgethouder, met een wat somber overzicht van 
de financiële stand van zaken in onze locatie per 1 september 2020. 
We hadden niet gerekend op een optimistisch stemmend bericht, dat 
scheelde. Je hoeft geen specifieke kijk op financiën te hebben om te 
beseffen dat er al langere tijd sprake is van krimp. De factoren die 
dit veroorzaken zijn algemeen bekend. En daar komt nu de corona-
factor bij, die sinds maart iedereen met zorg vervult en die in ons 
land enkele tientallen miljarden los maakt voor steun aan wie die hard 
nodig hebben. 
Gelukkig gaat het in onze locatie niet om duizelingwekkende getallen, 
maar feit is dat de inkomsten nu echt teruglopen. Daar is wat aan te 
doen. Clubs, verenigingen en ook de kerken moeten het hebben van 
hun leden, de macht van het getal. Bij grote deelname aan collectes 
en afdrachten kan de individuele bijdrage beperkt blijven. Andersom: 
bij minder deelnemers een grotere last voor hen die bijdragen, terwijl 
het tekort blijft bestaan of zelfs groter wordt. Misschien hebt u uw 
toegezegde bijdrage Kerkbalans nog niet overgemaakt, misschien hebt 
u door de moeilijke omstandigheden weinig of niet aan de collectes 
kunnen deelnemen, misschien wilt en kunt u iets extra’s doen.

Het jaar is nog niet ten einde. Gelukkig maar, er is nog tijd om onze 
goede voornemens van begin dit jaar in goede daden om te zetten. 
Goede voornemens en omzetting in daden, die kunnen ook nu nog. 
Daar is dit coronajaar een specifieke reden voor. Uw aller hulp wordt 
gewenst en verwelkomd! Hartelijke dank! 
Overmaking van een bijdrage kan op bankrekening 
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t.n.v. OLV-Tenhemelopneming / H.-Geest o.v.v. Kerkbalans 2020 en/of 
Bijdrage collecte.

Locatieraad & Pastoraatgroep

De Vredehof
Uit een inventarisatie 
van het bestand aan 
graven op De Vredehof 
aan de Emmastraat blijkt 
dat van ruim 700 overle-
denen de nabestaanden 
niet bekend zijn bij ons. 

In verband met verlen-
ging van de grafrechten, betaling van kosten voor onderhoud van de 
begraafplaats en eventuele ruiming van het graf is het gewenst en 
nodig dat we in contact komen met die nabestaanden. 
Beginnend met vak D hebben we daar een sticker geplakt op 120 
graven van overledenen om in contact te komen met hun nabestaan-
den en zo de gegevens te krijgen. Er kan dan overleg over het graf 
plaatsvinden. 
Als we binnen één jaar geen reactie krijgen, zullen we moeten beslui-
ten tot het ruimen van het graf. Dat zal dan gebeuren in oktober 2021. 
De nummers van de graven uit vak D met een sticker zijn ook af te 
lezen op het informatiebord op de begraafplaats. Misschien bent u 
hiervan op de hoogte; zo niet, dan kan de informatie in dit stukje een 
aansporing zijn om ter plaatse te gaan kijken. 
Bent u nabestaande, rechthebbende of kent u een nabestaande, belt 
u dan met de centrale administratie van Parochie Maria Laetitia, 
telefoon 0315 - 34 20 44; beltijden woensdag en vrijdag van 09.00 
tot 11.30 uur.

Namens de Locatieraad & Pastoraatgroep, Hans Diks
Foto: locatie Doetinchem

Beste jongens en meisjes, 
Op zaterdag 19 september was de eerste Kindertijdviering 
in onze kerk. Er waren al wat kinderen aanwezig en het was 
een leuke en gezellige viering, maar er is nog ruimte voor véél 
meer kinderen! Luisteren, zingen en samen bidden... Jij komt 
volgende keer toch ook? Hou de facebook-pagina/website 
van de parochie in de gaten voor datum/tijd van de volgende 
kindertijdviering.
Natuurlijk zijn alle kinderen ook welkom bij de kinderneven-
dienst op zondag 11 oktober. En schrijf ook alvast de datums 
van ons adventsproject op de kalender. Het begint weer met 
een familieviering, gevolgd door elke zondag van de Advent een 
kindernevendienst met als thema ‘Samen op weg naar kerst’.
Voor vragen en suggesties over en voor kindervieringen kunt u 
mailen naar: chvdsanden@gmail.com 

Allerzielenviering
De nabestaanden van hen die gestorven zijn sinds oktober 
vorig jaar ontvangen thuis een uitnodiging voor de allerzie-
lenviering. Die is op maandag 2 november om 19.00 uur met 
daarin persoonlijke aandacht en gebed voor de dierbare overle-
dene in de familie. Vanwege de coronaomstandigheden is dit 
een besloten viering voor de naasten van de overledenen. Deze 
wordt voorbereid en verzorgd door de Allerzielenwerkgroep met 
pastoor Hans Pauw. Deze is ook de voorganger in de H. Mis.
 
