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Pastorale columnBelangrijk om te weten

Veerkracht

„Hoe bevalt het in de Achterhoek?” is een vraag die mij 

de laatste tijd vaak gesteld wordt. En gelukkig kan ik niet 

anders zeggen dan: „Goed!” Ik ben dankbaar dat ik in de 

Parochie Maria Laetitia mijn benoeming heb gekregen. In de ontmoetingen die ik met 

mensen heb, de vergaderingen en huisbezoeken, telkens ervaar ik de Achterhoekse 

‘gemütlichkeit’. Natuurlijk wordt mijn begin van het pastoraat sterk bepaald door het 

coronavirus. Daardoor gaat de kennismaking met verschillende werkgroepen niet zo 

snel, omdat ze veel minder of helemaal niet bij elkaar komen. En omdat we ook geen 

koffie meer drinken na de zondagse eucharistieviering, leer ik ook veel minder de 

kerkgangers persoonlijk kennen. Maar desondanks probeer ik er toch het beste van te 

maken. 

Deze tijd vraagt immers om veerkracht, van ieder van ons persoonlijk, maar ook van 

ons als parochiegemeenschap. En ook nu de vaccinaties flink op gang zijn, en de 

maatregelen langzaam weer wat afnemen, blijft de vraag hoe de veerkracht werkt. 

Want aan het begin van de coronacrisis lag de nadruk misschien meer op veerkracht, 

nu ligt de nadruk meer op veerkracht. Terwijl we eerst creatief andere wegen en 

manieren moesten ontdekken om anders samen door het leven te gaan, vraagt de crisis 

nu om volhoudingsvermogen en geduld. En dit laatste is niet het makkelijkste. Ook ik 

merk dat ik er wel eens genoeg van heb en weer verlang naar normale ontmoetingen 

en geen sociale beperkingen.

De kracht vinden om vol te houden, is ook in deze Veertigdagentijd, op weg naar 

Pasen, een thema. Waar vinden we de kracht om door te gaan? Als we door corona 

telkens in onze bank of luie stoel worden geduwd, waar vinden we de veerkracht om 

toch telkens weer op te staan en de moed niet te verliezen? In mijn eigen werk put 

ik altijd veel kracht uit het bidden van de kruisweg. Want ook dan stel ik mij altijd de 

vraag waar Jezus de kracht vandaan haalde om in alle tegenslag toch door te blijven 

gaan, om trouw te blijven aan zijn zending en de Liefde van God zichtbaar te maken en 

centraal te stellen in het leven. Wat gaf Hem de motivatie om te blijven vertrouwen op 

de kracht van Gods Liefde, terwijl de dood Hem voor ogen stond. Wat bezielde Hem? 

En kan ook ik zo’n bezieling vinden in mijn leven?

En ik kan telkens maar aan één ding denken: de kracht van de Heilige Geest. In zijn 

kruisweg is Jezus uiterlijk helemaal afgemat, maar innerlijk brandt het vuur van Gods 

Liefde. Een vuur dat niet te doven is en in ons het geloof blijft schenken dat de liefde 

sterker is dan de dood, sterker dan de gebrokenheid in onze wereld. Het is die Liefde 

die zichtbaar wordt aan het kruis, en zijn voltooiing vindt in de verrijzenis.

Ook wij als parochiegemeenschap hebben die Geest ontvangen, om te delen in dat 

leven van Jezus. Precies dezelfde Geest! We hebben daar niet slechts een beetje van 

ontvangen, alsof slechts een stukje van de Geest in ons leeft. Nee, in ieder van ons mag 

de Geest in zijn volheid leven en ons de kracht geven die we nodig hebben. Ook in 

deze coronatijd, wanneer we de kracht zoeken om vol te houden en geduld te hebben. 

God is niet te zuinig met zijn gaven, en daar mogen we ons in deze Veertigdagentijd 

voor openstellen. Door het lijden en sterven van Jezus te overwegen, mogen we ook 

de grote rijkdom van de verrijzenis ervaren en vieren. Ik wens u allen alvast een zalig 

Pasen!

Paulus Tilma, diaken
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Met de paplepel ingegeven
Omdat ik Jozef al jaren ken en weet 
hoe hij in de locatieraad altijd aandacht 
vraagt voor diaconie, begin ik ons 
gesprek met de vraag waarom diaconie 
voor hem zo belangrijk is.
Hij begint te vertellen dat het hem 
misschien wel met de paplepel is 
ingegeven. „Ik ben zelf van net na 
de oorlog, maar ik hoor mijn oudste 
broer nog wel eens vertellen dat ze in 
de oorlog met zes kinderen aan tafel 
zaten. Dan kwam er een pan op tafel en 
ieder legde één snee brood terug, want 
er zaten onderduikers en die moesten 
ook eten. Die zorg voor de ander 
was deel van ons leven. We hadden 
thuis een boerderij en als er geslacht 
was, werden we er nog wel eens op 
uit gestuurd om het een en ander te 
brengen bij een gezin dat het niet al te 
ruim had. Bij ons thuis hoorden delen, 
verdelen en op elkaar letten erbij. Het 
was de boodschap die vader en moeder 
meegekregen en in de praktijk gebracht 
hebben en al doende doorgaven als 
een stukje zoeken naar een rechtvaar-
dige wereld waarin ieder tot zijn recht 
mag komen. De een heeft meer geluk 
dan de ander en daarom moet je elkaar 
helpen.” 
Wat hem tot op de dag van vandaag 
aan zorg voor de naaste is meegege-
ven, ziet Jozef als een deel van zijn 
karakter, zijn vorming. „Daarbij geeft 
het jezelf ook een goed gevoel als je 
ziet dat een ander zich met jouw hulp 
beter, gelukkiger voelt. Het versterkt 
elkaar.”
Mijn vraag of de zorg voor de naaste 
in zijn werkzame leven als dierenarts 
ook een rol heeft gespeeld, bevestigt 
Jozef. „Ik kwam vaak op bedrijfsbezoek 
bij mensen binnen. Aan tafel nam je 
samen bedrijfsgegevens door, besprak 
je wat er goed ging en wat om verbe-
teringen vroeg. Bij de koffie had je het 
daarnaast over de leuke dingen in het 
gezin, maar ook over de problemen 
die er waren. Over en weer deelde je 
zorgen en leefde je mee met wat er 
in het leven voorbij kwam. Ik wilde in 
wederzijds respect naast de mensen 
staan, elkaar zien staan. Dat werd 
gewaardeerd, gaf vertrouwen en bracht 
de goede verstandhouding die duurt 
tot op de dag van vandaag.” 

Elkaar heel laten…
Pratend over menselijke relaties komen 
we op de tijdgeest waarin het er vaak 
op lijkt dat we elkaar bij voortduring 
de maat nemen. In de veelheid van 

praatprogramma’s gaat het te vaak 
over wat er allemaal niet goed gaat. 
„Je kunt zo gemakkelijk de vinger 
leggen op wat mensen niet goed doen, 
maar daarbij vergeet je gemakshalve 
dat er bij een vinger die wijst drie op 
jezelf gericht zijn. Wees voorzichtig met 
elkaar”, zo betoogt Jozef, „opdat we 
elkaar heel laten.”
Die laatste oproep brengt ons bij het 
verhaal van het Armeense vluchtelin-
gengezin dat  Palmzondag 2016 zijn 
toevlucht zocht in onze kerk. Gevlucht 
voor de repressie in eigen land vroeg het 
gezin in 2009 asiel aan in Nederland. 
Hierna woonde het in verschillende 
azc’s. Die droegen bepaald niet het 
warme en vriendelijke klimaat waarin 
de ouders in afwachting van de behan-
deling van hun asielaanvraag met hun 
kinderen wilden leven. Na negen jaar 
besloten zij het azc in Burgum vrijwillig 
te verlaten om daarbuiten hun proce-
dures af te wachten. Maar nu?

Na veertien dagen her en der in 
ons land kwam het gezin in Silvolde 
terecht, waar vader op het geluid van 
de klokken af ging om - naar oud 
christelijk gebruik - in de kerk hulp te 
zoeken. Daar was net de viering afgelo-
pen. Met de pet in de hand vroeg hij 
min of meer ten einde raad emeritus-
pastoor Morsink om steun en die zag 
deze mens staan ‘in zijn noden en 
tekorten’. Pastor Morsink vond Jozef, 
die mede de viering had voorbereid en 
verzorgd, en zijn vrouw Mariëtte bereid 
het gezin mee naar huis te nemen. „Je 
laat die mensen niet in de steek. Ze 
hebben hier gegeten, we hebben zitten 
praten en ondertussen hebben we 
geprobeerd een plek voor ze te vinden. 
Het lukte de eerste weken om op een 
paar campings een appartement te 
huren en in die tijd wist pastor Morsink 
voor deze mensen die nog bezig waren 
met hun asielaanvraag, voorlopig een 
woning te vinden.”

