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Centraal secretariaat Parochie Maria Laetitia
Kantoor en bezoekadres:
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Internet
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PASTORALE COLUMN
Op weg naar Kerstmis
We zijn alweer halverwege de Advent. Kerstmis komt in zicht. Voor de een een familiefeest, met gezelligheid en cadeautjes, voor de ander het feest van de geboorte van
Christus, het vieren van nieuw Leven en Licht, dat onder ons komt. Hoe je Kerstmis ook
viert en wat dit feest ook voor je betekent, het zal dit jaar anders zijn dan anders. De
pandemie zal ook haar stempel drukken op de wijze waarop je dit jaar Kerstmis viert.
We zullen met minder familie bij elkaar kunnen komen. Een groots familiediner is dit jaar
niet mogelijk. In de kerken mogen maar een beperkt aantal mensen samenkomen om de
geboorte van Christus te vieren. Kerstconcerten en andere activiteiten rond deze dagen
zullen beperkt zijn of niet doorgaan. Het coronavirus heeft zijn weerslag op het komend
kerstfeest. Kerst zal anders zijn dit jaar.
Als we deze week de derde kaars op de Adventskrans aansteken, wordt het lichter. Het
kerstfeest komt zienderogen naderbij. Het wordt lichter; de geboorte van Christus nadert.
Het maakt ons hoopvol; het blijft niet donker. De dagen gaan lengen. Het zal Kerstmis
worden.

Nico Wissing spreekt
over de natuur (7)

Op weg met wat op ons toekomt
De weken van de Advent leren ons om uit te zien, om ons te openen voor het komende,
niet alleen met Kerstmis, maar alle dagen van ons leven. In de Adventstijd oefenen we
ons in het uitzien, verwachten van het komende en de Komende in ons dagelijks leven.

We zijn gewoon om te plannen; afspraken worden vaak allang van tevoren gemaakt. Je
kijkt vooruit; je bent gericht op doelen die in het verschiet liggen. Je probeert greep op
je toekomst te krijgen. Het liefst zouden we de toekomst naar onze eigen hand zetten,
schepper van onze eigen toekomst zijn.
In het afgelopen jaar hebben we gezien, hoe betrekkelijk dit is. Een virus opgedoken aan
de andere kant van de wereld leek ver weg, ons niet te deren, maar het verspreidde zich
razendsnel over de hele wereld. Ook in ons land. Voordat we het wisten, stroomden de
ziekenhuizen vol, stierven grote aantallen mensen, hier bij ons, en overal elders. Vrijwel
alles kwam tot stilstand. Ongekend.
Erik Borgman, een lekentheoloog, hoorde ik onlangs in een tv-programma zeggen:
„Het eigene van een Christen is dat hij leeft van wat op hem toe-komt. God geeft ons
toekomst! Dat wat dagelijks op ons toe-komt, is ons leven. Het gaat niet zozeer om een
toekomst die wij voor onszelf aan het scheppen zijn, maar die van Godswege naar ons
toekomt! Het gaat niet zozeer om wat wij doen, maar of we kunnen ontvangen wat ons
gegeven wordt!”

Inwijding Paulus Tilma
als diaken (10)

Kun je, durf je, wil je, dat wat op je toe-komt in je leven van alledag aan goede en minder
goede, of zelfs in onze ogen slechte zaken, echt te ontvangen? Een moeilijke opgave in
deze dagen. Ontvangend leven, ontvankelijk zijn, voor wat op je toe-komt, is niet vanzelfsprekend. Je hebt je voorkeur en afkeer, je behoeften en verlangens. En toch, wat op je
toe-komt, wordt je gegeven, is jouw leven! Dat is wat het is: jouw leven nu!
Kerstmis, Licht voor onderweg
In het bekende verhaal van de aankondiging van de geboorte van Jezus wordt Maria
min of meer overvallen door een engel. Zij wordt onverwachts aangesproken door een
boodschapper van God. Haar reactie is voorbeeldig. Zij antwoordt: „Ik ben de dienaar
van de Heer; laat aan mij Uw woord gebeuren.” (Lucas 1,38). Ze schrikt aanvankelijk, ze
weet niet wat haar overkomt, maar dan laat Maria het gebeuren.
Dat ook wij ons openen voor wat er op ons toe-komt. Kerstmis vieren zal dit jaar anders
zijn, maar het wordt Kerstmis. We vieren de geboorte van Christus; het ware Licht dat
iedere mens verlicht, komt in de wereld. Een hoopvol nieuw begin voor iedereen. Dat we
dit Licht mogen ontvangen in deze donkere dagen. In de kerstnacht horen we de profeet
Jesaja: „Het volk dat ronddwaalt in het donker, ziet dan een helder licht, over hen die
wonen in een land vol duisternis gaat een stralend licht op.”.Hoopvolle woorden. Dat ze
aan ons mogen gebeuren; dat het Licht van Kerstmis je weg mag verlichten!

Acties bezoekersgroep
zeer gewaardeerd (27)

Berrie Daalhuizen
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Caritas:
een talent
om niet te
begraven

Met de Advent starten we als
kerk met een nieuw jaar. De
donkere dagen van kerst komen
steeds dichterbij, al is het nog
maar de vraag hoe dit jaar de
kerstsfeer zal zijn.
Ook dit parochieblad de
Vreugdebode start in dit
nieuwe jaar weer met een
nieuw thema: caritas, liefde
voor de naaste. Vanuit verschillende perspectieven, personen
en verhalen zal dit thema het
komende jaar centraal staan.
In dit eerste artikel mag ik u dit
thema verder inleiden.
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Als we als katholieken het woord caritas
horen, denken we al gauw aan de Parochiële
Caritas Instelling (PCI). Deze hoort bij iedere
parochie en heeft de verantwoordelijkheid
om vanuit de geloofsgemeenschap te zorgen
voor mensen die in nood zijn. Maar caritas is
niet alleen een term die bij de PCI hoort. Het
is een essentieel onderdeel van het christelijk
geloof, voor iedere gelovige. Dit thema, caritas,
zal vooral vanuit dat licht worden benaderd.
Het is een levenshouding waarbij je als mens
de andere mens ziet staan, te midden van zijn
of haar noden, tekorten of gebreken. Caritas
als levenshouding is daarmee niet zozeer een
georganiseerde dienst aan de noodlijdenden,
maar spontaan, creatief, vaak onzichtbaar of
klein. Maar groots in haar waarde!
Een levenshouding
Ongeveer een jaar geleden was ik in gesprek
met ouders van een katholiek gezin, en we
kwamen aan de praat over caritas. En zij
vertelden dat ze op een zondag een oude
weduwe uit de parochie hadden uitgenodigd
om thuis een kopje koffie te komen drinken.

Ze zou twee uurtjes op bezoek komen.
Uiteindelijk is ze vijf uur geweest. Het was
voor haar als een vakantie! Prachtig om eens
in de tuin van iemand anders te zitten, even
uit de eigen omgeving, kinderen die ze zag
spelen. Ze vond het geweldig. En voor de
ouders? Een kleine moeite. Zij waren ook
blij verrast dat ze heel eenvoudig een ander
gelukkig konden maken.
Dit korte verhaal geeft voor mij aan dat caritas
een levenshouding is, die niet alleen maar
bezig is met afspraken in de agenda, projecten en organisatie, maar juist de openheid
heeft om de ander te zien staan als persoon,
en daarvoor tijd vrij kan maken. Het is een
naastenliefde, waar je niet alleen iets aan een
ander geeft, bijvoorbeeld geld, maar jezelf. In
hele concrete daden zet je de ander centraal
en schuif je je eigen belangen opzij.
Deze benadering van caritas als levenshouding kan voor iedereen het geloof heel
concreet maken. Naast het geloof in God, het
gebed, de vieringen in de kerk, de geloofsgemeenschap is de caritas een essentieel
onderdeel. Jezus roept zijn volgelingen, ons
dus, op om de naaste in nood lief te hebben. In
het 25e hoofdstuk van het evangelie volgens
Mattheus vertelt Hij over de beroemde werken
van barmhartigheid: hongerigen voeden,
dorstigen te drinken geven, naakten kleden,
vreemdelingen onderdak bieden, zieken en
gevangenen bezoeken. Het zijn heel concrete
voorbeelden waarop we ons geloof in
Christus kunnen vormgeven. Hij heeft Zichzelf
zelfs verenigd met de mensen in nood: ‘al wat
gij gedaan hebt voor een dezer geringsten
van mijn broeders, hebt gij voor Mij gedaan’.
Christen-zijn kan niet zonder deze daden van
liefde. Het is juist daarin dat we Gods liefde
door kunnen geven, en misschien ook zelf wel
beter kunnen ervaren.
Exclusief voor christenen?
Wat ik vaak mensen hoor zeggen, is: „Maar
de liefde voor de naaste in nood is toch niet
iets van de christenen alleen?” En dat klopt.
We zien in alle culturen en godsdiensten, en
ook bij ‘ongelovige’ mensen, dat de noodlijdenden geholpen worden. De liefde is niet iets
exclusiefs van de christenen. En Jezus heeft
het daar zelf ook over in datzelfde hoofdstuk
uit Mattheus. In de gelijkenis over de talenten vertelt Jezus dat iedereen ten minste één
talent krijgt. En wat is dat ene talent wat we
allemaal gekregen hebben van Christus? De
zichzelf wegschenkende liefde. Maar in de
gelijkenis is een dienaar bang, omdat de heer
ook oogst waar hij niet gezaaid heeft, en
binnenhaalt waar hij niet heeft uitgestrooid.
Jezus zegt dus dat ook buiten die gekregen
talenten liefde geoogst wordt, dat daarin ook
het koninkrijk Gods opgebouwd wordt. Maar
dat betekent niet dat wij dat ene talent van
Gods liefde in de grond moeten verbergen.
Afgelopen jaar was de eucharistie het thema
van de Vreugdebode. Het thema van caritas

Daarbij belijden we ook tegenover God dat hij
Liefde is. Door onze naaste in nood te helpen,
antwoorden we op Gods liefde. Dat maakt
caritas een zo mooi element van ons geloof.
We hoeven niet altijd te zoeken naar diepe
spirituele ervaringen, maar kunnen God ook
antwoorden in de zorg voor onze medemens.

sluit daar nauw bij aan. In de eucharistie
ontvangen wij namelijk telkens opnieuw dat
ene talent, die liefde van God. Jezus heeft zijn
leven voor ons gegeven om ons in onze grootste nood te redden: de dood. Door te sterven
en weer te verrijzen is Hij ons voorgegaan
in een leven met God. De eucharistie voedt
ons om in ons dagelijks leven dat voorbeeld
van Jezus na te volgen. Zonder caritas is ons
geloof daarom niet compleet. De liefde tot
God en tot de naaste horen bij elkaar.
Hieronder zal ik enkele aspecten van deze
caritas nader toelichten. In een kruisvorm
kunnen we een horizontale en een verticale dimensie van caritas onderscheiden. De
horizontale voor de relatie met de medemens,
de verticale voor de relatie met God.
De nood ervaren vanuit een relatie met God
Het eerste is het ervaren van de nood vanuit
een relatie met God. De ontmoeting met God,
een Persoon die liefde is, bepaalt de manier
waarop gelovige mensen naar de medemens
kijken. Door de geschiedenis heen heeft God
zich zichtbaar gemaakt aan de mensen, met
als hoogtepunt de komst van Jezus, zijn Zoon.
In Hem zien we wie God is, dat Hij Liefde is.
Op allerlei manieren komt God ons steeds
opnieuw met liefde tegemoet.
Dikwijls worden we geraakt door wat andere
mensen overkomt. Caritas begint bij deze
ontmoeting met de noodlijdende. Misschien
bent u wel eens in Lourdes geweest en hebt u
daar gezien dat heel veel zieke mensen geholpen worden. Mensen die soms zelf helemaal
niets meer kunnen en geheel van anderen
afhankelijk zijn. Wat ik altijd zo mooi vind,
is dat de persoon zelf telkens centraal blijft
staan. Uiteindelijk is het niet de nood van de
ander die ons raakt, maar de persoon zelf. En
dat is precies hoe God ook naar ons kijkt en

ons tegemoet komt. In welke situatie we ons
ook bevinden, als zijn kinderen blijft Hij ons
liefhebben. Geraakt door zijn Liefde, kunnen
we ons ook laten raken door de medemens.
Caritas kijkt met de ogen van God naar de
ander.
Iets doen met Gods liefde
Het tweede aspect waarin de horizontale en
verticale dimensie naar voren komt, is in de
concrete daad van liefde. We doen namelijk
iets met Gods liefde. Zoveel vormen van nood
er zijn, zoveel vormen van naastenliefde er
ook zijn. En met helpen heb ik niet alleen
materiële hulp voor ogen, maar ook immateriële hulp. Het bieden van een luisterend oor,
troosten van bedroefden, enz. Uiteindelijk
gaat het er om dat we niet iets geven, maar
onszelf. Dat de ander bij ons een liefde kan
ontdekken en ervaren. In de daad van liefde
mogen we zelf aanwezig zijn. En daarmee
wordt caritas een bemiddeling van Gods
liefde. We zijn instrument geworden van
de liefde die God voor de mens heeft. Zijn
handen en voeten mogen wij zijn.

Gemeenschap vormen in God
Tot slot heeft caritas een aspect van gemeenschapsvorming. Door de ontmoeting met de
naaste in nood blijven we als mensen niet
afstandelijk, maar komen we dichter bij elkaar.
Juist door caritas wordt de ander tot naaste,
een medemens. Enkele jaren geleden mocht ik
stage lopen bij de Sant’Egidio-gemeenschap
in Antwerpen. Dat is een katholieke beweging
die zich onder andere inzet voor de daklozen,
gehandicapten en vluchtelingen. En bij hen
staat de vriendschap met deze mensen op de
eerste plaats. Het leren kennen van de ander
bij de naam gaat vooraf aan het bieden van
concrete hulp. En ik zag dat de gemeenschap
aan alle kanten groeide, omdat die persoonlijke verbondenheid centraal stond. Zo kan
God zelf onder ons aanwezig zijn, in ons
leven zichtbaar worden.
Slot
In het komende jaar zal deze caritas als levenshouding het thema zijn van de Vreugdebode.
Onze tijd, helemaal door de coronacrisis,
snakt naar mensen met onvoorwaardelijke
liefde, naar medemenselijkheid en oprechte
waardering. Laten we in de voetsporen van
Jezus dat gekregen talent niet begraven,
maar benutten!
Paulus Tilma, diaken
Foto's: Ton Harbers

Getuigen en belijden
Het derde aspect gaat om getuigen en belijden. Tegenover onze medemens getuigen we
in de caritas hoe we naar de wereld en de
mens kijken. We laten merken dat het leven
van de medemens van waarde is en dat het
respect en zorg verdient. De liefde is om niet,
ze wordt niet beoefend om daarmee andere
doelen te bereiken. Om terug te komen
op Lourdes, hoeveel mensen mogen daar
ervaren dat ze geholpen worden, zonder dat
de hulpverleners daar een ander belang bij
hebben? Daarmee wordt de liefde zelf een
getuige van de Liefde. De zuivere belangeloze
liefde verkondigt het beste wie God is.

Zie ook pagina 11
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Adventsactie
In memoriam

Eén op de zeven baby’s heeft een te laag
geboortegewicht en miljoenen vrouwen en
kinderen wereldwijd lijden honger. Ze kunnen
daardoor nauwelijks ontsnappen aan de
vicieuze cirkel van armoede, ondervoeding en
een gebrekkige opleiding. Slechts weinigen
weten eraan te ontsnappen. De Adventsactie
wil dit jaar vrouwen en kinderen helpen
ontsnappen aan armoede en ondervoeding.
Adventsactie steunt daarom projecten die
ervoor zorgen dat gezinnen zelf groente,
granen en fruit kunnen verbouwen zodat ze
beschikken over gezond en gevarieerd voedsel.
Wilt u een van deze projecten steunen? Uw
bijdrage is enorm welkom, zegt Adventsactie.
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer
NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. Adventsactie.
Meer informatie over de projecten: www.
adventsactie.nl.

3 juni 1964 – 11 november 2020

Anthonius Rigo Loozekoot
Priester van het Aartsbisdom Utrecht
Plots, in zijn slaap, overleed in het huis van zijn moeder in Vleuten pastoor Rigo
Loozekoot. We troffen hem kort geleden nog tijdens de condoleance voor Jan Koster
in Terborg.
Rigo Loozekoot – geboren in 1964 in Utrecht – wist als 12-jarige misdienaar al dat hij
priester wilde worden. Echter pas op 36-jarige leeftijd meldde hij zich als seminarist bij
de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk. Tot die tijd was hij werkzaam bij het GAK,
tegenwoordig UWV. Zijn eerste benoeming in 2006 was als kandidaat-priester in onze
Achterhoek in het parochieverband Doetinchem-Terborg. In januari 2007 werd hij tot
priester gewijd, bleef Rigo Loozekoot werkzaam in deze parochies en woonde hij in de
pastorie in Terborg.