In de eucharistieviering van zondag 1 november, Allerheiligen, 
worden bij de voorbeden, nadat een devotiekaars is aangesto-
ken, de namen van de overledenen genoemd; daarbij worden 
apart genoemd degenen die als gevolg van hun coronaziekte 
zijn gestorven. Uw aanwezigheid en gebed in deze eucharistie-
viering is een uiting van verbondenheid met de overledenen in 
onze geloofsgemeenschap van het afgelopen jaar.

Allerzielenwerkgroep: Thea Koster, Sieny Roelofs, Lenie Verbeek    

kenbaar te maken. Dan kunnen we het best hulp bieden. Het is en blijft 
vertrouwelijk. Onze PCI is samen met de diaconie van de Protestantse 
Gemeente en de Pinkstergemeente Doetinchem geldschieter van het 
PAD, Platform Armoedebestrijding Doetinchem. Vaak wordt er langs 
die weg, via buurtcoaches, hulp geboden. Maar hoe dan ook, het zelf 
opnemen van contact is de sleutel tot goede en vertrouwelijke hulp 
door de PCI.”

Martin zingt al 30 jaar in In Laudem Dei. Hij, tweede tenor, beschouwt 
zichzelf als een goede zanger in koorverband, niet solo. „Het aantal 
leden loopt terug; mooi dat Wim en Theo Loeven van het Wijnbergense 
herenkoor nu bij ILD komen en nog mooier als anderen hen volgen.”

Als carnavalsman van huis uit – hij was ooit Prins Carnaval in Wijchen 
en in 1990 Stadsprins in Doetinchem – sloot Martin zich graag aan bij 
de viering van de carnavalsmis, die met de H.Geestkerk mee is verhuisd 
naar de Paskerk. De stadsprins met zijn gevolg komt Aswoensdag heel 
verstandig ook voor het askruisje. Martin is bij De Umdraeyers. „Het 
valt me van je tegen”, zei ik tegen Martin, „dat je die naam steeds 
fout uitspreekt.” „Kan wel zijn”, was het antwoord, „maar daar staat 
tegenover dat ik het voorrecht had dat Ton Harbers in 1990 een van 
mijn adjudanten wilde zijn. Dat was mooi van hem, maar het zegt toch 
ook wel iets over mij.” 

Om jong te blijven rijdt Martin samen met zijn buurman Bennie naar een 
stuk of 15 adressen met pakketten Vreugdebodes voor verdere bezor-
ging. Daarna bezorgt hij er zelf nog ongeveer honderd. In hetzelfde 
vlak ligt zijn meehelpen aan het welslagen van de Kerstpakkettenactie.

„Je doet nogal wat”, zeg ik vol ontzag. Martin: „Verreweg het meeste 
doe ik samen met anderen. Dat schept een plezierige band.”

Gerard Bomers
Foto: Ton Harbers



Gaanderen

Overleden

Op dinsdag 11 augustus 2020 is overleden de zeereerwaarde heer 
Deken Henk van Merm, Hendrikus Johannes. Deken van Merm is 
81 jaar geworden. Deken van Merm is in vele eucharistevierin-
gen in de St. Martinuskerk voorgegaan en ook heeft hij een groot 
aantal jongeren uit onze geloofsgemeenschap het Sacrament van 
het Vormsel toegediend. 
Deken van Merm vertelde altijd dat hij graag in Gaanderen kwam. 
Hij is hier tijdens de oorlogsjaren liefdevol opgevangen.
Zijn besloten uitvaart was op maandag 17 augustus 2020 waarna 
hij is begraven op de begraafplaats in zijn geboorteplaats Gendt. 
Wij geloven dat Deken van Merm is opgenomen in het Huis van 
de Heer.

Op woensdag 12 augustus 2020 is overleden mevrouw Riet Kup, 
Maria Johanna, in de leeftijd van 96 jaar. Mevrouw Kup woonde 
aan de Vinkwijkseweg 1 in Zeddam.
Op woensdag 19 augustus 2020 was voor haar de uitvaartviering 
in de St. Martinuskerk waarna zij is begraven op de begraafplaats 
naast de kerk.
Dat zij moge rusten in vrede.

Op zaterdag 29 augustus 2020 is overleden mevrouw Dien 
Diks-Striekwold, sinds 1985 weduwe van Evert Diks. Dien is 96 
geworden. Haar uitvaart heeft in besloten kring plaatsgevon-
den. Mogen allen die haar missen, gesterkt worden door onze 
gebeden en troost vinden in het geloof dat zij nu opgenomen is in 
de heerlijkheid van onze God.
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Coronatijd

We missen nog steeds zoveel van alles, 

 wat eerder zo natuurlijk was:

 zonder nadenken gewoon de deur uitgaan, 

 zorgeloos erop uittrekken, elkaar ontmoeten,

 samen vieren waar een feest is en zeker ook 

 samen rouwen waar iemand overleden is, 

 elkaar troosten en steunen in moeilijke tijden 

 van ziekte, eenzaamheid en lijden.