Om de zorg voor deze familie voor de 
langere duur te garanderen werd stich-
ting De Strohalm opgericht, die ook in 
juridische zin aanspreekpersoon werd. 
De stichting kon als formele organisa-
tie wegen zoeken die voor particulieren 
moeilijk begaanbaar zijn. „En er waren 
wat wegen te gaan. De consequentie 
van hun opvang was onder andere dat 
we met hen verschillende instanties 
moesten bezoeken verspreid over het 
land, van Arnhem, Beilen, Zoetermeer 
tot Amsterdam. Zo trokken we met 

hen op. Als asielzoeker mocht vader 
geen betaalde arbeid doen. Wel namen 
de mensen vrijwilligerstaken op zich, 
wat hun de gelegenheid gaf wat in 
te burgeren Gelukkig kwamen ze via 
het algemeen kinderpardon uiteinde-
lijk aan een verblijfstatus. Vader vond 
toen werk, de zoon bloeide op bij de 
voetbalclub en voor de dochter kwam 
er de iPad die ze op school nodig had. 
Dankzij de hulp van de instanties en 
de giften van kerken en privépersonen 
slaagden we erin aan de maandelijkse 
financiële lasten die zo om de € 900 
bedroegen, te voldoen.”
Bij de verhalen van Jozef en Mariëtte 
overkomt me - als vaker - de verbazing 
over de wijze waarop de ambtelijke 
molens malen. Het is niet alleen 
de bureaucratie met haar lange 
tijdlijnen die regeert, maar ook de 
achterdocht waarbij het niet gaat om 
elkaar-heel-laten.
„Ik denk niet”, aldus Jozef, „dat de 
mensen van bijvoorbeeld de IND of het 
UWV hier als persoon op uit waren, 

maar in alles merkte je dat ze vooral 
strak binnen de lijntjes wilden kleuren. 
In mijn beleving stond niet de zorg voor 
mensen voorop, maar de angst dat er 
iets fout kon gaan, dat er gefraudeerd 
zou worden.”

Wij zijn Zijn handen
Inmiddels heeft het gezin een verblijfs-
status en maakt het deel uit van onze 
maatschappij. Ik vraag Jozef of er nooit 
een moment is geweest waarop hij had 
willen afhaken. Bij zijn reactie komt hij 
recht overeind: „Antoon (Morsink) en ik 
hebben elkaar in de ogen gekeken: wij 
zijn Zijn handen, hebben A gezegd en 
zeggen ook B. Deze mensen kwamen 
toevallig op ons pad en dan laat je ze 
zeker niet in de steek. Dat hoort voor 
mij bij de werken van barmhartigheid: 
heb ik met mijn talenten echt oog voor 
de ander, heb ik genoeg voor die ander 
gedaan?”

Diaconie in onze geloofsgemeenschap 
Met deze vraag komt ons gesprek als 
vanzelf op onze geloofsgemeenschap. 
Als leden van de locatieraad vragen 
we ons vaker af of we voldoende oog 
hebben voor onze mensen, hoe we 
contact met hen kunnen houden, ons 
oor te luisteren kunnen leggen om 
waar mogelijk de helpende hand te 
bieden. We kijken nog even terug op 
onze kerstactie waarbij we alle mensen 
van boven de 75 jaar een kerstroos met 
een kerstwens hebben aangeboden. 
Die blijde verbazing op zoveel gezich-
ten: „Dat was niet neudig gewès, maor 
het is hartstikke leuk. Dank je wel en 

Elkaar 
heel laten
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Zonder Caritas is ons geloof 
niet compleet: in gesprek 
met Jozef Oostveen, een 
getalenteerd medemens

In een artikelenreeks over Caritas 
dat diaken Paulus Tilma in zijn 

openingsartikel (Vreugdebode jg. 4, 
nr. 7) omschrijft als ‘een levenshouding 

waarbij je als mens de andere mens 
ziet staan, te midden van zijn of haar 

noden, tekorten of gebreken’, ga je 
natuurlijk op zoek naar mensen die - 

om met diaken Tilma te spreken - hun 
talent niet begraven en caritas in de 

liefde voor de ander een gezicht geven.
In zijn artikel in de vorige Vreugdebode 

stelde Gerard Bomers ons voor aan 
Gerard Hol, die als schuldhulpmaatje 

meeleeft met medemensen en ze 
daadwerkelijk zijn talent biedt in hun 

financiële problematiek. 
In deze editie van de Vreugdebode 

ontmoeten we Jozef Oostveen, 
voormalig dierenarts in de regio 
rond zijn woonplaats Silvolde en 

nu als lid van de locatieraad van de 
geloofsgemeenschap van de 

H. Mauritius verantwoordelijk voor de 
diaconie, de dienst aan onze naasten.

De nood ervaren vanuit de 
ogen van God
Kijken naar de naasten met de ogen 
van God is niet altijd eenvoudig. 
Soms raken we gewend de ander 
enkel als een radertje in het geheel 
te zien. Maar God kijkt naar de 
mens in zijn totaliteit, naar de mens 
met gevoelens, naar de diepste 
verlangens. Hij kan zich inleven in 
de nood die mensen ervaren. En dat 
is ook precies de weg waarop Jezus 
ons is voorgegaan. Door mens te 
worden, te lijden en te sterven, is 
Hij naast ons komen staan om ons 
nabij te zijn in onze nood. Caritas, 
de liefde voor de naaste, volgt Jezus 
op die weg.

jullie ook een Zalig Kerstfeest.”
Prachtig om zo weer even contact te 
maken en tegen mensen te zeggen: 
weet dat we er voor jullie willen zijn. 
Zo is dat ook als we in het omgekeerde 
bezoekwerk mensen van 80 en ouder 
bij elkaar brengen, de ruimte bieden 
voor ontmoeten in ook een moment 
van bezinning. Het zijn de ontmoetin-
gen die we in deze coronatijd enorm 
missen.

Gods adem in ons
Aan het eind van ons gesprek haal ik de 
gedachte over de horizontale en verti-
cale dimensie van caritas uit het artikel 
van diaken Tilma naar voren. 
We spraken uitgebreid over horizon-
tale, intermenselijke verbindingen en de 
verantwoordelijkheid zoals Jozef die wil 
dragen. 
Op mijn vraag naar de verticale binding 
wijst hij naar het scheppingsverhaal: 
„God blies zijn adem in Adam, in 
mensen en daarmee dragen wij allemaal 
iets van God in ons. Wanneer we in ons 
handelen boven onszelf uitstijgen en 
dat doen waarvan we niet wisten dat 
we het in ons hadden, ontmoeten we 
God.”
Een prachtige en inspirerende gedachte 
om mee te nemen. Jozef, dank je wel.

Joop Kraan
Foto's: Ton Harbers 



Steun zoeken bij Maria in coronatijd
Het boek 'Terug naar de verloren tijd' van Andy 
Arnts is een semi-filosofisch reisverhaal door het 
Zuid-Limburgse heuvelland, een kapellekenstocht 
waarin auteur Arnts - tijdens de soms moedeloos 
makende coronapandemie - zijn lezers meeneemt 
naar een inspirerende wereld. Een wereld van ‘heimwee en 
herstel’, van de grote Mariaverering en dat met de nodige humor 
te boek gesteld. ‘Een beeldend, vlot geschreven reisverhaal. 
"Ik herken de nostalgie, de prettige ironie en de koestering van 
de traditie’. Een beeldend, vlot geschreven tijdsdocument dat 
mettertijd geraadpleegd blijft door historici die zich specialise-
ren in de veranderende tijd en de teloorgang van metafysisch 
denken en het eenvoudige geloof", vertelt Antoine Bodar. 
Of het boek voor u interessant is? 
Lees de eerste twee hoofdstukken via deze link: https://batavia-
publishers.com/products terug-naar-de-verloren-tijd
Daar vindt u ook hoe u het boek kunt bestellen.

Foto's: 
Andy Arnts

Zingen wordt gemist
Een belangrijke uitkomst uit het onderzoek Actie Kerkbalans 2021 is 
dat kerkgangers in coronatijd vooral het samen zingen erg missen. 
Maar liefst 45 procent van de 2.000 respondenten gaf dat antwoord 
spontaan en dat is ronduit veel. 34 procent gaf aan dat men het fysiek 
aanwezig zijn in de kerk mist. 28 procent ontbeert de contacten met 
mede-kerkleden. Goed nieuws: de waardering voor de eigen kerk 
blijkt in coronatijd - bij trouwe kerkgangers - niet tot weinig veran-
derd. Uit het onderzoek blijkt ook dat kerkleden de diensten volgen 
op gemiddeld twee manieren, vaak een 
mix van het volgen van een livestream 
(Kerkomroep, YouTube, Facebook) en 
het bezoeken van diensten. 45 procent 
volgt vieringen via livestreams, 33 
procent bezoekt de kerkdienst en 19 
procent kijkt naar de kerkdienst op 
NPO2. Daarmee zijn livestreams ineens 
belangrijk geworden voor kerkgangers. 
Het slechte nieuws: 38 procent van de 
kerkleden volgt nu geen vieringen of 
diensten, maar dat blijken vooral leden 
die ook voor de coronapandemie zelden 
of nooit een viering bezochten. 
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Eucharistische aanbidding en 
Biechtgelegenheid
-  1e zaterdag van de maand
 van 10.00 - 11.00 uur
-  O.L.V. Kerk Doetinchem
   Prins Hendrikstraat 36 Doetinchem