Allen broeders

Naar eigen zeggen, beleefde
hij hier zijn mooiste tijd,
zo schrijft aartsbisschop
Willem Jacobus kardinaal
Eijk in zijn bekendmaking
van het overlijden van Rigo
Loozekoot. ‘In de Achterhoek
heb ik een hele fijne periode
als priester mogen werken in
de wijngaard van de Heer.
In een prachtige omgeving
met vooral open en gastvrije
mensen. ‘Kom maar achterom
hoor pastoor, de deur
staat open’, was een vaak
gehoorde zin. Meer en meer
ben ik gaan houden van het
priesterleven in een (flinke)
plattelandsparochie. Leven in
het ritme van de parochianen. Met hen lachen en huilen en samen verwonderd zijn over
de onmetelijke liefde die God ons telkens schenkt in Jezus Christus. Samen feest vieren
en God danken, binnen en buiten het kerkgebouw.’

Ons medeleven gaat uit naar zijn moeder en familie. Moge de Heer zijn dienaar opnemen
in zijn heerlijkheid.
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Foto: Steven van Woerkom

De gelovigen leerden Rigo Loozekoot kennen als toegewijd priester, benaderbaar en
met een grote voorliefde voor een verzorgde liturgie waarbij de eucharistieviering voor
hem centraal stond. Na de vorming van de HH Maria en Laurentiusparochie in 2011
werd hij eervol ontslagen als lid van het pastorale team en keerde hij terug naar Utrecht.
In deze periode kampte Rigo met depressieve klachten waardoor hij het parochiepastoraat geleidelijk vaarwel moest zeggen. Dat heeft hem veel pijn gedaan. In het
concelebreren, vaak met emeritus-pastoor Theo van der Sman, die hem begeleidde,
vond Rigo Loozekoot gelukkig kracht en troost.
De uitvaartdienst vond plaats op 18 november in de St. Rafaëlkerk in Utrecht, aansluitend is hij gecremeerd.

Op 4 oktober, de feestdag van Sint Franciscus,
heeft paus Franciscus zijn derde encycliek,
genaamd ‘Fratelli tutti’ (Allen broeders),
gepubliceerd. In Assisi vierde de paus de
eucharistie bij het graf van Sint Franciscus. De
paus gaat in 'Fratelli tutti' in op broederschap
en vriendschap als manieren om een betere,
rechtvaardiger en vreedzamer wereld op te
bouwen. Deze broederschap is niet abstract,
maar het resultaat van concrete daden. De
coronapandemie heeft de noodzaak voor
deze solidariteit nog eens extra duidelijk
gemaakt.
De encycliek telt acht hoofdstukken. In het
eerste hoofdstuk signaleert paus Franciscus
een aantal misstanden in de wereld, daarna
stelt hij de parabel van de barmhartige
Samaritaan centraal: hoe reageren we op een
vreemdeling op onze weg?
Een open wereld is volgens de paus belangrijk,
en hij wijst individualisme en doorgeslagen
consumentisme af. Tevens bekritiseert hij de
politieke stromingen van het populisme en
het (neo)liberalisme. Ontmoeting, dialoog en
openheid voor alle culturen zijn volgens paus
Franciscus van groot belang. Ook benadrukt
hij dat vergeving en verzoening noodzakelijk
zijn om na een conflict opnieuw te kunnen
beginnen, waarbij hij onderstreept dat religie
nooit de basis voor geweld mag vormen.
De encycliek is op dit moment in acht talen
beschikbaar, er wordt gewerkt aan een
Nederlandse vertaling. Zie www.vatican.va.

Foto: Vaticaanstad

Wat je in je hart
bewaart, raak je nooit
kwijt.
Dat is de titel van de viering die
gehouden wordt op 13 december.
Ieder jaar op de tweede zondag van
december om 19.00 uur steken de
mensen over de hele wereld een
kaarsje aan.
Wereldlichtjesdag is ingesteld om
stil te staan bij hen die een kind verloren hebben. Het maakt niet uit of het
om een baby, een puber of een volwassen kind gaat. Het verdriet zal er niet
minder om zijn. Een kind sterft altijd
te vroeg. De mensen die dit van dichtbij hebben meegemaakt, dragen dit
gegeven voor altijd met zich mee.
Ook wij willen de mensen die met zo’n
zwaar verlies moeten leven, bijstaan en
een klein lichtpuntje schenken in deze
toch al moeilijke tijd.
Al vele jaren komen we voor de hele
parochie op die tijd samen in de katholieke St. Martinuskerk van Gendringen.
In een viering van muziek, gedichten en
gebed proberen we steun en troost te
bieden aan hen die te maken hebben
met het verlies van een kind.
Ondanks corona willen we toch
bij elkaar komen. Natuurlijk met
het in acht nemen van de verplichte
maatregelen.
Wij vragen aan ieder die bij deze viering
aanwezig wil zijn, om zijn/haar eigen
gegevens (naam, telefoonnummer) aan
te leveren bij binnenkomst van de kerk.
De deuren staan voor iedereen die
deze viering wil bijwonen open vanaf
18.30 uur.
De viering is ook te volgen of later
te beluisteren via: Kerkdienstgemist,
Gendringen.
De werkgroep Wereldlichtjesdag
Willa Holterman, Dinxperlo

Een kaartje…
U kent vast wel iemand in uw omgeving
die weinig of geen bezoek ontvangt en
eenzaam is. Zeker tijdens de feestdagen valt
de eenzaamheid zwaar, niet alleen door de
coronamaatregelen. Wat is het dan mooi om
van iemand uit de buurt een leuke kaart te
ontvangen met lieve wensen.
Dat kost nauwelijks moeite en u doet er
eenzame mensen een groot plezier mee.

Geloven Nu

Vorming & Toerusting

Wat is een Geloven Nu–
groep? In een kleine groep
spreken we aan de hand van een
Bijbelverhaal met elkaar over geloof en
leven. De vragen bij de Bijbeltekst nodigen
uit tot inspirerende gesprekken over de
actualiteit van kerk en geloof.
Er is alle ruimte voor persoonlijke vragen
en ook het Bijbelverhaal wordt nader
toegelicht. De groep is open voor iedereen: katholiek, protestant, gelovig of
niet-gelovig.
Er zijn twee groepen: één in Doetinchem
en één in Terborg.
De groep in Doetinchem komt samen op:
Woensdag: 20 januari, 24 februari en
		
24 maart 2021
Tijd:
14.30 - 16.00 uur
Plaats:
OLVrouw, Doetinchem.
De groep in Terborg komt ongeveer om
de vier weken samen in De Huiskamer,
Hoofdstraat 39 in Terborg.
De bijeenkomsten worden in het voorjaar
geleid door Berrie Daalhuizen, pastoraal
werker. De data worden vastgesteld in
onderling overleg.

Spreker: Nico Wissing
Thema: Natuur inclusief,
leven, wonen en werken

Jezus’ geboorte in het
licht van de evangelies
Zowel in het evangelie van Matteüs als
in dat van Lucas vinden we een geboorteverhaal van Jezus. Beide evangelisten
belichten op een geheel eigen wijze de
geboorte van Jezus. Wat is het eigene van
hun verhalen, waar verschillen ze?
Op weg naar Kerstmis houden we
beide geboorteverhalen tegen het licht en
zoeken we naar de actuele betekenis van
de verhalen voor ons nu om ons voor te
bereiden op Kerstmis, het geboortefeest
van Jezus.
Maandag: 21 december
Tijd:
19.30-21.00 uur
Plaats:
Petrus en Pauluskerk, Ulft
Dinsdag: 22 december
Tijd:
19.30-21.00 uur
Plaats:
OLVrouw, Doetinchem
Aanmelding
Graag van tevoren opgeven!
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

Nico Wissing uit Megchelen
staat bekend als landschapsarchitect. Dat zegt al iets over de
reikwijdte van zijn creatief denken. Nico
is een bevlogen ontwerper daar waar het
gaat over het in harmonie laten samengaan van steen, beton en planten. Met
name de uitwerking van groen op de mens
is voor hem een eindeloze inspiratiebron
om voor kleine en grote opdrachtgevers
een atmosfeer te creëren waarin de mens
gedijt. Zijn opvallende en soms tegendraadse manier van werken heeft hem
uitnodigingen in binnen- en buitenland
opgeleverd voor de aanleg van tuinen en
parken. Op zijn website (www.nicowissing.
nl) zijn daarvan prachtige voorbeelden te
zien.
Als betrokken ‘Achterhoeker’ laat Nico
ook zijn stem horen daar waar het gaat
om een toekomstperspectief voor hen
die voor hun inkomen afhankelijk zijn
van de opbrengsten van hun grond. Hier
zijn veranderingen op til, waarbij ook het
landschap in de Achterhoek zal worden
betrokken. Zijn visie mag in sommige
opzichten als controversieel worden
betiteld, maar hij is realist genoeg om te
beseffen dat de veelheid van belangen
een aanpak vereist, die perspectief biedt
voor alle betrokkenen. Het besef dat de
mens een onlosmakelijk onderdeel is van
de natuur werkt door in de ontwerpen die
momenteel door Nico en zijn medewerkers worden vervaardigd. Bestendig en
duurzaam bouwen in harmonie met
natuur en schepping. Op deze avond
zal Nico ons deelgenoot maken van zijn
visie op wonen, werken en leven in de
Achterhoek van morgen.
Datum: Donderdag 28 januari
Plaats:
Kerkelijk Centrum De Wingerd
Aanvang: 20.00 uur
Entree: € 5,00
Let op! Op de website www.pgdoetinchem.nl komt u via ‘Over de diensten’ en
‘Vierplek De Wingerd’ bij het coronaprotocol met de actuele maatregelen die van
toepassing zijn voor deze bijeenkomst.
Foto's: Nico Wissing
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De Zeven Vreugden van Maria (7/7)
De geboorte van Jezus
Tekst:
De derde vreugde van Maria was haar Godd’lijk kind.
geboren in de stad van David, Redder die verbindt.
De Redder die verbindt, is hij, gezegend voor altijd
Refrein:
Oh Vader, Zoon en Heilige Geest
Oh Vader, Zoon en Heilige Geest
Uit de traditionele Newfoundland folksong ‘The Seven Joys of Mary’
(tekst en arrangement: Ben Simmes)
Een van de meest voor de hand liggende vreugden van Maria is
uiteraard de geboorte van Jezus Christus in Bethlehem.
Rond 21 december vierden de Germanen al ruim voor de jaartelling hun zogenoemde midwinter- of joelfeesten (winterzonnewende)
waarbij luid schreeuwend het boze werd verjaagd en het licht werd
begroet. Rond de Middellandse Zee vereerde de bevolking in deze
periode de zonnegod die, afhankelijk van de regio, Ra, Helios of Sol
Invictus werd genoemd. In de vierde eeuw zorgden keizer Constantijn
de Grote en bisschoppen van de vroege Kerk ervoor dat voortaan
op 25 december Kerstmis werd gevierd. De motivatie voor de keizer
lag daarin dat Jezus het ‘Licht van de Wereld’ werd genoemd. Het
vieren van de geboorte van Jezus op deze datum kreeg navolging in
de westers-christelijke wereld en in sommige kerken van het oosters
christendom. In de oosterse kerken, zoals de Russisch-Orthodoxe Kerk,
wordt Kerstmis 13 dagen later gevierd.
Hoewel Pasen theologisch gezien belangrijker is, wordt buiten de
liturgie het kerstfeest in het Westen veel nadrukkelijker gevierd. De
aansprekende en blije thematiek van het kerstverhaal, maar ook
de vercommercialisering in de twintigste eeuw hebben Kerstmis tot
het voornaamste familiefeest van het jaar gemaakt. Verschillende
elementen in de wijze waarop men het feest viert, gaan terug op
voorchristelijke tradities.
De huidige tradities rond het kerstfeest zijn van land tot land verschillend, zoals ze ook lang niet allemaal even oud zijn. Duidelijk is dat
de Amerikaanse volkse en commerciële kerstgewoonten overal
elders in de wereld doordrongen. Zo was de oorspronkelijke kerstman waarschijnlijk de bisschop St. Nicolaas van Myra, maar werd de
uitdossing van huidige kerstman bedacht door Coca-Cola. Rood-wit
kleurt hij immers goed bij het logo van de dorstlesser… De kerstboom

Foto: Ton Harbers

(een spar!) komt als vruchtbaarheidssymbool al voor bij de midwinterfeesten waar de Germanen een groene boom in het huis of op het
erf zetten. Vanwege deze heidense symboliek is de boom jarenlang
geweerd door de kerk. Echter door theologische interpretaties dat de
boom een voorafbeelding is van het hout van het kruis van Christus'
lijden en offerdood én de verwijzing van het groene sparrenhout
naar de kribbe en het eeuwig leven dat door Jezus bewerkstelligd en
verdiend werd, herkreeg de boom zijn positie als kerstsymbool.
Het woord kerstmis betekent eigenlijk ‘Christus-mis’, omdat dit feest
gewijd is aan de geboorte van Jezus die de christus (de gezalfde)
wordt genoemd. Het woord kerst is uit het woord christus ontstaan; zo
betekent kerstenen bijvoorbeeld ‘christelijk maken’.
Tenslotte…
Aanleiding voor deze serie artikelen in de Vreugdebode was de komst
- eind 2019 - van de icoon die in de OLV-kerk in Doetinchem zichtbaar
is. Met deze aflevering komen we aan het einde van de reeks ‘De
Zeven Vreugden van Maria’. Daarin hebben we u meegenomen naar
de periodes waarin deze vreugden werden beleefd door de moeder
van God.
Michiel Pouwels

Kerst op de Kranenburg
In de periode tussen Sinterklaas tot en met de zondag na Driekoningen wordt in
het Heiligebeeldenmuseum wederom de kerstgroepententoonstelling gehouden
onder de naam Kerst op de Kranenburg. Honderden (internationale) kerstgroepen uit de verzamelingen van Riet Rutting en Joop Arends zijn te bewonderen.
Riet Rutting bezit ruim 300 groepen uit de hele wereld waarbij de nadruk ligt
op landen met een rijke kersttraditie, zoals Duitsland, Italië en Oostenrijk. Joop
Arends exposeert voornamelijk groepen en afbeeldingen met de Heilige Familie.
De groepen zijn in een sfeervol kerstdecor uitgestald in de Antonius van Paduakerk
op de Kranenburg bij Vorden, gelegen aan de Ruurloseweg. Het museum toont
ook kerstgroepen uit eigen verzameling, onder andere de bij de kerk horende
groep in een mooie grot. De organisatoren adviseren u dringend om NIET tijdens
de kerstdagen op bezoek te komen, vandaar de langere expositieperiode.
Kerst op de Kranenburg is dagelijks geopend vanaf 10.30 uur tot en met 10
januari, behalve op eerste kerstdag en nieuwjaarsdag.
Meer informatie - adresgegevens en kosten voor entree - vindt u op www.
heiligenbeeldenmuseum.
8 I
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Drieluik Pieter Coecke van Aelst.

‘Overvraag me niet’
Gedachten van God over mensen als uitnodiging voor de
gebedsviering van zondag 7 februari 2021 om 10.00 uur in de
Mauritiuskerk in Silvolde.
Stel je toch eens voor dat God menselijke trekken heeft en dat Hij
bij tijd en wijle horend dol wordt van alle vragen die wij mensen
zeker in deze onzekere, problematische tijden bij hem neerleggen.
Zou het dan kunnen dat Hij reageert als verwoord in het onderstaande gedicht?
‘Overvraag mij niet!’ Gedachten van God over mensen

Ik word soms zo moe
van al die vragen,
al die smeekbedes,
al die wensen en verlangens.
God, wil je dit doen?
God, wil je dat regelen?
Wil je me helpen met mijn huiswerk?
Wil je zorgen dat ik de wedstrijd win?
Hongerigen te eten geven?
Voor vrede zorgen?
De pandemie beëindigen?
Wat vragen ze toch veel
die mensen op de aarde.
Hoe komt dat toch?...............
Ja, hoe komt dat toch? En hoe zou God er naar ons idee op
reageren? Dichter Gerard van Midden geeft ons zijn visie. En
wij? Wij willen er graag met u over nadenken, inspiratie zoeken
bij woorden uit de Schrift en voor God brengen wat we op ons
hart hebben. Weet u daarom ofwel in het kerkgebouw of via de
livestream (internet) van harte welkom.