 Het is niet meer zoals het was, 

 en wie weet, wordt het dat ook niet meer.

 Maar blijvend is Gods liefde voor ons

 en waar we kunnen, 

 houden we vast aan wat zo belangrijk is:

 omzien naar elkaar, omzien naar God.

 Hij laat ons nooit in de steek en we mogen geloven

 dat waar wij zorg, liefde en vriendschap delen,

 Hij in ons midden is.

 God laat zich zien, in onzichtbare gebaren.

Monicakerkhof
Eind jaren tachtig werd op initiatief van 
pastoor Duif en het toenmalige parochiebe-
stuur een urnenbegraafplaats gerealiseerd 
achter de St. Augustinuskerk in Gaanderen. 
Dit Monicakerkhof is inmiddels uitgegroeid 
tot een prachtige tuin waar familieleden en 
vrienden het graf van hun geliefde overlede-
nen in alle rust kunnen bezoeken. Het is een 
oase van rust, prachtig onderhouden door 
maar één persoon: Bart Stevens. 
„Ach, als je ut eenmaal an heb, dan geet ut 
wel”, zo zegt Bart. „Vroeger waren er hier 

Bezoekersgroep
In Gaanderen is een actieve bezoekersgroep. 
Dit zijn vrijwilligers uit de Augustinus-
Martinus Geloofsge-meenschap die 
rondom de verjaardag van medeparo-
chianen die 80 jaar of ouder zijn, 
bij de jarige op bezoek gaan met 
een felicitatie en een roosje. 

Momenteel is het voor de mensen van 
de ‘roosjesgroep’ moeilijk om bij de 
jarigen op bezoek te gaan; zeker in 
verband met het coronavirus, maar ook 
omdat de groep steeds minder mensen telt 
én omdat de gegevens uit de parochie- en 
gemeenteadministratie niet meer gedeeld 
mogen worden in verband met de wet op de privacy 
en men dus niet weet wie voor een bezoekje en een 
roosje in aanmerking komen. 

Kent u iemand in uw omgeving of bent u zelf de persoon die graag een 
van onze bezoekers ontvangt, neem dan gerust contact op met Lidwien 
Vollenberg, tel. 0315 - 32 70 04 of geef het door aan het secretariaat 
van onze geloofsgemeenschap, tel. 0315 - 32 32 23 (dinsdagochtend 
en donderdagmiddag).

Ook vrijwilligers die zich bij de bezoekersgroep willen aansluiten, zijn 
van harte welkom. 
Op bezoek gaan bij een medeparochiaan is een dankbare en verrij-
kende mogelijkheid om (nog meer) actief betrokken te zijn bij onze 
levende geloofsgemeenschap.

Allerzielen
Allerzielen - 2 november - is een belangrijke gedenkdag voor onze 
geliefde overledenen, dit jaar wellicht nog meer dan voorgaande jaren. 
Ondanks de nog geldende beperkingen willen wij u allen graag in de 
gelegenheid stellen deze waardevolle viering mee te beleven.
Daarom hebben wij een uitgebreid aanbod van vieringen in het 
weekend van 31 oktober en 1 en 2 november. 
In verband met de coronamaatregelen kunnen wij namelijk niet ieder-
een tegelijk ontvangen. Hierbij nodigen wij u van harte uit voor een 
van onderstaande viermomenten:
1.  Zaterdagavond 31 oktober 19.00 uur. Eucharistieviering met 

speciale aandacht voor de herdenking van geliefde overledenen. 
Celebrant is pastoor Hans Pauw.

  Deze eucharistieviering is voor alle mensen, zolang de aantallen dit 
toelaten. 

  U dient zich vooraf op te geven bij het secretariaat van onze 
geloofsgemeenschap.

2.  Zondagochtend 1 november 9.30 uur. Een eerste gebedsviering voor 
familieleden van wie het afgelopen jaar een geliefde is overleden. 
De naaste familie heeft voor deze viering een persoonlijke uitnodi-
ging ontvangen en zij hebben een bevestiging gekregen dat juist 
voor hen deze allerzielengebedsviering aangeboden wordt.

3.  Maandagavond 2 november 19.00 uur. Een tweede gebedsviering 
voor familieleden van wie het afgelopen jaar een geliefde is overle-
den. De naaste familie heeft voor deze viering een persoonlijke 
uitnodiging ontvangen en zij hebben een bevestiging gekregen dat 

wel meer man aan het werk, maar die zijn er 
niet meer. Ik heb het werk feitelijk overgeno-
men van mijn vader. Het verpauperde en dat 
kon ik niet zien. Dus toen Jos (Brugman) mij 
vroeg om samen met hem en Moniek Egging 
in het Monicabestuur te komen, heb ik dat 
gedaan en sinds die tijd zorg ik er ook voor 
dat het er hier netjes bijligt.”
„Elk jaar op Allerzielen steken Moniek en ik 
hier zo’n 135 kaarsjes aan. Bij elk graf. En 
ook een aantal bij het altaar. Ook dit jaar 
zullen op 2 november vanaf een uur of vijf 
de kaarsjes weer branden. Dat is altijd een 
mooi gezicht. Veel mensen komen dan het 
graf van de overleden familieleden bezoeken. 
Ook dit jaar verwachten we in het weekend 
van 31 oktober en 1 en 2 november weer 
veel mensen. Als het weer een beetje meezit, 
tenminste.”