Data 2021: 
1 april 
(Avond Wittedonderdag)
1 mei
5 juni - vervalt 
(Pr. wijding P. Tilma)
3 juli

7 augustus
4 september
2 oktober
6 november
6 december

Gezinszondagen
Vanaf september zal voor de hele parochie een start gemaakt worden 
met maandelijkse gezinszondagen. Deze feestelijke, bemoedigende en 
gezellige bijeenkomsten bestaan uit een kindvriendelijke eucharistie-
viering, een gezamenlijke lunch en catechese voor de verschillende 
leeftijdsgroepen. Met deze bijeenkomsten willen we een thuis bieden 
voor gezinnen die het katholieke geloof een plek willen geven in hun 
leven.
Op 19 maart, de feestdag van de Heilige Jozef, start het Jaar van het 
Gezin, dat paus Franciscus heeft afgekondigd. Daarmee wil hij in onze 
huidige tijd extra aandacht vragen voor de waarde van het gezin, zijn 
plaats in de kerk en samenleving, en ook voor de moeilijkheden die het 
op zijn pad tegenkomt. ‘De vreugde van de liefde die men in het gezin 
beleeft, is ook de grote vreugde van de Kerk’. 
Zo begon paus Franciscus vijf jaar geleden zijn postsynodale exhortatie 
Amoris laetitia. Het gezinsleven en het parochieleven zijn sterk aan 
elkaar verwant. Beide voeden elkaar met de gaven die ze van God 
ontvangen. De gemeenschap van het gezin en de gemeenschap van 
de kerk mogen zich aan elkaar spiegelen, in de wijze waarop het leven 
gevierd wordt, de naaste bemind wordt en personen zich ontwikkelen.
In dit licht willen we ook de gezinszondagen plaatsen. 
Door een vaste maandelijkse zondag in Doetinchem te organise-
ren hopen we een plek te creëren waarin gezinnen elkaar kunnen 
ontmoeten en leren kennen. Naast de eucharistieviering met de hele 
geloofsgemeenschap is er catechese voor de kinderen en zullen de 
ouders met elkaar in gesprek gaan over thema’s rondom geloof en 
gezinsleven. Met vrijwilligers vanuit de verschillende locaties belooft 
dit een mooie bijeenkomst te worden en hopen we veel gezinnen te 
mogen verwelkomen!

Paulus Tilma, diaken

Geloofsverdieping 
Fratelli tutti (Allemaal broeders)

Broeder- en zusterschap staat centraal in de nieuwe encycliek ‘Fratelli 
tutti’ van paus Franciscus. Franciscus van Assisi is de grote inspira-
tiebron 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 aanwezigheid, 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.
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.

  ‘God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten?’

We overwegen Jezus’ laatste woorden aan het kruis op Goede Vrijdag. 
De waarom-vraag is ook een vraag van mensen van vandaag, die lijden 
aan uitzichtloosheid, verdriet of veel pijn hebben. Het is een vraag van 
alle tijden. Is er een antwoord?

- Maandag: 29 maart
- Tijd:  19.30-21.00 uur
- Plaats:  Petrus en Pauluskerk, Ulft.

- Dinsdag: 30 maart
- Tijd:  19.30-21.00 uur
- Plaats:  OLVrouw, Doetinchem.

Aanmelding
Graag van tevoren opgeven!
U kunt zich telefonisch of per e-mail opgeven voor de activiteiten op 

het volgende adres:
Secretariaat locatie OLVrouw Tenhemelopneming
Tel. 0314 - 39 10 91 
(maandag, woensdag en vrijdag van 9.30 tot 12.00 uur).
e-mail: rkdoetinchem@mlparochie.nl of
Berrie Daalhuizen, pastoraal werker, e-mail: 
b.daalhuizen@mlparochie.nl

Vorming & Toerusting
Spreker:   Anne-Marie Bos
Onderwerp:  Je kruis dragen. Over de meditaties van Titus 

Brandsma bij de kruiswegstaties van de 
Bonifatiuskapel in Dokkum.

Titus Brandsma schreef veertien meditaties 
bij de kruiswegstaties in het Bonifatiuspark 
in Dokkum. Hij had bij het schrijven niet 
alleen de pelgrims voor ogen, hij laat in 
deze meditaties ook zijn eigen omgang met 
het lijden doorklinken. 
Dat horen we vooral terug als we ons reali-
seren dat Titus Brandsma de teksten in 1942 
schreef, in zijn gevangeniscel in Scheveningen. In de meditaties neemt 
hij Bonifatius als voorbeeld: zoals deze kracht vond in het voorbeeld 
van Jezus en Maria, mogen ook wij zo kracht vinden om ons eigen 
kruis te dragen, zachtmoedig, en nederig van hart. 
Op deze avond laten we ons meevoeren door enkele van deze 
meditaties.

Anne-Marie Bos is zuster karmeliet en wetenschappelijk medewerker 
van het Titus Brandsma Instituut in Nijmegen. Zij werkt onder andere 
aan de uitgave van de werken van Titus Brandsma en verzorgt de 
website titusbrandsmateksten.nl, waarop dit oeuvre tekst voor tekst 
beschikbaar wordt gesteld.

- Donderdag: 25 maart 2021
- 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 
teksten’ en ‘Vierplek De Wingerd’ bij het coronaprotocol met de 
maatregelen die van toepassing zijn voor deze bijeenkomst. 

Er staat iets te gebeuren…!
‘Há Pressa no Ar’ is de titel van het themalied voor de Wereld-
jongerendagen die in 2023 in het Portugese Lissabon worden 
gehouden. De titel betekent: ‘Er hangt spanning in de lucht.’ Oftewel: 
er staat iets te gebeuren. De titel herinnert aan Maria, die zich haast 
om haar nicht Elisabeth te ontmoeten, evenals haar ‘ja’ aan de engel 
Gabriël bij de aankondiging van de geboorte van Jezus. Jonge mensen 
uit de hele wereld worden uitgenodigd om zich met Maria te identifi-
ceren wanneer ze het lied zingen. 
Nieuwsgierig? Op YouTube vindt u het nieuwe lied. 
Zoek op WYD 2023.

Boodschap paus Franciscus
„De veertigdagentijd is een tijd om geloof, hoop en liefde te 
vernieuwen”, schrijft paus Franciscus in zijn boodschap voor de 

Veertigdagentijd. 
„Houdt - op weg naar Pasen - Jezus in herinne-

ring die zich heeft vernederd, gehoorzaam 
werd tot de dood, tot de dood aan een 
kruis. In deze tijd van bekering hernieu-

wen wij ons geloof, putten wij het 
levende water van de hoop en ontvan-
gen we met een open hart de liefde van 

God die ons verandert in broeders en 
zusters in Christus.” Hij schrijft dat 

„wij in de Paasnacht onze 
doopbeloften hernieuwen 

om dankzij de werking van de Heilige Geest als nieuwe mannen en 
vrouwen herboren te worden. Maar de tocht van de Veertigdagentijd 
staat - zoals de gehele pelgrimstocht van het christelijk leven - geheel 
in het licht van de verrijzenis, die de gevoelens, de houdingen en de 
keuzes van wie Christus wil volgen, bezielt.”

De paus noemt vasten, bidden en geven een voorwaarde bij het laten 
zien van bekering in de Veertigdagentijd. 
„Moge de oproep om de Veertigdagentijd te beleven als een tocht 
van bekering, gebed en samen delen, ons helpen, zowel als gemeen-
schappen als individuen, het geloof te doen herleven dat komt van 
de levende Christus, de hoop die door de adem van de Geest wordt 
bezield, en de liefde waarvan de onuitputtelijke bron het barmhartige 
hart van de Vader is”, aldus de paus.

Foto's: 
Andy Arnts

Zingen wordt gemist



Stille Omgang alleen online

De Stille Omgang die gepland stond voor de nacht van zaterdag 20 op 
zondag 21 maart was dit jaar uitsluitend online te volgen zijn, maakt 
Naast de beperkingen en vanwege de avondklok heeft de organisatie 
besloten om de omgang door Amsterdam als tocht te schrappen

Via het YouTube-kanaal via HYPERLINK: http//www.stille-omgang.nl. 
kunt u online-viering terugkijken.

Aansluitend kunt u ook kijken van de video van de route van de Stille 
Omgang. 
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Gezongen 
carnavalspreek met 
accordeonbegeleiding
Zondag 14 februari heeft diaken Tilma 
zijn carnavalspreek gezongen, daarbij 
zichzelf begeleidend op zijn accordeon. 
Hij deed dat in de viering in de Paskerk waarbij vertegenwoordigers 
van De Umdraeyers aanwezig waren, onder wie Ilja Weijers, de voorzit-
ter. De viering was ook gericht op de aanwezige kinderen. Het was een 
bijzondere en zeer gewaardeerde bijdrage van Paulus Tilma. Vandaar 
dat een screenshot van de livestream en de liedtekst in dit algemene 
deel van de Vreugdebode worden opgenomen.

