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Belangrijk om te weten



Lenie Verbeek: altijd en 
overal inzetbaar (22)

Toos Lohschelder 
gehuldigd (19)

2021: jaar van St. Jozef
(8)
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Pastorale column

Een beter en ander nieuw jaar

2020 hebben wij achter ons gelaten, al nemen wij er 

waarschijnlijk heel veel van mee. Nooit bij een jaarwisseling 

heb ik zo uitdrukkelijk en vaak de wensen gehoord voor een 

beter en ander nieuw jaar, 2021 dus. Na vier turbulente jaren is Engeland uit de EU, 

en toch nog met een deal waar tenminste de regeringen tevreden mee zijn. Er is een 

opvolger voor Donald Trump die veel uitdagende zaken op zich moet nemen. Vaccineren 

is (ondertussen) begonnen.

Ondanks onze nieuwe hoop, en de veel betere vooruitzichten voor 2021, hebben wij 

een nog onzekere toekomst op het gebied van de medische, sociale en economische 

gezondheid van onze samenleving. Wij moeten nog voor een onbekende tijd met elkaar 

de schouders eronder zetten. Maar de solidariteit van het begin van de corona-uitbraak 

is duidelijk minder in deze lange, tweede golf.

Met grote creativiteit en inventiviteit hebben mensen manieren gevonden om bijvoor-

beeld thuis te werken en toch te vergaderen, of verjaardagen te vieren ondanks beperkte 

groepsgrootte. En zo gebeurt veel pastoraat via de telefoon en kunnen wij ook vanuit 

huis de liturgie in de kerk volgen, met steeds betere manieren van weergave.

Als onze samenleving met de mogelijkheden die zullen ontstaan als vaccinatie vordert, 

langzaamaan weer een nieuw, deels oud, ritme vindt, is het een prangende vraag hoe 

het kerkleven er uit zal komen te zien. Zullen werkgroepen, koren, mensen betrokken bij 

diaconieprojecten, gespreks- en studiegroepen weer de draad op kunnen pakken of zal 

het er heel anders uit komen te zien?

Het Jaar van de Eucharistie is voorbij. Het was een initiatief van ons bisdom om onze 

waardering en beleving van de eucharistie te verdiepen, maar juist in dat jaar waren 

wij voor een groot deel verstoken van de eucharistie! Dat was met name extreem en 

erg voelbaar met Pasen en Kerstmis. Wij hebben het ondertussen al heel lang moeten 

doen met op afstand kijken, de geestelijke communie en kale liturgieën met beperkte 

participatie. Zal het een geval zijn van ‘Absence makes the heart grow fonder’, een 

Engelse uitdrukking: ‘Gebrek versterkt het verlangen’? Nemen wij genoegen met kijken 

op afstand of gaan wij volop weer vieren, met nieuwe waardering, als het eindelijk weer 

kan? En al die andere dingen die deel zijn van ons kerkelijk leven?

Het is goed dat de virtuele verbindingen tot een hoger niveau zijn gebracht. Het blijft een 

prachtige manier voor mensen die niet meer de gang naar de kerk kunnen maken om 

toch de band met de lokale gemeenschap te voelen, naast het oeroude gebruik (al vanaf 

het vroegste begin van de kerk) om de ziekencommunie te ontvangen. Dat is één vrucht 

van het afgelopen bijzondere jaar. Met wel de uitdaging om te zorgen dat de techniek 

toegankelijk is voor haar doelgroep.

Daarnaast is er ook kans voor groei, geboren uit een moeilijke tijd die wij liever niet 

hadden gehad. Wij kunnen met nieuwe verve gaan zoeken naar verbinding, met tegelijk 

een dieper bewustzijn voor degenen die dat niet fysiek kunnen. Een missionaire kerk die 

haar Goede Nieuws viert en de hand uitsteekt naar de wereld.

Want dat is ons Goed Nieuws. Vanwege Pasen en Kerstmis is er altijd licht aan het eind 

van de tunnel, misschien net om de bocht, of net voorbij de horizon. Maar dat licht is er, 

en ook nog een Sterke Hand die ons door de duisternis naar dat licht begeleidt.

Voor u, jullie, allen: een goed, gezegend 2021!

Marcel Smits



Parochie Maria Laetitia

Begin
„In 2011 stimuleerde pastor Mia Tankink me 
deel te nemen aan een driedaagse ‘cursus 
schuldhulpmaatje’ in de Keurhorsterkerk in 
Sinderen. Dat jaar is de Oude IJsselstreek 
opgericht als locatie van de Landelijke 
Vereniging SchuldHulpMaatje in Leiden 
(www.schuldhulpmaatje.nl), een initiatief van 
de gezamenlijke kerken in onze gemeente. In 
het oprichtingsbestuur zaten onder anderen 
ds. Kor Datema en Cor Reitsma. 
Zeker in het begin was ons lokale 
SchuldHulpMaatje meer uitgesproken rk/
pc van karakter. In de beschrijving van de 
visie van de landelijke vereniging vind je als 
karakteristiek ‘Naastenliefde is onze basis en 
het evangelie onze inspiratiebron’. Ik heb de 
indruk dat Oude IJsselstreek in de praktijk een 
wat meer algemene afdeling is geworden. 
Hulpverlening via SchuldHulpMaatje is uiter-
aard ook algemeen toegankelijk; ze beperkt 
zich niet tot bij de kerk betrokken mensen. 
Coördinator was in het begin alleen Gerard 
Mientjes. Aan de cursus namen ongeveer vijf 
personen deel, onder wie ik. Er bleek grote 
behoefte aan schuldhulpverlening. Als coördi-
nator kreeg Gerard Mientjes de aanvragen 
om hulp binnen en verdeelde die over de toen 
nog kleine groep die de cursus had gevolgd.”

Drempel
Het in contact komen met mensen voor wie 
het wegwerken van schulden problematisch 
wordt, is de belangrijke eerste stap. De in 
schuldproblemen verkerende persoon kan zelf 
contact opnemen, maar lang niet iedereen 
weet dat. Bovendien is het voor niemand een 
kleine, lichte stap; het voelt zwaar, je moet 
een drempel over. De vraag is dus: hoe komen 
de meldingen bij de coördinator binnen? 
Gerard Hol: „In het algemeen gaat het om 
mensen die achterop raken met het betalen 
van de energierekening, de zorgkosten, 
woonlasten en dergelijke. Daardoor komen 
meldingen binnen via de gemeente, woning-
corporatie Wonion, de maatschappelijke 
dienstverlening van Sensire, soms ook via 
het landelijke SchuldHulpMaatje. Gelukkig 
melden zich ook betrokkenen zelf, wat het 
plezierigst en gunstigst is om schuldhulp op 
gang te brengen, maar ja, die drempel!”

Veel aspecten van schuldhulp 
Butgetplan
„Je wilt en moet natuurlijk aan de hand van 
een zeker model denken en werken bij het 
aanbieden van hulp”, veronderstel ik. Gerard: 
„Ja, wij hanteren een omlijnd budgetplan als 
werkmodel in onze gesprekken met de desbe-
treffende persoon. Je probeert samen inzicht 
te krijgen in het patroon van inkomsten en 
uitgaven om op die manier te ontdekken 
hoe er een haalbaar streefbedrag over kan 
blijven aan het eind van de maand. Dat komt 
dan vrij voor de aflossing in stapjes van de 

achterstallige rekeningen. Vervolgens ga je als 
schuldhulpmaatje in gesprek met de desbe-
treffende instanties om daar een akkoord over 
te krijgen. Eigenlijk is dit niet het moeilijkste 
en belangrijkste deel van het schuldhulp-
werk. Het gaat er in de eerste plaats om dat 
je hulp van harte aanvaard wordt. Er moet het 
vertrouwen ontstaan dat je echt wilt en kunt 
helpen, daar tijd en aandacht aan besteedt en 
begrip hebt voor de persoon die je als maatje 
wilt bijstaan in de ontstane moeilijke situatie. 
Het is dan prettig als je meteen al nuttige tips 
blijkt te kunnen geven. Vaak gaat het om een 
betere ordening van de administratie, soms 
slechts: dit in deze map, dat in die andere en 
dat in een derde map. 

Administratie
Het niet op orde kunnen krijgen en houden 
van de eigen administratie is niet zelden 
een deel van het probleem. De toene-
mende digitalisering levert in veel gevallen 
extra moeilijkheden op. Ook daar kun je 
tips geven. Het is daarnaast belangrijk 
dat je als schuldhulpmaatje op de hoogte 
bent van de bestaande mogelijkheden tot 
tegemoetkoming aan mensen in moeilijke 
financiële omstandigheden, zodat je hun 
de weg kunt wijzen. Ze weten meestal niet 
waar ze wettelijke toeslagen kunnen krijgen. 
Er is bijvoorbeeld een gemeentelijke regeling 
die in bepaalde gevallen mensen met € 200 
tegemoetkomt als de € 385 eigen risico van 
de zorgverzekering een te hoge drempel is.

Computercursus
Soms is het gewenst dat iemand een cursus 
computergebruik volgt, soms moet er een 
modernere computer komen. Daar is geld 
mee gemoeid, je probeert financiële steun te 
vinden. Waar en hoe? 

Financiën
Al meteen in het begin ontstond de vraag 
naar financiën voor ondersteuning in 
concrete gevallen. Verder bleek dat nodig, 
omdat de coördinatie erg arbeidsinten-
sief is en geld kost. Bovendien moet er een 
vrij hoge contributie aan het landelijke 
SchuldHulpMaatje worden afgedragen. De 
vraag aan de gemeente om subsidie kreeg 
een positief antwoord. Daar zijn we blij mee; 
we krijgen door die subsidie meer kans om 
effectief te zijn. De hulp door onze lokale 
schuldhulpverlening heeft zich in de loop der 
jaren uitgebreid tot veel meer mensen met 
schuldproblemen, ongeveer 220 aanmeldin-
gen per jaar, maar het aantal huishoudens 
met schuldproblemen is veel groter, volgens 
het CBS in 2018 ruim 1.100. Er zijn nu veel 
meer maatjes aan het werk, dertig ongeveer. 
Het coördinatiewerk is via Sensire onderge-
bracht bij een professionele kracht, die wordt 
geassisteerd door enkele maatjes als lid van 
de coördinatiecommissie. De leden hiervan 

Caritas, 
liefde voor 
de naaste
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In gesprek met Gerard Hol, 
schuldhulpmaatje

Het gesprek waarvoor we samen 

aan tafel zitten, hoeft niet met een 

kennismaking te beginnen; 

Gerard Hol en ik kennen elkaar, oud-

collega’s op het Ludgercollege. 

We voelen ons beiden bij de 

kerk betrokken en dat Gerard 

vrijwilligerswerk doet, was me bekend, 

maar tot voor kort niet dat hij in Ulft 

een zo genoemd schuldhulpmaatje 

is. „Schuldhulpverlening”, zei ik door 

de telefoon tegen hem, „is een goed 

onderwerp voor de artikelenreeks 

over caritas, waarin diaken Paulus 

Tilma in de vorige Vreugdebode het 

openingsartikel schreef, 

een mooie fundamentele bijbelse 

beschouwing over de band tussen ons 

geloof en caritas.” 

Gerard heeft zich - niet ongewoon 

voor een (ex-)leraar - voorbereid en 

aantekeningen gemaakt, zo blijkt als 

we het gesprek beginnen. 

We besluiten het eerst te hebben over 

hoe Gerard schuldhulpmaatje werd, 

zijn ervaringen en zijn uitleg van wat 

deze vorm van hulpverlening inhoudt. 
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hebben allerlei taken, zoals het benaderen 
van bedrijven en instellingen voor het verkrij-
gen van vaak anonieme sponsorbijdragen. 
Ook die zijn hard nodig voor bijvoorbeeld 
de aanschaf van laptops voor onze cliënten. 
De Voedselbank en Mini-mannamarkt zijn 
bekende hulpinstellingen; klanten kunnen 
daar alleen terecht via een schuldhulpmaatje.” 

Inleving
Een tijdje praten met Gerard Hol maakt duide-
lijk dat het werk van het schuldhulpmaatje 
succes kan hebben door inleving en inhoude-
lijke steun in combinatie met elkaar. De hulp 
leidt als het goed is bij beiden tot inzicht in 
het ontstaan, het voortduren en niet zelden 
het groeien van de problematische schuld. 
Is het schuldprobleem door betrokkene met 
hem als schuldhulpmaatje binnen drie jaar in 
handen te krijgen? 
Een langere tijd dan drie jaar is niet realis-
tisch, wil betrokkene op eigen kracht uit 
de problemen komen, dat wil zeggen tot 
gefaseerde aflossing van de schulden. Het 
is niet alleen een plaatje van inkomsten en 
uitgaven, maar ook of de persoonlijke situatie 
er naar is om het doel te bereiken. Vooral 
omwille van het laatste is inleving nodig in de 
wijze waarop betrokkene in zijn schuldenlast 
is terechtgekomen. 
Gerard: „De oorzaken zijn divers en komen 
vaak in combinatie voor. Werkloosheid zorgt 
voor minder inkomsten bij mensen met een 
baan, en te weinig opdrachten bij zzp’ers. 
Problemen in de persoonlijke sfeer, scheiding 
bijvoorbeeld, veroorzaken vaak stijging van 
uitgaven. Soms gaat het om een gezin met 
kinderen in een dure levensfase bij weinig 
gezinsinkomsten. Slecht zicht op wat er 
binnenkomt en uitgaat als gevolg van een 
slechte boekhouding komt ook nogal eens 
voor. Maar helaas ook dat mensen gewoon 
niet met geld kunnen omgaan. En als extra 
omstandigheid is er soms sprake van pure 
pech. Als je dit allemaal in vertrouwen open 
kunt bespreken, vergemakkelijkt dat de 
oplossing. Er is inleving nodig, niet erger-
nis en nog minder veroordeling. Het gaat 
er immers niet alleen om dat je deskundige 
hulp kunt bieden, maar evenzeer dat je hulp 
in vertrouwen aanvaard wordt. Hulp bieden 
is voor een wezenlijk deel inzichtelijk maken 
waar de schoen wringt. Dat kan alleen als je 
dat samen doet, in volledig vertrouwen.”

Moeilijkere schuldproblemen en 
oplossingen
Het komt uiteraard ook voor dat de schuld 
veel te groot voor de betrokkene is om die 
met behulp van het schuldhulpmaatje op 
eigen kracht op te lossen. Via het schuld-
hulpmaatje en Oude IJsselstreek komt de 
hulpvraag dan bij Stadsbank Oost-Nederland. 
Gerard: „Die neemt dan de regie in feite 
over, houdt het schuldhulpmaatje op de 

hoogte en onderhandelt met de schuldei-
sers over gedeeltelijke kwijtschelding, liever 
gezegd een minnelijke schikking. Als dat 
mislukt, bereidt de Stadsbank de stap naar 
de (kanton)rechter voor. Bij de zitting ben ik 
met mijn cliënt aanwezig. De rechter komt tot 
een beoordeling van de gedragswijze van de 
hulpbehoevende. Is het een plausibel verhaal, 
dan leidt dat tot schuldsanering, waarbij de 
cliënt een bewindvoerder krijgt toegewe-
zen. De cliënt krijgt een passend gemaakt 
model van handelen. De bewindvoerder 
heeft namelijk de volledige zeggenschap over 
onder meer de administratie, voert de regie 
en presenteert halfjaarlijkse rapporten aan de 
rechtbank. De taak van het schuldhulpmaatje 
is beperkt; hij fungeert als tussenpersoon 
tussen de bewindvoerder en de cliënt.” 
De conclusie lijkt me voor de hand te liggen: de 
taak van Gerard Hol en ieder van zijn collega-
maatjes is in het geval dat de hulpzoekende 
met zijn hulp zelfstandig uit de schulden kan 
komen veel meer inhoudelijk en qua uitkomst 

een stuk bevredigender voor zowel de betrok-
kene als zijn schuldhulpmaatje.

‘De nood ervaren’
In zijn hoofdartikel in de vorige Vreugdebode 
schrijft diaken Tilma dat caritas in eerste 
instantie ‘het ervaren van de nood vanuit 
een relatie met God is’. Die gedachte leg 
ik Gerard Hol voor, of liever, wij praten er 
samen een tijdje over. Gerard denkt dat 
het algemeen menselijk is dat in situaties 
waarin je medemens het heel moeilijk heeft, 
spontaan gevoelens van medeleven ontstaan, 
of je nu wel of niet gelovig bent. Velen zullen 
daadwerkelijk ook hulp willen bieden, al 
komt het (te) vaak voor dat deze intentie niet 
leidt tot daadwerkelijke hulp. „Niets mense-
lijks is ons vreemd, maar ik denk dat op de 
achtergrond mijn geloof en vooral ook de 
wijze waarop ik in het leven sta, richtsnoeren 
zijn om dit werk te kunnen doen.”

Gerard Bomers
Foto: Ton Harbers
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Voor dit werk zoeken we nog steeds, en 
misschien de komende tijd nog meer, 
nieuwe maatjes. Wil jij ons helpen, dan 
kun je op de site al meer info vinden. 
Je kunt ook bellen met de schuldente-
lefoon, 06 - 51 06 40 03, met Elfriede 
te Hennepe, onze coördinator, of mailen 
naar: 
info@schuldhulpmaatje-oudeijssel-
streek.nl (Gerard Hol).
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Parochie Maria Laetitia

We kunnen niet wachten…
Vanwege corona kun je natuurlijk stilvallen en wachten op betere 
tijden, maar de Bedevaartwerkgroep in onze parochie denkt daar 
anders over. 