Ria Aarntzen vult aan dat er dit jaar drie 
vieringen zijn met Allerzielen om alle mensen 
die hun overleden geliefden willen herdenken 
de kans te geven, om dit op gepaste wijze, 
binnen de geldende beperkingen, te kunnen 
doen. 

Na de vieringen op 31 oktober, 1 en 2 novem-
ber wordt aan iedereen een noveenkaars en 
wijwaterflesje aangeboden om daarmee 
het graf van hun overleden familieleden te 

juist voor hen deze allerzielengebedsviering aangeboden wordt. Met 
het noemen van de namen, het branden van kaarsjes en het aanbie-
den van wijwater om de graven te besprenkelen, gedenken wij onze 
overleden familieleden, vrienden en bekenden. Een stil moment van 
herinnering aan degenen die we missen. En troost om samen te 
bidden voor hun zielenrust en te mogen vertrouwen op de goedheid 
van God de Vader, die allen die Hij liefheeft voor eeuwig opneemt in 
Zijn Hemelhuis.

In alle drie de vieringen wordt de zang verzorgd door enkele leden van 
het gemengd koor o.l.v. Ben Simmes.
De vieringen zijn op de hiervoor genoemde tijden in de St. Martinuskerk. 
Na de viering wordt u een flesje met wijwater en een noveenkaars 
aangeboden zodat u het graf van uw familieleden kunt zegenen en 
verlichten. Ook is het mogelijk om het gedachteniskruisje dat in de 
Mariakapel hangt, mee naar huis te nemen.
U kunt zich op de volgende manieren aanmelden:
• Telefonisch: 0315-32 32 23, dinsdag 09.30-10.30 of donderdag 
14.00-15.00 uur.
• Door een e-mail te sturen naar rkgaanderen@mlparochie.nl.
• Of u meldt u aan met een briefje in de brievenbus van de pastorie.

  Wij schenken je Leven-gevend water
  omdat wij geloven dat jij verder leeft 
  in de Hemel, het Huis van de Heer.

Wij wensen u een goede viering van Allerzielen.

verlichten en te zegenen. 
De begraafplaats bij de Martinuskerk zal deze 
drie dagen verlicht zijn. Op het Monicakerkhof 
branden dus op 2 november - Allerzielen – de 
vele kaarsjes.

Foto's: Hans Aartnzen
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Gendringen-Megchelen-Netterden

Gebed voor de toekomst
Heer onze God,
We verlangen vaak naar wat geweest is in Uw heilige Roomse Kerk. De 
kerken gevuld met mensen die in Uw kerk feest vierden met elkaar. Die 
veel financieel en met lichamelijke inzet  bijgedragen hebben aan onze 
lokale kerken. Die veel liederen kenden en uit volle borst met elkaar 
- van jong tot oud - zongen. Elkaar kenden en alle goeds toewens-
ten. Met onze kinderen die op een katholieke school zaten en door 
hun leraren gestimuleerd werden om deel te nemen aan de kerke-
lijke vieringen met de eerste communie en het vormsel. De prachtige, 
sfeervolle vieringen met Kerstmis en met Pasen, waar zelfs andersden-
kenden aan deelnamen. 
Wat genoten we toch allemaal van die ‘katholieke’ gemeenschap 
waarin wij ons thuis voelden.
In Uw kerken bleek het vaak veel schone schijn en velen in Uw kerk 
hebben er een potje van gemaakt. Uw kinderen misbruikt, het gezag 
ondermijnd, de van oudsher bestaande gebruiken onderuitgehaald en 
Uw Zoon miskend.
Waarom? Omdat ze de waarden niet meer kenden en herkenden. 
Omdat hun eigen ‘ik’ moest prevaleren en de kerk alleen nog maar 
gebruikt werd voor romantische huwelijkssluitingen en doopceremo-
nies. Uw kerk liep leeg omdat de prelaten geen oog hadden voor wat 
voor de leden, de parochianen, van wezenlijk belang was.

Wij zijn allemaal tekort geschoten. Wij hebben Uw woord en gedach-
tegoed te weinig verkondigd en de mensen te weinig vertrouwen 
bijgebracht, ondanks al onze goede bedoelingen.