Gedachten bij een
naderende kerst
Wanneer je als bestuurslid deze vaste
column schrijft, is er altijd de vraag:
waarover ga ik schrijven? Als bestuurslid
Gebouwen zou het logisch zijn om over
een van de kerken of over andere panden te schrijven, er speelt
immers genoeg.
Dit is ook veiliger omdat ik nu eenmaal meer weet van en over
gebouwen dan over andere geloofszaken. Toch merk ik dat
er ook andere zaken voorbij komen die mij persoonlijk bezig
houden en die niet direct met mijn portefeuille te maken hebben.
Zo is de discussie over de invloed van corona op tal van aspecten
in ons dagelijks leven thans heel actueel. Discussies bijvoorbeeld
over het te verwachten aantal personen dat te gast mag zijn met
kerst.
Voor ons als goed katholieken zijn we natuurlijk minstens zo
benieuwd naar de (on)mogelijkheden van de kerstvieringen.
Immers, Kerstmis is jaarlijks een belangrijk moment in ons
drukke leven. Een traditie zo u wilt. En hoewel tradities ook wel
langzaam evalueren, zou een jaar zonder kerkviering toch een
groot gemis zijn.
Wat mij hierbij nog extra bezighoudt, is de ontwikkeling dat

Elders in deze Vreugdebode kondigen we de komende, jaarlijkse actie
Kerkbalans aan. Er is echter ook een mogelijkheid om periodieke giften
in geld te schenken aan de kerk. Het betreft een bijdrage voor vijf
jaar van jaarlijks tenminste 150 euro. Het voordeel daarvan is dat uw
kerkbijdrage dan volledig aftrekbaar is van uw belastbaar inkomen.
Bijvoorbeeld: U geeft 150 euro per jaar. Bij een belastingtarief van
42% krijgt u dan 63 euro per jaar terug van de belastingdienst en
betaalt u netto uiteindelijk 87 euro. Om gebruik te kunnen maken
van deze mogelijkheid, adviseren we u om bij ons secretariaat een
overeenkomst ‘Periodieke gift in geld’ op te vragen. Ook als u hierover
nog vragen heeft: bel of mail ons secretariaat@mlparochie.nl

Kerstmis er vooral is om te eten, te drinken en gezellig samen
te zijn al of niet met cadeaus. Ik gaf al aan dat tradities ook

VAN DE BESTUURSTAFEL

Aantrekkelijk periodiek schenken!

evolueren, zo is de tijd van de nachtmis met daarna brood met

worst ook al even geleden. Ik zeg niet dat ik dit alles met lede
ogen aanzie, maar een beetje traditioneel denken is mij ook niet
vreemd.

Dus mijn kerstfeest zal niet in een volle herberg of bij een stal

plaatsvinden. Maar ik hoop dat we Kerstmis op gepaste wijze
kunnen vieren. En voor mij is het mooiste cadeau dat we dit nog

KIEK-INFO OLV Doetinchem

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

steeds in de katholieke traditie kunnen vieren en die begint op
kerstavond in de kerk.

Ruud Engelaar
Foto:Ton Harbers
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Liefde voor de Middeleeuwen
Diaken Paulus Tilma
September, oktober en november waren drukke maanden voor
onze kandidaat-priester Paulus Tilma. De start in Doetinchem in
onze parochie, nog even afstuderen, de voorbereidingen voor zijn
diakenwijding, verhuizen naar een nieuwe plek en alles inrichten en
regelen, in retraite op de Abdij van de Slangenburg en dan is het
plotseling toch zaterdag 7 november waarop-je in de kathedraal in
Utrecht door kardinaal Eijk tot diaken wordt gewijd. Helaas mochten
daar maar 30 genodigden bij aanwezig zijn en daar ben je snel aan
als je je familie,
vrienden, medestudenten en
Achterhoekse
collega's uitnodigt.
Bijgaande foto’s
zeggen meer dan
1.000 woorden.

Over de lotgevallen van de Collectie Mengelberg gaat de tentoonstelling ‘Liefde voor de Middeleeuwen’, die nog tot eind juni 2021 te zien
is in Huis Bergh in ‘s-Heerenberg.
In mei 1920 arriveerden op Huis Bergh 177 schilderijen, beeldhouwwerken en zilveren voorwerpen. De collectie was door kasteelheer
Jan Herman van Heek gekocht van de erven van Friedrich Wilhelm
Mengelberg uit Utrecht. Voor Mengelberg – bekend als fabrikant
van rijk gedecoreerde interieurs van katholieke kerken – waren de
Middeleeuwen dé inspiratiebron. Zijn verzameling kunstwerken
fungeerde als een studieverzameling, als voorbeeld voor zijn eigen
werk. Van Heek begon met selecteren. De werken die hij bewonderde,
kregen een mooie plaats in het kasteel. Andere werden verkocht,
weggegeven of opgeslagen. Wat Mengelberg had verzameld – vroege
Italiaanse schilderijen, laat- middeleeuwse religieuze schilderijen en
beeldhouwwerken – breidde Van Heek uit tot een indrukwekkende
collectie.
In 1939 brandde het kasteel grotendeels af. Ook veel voorwerpen
uit de Collectie Mengelberg gingen verloren, juist de mooiste die
Van Heek geselecteerd had. In 2018 en 2019 hebben onderzoekers
uitgezocht hoe de Collectie Mengelberg oorspronkelijk was samengesteld. Alle 93 religieuze schilderijen, 55 beeldhouwwerken, 21 profane
schilderijen en acht stuks religieus vaatwerk zijn beschreven en zo
mogelijk afgebeeld in een catalogus die kan worden gedownload op
www.huisbergh.nl.
De tentoonstelling Liefde voor de Middeleeuwen: de Collectie
Mengelberg op Huis Bergh loopt tot en met 27 juni 2021, Kijk op
de website voor actuele openingstijden en reserveer daar een
toegangskaart.
Impulz

Adventsactiviteit
Om mensen in deze tijden van corona een hart onder de riem
te steken, om er in de donkere dagen voor kerst te zijn voor
onze naaste, organiseert Impulz op zaterdag 19 december
een adventsactiviteit. We verzamelen vanaf 14.30 uur in de
parochiezaal van de Mariakerk in Didam, waar we worden
verwelkomd met warme chocolademelk. Na een gezamenlijke
gebedsviering voorgegaan door vicaris Hans Pauw (start om
14.45 uur), gaan we vanaf 15.00 uur in kleine groepjes langs
mensen (die van tevoren geïnformeerd zijn over de actie) thuis
om op gepaste afstand aan de deur een praatje te maken en
een noveenkaars cadeau te geven.
Mochten de regels rondom Covid-19 veranderen, dan wordt de
activiteit daar uiteraard op aangepast.
Je kunt je aanmelden via het Facebookevent of per e-mail aan
Marcel of Edwin.

Foto's: Caroline Wenting van het Bisdom
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Caritas

Dopen in het voorjaar
Vanaf half juli was er weer de mogelijkheid
om uw kind te laten dopen met inachtneming van de nodige hygiënemaatregelen, het
bewaren van de anderhalve meter afstand en
met niet meer dan dertig personen.
Er wordt individueel gedoopt, dus niet met
meer dopelingen tegelijk, zoals eerder te
doen gebruikelijk was. We zetten dit in het
voorjaar ook voort.
Wilt u uw kind laten dopen, dan kunt u zich
aanmelden bij het Centraal Aanmeldpunt
Dopen van onze parochie. Een aanmeldformulier vindt u op de website van de parochie.
Na de aanmelding ontvangt u van het
Centraal Aanmeldpunt mogelijke data voor
de doop.
De doopheer maakt vooraf met u een afspraak
om de doop voor te bereiden.
Deze coronatijd is onzeker en veranderingen
en aanpassingen zijn altijd weer mogelijk.
Daarom houden we u op de hoogte niet alleen
via de Vreugdebode, maar ook via de website
van de parochie (www.maria-laetitia.nl) en
de facebookpagina van de parochie.

Actie Kerstattentie 2020
In de Vreugdebode 2020 nr. 6 heeft u kunnen lezen dat de kerstpakkettenactie dit jaar wordt aangepast. Er is een oproep gedaan om geld in te
zamelen. Op dit moment is er al ruim € 1.500 ontvangen, waarvoor hartelijk dank. Een mooi begin van deze actie, maar we zijn er nog niet.

Uw giften blijven welkom op IBNA nr.

NL53 RABO 0159 066085
t.n.v. PCI Maria Laetitia, inzake kerstattentie 2020
We hebben dit jaar samenwerking gezocht met onder andere Stichting Mini Manna
Ulft-Doetinchem; Voedselbank Doetinchem en Protestantse Gemeente Doetinchem.
Deze samenwerking maakt het mogelijk om een mooi cadeaupakket te maken voor ruim
500 gezinnen en alleenstaanden in de gemeenten Doetinchem en Oude IJsselstreek.
Natuurlijk proberen we zoveel mogelijk mensen te bereiken binnen alle locaties van
Parochie Maria Laetitia, dus ook in Azewijn en Dinxperlo.
Al deze organisaties hebben op eigen wijze hart voor mensen die te maken hebben met
armoede en/of financiële noden. Ons motto is: omzien naar elkaar!
Deze attentie is een blijk van aandacht en ondersteuning. Een extraatje in de dure decembermaand, aan het einde van een bijzonder jaar.
We rekening op uw steun!
Namens de voorbereidingsgroep Kerstattentie 2020,
Martin Liefrink en diaken Cor Peters
Foto: Ton Harbers

Berrie Daalhuizen, pastoraal werker
elen

smidd

Leven

Geef vandaag voor
de kerk van
morgen
Van 16 tot en met 31 januari wordt de jaarlijkse
Actie Kerkbalans gehouden. Ook bij u kloppen
we aan. Dit jaar vragen we nog nadrukkelijker om uw bijdrage. Corona heeft immers tal
van sectoren in de samenleving getroffen, dat
zien we elke dag op het nieuws, in de krant of
horen we uit gesprekken van mensen die hun
baan kwijt zijn.
Je zou er misschien niet meteen aan denken,
maar ook onze parochie is fors geraakt door de
gevolgen van het virus. Bijvoorbeeld doordat er
heel lang geen vieringen met publiek konden
plaatsvinden, zijn de inkomsten sterk teruggelopen. Terwijl de kosten voor de parochie
wel gewoon doorliepen. Ook het pastorale
werk ging gewoon door, gelukkig. Maar daar
stonden minder inkomsten tegenover.
Laat de parochie daarom niet in de steek: steun
uw eigen plaatselijke geloofsgemeenschap
en geef dit jaar iets extra’s aan Kerkbalans.
Zonder uw bijdrage kan de parochie haar
werk niet blijven doen. Onze parochie is door
de Belastingdienst als ANBI erkend en dat
betekent dat uw gift fiscaal te verrekenen is.
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Hebt u hulp nodig of kent u iemand die hulp nodig heeft?
Misschien kan de PCI u helpen.
U kunt contact opnemen met de plaatselijke werkgroep:
-

Azewijn:
Dinxperlo:
Doetinchem:
Etten:
Gaanderen:
Gendringen:
Megchelen:
Silvolde/Varsseveld:
Terborg:
Ulft:
Wijnbergen

Riet Koster
Frans Vreemann
Martin Liefrink
Ben Preijer
Ria Aarntzen
Ans Robben
Joke Wilting
Frans Ros
Wilma Elfrink
Maria Steentjes
Wim Loeven

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

U kunt ook een e-mail sturen naar: pci@mlparochie.nl.
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Wij zijn er voor u.
Uitvaartverzorgers Ellen Wezendonk, Ilse Zenhorst en André Zaalmink

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

188x87 Adv Monuta Ulft.indd 1

30-10-19 09:32

Gezellig even
bijkletsen in
onze brasserie?

Voor ontwerp, aanleg, bestrating
en onderhoud van uw tuin!
Onderhoudsabonnement op maat!
Wij helpen u bij de werkzaamheden in uw tuin.
Van kleine klusjes tot groot onderhoud.
Bel ons gerust voor advies.

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

Telefoon 06 - 227 90 338 www.helminghoveniers.nl

De Roode Leeuw. Het moment is daar.
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Parochie Maria Laetitia

Foto's: Present

Present Doetinchem blijft actief, ook tijdens corona. Dat is niet altijd
makkelijk, maar wel nodig. We blijven ons inzetten om de mensen
die graag iets willen betekenen voor een ander en de mensen die het
vooral ook in deze tijd zwaar hebben met elkaar te verbinden. Een
Presentproject is meer dan een gezellig uitje: het is werk dat nodig is
en niet vanuit huis kan worden gedaan. Zo ziet de RIVM het zelf ook,
hebben ze ons laten weten.
Aandacht op 1,5 meter afstand
Bij alles wat we doen, houden
we rekening met de op dat
moment geldende maatregelen,
we houden 1,5 meter afstand,
maken ons gereedschap goed
schoon, dragen mondkapjes
wanneer dit nodig is, enzovoort. Daarnaast koppelen we vrijwilligers
aan mensen die wel een moment van aandacht kunnen gebruiken.
Door het sturen van een kaartje, een kleine attentie aan de deur te
hangen of online/telefonisch contact.
Help gevolgen corona verzachten
Ook de politiek onderschrijft het belang van de projecten van Present.
Zo riep Gert-Jan Seegers tijdens het Kamerdebat over de coronamaatregelen op 14 oktober het kabinet op om in gesprek te gaan met
organisaties zoals Present, Humanitas en de Zonnebloem om hen nog
beter in staat te stellen om de sociale en praktische gevolgen van de
coronamaatregelen op te vangen en te verzachten.
Pilotproject Sociaal Groen
Present is gestart met een pilotproject van drie jaar onder de
naam ‘Sociaal Groen’. Sociaal
Groen houdt in dat groepen
vrijwilligers in wijken met
veel sociale huurwoningen
tuinen van ouderen en kwetsbare inwoners opknappen en
duurzaam beplanten. Deze
mensen kunnen zelf hun tuin
niet bijhouden en verkeren vaak
in een sociaal isolement.
Vrijwilligers onderhouden de tuinen
De tuinen worden na de ‘make over’ voor een afgebakende periode
bijgehouden door vrijwilligers, waardoor er meer betrokkenheid
ontstaat in de wijk. Daarnaast wordt de leefbaarheid verbeterd. Na een
paar jaar is de tuin onderhoudsarm. Sociaal Groen is een win-winsituatie: aan de ene kant wordt het sociaal isolement van bewoners
doorbroken en aan de andere kant worden tuinen groener en neemt
de biodiversiteit toe. Tijdens de pilot worden in het voorjaar en najaar
vijf tuinen per keer verduurzaamd. Binnen het project werkt Present
samen met Sité, de gemeente Doetinchem, BUHA en Buurtplein BV.
Zelf Present zijn?
Wil jij ook iets betekenen voor iemand? Kijk dan op www.presentdoetinchem.nl of neem contact op met Josefien Nahuis, projectcoördinator
van Present Doetinchem:
josefiennahuis@presentdoetinchem.nl of
tel. 06 - 48 60 89 93.
Wil je op de hoogte blijven van onze
projecten, kijk dan op www.facebook.com/
PresentDoetinchem/.