Bijpraten met de leden van de Bedevaartwerkgroep, die weer volle-
dig op sterkte is met de komst van twee nieuwe leden: de dames 
Francis Hagemeijer en Rianne Lendering. Met Corry Berendsen en 
Albert Gilsing vormen zij de werkgroep die ongeduldig uitkijkt naar 
het moment waarop er een volgende reis op de agenda komt. Bij ons 
gesprek schuift pastoor Hans Pauw aan, die ook liever vandaag dan 
morgen weer met een groep op bedevaart gaat. 

Doen wat we kunnen!
Albert Gilsing (viervoudig Lourdesganger) is realist. „We kunnen als 
werkgroep wel van alles in de startblokken zetten, maar het afbreuk-
risico is nog gewoonweg te groot. De reis die voor mei 2021 gepland 
stond, is afgeblazen en de kans dat die reis dit jaar plaatsvindt, is klein 
als je kijkt naar de voorbereidingstijd. Niet slim om nu iets te organi-
seren wat je later tot teleurstelling van velen moet afblazen. Daarom 
hebben we de focus gelegd op wat wenselijk en mogelijk is. Zo wilden 
we ons versterken met twee nieuwe werkgroepleden, nu Mia Otten 
en Ben Donderwinkel gestopt zijn.” Waarbij Albert zijn waardering 
uitspreekt voor hun inzet gedurende vele jaren en reizen.

Wat de werkgroep zorgen baart, is de samenwerking met een reisor-
ganisatie. VNB is door de coronacrisis definitief gestopt en men speurt 
nu naar een nieuwe partij die bekend is met het fenomeen bedevaart-
reizen. Er zijn al wel contacten, maar het is nog te vroeg om namen 
te noemen. Uit ons gesprek blijkt wel dat je beslist in zee moet met 
een goede organisatie voor dit soort specifieke reizen. Zij kennen de 
weg, de hotels en de plaatselijke mores. Maar dat is niet alles. Stel 
dat iemand onderweg ziek wordt of iets anders onvoorziens. Dan heb 
je  een iemand nodig die de regie neemt, de sluipweggetjes kent en 
zorgt dat alles verder op rolletjes loopt. Zo’n verantwoordelijkheid is 
gewoonweg te groot voor vrijwilligers en ook voor de pastoor of een 
andere geestelijke die meereist. Die wil immers aandacht blijven geven 
aan alle pelgrims in de groep. „Onze taak is het bovenal om voor 
zo’n reis goede promotie te maken en om een groep mensen bijeen te 
brengen en enthousiast te krijgen”, vult Albert Gilsing aan. „Bedenk 
ook dat zo’n groep voor de reisorganisatie nog vele malen groter is 
omdat ook pelgrims uit andere parochies en bisdommen op hetzelfde 
moment in Lourdes kunnen verblijven. Dat maakt dat je dan met een 

hele grote groep Nederlanders daar bent en juist daarom is een sterke 
aanspreekpartner nodig.” 

Het kriebelt
Bij de werkgroepleden beluisteren we de kriebels om weer een reis te 
maken. Ieder heeft daar zijn eigen motivatie en beleving bij en wat in 
het gesprek opvalt, zijn frequent gebruikte woorden als saamhorig-
heid, elkaar vertrouwen, mensen die zich openstellen, luisteren naar 
elkaar. Pastoor Hans Pauw denkt dat je dat niet zo snel voor elkaar 
krijgt met een ‘dagje Kevelaer’ – met al zijn respect, overigens – waar 
velen op eigen gelegenheid naartoe gaan. Om jezelf open te stellen, 
om het te ondergaan, is tijd nodig. Tijd voor de beleving, de voorberei-
ding, de tijd tijdens het reizen en vrije tijd tijdens het verblijf.

Rianne Lendering uit Doetinchem vertelt over haar Maria-minnende 
moeder, die eens met Riannes vader naar Lourdes te bedevaart ging. 
Nadat vader was overleden, besefte Rianne dat het voor haar moeder 
belangrijk was om weer te gaan. Waar zij zichzelf aanvankelijk als 
begeleider van haar moeder zag, ervoer ze dat haar moeder gewoon-
weg opleefde, dat ze in het gezelschap ook haar eigen weg vond en 
’s-avonds schaterlachte waar ze dat al tijden niet meer gedaan had. 
Ook Rianne kwam heel bewogen terug. Bovendien versterkte de reis 
de band tussen moeder en dochter. 
Francis Hagemeijer uit Gaanderen was al vaker in Lourdes. „De eerste 
keer in 2012 met onze toentertijd tienjarige zoon, daarna in 2018 met 
ons gezin: mijn man Alfons en onze kinderen. Ik vind het mooi. De 
open en hartelijke sfeer binnen zo’n groep mensen waarmee je veel 
kunt delen. Daar wil ik een volgende keer ook graag weer bij zijn.”

Al pratende over de bedevaart blijkt dat het toch moeilijk op anderen 
over te brengen is wat je zoal meemaakt. Wat je beleeft. De nieuwe 
vrienden die je maakt, hoe je mensen die je al jaren oppervlakkig groet 
ineens beter leert kennen. Of dat je tijdens een viering mensen van 
allerlei nationaliteiten ineens allemaal hetzelfde Credo hoort zingen. 
„Alsof we elkaar allemaal verstaan en begrijpen”, zegt een van de 
dames. Hans Pauw vat het samen: „Een bedevaartsplaats is een utopie 
van een betere wereld.” Misschien een ontnuchterende conclusie, 
maar voor velen onder ons een ervaring die men graag voor het eerst 
of opnieuw beleeft. Om na terugkomst de realiteit van alledag beter 
aan te kunnen.

De leden van de Bedevaartwerkgroep van onze parochie: Rianne Lendering, 
Albert Gilsing, Francis Hagemeijer en pastoor Hans Pauw (vlnr). 

Corry Berendsen ontbreekt op de foto. 

                             
                                                                                            Foto: Michiel Pouwels
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Goede piano gezocht
Het Gemengd Koor van de Augustinus-
Martinus-locatie in Gaanderen is op zoek 
naar een kwalitatief goede piano voor de 
begeleiding van de koren en voor solo-
uitvoeringen. Op verzoek van dirigent 
Ben Simmes zoeken we een halfhoog 
model, in goede staat, waarmee we 
weer jaren vooruit kunnen. Onze koorle-
den kijken er namelijk allemaal naar 
uit om weer te zingen en het zou fijn 
zijn als we dan beschikken over een 
betere piano waarmee direct de juiste 
toon getroffen wordt. Misschien heeft u 
voor ons zo’n prima piano die niet meer 
bespeeld wordt - of kent u iemand die er 
een heeft - en wilt u er ons een plezier 
mee doen…  We horen graag van u. Uw 
reactie graag naar:
pouwelsmichiel@gmail.com

Actie Kerkbalans 2021 van start

Pastoor Hans Pauw verwoordt het prachtig in zijn brief die in het kader 
van de Actie Kerkbalans 2021 in de folder is afgedrukt: ‘Corona brengt 
mensen uit balans, emotioneel door gebrek aan contacten en bezig-
heden, door beperking van vrijheden of financieel door verlies van 
werk of inkomen. Velen hebben het er maar moeilijk mee.’ Hij vervolgt: 
‘Ondanks dat we in 2020 ‘op slot gingen’, hebben we ons niet uit het 
veld laten slaan.’ 
De pastoor haalt de inzet van sociale media aan, onze website en de 
mogelijkheid tot volgen van vieringen via een livestream op YouTube. 
Hij is blij dat pastorale zorg gegeven kon blijven worden. Weliswaar 
geen doopvieringen en geen communieviering, wel ziekenzalvingen, 
waardige begrafenissen en als de mogelijkheden er zijn, elk weekend 
een of meer vieringen in de locaties. Door een kleine groep te volgen 
in de kerk, maar door een nog grotere – gestaag groeiende – groep 
vanaf beeldscherm. 
Veel werk ging gewoon door! De kerstpakkettenactie, de contacten 
met parochianen, met vrijwilligers… kerken die open bleven om 
kaarsjes op te steken, om gebedsintenties op te geven… ‘De kunst 
is dat je blijft zien wat nog WEL kan in tijden van alle beperkingen!’ 
Pastoor Pauw: „We zijn dapper doorgegaan, maar natuurlijk is ook uw 
kerk een beetje uit balans door alles wat er om haar heen gebeurt. Uw 
kerk is solidair met de noden in de samenleving en deelt in alle gevol-
gen van de crisis, dus ook financieel. U kunt zich wel voorstellen dat 
we in 2020 veel inkomsten hebben gemist uit bijvoorbeeld collectes en 
misintenties…” Daarom vraagt hij alle parochianen om onze parochie 
middels de Actie Kerkbalans 2021 weer ‘in balans’ te brengen zodat 
ook in 2021 gerekend kan worden op onze activiteiten en projecten.

Zuinig maar wel vooruit!
Penningmeester Thijs Kemperman van de Parochie Maria Laetitia draait 
er niet omheen. „In de afgelopen jaren zagen we dat door overlijden 
van parochianen en vrijwilligers en weinig aanwas van jongeren dat 

steeds meer lasten op 
minder schouders terecht 
komen en dat vertaalt 
zich naar de inkomsten. 
Alleen al daarom was 
2020 een spannend 
jaar en daar heeft de volkomen onverwachte coronapandemie zeker 
negatief aan bijgedragen. Terwijl kosten vaak doorlopen en we extra 
investeerden in beschermende maatregelen en noodzakelijke techniek 
voor livestreams, vallen inkomsten tegen. Aan ons de taak om de 
kosten en opbrengsten in balans te krijgen. Dat lukt ons gelukkig voor 
2021, maar het betekent wel dat we de begroting afgeslankt hebben. 
Daarbij letten we op de kleintjes, bijvoorbeeld door het afschaffen van 
acceptgiro’s, door slimmer bankieren en door slimme ‘bedrijfsvoering’. 
We krijgen de begroting dan ook alleen rond door het verkopen van 
onroerend goed. Zo is eind 2020 het Zusterhuis in Doetinchem – dat 
verhuurd werd – verkocht en de opbrengsten daarvan kunnen we dit 
jaar gebruiken voor het aanvullen van tekorten en voor onvoorziene 
omstandigheden. Bovendien maakt het mogelijk om de pastorie van 
de OLV-kerk te verbouwen tot drie appartementen waarin op termijn 
de priesters in onze parochie gehuisvest kunnen worden. Ook dat 
levert weer een hele besparing op.” 
Thijs Kemperman hoopt uiteraard dat de opbrengsten van de Actie 
Kerkbalans in overeenstemming zijn met het gehoopte, reële bedrag 
dat in de begroting staat. „Dan kunnen we onze ‘servicegraad’ op 
peil houden en kunnen we als parochianen blijven samenkomen 

en een gemeenschap blijven vormen. 
Penningmeester of niet… ik ben ook 
parochiaan en ik behoor van harte graag tot 
deze gemeenschap.”

Foto's: Ton Harbers

Geef vandaag voor de kerk van morgen

Eucharistische aanbidding 
en Biechtgelegenheid

-  1e zaterdag van de maand
 10.00-11.00 uur
-  O.L.V. Kerk Doetinchem
   Prins Hendrikstraat 36 Doetinchem

Data 2021:

2 januari    3 juli
6 februari   7 augustus 
6 maart    4 september
1 april (Avond Wittedonderdag) 2 oktober
1 mei    6 november
5 juni - vervalt (Pr. wijding P. Tilma) 6 december

Eucharistische	aanbidding	&	Biechtgelegenheid	
1e	zaterdag	van	de	maand	

10.00-11.00	uur	

O.L.V.	Kerk	Doetinchem	

Prins	Hendrikstraat	36	Doetinchem	
	
	

Data	2021:	
2	januari	 	 	 	 	 3	juli	

6	februari	 	 	 	 	 7	augustus	 	

6	maart	 	 	 	 	 4	september	

1	april	(Avond	Wittedonderdag)	 2	oktober	

1	mei		 	 	 	 	 6	november	

5	juni	–	vervalt	(Pr.wijding	P.	Tilma)	 6	december	
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Antoine Bodar: 
nieuwe rector 
Friezenkerk Rome
Tijdens kerst is bekend gemaakt 
dat dr. Antoine Bodar de nieuwe 
rector is van de Friezenkerk in 
Rome. 
Het vicariaat Rome benoemde 
de nieuwe rector op voor-
dracht van de Nederlandse 
bisschoppenconferentie. 
Bodar is de opvolger van mgr. A. Hurkmans. 

Mgr. H. van den Hende - namens de bisschoppen referent voor deze 
kerk - schrijft dat met de benoeming van Bodar de Friezenkerk een 
rector heeft die reeds lange tijd in de stad Rome woonachtig is en 
een vertrouwd gezicht is.

Als rector zal dr. Antoine Bodar leiding geven aan het kerkelijk en 
liturgisch leven in en rond de Friezenkerk, terzijde gestaan door een 
pastorale raad en een raad voor economische aangelegenheden.

De Friezenkerk - de kerk van de H.H. Michael en Magnus - is de 
plaats waar elke zondag in de Nederlandse taal de eucharistie 
wordt gevierd voor hen die in Rome wonen en voor pelgrims en 
bezoekers uit Nederland en Vlaanderen.

Foto: Antoine Bodar

Kompas en roer
In zijn boodschap voor de 54e Wereldvrededag op 1 januari, riep paus 
Franciscus de internationale gemeenschap en ieder individu op om een 
‘cultuur van zorg’ te bevorderen. Cultuur en zorg is het thema van zijn 
boodschap voor staatshoofden en regeringsleiders, leiders van inter-
nationale organisaties en godsdiensten en ‘alle vrouwen en mannen 
van goede wil’. 
‘De coronacrisis toont aan dat ieder van ons in hetzelfde schuitje 
zit’, aldus de paus. Daarop voortbordurend noemt hij de menselijke 
waardigheid ‘het roer’ en de sociale leer van de Kerk ‘het kompas’ 
om aan de slag te gaan. De paus gaat in op belangrijke principes 
uit de sociale leer: ‘inzet voor het bevorderen van de waardigheid 
van elke menselijke persoon, solidariteit met de armen en kwets-
baren, het nastreven van het algemeen belang en de zorg voor de 
bescherming van de schepping.’ Hij zegt dat we samen moeten roeien, 
omdat ‘niemand de redding alleen op eigen kracht kan bereiken’. De 
sociale leer dringt aan op concrete solidariteit met anderen, omdat we 
allemaal verantwoordelijk zijn voor iedereen.
De paus schrijft ook over oorlog. We moeten stoppen die als 
iets normaals te zien. Geld voor wapens kan beter uitgegeven 
worden aan veiligheid, vrede, ontwikkeling, armoedebestrijding en 
gezondheidszorg.
Hij maant aan het slot van zijn boodschap nooit toe te geven aan de 
verleiding om anderen te negeren en de andere kant op te kijken. 
In plaats daarvan moeten we er dagelijks heel concreet en praktisch 
naar streven een gemeenschap te vormen die bestaat uit broeders en 
zusters die elkaar accepteren en voor elkaar zorgen.

2021: 
jaar van 
Sint Jozef
Paus Franciscus 
heeft 2021 uitge-
roepen tot het jaar 
van Sint Jozef, zo 
maakte hij op 8 
december vorig 
jaar bekend op 
het Hoogfeest van 
Maria Onbevlekt 
Ontvangen. 
Op deze dag was 
het namelijk exact 
150 jaar geleden 
dat zijn voorganger - paus Pius IX - de heilige Jozef van Nazareth 
uitriep tot ‘Patroon van de Universele Kerk’. 
Met dit speciale themajaar wil paus Franciscus de rol van de heilige 
Jozef als beschermer en voedstervader extra benadrukken. Hij brengt 
dit in verband met de zorg voor armen en migranten en met Jozefs rol 
als patroonheilige van arbeiders. 
Ook Covid-19 heeft meegespeeld in het besluit van de paus: ‘De 
pandemie heeft duidelijk gemaakt welke betekenis gewone mensen 
hebben, al degenen die dagelijks veel geduld tonen en hoop bieden 
waardoor ze een gevoel van medeverantwoordelijkheid zaaien. 
Daarmee lijken ze op de heilige Jozef, een onopvallende man die 
dagelijks discreet en in het verborgene aanwezig is.’

Zo blijven we toch verbonden!
Mooi idee van de locatieraad Azewijn om met de feestdagenmaand 
december in het vizier te werken aan verbondenheid. Vandaar hun 
vraag: stuur ons uw overpeinzingen, gedachten en gevoelens in deze 
tijden van stilte en eenzaamheid, vooral nu we zo aan huis gebonden 
zijn en elkaar niet kunnen ontmoeten. 
Ook de Maandagmorgen Ontmoetingsgroep in Azewijn kreeg de 
vraag van de locatieraad. Overpeinzingen… het mag iets leuks zijn, 
humoristisch, u mag het zelf weten… In Azewijn worden alle ontvan-
gen schrijfsels gebundeld in een klein schriftje en dat zal vervolgens 
met velen gedeeld worden. 
Ook onderstaand, prachtig gedicht werd ingezonden. Hulde aan de 
dichtster. En aan de locatieraad voor dit prachtige initiatief. Zo blijven 
we toch verbonden! 