We zijn nu bezig met het noodzakelijkerwijs afbouwen van onze 
katholieke entiteit in diverse plaatsen. Zakelijk, omdat de inkomsten 

Een tastbaar symbool 
van dankbaarheid…
We zagen er naar uit - naar die tweede 
zondag in september - de oecumenische openluchtdienst bij het 
Dankbaarheidskruis in Megchelen.
Helaas zijn we dit jaar genoodzaakt om deze dienst niet door te laten 
gaan vanwege de coronamaatregelen. En dat is een grote teleurstel-
ling. Voor de organisatie, voor allen die bij deze dienst betrokken zijn 
en niet in het minst voor de kerkgemeenschappen van Megchelen en 
Gendringen.
Maar des te meer zien wij uit naar volgend jaar. Dan hopen we op een 
extra feestelijke viering, want dan gedenken we dat precies tien jaar 
geleden het Dankbaarheidskruis in Megchelen werd geplaatst en de 
eerste dienst werd gehouden. 
Het is een bijna verborgen rijkdom dat er in onze omgeving bijzon-
dere plekken als het Dankbaarheidskruis te vinden zijn. De kapel in 
Vethuizen bijvoorbeeld, of de hagelkruizen in Wehl en Kilder. 
Heilige plaatsen zijn het, waar, soms eeuwenlang, mensen naar toe 
trekken om er te bidden, tot rust te komen en verstild te raken. Een 
kostbaar nood in de hectiek van onze huidige samenleving. 
In Wehl bestond lang de traditie om op Hemelvaartsdag in processie 
naar het Hagelkruis te trekken om daar te bidden om een goede oogst 
en de gewassen én de bevolking te behoeden tegen noodweer.
In Vethuizen komen gelovigen jaarlijks samen om er te vieren rond de 
beeltenis van Maria. 
Op deze plekken hebben generaties gebeden. Voor een goede oogst, 
bij ziekte, verdriet, zorgen -- groot of klein, om vrede, om een goede 
toekomst en om geloof.
Zo’n plek, ergens in de prachtige natuur, nodigt daartoe ook uit. Je 
stapt even af, je staat even stil en je wordt je bewust dat er meer is 
tussen hemel en aarde. En je krijgt ruimte om je zorgen, je noden, je 
gedachten en je gebeden de vrije loop te laten.
Maar er is ook reden genoeg om dankbaar te zijn. Dankbaar voor 
de geboorte van je kind of je kleinkind, dankbaar voor het dagelijks 
brood, voor vriendschap, verbondenheid. Dankbaar omdat je mag 
leven in vrijheid en je keuzes mag maken.
Dankbaar dat je tot hiertoe als mens bewaard bent gebleven.
Het Dankbaarheidskruis in Megchelen wil een tastbaar symbool zijn 
van dankbaarheid.
Naast alle noden en zorgen zegt dit kruis ons dat er veel is in ons leven 
om dankbaar voor te zijn.
We bidden onze goede God om Zijn aanwezigheid, Zijn troost en Zijn 
ontferming, want we beseffen dat ons leven te klein is zonder Zijn 
aanwezigheid. Maar we mogen Hem ook danken voor Zijn liefde en 
trouw, Zijn troost en bemoediging.
Het Dankbaarheidskruis in Megchelen moge ons daartoe uitnodigen.
Wat een feest zal het zijn. Die tweede zondag in september in 2021.
We kijken er naar uit!

Em. pastoraal-werker  Hetty Bresser
Ds. Theo Menting

Allerzielenviering 
  Elke dag 
  denken we in stilte
  aan hen van wie wij hielden, 
  van wie we afscheid namen, 
  afscheid voor de laatste keer. 
  Elke dag denken we aan hen in stilte. 
  Al het leven komt van God, 
   Hij neemt het ook weer terug. 

Zondagavond 1 november en/of maandagavond 2 november om 
19.00 uur nodigen wij u uit voor de allerzielenviering in de H. 
Martinuskerk in Gendringen. Op deze dag beseffen we meer dan 
anders dat het leven broos en eindig is. We staan stil bij het verdriet 
en het gemis van dierbaren en noemen met name zij die het afgelo-
pen jaar zijn overleden en branden een speciale kaars voor hen, 
aangestoken aan de paaskaars. Op beide avonden worden in 
verband met de Covid-19 alle intenties voorgelezen. Ook gedenken 
wij alle overledenen van onze geloofsgemeenschap in deze aller-
zielenviering. We nodigen u allen uit om deze gebedsviering bij te 
wonen, met als voorgangers de werkgroep uitvaart en avondwake. 
Graag zien wij u zondagavond 1 november om 19.00 uur en/of 
maandagavond 2 november om 19.00 uur. 

Ans, Toos, Hetty en Hanny

GENDRINGEN

teruglopen; geestelijk, omdat we geen vieringen meer kunnen houden 
bij gebrek aan voorgangers en daar zijn wij heel verdrietig over.

Wij vragen U: help ons om als leden van de locatieraden de goede 
beslissingen te nemen en een inspirerende vorm te vinden om Uw 
boodschap uit te kunnen blijven dragen. Amen.