Een puzzelstuk in
Gods wereld
Het is een mooie zondag in september als
we tijdens een weekend met vrienden in
het Teutoburger Woud de prachtig uitgebouwde St. Matthäuskirche van het stadje
Melle binnenlopen: Eine Augenweide,
een lust voor het oog! In de hoek van de
kerk valt mijn oog op een houten kruis waarop in het model van
puzzelstukjes de foto’s zijn geprikt van de kinderen die juist die
ochtend hun Eerste Heilige Communie ontvingen. Bij het kruis de
tekst: ‘Ik ben een puzzelstuk in Gods wereld’. Wat een prachtige
metafoor. En in mijn hoofd komen beelden op van God, die op zijn
knieën op hemelse grond zit met voor zich puzzelstukjes van ‘een
grote menigte die niemand tellen kan’ (boek Openbaring 7, 9) en
waarvan alleen God weet hoe die tot een passend, kleurrijk en
harmonisch geheel kunnen worden. Alleen het idee al, want wie
zouden bijvoorbeeld samen de randen vormen en houvast geven
aan het geheel. Wie zal het zeggen.
Zondag 1 november was ik in de viering van Allerheiligen waar we
de Zaligsprekingen uit het Evangelie van Mattheüs (Mt 5, 1-10)
lazen. We waren met nog geen 30 mensen in de kerk. Zo jammer,
want wat had ik iedereen Jezus’ hoopvolle, vertrouwenwekkende
woorden gegund die samengevat zeggen dat we zalig – of zo u
wilt – gelukkig zijn als kind van God.
Later thuis komt er een herinnering in me op, want als kind dacht
ik te horen tot de uitverkorenen. Wij waren niet arm of verdrietig. Gelukkig leden we geen honger en dorst, werden we niet
vervolgd, zaten we niet gevangen en probeerden we in vrede met
iedereen te leven. Ik zag mensen als puzzelstukjes met kinderlijke
beelden van hun problemen.
Pas later ben ik gaan inzien dat we allemaal de puzzel in onszelf
moeten leggen, de ‘puzzel van het kind van God’. Die werd voor mij
opnieuw gelegd toen Ben Donderwinkel ons tijdens onze rondreis
door Israël bij de kerk van de Zaligsprekingen Jezus’ woorden
meegaf zoals we ze in onze dagen kunnen verstaan. Ben haalde
de deksel van de doos met de stukjes van onze diep menselijke
zoektocht naar geluk. „Wat een geluk heb je”, zo las hij, „als je
weet dat je niet alles kunt begrijpen en je gedachten de ruimte
kunt laten om te fladderen, want als je dat kunt, kun je verwondering voelen en betovering. Wat een geluk heb je als je kunt
huilen, als je je verdriet niet verstopt, want als je dat kunt, kunnen
anderen je troosten. Wat een geluk heb je als je niet steeds je best
hoeft te doen om groter of sterker te lijken dan je bent, want dan
kunnen anderen jou helpen. Wat een geluk heb je als je opmerkt
dat dingen niet eerlijk zijn, want als je daar opstandig van wordt,
kan er iets veranderen. Wat een geluk heb je als je het fijn vindt
om met andere mensen vreugde en verdriet te delen, want alleen
dan kun je jouw gevoelens echt met hen delen. Wat een geluk heb
je als je kunt zeggen wat je op je hart hebt, ook als dat geen leuke
dingen zijn, want in die openheid raakt je hart niet overvol, blijft er
ruimte voor wat fijn is, mooi en ontroerend en blijft er een plaatsje
vrij voor God. Wat een geluk heb je als mensen je afwijzen om je
eerlijkheid, want dan kun je je plek zoeken tussen mensen die je
van harte accepteren. Wat een geluk heb je als God belangrijk is
voor je leven, want dan kun je de wijsheid vinden die God vanaf
het begin voor de mens heeft neergelegd.”

TORENTJE, TORENTJE BUSSEKRUIT

Present: vooral nu actief!

Voor nu is het een prachtige maar ingewikkelde puzzel waar ik
straks onder de kerstboom – figuurlijk gesproken – nog eens
voor op de knieën wil. Vast en zeker zit ik er niet alleen. Mag het
een zalig kerstfeest zijn te midden van uw puzzelstukjes in Gods
wereld… Wat een geluk hebben wij.
Joop Kraan
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Azewijn-Ulft-Varsselder/Veldhunten

AZEWIJN

Mededelingen
Locatieraad:
Voorzitter/catechese: Annie Venes, lid pastoraatsgroep,
0315 - 37 72 43, annie.venes@hotmail.com
Liturgie:
Anny Hermsen, 0314 - 65 19 22, familiehermsen@gmail.com
Budgethouder/diaconie: Paulien Roelofzen, 0314 - 65 18 33,
paulienroelofzen@live.nl
Kerkhofbeheer:
Harry Kobessen, 06 - 10 23 03 29 (tussen 18.30 en 19.30 uur),
kerkhofbeheer@kerkazewijn.

Communie thuis:
Elke eerste vrijdag van de maand, info Annie Venes.
Overlijden:
De uitvaartondernemer neemt contact op met de weekwacht,
die op zijn/haar beurt contact opneemt met de betreffende
geloofsgemeenschap.
Kerkberichten:
E-mail: redactie@kerkazewijn.nl
Post: envelop in de brievenbus Mattheusplein 1 (aan de buitenmuur
van de Mariakapel) onder vermelding van kerkberichten.

Maandagmorgenontmoeting
De maandagmorgenontmoeting is een begrip
geworden voor een groep
bejaarden en eenzamen in
Azewijn. Begonnen in de
pastorie, later in de sacristie en toen de trapjes een
belemmering vormden,
werd het de kantine van
de voetbalclub.
De plek van samenkomen,
gezellig een kop koffie
met iets lekkers van de
Azumse bakkers. Soms
kwam er iemand van het
pastorieteam, om samen
een viering te doen.
Sinterklaas kwam ook op
bezoek, dat was één van
de hoogtepunten. Het
koffiedrinken werd uitgebreid met een lunch.
Het was gezellig, maar de
corona deed inbreuk op dit samenkomen. De locatieraad bezorgde
de bezoekers een handzeeppompje en een bemoedigend gedichtje.
Onlangs kregen de mensen van de Ontmoetingsclub cup-cakes
aangeboden met de tekst: ‘Een nieuw besluit is genomen, we mogen
voorlopig niet meer samenkomen. Maar de zoetigheden van het leven
kunnen we nog steeds beleven.’
De cup-cakes waren gebakken door een Azumse bakster. Al met al een
hartverwarmend gebaar!

ULFT

Mededelingen
Openingstijd Mariakapel:
iedere dag van 9.00 tot 17.00 uur.
Communie aan huis:
Eens per maand brengen enkele mensen binnen onze geloofsgemeenschap 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.

Tweede kerstdag Kerstherberg Ulft
(Oer) geannuleerd

De locatieraad

Administratie kerkhof
Het kerkhof Azewijn ziet er goed uit. De kerkhofploeg zorgt voor het
onderhoud.
De administratie werd gedurende 14 jaar bijgehouden door Harry
Kobessen. Hij heeft alle graven in kaart gebracht. Van ieder graf werd
bijgehouden wanneer de grafrechten waren verlopen. Harry stuurde
de desbetreffende familie een rekening. Ook bij een nieuw graf werd
alles geregistreerd. Alle hulde voor Harry. Maar jammer genoeg is hij
ermee gestopt. We willen hem heel hartelijk bedanken voor het geweldige werk dat hij heeft gedaan. Eerder heeft hij al meegedaan in het
voormalig kerkbestuur. Ook hierin was hij actief en correct. We zullen
Harry een attentie aanbieden namens het parochiebestuur
14 I
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De kerstherberg op tweede kerstdag kan dit jaar helaas niet doorgaan,
dit vanwege de coronapandemie. De Kerstherberg is in 2007 ontstaan

uit een initiatief van de toenmalige Parochie De Verrijzenis. Het doel is
een samenkomst om samen het kerstgevoel te beleven. Juist in deze
tijd zou je dat ook willen, echter de gezondheid gaat voor.
In 2021 willen we de kerstherberg weer organiseren. Wij verwelkomen
u dan graag weer in het clubgebouw van Schutterij de Eendracht Ulft
(Oer).
De organisatie van de Kerstherberg wenst iedereen een zalig kerstfeest, geluk en gezondheid.

Gedoopt
08-11-2020:
Ben en Twan Ketelaar, Julianaweg 32a, Megchelen.
Welkom als nieuwe parochianen.

Overleden
30-09-2020:
- Marcel Siemes, Wavelo 35, Didam. 55 jaar.
Zijn crematieplechtigheid heeft plaats gehad op 7 oktober 2020.
02-10-2020:
- Doortje Helming-Ubbink, Kempermanstraat 1, Ulft. 95 jaar.
Haar crematieplechtigheid heeft plaats gehad op 9 oktober 2020.
03-10-2020:
- Bennie Geurtsen, Kerkstraat 21, Ulft. 87 jaar.
Zijn uitvaartdienst en begrafenis hebben plaats gehad op
8 oktober 2020.
15-10-2020:
- Hans van Hooft, van Nispenstraat 28, Ulft. 89 jaar.
Zijn crematieplechtigheid heeft plaats gehad op 22 oktober 2020.
21-10-2020:
- Peter Brouns, Hutteweg 8, Ulft. 69 jaar.
Zijn uitvaartdienst en begrafenis hebben plaats gehad op
27 oktober 2020.
26-10-2020:
- Theo Stevering, Piet Molpad 43, 93 jaar.
Zijn uitvaartdienst en crematieplechtigheid hebben plaats gehad
op 31 oktober 2020.
Wij wensen hun nabestaanden veel sterkte!

VARSSELDER-VELDHUNTEN

dit jaar doen met alleen een bezoekje aan het mooi verlichte kerkhof.
We bedanken iedereen die hierbij aanwezig is geweest en hopen dat
het een avond vol warme herinneringen en troost heeft mogen zijn
voor de families.

Eerstvolgende viering
Tja, hierin hebben we niet veel keus. Graag hadden we u uitgenodigd
voor een sfeervolle Herdertjestocht en een mooie Kerstavondviering.
We hebben als werkgroep het volgende besloten:
Dat wat we u van harte wensen voor het nieuwe jaar is niet te koop in
een winkel. Dat is in deze tijd een meevaller. We blijven thuis.
Onze allerbeste wensen voor een Zalig Kerstfeest en een Goed 2021
komen hopelijk op deze manier naar u toe!
Het blijft beide kerstdagen wel mogelijk om het kerkgebouw in
bescheiden kerstsfeer te bewonderen. Loop gerust even binnen. Het
knik-engeltje wacht weer op u.
U hoort in het nieuwe jaar weer van ons.
Lieve groet van Diane, Maria, Petra, Ingrid, Karin en Nelleke
‘We blijven Sterk voor de Kerk

			
			
			
			

Onthoud van het oude jaar
alleen de mooie dingen
En spring met nieuwe moed
het onbekende tegemoet.

2019 – ALLERZIELEN – 2020
In Memoriam

Maria Laetitia Parochie Geloofsgemeenschap H.H. Martelaren
van Gorcum, Varsselder - Veldhunten.
In liefde en dankbaarheid gedenken wij hen die ons het afgelopen jaar in de dood zijn voorgegaan.
We bevelen hen aan in de liefde van God:
-

Frans Venhorst
Jos Weustink - Temming
Ben Hendriksen
Toos Reulink - Schepers
Jan Ditters
Greet Offenberg - Kempers
Miets Zweers - Fischer

67 jaar
86 jaar
73 jaar
85 jaar
86 jaar
76 jaar
90 jaar

Mogen ze rusten in vrede.

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

Terugblik op de viering van Allerzielen
Op maandag 2 november hebben we in een sfeervolle viering stil
gestaan bij alle dorpsgenoten die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. De families van deze overledenen hadden voor deze avond de
persoonlijke uitnodiging gekregen. De overige bezoekers moesten het

Rectificatie
Helaas stonden in de vorige Vreugdebode de ondergenoemde
namen van de overledenen uit Varsselder-Veldhunten niet
afgedrukt.
Daarom deze keer de juiste namen en data, opdat ze niet vergeten worden. Wij branden ons kaarsje voor:
-

Toos Reulink - Schepers,
Greet Offenberg - Kempers
Miets Zweers - Fischer
Alie Wienholts - Vermeulen
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Parochie Maria Laetitia

Weekendvieringen van 11 december 2020 tot en met 28 januari 2021
Meldt u tijdig aan bij het secretariaat van uw locatie
WEEKEND
Zaterdag 12 december
Zondag 13 december
3e zondag v. d. advent
Zaterdag 19 december
Zondag 20 december
4e zondag v. d. advent
Donderdag 24 december
Kerstavond

OLV. Tenhemelopn. H. Geest Doetinchem

H. Augustinus H. Martinus Gaanderen

H. Martinus
Etten

HH. Antonius Petrus & Paulus Ulft

De Goede Herder
Dinxperlo

H. Martinus
Gendringen

Zo. 13 dec. 11.00 uur
Eucharistieviering/
H. Pauw

Zo. 13 dec. 9.30 uur
Inspiratieviering/
Parochianen

Za. 12 dec. 19.00 uur
Eucharistieviering/
H. Pauw

Zo. 13 dec. 9.30 uur
Eucharistieviering/
M. Smits/P. Tilma

Za. 12 dec. 19.00 uur
Eucharistieviering/
M. Smits/P. Tilma

Zo. 13 dec. 19.00 uur
Wereldlichtjesdag
Werkgroep

Zo. 20 dec. 11.00 uur
Eucharistieviering/
H. Pauw/P. Tilma

Zie andere locaties

Zie andere locaties

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

Zie andere locaties

Za. 19 dec. 17.30 uur
Eucharistieviering/Smits

Do. 24 dec. 19.00 uur
Nachtmis/H. Pauw/
P. Tilma

Do. 24 dec. 19.00 uur
Kerst-familieviering/
M. Tankink

Do. 24 dec. 17.00 uur
Do. 24 dec. 17.00 uur
Do. 24 dec. 17.00 uur
Eucharistie-/familieviering Eucharistie-/familieviering
Kerst-/familieviering
M. Smits
H. Pauw/P. Tilma
M. Tankink/Singing Kids

Do. 24 dec. 19.00 uur
Nachtmis/M. Smits

Do. 24 dec. 21.00 uur
Nachtmis/M. Smits

Do. 24 dec. 21.00 uur
Nachtmis/ H. Pauw/P. Tilma

Do. 24 dec. 21.00 uur
Communieviering/
M. Tankink

Vrij. 25 dec. 11.00 uur
Eucharistieviering/
M. Smits

Vrij. 25 dec. 9.30 uur
Eucharistieviering/
M. Smits

Vrij. 25 dec. 11.00 uur
Eucharistieviering/
H. Pauw/P. Tilma

Vrij. 25 dec. 9.30 uur
Eucharistieviering/
H. Pauw/P. Tilma

Zie andere locaties

Zie andere locaties

Vrij. 25 dec. Kerst-Inn,
in groepjes
14.30, 15.30 of 16.30 u,
vooraf aanmelden bij
secr. /Werkgroep

Vrij. 25 dec. 15.00 uur
kindje wiegen
werkgroep

Zie andere locaties

Vrij. 25 dec 12.00 uur
Kindje wiegen
P.Tilma/M. Tankink

Zie andere locaties

Zie andere locaties

Za. 26 dec. 11.00 uur
Eucharistieviering/
H. Pauw/P. Tilma

Zie andere locaties

Zie andere locaties

Za. 26 dec. 9.30 uur
Eucharistieviering/
M. Smits/P. Tilma

Zie andere locaties

Zie andere locaties

Zo. 27 dec. 11.00 uur
Eucharistieviering/
H. Pauw/P. Tilma

Zie andere locaties

Zie andere locaties

Zie andere locaties

Zie andere locaties

Oudjaarsavond

Zie andere locaties

Do. 31 dec. 19.00 uur
Eucharistieviering/
H. Pauw

Do. 31 dec. 19.00 uur
Eucharistieviering/
M. Smits/P. Tilma

Do. 31 dec. 19.00 uur
Gebedsviering/werkgroep
Dinxperlo/Breedenbroek

Zie andere locaties

Vrijdag 1 januari

Vrijdag 1 jan. 11.00 uur
Eucharistieviering/
H. Pauw/P. Tilma

Zie OLV of P&P Ulft

Zie OLV of P&P Ulft

Vrijdag 1 jan. 11.00 uur
Echaristieviering/M. Smits

Zie andere locaties

Zie andere locaties

Zo. 3 jan. 11.00 uur
Eucharistieviering/
H. Pauw/P. Tilma

Zo. 3 jan. 9.30 uur
Eucharistieviering/
H. Pauw/P. Tilma

Za. 2 jan. 19.00 uur
Eucharistieviering/
M. Smits

Zo. 3 jan. 9.30 uur
Echaristieviering/M. Smits

Zie andere locaties

Zo. 10 jan. 11.00 uur
Eucharistieviering/
M. Smits/P. Tilma

Zo. 10 jan. 9.30 uur
parochianen

Za. 9 jan. 19.00 uur
Eucharistieviering/
H. Pauw

Zo. 10 jan. 9.30 uur
Echaristieviering/H. Pauw

Zo. 17 jan. 11.00 uur
Eucharistieviering/
H. Pauw/P. Tilma

Za. 16 jan. 19.00 uur
Eucharistieviering/
H. Pauw/P. Tilma

Za. 16 jan. 19.00 uur
Eucharistieviering/
M. Smits

Zo. 24 jan. 11.00 uur
Eucharistieviering/
H. Pauw

Zo. 24 jan. 9.30 uur
Eucharistieviering/
H. Pauw

Zo. 24 jan. 11.00 uur
Eucharistieviering/
M. Smits/P. Tilma

Vrijdag 25 december
1e kerstdag

Zaterdag 26 december
2e kerstdag

Zondag 27 december

Donderdag 31 december

Nieuwjaarsdag

Zaterdag 2 januari
Zondag 3 januari
openbaring des heren

Zaterdag 9 januari
Zondag 10 januari
doop van de heer
Zaterdag 16 januari
Zondag 17 januari
2e zondag d. h. jaar (B)
Zaterdag 23 januari
Zondag 24 januari
3e zondag d. h. jaar (B)
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Zo. 27 dec. 9.30 uur
Eucharistieviering/M. Smits
Engelse mis 14.30 uur
M. Smits