Carnavalspreek – melodie 
‘’t Kleine Café aan de Haven’

1
In tweeduizend twintig de carnaval vieren,
dat kon toen nog zoals altijd.
Maar sinds die tijd moeten we afstand bewaren,
het gaat om besmettelijkheid.
Zoals die melaatse daar in ’t evangelie:
hij had echt geen perspectief meer.
Zo kwam hij bij Jezus, en viel op de knieën
en vroeg: „Wil mij reinigen, Heer?”

Refrein
Mijn hart gaat open voor Jou, lieve Heer.
Jij laat ons zien dat God goed is, keer op keer.
Laten wij Zijn voorbeeld volgen naar de naasten,
want een gezicht zijn van Gods liefde brengt pas sfeer.

2
God weet hoe ons hart is, gemaakt voor de liefde,
het kloppen daarvan hoort Hij aan.
Wij hoeven niet bang te zijn bij Hem te komen,
al hebben wij soms veel misdaan.
En Jezus die toont ons, houdt niet alleen afstand,
kijk ook naar het hart van de mens.
Het leeft van de liefde, het wil liefde geven.
Zo’n leven is zijn grootste wens.

3
In Leutekum, daar waar wij wonen en leven;
melaatsheid, corona besmet
Wij allen ervaren dat afstand bewaren:
we doen het niet voor onze pret.
Maar zijn wij niet sterker verbonden als mensen,
wij leven toch vanuit ons hart.
Gooi open die deur, laat dan stralen die liefde,
want daarmee is Jezus gestart.

Coronamaatregelen 
van kracht tijdens 
Goede Week en Pasen
De Nederlandse bisschoppen moedi-
gen iedereen aan om de Veertigdagen- en Paastijd bewust te beleven. 
Echter, de sinds bijna een jaar geldende coronamaatregelen voor 
kerkbezoek en vieringen blijven zeker tot na Pasen van kracht. Dat 
betekent maximaal 30 kerkgangers op 1,5 meter afstand en met 
mondkapje, geen koorzang én vooraf aanmelden bij het secretariaat 
van de kerklocatie. 
De bisschoppen wijzen op de mogelijkheid van het volgen van vierin-
gen via sociale media en Kerkomroep.nl. Ook worden parochianen 
uitgenodigd op de website vierpasen.nl met daarop handige links en 
downloads. Bovendien wordt aan de locaties gevraagd om ondersteu-
nende hulpmiddelen aan te bieden voor persoonlijk gebed en gebed 
in gezinsverband en teksten en liedteksten gereed te houden voor de 
mensen die thuis meevieren. 
De Chrismamis, de viering in de Goede Week waarin de plaatselijke 
bisschop de heilige oliën wijdt voor vormsels, priesterwijdingen en 
ziekenzalving, wordt uitgesteld naar een latere datum.

Parochiecadeau bij gelegenheid van 
priesterwijding diaken Tilma
Op zaterdag 5 juni a.s. hoopt diaken Tilma de priesterwijding te 
ontvangen uit handen van onze bisschop kardinaal Eijk. Dit zal 
geschieden in de St. Catharinakathedraal in Utrecht. Op zondag 
6 juni, Sacramentsdag, zal hij voor het eerst de H. Mis opdra-
gen in de kerk van OLV Tenhemelopneming in Doetinchem. Een 
feestelijke gebeurtenis, niet alleen voor hemzelf en zijn familie 
en vrienden, maar voor heel de parochie en de kerk van ons 
bisdom. Hoe de feestelijkheden eruit zullen gaan zien, is nog 
onzeker vanwege de dan geldende coronamaatregelen.
Bij gelegenheid van zijn priesterwijding zouden wij graag een 
passend cadeau overhandigen namens alle parochianen. Op 
ons verzoek heeft diaken Tilma aangegeven dat hij graag zou 
beschikken over een eigen set kazuifels in de verschillende 
liturgische kleuren. Wilt u ook hieraan bijdragen? Stort dan uw 
gift op rekeningnummer NL40 ABNA 0414 1676 27 t.n.v. RK 
Parochie Maria Laetitia. 
Bij voorbaat hartelijk dank!

Namens pastoraal team en parochiebestuur, Hans Pauw, pastoor
Foto: Ton Harbers

Opgepast, nepmails in omloop!

Na eerdere incidenten in de bisdommen Breda en Den Bosch 
wordt gewaarschuwd voor internetcriminelen die via een 
zogenaamd geloofwaardig mailadres van een pastorale 
beroepskracht berichten met verzoeken tot betalingen doen. 
Ze zeggen bijvoorbeeld dat ze pastoor zijn. Hun mailadres 
wijkt maar nauwelijks af van bestaande mailadressen, dus 
kan een onoplettende parochiaan al snel om de tuin geleid 
worden. Wees dus alert! 
Uw pastoor of leden van het pastorale team vragen niet per 
mail direct om geld, dus zo’n verzoek is een nepbericht. 

Meer informatie over nepmails vindt u op de website van de 
Rijksoverheid.

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. 

De rozenkrans bidden
Enkele dagen per week ben ik de afgelo-
pen tijd bezig geweest met het opstellen 
van de jaarrekening 2020 van de parochie. 
Samen met Joyce, onze administrateur, 
zijn alle administraties gecontroleerd, 
samengevoegd en de jaarrekening 
voorzien van een toelichting. 

Er is in 2020 behoorlijk geïnvesteerd in verschillende gebouwen 
van onze parochie. Wind- en waterdicht houden is financieel een 
hele opgave. Verschillende gebouwen staan nauwelijks meer ten 
dienste aan onze parochianen en moeten op termijn worden 
afgestoten. Alleen op die manier kunnen we toekomstige hoge 
onderhoudskosten vermijden.
Natuurlijk zijn een aantal inkomsten in 2020 onder invloed van 
Covid-19 teruggelopen en zijn er extra kosten gemaakt om eucha-
ristie te kunnen blijven vieren.
Door de pandemie wordt iedereen met de neus op de feiten 
gedrukt. Hoe kwetsbaar zijn we als mens en hoe wapen je jezelf 
tegen de beperkende maatregelen. Ik zocht naar de positieve 
kanten van de beperkingen en belandde al filosoferend bij mijn in 
1956 overleden Opa.

Opa en Oma woonden bij ons in. Ze waren al op leeftijd toen ze 
naar ons verhuisden en ze kregen in huis een eigen kamer.
Hoewel Opa Bart overleed toen ik zes jaar oud was, komt hij in 
mijn herinneringen vaak voorbij. 
Als hobbyist ben ik gezegend met, op z’n minst, één rechterhand: 
geërfd van Opa, zeg ik wel eens. 
Hij timmerde ooit een commode met twee laden. Op de laden 
stond achterop respectievelijk ‘lings’ en ‘regs’, omdat de laden niet 
in de andere uitsparing pasten. Opleiding was niet zo vanzelfspre-
kend in de 19e eeuw en Opa moest het waarschijnlijk voornamelijk 
doen met het opdoen van werkervaring.
Opa was een godvruchtig man. Tot op hoge leeftijd liep hij dagelijks 
naar de Werenfriduskerk in Elst om eucharistie te vieren. Ook toen 
zijn gezondheid te wensen over ging laten en hij, ondanks het 
gebruik van een stok, regelmatig viel en dan thuiskwam met een 
bebloed hoofd of geschaafde knieën.
Geschaafde knieën of niet, elke dag werd in ons gezin geknield op 
de kokosmat de rozenkrans gebeden. ‘Moest van Opa’, en hij zei 
dan: ‘Niet klagen, maar dragen’.

In die geest laveer ik nu door deze tijd van beperkte bewegingsvrij-
heid. Zoekend naar mogelijkheden, in plaats van te blijven hangen 
in onmogelijkheden. 
Een mooi voorbeeld daarvan is de eucharistieviering op woens-
dagavond. Geen verplichte aanmelding, zoals op de zondag, en 
daarmee ook ruimte latend voor parochianen die dan eucharistie 
willen vieren. 
Na de woensdagviering wordt de rozenkrans gebeden, en komt 
in mijn herinnering Opa en de kokosmat weer voorbij. Het bidden 
van de rozenkrans geeft me kracht en het gevoel van verbonden-
heid met de andere kerkgangers én met Maria. Als mens deel van 
de geloofsgemeenschap en een nog groter geheel.
En wat betreft Opa Bart: niet alleen verbonden door de bloedband, 
maar ook door de liefde van en 
voor Maria.

Blijf gezond.
Thijs Kemperman
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OLVG

November 2003 was de eerste en enige 
keer dat we in het Onze Lieve Vrouwe 
Gasthuis in Amsterdam waren; klein-
dochter geboren, feestelijk bezoek. Ze is 
inmiddels vijfdejaars middelbare scholier 
in coronatijden. Het ziekenhuis heet nu 
OLVG, zo ontdekte ik onlangs. Google geeft de beknopte geschie-
denis van de naam. Wat ‘Onze Lieve Vrouwe Gasthuis’ was vanaf 
de oprichting in 1898 door de Zusters onder de Bogen, is sinds 
2015 ‘OLVG, locatie Oost’. En ‘OLVG, locatie West’? zult u denken. 
Zo heet het voormalige St.-Lucas Andreus Ziekenhuis. 