Ed Abbing 

MEGCHELEN

Terborg

Verjaardagen
Mevrouw M. Jansen-Huinink 80 jaar
Mevrouw W. van Onna-van Hal 80 jaar
De heer Holtkamp 80 jaar
Mevrouw P. Bloem-Mijnen 80 jaar
Mevrouw M. Boer-Jaartsveld 85 jaar 
De heer W. Tomesen 93 jaar
Mevrouw M. Urbanus-van Veldhoven 92 jaar
Mevrouw Th. Eggink-Gal 92 jaar
Mevrouw M. Huijink-Weel 88 jaar
Mevrouw C. Lenting-Engelhard 88 jaar
Mevrouw M. Jansen-Dellemann 93 jaar
Mevrouw H. Wentink 97 jaar
Mevrouw E. Vos 90 jaar
Mevrouw B. Berendsen 97 jaar
De heer B. Kniest 85 jaar

Namens de geloofsgemeenschap, van harte gefeliciteerd!

Wij zijn verhuisd!
In eerdere Vreugdebodes hebben wij aangekondigd dat ons secretari-
aat zou gaan verhuizen van het Jorishuis naar De Huiskamer, verderop 
in de Hoofdstraat, nummer 39. 
Die verhuizing is nu een feit! Het was een flinke klus, maar toch nog 
redelijk snel gebeurd. Wij hebben een nieuw onderkomen.

In De Huiskamer zullen vanaf oktober verschillende Terborgse 
activiteiten plaatsvinden. Ook alle activiteiten voor onze geloofsge-
meenschap vinden daar vanaf nu plaats. Denk aan vergaderingen, de 
Kerstpakkettenactie, Kledinginzameling, de Bijbelgroep, het klaarma-
ken voor verspreiding van de Vreugdebode en alle activiteiten rondom 
de Actie Kerkbalans. Ook onze Ontmoetingsbijeenkomsten kunnen 
wij daar in de toekomst organiseren. Vanwege Covid-19 is dat helaas 
momenteel niet mogelijk, maar dat gaan we zeker weer oppakken. 
Voor ons secretariaat is er in De Huiskamer een afgesloten ruimte en 
er zijn afspraken gemaakt over het gebruik van de grotere ruimte. Zo 
staat de gehele Huiskamer iedere woensdagochtend exclusief voor 
ons ter beschikking. 
Op woensdagochtenden staat de deur open en kunt u dus een kijkje 
komen nemen. Van harte uitgenodigd! De koffie staat klaar in De 
Huiskamer aan de Hoofdstraat 39. 

Zoals in de vorige Vreugdebode aangegeven: bij de verkoop van de 
kerk is afgesproken dat onze Mariakapel intact en open zou blijven. 
Behalve op zondag kunt u de kapel dagelijks bezoeken voor wat rust, 
een gebed en het opsteken van een 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.
Omdat een officiële opening van ons nieuwe onderkomen op dit 
moment niet mogelijk is, nodigen wij u op deze manier van harte uit 
om op woensdagochtend een kopje koffie of thee te komen drinken in 
De Huiskamer. Wij verwelkomen u graag.

Geloofsgemeenschap Heilige Georgius Terborg
Werkgroep Nieuw Begin: Annet, Els, Antoon, Fred, Henk en Jos

Secretariaat: Irene en Annie. Foto’s: Jos Kunze
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Silvolde - Varsseveld

Overleden 

9 augustus: de heer J. Meyer,  78 jaar

Wij bidden voor zijn eeuwige rust.
Wij wensen zijn familie veel sterkte en kracht!

De bedevaart naar Maria
Jaarlijks gaan vele mensen naar Lourdes, Fatima, Banneux of 
Kevelaer. Ze gaan op bedevaart. Je kunt je afvragen: wat vinden 
mensen daar toch? De meeste bedevaartgangers gaan dan op 
weg naar Maria.
Maar het heeft ook te maken met een gelovig vertrouwen. 
Gewone plekken worden heilige plaatsen. Als tiener ging ik met 
moeder voor het eerst mee naar Kevelaer. Een hele gebeurtenis. 
’s Morgens vroeg in de bus op weg naar het bedevaartsoord. Een 
hele belevenis. Al die biddende en zingende mensen, het deed 
me wel wat.
Al die mensen, die Maria om hulp en bijstand kwamen vragen.
Maria wordt vereerd en aangeroepen als Troosteres der 
Bedroefden. Jaar in jaar uit delen mensen hun verdriet en leed 
om het verlies van een dierbare of een gebroken relatie.
Het kan echt helpen om je verdriet bij de naam te noemen en het 
biddend voor Maria te brengen. Wat is er dan zo bijzonder aan 
Maria? Is dat omdat Zij de moeder van Gods Zoon is?
Is het omdat Zij door Haar Zoon aan ons allen gegeven is als een 
moeder, toen zij onder het kruis stond?
Het bijzondere van Maria is haar innige verbondenheid met 
God, die ontstaan is door één simpel woord: ja, het jawoord dat 
Maria gaf om moeder te worden van Gods Zoon, wetend dat de 
toekomst zwaar en moeilijk zou kunnen worden.
Maria, Maagd en Moeder, leer ons om in alle eenvoud ook ons ‘ja’ 
uit te spreken tot God en leid ons aan Uw hand door dit leven. 
 