Zie andere locaties

Za. 2 jan. 17.30 uur
Eucharistieviering/M. Smits
3 jan. 10.00 uur oecumen.
viering/H. Bresser

Za. 9 jan. 19.00 uur
Eucharistieviering/
M. Smits/P. Tilma

Za. 9 jan. 17.30 uur
Eucharistieviering/
H. Pauw

Zo. 17 jan. 9.30 uur
Eucharistieviering/
M. Smits

Zie andere locaties

Za. 16 jan. 17.30 uur
Eucharistieviering/
H. Pauw/P. Tilma

Zo. 24 jan. 9.30 uur
Eucharistieviering/
M. Smits/P. Tilma

Za. 23 jan. 19.00 uur
Eucharistieviering/
H. Pauw

Za. 23 jan. 17.30 uur
Eucharistieviering/
M. Smits/P. Tilma

Doordeweekse vieringen van 11 december 2020 tot en met 28 januari 2021
KERKLOCATIES
H. Martinus Etten

elke dinsdag

19.00 uur

Eucharistieviering

M. Smits

OLV. Tenh/ H. Geest
Doetinchem

elke woensdag
Iedere woensdag na de mis Rozenkransgebed
elke vrijdag

19.00 uur

Eucharistieviering

H. Pauw

10.00 uur

Eucharistieviering

H. Pauw

Overig:
Biechtgelegenheid

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

Petrus en Pauluskerk Ulft

elke vrijdag
vrijdag 1 januari
elke 1ste vrijdag v.d. maand

09.30 uur

M. Smits

08.30-09.15 u

Eucharistieviering
geen viering
Biechtgelegenheid

H. Mauritiuskerk Silvolde

elke donderdag

09.30 uur

Rozenkransgebed

De Goede Herderkerk Dinxperlo

elke 1ste woensdag

18.30 uur

Eucharistievier./Rozenkransgebed

M. Smits

H. Martinuskerk Gendringen

elke woensdag
elke vrijdag

10.00 uur
15.00-15.50 u

M. Smits

elke 1ste vrijdag

14.45 uur

Eucharistieviering
Openkerk met uitstelling
van het Allerheiligste
Rozenkransgebed

M. Smits

ZORGCENTRA
Croonemate Doetinchem

vrijdag 11 december
vrijdag 1 januari
vrijdag 8 januari

Schavenweide Doetinchem
2e donderdag van de maand

opgenomen viering wordt
getoond aan de bewoners

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

vieringen online via YouTube:
zoek op momenten van geluk

Verzorgingshuis Pelgrim
Gaanderen

I.v.m. Corona geen vieringen

Antonia Terborg

I.v.m. Corona geen vieirngen

Debbeshoek Ulft

I.v.m. Corona geen vieringen

Schuylenburgh Silvolde

I.v.m. Corona geen vieringen

Meulenbeek Ulft

I.v.m. Corona geen vieringen

Den Es Varsseveld

I.v.m. Corona geen vieringen

Zorgcentrum Dr. Jenny
Dinxperlo

elke laatste vrijdag

19.00 en 20.00 uur
19.00 en 20.00 uur
19.00 en 20.00 uur
de tijd wordt met de groepen
afgesproken

11.00 uur

Markenheemtv

Geen vieringen i.v.m. Corona

Wat als…

... we onverhoopt toch de derde coronagolf in lijken te duiken, dan kan het zijn dat in deze editie aangekondigde 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.
VREUGDEBODE 07

I

DECEMBER 2020/JANUARI 2021

I 17

Aannemingsbedrijf

uwen
B ouwen is vertr o

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

Het uitgestelde programma van het 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
Zeddamseweg 24 • 7075 EE Etten • Tel : 0315 323 680

www.janvandulmen.nl

www.hovo-al.nl

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

De Huet - Wijnbergen

Allerzielen 2020
Voor onze locatie Martinus/De Huet in Wijnbergen was het dit jaar
een bijzondere Allerzielenviering. Door corona waren er aanpassingen nodig, maar ook de sluiting van de locatie had zijn invloed.
Het betekende dat we op zondag 1 november onze overledenen
van het afgelopen jaar herdachten. Op 2 november hielden we een
Allerzielenviering voor parochianen. Beide vieringen waren bijzonder door het verplichte mondkapje dat we in de publieke ruimte op
moesten hebben.
Allerzielenviering 1 november 2020
Voor de viering op 1 november waren de directe nabestaanden van
de overledenen van afgelopen jaar uitgenodigd. Zoals altijd werd het
boek van ‘de mensen van voorbij, we noemen ze bij name’ bij aanvang
van de viering binnengebracht en centraal op de standaard voor de
altaartafel gelegd. In dit boek staan alle namen opgetekend – die
sinds de eerste Allerzielenviering in 1992 zijn opgenomen – in de vorm
van gedachtenisprentjes of een alternatief hiervan.
Tijdens de viering werd een kaars voor de overledene ontstoken bij het
noemen van zijn of haar naam, overlijdensdatum en leeftijd.
Omdat dit de laatste Allerzielenviering voor direct nabestaanden
is geweest, hebben we aan het eind van de viering de kaars en het
gedachteniskruisje aan de aanwezige familie uitgereikt. Ook werd het
boek van ‘de mensen van voorbij, we noemen ze bij name’ gesloten.
Allerzielenviering 2 november 2020
Op 2 november werd een viering gehouden voor parochianen. Vooraf
konden zij hun misintenties opgeven. Ook bij deze viering waren de
mondkapjes verplicht.
Tijdens de viering werd voor elke genoemde naam een herdenkingslicht/graflicht ontstoken. Deze herdenkingslichten stonden vooraan in
de kerk opgesteld.
Vanwege corona hebben we de zegening van de graven dit jaar niet
door laten gaan. Wel konden de aanwezigen aan het eind van de
viering een herdenkingslicht meenemen om dit te plaatsen bij het graf
van hun dierbaren.
De overige herdenkingslichten zijn geplaatst bij andere graven op het
kerkhof. Helaas gooide het weer roet in het eten door de harde wind.
Verschillende herdenkingslichten waaiden daardoor snel uit. In de
volgende dagen zijn deze herdenkingslichten weer aangestoken.

Actualisatie ledenbestand
De locatieraad is op dit moment bezig met de actualisatie van het
ledenbestand van onze locatie. Wij richten ons in eerste instantie
op de Vreugdebode en de verspreiding hiervan. Om ervaring op te
doen zijn wij een pilot gestart in de wijk Dichteren en de straten
rondom deze wijk. Bij iedereen die in deze wijk de Vreugdebode
ontvangt, hebben wij een enquêteformulier bijgevoegd met daarin
een uitleg en enkele keuzemogelijkheden. Deze formulieren
konden met een portvrije envelop worden teruggestuurd. Op dit
moment heeft ongeveer een kwart van de geënquêteerden gereageerd. Dit is te weinig om een goed beeld te krijgen. Daarom doen
wij hier nog eens een beroep op iedereen die nog niet gereageerd
heeft om het formulier alsnog in te vullen en op te sturen. Wij
zouden u daar zeer erkentelijk voor zijn.
Locatieraad H. Martinus, Wijnbergen /De Huet
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Breedenbroek - Dinxperlo

BREEDENBROEK

DINXPERLO

Mededelingen

Agenda

Secretariaat en Gebedsintenties:
Elke 1ste woensdag van de maand van 10.00 tot 12.00 uur
Laatste nieuws: zie hiervoor inlegvel

Zaterdag 12 december is er om 19.00 uur een
eucharistieviering.
Donderdag 17 december is er een vergadering van de
Locatieraad om 09.30 uur.
Donderdag 24 december is de kerstviering om 19.00 uur.
Donderdag 31 december is er om 19.00 uur een
gebedsviering.

Kerstmis:
Geen vieringen in Breedenbroek.
Zie onder Dinxperlo en parochieel overzicht (zie pagina 16)
U allen een ZALIG KERSTMIS gewenst en een voorspoedig
coronavrij 2021.

Overleden
Met ongeloof en toch nog geheel onverwacht hebben wij
kennis genomen van het overlijden van onze trouwe zanger

Jan Jansen
Jan was bijna 55 jaar lid van het Herenkoor en het Gemengd
koor van De Goede Herder in Dinxperlo. Ook bij verschillende
diensten in de H.H. Petrus en Pauluskerk in Breedenbroek
konden wij altijd een beroep op hem doen.
Als tweede bariton zullen wij hem zeer zeker gaan missen.
Wij wensen zijn vrouw Annie, kinderen en kleinkinderen veel
sterkte toe in dit grote gemis.
Dames- en Herenkoor R.K. Geloofsgemeenschap
De Goede Herder in Dinxperlo/H.H. Petrus en Paulus in Breedenbroek

Allerzielen
Door de corona was er geen viering in Dinxperlo-Breedenbroek.
In onze gemeenschap gedenken wij, periode november 2019 tot
en met oktober 2020:
In liefde en dankbaarheid gedenken wij hen die ons het afgelopen jaar in de dood zijn voorgegaan.
We bevelen hen aan in de liefde van God:
-

Theo Stroet
Alois Mecking
Sjef Fisser
Paul Kruip
Riet Reusen-Dieker

80 jaar
84 jaar
72 jaar
67 jaar
79 jaar

Op ons kerkhof zijn begraven:
- Jan Winters
- Lies Messing- Geven

Iedereen moet mee kunnen doen
Kerstpakket voor mensen met een laag inkomen
Het Meedoenpact Aalten en de Diaconale Hulpverlening Aalten zorgen
samen voor een extraatje voor huishoudens met een laag inkomen.
Deze huishoudens kunnen namelijk een kerst(boodschappen)pakket
aanvragen.
Het pakket wordt vlak voor de kerst uitgereikt, maar er zitten vooral
houdbare producten in die ook na de kerst zijn te gebruiken.
Aanmelden
Aanmelden voor een boodschappenpakket is
eenvoudig: stuur uiterlijk 10 december een
e-mail met uw naam en adres naar info@
meedoenpact.nl of naar info@stichtingdha.nl.
Wilt u op de hoogte blijven van toekomstige
acties van het Meedoenpact en de Stichting
Diaconale Hulpverlening? Geef dan in uw mail aan dat zij uw naam en
contactgegevens mogen bewaren.
Zet er s.v.p. ook bij uit hoeveel mensen uw huishouden bestaat en
eventueel de leeftijden van de kinderen.
Kent u iemand anders die voor een pakket in aanmerking komt? Wijs
hem of haar dan op deze mogelijkheid.
Ook de gemeente Aalten kan helpen
Heeft u moeite rond te komen? Ook de gemeente Aalten kan helpen.
Kijk op www.aalten.nl/krappebeurs. Daar staat een overzicht van
financiële regelingen en andere ondersteuningsmogelijkheden voor
mensen met een laag inkomen die het financieel moeilijk hebben.
Allen een zalig en gezond Kerstfeest gewenst En een goede
jaarwisseling

Zijn Licht breekt door
Advent dat is verwachten - Zijn Licht in duisternis
Zijn Licht in donk’re nachten - Zijn Licht dat eeuwig is.

89 jaar
86 jaar

Straks zal Zijn Licht doorbreken - wanneer Zijn Ster verschijnt

Mogen ze rusten in vrede.

Wij wachten op Uw komst Heer - de duisternis verdwijnt.
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Gendringen-Megchelen-Netterden

Allerzielen
Zaterdag 31 oktober heeft de werkgroep (NG, WH, PV) in het kader
van Allerzielen aan de direct nabestaanden een opgesierde kaars,
kaart en, indien van toepassing, het gedachteniskruisje overhandigd,
omdat de Allerzielenviering wegens Covid-19 was geannuleerd.
Dit meelevende gebaar werd zeer gewaardeerd. Dank aan de
werkgroep.

Verwarming
Na een akkoord van
het parochiebestuur en
mede dankzij uw financiële bijdragen aan de
verjaardagactie zijn inmiddels twee gasluchtketels
aangeschaft. Door de firma
Tichelovend-Kok zijn deze
in de kerk geplaatst. Deze
ketels vervangen de oude
defecte oliekachel en zullen
ervoor zorgen dat u, ook in
de koude maanden, in een
behaaglijke temperatuur de
vieringen mee kunt maken.

GENDRINGEN

De Ster
De ster, die ze hadden
zien opgaan, ging voor
hen uit, totdat
hij stil bleef staan
boven de plaats waar
het kind was.
Toen ze dat
zagen, werden ze vervuld
van diepe vreugde.
Doorde geboorte
van het Kerstkind
ontvangen wij blijheid en
de bevestiging dat God leeft in
de barmhartigheid van de mensen
om ons heen.
Een Kind, geboren in een stal, heel eenvoudig.
Ook al heeft het coronavirus voor velen onder ons een enorme
impact, laten we onze ‘kerstwens’, die wij met zo weinig woorden
naar elkaar wensen, ook dit jaar doen en laat het ons daaruit de
kracht en hoop putten voor de toekomst.
Een ‘Zalig Kerstfeest’ en een ‘Voorspoedig 2021’ gewenst,
namens de Pastoraatsgroep en Locatieraad

Aandacht voor elkaar

Foto: Pijk Kuipéri

Overleden
Op 24 oktober is overleden op de leeftijd van 88 jaar JOHAN
AUGUST WILHELM JAN JANSEN, liefhebbende echtgenoot van
Annie Jansen - Gilbers, zorgzame en gezellige vader en opa.
Hij was een langdurig en gewaardeerd lid van ons kerkkoor. De
crematieplechtigheid heeft in besloten kring plaats gevonden op
30 oktober in het crematorium Berkenhove in Aalten.
Op 24 oktober is op 89-jarige leeftijd overleden WILLIE
MAURICK, sinds 9 december 2018 weduwnaar van Mia
Mertens. Hij was een liefdevolle humoristische vader en opa. De
crematieplechtigheid heeft in besloten kring plaats gevonden op
30 oktober in het crematorium Berkenhove in Aalten.
Mogen zij verblijven in Gods Liefde

Veel mensen die ziek of alleen zijn, willen hun verhaal doen. Als er
maar iemand is die wil horen, die kan luisteren. Aandacht hebben voor
elkaar hoort tot de kern van onze geloofsgemeenschap.
Nu met deze pandemie kunnen en mogen we niet op bezoek komen,
maar we kunnen wel op een andere manier verbonden blijven! Een
telefoontje, kaartje, berichtje naar mensen kan deugd doen! Laat van
u horen.
Mensen zijn geboren om te leven met een antenne voor elkaar en
vooral voor mensen die aandacht nodig hebben.
Als geloofsgemeenschap willen wij graag een open oor bieden aan
iedereen die daarnaar zoekt. Daarvoor bestaat er een ‘bezoekersgroep’.
Vanwege de wet op de privacy mogen gegevens over ziekenhuisopnames niet door het ziekenhuis zelf verstrekt worden. De eerste stap kunt
u daarom het beste zelf doen. Bent u in staat om te bellen? Gewoon
doen! U kunt gerust vragen uit welke mensen die bezoekgroep bestaat
en eventueel uw voorkeur voor iemand uitspreken.
Namens de Communie en de bezoekersgroep;
Hanny Roes, tel: 0315 - 63 01 10
P.S. De H. Martinuskerk is weer dagelijks open.
U bent welkom voor een stil gebed of om een kaarsje aan te steken.
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Doetinchem

Geert Bulsink
Hoe word je koster in de Paskerk in Doetinchem,
als je een boerderij hebt in het buitengebied
van Kilder en al je leven lang parochiaan van
de Johannes de Doperparochie bent? En dat
terwijl je nota bene gevraagd bent als acoliet.
Geert Bulsink kan het me gemakkelijk
uitleggen. Zijn boerderij ligt - intussen: lag
- grotendeels in het zich uitbreidende bedrijvenparkgebied bij de A-18. „In 2006 verkocht
ik mijn melkquotum. Een moeilijke dag, als
het zover is. Je begint zoals altijd met melken
en… om half tien is je stal leeg, alle vijftig
koeien weg, voorgoed! Maar de grond hield
ik in gebruik. In 2012 verkocht ik de boerderij
met op zesenhalve hectare na alle grond die
erbij hoorde en ging in de Koninginnelaan,
Doetinchem, wonen. Op de kegelclub kreeg
Hermien, mijn vrouw, de vraag van Marjan
Hakvoort of ik acoliet wilde worden. Toen
ik me meldde echter, zei Peter Ambting, dat
er een koster nodig was. Zo werd ik geen
acoliet, maar een van de vier kosters.”
Dit relaas aanhorend, snapte ik het helemaal:
op die manier of net iets anders word je
vrijwilliger in de kerk. Verhalen daarover
zijn er vele en verschillende, maar in de kern
dezelfde. Dat geldt ook voor de personen die
zich lenen voor vrijwilligerswerk. „Ik wilde
wel koster blijven ook, want de onderlinge
band is goed. We kunnen het goed met elkaar
vinden en zijn altijd bereid elkaars beurt over
te nemen als dat gewenst wordt. Het is niet
alleen maar plicht, dat kosterswerk, het is
door de ontspannen onderlinge contacten
ook plezierig.”

aandachtsgebied het kerkhofbeheer. Toen een van
de twee grafdelvers niet
meer beschikbaar was,
benoemde Geert zichzelf
tot opvolger. Probleem
eenvoudig opgelost. Tja, je
bent vrijwilliger of je bent
het niet.