Je kunt je voorstellen hoe zo’n naamswijziging tot stand komt. 
Daartoe wordt in overleg op diverse niveaus besloten in de 
overtuiging dat een democratisch besluitvormingsproces vanzelf 
de goede uitkomst oplevert. Een grotestadsziekenhuis, is het 
terecht dat het zijn katholieke identiteit behoudt? En indien 
gewenst, kun je dat aspect ook vormgeven? Daar ging het over, 
denk ik, met een ontkennend antwoord op de vragen. Tja, en dan 
moet de naam ‘geneutraliseerd’ worden, zal ik maar zeggen. Een 
afkorting als naam voor een instelling of voorziening, dat neutra-
liseert fantastisch. Proef op de som: JEB voor Jaap Eden Baan; ze 
hebben er daar wijselijk niet voor gekozen; ja, ze zullen gek zijn! 
Op basisscholen houden ze kennelijk ook niet van een naam van 
beginletters; daar hebben regenboog, spectrum, kompas, prisma, 
hoeksteen, opstap, klimpaal en andere objecten en verschijnse-
len de heiligen verdreven, al houdt Sint Jozef aardig stand, weet 
Google.

Als je er oog voor hebt, zie je overal voorbeelden van het onzicht-
baar worden van de christelijke cultuur in onze maatschappij. Nog 
een voorbeeld. De parochies houden zich allemaal keurig aan 
de coronaregels. Dat is niets bijzonders, maar tussen het einde-
loze, vaak herhaalde nieuws over hoe diverse sectoren geraakt 
worden door de crisis, ontbreekt nagenoeg elke aandacht voor 
hoe het de kerken vergaat. Ik zag twee keer een berichtje in het 
NPO-journaal in de kersttijd, een piepklein laatste itempje vlak 
voor het weer. 

Het uit het zicht raken van het christendom hoeft eigenlijk niet te 
verbazen noch tot boosheid te leiden en voor beklag is eigenlijk 
ook geen reden. Het vertrouwen in de katholieke kerk heeft een 
knauw gekregen, weten we. En het was al niet groot, ook het 
vertrouwen in het protestantse christendom niet. En evengoed 
blijft er ook goed nieuws doordringen in de samenleving. Kim 
Putters, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau, 
benadrukt met enige regelmaat dat de christelijke kerken zich 
onderscheiden door hun sociale betrokkenheid. Vrijwilligerswerk 
en mantelzorg zijn een sterk ontwikkelde kant; bij de ongeveer 
een miljoen migrantenchristenen is het niet anders.

Er is in deze tijd voor christenen genoeg te doen, meer dan 
wanneer het goed gaat. En waarom je fixeren op hoe men in 
onze gemengde samenleving over ons denkt? Het komt erop aan 
dat we ons geloof vieren en versterken en dat daar een sterke 
maatschappelijke betrokkenheid uit voortvloeit. Van binnen naar 
buiten, zeg maar, dat doet echt zijn werk wel. En, goed teken, 
Amsterdam heeft nog steeds zijn ‘Ons Lieve Heer Op Solder’, niet 
afgekortwiekt, maar met liefde voluit.  

Gerard Bomers

Torentje, torentje bussekruit
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Live uit uw parochie!
Corona brengt ook zaken in een 
positieve stroomversnelling. Waar 
we vorig jaar rond Pasen nog 
keken naar live-uitzendingen via 
de laptop van pastoor Hans Pauw, 
zien we nu in twee van onze 
parochiekerken apparatuur in bedrijf waarmee op bijna profes-
sionele basis uitzendingen worden verzorgd die gevolgd kunnen 
worden via YouTube.

Bert Lamers van de OLV-kerk in Doetinchem vindt dat er een forse stap 
gemaakt is met de installatie van een camera die vanuit vier stand-
punten een dienst volgt en alle belangrijke onderdelen van de viering 
goed in beeld brengt. Zodanig zelfs dat beeld en geluid thuis - op 
een interactieve tv - in goede kwaliteit door de kijker ervaren wordt. 
Bert Lamers: „Het was even zoeken naar de goede beeldposities, 
maar dat is gelukt. Nu kun-je schakelen van een totaalopname naar 
de lessenaar, het altaar en op een andere positie in de kerk. Kijkers 
thuis hoeven niets meer te missen en daar was het om begonnen. 
Niet alleen vanwege corona, maar ook om mensen die moeilijk ter 
been zijn of in het duister liever niet op pad gaan tegemoet te komen 
met een echte viering vanuit de hun zo vertrouwde kerk. Nét voor de 
kerst kon de eerste uitzending met de nieuwe apparatuur de (internet)
ether in.” 
Bert Lamers roemt ook de mogelijkheid om livestreams van uitvaar-
ten te verzorgen. „Kijk maar een naar de uitvaarten in de afgelopen 
maanden. Soms hebben al wel ruim vierhonderd mensen gekeken en 
teruggekeken. Daar zitten mensen bij voor wie het afscheid nemen van 
een dierbare niet anders mogelijk is dan zo. Fijn dat we dat voor hen 
kunnen verzorgen.” 

Collecte
In Gaanderen experimenteerden ze al ietsje langer. Eerst alleen tijdens 
uitvaarten, net voor de zomer met twee webcams, maar daarvan 
was de kwaliteit onvoldoende. Dus werd verder gezocht. Voorzitter 
Hans Aarntzen: „We wilden een beter beeld en een beter geluid. 
Die moesten bovendien gesynchroniseerd (tegelijkertijd) ontvangen 
kunnen worden door de kijkers. Het heeft ons even tijd gekost, maar 
we draaien sinds Allerzielen met een camera op een vast standpunt 
waarmee we kunnen inzoomen en zwenken. Zo kunnen we vrijwel 
elke belangrijke positie in beeld brengen. We kunnen ook teksten of 
foto’s in beeld brengen, bijvoorbeeld een oproep voor een collecte of 
andere belangrijke informatie.” 
Aarntzen lacht: „Er wordt ook écht geld gestort en dat is in corona-
tijd van harte welkom. En soms krijgen we tijdens een viering ook al 
opgestoken duimpjes binnen. Mooi toch!” 

Blijvertje
Bert Lamers en Hans Aarntzen en de hunnen zijn ervan overtuigd dat 
zo’n livestream een blijvertje is, ook na de pandemie. „We merken dat 
mensen het prettig vinden om live mee te kijken, maar het valt ons 
op dat in de loop van de week de aantallen kijkers oplopen. Men kan 
immers zelf het moment bepalen wanneer gekeken wordt. En vergis-je 
niet: er zijn mensen die een viering vaker dan eenmaal terugkijken.” 
Het beeld vanuit Gaanderen is vooralsnog alleen op YouTube te bekij-
ken. Daar heeft men een eigen kanaal waar alle vieringen op staan. 
Ook via de website van de Parochie Maria Laetitia – met eveneens een 
eigen kanaal op YouTube – kun je afstemmen op de vieringen. Zeker 
voor mensen met een interactieve tv (waarop je YouTube ontvangt) 
is het een hele ervaring dat de beeld- en geluidskwaliteit zo goed is.  

Intenser vieren mogelijk maken
Hans Aarntzen ervaart dat je er als locatie nog niet bent met uitsluitend 

een kanaal met livestreams op YouTube. Volgens hem is dat een onder-
deel van een proces dat mede het succes van de livestreams bepaalt. 
Zo worden diensten via nieuwsbrieven, in de Vreugdebode en ook 
via apps met linkjes aangekondigd om het de kijker zo comfortabel 
mogelijk te maken. „We leggen ook in de week voorafgaand aan de 
viering al een boekje met de orde van dienst en de liedteksten achter 
in de Mariakapel klaar. Dat maakt de beleving van een viering intenser, 
horen we van ons kijkers.” 
Betekenen die livestreams dan dat we het onze parochianen gemak-
kelijker maken en dat de kerken na de coronaperiode leger blijven? 
Hans Aarntzen: „Daar ben ik niet van overtuigd. Voor onze parochi-
anen is een viering binnen de muren van het kerkgebouw waar men 
naar verlangt. Dus straks ook weer. Samen vieren. En samen - na de 
dienst - aan de koffie. Livestreams bieden gemak en mogelijk ook meer 
volgers. Daarom is het een prima aanvulling.” 

Foto's: Ton Harbers en John Spekschoor

Nieuwjaars-
borrel Impulz

Zaterdag 16 januari heeft Impulz zijn jaarlijkse nieuwjaarsborrel 
gehad. Uiteraard konden we niet fysiek bij elkaar komen en dus 
hebben wij elkaar online ontmoet waarbij ook pastoor Oortman 
is aangesloten. 
Nadat de jongeren zich hadden voorgesteld, heeft pastoor 
Oortman zich even voorgesteld en meer verteld over de weg 
van zijn roeping. Een weg die niet vanzelfsprekend is in deze tijd 
en daarom mooi om te horen hoe de pastoor die weg is gegaan. 
Aansluitend heeft de pastoor ons ook nog aan het denken gezet 
met de vraag wat het geloof voor ons betekent. Een vraag die 
niet vanzelfsprekend is, laat staan dat je het makkelijk onder 
woorden kunt brengen. 
Verder is er gesproken over hoe het met iedereen gaat in deze 
bijzondere tijd. Uit de verschillende verhalen is naar voren 
gekomen dat het fysiek bij elkaar komen van essentieel belang 
is om het geloof levendig te houden.
Met de nieuwe pastoor zijn er ook weer nieuwe ideeën voor het 
nieuwe jaar bedacht, waarbij we op de steun van de pastoor en 
zijn pastorie in ’s-Heerenberg kunnen rekenen.
We hopen dit jaar weer snel fysiek bij elkaar te kunnen komen 
om samen een gemeenschap te kunnen vormen en andere 
activiteiten te ondernemen. 