Anny Raben

Viering 6 december
 Wakker worden door het Licht

Als iets ons aller levens op dit moment domineert, is het wel de 
onzichtbare vijand die corona heet. Die heeft zich overal genesteld 
en vlamt steeds weer op, niet zelden door onverantwoord gedrag 
of pure domheid van mensen. Velen leven in bezorgdheid of angst, 
en in passiviteit; ze zijn lamgeslagen en durven de deur niet uit; 
hun sociale leven ligt stil. Dat leidt tot frustratie en verwijten over 
het doen en laten van anderen, die vinden dat zij hun sociale leven 
niet aan banden hoeven te leggen. Dat steekt. Voor je het weet, ga 
je medemensen als een gevaar zien, als nieuwe vijanden. 
Er kan een tweedeling ontstaan tussen vitalen en zwakkeren, 
jongeren en ouderen. De ene groep gaat zijn gang, de andere heeft 
geen uitzicht meer op een normaal leven.
Zo moet het niet gaan. Generaliseren en groepsdenken versterken 
tegenstellingen en verlammen de samenleving.
In december leven we in de tijd van Advent: een tijd van duister-
nis en verwachting van het nieuwe licht. Van hoop op een betere 
toekomst, van optimisme. Ook van besef dat passiviteit ons niet 
verder helpt, dat we zelf in actie moeten komen, elkaar moeten 
zoeken en steunen. Een tijd van een nieuwe geest: als het licht 
wordt, moet je wakker worden…
In de viering van 6 december willen we samen nadenken over de 
tegenstelling tussen de heersende duisternis en het naderende 
licht. Ons afvragen welke rol wij daarin kunnen - of misschien zelfs 
wel moeten - spelen.
De viering is om 10.00 uur in onze Mauritiuskerk. Welke vorm die 
precies zal krijgen, is door de corona nog niet te voorspellen. Maar 
hoe die ook zal zijn: ieder die erbij wil zijn, fysiek of op veilige 
afstand, is van harte uitgenodigd.

De mensen van voorbij
Uitnodiging voor de viering van 
Allerheiligen
 
Hebt u ze ook in herinnering, de afbeeldingen van Allerheiligen? Zo 
indrukwekkend: al die mensen van voorbij, op een schilderij of icoon 
amper te herkennen en eindeloos veel. 
We kennen ze misschien nog van de kalender: elke dag zijn eigen 
heilige. Het waren geen supermensen, maar gewone mensen met 
fouten en gebreken, maar wel mensen die in hun leven meer aan 
anderen dan aan zichzelf hebben gedacht. Mensen die naar Jezus’ 
voorbeeld anderen gelukkig maakten. 
Zo kennen wij ze ook die ontelbaar velen die voor hun dierbaren op 
een voetstuk staan, die in hun leven voor anderen helend waren, die 
met vallen en opstaan de ander tot heil wilden zijn. 
Al die mensen van wie we geloven dat ze bij God mogen wonen, 
herdenken we. Wij mogen ons aan hen spiegelen, want niets mense-
lijks was hun vreemd. Neem bijvoorbeeld Etty Hillesum. De wijze 
waarop zij er in kamp Westerbork voor haar lotgenoten was, maakt 
haar tot voorbeeld voor ons allen. 
Dat de pijn van het leven haar tekende en dat ze worstelde met vragen 
die ook de onze zijn, mag blijken uit de volgende tekst:
   
  Binnen in me
  Binnen in me zit een hele diepe put.
  En daarin zit God. 
  Soms kan ik erbij. 
  Vaak ligt er stenen en gruis voor de put. 
  Dan is God begraven. 
  Als ik dan mijn hoofd in mijn handen verberg 
  dan ervaar ik dat God binnen in mij is. 
  En dan zeg ik: ruim het puin uit je leven 
  en dan komt God weer tevoorschijn.

Wij nodigen u uit om in de gebedsdienst van zondag 1 november om 
10.00 uur in de Mauritiuskerk in Silvolde Alle-heiligen te herdenken.

Wij vragen u er rekening mee te houden dat we in deze coronatijd de 
richtlijnen volgen van het RIVM en het bisdom. We zijn niet met meer 
dan 100 mensen samen, registreren iedere bezoeker en houden ons 
aan de afspraken met betrekking tot afstand en hygiëne. 
Weet u vooral van harte welkom en laat ons het liefst voor de zeker-
heid vooraf weten dat u komt: mauritiuskerk@gmail.com.