Helemaal vreemd was de stap van Geert
overigens niet. Hij was acht jaar lid van het
parochiebestuur in Kilder met als specifiek

Geert is altijd ver voor
de viering in de kerk
aanwezig om de nodige
voorbereidingen te treffen.
Niet helemaal verwonderlijk voor iemand die bijna
zijn hele leven een boerderij had: altijd vroeg op en
altijd de tijd in de gaten
houden.
Maar ik hoor in mijn gesprekje met Geert nog
iets waardoor ik begrijp dat hij punctueel met
zijn beschikbare tijd omgaat, als het moet. In
zijn eigen woorden: „Ik heb veel geschaatst
op natuurijs, allemaal toertochten. Geen gat
of plas in Nederland of ik heb er geschaatst.”
Oh ja, en dan komt de vraag hoe je dat doet
als agrariër, merk ik op. Geerts antwoord
klinkt eenvoudig: „Melken – voeren – eten
– de auto in – de schaatsen onder – naar
huis – voeren – melken – eten – in de luie
stoel in slaap vallen. In 1985, toen ik de
Elfstedentocht reed, ook dat dagritme. In
1986 nog een keer. Ik reed de tocht met mijn
twee broers.
In 1997 stonden we ook weer met zijn drieën
aan de start. Maar onderweg haakte eerst
de ene broer af en toen de andere. Op dat
moment zat het grootste deel van de tocht

Beste jongens en meisjes,

Vrijwilligers

Op het moment van het schrijven van dit stukje zijn de coronamaatregelen nog streng. Het is belangrijk en fijn om regelmatig in de
kerk samen te komen, maar de gezondheid van jullie/ons en ieder om
ons heen staat voorop. Daarom gingen de laatste tijd ‘onze’ vieringen niet door. Dit geldt ook voor de specifieke adventsvieringen. Wij
proberen jullie via de website van de parochie toch mee te nemen
in de Adventsperiode. Als jullie, je ouders op de hoofdpagina van de
parochiewebsite naar beneden scrollen, zie je het kopje ‘Kinderen’
verschijnen.
Voor kerstavond zijn we druk bezig met overleggen. Er is om 17.00 uur
wel een viering, maar… we zijn afhankelijk van de maatregelen die
dan gelden. Als die versoepelen, maken we een viering voor kinderen
van groep 3 t/m 8. Jongere kinderen willen wij van harte uitnodigen
voor het Kindje Wiegen op eerste kerstdag! Dat gaat, met veiligheidsmaatregelen, door. Het is zeker de moeite waard om eerste kerstdag ’s
middags langs te komen bij de OLV. Lees in het stukje over Kerst-inn,
hoe het dan zal gaan. En… houd de website in de gaten voor actuele
informatie, www.maria-laetitia.nl!

Het dichtgaan van de St. Martinus Wijnbergen is een treurig feit, zoals
de sluiting van al die andere kerken die de betrokken geloofsgemeenschappen hebben moeten meemaken. Bij de Martinus komt daar de
bijzonderheid bij dat de parochie, nu locatie, een werkelijk eerbiedwaardige geschiedenis heeft, die teruggaat tot begin achttiende eeuw;
de kerk werd driekwart eeuw later gebouwd, 1776/’77, nog zonder de
huidige toren; die is van 1910.
Tegen deze achtergrond is het extra mooi dat Wijnbergse vrijwilligers
zich in de Paskerk hebben gemeld en voor een deel ook al zijn ingezet,
zoals Monique Wentink als koster en Rob Eijkelkamp en Gertrud
Habets als lector. Theo en Wim Loeven staan in de coulissen van In
Laudem Dei, maar de koren zingen al een tijd niet meer. Jarno de Haan
overlegt hoe en wanneer hij kan bijspringen bij technische klussen.
Miriam Caerteling wil zo gauw ze het kan plooien met haar beroepswerk aantreden bij de Locatieraad als notulist.
Dank voor al deze bereidwilligheid en succes! Voor alle duidelijkheid,
voor aanmelding geldt geen sluitingstijd.

Chantal van der Sanden

Gerard Bomers
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er dik op en ik reed dapper verder. Maar
voorbij Harlingen viel vlak bij me een schaatser en stootte daarbij zijn arm in mijn gezicht.
Einde.”
Aan een einde aan zijn kosterswerk denkt
Geert vooralsnog niet. Soms wordt een
zondag met eerst een eucharistieviering
en vroeg in de middag een doop een lange
kostersdag. Maar dat neemt niet weg dat hij
zich als koster in vrijwillige dienst heel goed
op zijn plaats voelt. En, ironisch genoeg,
Geert is inmiddels regelmatig ook… acoliet,
bijvoorbeeld bij een uitvaart.
Voorlopig dus nog maar niet aan stoppen
denken.
Gerard Bomers
Foto: Ton Harbers

Oliebollenactie, ook dit jaar?
Het vraagt enige aanpassing, maar
ook dit jaar organiseren we de oliebollenactie. Het kan dit jaar niet
op precies dezelfde manier als in
voorgaande jaren, met afhaal en
een gezellige zit in een tent op het
parkeerterrein van Van de Gevel &
Grootjans Advocaten.
De oliebollen en appelbeignets van meesterbakker Aloys Lurvink
kunnen op donderdag 31 december tussen 10.00 en 14.00 uur worden
afgehaald in het portaal van de Paskerk. Rondom vuurkorven buiten
het portaal wordt glühwein en chocolademelk geschonken. Mede door
uw komst wordt het zeker gezellig. We nodigen u uit: doe mee aan
de traditionele en sfeervolle oliebollenactie. De netto-opbrengst gaat
dit jaar in de kas van onze locatie, die door het coronavirus niet is
overgeslagen.

Allerzielen

De deadline voor de kopij van dit nummer was 16 november. Mogelijk
is de informatie in dit stukje onvolledig of onjuist, omdat de plannen
sindsdien misschien veranderd zijn of – in het ergste geval – de
actie zelfs niet doorgaat. Bij het wel doorgaan treft u de in deze
Vreugdebode ingestoken flyer aan. Daar leest u de volledige informatie over de oliebollenactie. Hopen dat het een ouderwets mooie
oliebollenactie wordt!
Namens de werkgroep, Martin Liefrink

Kerst-inn 2020:
Kindje Wiegen en Kerstherberg samen
Corona maakt dit jaar alles anders, dat geldt ook voor het vertrouwde
Kindje Wiegen en de Kerstherberg op eerste kerstdag. Die gaan dit
jaar samen Kerst-inn heten. Dat is al zeker, maar verder staat, nu we
dit schrijven, 16 november, alles nog niet vast. De inlegvellen in deze
Vreugdebode - die worden later geschreven - bevatten de actueelste informatie. Bekijk ze goed en… houd voor het alleractueelste de
parochiewebsite in het oog: www.maria-laetitia.nl.

Door de bekende bijzondere omstandigheden waren er bij de
viering dit jaar weinig mensen, alleen nabestaanden van de dit
jaar overledenen. Dat maakte de viering als vanzelf meer verstild
en soberder, de beleving door de naasten van de gestorvenen
indringender. De bloemengroep had gezorgd voor een passende
vaas mooie witte bloemen.
Foto: Leny Stronks

Kerst-inn, Kindje Wiegen. Eerste kerstdag vanaf 13.30 uur. Je wordt
meegenomen in het kerstverhaal, je kunt je verkleden, een kaarsje
opsteken, luisteren en kijken naar het verhaal van Kerstmis, dat Jezus
is geboren. De duur is ongeveer 45 minuten. Anders dan anders nu niet
centraal, maar in ‘bubbels’, gezinnen die hun eerste kerstdag samen
willen beleven: een rondgang langs verschillende feestelijke, leuke,
boeiende en bezinnende plekjes. Aansluitend buiten gezellig marshmallows roosteren bij een vuurtje en warme chocolademelk drinken.
Opgeven: vooraf bij het secretariaat van onze kerk, zie de voorlaatste
pagina van de Vreugdebode; bij voorkeur bellen, maar mailen kan ook.
Geef aan wanneer u wilt komen. Dat kan met het oog op het spreiden
van de drukte elk kwartier tussen 13.30 en 15.30 uur.
Opgave vooraf is noodzakelijk in verband met coronaveiligheid.
Kerst-inn, Kerstherberg. Eveneens eerste kerstdag. Het wordt niet zoals
de laatste jaren een kerstdiner maar een kerstbrunch, ook lekker en in
de huidige omstandigheden veiliger te verzorgen dan een diner. Bent u
eerste kerstdag alleen of alleen met uw partner en zoekt u een sfeervol
samenzijn? Meldt u zich dan aan voor de feestelijke kerstbrunch. Op
het moment dat we dit schrijven is nog niet alles in beeld. Over het hoe
en wat ontvangt u nadere mededelingen. Wel is zeker dat de kerstbrunch begint om 13.30 uur; de inloop is vanaf 13.00 uur. Wij vragen
u zich telefonisch op te geven bij het secretariaat van onze locatie; zie
de voorlaatste pagina van de Vreugdebode.

Gedoopt
- Levina Brand, Atjehstraat 86, Doetinchem
- Frenkie Boerstal, J.G. Heuthorststraat 40, Doetinchem

Overleden
- Norij Cornelissen-Pawlenka, Brasem 208,
- Yvonne Migchelbrink, Atjehstraat 84,

74 jaar
72 jaar

Nemen we hen mee in onze gebeden.

Werkgroep Kerst-inn
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Gaanderen

Vieringen in coronatijd
Dit was een jaar geleden misschien weleens
een stille wens: de kerk is vol! Er kunnen
niet meer mensen toegelaten worden want
dan is het niet meer veilig.
Nu komt het elk weekend voor dat we 'vol'
zitten, zij het met maar 30 kerkbezoekers.
De nare oorzaak is bekend: de gang van
zaken rondom een veilig coronabeleid.

thema was ‘Laat je lichtje branden’. Het
evangelieverhaal van de bruiloftsgasten werd
voorgelezen en daarna gingen de kinderen
in een kleine lampionoptocht naar het beeld
van Sint Martinus, waarna het verhaal van
Sint Maarten werd verteld. Alle aanwezige
kinderen werden volop actief betrokken bij
de verhalen en de uitleg.

Zondag 11 oktober was er een mooie
Mariaviering. Iedereen mocht twee kaarsjes
bij het Maria-altaar neerzetten, die aan het
begin van de viering corona-proof aangestoken werden door onze acoliet Arnel
Hagemeijer.

Zondag 15 november was er een Inspiratieviering met Blokfluitensemble Vivente.
De lectoren in deze viering waren Angela
Steenbreker en Liesbeth Jansen.

Zaterdag 17 oktober was er een eucharistieviering. De celebrant was pastoor Pauw.
De zang werd verzorgd door vier koorleden
onder leiding van Ben Simmes. Zij hebben in
de afgelopen maanden al heel veel vieringen
met hun prachtige zang opgeluisterd en zo
bijgedragen tot sfeervolle, spirituele en inspirerende vieringen.
Ben, Ans, Francis, Michiel en Bart, hartelijk
bedankt voor jullie inzet en betrokkenheid.
Zondag 25 oktober was er een prachtige
Inspiratieviering. De teksten werden voorgelezen door Lies Böcker en Gerard Vollenberg
en de muziek werd verzorgd door het muziekensemble dat ook regelmatig Taizévieringen
verzorgt in de Slangenburgkerk.
In het weekend van Allerheiligen en
Allerzielen, 31 oktober en 1 en 2 november,
waren er zelfs drie vieringen.
De Allerheiligenviering werd voorgegaan
door diaken Cor Peters, in verband met ziekte
van pastoor Pauw.
De Allerzielenvieringen waren zeer sfeervol
en indrukwekkend. De lectoren waren Lenie
Helmink en Karin Pouwels en de zang werd
in alle drie de vieringen verzorgd door bovengenoemde koorleden onder leiding van Ben
Simmes.
Zaterdag 7 november was er een
Inspiratieviering speciaal voor kinderen. Het

Elk weekend worden de aangeboden vieringen heel goed ontvangen, niet alleen voor
de kerkbezoekers, maar zeker ook voor
de mensen die thuis meevieren via www.
kerkomroep.nl. Op 31 oktober was de viering
zelfs te zien!
Er was een eerste live-stream uitzending. De
komende tijd wordt eraan gewerkt om zoveel
mogelijk alle vieringen met live-stream aan te
bieden.
Mensen die dit willen, kunnen de viering live
volgen via YouTube door te klikken op:
Sint Martinus Gaanderen live dienst/datum.
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Foto 1: “kaarsjes branden bij Maria”
Foto: Hans Aarntzen.

Foto 2: “koorleden o.l.v. Ben Simmes”
Foto: Gerard Vollenberg.

Foto 3: Taizé-ensemble: Cora Schoemaker
(dwarsfluit), Anneke v.d. Haar (cello), Henk
Seesink (gitaar), Antoon Ketelaar (fagot) en Henk
Schutman (klarinet).

5

Foto: Ria Aarntzen

Foto 4 en 5:“kinderviering 1 en 3”
Foto’s: Joop Helmink.

Foto: 6 aan het werk met “live-stream” op
31 oktober .
Foto: Hans Aarntzen.

In de vorige Vreugdebode heeft u al kunnen lezen dat de
Kerspakkettenactie dit jaar anders georganiseerd zal worden dan u
van voorgaande jaren gewend bent. Er worden geen levensmiddelen
en andere boodschappen ingezameld, maar toch willen wij de mensen
die een extra steuntje in de rug goed kunnen gebruiken, een kerstattentie aanbieden.
Schilder B. Everts in Gaanderen las dit bericht en heeft spontaan, in
overleg met bakker Knippenborg, ook uit Gaanderen, een prachtig
aanbod gedaan: Kerstbrood en Kransjes voor in de pakketjes die de
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PCI in actie voor kerstattenties
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werkgroep PCI (Parochiële Cariatas Instelling) gaat maken.
En wij mochten voorproeven of het goed was zo. Onze reacties:
Geweldig! Wat leuk en heel erg lekker. En vooral een aanbod dat
zo'n warm gevoel geeft. Heerlijk, een goede start op weg naar onze
kerst-actie.
Wilt u ook bijdragen aan de Kerstattentie-actie, doneer dan een
financiële bijdrage op het rekeningnummer van de Parochiële Caritas
Instelling: IBAN nr.: NL54RABO 0159066085 t.n.v. PCI Maria
Laetitia, inzake Kerstpakkettenactie 2020.
Of u doet een bijdrage in onze collectekist, bij de Mariakapel. Dank
u wel.

Terborg

Kerstwensen
Als je eenzaam bent,
wens ik je liefde.
Als je je down voelt,
wens ik je vreugde.
Als je bezorgd bent,
wens ik je vrede.
Als je je leeg voelt,
wens ik je hoop.
Als je geen toekomst meer ziet,
wens ik je licht.
Als je bang bent,
wens ik je zegen.
Zalig Kerstfeest en een gezond en gezegend Nieuwjaar.