    Overpeinzing
 
 Corona in deze tijd
 Zet ieder aan tot creativiteit.
 Sinterklaas, hoe moet dat nu?
 De oplossing: een drive-thru!
 De Sint was hiermee heel tevree, 
 De kinderen blij met dit idee.
 Kerstmis is ‘vrede op aarde’ 
 Maar heeft deze wens nog waarde?
 Kerstmis, de geboorte van ’t God’lijk kind,
 Het feest dat normaal met een nachtmis begint.
 Ga-je elders, moet je wellicht loten,
 Kerstmis is ’n feest van het hele gezin.
 Maar dat zit er dit jaar blijkbaar niet in.
 Maar ondanks alles wensen we u allen,
 Zalig Kerstfeest en een gezond coronavrij nieuwjaar, zonder knallen!

Een 90-jarige lezeres uit Azewijn
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Licht aan het einde van 
de tunnel

De week waarin ik deze column begin 

te schrijven, is ook de week waarin de 

regering de strenge lockdown afkondigde. 

Juist in de periode naar Kerstmis moesten 

ook in onze Parochie Maria Laetitia weer ingrijpende maatrege-

len worden genomen over het wel/niet kunnen, mogen bijwonen 

van de eucharistievieringen tijden de feestdagen. Of en wat er 

ná 19 januari 2021 gaat gebeuren, is op dit moment een groot 

vraagteken.

Ook het parochiebestuur kijkt bij de jaarwisseling altijd even terug 

naar de belangrijkste momenten. Met stip op 1 staat natuurlijk de 

benoeming van Paulus Tilma als nu nog diaken, maar vanaf 5 juni 

als priester. Bestuursbeslissingen met betrekking tot de sluiting 

van de kerk in Wijnbergen, het afscheid nemen van het Jorishuis 

in Terborg en de verkoop van het zustershuis in Doetinchem, 

maar ook de restauratiewerkzaamheden in de diverse locaties 

bleven onze aandacht vragen.

Maar beter is het vóóruit te kijken. Aandachtspunten waaraan het 

parochiebestuur wil werken. zijn met name de verdere centrali-

satie van de vele begraafplaatsadministraties, onderzoeken op 

welke wijze de informatieverstrekking naar onze parochianen 

verbeterd kan worden en hoe de contacten met de locaties 

geïntensiveerd kunnen worden.

Een punt van zorg en aandacht is of op termijn alle taken die 

nu nog lokaal gedaan worden, blijvend gerealiseerd kunnen 

worden. Voor diverse processen zal centralisatie onontkoom-

baar zijn, mede gezien de relatief hoge leeftijd van onze zeer 

gewaardeerde, onmisbare vrijwilligers. Uiteraard worden ook 

de financiële aspecten gevolgd. De opbrengsten van Actie 

Kerkbalans blijven onverminderd belangrijk en heel noodzakelijk.

Premier Rutte eindigde op 14 december zijn toespraak met het 

zien van lichtpuntjes aan het einde van de tunnel als iedereen 

zich heel gedisciplineerd aan de maatregelen zal houden.

De Vreugdebode die u nu leest, heeft als hoofdthema Vasten, de 

veertigdagentijd voorafgaande aan het grootste feest binnen de 

kerkelijke jaarcyclus, het Hoogfeest van Pasen. Ook de vastentijd 

met ingetogenheid en bezinning eindigt met het grote lichtpunt 

aan het einde van deze tunnel, de wederopstanding van de Heer.

Namens het bestuur van de Parochie Maria Laetitia wens ik u 

allen een Zalig Paasfeest en een gezond en veerkrachtig 2021.

Anja Dijcker,
secretaris parochiebestuur

Van de Bestuurstafel

Start Formulierenhoek De Wingerd
Sinds 7 december is er in De Wingerd een nieuwe activiteit op gang. 
Kunt u wel wat hulp gebruiken bij het invullen van een formulier, 
iets aanvragen op het internet of hebt u gewoon problemen met het 
maken van een fotokopie voor een dossier? Misschien heeft u moeite 
met het lezen van een brief, het uitprinten van iets, het aanvragen van 
een activiteit bij het Meedoenarrangement.
Dan is de Formulierenhoek misschien wel wat voor u. Iedere maandag-
ochtend van 10.00 tot 12.00 uur zit daar een vrijwilliger die u op weg 
kan helpen. Bovenstaande problemen zijn allemaal zaken waar het 
team vrijwilligers u graag bij helpt. En vanzelfsprekend staat de koffie 
klaar. 
U hoeft zich niet aan te melden of een afspraak te maken. U kunt zo 
binnenlopen. Wel vragen wij van u de coronaregels in acht te nemen: 
handen ontsmetten, mondkapje op en afstand houden. Maar dat 
spreekt voor zich.

Peter Bob Peerenboom, voorzitter Platform Armoedebestrijding Doetinchem

Impulz
Online thema-avond over de heilige 
eucharistie
Op vrijdagavond 20 november 2020 hebben de jongeren van 
Impulz via Skype een online thema-avond gehad. Deze thema-
avond ging over de eucharistie, en alles waar deze voor staat. 
Als je je had aangemeld voor de avond kreeg je een boekje 
toegestuurd genaamd ‘Verhef je hart’; een boekje waarin, door 
middel van de uitleg van paus Franciscus, alle onderdelen van 
de eucharistieviering stap voor stap worden uitgelegd. Dit was 
erg fijn omdat hierdoor alle kennis die ik al over de eucharistie 
had even werd opgefrist en werd aangevuld door de nodige 
basiskennis.

Op de avond zelf werd uitleg gegeven door rector Patrick 
Kuipers van het Ariënsinstituut. Ik heb zelf erg genoten van deze 
avond, want je komt langs alle stappen van de eucharistie die 
je allemaal wel bekend voorkomen, maar waarvan je toch niet 
altijd de betekenis helemaal snapt. Dit werd dan ook in goed 
begrijpelijke taal uitgelegd en er werden vragen beantwoord 
die tijdens de avond opkwamen, waardoor ik het ook goed kon 
volgen. 
Een van de vragen die ik had, was bijvoorbeeld: waarom mijn 
oud-tante altijd haar hoofd boog op bepaalde momenten in de 
dienst, aangezien ik dit nooit heb geleerd en dit door anderen 
nauwelijks wordt gedaan. Rector Kuipers vertelde me dat dat 
een oud gebruik was van vroeger en dat je je hoofd dus knikte 
bij het horen van Jezus Christus, als teken van eerbied. Zo 
werd er voor mij specifiek een lang onbeantwoord gebleven 
vraag beantwoord. Verder werd er ook uitleg gegeven over de 

Griekse en Latijnse herkomst van sommige 
woorden, waardoor je verdieping kreeg 
in de betekenis van de handelingen in de 
eucharistie. 
Al met al een enerverende avond waarbij 
mijn kennis over de eucharistie is vergroot 
en de betekenis ervan veel meer diepte 
heeft gekregen. Een mooie afsluiter van 
‘het Jaar van de Eucharistie’.

Bart Schlief
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Tarievenlijst 2021  
RK. Parochie Maria Laetitia 

Kerkelijke tarieven:    
Stipendium/gebedsintentie €    10,00
Jubileumviering tijdens weekendviering €    80,00
Jubileumviering door de week €  275,00
Huwelijksviering  €  425,00
Doopviering   vrije gift
Eerste Heilige Communnie €    17,50
Vormsel €    20,00
     
Kerkelijke uitvaart vanuit kerkgebouw parochie Maria Laetita 
Avondwake    €  225,00
Avondwake en begrafenis €  275,00
Avondwake en crematie €  300,00
Avondwake, uitvaartviering en begrafenis €  550,00
Avondwake, uitvaartviering en crematie €  575,00
Uitvaartviering €  400,00
Uitvaartviering en begrafenis €  450,00
Uitvaartviering en crematie €  475,00
Uitsluitend begrafenis  met 
kerkelijk voorganger (** verplicht ) € 100,00
Kerkelijke uitvaart vanuit een alternatieve locatie*
Avondwake    € 175,00
Avondwake met begrafenis    € 225,00
Avondwake en crematie € 250,00
Avondwake, uitvaartviering en begrafenis € 500,00
Avondwake, uitvaartviering en crematie € 525,00
Uitvaartviering € 350,00
Uitvaartviering en begrafenis € 400,00
Uitvaartviering en crematie € 425,00
Alleen begrafenis 
(kerkelijk voorganger  verplicht)** € 100,00
   

*    Bij een uitvaart vanuit een  locatie zoals bijv. het cremato-
rium of in één aan de eredienst onttrokken kerk, of in één 
ander gebouw volgt naast de nota van de parochie ook een 
rekening van de gebruikte locatie.    
  

** Voor een begrafenis, bijzetting of uitstrooiing geldt dat er 
altijd een kerkelijke voorganger aanwezig moet zijn. 

  Meer informatie bij de begraafplaatsbeheerder of het 
 secretariaat van uw locatie of bel a.u.b. de Weekwacht op 
 0315 - 82 03 99.

NB:   
  Bij een uitvaartviering via de weekwacht wordt 12 maal een 

gebedsintentie gelezen in een van onze parochiekerken.
  Overige tarieven zoals opbaren, overluiden, kruisjes, 

livestreams of cd verzorgen of het branden van noveenkaar-
sen in overleg met uw eigen geloofsgemeenschap.'

Begraven en coronatijd
Bestuurder Ben Preijer heeft in onze parochie 
het omvangrijke dossier ‘Begraafplaatsen’ in 
zijn portefeuille. Hij praat ons aan het begin 
van 2021 graag even bij. „In de Parochie Maria 
Laetitia tellen we 14 begraafplaatsen. Enkele 
in eigendom van een stichting of vereniging, 
andere vallen onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van de 
Parochie Maria Laetitia.” 
Begraafplaatsen worden in de regel beheerd door vrijwilligers, vaak 
een administrateur en een kerkhofbeheerder, gesteund door vrijwil-
ligers die we wel eens oneerbiedig ‘de schoffelploeg’ noemen. Ben vult 
aan: „Maar die zich als echte groenprofessionals van hun taak kwijten. 
Samen zorgen zij ervoor dat de administratie en werkzaamheden rond 
een begrafenis op orde zijn.” Preijer benadrukt: „Overigens blijft het 
wel de bedoeling dat rechthebbenden zelf de graven van hun familie-
leden netjes verzorgen.”

Zorgen voor continuïteit
Het parochiebestuur en uiteraard parochianen zijn al deze vrijwilligers 
dankbaar, vertelt Preijer. „Dankzij hun onderhoudswerkzaamheden 
kunnen kosten voor begrafenissen en grafrechten binnen de perken 
blijven.” Toch moeten we constateren dat het aantal vrijwilligers 
afneemt. Om dan te voorkomen dat beheer en administratie achter-
stand oplopen, heeft het parochiebestuur eind vorig jaar besloten om 
op afroep administratieve kracht aan te bieden vanuit het centraal 
secretariaat. „Daarmee zorgen we er samen voor dat een begraafplaats 
niet verloedert, ook niet administratief. Niets zo vervelend als wanneer 
er iets fout gaat rond grafrechten of een komende begrafenis.”

De gevolgen van corona 
Ben Preijer: „De pandemie heeft ervoor gezorgd dat de begrafenisce-
remonie tegenwoordig op verschillende manieren plaatsvindt. Naast 
de traditionele begrafenis rechtstreeks vanuit de katholieke kerk zijn er 
andere vormen. Zo zien we begrafenissen vanuit een uitvaartcentrum 
of rechtstreeks vanuit huis naar een katholieke begraafplaats. 
Bij bovenstaande herdenkingen is een kerkelijke vertegenwoordiger 
aanwezig. 
Middels een brief aan alle betrokkenen heeft pastoor Pauw er 
recent nog eens op gewezen dat bij een bijzetting op een katholieke 
begraafplaats er altijd een pastor of uitvaartvrijwilliger voor gebed 
en zegening aanwezig dient te zijn. Een katholieke begraafplaats 
is en blijft namelijk een gewijde plek, ook daar waar kerken aan de 
eredienst zijn onttrokken.” 
Op www.maria-laetitia.nl vindt u onder het kopje ‘uitvaart’ verdere 
informatie over tarieven, reglementen, grafakten en het centrale 
telefoonnummer.

Michiel Pouwels 
Foto: Ton Harbers
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Geloofsverdieping
Meister Eckhart is een begenadigd prediker 
in zijn tijd. Deze mysticus uit de veertiende 
eeuw weet in beeldrijke taal zijn gehoor aan 
te spreken en dichter bij God te brengen.
In twee avonden laten we ons aanspreken door deze bijzondere mysti-
cus en prediker die ons dichter bij God wil brengen en ons wil openen 
voor elkaar en de wereld om ons heen.
Datum: Maandag 1 en 8 maart
Plaats: Petrus en Pauluskerk, Ulft
Tijd:  19.30-21.00 uur

Fratelli tutti (Allemaal broeders)
Broeder- en zusterschap van alle mensen staat centraal in de nieuwe 
encycliek ‘Fratelli tutti’ van paus Franciscus. Franciscus van Assisi is 
de grote inspiratiebron van de paus. Hoe kun je iedereen als familie 
zien? Het is Sint Franciscus, die op een eenvoudige en directe wijze 
laat zien waar het om gaat, namelijk: om ieder mens te erkennen, te 
waarderen en lief te hebben ongeacht zijn of haar fysieke aanwezig-
heid, ongeacht waar hij of zij geboren is of leeft.
Deze sociale encycliek is een uitnodiging op te komen tot een nieuwe 
visie op broeder- en zusterschap die zich niet beperkt tot alleen maar 
woorden, maar ook daadwerkelijk geleefd wil worden.
De paus heeft deze encycliek geschreven vanuit zijn christelijke overtui-
ging, maar hij richt zich niet alleen tot gelovigen. Zijn overwegingen 
zijn tevens een uitnodiging tot dialoog tussen alle mensen van goede 
wil, die hij ook wil aanspreken met deze encycliek.
Je maakt kennis met de encycliek en de wijze waarop paus Franciscus 
het centrale thema naar voren brengt. Je krijgt zo een leeswijzer 
aangereikt om zelf de encycliek te lezen en te overwegen en te groeien 
in broeder- en zusterschap.
- Maandag: 22 maart
 Tijd: 19.30-21.00 uur
 Plaats: Petrus en Pauluskerk, Ulft
- Dinsdag: 23 maart
 Tijd: 19.30-21.00 uur
 Plaats: OLVrouw, Doetinchem

Aanmelding
Graag van tevoren opgeven! Je kunt je 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

Vorming & Toerusting
Spreker:          Tjirk van der Ziel
Onderwerp:      Groene theologie

Duurzaamheid is in onze samenleving niet meer weg te denken. Het 
besef dat we steeds meer op ecologische grenzen stuiten, leidt tot 
reflectie op onze manier van leven. Als we de aarde op een goede 
manier willen doorgeven aan de volgende generatie, zullen we ons 
moeten aanpassen, zo krijgen we te horen. In het maatschappe-
lijk debat over een groene levensstijl is een christelijk geluid echter 
grotendeels afwezig. Op het praktische vlak zoeken gelovigen wel de 
samenwerking, maar tot een stevige Bijbelse visie op duurzaamheid 
komt het niet. Hier wreekt zich een blinde vlek in de theologie: de 
verbondenheid van de mens met de schepping is altijd ondergeschikt 
geweest aan de verhouding met God en met de medemens. 
Pas enkele decennia geleden is daar verandering in gekomen, vooral 
door de toegenomen aandacht voor de milieuproblematiek. Sindsdien 
maken theologen gebruik van oude, vaak vergeten christelijke bronnen 
en weten met een ecologische theologie de focus te verbreden naar 
de hele schepping. 
Deze groene benadering van de Bijbel is nodig om zicht te krijgen op 
de menselijke verantwoordelijkheid in Gods plan met deze wereld.

Dr. Tjirk van der Ziel is geograaf en socio-
loog en gepromoveerd aan Wageningen 
University. Hij is als docent/onderzoeker 
verbonden aan de Christelijke Hogeschool 
Ede. Zijn werkveld is duurzaamheid. 
Momenteel studeert hij theologie in relatie 
tot ecologie. 

Datum: 
Donderdag 25 februari
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. 

Begraafplaatstarieven 2021  
Graf* Grafrecht 20 jaar €  920,00
  Verlenging 10 jaar €  460,00
Urnengraf(nis/urnenmuur) Grafrecht 20 jaar €  600,00
  Verlenging 10 jaar €  300,00
Urnengraf (columbarium/urnenkelder) Grafrecht 20 jaar €  600,00
  Verlenging 10 jaar €  300,00
Kindergraf  Informeer bij uw eigen geloofsgemeenschap
Verwijderingsbijdrage wordt éénmaal per graf geheven  €  260,00
  Kosten grafdelven worden apart in rekening gebracht
Algemene grafkosten, toezicht/administratie   €  125,00
Uitstrooien as op strooiveld Informeer bij uw eigen geloofsgemeenschap

* Geldt ook voor een dubbeldiep graf.
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Voor ontwerp, aanleg, bestrating 
en onderhoud van uw tuin!