Lubbert Tilma

Ingezonden door locatie Gendringen

Paasgedicht 
Het zal in alle vroegte zijn als toen. 
De steen is weggerold. 

Ik ben uit de grond opgestaan. 
Mijn ogen kunnen het licht verdragen. 
Ik loop en struikel niet. 
Ik spreek en versta mijzelf. 
Mensen komen mij tegemoet - 
wij zijn in bekenden veranderd. 
De ochtendmist trekt op. 

Ik dacht een dorre vlakte te zien. 
Volle schoven zie ik, lange halmen, 
aren waarin de korrel zwelt. 
Bomen omranden het bouwland. 
Heuvels golven de verte in, 
bergopwaarts, en worden wolken. 
Daarachter kristal geworden 
verblindend de zee die haar doden teruggaf. 

Wij overnachten in elkaars schaduw. 
Wij worden wakker van het eerste licht. 
Alsof iemand ons bij naam en toenaam heeft geroepen. 

Dan zal ik leven.

Wij wensen u allen een Gezegend en een Zalig Pasen.
Locatieraad geloofsgemeenschap, H. Martinus, Gendringen



Pastoor zegent kapsalon!
Aan het begin van de week dat de kappers hun zaak weer 
mochten openen heeft pastoor Hans Pauw de gloednieuwe 
kapperszaak van John Possik ingezegend. 
John is al jaren acoliet in de Paskerk in Doetinchem en hoopt 
met deze zegening dat zijn onderneming mag slagen. De 
pastoor heeft hem voorgehouden dat hij altijd mag vertrouwen 
op de zorg van de Heer, ook al beleeft hij als startende onderne-
mer in Coronatijd natuurlijk een zorgelijke tijd: "Zelfs de haren 
op je hoofd zijn alle geteld!" (Lucas 12, 7). 

De feestelijke 
opening stond al 
eerder gepland 
maar moest helaas 
worden uitgesteld 
vanwege de 
tweede lockdown. 
Eindelijk kan John 
nu zijn deuren 
openen voor zowel 
dames en heren, 
natuurlijk op 
afspraak. 

Zijn mooie, 
gezegende kapsa-
lon aan de dr. 
Huber Noodtstraat 
24 in Doetinchem 
is beslist een 
bezoek waard!
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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

Caritas

Caritas en het verschil tussen probleem 
en mysterie
In het leven zijn problemen en mysteries. Problemen zijn zaken 
waarvoor er experts zijn, deskundigen die weten hoe de klus geklaard 
moet worden: het bouwen van een huis, het schrijven van een boek, 
het dirigeren van een koor, een computer programmeren. Maar voor 
mysteries zijn er geen experts, alleen maar gelovigen: wie ben ik?, wie 
ben jij?, waarvoor leven we?, waarom is er lijden?, wat is liefde?, wat 
brengt vreugde?. 
In het onderstaande gedicht mag u zelf proberen een onderscheid te 
maken tussen de problemen en de mysteries. Het probleem zien is 
vaak niet zo moeilijk, maar kunt u ook oog hebben voor het mysterie 
van het leven? Onze christelijke caritas, de naastenliefde voor mensen 
in nood, wil telkens proberen oog te houden voor het probleem, maar 
ook voor het mysterie. Want als gelovigen hebben we de taak om niet 
alleen de naaste in zijn problemen te helpen, maar ook in de mysteries 
van het leven de ander nabij te zijn.  

Paulus Tilma, diaken
Mijn moeder

Mijn moeder is een held.
Ze zorgt voor ons en geeft ons te eten,
in het weekend met iets lekkers erbij.

Zo gauw de kinderbijslag er is,
krijgen we nieuwe kleren

en schoenen als die nodig zijn.

Mijn moeder is een held.
Ze is veel onderweg om koopjes te zoeken,

ze vindt altijd wel weer iets uit.
Laatst nog had ze een cadeaubon

van haar vrijwilligerswerk gekregen.
Daar heeft ze iets van gekocht bij de Blokker,

dat bracht ze de volgende dag weer terug 
en toen kreeg ze er contant geld voor.

Daarvan kon ze extra boodschappen doen bij de Aldi.
Ze nemen daar namelijk geen cadeaubonnen aan.

Toen hebben wij wel gezegd
dat ze iets extra lekkers voor zichzelf moest kopen,

want het was toch haar extraatje geweest.

Mijn moeder is een held.
Ze heeft op mijn roze blouse van vorig jaar

een paarse bies gestikt.
Nu hoor ik er helemaal bij.
Ze heeft gevoel voor mode.

Mijn moeder is een held.
Laatst nog heeft ze het geld 

dat we kregen van de gemeente
om ons te laten sporten,

gebruikt om de huur te betalen.
Want de woningbouw deed moeilijk.

Toen heeft ze het betalen van de energie
twee weken opgeschoven om onze sport te betalen.

Met het geld van de belasting heeft ze daarna Essent betaald 
toen daar een dreigbrief van kwam en de school heeft ze gevraagd 

te wachten tot de kinderbijslag binnen is.
En nou is alles weer mooi rond.

Knap he?

Mijn moeder is een held
Ze heeft een prachtige smoes verzonnen

waardoor ik niet mee hoefde op schoolreis.
Nou hoeven we gelukkig ook niet meer na te denken 

over de aanschaf van een toilettas met spullen, zakgeld, 
pyjama en ondergoed dat door iedereen gezien mag worden,

extra beltegoed, de reisverzekering, 
vervanging zoeken voor mijn krantenwijk 

en het geld van twee keer oppassen mislopen.

Mijn moeder is een held.
Maar ik kan niet over haar opscheppen,

omdat ze niet wil dat iemand weet
dat we zo weinig geld hebben.

www.armoedepact.nl

Pastorale column



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
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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

Afscheid St. Martinuskerk Wijnbergen
Achtergronden bij de kerksluiting

Pastorale ontwikkelingen: Schaalvergroting om de krimp op te 
vangen
De parochie H. Martinus Wijnbergen is tot 1992 een zelfstandige 
parochie. Daarna maakt ze deel uit van een samenwerkingsverband dat 
verder bestaat uit: de parochie OLV Tenhemelopneming in Doetinchem, 
de parochie H. Geest in Doetinchem en het Rectoraat RK Gemeenschap 
de Huet in Doetinchem. Vanaf 1 januari 2006 wordt dit samenwerkings-
verband opgenomen in het parochieverband Terborg-Doetinchem, dat 
vervolgens verder gaat onder de namen: parochieverband Bethlehem 
en - na fusie op 1 januari 2010 - parochie HH. Maria en Laurentius. 
Vanaf 2017 vormen we samen met de Parochie De Verrijzenis (Ulft e.o.) 
de Parochie Maria Laetitia. 

De Kerk bevindt zich in een krimpsituatie. Ledental, kerkgang, aantal 
vrijwilligers en deelname aan sacramenten zullen verder afnemen. De 
groep parochianen ouder dan 65 jaar brengt nu nog 70 procent van 
het bedrag van de Aktie Kerkbalans op. Over 10 jaar zal deze bron 
grotendeels zijn opgedroogd. Er komen aan de onder- of zijkant van de 
geloofsgemeenschappen niet zoveel nieuwe mensen bij dat het verant-
woord is om het huidige aantal kerklocaties te handhaven. 

Dit noopt team en bestuur tot het maken van de moeilijke keuze om het 
aantal kerklocaties geleidelijk terug te brengen. Bij de uitvoering van 
dit beleid wordt rekening gehouden met: pastorale vitaliteit, financieel 
draagvlak, strategische ligging (spreiding binnen de parochie) en de staat 
van de gebouwen. Reeds gesloten werden de kerken van Breedenbroek, 
Azewijn, Varsseveld, Ulft (Oer), Varsselder-Veldhunten, Netterden, 
Megchelen en Silvolde. In Doetinchem werd afscheid genomen van de 
H. Geest en kerkelijk centrum De Wingerd. 
De locaties Ulft (Petrus en Paulus) en Doetinchem (OLV 
Tenhemelopneming) zullen naar verwachting als laatste openblijven.

Het proces van onttrekking aan de eredienst
Op 19 december 2019 werd een eerste bijeenkomst gehouden in de 
pastorie van Wijnbergen met de leden van de locatieraad, pastoraats-
groep, bestuur en pastoraal team. In deze bijeenkomst stond de sluiting 
van de kerk H. Martinus centraal. Binnen de locatieraad was overeen-
stemming en begrip voor de sluiting. Vastgesteld werd dat het weinig 
zin heeft om nog een zelfstandige geloofsgemeenschap met eigen 
(kerk)gebouw in Wijnbergen in stand te houden. Het kerkbezoek is laag, 
een deel van het vrijwilligerskader wordt ouder en wil taken neerleg-
gen, jongere vrijwilligers zien nog weinig toekomstperspectief vanwege 
het gebrek aan belangstelling voor de kerk in de directe samenle-
ving. Op veel terreinen wordt daarom al samengewerkt met de OLV 
Tenhemelopneming in Doetinchem.