Overleden
Zondag 27 september 2020 is overleden Iet Stevering-Huitink, Maria
Wilhelmina Johanna, in de leeftijd van 95 jaar. Iet was sinds 7 april 2001
weduwe van Jan Stevering. De familie Stevering woonde aan de Ds.
Warnersstraat 30 in Gaanderen. Zaterdag 3 oktober was voor haar de
uitvaartviering in de St. Martinuskerk waarna zij werd begraven bij haar
man op de begraafplaats naast de kerk.
Maandag 5 oktober 2020 is overleden Chris Massop, Christiaan
Johannes, in de leeftijd van 83 jaar. Hij woonde aan de Ligusterstraat
2 in Gaanderen en is jarenlang betrokken geweest bij de vakbond NKV
en heeft zich onder andere ingezet voor woningbouw in Gaanderen. Op
zaterdag 10 oktober was voor hem de gezongen afscheidsdienst in de St.
Martinuskerk in Gaanderen, waarna hij werd gecremeerd in crematorium
Yardenhuis Slangenburg.
Dinsdag 20 oktober 2020 is overleden Frans van Hal, in de leeftijd
van 70 jaar. De familie Van Hal woont aan de Ulftsestraat 34 in Etten.
Frans was jarenlang een geliefde zanger bij het gemengd koor in de
St. Martinuskerk in Gaanderen. Zaterdag 24 oktober was voor hem de
gezongen uitvaartviering waarna de begrafenis volgde in besloten kring.
Donderdag 22 oktober 2020 is overleden Bernard Heuthorst,
Bernardus Gerhardus Ignatius, in de leeftijd van 95 jaar. Bernard was
sinds 18 november 1998 weduwnaar van Riek Heuthorst-Eringfeld en
partner van Rita Langeweg-Bakker. De familie Heuthorst woonde aan
de Leuverinkstraat 31 in Gaanderen. Bernard was Ridder in de orde van
Oranje Nassau.
Op vrijdag 30 oktober vond voor hem de afscheidsdienst in besloten
kring plaats.
Maandag 26 oktober is overleden Jan Koster, Johannes Henricus
Maria, in de leeftijd van 82 jaar, echtgenoot van Joke Koster-Helming. De
familie Koster woonde aan de Industrieweg 84 in Terborg. Jan is jarenlang vrijwilliger geweest in de H. Georgiusparochie in Terborg, waarvan
10 jaar als voorzitter, en hij was mede daardoor ook zeer betrokken bij de
geloofsgemeenschap in Gaanderen. Jan was Ridder in de orde van Oranje
Nassau.
Zaterdag 31 oktober was voor hem de gezongen afscheidsdienst in
besloten kring, waarna hij werd begraven op de begraafplaats in Terborg.
Maandag 2 november 2020 is overleden Jan Wolberink, in de leeftijd
van 79 jaar. De familie Wolberink woont aan de Bethlehemstraat 9 in
Gaanderen. Na een lange periode van steeds verder achteruitgaande
gezondheid is Jan in verpleeghuis Antonia in Terborg overleden.
Zijn uitvaart op vrijdag 6 november heeft plaatsgevonden in besloten
kring.
Wij geloven dat alle overledenen opgenomen zijn in de heerlijkheid van
onze God. Dat dit geloof en onze gebeden een troost mogen zijn voor
allen die hun geliefden moeten missen en kracht geven om hun grote
verdriet te verwerken.

Een nieuw onderkomen, een nieuw
begin.
Antoon Morsink 81 jaar
Sinds september heeft de geloofsgemeenschap Heilige Georgius een
nieuw onderkomen. Met pijn in het
hart hebben we afscheid genomen van het Jorishuis. Gelukkig
staat daar een mooie nieuwe ruimte tegenover: De Huiskamer
aan de Hoofdstraat 39. De eerste bijeenkomsten zijn er al
geweest: een vergadering van Nieuw Begin, het bundelen
van de Vreugdebode en de gespreksgroep Geloven Nu. De
Ontmoetingsbijeenkomsten kunnen wij helaas nog niet organiseren in verband met alle regelgeving.
Iedere woensdagochtend is het secretariaat geopend en kunt
u een kop koffie of thee komen drinken in De Huiskamer. Een
vaste bezoeker - en al jaren onmisbaar medeorganisator van de
Ontmoetingsbijeenkomsten - is een vertrouwd gezicht: pastoor
Antoon Morsink. Afgelopen 16 oktober werd Antoon 81 jaar
oud en daar mocht een lekker stukje taart niet bij ontbreken.
Gelukkig kon hij bij een supermarkt terecht waar ze een korting
geven die gelijk is aan de leeftijd. Dat was me toch smullen!
Omdat we helaas geen officiële opening kunnen organiseren,
willen wij belangstellenden hierbij uitnodigen om op woensdagochtend een kijkje te komen nemen.
De koffie staat klaar. Van harte welkom!
Jos Kunze, Werkgroep Nieuw Begin

Actie Kerkbalans:
van 26 januari tot 9 februari
‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’
Met het oog op alle regelgeving omtrent Covid-19 zijn wij genoodzaakt
om de organisatie van de Actie Kerkbalans aan te passen.
De enveloppen voor de Actie Kerkbalans worden tegelijk met de
Vreugdebodes in de week van dinsdag 26 januari bij de wijkcontactpersonen afgegeven. Zij zullen de Vreugdebode en de envelop voor de
Kerkbalans vervolgens bij u in de brievenbus doen. Dit keer wordt de
envelop echter niet opgehaald vanwege de regelgeving rond Covid-19.
Wij verzoeken u daarom dringend om de envelop zelf te retourneren
en in de brievenbus te doen van ons secretariaat. LET OP: afgelopen
september zijn wij verhuisd van het Jorishuis naar De Huiskamer van
Terborg aan de Hoofdstraat 39. Aan de zijkant vindt u de brievenbus
met daarop aangegeven 'secretariaat H. Georgius'. Desgewenst kunt u
de envelop ook afgeven op woensdagochtend; dan is het secretariaat
open van 10.00 tot 12.00 uur.
Bovenstaande informatie zullen wij ook bijvoegen in de envelop van de
Actie Kerkbalans. De Actie Kerkbalans is bedoeld om al onze activiteiten
mogelijk te maken. Daarom hebben wij uw financiële bijdrage nodig!
We hopen dat we op uw steun kunnen rekenen, zodat onze lokale
Terborgse activiteiten en die in onze Parochie Maria Laetitia voortgezet
kunnen worden. Alvast hartelijk dank.
Werkgroep Nieuw Begin
Jos Kunze, Henk Steentjes, Annet Heijnst, Antoon Morsink, Els Bakker, Fred Jansen
Lees verder op pagina 26
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Terborg

In memoriam

Jan Koster
19-6-1938 – 26-10-2020
Volledig onverwacht is op
82-jarige leeftijd overleden de
heer Johannes Henricus Maria
Koster.
Jan was de vicevoorzitter van het parochiebestuur in Terborg
van 1-1-2000 tot aan de juridische fusie van de parochies in
Doetinchem, Terborg, Gaanderen en Etten op 1 januari 2010.
In datzelfde jaar werd bekendgemaakt dat binnen deze nieuwe
parochie enkele kerken aan de eredienst zouden worden
onttrokken, waaronder de kerk van Terborg. Daarop is een
werkgroep geformeerd met als doel om ook na kerksluiting een
levendige Terborgse geloofsgemeenschap te behouden. Jan
heeft zich zonder aarzelen direct aangemeld als lid van deze
werkgroep Nieuw Begin.
In zijn rol als vicevoorzitter ging Jan veel verder dan de taken
die het dagelijks bestuur met zich meebrengen. Vooral zijn
betrokkenheid bij het kerkgebouw was enorm en zorgde voor
veel operationele activiteiten. Daarnaast vormde hij de ogen
en oren van de parochie. Veel tijd werd gestoken in wekelijkse
contacten met de diverse werkgroepen. Overal was Jan te
vinden voor een praatje en een kop koffie. De uitstraling van
deze betrokken manier van vrijwilligerswerk was enorm en
bracht enthousiasme teweeg bij anderen. Ook zijn inzet tijdens
de fusiebesprekingen brachten lovende woorden.
Na zijn eervol ontslag als bestuurslid wilde Jan – behalve
als lid van het kerkkoor – eigenlijk geen vrijwilligerswerk meer
doen. Echter vanuit betrokkenheid besloot hij toch deel te
nemen aan de werkgroep Nieuw begin. Het bloed kruipt waar
het niet gaan kan.
Op rustige en ingetogen wijze wist Jan belangrijke zaken
naar voren te brengen. Een bruggenbouwer.
We zullen hem missen, als mens en als bijzonder lid van onze
geloofsgemeenschap.
Geloofsgemeenschap Heilige Georgius Terborg, Jos Kunze
Foto: Jos Kunze

Ontmoetingsbijeenkomsten
Vanwege alle strenge regels kunnen wij helaas geen Ontmoetingsbijeenkomsten houden. Dat spijt ons zeer. Vooral de Allerzielenbijeenkomst
is ieder jaar druk bezocht en is een heel belangrijk moment om elkaar
in geloof te ontmoeten. Het is een groot gemis om niet bij elkaar te
kunnen zijn om onze overleden vrienden en familie te gedenken. En
troost te zoeken bij elkaar en bij God.
Rondom Allerzielen op 2 november wilden wij laten weten dat wij aan
onze medeparochianen denken. Daarom hebben we nabestaanden
van wie een familielid afgelopen jaar is overleden en ook onze vaste
bezoekers van de Ontmoetingsbijeenkomsten een klein maar welgemeend gebaar gestuurd.
Een kaart met een gedicht ter bemoediging en troost. Laten we in
deze moeilijke tijden naar elkaar om blijven zien en op God blijven
vertrouwen.
Namens Werkgroep Nieuw Begin
Wilma en Annet
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Vandaag brand ik een extra kaarsje
En gedenk jouw aardse leven
Elke afdruk van jouw wezen
Dat jij mij hebt gegeven

		
		
		
		

De liefde is nog steeds aanwezig
Waardoor ik weet heb van verdriet
Omdat het slaat in elke hartslag
Maar ik je niet meer voel en zie

		
		
		
		
		

Jouw lach, jouw stem
En jouw verschijning
Zijn verdwenen uit mijn dag
Maar ik ga voor een nieuwe toekomst
Waarvan ik weer genieten mag

		
		
		
		

Jij bent bij mij in elke stap
Jij hoort bij mij waar ik ook ga
Wanneer ik niet meer verder kan
Weet ik dat je naast me staat

		
		
		
		

Ik krijg de kracht om het licht te vinden
Ik heb de moed voor elk moment
En ik hoef niet meer te twijfelen
Omdat ik weet dat jij bij mij bent

Verjaardagen
-

De heer B. Bloem		
Mevrouw J. Kremer-Bergervoet		
De heer J. Benraad		
Mevrouw C. Kaak		
Mevrouw H. Overkamp-Volman		
Mevrouw Th. Schuurmans-Niesink		
De heer Th. Van Aken		
De heer B. Slutter		
Mevrouw H. Mattijssen-Tenback		
Mevrouw W. Hammecher-Verstege		
De heer H. v.d. Vorle		
Mevrouw E. Hogenkamp-Nijs		
Mevrouw M. Willemsen-Douma		
Mevrouw H. Hendriksen-Wieskamp		
De heer H. Swaters		
Mevrouw B. te Booij-Derksen		

80 jaar
80 jaar
80 jaar
93 jaar
87 jaar
85 jaar
89 jaar
86 jaar
90 jaar
86 jaar
96 jaar
88 jaar
87 jaar
88 jaar
80 jaar
80 jaar

Namens de geloofsgemeenschap, van harte gefeliciteerd!

Overleden
- Mevrouw R. v.d. Heijden-van Lee
- De heer J. Lindeman
- De heer J. Koster

Nemen we hen mee in onze gebeden.

70 jaar
70 jaar
82 jaar

Etten

Gewaardeerde actie van de
bezoekersgroep

Allerzielenviering

Traditiegetrouw wordt in onze gemeenschap in mei en oktober
een gezellige bezoekersmiddag georganiseerd in de Mariakapel.
Veel oudere parochianen treffen elkaar dan voor een drankje en
een hapje, er is een korte viering en ruimte voor een informatief gedeelte of bijvoorbeeld een leuke film. Helaas gooit corona
dit jaar roet in het eten en kunnen de middagen niet doorgaan.
De bezoekersgroep vergeet de ouderen echter niet. In juni zijn de
ouderen verblijd met een kaartje en in oktober hebben de vrijwilligers bij alle ouderen een mandje met wat lekkernijen gebracht
met daarbij de tekst: ‘De corona weet nog niet van wijken en geeft
ons voorlopig het nakijken. Daarom voor u een steuntje in de rug
met dit mandje vol met lekkernij. Blijf gezond, optimistisch en
blij!’ De ouderen waren blij verrast met deze attentie, waarvan
er eentje zelfs in Duitsland werd afgeleverd. Houd vol en hopelijk
kunnen we elkaar binnenkort weer ‘live’ ontmoeten.
Er werden 50 houten plankjes geheel vrijwillig gemaakt door
Tonnie Jansen. Hierop konden de lekkernijen mooi worden verpakt
door een aantal dames van de bezoekersgroep. De neefjes van
Sjoerd Jansen, Quinn en Dex Klunder, hebben mooie tekeningen
gemaakt. Deze werden ook in de pakketjes gedaan. Ook ging
Quinn mee om een aantal pakketjes te bezorgen, wat de ontvangers erg leuk vonden. Jong geleerd is oud gedaan!
De bezoekersgroep

Tijdens de Allerzielenviering op zondag 1 november werden de
parochianen uit onze geloofsgemeenschap herdacht die afgelopen jaar zijn overleden. Dit jaar was het helaas niet voor iedereen
die dat wilde mogelijk om deze viering te bezoeken. Ondanks
het beperkte aantal mensen werd het toch een warme viering. Er
werden mooie teksten uitgesproken en de viering werd muzikaal
ondersteund door Ferdi Cornelissen en Anita Simmes. Hartelijk
dank aan allen die hebben meegewerkt aan deze viering!

Kerstmis 2020

Gert van Aken 94 jaar. De oudste man die we bezocht hebben.
Hij was er erg blij mee.

Hoe zal Kerstmis er dit jaar uitzien? Eén ding is zeker: het zal anders
zijn dan andere jaren. Er staan vieringen gepland, maar we kunnen
nu nog niet zeggen met hoeveel personen deze bezocht mogen gaan
worden. We houden u op de hoogte via de website van de parochie
en Facebook.
De locatieraad wenst u allen een Zalig Kerstfeest en een gelukkig en
gezond 2021!

Verjaardagen

Quinn Klunder overhandigt een pakketje aan mevrouw Mattijssen.

Tot en met 10 november vierden de volgende 80-plussers van
onze geloofsgemeenschap hun verjaardag:
- De heer M.L. Geurts
17 sept. 84 jaar
- De heer J.R.J. Theunissen
19 sept. 90 jaar
- Mevr. T.H.M. Liebrand-Geurts
22 sept. 81 jaar
- De heer T.W. Schuurman
28 sept. 88 jaar
- Mevr. B.W.G. Bosman-Meijer
7 okt.
82 jaar
- De heer B.J.M. Slutter
12 okt.
86 jaar
- Mevr. J.W.M. van Loon-te Kaat
14 ok.
81 jaar
- Mevr. A.T.M. van der Heijden-van Aalst 16 okt.
87 jaar
- Mevr. E.M.B. Egberts-Tap
26 okt.
83 jaar
- Mevr. H.B.A. Wellink-Kemperman
28 okt.
82 jaar
- Mevr. A.W.A. Geurts-Sessink
29 okt.
84 jaar
- Mevr.A.M.E. Theunissen-Bosman
30 okt.
86 jaar
- Mevr. H.M. Kok-Kapelle
1 nov.
96 jaar
Namens de geloofsgemeenschap, van harte gefeliciteerd!