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

Telefoon 06 - 227 90 338  www.helminghoveniers.nl

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

Uitvaartverzorgers Ellen Wezendonk, Ilse Zenhorst en André Zaalmink 

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

Wij zijn er voor u.

188x87 Adv Monuta Ulft.indd   1 30-10-19   09:32
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De verlosser in de vorm 
van een kind
Op het moment dat ik dit schrijf, 31 decem-
ber 2020, worden we al lange tijd begraven 
onder informatie over het coronavirus. Zet 
de radio, televisie of internet maar aan 
en van alle kanten vliegt de informatie 
je om de oren. Je zou denken dat in Nederland ongeveer zo’n 
16 miljoen virus-experts leven, weliswaar zonder dat men een 
medische studie heeft gevolgd en afgerond, en met evenzovele 
meningen. En nu, op de vooravond van het nieuwe jaar, houdt de 
natie de adem in. De ‘verlosser’ is komend! Niet in persoon, maar 
in de vorm van een vaccin. Op 8 januari zal het vaccin voor het 
eerst in ons land worden toegediend. Op dit ogenblik is de strijd-
vraag gaande wie of welke bevolkingsgroep daarvoor het eerst in 
aanmerking moet komen. Maar toch… hosanna, onze redding is 
nabij, wordt er gejubeld…! Het is nog maar de vraag of dit voor 
iedereen geldt. Het vaccin biedt geen garantie dat u of ik gevrij-
waard blijven van het virus, het verkleint de kans. Onduidelijk 
ook is wat de werking op korte termijn zal zijn en de werking op 
lange termijn zullen we de komende jaren moeten ervaren. Het 
vaccin zal zeker niet voor eenieder de ‘verlosser’ worden. Angst 
voor besmetting, beperking, verdriet en zorg zullen voorlopig 
deel blijven uitmaken van ons leven.
Het doet me denken aan Kerstmis. Ook dan is er sprake van de 
komst van een Verlosser. Niet in de vorm van een vaccin, maar in 
de gedaante van een pasgeboren Kind. Geen persbericht, geen 
interviews, geen radio, geen televisie of internet. Wel een paar 
simpele herders die toevallig met hun kudde in de buurt waren. 
Misschien hebben zij wel geholpen bij de bevalling. Zij waren het 
immers dagelijks gewend dat lammeren werden geboren. Maar 
hier was iets bijzonders aan de hand. Hier was de nieuwe mens 
geboren, het Lam Gods, Kind van de vrede, Licht van de wereld, de 
werkelijke Verlosser! Hij heeft ons bevrijd van de zonde. Hij heeft 
de levenslange garantie gegeven dat, indien je in Zijn voetsporen 
treedt, je na dit aardse leven Zijn hemelrijk zult binnentreden. 
Een garantie dat staat als een huis. 
Maar wat wil dat zeggen: in Zijn voetsporen? Dat is leven zoals 
Hij ons is voorgegaan. Oog hebben voor je naaste, je bekomme-
ren om de zieken, de hulpbehoevenden, delen van onze overvloed 
met de misdeelden. „Wie geeft van wat hij heeft, is waard dat hij 
leeft.” Dan handel je in de geest van de Verlosser. „Heb elkaar lief 
zoals ik u heb liefgehad.” Woorden van Jezus die het hele leven 
omvatten. Hij maakte geen onderscheid in afkomst, kleur, status, 
rijkdom, gezond of ziek. Hij omarmde de gehele wereld en ging 
ons voor in liefde met de boodschap: „Kom, volg mij en doe als 
ik. Dan zien we elkaar straks weer, in Mijn hemelrijk.”
Een vaccin is een tijdelijk hulpmiddel en biedt geen 100 procent 
garantie op het voorkomen van besmetting of genezing. Over 
het algemeen wil de mens graag zekerheid in het leven en de 
zekerheid dat het vaccin voor eenieder van ons werkt, is koffiedik 
kijken. In ons dagelijks leven hoor je dikwijls zeggen: „Garantie 
tot aan de voordeur.”
Jezus zegt: „Indien je mij volgt, garandeer ik je levenslang dat 
je Mijn Koninkrijk zult binnentreden.” Betere zekerheid bestaat 
er niet.

Jan Bekker

Torentje, torentje bussekruit
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Terugblik op de Caritas-
kerstattentie-actie

De bekende kerstpakkettenactie voor mensen die een klein inkomen 
hebben is in 2020 wat anders verlopen. Geen inzameling van levens-
middelen. We zagen niet dat we die activiteiten in deze corona-tijd op 
een goede manier konden organiseren. De parochiewerkgroep heeft 
contacten gelegd met andere kerken en organisaties die doorgaans 
ook extra aandacht geven aan mensen in dezelfde doelgroep. Dit 
leidde tot een mooie samenwerking met PKN Doetinchem, Stichting 
Mini Manna Doetinchem-Ulft en Voedselbank Doetinchem. Door 
sponsoring van Diaconie PGD, Lions Wisch; Lions Doetinchem, PCI 
Maria Laetitia, Gemeente Doetinchem en Gemeente Oude IJsselstreek 
is deze actie mogelijk geworden. 
In totaal zijn bijna 700 tasjes gevuld met een cadeaubon, een kleine 
kerststol, snoep en een kerstwens. Door deze samenwerking was het 
mogelijk om een cadeaubon van een ‘lokaal kerstpakket’ te verstrek-
ken van € 25 voor gezinnen en € 15 voor een alleenstaande. Zo 
hebben we met elkaar een teken van verbondenheid en solidariteit 
kunnen tonen, mede namens u. 
De Parochiële Caritas Instelling Maria Laetitia heeft ruim € 3.900 aan 
giften mogen ontvangen die voor dit doel bestemd zijn. De penning-
meester van PCI geeft aan dat er circa 100 giften binnengekomen 
zijn die variëren van € 5 tot € 300. Heel veel dank voor uw bijdragen. 
Dank ook aan alle vrijwilligers die voor en achter de schermen hebben 
meegewerkt. 

Namens de voorbereidingsgroep, Martin Liefrink en diaken Cor Peters

Caritas

U kunt contact opnemen met de plaatselijke werkgroep:
- Azewijn: Riet Koster  0314 - 65 22 03
- Dinxperlo: Frans Vreemann  0315 - 65 12 13
- Doetinchem: Martin Liefrink 0314 - 32 36 29
- Etten: Ben Preijer 0315 - 32 78 86
- Gaanderen:  Ria Aarntzen 06 - 57 28 45 82
- Gendringen: Ans Robben 0315 - 23 62 36
- Megchelen: Joke Wilting 0315 - 37 74 25
- Silvolde/Varsseveld: Frans Ros 0315 - 32 93 70  
- Terborg: Wilma Elfrink 0315 - 32 98 04
- Ulft: Maria Steentjes 0315 - 84 21 23
- Wijnbergen Wim Loeven 0314 - 34 13 82
U kunt ook een e-mail sturen naar: pci@mlparochie.nl.

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



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

Bouwen is vertrouwen
Aannemingsbedrijf

HOVO A&L organiseert in Doetinchem 

cursussen in collegevorm op hoger niveau, 

gericht op mensen vanaf 50 jaar. 

HOVO Achterhoek en Liemers is onderdeel 

van Iselinge Hogeschool te Doetinchem.

Het 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  

www.hovo-al.nl

GUV UitvaartzorgGUV Uitvaartzorg

 Tel: 0800 - 08 09  OF VIA www.guv.nl

Waar u verzekerd bent, maakt niets uit. 
GUV helpt altijd en garandeert ook de 
laagste kosten! 

GUV Uitvaartzorg is een non-profi t organisatie. Daarom kunnen onze betrokken professionals 
alle tijd en aandacht besteden aan de nabestaanden en de overledene. De kwalitatieve
dienstverlening van een vertrouwde uitvaartbegeleider van GUV tegen de laagste tarieven. 

Persoonlijk, betrokken en dichtbij
Altijd eerst GUV bellen!
Veel verzekeraars confronteren nabestaanden met inhoudingen of beperkingen als men zelf 
een uitvaartbegeleider wil kiezen. GUV Uitvaartverzorging vindt dit ongepast en zorgt voor de 
oplossing. Wij verzorgen alle diensten volgens de polis zonder dat u daarvoor bijbetaalt!

Bel GUV voor persoonlijke begeleiding én het laagste tarief.

Meer weten? Bel gratis en vrijblijvend:

GUV_2021 advertentie 188 X 133 20201121.indd   1GUV_2021 advertentie 188 X 133 20201121.indd   1 5-1-2021   20:35:275-1-2021   20:35:27
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Diaconie

‘Het ontroerde me. Had het op dit moment zo nodig’
Kerstvoedselpakketten 2020

De samenstelling van de huishoudens:

  Aalten Bredevoort De Heurne Dinxperlo Totaal

Alleenstaand zonder kinderen 38 4 -  24 66

Samenwonend zonder kinderen 9 1 1 8 19

Alleenstaand met kinderen 20 4 -  18 42

Samenwonend met kinderen 9 2 -  6 17

Samenstelling onbekend 49  - -  52 101

Totaal 125 11 1 108 245

Als stichting Diaconale Hulpverlening kijken we met voldoening terug op de dagen voor de kerst. Graag willen we aan alle leden van onze 
kerken laten merken dat ons diaconale werk nodig is en gewaardeerd wordt. Op 11 en 12 december werd bij drie supermarkten (Spar 
Bredevoort, Jumbo Aalten, AH Aalten) aan mensen die boodschappen deden gevraagd om iets extra’s te kopen voor huishoudens met een 
laag inkomen in Aalten, Bredevoort, Dinxperlo en de buurtschappen. In de week daarna werden in de Zuiderkerk pakketten samengesteld. 
Deze actie was zeer succesvol. Op 245 adressen zijn voedselpakketten bezorgd. Deze adressen konden zichzelf aanmelden of zijn door 
anderen aangemeld via de email-adressen info@meedoenpact.nl en info@stichting-dha.nl. Ook zijn er ongeveer 100 adressen afkomstig 
van de verschillende aangesloten kerken.

Het was een hele kluif om 245 voedselpakketten gereed te maken. Daarbij waren we niet alleen afhankelijk van de opbrengst van de actie 
bij de supermarkten. 64 pakketten kregen we via AladnaFM (gesponsord door AH Aalten, Jumbo Aalten en Dinxperlo en Spar Bredevoort). 
In Dinxperlo waren 27 tassen aangeschaft door de diaconie van de PKN en Caritas. De overige 154 tassen zijn via de inzameling bij AH 
Aalten, Jumbo Aalten en Spar Bredevoort verkregen.

We hebben diverse bedankjes ontvangen die veelzeggend zijn.

Een bloemlezing:
•  ALLEMAAL, HEEL, HEEL HARTELIJK BEDANKT. FIJNE KERSTDAGEN 

EN EEN GEZOND 2021.
•  Heel veel dank. Vandaag het rijk gevulde pakket ontvangen met 

goed te gebruiken producten. Zeer welkom
•  Dank jullie wel voor de heerlijke boodschappen. We gaan er lekker 

van genieten met kerst.
• Het ontroerde me. Had het op dit moment zo nodig.
•  Het was of het de hoeveelheid van twee pakketten was. We gaan 

een kaarsje voor u opsteken met kerst.
•  Vandaag heb ik een supermooi pakket in ontvangst mogen nemen. 

Ben er heel erg blij mee.
•  Geheel onverwacht kwam ik uit het niets in een situatie terecht 

waar niemand om had gevraagd. Van een normaal heel fijn beroep 
had ik opeens helemaal niets meer. Ik kwam met de kinderen in een 
bijstandssituatie terecht. Alle buffers moesten worden aangespro-
ken en voor 45 euro per week moesten de boodschappen gedaan 
worden.

•  Hoe ontzettend welkom was het boodschappenpakket. Samen met 
de kinderen hebben we huilend de boodschappen in de kast gepakt 
en op zaterdag hebben we met extra plezier genoten van de chips 
en frisdrank. Sommige dingen die anders zo ‘gewoon’ waren, zijn 
opeens dan zo anders.

•  Heeeeeeeeeel hartelijk bedankt voor het fantastische kerstpakket 
dat ik heb mogen ontvangen. Dat maakt een heleboel goed, als je 
merkt dat er aan je gedacht wordt, vooral deze dagen.

Bij de supermarkten hebben collectebussen gestaan. Dat heeft het 
mooie bedrag van € 688,10 opgebracht. Ongeveer de helft van het 
bedrag is besteed aan het bijkopen van enkele producten waar te 
weinig van was, ook al was er van de meeste producten meer dan 
voldoende. Wat niet in de pakketten is gedaan, is geschonken aan de 
Voedselbank. 
We hadden dit niet voor elkaar kunnen krijgen zonder de 40 vrijwil-
ligers die ons hebben geholpen. Daarvoor willen we graag iedereen 
bedanken. Het is ons andermaal duidelijk geworden dat er in onze 
plaatselijke samenleving veel mensen zijn die onze steun goed kunnen 
gebruiken. Daarom zoeken we als Stichting Diaconale Hulpverlening 
nog meer samenwerking in het Meedoenpact met andere organisaties 
(Aladna FM, Figulus, gemeente Aalten) om niet alleen met de kerstda-
gen mensen in armoede te ondersteunen. Als we ergens van overtuigd 
zijn, dan is het dat ons werk er toe doet. 

Het bestuur van de stichting Diaconale Hulpverlening bestaat uit Carla 
van der Horst (PKN Dinxperlo), Ellen Pardijs (PKN Bredevoort), Gert-Jan 
Stegeman (Christelijk Gereformeerde Kerk Aalten) en Wim Drenth 
(PKN Aalten).
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Parochie Maria Laetitia

Weekendvieringen van 30 januari tot en met 21 maart 2021

WEEKEND
OLV. Tenhemelopn. - 
H. Geest Doetinchem

HH. Antonius - 
Petrus & Paulus Ulft

H. Martinus
Etten

H. Augustinus - 
H. Martinus Gaanderen

Zaterdag 30 januari

Zondag 31 januari

4e zondag door het jaar 

(B)

Zaterdag 6 februari

Zondag 7 februari

5e zondag door het jaar 

(B)

Zaterdag 13 februari

Zondag 14 februari

6e zondag door het jaar 

(B)

Woensdag 17 februari

Aswoensdag

Zaterdag 20 februari

Zondag 21 februari

1ste zondag van de

veertigdagentijd

Zaterdag 27 februari

Zondag 28 februari

2e zondag van de

veertigdagentijd

Zaterdag 6 maart

Zondag 7 maart

3e zondag van de

veertigdagentijd

Zaterdag 13 maart

Zondag 14 maart

4e zondag van de

veertigdagentijd

Zaterdag 20 maart

Zondag 21 maart

5e zondag v.d. 

veertigdagentijd

Zo. 31 jan. 11.00 uur

Eucharistieviering

H. Pauw/P. Tilma

Zo. 7 febr. 11.00 uur

Eucharistieviering

H. Pauw

Zo. 14 febr. 11.00 uur

Eucharistieviering

M. Smits

Woe. 17 febr. 19.00 uur

Aswoensdagviering

H. Pauw/P. Tilma

Zo. 21 febr. 11.00 uur

Eucharistieviering

H. Pauw

Zo. 28 febr. 11.00 uur

Eucharistieviering

H. Pauw/P. Tilma

Zo. 7 mrt. 11.00 uur

Eucharistieviering

H. Pauw

Zo. 14 mrt. 11.00 uur

Eucharistieviering

M. Smits

Zo. 21 mrt. 11.00 uur

Eucharistieviering

H. Pauw

Za. 30 jan. 19.00 uur

Eucharistieviering

H. Pauw/P. Tilma

Zo. 7 febr. 9.30 uur

Eucharistieviering

H. Pauw

Zo. 14 febr. 9.30 uur

Viering parochianen

Zie andere locaties

Za. 20 febr. 19.00 uur

Eucharistieviering

H. Pauw

Zo. 28 febr. 9.30 uur

Eucharistieviering

H. Pauw/P. Tilma

Zo. 7 mrt. 9.30 uur

Eucharistieviering

H. Pauw

Zo. 14 mrt. 9.30 uur

Viering parochianen

Za. 20 mrt. 19.00 uur

Eucharistieviering

H. Pauw

Za. 30 jan. 19.00 uur

Eucharistieviering

M. Smits

Za. 6 febr. 19.00 uur

Eucharistieviering

M. Smits/P. Tilma

Za. 13 febr. 19.00 uur

Eucharistieviering

H. Pauw/P. Tilma

Zie andere locaties

Za. 20 febr. 19.00 uur

Eucharistieviering

M. Smits/P. Tilma

Zo. 28 febr. 11.00 uur

Eucharistieviering

M. Smits

Za. 6 mrt. 19.00 uur

Eucharistieviering

M. Smits/P. Tilma

Za. 13 mrt. 19.00 uur

Eucharistieviering

H. Pauw/P. Tilma

Za. 20 mrt. 19.00 uur

Eucharistieviering

M. Smits/P. Tilma

Zo. 31 jan. 9.30 uur

Eucharistieviering

M. Smits

Zo. 7 febr. 9.30 uur

Eucharistieviering

M. Smits/P. Tilma

Zo. 14 febr. 9.30 uur

Eucharistieviering

H. Pauw/P. Tilma

Woe. 17 febr. 19.00 uur

Aswoensdagviering

M. Smits

Zo. 21 febr. 9.30 uur

Eucharistieviering

M. Smits/P. Tilma

Zo. 28 febr. 9.30 uur

Eucharistieviering

M. Smits

Zo. 7 mrt. 9.30 uur

Eucharistieviering

M. Smits/P. Tilma

Zo. 14 mrt. 9.30 uur

Eucharistieviering

H. Pauw/P. Tilma

Zo. 21 mrt. 9.30 uur

Eucharistieviering

M. Smits/P. Tilma

Zie andere locaties

Zie andere locaties

Za. 13 febr. 19.00 uur

Eucharistieviering

M. Smits

Zie andere locaties

Zie andere locaties

Za. 27 febr. 19.00 uur

Eucharistieviering

H. Pauw/P. Tilma

Zie andere locaties

Za. 13 mrt. 19.00 uur

Eucharistieviering

M. Smits

Zie andere locaties

Zie andere locaties

Za. 6 febr. 17.30 uur

Eucharistieviering

M. Smits/P. Tilma

Za. 13 febr. 17.30 uur

Eucharistieviering

H. Pauw/P. Tilma

Zie andere locaties

Za. 20 febr. 17.30 uur

Eucharistieviering

M. Smits/P. Tilma

Zie andere locaties

Za. 6 mrt.17.30 uur

Eucharistieviering

M. Smits/P. Tilma

Za. 13 mrt. 17.30 uur

Eucharistieviering

H. Pauw/P. Tilma

Za. 20 mrt. 17.30 uur

Eucharistieviering

H. Pauw

H. Martinus
Gendringen

De Goede Herder
Dinxperlo
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Doordeweekse vieringen van 30 januari tot en met 21 maart 2021

Let op!
Het blijft belangrijk om u aan te melden wanneer u aan een viering wilt deelnemen. Er mogen immers maar 
30 personen worden toegelaten. De spelregel is dat u vanaf een week voordat de viering plaatsvindt, zich 
kunt aanmelden bij het secretariaat van uw geloofsgemeenschap, liefst per telefoon of mail. Zo zorgen we 
ervoor dat iedereen een kans heeft en voorkomen we dat u voor een dichte deur komt. Alle hier gemelde 
vieringen zijn onder voorbehoud en op basis van de geldende RIVM-coronaregels d.d. 15 januari 2021. 