Op 1 februari 2020 wordt de sluiting van de kerk aangekondigd tijdens 
de viering en middels een persbericht en een artikel in het parochieblad 
wereldkundig gemaakt. Daarna volgden, tot half februari, gesprekken 
met allerlei groepen vrijwilligers en betrokkenen: herenkoor, dameskoor 
en koor Monte Vino. 
Op 16 juli vond er een vergadering plaats van de locatieraad met pastoor 
Hans Pauw. Door de uitbraak van corona moesten eerder gemaakte 
afspraken met groepen worden uitgesteld. Er werd besloten dat de 
laatste reguliere eucharistieviering zou worden gehouden op zater-
dagavond 19 september en de sluitingsviering op een later moment, 
afhankelijk van de eigendomsoverdracht van het kerkgebouw. 
De gesprekken werden 15 september hervat met ‘s morgens de vrijwil-
ligers van het kerkhofonderhoud en de kerkschoonmaak en ‘s avonds 
met vrijwilligers rond de liturgie (lectoren, kosters, collectanten) en de 

De Huet - Wijnbergen

bezorging van de Vreugdebode. Op 1 oktober was er een gesprek met de 
groep ouderen die nog wekelijks samenkomt in De Wingerd. 
Op donderdag 15 oktober vond een voorlopig laatste vergadering plaats 
van de locatieraad Wijnbergen. Daarin werd teruggeblikt op het traject 
van informatie aan en overleg met de vrijwilligers en betrokkenen. Er 
werd vastgesteld dat, naast het begrijpelijke verdriet, er ook veel begrip 
is voor de genomen beslissing.

Op woensdag 20 oktober vond de hoorzitting bij de onttrekking aan de 
eredienst van H. Martinuskerk plaats om 20.00 uur in de H. Martinus in 
Wijnbergen. Daarna werd het dossier gesloten en ter beoordeling van 
de bisschop en zijn adviseurs naar Utrecht gestuurd. Gelijktijdig werd 
door het parochiebestuur het traject van herbestemming en verkoop 
van kerk en pastorie gestart. Omdat vanuit de eigen gemeenschap zich 
geen maatschappelijke partijen voor overname hebben gemeld, werd 
daarvoor contact gezocht met een makelaar. Dit resulteerde in een 
mogelijke verkoop per 11 juni 2021. Koper van kerk en pastorie wil er 
een opleidingscentrum vestigen. Op 15 maart verscheen het decreet van 
de bisschop dat, per 11 juni 2021, de kerk aan de eredienst onttrokken 
wordt.

Hoe nemen wij 
afscheid van de 
St. Martinuskerk 
Wijnbergen?
Pinksterzaterdag 
22 mei 19.00 uur:
Laatste eucharis-
tieviering; 
vanwege corona 
is dit een besloten 
bijeenkomst (op 
uitnodiging).

Pinksterzondag 23 mei 13-00-16.00 uur:
Open kerk. Parochianen worden in de gelegenheid gesteld om op hun 
eigen manier afscheid te nemen van het kerkgebouw. Om dit veilig en 
goed te laten verlopen dient men zich hiervoor aan te melden voor een 
bepaald tijdsblok. Gedacht wordt aan drie tijdsblokken van één uur: 
tijdsblok 1 van 13.00 - 14.00 uur, tijdsblok 2 van 14.00 - 15.00 uur en 
tijdsblok 3 van 15.00 - 16.00 uur. Aanmelden met adresgegevens en 
telefoonnummer kan via e-mail: rkwijnbergen@mlparochie.nl of telefo-
nisch via ons secretariaat bereikbaar op de vrijdagmorgen tussen 09.30 
en 11.30 uur op tel. 0314 - 32 37 37.

Kerkhof blijft geopend
Het kerkhof staat los van de eigendomsoverdracht van kerk en pastorie. Het 
blijft eigendom van de parochie ten dienste van de geloofsgemeenschap. 
De kerkhofvrijwilligers van Wijnbergen zetten hun werkzaamheden voort.

Foto's: John Spekschoor en Ton Harbers
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Parochie Maria Laetitia

Weekendvieringen van 20 maart tot en met 2 mei 2021 Doordeweekse vieringen van 19 maart tot en met 2 mei 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 19 maart
vrijdag 9 april
vrijdag 16 april

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 vieringen

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

WEEKEND
OLV. Tenhemelopn. - 
H. Geest Doetinchem

HH. Antonius - 
Petrus & Paulus Ulft

H. Martinus
Etten

H. Augustinus - 
H. Martinus Gaanderen

Zaterdag 20 maart

Zondag 21 maart

5e zondag v.d. 