Dames maken de pakketjes klaar.
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Silvolde - Varsseveld

Doe mee aan de Actie Kerkbalans 16 t/m 30 januari 2021

SILVOLDE

De coronapandemie bezorgt ons allen zorgelijke en onzekere tijden.
Er zijn nauwelijks plannen te maken voor 2021. Echter in januari
staat de Kerkbalans weer op de agenda. Hoe de pandemie er dan
voorstaat, is begin november, wanneer wij dit artikel schrijven,
totaal onvoorspelbaar. De situatie van het aantal besmettingen is
op dit moment in de Achterhoek heel heftig. De impact die dit op
de samenleving heeft en dus ook op onze geloofsgemeenschap is
nauwelijks te beschrijven en zal nog heel lang duren. De situaties
in de verpleeg- en verzorgingshuizen, in de ziekenhuizen, maar ook
voor onze zorgmedewerkers enz. zijn bijna onhoudbaar. Vooral het
isolement van ouders en grootouders van hun kinderen en kleinkinderen, de angst en het verdriet slaan diepe wonden in ons mens-zijn.
Juist in deze tijd kan het geloof ons kracht geven en tot troost zijn.
Immers, de kernwaarden van ons geloof zijn: de hoop die in ons is, de
verbondenheid met God en met elkaar. God als onuitputtelijke bron
van liefde geeft ons perspectief volgens Psalm 23.
Psalm 23
kan ons inspireren om ons kracht te geven in deze bizarre tijden. In
deze psalm drukt de psalmist zijn vertrouwen in de Heer uit in moeilijke
tijden van oorlogen, opstanden, honger en ziekten. Een tijd die vergelijkbaar is met nu. Het is een prachtige tekst die ons vertrouwen en
hoop geeft.
De HEER is mijn herder.
Het ontbreekt mij aan niets.
Hij laat mij rusten in groene weiden
en voert mij naar vredige wateren.
Hij geeft mij nieuwe kracht
en leidt mij langs veilige paden
tot eer van zijn naam.
Dit zijn vertrouwvolle en vertroostende woorden. God als goede herder
die altijd zijn kudde beschermt, dus ook nu in deze moeilijke tijd. De
volgende regels gaan over ons verlangen naar rust en vrede, over de
groene velden en het vredige water. Een plaats waar je tot rust kunt
komen en neer kunt zitten bij een bron. Stilte, rust, ruimte… dat gunt
God ons.
Laten we dit ook onszelf gunnen.
Hij geeft mij nieuwe kracht, nieuwe energie. Nieuwe kracht vinden in
onzekere en zorgvolle tijden met twijfel en verdriet. Nieuwe kracht en
energie, dat is wat we in deze onzekere tijd nodig hebben. Hij leidt ons
als ons leven stuurloos en zonder richting is.
Gods volk onderweg
Op weg in deze moeilijke tijden kunnen we tijdens onze vieringen, in
verbondenheid met elkaar en met God, deze en andere teksten delen
en daar kracht en troost uit putten.
In de afgelopen jaren waren er altijd vieringen op de eerste zondag
van de maand. Toen echter de corona in maart uitbrak, zijn we doorgegaan en bleven we op een digitale wijze met elkaar verbonden. Vanaf
Allerheiligen en de mooie troostrijke Allerzielenviering zijn we met
de toegestane 30 bezoekers in de kerk samengekomen. Deze situatie zal, van het moment van het schrijven van dit artikel, voorlopig
wel zo blijven. Wel blijven we doorgaan met het uitzenden van de
vieringen via de website-livestream. Maar ook op andere terreinen
van ons kerkelijk leven zijn we met elkaar verbonden gebleven. Zo
is bijvoorbeeld het onderhoud van ons prachtige kerkhof ondanks de
corona doorgegaan. Deze pastorale activiteiten willen we in 2021 en
volgende jaren voortzetten. Daarom hebben wij u nodig en vragen wij
u om ondanks de corona:
‘Samen de Actie Kerkbalans 2021 tot een succes te maken’.

Het is voor onze geloofsgemeenschap van vitaal belang om in ons
prachtig kerkgebouw met zijn monumentale uitstraling en het karakteristieke soevereine interieur te mogen blijven vieren. Hiervoor
moeten we wel onder andere de huur kunnen betalen van € 15.000.
Ook aan de verbondenheid met de parochie en het bisdom Utrecht
zijn kosten verbonden. Daarom is minimaal dezelfde opbrengst van
vorig jaar zijnde € 24.000 nodig. Voor het brengen en ophalen van
de enveloppen heeft de locatieraad een plan bedacht dat inspeelt op
de richtlijnen van het RIVM. Op de eerste plaats wordt de 1,5 meter
in acht genomen. De vrijwilligers gaan op pad met een stok van 1,5
meter met een plastic tas. Of ze kunnen gebruikmaken van een bak/
doos. Ze zetten de bak/doos voor de deur, bellen aan en gaan 1,5
meter achteruit. De parochiaan kan op een veilige manier de envelop
in de plastic tas of in de bak/doos doen. Op deze wijze is uw veiligheid
en die van onze vrijwilligers gewaarborgd.
Tot slot
In het verleden kende onze geloofsgemeenschap ook moeilijke tijden.
Iedere keer was het onze Geloofsgemeenschap die klaarstond met
de Actie Kerkbalans om ruimhartig naar vermogen bij te dragen. Wij
vertrouwen erop dat dit voor de Actie Kerkbalans 2021 niet anders zal
zijn. Met uw goede en welkome financiële ondersteuning maakt u het
mogelijk om samen verder te bouwen aan het pastoraat van nabijheid
als de verbindende factor in Silvolde. Alvast bedankt voor uw bijdrage.
De locatieraad H. Mauritius Geloofsgemeenschap Silvolde

Morgen is een dag
Dichter bij een lach
Dichter bij samen eten
Dichter bij het nu vergeten
Dichter bij een kus op je hoofd
Dichter bij de knuffel die ik heb beloofd
Morgen nog afstand tussen jou en mij
Maar morgen brengt ons ook dichterbij
(Gelezen in het blad van KBO-PCOB Magazine)

De leden van de locatieraad wensen u allen een gezegend Kerstfeest
en een gelukkig 2021 toe.

De rugzak
Wie kent de rugzak of ransel niet? Hij bungelt braaf op je rug en
je kunt er ’t nodige in meenemen. Eigenlijk draagt elk mens in
zijn leven een onzichtbare rugzak met zich mee. Er kan veel in
zo’n rugzak. Veel blijdschap en vreugde, maar ook stil verdriet
en zorgen.
Het is dan een soort verzameling van wel en wee. Soms denk je:
die rugzak is bijna niet te dragen en bezwijk je er bijna onder.
Maar soms kan hij zo licht als een veertje zijn. Het kan je ook
overkomen dat je je rugzak bijna niet dicht kunt krijgen.
Zo door de jaren heen neem je, in een stil ogenblik, de inhoud nog
wel eens door. Wat geen waarde heeft, kan eruit, maar wel met
overleg. Als we onze levensavond naderen, kunnen de zwaarste
lasten opzij gezet worden. Maar wat van waarde is, wil je graag
houden. Herinneringen en soms kleinigheden, ze zijn goud waard.
Zo draagt ieder mens zijn rugzak, er is niemand die hem van je
overneemt. Ook komt er geen dief op af. Zo kan je leven toch een
feest zijn; als je ‘t zelf goed vindt, geniet je ’t meest.
Anny Raben

Actie Kerkbalans
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Kerstmis, een keerpunt in de tijd

‘Daarom durf ik te dromen’ (Dalai Lama)

„Stelt u zich erop in dat u kerst dit jaar niet zo kunt vieren als u dat
graag zou willen en zeker niet met hele families samen!” De woorden
van premier Rutte klinken nog na in onze oren. We willen ze eigenlijk
niet horen; zeker niet de mensen die dag in dag uit vooral op zichzelf zijn
aangewezen. Kerstmis alleen en in stilte druist in tegen alles wat ons bij
het mooiste feest van het jaar dierbaar is. En minister De Jonge…? Hij
sprak deze zomer hoopvol over een vaccin dat er aan het eind van het
jaar kon zijn: het keerpunt in de pandemie.
Inmiddels weten we dat we dit keerpunt nog niet hebben bereikt en dat
we binnen de beperkingen van onze tijd met Kerstmis moeten zoeken
naar een werkelijkheid die straks wordt tot zo’n mooie kerstherinnering
waar je later - net als Ria in het verhaal hieronder - graag over vertelt.

Dromen doen we allemaal wel eens; lopen met je hoofd in de wolken
en dan je gedachten laten gaan, even los van de dagelijkse realiteit.
Je droomt van een mooie vakantie, een weerzien van een familielid of
vriend die je lang niet hebt gezien, een ander huis. Ach, waar kun je al
niet terecht komen als je gedachten met je aan de loop gaan.
We hebben net een jaar afgesloten waarin het nieuws vooral door
geweld beheerst werd, althans zo voelt dat wanneer we kijken naar de
gevechten in Syrië, de strijd om Nakorno-Karabach, de onnodige dood
van zwarte mensen in de VS met als gevolg de Black Lives Matterrellen en ook de vreemde strijd om het Amerikaanse presidentschap.
Daarnaast heeft de coronapandemie bijna het hele jaar een deel van
ons doen en laten bepaald en de wereld op haar kop gezet. Durf je dan
nog te dromen? Natuurlijk willen we aan het begin van een nieuw jaar
graag dromen over een tijd waarin we op een meer vreedzame manier
met elkaar omgaan, we elkaar bijstaan waar dat nodig is. Maar durf je
nog wel te dromen over zulke positieve dingen?
Ds. Maarten Luther King durfde dat wel. In zijn bekende speech in
1963: „I have a dream”, zei hij, dat het tijd werd dat ook zwarte
mensen als volwaardige personen gezien zouden worden, want we
zijn allen als gelijke mensen geschapen.
Ook de Dalai Lama beschrijft hoe hij droomt dat mensen met verschillende aard blij zijn dat ze elkaar ontmoeten. „Zij zullen dansen en
zingen, geloven en bidden, werken en wonen, vieren en liefhebben.”
En hij droomde ook dat het grote geheim, dat we allemaal gewone
mensen zijn, onthuld zal worden.
Ook Jezus had een droom: De Blijde Boodschap aan alle mensen
bekendmaken, Zijn Evangelie wijd verkondigen.
Hij zocht zijn helpers daarvoor niet uit onder wetenschappers of
mensen met aanzien, niet bij de Schriftgeleerden uit Zijn tijd. Nee, Hij
ging bijvoorbeeld naar het strand en vroeg gewone arbeiders, vissers
of ze Hem wilden volgen. Voor Hem was niet de kwaliteit maar de
bereidheid om Hem te volgen bepalend. Wat heerlijk dat wij weten dat
wij als gewone mensen een bijdrage mogen geven aan het tot stand
brengen van Zijn opdracht, aan Zijn droom! Dan durven wij ook te
dromen dat wij iets voor elkaar betekenen in dit nieuwe jaar.

Mijn mooie kerstherinnering
Met de kerst maken we het gezellig in huis en hebben we als de meeste
mensen extra lekkere dingen in huis. Zo was dat ook bij mij thuis vroeger.
Ik kom uit een gezin van 11 en de feestdagen waren voor ons als gezin
heel erg bijzonder, want dan kregen we altijd iets extra’s. Mijn moeder
kon heel goed koken en bakken. In de eerste weken van de advent
bakte ze, ieder jaar weer, haar overheerlijke kerstbroden op de Duitse
manier, zonder spijs en volgens haar eigen recept. Geen recept uit een
kookboek, maar uit overlevering.
Als kinderen zaten we in de keuken bij haar om de bakkunsten te bekijken. Het was echt een spel: een beetje meel, boter, rozijnen, krenten,
amandelen, sukade, suiker en dan een kuiltje maken voor de gist en een
scheutje melk. Daarna kwam er een natte theedoek over de schaal en
moest het deeg rijzen Als kind was dat voor mij net toveren, want na
een tijdje was het deeg opeens veel meer geworden. Daarna werd het
deeg gekneed en werd er nog een flinke scheut rum bij gedaan. Als het
kneden klaar was, werden er op een bakblik broden van gevormd, niet
in een vorm maar zo los op het blik. Ieder brood kreeg zo zijn eigen
vorm: grote broden maar ook wat kleinere, maar de smaak was natuurlijk hetzelfde.
De uitspraak van mijn moeder: „Dat is toch mooi, ieder brood is op zijn
eigen manier mooi, jullie zijn toch ook niet allemaal hetzelfde, de een is
groot, de ander klein, net als deze kerstbroden.”
Ria’s verhaal gaat verder. Hoe? Dat laten we u graag met andere
levensverhalen horen in de viering van kerstavond 24 december om
19.00 uur en eventueel om 20.30 uur in onze Mauritiuskerk. We willen
met u nadenken over Kerstmis als een keerpunt in onze tijd zoals de
geboorte van Jezus toen een keerpunt was voor het Joodse volk. Kom
naar ons toe of vier via internet met ons mee. Gezien de maatregelen
die kunnen gelden met betrekking tot corona weten we nu nog niet
of het één of twee vieringen
worden. We vragen u daarvoor
de Nieuwsbrief te raadplegen
of de weekbladpers te volgen.
Daarin zullen we ook aangeven
of u zich moet aanmelden.
Weet u in ieder geval van harte
welkom.
We wensen u toe dat Kerstmis u
dit jaar weer tot zegen mag zijn.
Foto: Joop Kraan, houtsnede uit Erfurter Dom

Rooster kerkdiensten en activiteiten
• Zaterdag 19 december:
17.00 uur - gebedswandeling 'Herdertjestocht'
• Donderdag 24 december:
19.00 uur - liturgieviering 'Kerstmis'

Jozef Oostveen.

Overleden

5 september Wilhelmus Helming
8 oktober
Bernardina Tangelder-Dieker
8 oktober
Berendina Meeuwsen-Wekking
20 oktober
Jan Bieleveldt
22 okober
Mientje Weijers-Gries
6 november Bob Timmer
Wij wensen hun familie veel sterkte en kracht
voor de komende tijd.

84 jaar
82 jaar
84 jaar
84 jaar
90 jaar
80 jaar

VARSSEVELD

Kerkbalans

Informatie over Kerkbalans vindt u in het algemeen gedeelte van deze
Vreugdebode. De envelop Kerkbalans 2021 ontvangt u bij het eerste
nummer van de Vreugdebode in 2021.

Overleden

Annie Berends-Janssen is 15 oktober op de leeftijd van 78 jaar
overleden. Bidden wij om troost en kracht voor de familie en dat
Annie moge rusten in vrede.
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Parochie Maria Laetitia

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

tel. 0314 - 65 12 56

tel. 0315 - 65 12 84

tel. 0315 - 65 14 96

Doetinchem - OLV. Tenhemelopneming/H. Geest
Pr. Hendrikstraat 36, 7001 GL Doetinchem
tel. 0314 - 39 10 91
E-mail: rkdoetinchem@mlparochie.nl
Rekeningnummer OLV. Tenhemelopneming:
NL95 ABNA 0533 0352 87 - kerkbalans
NL81 ABNA 0447 5381 87 - betalingen, vieringen en intenties
NL88 INGB 0001 0210 10
NL37 ABNA 0533 0377 86
NL82 RABO 0384 3514 76
NL68 RABO 0384 3994 52 - onderhoud begraafplaats
Secretariaat: maandag, woensdag en
vrijdag van 09.30 - 12.00 uur.
Doetinchem - H. Martinus Wijnbergen/De Huet
Doetinchemseweg 11, 7007 CA Doetinchem
tel. 0314 - 32 37 37
E-mail: rkwijnbergen@mlparochie.nl
NL45 INGB 0000 8332 16 - rekening courant
NL20 RABO 0384 3480 33 - rekening courant Wijnbergen
NL36 RABO 0314 3167 52 - rekening courant/kerkbalans De Huet
Secretariaat: vrijdag van 09.30 - 11.30 uur.
Etten - H. Martinus
Dorpsstraat 19, 7075 AC Etten
tel. 0315 - 34 24 98
E-mail: rketten@mlparochie.nl
NL23 RABO 0317 8004 50 - rekening courant
NL82 RABO 0317 8018 13 - kerkbalans
Secretariaat: woensdag 10.00 - 11.00 uur en na vieringen.
Gaanderen - H. Augustinus/H. Martinus
Kerkstraat 72, 7011 CP Gaanderen.
E-mail: rkgaanderen@mlparochie.nl
NL76 RABO 0115 3918 27 - rekening courant
NL17 RABO 0115 3013 21 - kerkbalans
Rekeningnummer H. Augustinus:
NL67 RABO 0115 3105 09 - rekening courant
Secretariaat: dinsdag 09.30 - 10.30 uur,
donderdag 14.00 - 15.00 uur.
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tel. 0315 - 32 32 23

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

tel. 0315 - 37 72 12

tel. 0315 - 38 61 09

Silvolde - H. Mauritius
Secretariaat: De Breide 75, 7064 AT Silvolde
tel. 06 - 55 48 99 56
E-mail: rksilvolde@mlparochie.nl
Secretariaat Het Anker: Pr. Bernhardstraat 4, 7064 GG Silvolde
donderdag 09.00 - 10.00 uur
NL50 RABO 0359 1003 33 - kerkbijdrage
NL21 RABO 0359 1704 04 - kerkhof.
NL62RABO0359147550 - overige zaken.
Terborg - H. Georgius
Hoofdstraat 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
E-mail: rkvarsseveld@mlparochie.nl
Secretariaat: H. Damen,
Graaf van Lohnstraat 35, 7051 CB Varsseveld.
NL69 RABO 0364 8884 66.

tel. 0315 - 24 21 25

tel. 0315 - 24 12 40

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

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

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

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

VREUGDEBODE 2020