ZORGCENTRA

Croonemate Doetinchem

Schavenweide Doetinchem
2e donderdag van de maand

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

Verzorgingshuis Pelgrim
Gaanderen

Antonia Terborg

Debbeshoek Ulft

Schuylenburgh Silvolde

Meulenbeek Ulft

Den Es Varsseveld

Zorgcentrum Dr. Jenny
Dinxperlo

vrijdag 12 en 19 februari
vrijdag 12 maart
vrijdag 19 maart

opgenomen viering wordt 
getoond aan de bewoners

vieringen online via YouTube: 
zoek op momenten van geluk 

I.v.m. Corona geen vieringen 

I.v.m. Corona geen vieirngen

I.v.m. Corona geen vieringen

I.v.m. Corona geen vieringen

I.v.m. Corona geen vieringen

I.v.m. Corona geen vieringen

elke laatste vrijdag

19.00 en 20.00 uur
19.00 en 20.00 uur
19.00 en 20.00 uur

11.00 uur

de tijd wordt met de groepen 
afgesproken

Geen vieringen i.v.m. Corona

Markenheemtv

KERKLOCATIES

H. Martinus Etten

OLV. Tenh/ H. Geest
Doetinchem

Overig:
Biechtgelegenheid

Petrus en Pauluskerk Ulft

H. Mauritiuskerk Silvolde

De Goede Herderkerk Dinxperlo

H. Martinuskerk Gendringen

elke dinsdag 

elke woensdag
Iedere woensdag na de mis Rozenkransgebed
elke vrijdag

i.v.m. Corona kan er niet gebiecht worden in 
een biechtstoel. U kunt biechten in een te venti-
leren 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) 
  
elke vrijdag 
elke 1ste vrijdag v.d. maand

elke donderdag

elke 1ste woensdag

elke woensdag
elke vrijdag

elke 1ste vrijdag

19.00 uur 

19.00 uur
10.00 uur

09.30 uur
08.30-09.15

09.30 uur

18.30 uur

10.00 uur
15.00-15.50 u

14.45 uur

Eucharistieviering 

Eucharistieviering 
Eucharistieviering

Eucharistieviering
Biechtgelegenheid

Rozenkransgebed

Eucharistievier./Rozenkransgebed

Eucharistieviering
Openkerk met uitstelling van het 
Allerheiligste
Rozenkransgebed

M. Smits 

H. Pauw
H. Pauw

M. Smits  
M. Smits  

M. Smits

M. Smits
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Azewijn - Ulft - Varsselder/Veldhunten

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:  
Secretariaat Maria Laetitia, 0315 - 34 20 44 
(woensdagmorgen tussen 9.00 en 11.30  uur)

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

Mededelingen
Openingstijd Mariakapel: 
iedere dag van 9.00 tot 17.00 uur.
Communie aan huis: 
Eens per maand brengen enkele mensen binnen onze geloofs-
gemeenschap communie aan huis. Ouderen, zieken of mensen 
slecht ter been die graag de communie ontvangen, kunnen voor 
informatie of aanmelding contact opnemen met het secretariaat. 
Telefoon: 0315 - 68 12 75 op maandag- en donderdagmorgen 
tussen 9.00 en 12.00 uur. 
Of met Ton Lamers, tel. 0315 - 63 19 63 of met Henk Erinkveld, 
tel. 0315 - 68 18 77. 
Gebedsintenties: 
U kunt contact opnemen met het secretariaat: tel. 0315 - 68 12 
75 op maandag en donderdag van 9.00 tot 11.30 uur. Ook kunt 
u intenties (à € 10,00) per envelop schriftelijk opgeven (graag in 
de linkerbovenhoek vermelden: Intenties) en bij het secretariaat 
in de brievenbus doen. 
Voortaan kunt u de gebedsintenties die opgegeven zijn, vinden 
in het portaal bij de Mariakapel. Opgave dient u minimaal twee 
weken voor de betreffende viering in te leveren.

Overleden

19 november 2020: 
-  Mariet Banning-Messing, zorgcentrum Debbeshoek, 88 jaar. 

Op 26-11-2020 heeft haar crematieplechtigheid plaats gehad.

21 november 2020: 
-  Harry te Pas, Veldstraat 31b , 75 jaar. Op 27-11-2020 hebben 

zijn uitvaart en begrafenisplechtigheid plaats gehad. 

1 december 2020: 
-  Wim Pol, Hogeweg 41, 77 jaar. Op 7-12-2020 heeft zijn crema-

tieplechtigheid plaats gehad. 

18 december 2020: 
-  Elly Bouwmeister-Koops, zorgcentrum Debbeshoek, 86 jaar. 

Op 23-12-2020 hebben haar uitvaartdienst en begrafenisplech-
tigheid plaats gehad. 

21 december 2020: 
-  Gerda Gosselink-Brus, Idinkweg 15, Sinderen, 88 jaar. 
  Op 29-12-2020 hebben haar uitvaartdienst en begrafenisplech-

tigheid plaats gehad. 

17-12-2020: 
-  Riek Engelen-Rijntjes, zorgcentrum Debbeshoek, 92 jaar. 
 Op 23-12-20 heeft haar crematieplechtigheid plaats gehad.

Wij wensen hun nabestaanden veel sterkte!

Kerkbalans en Covid-19
Misschien heeft u het al gelezen, gezien  of gehoord.
Volgende week zaterdag 16 januari begint officieel de landelijke Actie 
Kerkbalans 2021. De bisschoppen geven aan dat de actie gewoon 
door kan gaan, mits de juiste maatregelen in acht worden genomen. 
Maar de omstandigheden - vinden wij - zijn niet gunstig voor onze 
vrijwilligers om op pad te gaan.
Als u dit leest, had u dus de bekende envelop in de bus moeten hebben.
Maar de twee ‘werkgroepen Actie Kerkbalans‘ in onze geloofsgemeen-
schappen hebben toch besloten na overleg met de locatieraad  in het 
belang van onze gulle gevers en onze vele vrijwilligers de actie op 
te schorten tot 8 februari. In die week worden dus de enveloppen 
bezorgd en eventueel weer opgehaald. We hopen dat de volledige 
lockdown dan voorbij is en velen mogelijk gevaccineerd zijn.  
Laat uw vrijgevigheid niet lijden onder deze vervelende omstandighe-
den. De kerk heeft u hard nodig, juist nu. De doorlopende incasso’s 
voor januari worden volgens afspraak geïnd.
Wij danken u voor uw begrip en medewerking.

Werkgroepen actie Kerkbalans Ulft

Gedoopt

- 20-12-2020 Devin Overkamp
 Welkom als nieuwe parochiaan 

Geef vandaag voor de kerk van morgenAZEWIJN

ULFT



VARSSELDER-VELDHUNTEN

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

Eerstvolgende viering
Zodra we weer mogen samenkomen, zullen wij u via de dorps-
website op de hoogte brengen van de komende vieringen.
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Veel Lichtpuntjes in 2021

De stille dagen weer voorbij
Een nieuw jaar voor jou en mij
We overdenken en bezinnen
Afsluiten of opnieuw beginnen
Wat te doen met wensen en dromen
Dingen die jou zijn overkomen
Laat ze zijn en laat ze achter
De ergste worden zachter
De mooiste krijgen een plaats in je hart
Maak ieder jaar een nieuwe start
Begin aan je oude of nieuwe dromen
Laat het leven op je afkomen

Heb lief, bewonder en geniet
Meer dan dit leven heb je niet

Terugblik op december
Om kerstavond te vieren met maar een handjevol personen, dat was 
geen optie voor ons. Daarvoor is Kerstmis een té mooi feest dat we 
juist met ons allen willen vieren. Het moet maar een jaartje wachten 
en wat zullen we er dan extra van genieten.
Een bezoekje brengen aan de kerstgroep en de sfeervol ingerichte kerk 
behoorde wel tot de mogelijkheden. Hier is dan ook flink gebruik van 
gemaakt.
We danken iedereen voor het bezoek en de sponsoring van het 
‘knik-engeltje’.
Fijne nieuwjaarsgroetjes,

Sterk voor de Kerk

GENDRINGENVARSSELDER-VELDHUNTEN

Gendringen - Megchelen - Netterden

Een nieuw jaar
Er is géén oecumenische viering en ook géén nieuwjaarsreceptie. 
Langs deze weg wensen we iedereen een goed, gelukkig en vooral 
een gezond Nieuwjaar toe. We kijken positief vooruit en verwachten 
dat we in de tweede helft van 2021 te maken krijgen met het ‘nieuwe 
normaal’. Nieuwe uitdagingen met weer nieuwe 'soepele' regels. 
Mensen, sta elkaar bij omdat zovelen dat juist nú nodig hebben.

De Locatieraad

Huldiging Toos Lohschelder-Reintjes
 
Tijdens de eucharistieviering op zaterdag 21 november werd koorlid 
Toos Lohschelder-Reintjes gehuldigd wegens haar 40-jarig lidmaat-
schap van het kerkkoor Sint Martinus. De viering viel samen met het 
feest van de patrones van het koor, Sint Caecilia.
Door de beperkingen in verband met corona was de viering zeer sober. 
Slechts 30 mensen, onder wie familie en koorleden, konden de huldi-
ging meemaken.

Aan het eind van de dienst ontving Toos de eremedaille in goud, een 
oorkonde en een kledinginsigne van de Sint-Gregoriusvereniging, een 
Nederlandse vereniging voor liturgische muziek in de katholieke kerk. 
De medaille werd opgespeld door haar echtgenoot Wim.
Jozef Giesen, vicevoorzitter van het kerkkoor, sprak zijn grote dank uit 
voor haar inzet en trouwe dienst voor het koor. Daarnaast had hij zeer 
waarderende woorden voor haar inzet voor de gehele parochiege-
meenschap. Naast koorzangeres is Toos jarenlang voorzitster geweest 
van de locatieraad. Regelmatig is ze lectrice tijdens een kerkdienst. 
Ook leidt ze avondwakes, niet alleen in onze geloofsgemeenschap 
maar ook in andere geloofsgemeenschappen van de Parochie Maria 
Laetitia en is vaak voorgangster in een afscheidsviering.
Pastor Marcel Smits las een brief voor van de Nederlandse 
Sint-Gregoriusvereniging waarin dank werd uitgesproken voor haar 
verdienste voor de katholieke kerkmuziek in Nederland en waarin de 
wens werd uitgesproken dat ze zich nog lang mag inzetten voor de 
verzorging van de liturgische vieringen.
De woorden van dank werden onderstreept met een hartelijk applaus.

Harry Kroezen, foto: Stef Hermsen

Sinds enkele weken worden alle vieringen van de H. Martinuskerk 
rechtstreeks via livestream uitgezonden. U kunt deze volgen op: 
Youtube.com H. Martinus Gendringen. Mede dankzij een paar 
techneuten heeft men deze camera’s snel aangesloten zodat 
iedereen de gezinsviering en de H. Eucharistieviering met de kerst 
tóch konden meevieren.
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Breedenbroek - Dinxperlo

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

Kerstmis:
Geen vieringen in Breedenbroek.
Zie onder Dinxperlo en parochieel overzicht (zie pagina 16)

U allen een voorspoedig 2021 toegewenst.

DINXPERLO

Mededelingen
Thuiscommunie
Bent u slecht ter been en in een situatie dat u geen viering in 
de kerk kunt bijwonen maar toch graag de H. Communie wilt 
ontvangen: laat het weten aan het secretariaat. Dit is bereikbaar 
woensdagochtend van 10.00 uur tot 11.00 uur en vrijdagoch-
tend van 10.00 uur tot 11.00 uur, telefoon 0315 - 65 14 96. Er 
kan dan een afspraak met u gemaakt worden voor een dag en 
een tijd.

De Locatieraad wenst u van harte een gezegend, 
voorspoedig en gezond 2021 toe.

Overleden
Op 17 november 2020 is, na een vergeefse strijd, overleden 
HERMANUS JOHANNES THEODORUS FRERIKS, Herman, 
geboren op 12 februari 1953. Hij was vader, schoonvader en opa. 
De crematieplechtigheid heeft plaats gevonden op 23 november 
2020 bij GUV Berkenhove in Aalten.
Nemen wij hem mee in onze gebeden.

Stolpersteine
Geloofsgemeenschap De Goede Herder heeft zich garant 
gesteld voor 3 Stolpersteine. Dit in het kader ter nagedachtenis 
aan hen, die deel uitmaken van de dorpsgeschiedenis.

Stolpersteine zijn messing plaatjes, voorzien van de namen van 
hen die zijn vermoord in de vernietigingskampen. Ze worden 
gelegd in het trottoir voor de huizen waar de joodse families 
gewoond hebben, zo ook in Dinxperlo. Dat we hen niet vergeten.

Het is een project van de kunstenaar Gunter Demnig.
Inmiddels liggen er zo’n 70.000 in Europa.

Kerkpad

Van 4 december 2020 tot 6 januari 2021 waren er in Suderwick en in 
Dinxperlo in totaal 53 kerststallen te bezichtigen. Er waren prachtige 
uitvoeringen te zien en velen hebben de Kribbentour gevolgd. 

Ook in de ruimten van De Goede Herderkerk waren drie kerststallen 
opgesteld. Deze vielen blijkbaar zo in de smaak van de redactie van 
het maandblad Kerkpad van de Protestantse Gemeente Dinxperlo 
dat met een van de kerststallen de cover van het maandblad van de 
Protestantse gemeente werd bedekt zoals bovenstaande foto laat zien. 
Een prachtig plaatje dat recht doet aan het kerstfeest. 

(coverfoto: Protestantse Gemeente Dinxperlo)

Covid-19
Het moge duidelijk zijn dat, zolang er geen verandering in de richtlijnen 
wat betreft het virus is bekendgemaakt, het bijwonen van een viering 
nog steeds kan, maar wel na reservering (tel. 06 - 30 82 90 39).
Ook het toegestane aantal personen van dertig blijft vooralsnog gehand-
haafd. Afstand van 1,5 meter en het dragen van mondkapjes gelden nog 
steeds. Via de media worden eventuele veranderingen van richtlijnen 
bekendgemaakt.

BREEDENBROEK

DINXPERLO
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    Terugblik kerst 2020

Reserveren voor de vieringen
Voorlopig zijn de vieringen nog maar door maximaal 30 personen te 
bezoeken. Als u naar de kerk wilt komen, blijft het van belang dat u 
zich blijft opgeven via het bekende telefoonnummer: 06 - 12 67 88 24. 
Via de website van de parochie en op Facebook zullen wij u op de 
hoogte brengen als hier verandering in komt. Wilt u graag persoonlijk 
op de hoogte worden gehouden, stuurt u dan een mail naar rketten@
mlparochie.nl.

De locatieraad en pastoraatsgroep wensen u een Zalig Nieuwjaar!