Allerzielenviering 2020
Zij die ons voorgingen 

Eenmaal per jaar denken wij met zijn allen terug aan al degenen 
die ons zijn voorgegaan. 
‘Met zijn allen’ betekent hier dat we dat doen in de kerk, met 
iedereen van onze geloofsgemeenschap - en daarbuiten - die daar 
bij wil zijn. Op de dag die van oudsher Allerzielen genoemd wordt. 
Het is een dag van verdriet, over degenen die we lief hadden maar 
moesten loslaten. 
Over wat we nog hadden willen doen met hem of haar, over wat 
we nog hadden willen zeggen. Over de leegte die hij of zij heeft 
achtergelaten.
Voor wie het eerste verdriet heeft kunnen overwinnen, is het ook 
een dag van dankbaarheid, van terugkijken met een glimlach. Zij 
gingen ons voor in de dood, maar vooral ook: in het leven. Zij 
hebben ons mede gemaakt tot wie we zijn. Ze hebben ons niet 
echt losgelaten, en wij hen ook niet.
Je draagt je overleden geliefde voor altijd bij je, je hoort nog zijn of 
haar stem, je ziet hem of haar nog lopen en werken. Velen praten 
nog met hun geliefde. 
Dat alles geeft ons de hoop dat het afscheid niet voor altijd is, dat 
we ooit weer samen zullen zijn. Zo leiden liefde en hoop tot geloof 
in een leven dat verder gaat dan de dood. 
Samen delen, kan die liefde, die hoop en dat geloof versterken en 
de pijn verzachten.
Daarom vieren we op maandag 2 november Allerzielen, hopelijk 
samen, zoals we dat al jaren doen, in onze eigen Mauritiuskerk. 
De viering begint om 19.00 uur.
In die viering herdenken we in het bijzonder hen die het afgelo-
pen jaar van ons zijn heengegaan. Samen met en voor degenen 
die het afgelopen jaar een dierbare verloren hebben. Zij krijgen 
daartoe een persoonlijke uitnodiging.
We denken terug aan de manier waarop onze geliefden ons 
zijn voorgegaan, noemen hun namen en ontsteken kaarsen met 
hun namen erop, opdat hun licht voor ons blijft schijnen en hun 
warmte in ons blijft.
Wij nodigen iedereen die hier bij wil zijn, voor zichzelf of uit 
solidariteit, van harte uit.
We beseffen dat het onzeker is of de viering kan plaatsvinden in 
dezelfde vorm als afgelopen jaren. Als dat niet kan, proberen we 
een vorm te vinden die zoveel mogelijk recht doet aan wat hierbo-
ven gezegd is. Indien nodig zal nadere berichtgeving plaatsvinden 
via de Nieuwsbrief.
Wij baseren onze uitnodigingen op de kerkelijke uitvaartvieringen 
die het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden. Als u graag wilt dat 
iemand die geen kerkelijke 
uitvaart heeft gehad wel 
in de allerzielenviering 
wordt herdacht, neem dan 
contact op met een van de 
ondergetekenden.
De werkgroep Avondwake 
van de Mauritius-geloofs-
gemeenschap.

Contactpersonen: 
Leo te Brinke, 
tel. 0315 - 32 32 12, 
leotebrinke@hetnet.nl
Harrie Jorna, 
tel. 0315 - 32 52 12, 
harriejorna@hotmail.com

Rooster kerkdiensten en activiteiten
Periode 15 oktober - 31 december
 
• Zondag 25 oktober: 
 10:00 uur - kerkdienst 'Vieren op het dorp'
• Zondag 1 november: 
 10:00 uur - liturgieviering 'Allerheiligen'
• Maandag 2 november: 
 19:00 uur - gebedsviering 'Allerzielen'
• Zondag 6 december: 
 10:00 uur - liturgieviering  N.T.B.
•  Zaterdag 19 december: 
 17:00 uur - gebedswandeling 'Herdertjestocht'
•  Donderdag 24 december: 
 19:00 uur – liturgieviering 'Kerstmis' 

Illustratie: Everdien Jorna

Foto: relikwi.nl

Foto: Susan Spekschoor



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

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

Adressen en bankgegevens van de geloofsgemeenschappen Parochie Maria Laetitia

Azewijn - H. Mattheus 
Mattheusplein 1, 7045 AC  Azewijn  tel. 0314 - 65 12 56 
E-mail: rkazewijn@mlparochie.nl
NL89 RABO 0374 6064 39

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Silvolde - H. Mauritius
Secretariaat: De Breide 75, 7064 AT  Silvolde  tel. 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 39, 7061 CG  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  tel. 0315 - 24 21 25
E-mail: rkvarsseveld@mlparochie.nl
Secretariaat: H. Damen, 
Graaf van Lohnstraat 35, 7051 CB Varsseveld.  tel. 0315 - 24 12 40
NL69 RABO 0364 8884 66.

Parochie Maria Laetitia

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

PEDICUREPRAKTIJK
LIDY VAN DER EERDEN

   0314 - 33 07 68
   06 - 81 72 12 72
   w.eerden@upcmail.nl

   Donker Curtiuslaan 1
   7003  AG  Doetinchem  
   
   Behandeling alleen op afspraak
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