Livestreams van de vieringen
Het is de bedoeling dat er zo af en toe bij speciale gelegen-
heid livestreams van de vieringen zullen worden verzorgd. We 
zullen dit melden op de website van de parochie en op Facebook. 
Wanneer u uw mailadres of 06-nummer doorgeeft, kunnen wij u 
ook persoonlijk op de hoogte houden. 
In ieder geval is iedere viering te beluisteren via de kerkomroep: 
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/12313

Harry en 
Riet Verheij 
50 jaar 
getrouwd
Op 18 december 
2020 waren Harry en 
Riet Verheij 50 jaar 
getrouwd.
Deze dag wilden ze 
natuurlijk niet ongemerkt voorbij laten gaan. 
Helaas kon het voorgenomen feestje met familie en vrienden niet 
doorgaan en ook het daarna geplande etentje met alleen de kinde-
ren en kleinkinderen mocht helaas niet plaatsvinden. Gelukkig 
werd er een goed alternatief gevonden.
Ze werden uitgenodigd op het eten bij de kinderen thuis. Ieder had 
een gang van het diner voorbereid en zo konden ze genieten van 
een heerlijk, avondvullend driegangendiner. 
Harry en Riet zijn twee trouwe vrijwilligers van onze geloofsge-
meenschap en daarom willen we ze graag op deze manier in het 
zonnetje zetten.
Namens geloofsgemeenschap H. Martinus van harte proficiat met 
jullie gouden jubileum en we wensen jullie nog vele jaren in goede 
gezondheid!

Actie Kerkbalans 2021
Als bijlage bij de eerste uitgave van 
de Vreugdebode van het nieuwe 
kalenderjaar ontvangt u - zoals elk 
jaar gebruikelijk - de envelop voor de 
Kerkbalans. Als thema is dit jaar gekozen: Geef vandaag voor de kerk 
van morgen. Wij willen ons hierbij graag aansluiten. Een thema dat al 
jaren door onze parochianen in praktijk wordt gebracht.
In de envelop treft u onze oproep aan voor een onverminderde finan-
ciële bijdrage voor de geloofsgemeenschap H. Martinus Etten met een 
transparante verantwoording van het financiële reilen en zeilen. 
Het afgelopen jaar is voor eenieder een bijzonder jaar geweest. Door 
corona hebben veel activiteiten geen doorgang kunnen vinden. De 
kerkdiensten konden slechts door een beperkt aantal parochianen 
bezocht worden. Reserveren en het opvolgen van protocollen zijn 
gewoon geworden.
Het jaar 2020 is in een ander opzicht eveneens een bijzonder jaar 
geweest. In samenwerking met het Parochiebestuur hebben we een 
aanvang kunnen maken met de tweede fase van de restauratie van 
onze Martinuskerk. Reserveringen in voorgaande jaren en donaties 
van de Stichting Restauratiefonds hebben het in financieel opzicht, 
naast rijkssubsidies, mogelijk gemaakt dat dit restauratieproject heeft 
kunnen starten. In 2021 zal de tweede fase van de restauratie worden 
afgerond.
Door uw financiële steun in voorgaande jaren heeft u de Locatieraad 
in staat gesteld om te kunnen werken aan het op orde brengen en 
houden van onze begraafplaats en kerk. Hierdoor kunnen we de 
komende jaren de kerkdiensten in Etten blijven houden met gebruik-
making van de faciliteiten (kerk, begraafplaats) die op orde zijn.
‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’ als Kerkbalans-thema 2021 is 
wat ons betreft dan ook een heel goed gekozen thema voor de conti-
nuïteit van de Ettense geloofsgemeenschap H. Martinus.
Kerkbalans 2021. Van harte aanbevolen. 

Locatieraad H. Martinus Etten

Etten

Eerste Kerstdag. 
Manon bidt de voorbeden bij de 
kerststal.  

Dit jaar was er voor het eerst geen 
volle kerk met kerst. Een vreemde 
gewaarwording. Kerstavond was het 
zelfs niet mogelijk om mensen naar 
de kerk te laten komen en Eerste 
Kerstdag slechts toegang voor 30 
personen. 
Het was geweldig dat Fred Berns 
en Marcel Jansen het mogelijk 
hebben gemaakt dat mensen via een 
livestream toch thuis mee konden 
vieren. Veel mensen hebben hiervan 
gebruik gemaakt. 
De pastores Marcel Smits, Hans Pauw 
en Paulus Tilma spraken woorden van 
hoop uit, die extra binnen kwamen in 
deze voor veel mensen moeilijke tijd. 
Ferdi Cornelissen en Anita Simmes 
lieten prachtige kerstliederen horen. 
Op eerste Kerstdag hadden we voor 
het eerst sinds lange tijd ook weer 
twee misdienaars, Ben Jansen en 
Simon Ebbers (zie foto). Fijn dat zij 
weer mee doen! Een woord van dank 
is hier op zijn plaats voor iedereen 
die ervoor heeft gezorgd dat we toch 
samen konden vieren!

Ben Jansen had een kerstboom 
van hout gemaakt 
voor in de kerk. 
Mooi, hoor! 

Eucharistieviering oudjaar tijdens 
Te Deum Laudamus.



Doetinchem
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Lichtjesavond
De avond van 24 december is niet alleen 
kerstavond, maar ook ‘lichtjesavond’: vele 
gemeenten zetten hun gesneuvelde militairen 
op de lokale begraafplaatsen ‘in het licht’. 
Op de parochiële begraafplaats Vredehof 
in Doetinchem ligt ook een gesneuvelde 
militair, Johan Querreveld, overleden op 10 
mei 1945. Stichting Doetinchem Herdenkt 
eert sinds 2015 de gesneuvelde militairen uit 
Doetinchem op de diverse begraafplaatsen in 
onze gemeente door het aansteken van een 
kaars of lichtje.

In 2020 kon er geen publiektrekkende activi-
teit plaatsvinden. Wel werden er kaarsen 
ontstoken en wat was het verrassend dat er 
op Vredehof door vele nabestaanden op het 
graf van hun dierbaren een lichtpuntje was 
aangebracht. Ruim 30 lichtpuntjes markeer-
den diverse graven, ook als teken dat zij door 
dit licht over de dood heen het nieuwe leven 
van Kerstmis mogen meevieren. 
Misschien is het een mooie gelegenheid 
voor onze Paskerklocatie van de Parochie 
Maria Laetitia om dit op lokaal niveau breed 
op te pikken en deelname te stimuleren. 
Vele nabestaanden kunnen mede  door dit 
‘lichtpuntje’ juist op deze kerstavond hun 
dierbaren herdenken.

Jan Terbeek, beheerder begraafplaats Vredehof

Lenie Verbeek
Sommige mensen ken je al een tijd, voordat 
je weet hoe ze heten. Voor mij was Lenie 
Verbeek ooit die kleine vrouw in die grote 
verlichtingswinkel in Doetinchem. Altijd 
blij, als ik haar tussen de dicht op elkaar 
hangende, staande en liggende lampen 
in het oog kreeg, want zij kon je steeds 
antwoorden op wat je vroeg en helpen 
aan wat je zocht, al was het bij wijze van 
spreken een lampje dat linksom de fitting 
in moest. Later, in de H.-Geestkerk, hoorde 
ik haar naam en ontdekte ik dat mijn beeld 
van haar aardig klopte: altijd te bereiken, 
oplossingsgericht en overal inzetbaar. 
Nu, zoveel jaar later, is de lijst van Lenies 
vele vrijwilligerswerk indrukwekkend. In 
1973 werd ze lid van het dameskoor. Jaren 
later raakte ze ook betrokken bij het kinder-
koor. Na de dood van Betsie Huisman werd 
zij na enkele anderen de dirigente, onvoor-
bereid en zonder specifieke scholing; ze is 
het intussen ongeveer 15 jaar. Ergens in 
die jaren kreeg het koor zijn mooie naam 
The Singing Kids. „In de eerste jaren na de 
oprichting waren er 40 à 50 zangertjes plus 
nog een wachtlijst. De laatste jaren zitten 
we vaak tegen een echt minimum aan. Het 
is een beetje tobben, maar we houden vol 
en gaan door! Er zingen nu acht kinderen 
en Petra Elfrink als volwassene. Mey Lingga 
is in haar ondersteuning op de piano echt 
fantastisch; ze weet al begeleidend elk 
zangfoutje op te vangen, opgewekt en 
speels in dubbele zin. Dat heeft zijn uitwer-
king op de kinderen; zonder Mey gaat het 
niet.” Lenie verrast met hulp van anderen 
de kinderen een paar keer per jaar met 
leuke dingen. Ondanks de lockdown is 
het dit jaar gelukt iets leuks voor kerst te 
vinden. Dit jaar niet, maar Lenie is ook altijd 
nauw betrokken bij het Kindjewiegen.
„Sinds een jaar of tien ben ik secretaris van 
de KBO (Katholieke Belangenbehartiging 
Ouderen) Doetinchem/Gaanderen. We 
vergaderen in de St.-Jozefzaal. En de KBO 
neemt deel aan het gemeentelijk Centraal 

Actie Kerkbalans 2021
Een nieuw jaar en een nieuwe Actie 
Kerkbalans, versie 2021. U vindt informatie 
daarover in het algemene gedeelte van deze 
Vreugdebode; graag uw aandacht daarvoor. 
U krijgt dit jaar niet meer zoals voorheen een 
acceptgiro, maar een machtigingsformulier. 
De actie brengt veel vrijwilligers op de been. 
Vanuit een centraal regiecentrum ontvangen 
zij elk hun stapeltje enveloppen met inhoud, 
bezorgen die bij ieder van u thuis en halen de 
enveloppen met uw antwoord weer bij u af. 
Graag wil de Locatieraad en Pastoraatgroep 
u vragen een bijdrage toe te zeggen. De Actie 
Kerkbalans met de inzet van allen die daarbij 
betrokken zijn, heeft alleen maar tot doel u te 
bereiken. De bijdrage van velen, de bijdrage 
van u is onmisbaar. Hartelijke dank aan u, 
vrijwilligers en schenkers.

Namens Locatieraad en Pastoraatgroep, 
Gerard Bomers

Senioren Overleg, gericht op alle senioren.”
Na de dood van Herman Valk in 2019 kwam 
Lenie op het secretariaat en doet specifiek 
het drukwerk dat wordt gemaakt. 
„Kort geleden kwam ik ook bij de 
Weekwacht. Je bent een week lang als 
contactpersoon telefonisch bereikbaar. Je 
wordt bijvoorbeeld gebeld voor een vraag 
om ziekenzegen of ziekenzalving. Na een 
overlijden en de vraag om betrokkenheid 
van de kerk bij de uitvaart verzorg ik in 
‘mijn’ week de contacten die nodig zijn, 
zoals met de uitvaartonderneming, maar 
op de eerste plaats met de voorganger. De 
uitvaart is vaak vanuit de kerk, maar hij 
kan ook gevraagd worden bij de dienst in 
bijvoorbeeld het crematorium.”
Zeven keer per jaar wordt de bezorging van 
de Vreugdebode georganiseerd. Daarbij is 
Lenie ook in de weer. Als alles centraal is 
geregeld, neemt ze pakken mee naar huis, 
eentje om ieder exemplaar uit de stapel 
thuis te bezorgen, de andere om af te geven 
bij andere bezorgers. Daar bovenop is Lenie 
elk jaar actief bij de opzet en uitvoering 
van de Actie Kerkbalans. „De actie is een 
intensieve klus van enkele weken: eerst 
de opzet en de uitvoering daarvan, later 
de verwerking van de binnengekomen 
antwoordenveloppen.”

U hebt, dit allemaal lezend, intussen wel een 
indruk van Lenies inzet op vele plaatsen. Let 
wel, ze heeft die taken voor het merendeel 
niet na elkaar behartigd, nee… tegelijker-
tijd. En die winkel met verlichtingsartikelen, 
daar heeft ze dertig jaar gewerkt. Oh ja, ze 
deed ook nog de kaartenactie van Unicef, 
een jaar of tien met depot aan huis voor 
Doesburg tot Winterswijk. Voor de eigen 
verkoop had ze, wat ze noemt ‘winkel aan 
huis’. De Unicef-actie is inmiddels buiten de 
deur; er blijft nog genoeg aan taken binnen.

Gerard Bomers  
Foto: Ton Harbers
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Overleden
- Frits Veugelink, Borneostraat 4a, 80 jaar
- Albert Papenburg, Gasthuisstraat 6, 56 jaar
- Wim Engelberts, Orchideestraat 2a, Zelhem, 84 jaar
- Gerard Huisman, Zonnekamp 24, Zelhem, 76 jaar
Nemen we hen mee in onze gebeden.

Gedoopt
- Bram Molenaar, Kastanjelaan 6, Doetinchem

Vieringen van Advent en 
Kerstmis
Weinig mensen konden in de Advent en met 
Kerstmis de mooie vieringen bijwonen, het 
is bekend. Toch is er in terugblik best iets 
bijzonders te melden.

Gulden Mis
De eucharistieviering van woensdagavond 16 
december werd bij louter kaarslicht opgedra-
gen, de Gulden Mis ter ere van Maria, Moeder 
van het Kind dat met Kerst geboren wordt. 

Nieuwe beeld- en geluidsinstallatie 
In het najaar werd in de kerk een kerk/tv-instal-
latie aangelegd. Dat kwam in deze coronatijd 
al meteen goed uit. En de nieuw aangelegde 
geluidsinstallatie heeft de hoorbaarheid sterk 
verbeterd. Van beide voorzieningen hebben we 
ook na corona veel plezier. 

Oliebollenactie
Op oudejaarsdag konden tussen 10.00 en 14.00 uur weer de bestelde 
oliebollen en appelbeignets bij de kerk worden afgehaald. Net als 
andere jaren, maar door corona toch anders. En niet, zoals gewoon-
lijk in de tent, maar in het voorportaal van de Paskerk. Daarbinnen en 
rondom was het gezellig gemaakt met koffie, chocolademelk en een 
glaasje Glühwein, buiten met ook nog vuurkorven.
In de vorige Vreugdebode heeft u kunnen lezen dat er deze keer 
voor gekozen is de netto-opbrengst te besteden aan de kas van onze 
locatie, die immers door het coronavirus is aangetast. De netto-
opbrengst is € 840,00. 
De oliebollenactie startte tijdens de restauraties van de Paskerk en 
wel om daarvoor geld te kunnen doneren. Daarna ging er een duit in 
het zakje van het project ‘licht en geluid’ en de vernieuwing van het 
glas-in-loodraam in de bidkapel.  
Fijn dat er weer heel wat oliebollen zijn afgenomen, hartelijk dank 
daarvoor, ook aan onze vrijwilligers! Hopelijk zal de oliebollenactie 
worden voortgezet in 2021 met, zoals sinds jaren, meesterbakker 
Aloys Lurvink!

Marjan en Theo Hakvoort, Martin Liefrink
Foto: Ton Harbers

Beste jongens en meisjes
Wat is het alweer lang geleden dat we jullie met papa en mama in 
de kerk hebben mogen ontmoeten. Zelfs op kerstavond mocht er 
niemand bij de viering zijn. Maar gelukkig konden we de viering 
uitzenden via de livestream. We hebben gezien dat velen van 
jullie toch ‘aanwezig’ waren, erg fijn! Hebben jullie ook gezien 
dat Jesaja er was op kerstavond? Wat was hij blij dat de droom 
van het kerstkind, Jezus, toch uit gaat komen. En daar hebben 
wij allemaal, grote en kleine mensen, dus zeker ook jullie, aan 
meegeholpen. Hoe het nu verder gaat met de familievieringen en 
de kindernevendiensten is nog even afwachten. Maar namens de 
Werkgroep Familievieringen wil ik iedereen alvast een heel goed 
2021 wensen. Dat er maar veel liefde, vertrouwen en licht mag 
zijn om je heen en vergeet vooral niet dat ook jullie een lichtje 
kunnen zijn voor anderen!

Chantal

Foto’s: Ton Harbers
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Gaanderen

Terugblik 
Wanneer de eerste Vreugdebode van 
2021 verschijnt, is de maand januari 
alweer bijna voorbij.
Toch willen we nog even terugblikken 
op de vele lichtpuntjes in de afgelopen 
kersttijd.
Deze begint al eind november met de 
Advent. De adventskrans wordt mooi 
versierd, het eerste kaarsje wordt 
aangestoken en elke week komt er een 
lichtpuntje bij. 
De kerstattenties worden klaargemaakt 
om rondgebracht te worden. In totaal 
heeft onze PCI-werkgroep 78 tasjes 
rondgebracht: 28 in samenwerking met 
de Voedselbank en Mini-Mannamarkt 
Doetinchem en nog 50 kerstattenties als 
een kerstgroet vanuit de geloofsgemeen-
schap Gaanderen.

De kerststal wordt opgebouwd en de 
kerk wordt mooi versierd. Ondanks de 
berichten dat er weer een lockdown 
komt, vieren we Kerstmis en willen we 
het kerstkind en de bezoekers die dit jaar 
in kleinere aantallen in de kerk komen, 
zo feestelijk mogelijk ontvangen. Er 
wordt een digitale kerstgroet opgeno-
men en de wereld ingestuurd. Een kleine 
greep uit de honderden facebookreacties 
laat zien dat deze kerstgroet heel erg 
gewaardeerd werd: 

‘Wat mooi dat jullie zoveel moeite 
hebben gedaan om ons een gevoel van 
vrede en saamhorigheid te geven.’

‘Dank je wel, iedereen die mij op deze 
manier het kerstgevoel geeft.’

‘Dat engeltje met die losse nek en 
smekende blik; met papa naar de kerk en 
een centje in die engel gooien en dan die 
engel maar knikken.’

‘Mooi kerstgeschenk. Erg blij mee.’

De aankondiging van de geboorte van 
het kerstkind werd traditioneel gedaan 
door een aantal Midwinterhoornblazers. 
De eucharistievieringen op kerstavond 
en Eerste Kerstdag waren, ondanks dat 
er geen of slechts 30 kerkbezoekers 
mochten komen, spiritueel en inspire-
rend. Dank! Ook dank aan de zangers 
onder leiding van Ben, die met prachtige 
kerstliederen de viering mede verzorg-
den, zoals zij dit al vanaf Pasen veelvuldig 
gedaan hebben. Ook tijdens de eucharis-
tieviering op oudjaarsavond. Nieuwjaar 
begint hoopvol, zoals we lezen in deze 
nieuwjaarswens:

  Wat een wereld
  wat een tijden
  zoveel zorgen
  zoveel lijden
  maar ziet,
  een nieuwe dag 
  breekt aan
  mensen kijken
  en gaan staan;
  knikken dan voorzichtig 
  naar elkaar:
  veel gezondheid,
  een zalig nieuwjaar!

Fotobijschriften van boven naar beneden: 
- Advent: elke week een kaarsje erbij.
-  De kerstattenties van de PCI-werkgroep staan klaar om 

rondgebracht te worden.
-  De kerststal, met veel zorg opgebouwd in een sfeervol 

versierde kerk.
-  Opname van het promotiefilmpje ‘Kerstgroet 
 St. Martinuskerk Gaanderen’.
-  Aankondiging van de geboorte van het kerstkind met 

midwinterhoorns.
-  Enkele zangers van het gemengd koor o.l.v. Ben Simmes 
 in de kerstvieringen op kerstavond en Eerste Kerstdag.

Foto's: Ria Aarntzen

Foto: Eva Fontijn



Overleden

 Vrijdag 13 november 2020 is overleden mevrouw Marietje 
Berentsen-Raben, Maria Theresia, in de leeftijd van 88 jaar. 
Mevrouw Berentsen woonde voorheen aan de Vormerijstraat in 
Gaanderen. De laatste tijd woonde zij in verzorgingshuis Sydehem 
in Zeddam. 
Vrijdag 20 november was voor haar de crematie in Crematorium 
Yardenhuis Achterhoek in de Slangenburg.

 Donderdag 26 november 2020 is overleden mevrouw Agie 
Kramer-Swart, Agatha Margaretha, in de leeftijd van 99 
jaar. Mevrouw Kramer woonde aan de Ontwikkelstraat 42 in 
Gaanderen. 
Op vrijdag 4 december was voor haar de gezongen uitvaartviering 
in de St. Martinuskerk in Gaanderen, waarna zij bij haar man werd 
begraven op de RK Begraafplaats in Terborg.

 Woensdag 2 december 2020 is overleden mevrouw Resi 
Bouwmeister-Loverink, Therese Anneliese, echtgenote van 
Wim Bouwmeister. Mevrouw Bouwmeister is 90 jaar geworden. 
De familie Bouwmeister woont aan de Leuverinkstraat 24 in 
Gaanderen. 
Op woensdag 9 december was voor haar de crematie in 
Crematorium Yardenhuis Achterhoek in de Slangenburg.

 Zaterdag 19 december 2020 is overleden de heer Herman 
Leuverink, Hermanus Gerhardus Antonius, echtgenoot van 
Annie Leuverink-Veldkamp, in de leeftijd van 77 jaar. De familie 
Leuverink woont aan de Steverinkstraat 68 in Gaanderen. 
Herman is meer dan 35 jaar collectant geweest in de St. 
Martinuskerk in Gaanderen. Hij bezorgde de Vreugdebode bij 
een aantal adressen aan de Steverinkstraat en ging daar rond 
voor de Actie Kerkbalans. Ook verleende hij andere hand- en 
spandiensten, zoals ook dit jaar nog het maken van een geraamte 
voor de adventskrans, waar zijn vrouw Annie, samen met andere 
vrijwilligers van de ‘versiergroep’ dan een mooie adventskrans op 
maakte. 
Op donderdag 24 december was voor hem de gezongen uitvaart-
viering in de St. Martinuskerk in Gaanderen, waarna hij werd 
begraven op de begraafplaats naast de kerk.

 Op dinsdag 22 december 2020 is overleden mevrouw Toos 
Kuipers-Kelderman, Catharina Johanna Josephina, sinds 1983 
weduwe van Jan Kuipers. Mevrouw Kuipers is 92 jaar gewor-
den. De familie Kuipers woonde voorheen aan de Rijksweg 
in Gaanderen. De laatste jaren woonde mevrouw Kuipers in 
Verpleeghuis Antonia in Terborg. 
De crematie heeft in besloten kring plaatsgevonden in 
Crematorium Yardenhuis Achterhoek in de Slangenburg.

 Woensdag 23 december 2020 is overleden de heer Wim Peters, 
Bernardus Wilhelmus Cornelius, weduwnaar van Truus Peters-
Miggelbrink, in de leeftijd van 90 jaar. De heer Peters woonde 
aan de Hoofdstraat in Gaanderen. De laatste tijd woonde hij in 
Zorgcentrum De Schuylenburgh in Silvolde. De crematie heeft 
plaatsgevonden in besloten kring. 

Wij geloven dat alle overledenen opgenomen zijn in de heerlijk-
heid van onze God. Dat dit geloof en onze gebeden een troost 
mogen zijn voor allen die hun geliefden moeten missen en hen 
kracht geven om dit grote verdriet te verwerken.
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Aanmelden
In verband met de coronamaatregelen mogen we helaas nog 
steeds maar 30 kerkbezoekers ontvangen en blijft het dus nodig 
dat u zich vooraf aanmeldt.
•  Even bellen naar: 0315 – 32 32 23
 (dinsdag 09.30-10.30 of donderdag 14.00-15.00 uur).
•  Of een mailtje sturen naar rkgaanderen@mlparochie.nl 
 (aantal personen vermelden).

U kunt ook thuis met ons meevieren via livestream. 
Daarvoor gaat u naar YouTube en tikt dan in de zoekbalk: 
sintmartinusgaanderenlivedienst00-00-0000 (datum).
Of meeluisteren via www.kerkomroep.nl/gaanderen.

Enkele dagen voor de vieringen liggen de boekjes en/of inleg-
velletjes in de Mariakapel; deze mag u meenemen om thuis de 
viering beter te kunnen volgen en meevieren.

Actie Kerkbalans
Zoals elk jaar in januari gaat de Actie 
Kerkbalans van start. Een actie om 
de lokale geloofsgemeenschap te 
ondersteunen en financieel gezond 
te houden. 
Dit jaar misschien nog wel meer nodig dan in voorgaande jaren omdat 
we inkomsten uit bijvoorbeeld collectes missen, maar de kosten 
gewoon doorgaan.

In deze tijd van corona, waarin we vanwege het besmettingsrisico niet 
voorzichtig genoeg kunnen zijn, vragen we aan onze vrijwilligers om 
de brief en het antwoordformulier van de Actie Kerkbalans bij u in de 
brievenbus te deponeren, zodat er geen contact is met vrijwilligers en 
de mensen op meerdere adressen. 

We hopen op uw bereidheid om op deze manier weer een donatie 
te geven om onze prachtige geloofsgemeenschap H. Augustinus-
Martinus levend te houden.

Dank u wel.
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Overleden 

11-11-2020 M.C.H. Epskamp-Braun
13-11-2020 H.M.A. Melissen
23-11-2020 J.A.M. Leunissen
27-11-2020 J.B. Nijbroek-Lendering
29-11-2020 J.B. Bultink
30-11-2020 B.J. de Keijser-van Gestel
01-12-2020 G.A.B. Roes
04-12-2020 H.G. Verheij
04-12-2020 W.H.M. Hetterscheidt
10-12-2020 T.B.M. Besselink-Jordens
12-12-2020 A. Schipper-Salden
15-12-2020 T.J.M. Bouwmeister
18-12-2020 M.J.T. Meijer-van Leuteren  

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

Silvolde - Varsseveld

‘Overvraag mij 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 horendol wordt van alle vragen die wij mensen 
zeker in deze onzekere, problematische tijden bij hem neerleg-
gen. 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 over St. Jozef 
Dit als uitnodiging voor de gebedsviering 
van zondag 7 maart om 10.00 uur in de 
Mauritiuskerk in Silvolde.

Paus Franciscus heeft het met de advent 
begonnen kerkelijk jaar toegewijd aan St. 
Jozef, die we van oudsher kennen als de 
voedstervader van Jezus. In zijn apostolische brief Patris Corde 
(‘Met een vaderhart’) schreef de paus dat gelovigen in de vaak 
onopgemerkte St. Jozef ‘een voorspreker, steun en gids in moeilijke 
tijden’ kunnen vinden. ‘St. Jozef’, zo schrijft de paus, ‘herinnert ons 
met zijn bovenmenselijke zelfgave eraan dat degenen die in de 
schaduw lijken te staan, een ongeëvenaarde rol in de heilsgeschie-
denis kunnen spelen’. 
In onze gebedsviering nemen we deze woorden mee. We denken 
na over de rol die St. Jozef volgens het evangelie van Mattheüs en 
Lucas speelt in het leven van Jezus en Maria en voelen aan dat 
Hij zich God-gestuurd over hen ontfermt. Hij brengt hen na een 
rondreis via Egypte terug naar Nazareth, waar Jezus veilig mag 
opgroeien, wijzer worden en steeds meer in de gunst komen van 
God en de mensen (Lucas 2, 49). 
Mensen van lang vóór ons hebben St. Jozef belangrijk gemaakt 
door hem aan te roepen als  patroon bij oogaandoeningen en 
hopeloze zaken en ook als patroon tegen bekoringen en woning-
nood. Gebonden aan de datum van zijn hoogfeest in de kerkelijke 
kalender op 19 maart kreeg St. Jozef een weerspreuk mee: St. Jozef 
helder en klaar, geeft licht een vruchtbaar jaar.
In woord, gebed en muziek laten wij ons inspireren door St. Jozef. 
Dat hij zich ook over ons ontfermt en helpt patroon te zijn voor 
mensen die de hoop verliezen en in nood zijn. Als hij ons helder en 
klaar helpt vanuit menselijke zelfgave heilzaam te zijn, wordt dit 
Jozefjaar licht een vruchtbaar jaar. 

Bron foto: Handboek voor de Aartsbroederschap de Heilige Familie Jezus, 
Maria, Jozeph. Drukkerij v.h.r.k. Jongensweeshuis, Tilburg, 1938

Aswoensdag....
van stof en as naar nieuw leven 
Aswoensdag is het begin van de veertigdagentijd: veertig dagen om 
wat te werken aan onszelf, aan onze relaties, aan ons eigen leven. 
De vasten is een uitgelezen tijd om halt te houden en het dwingende 
ritme van geleefd te worden te doorbreken, om vraagtekens te plaat-
sen bij het vanzelfsprekende in het leven Het is een uitgelezen tijd om 
wat meer zicht te krijgen op de weg die we te gaan hebben en stap 
voor stap die weg ook te gaan.
Zo kan Aswoensdag ook het moment zijn om je leven ‘opnieuw’ te 
beginnen, een wending te geven, uit de as te herrijzen met een nieuw 
elan.
Een pracht voorbeeld lezen we in Trouw van donderdag 31 decem-
ber. Het is het verhaal van Derya Salvi. Zij is zwaar getroffen door de 
toeslagaffaire; toch durft zij te zeggen: „Een nieuw jaar biedt nieuwe 
hoop. Ik wil een streep zetten onder deze zaak en ik ben van plan de 
Belastingdienst te vergeven. Als ik nu boos blijf, draagt dat niet bij aan 
mijn herstel en kan ik niets betekenen voor andere mensen.”

De aswoensdagviering is woensdag 17 februari om 19.00 uur.
Ook kunt u meevieren via: https://kerkdienstgemist.nl/stations/531.
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Rooster kerkdiensten en activiteiten 
periode 26 januari-19 maart
• Zondag 7 februari 10.00 uur: 
 thema: liturgische viering, 'Gedachten van God over mensen'

• Aswoensdag 17 februari 19.00 uur: 
 gebedsviering: 'Van stof en as naar Nieuw leven'

• Zondag 7 maart 10.00 uur: 
  liturgische viering: 'Jozef geeft licht een Vruchtbaar jaar'.

Actie Kerkbalans: 
Geef vandaag om de kerk van 
morgen

Informatie over Actie Kerkbalans vindt u in het algemene gedeelte 
van de laatste Vreugdebode van 2020 (pagina 11) en ook in de 
folder.
De folder en de envelop Kerkbalans 2021 ontvangt u bij dit 
nummer van de Vreugdebode. In de envelop is ook een antwoord-
envelop met postzegel en voorzien van het postadres. U vult uw 
gegevens in, doet het antwoordformulier in de envelop en doe 
die envelop op de post. Wij danken u voor uw bijdrage en voor 
uw medewerking.

VARSSEVELD

morgen

Informatie over Actie Kerkbalans vindt u in het algemene gedeelte 

Beste parochianen,

Corona brengt mensen uit balans: emotioneel 

door gebrek aan contacten, bezigheden en door 

beperking van vrijheden of financieel door verlies 

van werk of inkomen. Vele ouderen, jongeren, 

gezinnen, bedrijven en instanties hebben het er 

moeilijk mee. 

Ook de kerk ging ‘zomaar’ op slot, bijna vier 

maanden lang, zelfs tijdens het Paasfeest! We 

hebben ons niet uit het veld laten slaan en meer 

dan ooit het contact gezocht via internet en sociale 

media. Naast website en Facebookpagina heeft de 

parochie ook een eigen YouTube kanaal. Vieringen 

worden zoveel mogelijk live uitgezonden, kinderen 

en ouders krijgen e-mails met catechetische 

inhoud, ouderen worden gebeld en zo mogelijk 

bezocht. 

Ook de pastorale zorg is niet gestopt: 

doopvieringen werden noodzakelijkerwijs 

uitgesteld maar zijn onder veilige omstandigheden 

zo snel als mogelijk weer hervat. De zieken 

werden gezalfd en onze doden waardig begraven. 

Alleen de voorbereiding van Eerste Communie en 

Vormsel stokt nog, omdat we ooit onder ‘normale’ 

omstandigheden dit feest met de kinderen en hun 

familie hopen te vieren. Er verscheen een speciale 

editie van ons parochieblad De Vreugdebode 

om de onderlinge betrokkenheid in deze tijd tot 

uitdrukking te brengen. Zorg voor hen die het 

moeilijk hebben, ook financieel, kreeg nog meer 

aandacht en ook de kerstpakkettenactie ging door 

op aangepaste wijze. De kunst is dat je blijft zien 

wat nog wél kan, temidden van alle beperkingen. 

Pastores en vrijwilligers trekken daar samen in 

op en bemoedigen elkaar. Ook op 1,5 meter van 

elkaar.

Dat geloven ten tijde van deze coronacrisis 

belangrijk is, hebben we ook ervaren in vele 

gesprekken en ontmoetingen, in de talloze kaarsjes 

die werden opgestoken in kerken en kapellen 

tijdens openstellingen en de vele gebedsintenties 

die werden aangevraagd voor de digitale vieringen. 

Deze moeilijke tijd brengt velen tot bezinning op 

het leven en de toekomst. Niet weinigen putten 

daarbij kracht uit het gebed en vinden opnieuw 

inspiratie in het evangelie.

Kortom: we zijn dapper doorgegaan maar natuurlijk 

is uw kerk ook een beetje uit balans door alles 

wat er om haar heen gebeurt. Zij is solidair met de 

noden in de samenleving en deelt in alle gevolgen 

van de crisis, dus ook financieel. U kunt zich wel 

voorstellen dat we heel wat inkomsten uit collectes 

en intenties hebben gemist….

Daarom mijn vraag: helpt u ons weer in balans 

zodat we stevig door kunnen gaan met al onze 

activiteiten en projecten? 

Alvast dank voor uw gaven!

Met vriendelijke groet, namens parochiebestuur en 

pastoraal team,

Pastoor Hans Pauw

Lichtpuntjes in onze parochie

•  Wekelijks zinvolle Eucharistievieringen in meerdere kerken 

en woord-communiediensten. Na ‘coronatijd’ pakken 

we vieringen weer op met meer parochianen in de kerk, 

prachtige koormuziek en regelmatig kennismaken en 

koffiedrinken met parochianen.

•  Kerkdiensten zijn ook thuis te volgen via livestreams 

(Facebook / YouTube) en vanuit alle locaties op 

kerkomroep.nl

•  Bijzondere vieringen rond Pasen, met Pinksteren, rond 

Kerstmis, Maria-ten Hemelvaart, Allerzielen en ook bij 

plaatselijke activiteiten als carnaval en kermis. Frequente 

vieringen in verzorgingstehuizen en in de OLV-kerk in 

Doetinchem. Rozenkransgebed, Vespers, Stille Aanbidding…

•  Catechese en bezinningsprogramma’s, Inspiratievieringen, 

Kerstherberg, levende Kerststal, Kindje-wiegen in diverse 

locaties.

•  Activiteiten rond Diaconie en Caritas zoals: 

kerstpakkettenactie, samenkomsten voor alleenstaanden, 

schuldhulpmaatje, ziekenbezoek, communie thuis 

bezorgen…

•  Jongerenontmoetingsgroep Impulz voor eigentijds geloven.

•  Pastorale aandacht voor ouderen en zieken, ziekenzegening 

en ziekenzalving.

•  Parochieblad de Vreugdebode met nieuws en achtergronden 

uit de parochie en locaties en een vieringenrooster, de 

website maria-laetitia.nl voor de laatste actualiteiten.

•  Een grote ploeg enthousiaste vrijwilligers die de schouders 

eronder zet in de locatieraad, als parochiebestuurder, 

op het secretariaat, als koster, als koorlid, organist en 

dirigent, bij het onderhoud van tuinen en begraafplaatsen, 

bij bouwkundige en technische zaken, als lector, cantor, 

organisator van kindervieringen en bijzondere vieringen…

Om dit alles - hopelijk snel in een toekomst zonder corona 

- mogelijk te blijven maken, is uw financiële bijdrage 

gewoonweg noodzakelijk. In de komende jaren nog veel 

harder!

Azewijn

Megchelen

Breedenbroek

Netterden

Dinxperlo

Silvolde

Doetinchem

Terborg

Etten

Ulft

Gaanderen

Varsselder-Veldhunten

Gendringen

Varsseveld

Wijnbergen/De Huet

Geef vandaag

voor de kerk van morgen!

Geef vandaag voor de kerk van morgen

Vieringen ook thuis volgen!
Vanwege coronamaatregelen mogen kerkdiensten sinds oktober 

2020 door maximaal 30 personen worden bezocht. Daarvoor 

dient u - in de week voorafgaand aan de viering - te reserve-

ren via het secretariaat van uw locatie. Wanneer er helaas geen 

plaatsje voor u is, kunt u ook op andere manieren meevieren. 

Door livestreams op internet via Kerkomroep.NL, Facebook en 

YouTube. U bent dan direct verbonden. Bovendien heeft u de 

mogelijkheid om vieringen later terug te kijken, wanneer het u 

past of wanneer u een overweging nog eens wilt beluisteren. 

Op de website van de parochie www.maria-laetita.nl vindt u 

links naar deze kanalen. Kerkomroep biedt een geluidsregistra-

tie, Facebook en YouTube geven ook live-beelden van de viering. 

Kerkradio vindt u via de website Kerkomroep.nl en daar geeft u 

de locatie van uw keuze op. Voor vieringen vanuit de OLV-kerk in 

Doetinchem kunt ook via de website www.maria-laetitia.nl de 

links gebruiken naar vieringen van verschillende locaties.

Jaar van het gezin
Vorig najaar kondigde paus Franciscus aan dat 2021 het Jozefjaar 

wordt. Elders in deze editie leest u daarover. Op 27 december 

- de dag van het feest van de Heilige Familie - maakte de paus 

bekend dat op 19 maart 2021 het Jaar van het Gezin begint. 

Dit themajaar wordt afgesloten op 26 juni 2022. Het document 

Amoris laetitia dat hieraan ten grondslag ligt, beschrijft het als 

volgt: ‘De vreugde van de liefde die men in het gezin beleeft, 

is ook de grote vreugde van de kerk.’ Zoals de synodevaders 

hebben aangegeven, blijft - ondanks de talrijke signalen die 

wijzen op de crisis van een huwelijk - ‘het verlangen naar een 

gezin leven, vooral onder jongeren. En dit motiveert de Kerk.

Dankubijzonderveel!
Onze oproep om een vrijwillige bijdrage om de kosten voor het 

vervaardigen van onze Vreugdebode te helpen ‘drukken’, heeft 

een goede respons gekregen. Ruim 600 enthousiaste lezers van 

de Vreugdebode doneerden een mooi bedrag! Daarvoor van 

harte dank van het pastoraal team, parochiebestuur en de vele 

vrijwilligers die elke editie weer hun best doen om er een inhou-

delijk mooi blad van te maken. 

Reageren?
Graag! We horen graag wat u van de Vreugdebode vindt. Bent u 

tevreden, dan horen we dat graag. Maar mist u iets? Bepaalde 

onderwerpen? Nieuws uit uw parochie of geloofslocatie? Wees 

niet bang om het ons te melden… Per slot van rekening willen 

we de Vreugdebode elke editie nog beter maken. En daarvoor is 

uw ‘input’ van harte welkom. 

Parochie Maria Laetitia



Verjaardagen
- Mevrouw C. Jansen-Lensen   80 jaar
- De heer R. Samboe    80 jaar
- De heer J. Hollmann    86 jaar
- De heer X. Moorman    86 jaar
- De heer O. Rubenbauer    86 jaar
- Mevrouw J. Franken-van Leusen   88 jaar
- Mevrouw A. Wormskamp-Zents   85 jaar
- Mevrouw J. Gambon    95 jaar
- Mevrouw J. Meulenbeek-Tiemessen   87 jaar
- De heer Th. Schleedoorn    91 jaar
- Mevrouw T. Polman-Mariet   86 jaar
- Mevrouw Steverink-Huntink   96 jaar
- Mevrouw J. Klutman    93 jaar
Namens de geloofsgemeenschap, van harte gefeliciteerd!

Overleden
- De heer X. Moorman 86 jaar
Nemen we hem mee in onze gebeden.

Terborg

Actie Kerkbalans 2021
Tegelijk met deze Vreugdebode worden de envelop-
pen van de Actie Kerkbalans bezorgd. Vanwege regelgeving wordt de 
envelop dit keer niet bij u opgehaald, maar verzoeken wij u de retour-
envelop met het ingevulde antwoordformulier in de brievenbus van 
ons secretariaat te doen: de Huiskamer van Terborg, Hoofdstraat 39. 
Alvast hartelijk dank.
Ook als u geen envelop hebt ontvangen, kunt u het werk binnen uw 
geloofsgemeenschap financieel steunen. U kunt uw bijdrage overma-
ken naar:
  bankrekeningnummer: NL40 ABNA 0936 2497 57
  t.n.v.: RK Parochie Maria Laetitia
  inzake: Heilige Georgius Terborg

Activiteiten binnen uw geloofsgemeenschap
In de loop van het nieuwe jaar, hopen wij de Ontmoetingsbijeenkomsten 
voor medeparochianen weer op te kunnen pakken. Afgelopen periode 
hebben wij getracht om door middel van een groet, een kaart, een 
gedicht toch nabij te zijn.
Onze Mariakapel blijft open en er wordt dagelijks nog menig kaarsje 
opgestoken.  
Verder organiseren wij met omliggende geloofsgemeenschappen 
doopsel, communie en vormsel. 
Ons secretariaat is iedere woensdagochtend geopend. U kunt er 
terecht met vragen, maar ook gewoon voor een praatje en een kop 
koffie.
Onze circa 40 wijkcontactpersonen bezorgen niet alleen de 
Vreugdebode en de Actie Kerkbalans, maar zij zijn ook de ogen en 
oren van onze geloofsgemeenschap. Bij armoede of andere noden 
volgt bericht naar Caritas en die kan dan hulp bieden. Er is een actie 
voor de Voedselbank en sinds enkele jaren een Kerstpakkettenactie. 
Wij willen er zijn voor anderen, volgend in de voetsporen van Jezus. 

U ziet: er gebeurt nog veel in de geloofsgemeenschap waar u deel van 
uitmaakt. 
Wij vragen uw financiële steun om dit alles ook in de toekomst 
mogelijk te kunnen maken.
Bij voorbaat hartelijk dank.

Organisatie Actie Kerkbalans
Jos Kunze en Henk Steentjes

Ontmoetingsbijeenkomsten
Vanwege alle strenge regels hebben wij helaas al een jaar lang 
geen Ontmoetingsbijeenkomsten kunnen houden. Dat spijt ons 
zeer. Ook een van de hoogtepunten van het kerkelijk jaar, de 
geboorte van Christus, konden wij niet samen vieren. Althans niet 
fysiek. Er is veel moeite gedaan om parochianen een viering online 
mee te laten beleven. En dat is natuurlijk een mooi alternatief. 
Werkelijk samenkomen is toch van een hele andere dimensie. De 
warmte van het nabij zijn, het delen in geloof. Dat maakte kerst 
ieder jaar bijzonder. 
Laten wij er met zijn allen op vertrouwen dat dat weer terugkeert.

Voor ons als betrokken vrijwilligers is het ontmoeten van de 
medeparochianen ook belangrijk en iets dat we enorm missen. Dat 
is per slot van rekening waar we het voor doen. Niet voor een insti-
tuut, niet voor een kerkgebouw, maar voor de medemens. 

Daarom hebben we onze vaste bezoekers van de 
Ontmoetingsbijeenkomsten en onze wijkcontactpersonen 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.

LIEFDE wensen we u om te ontvangen en te geven.

LICHT om ook na dit bewogen jaar te kunnen blijven omzien naar 
elkaar.

LEVEN om gezond en waardevol verder te gaan, in hoop op een 
goede toekomst en tevreden met uw bestaan.

Werkgroep Nieuw Begin
Antoon, Annet & Wilma, 

Jos, Henk, Fred, Els

Werkgroep Nieuw Begin
Antoon, Annet & Wilma, 

Jos, Henk, Fred, Els
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Kinderkamp en Tienerkamp 2021
Kinderkamp ‘Vrienden voor het leven’
Het is leuk om vriendjes en vriendinnetjes te hebben. 
Vriendschap is belangrijk. In de verhalen over Jezus merk je 
dat ook. Als Hij aan zijn opdracht begint kiest Hij eerst twaalf 
vrienden uit om met hem mee te gaan. Onderweg krijgt Jezus 
ook nieuwe vrienden, zoals Lazarus en zijn zussen Martha en 
Maria, en Zacheus de tollenaar. En Jezus bewondert ook de 
vriendschap van de sterke mannen die hun verlamde kameraad 
héél voorzichtig in een gat door het dak laten zakken om hem 
zo dicht mogelijk bij Jezus te brengen. Mooie verhalen waar we 
samen naar gaan luisteren en over na gaan denken. 
Natuurlijk gaan we tijdens het kamp heel veel leuke spelletjes 
doen, lekker naar het bos, knutselen, zwemmen én vrij spelen 
als echte vrienden.

Kortom: Wil jij vrienden maken voor het leven? Meld je dan 
zo snel mogelijk aan! 

Wanneer: 31 juli tot en met 5 augustus
Waar: Kampeerboerderij de Heidebloem/
  locatie de Veltmaat, 
  Oude Deventerweg 8a, 
  7448 RL  Haarle
Voor wie: jongens en meisjes van 7 t/m 12 jaar
Aantal deelnemers: maximaal 30
Hoofdleiding: Vicaris Hans Pauw en 
  Jacqueline Kolfschoten
Kosten: €125,- per kind. 
   Als er meerdere kinderen uit een gezin 

meegaan, is er een speciaal tarief van 
€75,- per extra kind (voorbeeld 2 kinderen 
= €200,- i.p.v. €250,-)

Aanmelden: www.jongaartsbisdom.nl

Tienerkamp ‘Heroes only’
Ook deze zomervakantie organiseren we weer een bijzonder 
tienerkamp. Dit keer is het thema ‘Heroes only’. We zullen 
verschillende helden ontmoeten, uit zowel Bijbelse als eigen-
tijdse helden. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk om de held 
die jij bent! Je krijgt de kans om jezelf te bewijzen met uitda-
gende spellen, mysterieuze uitstapjes en spannende catecheses. 

Doe je mee? Jij bent toch ook een held?

Wanneer: 31 juli tot en met 5 augustus
Waar: Kampeerboerderij de Heidebloem/
  locatie de Delle
  Oude Deventerweg 8a. 
  7448 RL  Haarle
Voor wie: Tieners (m/v) van 13 t/m 16 jaar
Aantal deelnemers: maximaal 30
Hoofdleiding: Rik Ledoux, Bas Kolfschoten en 
  Gauthier de Bekker, pr
Kosten: €145,- p.p. 
   Als er meerdere tieners uit één gezin 

meegaan, is er een speciaal tarief van 
€95,- per extra tiener (voorbeeld 2 tieners 
= €240,- i.p.v. 290,-)

Aanmelden: www.jongaartsbisdom.nl

Aanmelden kan tot en met 30 juni 2021. 
Meer informatie voor beide kampen: 
Jacqueline Kolfschoten
Email:  jacqueline.kolfschoten@
gmail.com of tel: 06 -  29 01 53 99

Advertentie

Meer informatie voor beide kampen: 

gmail.com of tel: 06 -  29 01 53 99

Wanneer:

Waar:

Voor wie:

Aantal deelnemers:

Hoofdleiding:

Kosten:

Aanmelden via
www.jongaartsbisdom.nl

31 juli t/m 5 augustus

Kampeerboerderij 
de Heidebloem/ locatie 
de Delle
Oude Deventerweg 8a
7448 RL Haarle

Tieners ( j/m) 
van 13 t/m 16 jaar

Maximaal 30

Bas Kolfschoten, Rik
Ledoux & priester Gauthier 
de Bekker

€ 145,- p.p. 
Als er meerdere tieners uit 
één gezin meegaan, is er 
een speciaal tarief van 
€ 95,- per extra tiener 
(voorbeeld: 2 tieners = 
€ 240 i.p.v. € 290)

Kan tot 30 juni 2021
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Azewijn - H. Mattheus 
Mattheusplein 1, 7045 AC  Azewijn  tel. 0314 - 65 12 56 
E-mail: rkazewijn@mlparochie.nl
NL89 RABO 0374 6064 39

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

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

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

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

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

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

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

Megchelen - H. Martinus
Past. Mölderstraat 2, 7078 BB  Megchelen  tel. 0315 - 37 76  58 
E-mail: rkmegchelen@mlparochie.nl
NL62 RABO 0132 7006 62

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

Silvolde - H. Mauritius
Secretariaat: De Breide 75, 7064 AT  Silvolde  tel. 06 - 55 48 99 56 
E-mail: rksilvolde@mlparochie.nl 
Secretariaat Het Anker: Pr. Bernhardstraat 4, 7064 GG Silvolde 
donderdag 09.00 - 10.00 uur 
NL50 RABO 0359 1003 33 - kerkbijdrage 
NL21 RABO 0359 1704 04 - kerkhof. 
NL62RABO0359147550 - overige zaken.

Terborg - H. Georgius
Hoofdstraat 39, 7061 CG  Terborg tel. 0315 - 32 30 60
E-mail: rkterborg@mlparochie.nl
NL40 ABNA 0936 2497 57 - kerkbalans
NL97 RABO 0359 1232 52 - rekening courant
Secretariaat: woensdag 09.00 - 11.00 uur en volgens afspraak.

Ulft - HH. Antonius-Petrus & Paulus
J.F. Kennedyplein 9, 7071 BT  Ulft tel. 0315 - 68 12 75 
E-mail: rkulft@mlparochie.nl
NL88 RABO 0363 8098 72 - kerkbalans Petrus en Paulus 
NL72 RABO 0363 8005 57 - Antonius
NL41 RABO 0363 8759 99 - Antonius - kerkbalans
Secretariaat: maandag en donderdag van 9.00 - 12.00 uur.

Varsselder-Veldhunten - HH. Martelaren van Gorcum
Hoofdstraat 31, 7076 AG  Varsselder
Secretariaat:  tel. 0315 - 34 20 44 
E-mail: rkvarsselder@mlparochie.nl
NL57 RABO 0153 1012 10. 

Varsseveld - H. Laurentius
L. Veldkamp, 
Doetinchemseweg 21, 7051 AB  Varsseveld  tel. 0315 - 24 21 25
E-mail: rkvarsseveld@mlparochie.nl
Secretariaat: H. Damen, 
Graaf van Lohnstraat 35, 7051 CB Varsseveld.  tel. 0315 - 24 12 40
NL69 RABO 0364 8884 66.

Adressen en bankgegevens van de geloofsgemeenschappen Parochie Maria Laetitia
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• DUURZAME TECHNIEKEN
• GAS, WATER EN ELEKTRA
• SANITAIR EN BADKAMER
• LEVENSLOOPBESTENDIG WONEN
• SERVICE EN ONDERHOUD
• VERWARMING EN AIRCO
• ZINK- EN DAKWERK

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

PEDICUREPRAKTIJK
LIDY VAN DER EERDEN

   
   06 - 81 72 12 72
   vdeerden1@outlook.com

   Donker Curtiuslaan 1
   7003  AG  Doetinchem  
   
   Behandeling alleen op afspraak

Eric 06-221 874 27 & Rutger 06-290 52 155

Showroom (alleen op afspraak): Varsseveldseweg 130b Doetinchem

www.slootpianoservice.nl

Muziekschool Oost-Gelderland... 
Vakkundig begeleid door:

•  Stemmen, onderhoud en reparatie
•  Transport, verhuur en opslag
•  Dealer van FEURICH piano’s en vleugels:    
  topkwaliteit voor een ongelofelijke prijs!  

•  Verkoop occasions met garantie  
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Parochie Maria Laetitia

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

Uitvaartcentrum Agelink 
Terborgseweg 126, 7005 BD Doetinchem
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