veertigdagentijd

Zaterdag 27 maart

Zondag 28 maart

PALMZONDAG

donderdag 1 april

WITTE DONDERDAG

vrijdag 2 april

GOEDE VRIJDAG

Zaterdag 3 april

PAASZATERDAG

Stille zaterdag

Zondag 4 april

HOOGFEEST VAN PASEN

Maandag 5 april

TWEEDE PAASDAG

Zaterdag 10 april

Zondag 11 april

beloken pasen

Zaterdag 17 april

Zondag 18 april

3e zondag van pasen

Zaterdag 24 april

Zondag 25 april

4e zondag van pasen

Zaterdag 1 mei

Zondag 2 mei

5e zondag van pasen

Zo. 21 mrt. 11.00 uur

Eucharistieviering 

H. Pauw

Zo. 28 mrt. 11.00 uur

Eucharistieviering 

H. Pauw/P. Tilma

Do. 1 april 19.00 uur

Eucharistieviering/biechten

H. Pauw/P. Tilma

Vrij. 2 april 15.00 uur

Kruisweg met kinderen

M. Tankink/P. Tilma/werkgr.

Vrij. 2 april 19.00 uur

Kruisverering/biechten

H. Pauw/P. Tilma

Za. 3 april 20.30 uu*
paaswake

H. Pauw/P. Tilma

Zo. 4 apr. 11.00 uur

Eucharistieviering 

H. Pauw/P. Tilma

Ma. 5 apr. 11.00 uur

Eucharistieviering 

M. Smits

Zo. 11 apr. 11.00 uur

Eucharistieviering 

H. Pauw

Zo. 18 apr. 11.00 uur

Eucharistieviering 

H. Pauw/P. Tilma

Zo. 25 apr. 11.00 uur

Eucharistieviering 

H. Pauw 

Zo. 2 mei 11.00 uur

Eucharistieviering 

H. Pauw/P. Tilma

Za. 20 mrt. 19.00 uur

Eucharistieviering 

H. Pauw

Za. 27 mrt. 18.00 uur

Inspiratieviering Palmpasen

Zo. 28 mrt. 9.30 uur 

H. Pauw/P. Tilma/Passie-

zondag m. lijdensverhaal

zie andere locaties

Vrij. 2 april 15.00 uur

Kruisweg Open Lucht

Werkgroep

Zie andere locaties

Zie andere locaties

Zo. 4 apr. 9.30 uur

Eucharistieviering 

H. Pauw/P. Tilma

zie andere locaties

Zo. 11 apr. 9.30 uur

Viering Parochianen

Za. 17 apr. 19.00 uur

Eucharistieviering 

H. Pauw/P. Tilma

Zo. 25 apr. 9.30 uur

Eucharistieviering 

H. Pauw

Zo. 2 mei 9.30 uur

Eucharistieviering 

H. Pauw/P. Tilma

Za. 20 mrt. 19.00 uur

Eucharistieviering 

M. Smits/P. Tilma

Zo. 28 mrt. 11.00 uur

Eucharistieviering 

M. Smits

zie andere locaties

Zie andere locaties

Zie andere locaties

Zie andere locaties

Zo. 4 apr. 11.00 uur

Eucharistieviering 

M. Smits

zie andere locaties

Za. 10 apr. 19.00 uur

Eucharistieviering 

H. Pauw

Za. 17 apr. 19.00 uur

Eucharistieviering 

M. Smits

Za. 24 apr. 19.00 uur

Eucharistieviering 

M. Smits/P. Tilma

Za. 1 mei 19.00 uur

Eucharistieviering 

M. Smits

Zo. 21 mrt. 9.30 uur

Euch.vier.M. Smits/P. Tilma

Engelse mis 14.30 uur 

M. Smits

Zo. 28 mrt. 9.30 uur

Eucharistieviering 

M. Smits

Do. 1 april 19.00 uur

Eucharistieviering

M. Smits

Zie andere locaties

Vrij. 2 april 19.00 uur

Kruisverering 

M. Smits

Za. 3 april 20.30 uur*
paaswake 

M. Smits

Zo. 4 apr. 9.30 uur

Eucharistieviering 

M. Smits

Ma. 5 apr. 9.30 uur

Eucharistieviering 

H. Pauw/P. Tilma

Zo. 11 apr. 9.30 uur

Eucharistieviering 

H. Pauw

Zo. 18 apr. 9.30 uur

Eucharistieviering 

M. Smits

Zo. 25 apr. 9.30 uur

Eucharistieviering 

M. Smits/P. Tilma

Zo. 2 mei 9.30 uur

Eucharistieviering 

M. Smits

Zie andere locaties

Za. 27 mrt. 19.00 uur

Eucharistieviering 

H. Pauw/P. Tilma

zie andere locaties

zie andere locaties

zie andere locaties

zie andere locaties

zie andere locaties

Zie andere locaties

Za. 10 apr. 19.00 uur

Eucharistieviering 

M. Smits/P. Tilma

Zie andere locaties

Za. 24 apr. 19.00 uur

Eucharistieviering 

H. Pauw

Zie andere locaties

Za. 20 mrt. 17.30 uur

Eucharistieviering 

H. Pauw

Za. 27 mrt. 17.30 uur

Eucharistieviering 

H. Pauw/P. Tilma

zie andere locaties

Vrij. 2 april 15.00 uur

Kruisweg 

Werkgroep

zie andere locaties

zie andere locaties

zie andere locaties

zie andere locaties

Za. 10 apr. 17.30 uur

Eucharistieviering 

H. Pauw

Za. 17 apr. 17.30 uur

Eucharistieviering 

M. Smits/P. Tilma

Za. 24 apr. 17.30 uur

Eucharistieviering 

M. Smits/P. Tilma

 Za. 1 mei 17.30 uur

Eucharistieviering 

M. Smits

H. Martinus
Gendringen

De Goede Herder
Dinxperlo KERKLOCATIES

H. Martinus Etten

OLV. Tenh/ H. Geest
Doetinchem

Overig:
Biechtgelegenheid

Petrus en Pauluskerk Ulft

H. Mauritiuskerk Silvolde

De Goede Herderkerk Dinxperlo

H. Martinuskerk Gendringen

elke dinsdag 

elke woensdag
Iedere woensdag na de mis Rozenkransgebed
elke vrijdag

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

9.30 uur
8.30-9.15

9.30 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

nlnlnlnlnlnl

Iedere eerste zaterdag van de maand 
tussen 10.00 uur en 11.00 uur 

aanbidding met de mogelijkheid om 
te biechten in OLV te Doetinchem.

* Indien avondklok: 18.30 uur.
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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.

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

Overleden

11-01-2021 
-  Agnes Sessink-van Remmen, zorgcentrum Debbeshoek, 
 94 jaar.
  Haar uitvaartdienst en begrafenisplechtigheid hebben plaats 

gehad op 15 januari.

16-01-2021 
- Frans Molenaar, Zorgcentrum Debbeshoek, 87 jaar.
 Zijn begrafenisplechtigheid heeft plaats gehad op 23 januari.

29-01-2021 
- Gerrit Berendsen, Zorgcentrum Debbeshoek, 87 jaar.
 Zijn crematieplechtigheid heeft plaats gehad op 4 februari.

Wij wensen hun nabestaanden veel sterkte!
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Overleden

Wij branden ons kaarsje voor:

Diny Lukassen-Nijland

7 juni 1932  -  11 januari 2021

GENDRINGEN

MEGCHELEN

VARSSELDER-VELDHUNTEN

Gendringen - Megchelen - Netterden

AZEWIJN ULFT

Voorjaarsinzameling 
Sam’s kledingactie voor 
Congo
Dit voorjaar organiseert Sam’s kledingactie weer een inzameling.
Dit keer voor hulp aan de democratische republiek Congo voor betere 
leeromstandigheden voor schoolkinderen.
Op 9 en 10 april kunt u uw herdraagbare kleding en schoenen inleve-
ren in het zijportaal bij de doopkapel.
- Vrijdag 9 april van 14.00 tot18.00 uur
- Zaterdag 10 april van 9.00 tot 12.00 uur.   

Terugblik
Onze gebruikelijke terugblik op de afgelopen vieringen en de vooruit-
blik naar de komende vieringen is akelig kort. Uitleg is overbodig, we 
weten waarom…
Toch willen we ons plekje in de Vreugdebode in stand houden, om u 
als lezer een hart onder de riem te steken, om nog maar vol te houden 
met de onvrijheid. 
Woorden die we hiervoor willen gebruiken:

Een goed leven is

Wanneer je

Niets eist

Meer doet,

Vaak glimlacht,

Groot droomt,

Veel plezier hebt

En je zal realiseren

Hoe gezegend je bent

Met wat je hebt.

We hopen als werkgroep ook snel weer mooie vieringen in het kerkge-
bouw te kunnen houden. We kijken er erg naar uit u weer persoonlijk 
te mogen ontmoeten. Zodra het mag, komt de flyer weer in de bus.
Tot die tijd blijven we aan elkaar denken.

Tenslotte willen wij nog graag iedereen hartelijk bedanken die de 
envelop voor de Actie Kerkbalans geretourneerd heeft. 
Mocht u dat nog niet gedaan hebben en zou u ons alsnog willen 
steunen, dan kan dat nog steeds. 
U kunt het antwoordformulier opsturen in de portvrije envelop of bij 
Nelleke Wissing of Karin Boland in de brievenbus doen. 
Uw bijdrage is meer dan welkom. 

STERK VOOR DE KERK

Foto: Susan Spekschoor

Wij gaan weer 
samen vieren 
in onze kerk
Eindelijk is het dan 
zover dat we in onze 
geloofsgemeenschap de 
gebedsvieringen weer 
een keer per maand 
gaan houden. 
Dit betekent wel dat zo 
lang de coronamaat-
regelen blijven gelden 
we met niet meer dan 
30 personen samen 
mogen vieren in onze 

Martinuskerk. Voor de gebedsvieringen geldt de mondkapjesplicht 
en we houden minstens 1,5 meter afstand tot elkaar. Ook moet u 
zich vooraf aanmelden.

De volgende data hebben wij alvast gepland:
- Zaterdag 3 april om 19.00 uur: gebedsviering paaszaterdag
- Zondag 4 april om 10.00 uur: gebedsviering Pasen
- Zondag 2 Mei om 10.00 uur: Maria-gebedsviering
U dient zich voor deze vieringen wel vooraf per mail aan te melden op 
het volgende mailadres: lejo95@hetnet.nl.

Namens de lectorengroep en locatieraad, H. Martinuskerk Megchelen

Vastenactie 2021:
’Werken aan je toekomst’
Dit jaar vraagt de Vastenactie aandacht voor beroepsonderwijs en 
ondernemerschap in ontwikkelingslanden. De Vastenactie wil ervoor 
zorgen, door onder andere projecten in Bangladesh, Zambia en Sierra 
Leone te steunen, dat meer jongeren (en volwassenen) naar school 
kunnen en een vervolgopleiding krijgen om een vak te leren. (Meer 
informatie over dit project: zie Vastenactie voor in de Vreugdebode).
Wat zou het mooi zijn als we deze jongeren op weg kunnen helpen 
naar een zelfstandig, kansrijk leven! Bij voorbaat hartelijk dank voor 
uw belangrijke steun en betrokkenheid!

MOV Gendringen

Uitnodiging  
Goede Vrijdag 2 april is er om 15.00 uur een kruiswegviering in de 
H. Martinuskerk. We herdenken dat Jezus is gestorven. We herdenken 
dat ook ons leven soms wordt getroffen door verdriet en leed. 
Gelukkig wordt in vele verhalen, ver weg en dichtbij, zichtbaar dat God 
met mensen meetrekt, dat liefde en goedheid sterker zijn dan dood en 
verdriet! Deze viering zal worden opgeluisterd door enkele leden van 
het kerkkoor met organist Sander Evers. 
Na de viering is er gelegenheid om de bloemen die u hebt meegebracht 
voor in de kerk neer te leggen. U bent hierbij van harte uitgenodigd.

Ans Erinkveld en Hanny Roes
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Breedenbroek - Dinxperlo

Mededelingen

Secretariaat en Gebedsintenties: 
Elke 1ste woensdag van de maand van 10.00 tot 12.00 uur
Vieringen rond Pasen. Zie centraal overzicht.

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 vrijdagochtend 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.

Agenda
-  Donderdag 18 maart, 9.30 uur: 
 vergadering van de Locatieraad.
-  Zaterdag 27 maart: 
 eucharistieviering, voorgangers pastoor Pauw en 
 diaken Tilma.
-  Eerste en tweede paasdag: 
  geen viering in De Goede Herderkerk. U bent, na reservering, 

van harte welkom in Ulft of Doetinchem 
 (zie vieringenrooster).
-  Zaterdag 10 april: eucharistieviering, voorgangers pastor 

Smits en diaken Tilma.

Overleden
4 februari is op bijna 90-jarige leeftijd overleden Dinie Geven-Kok.
Zij is te ruste gelegd op ons kerkhof.

Etten

BREEDENBROEK DINXPERLO

Paas-drieluik
In de dagkapel van De Goede Herderkerk in Dinxperlo bevinden zich 
drie schilderwerken, gemaakt door kunstenares Willa Holterman uit 
het gelijknamige dorp.

Hoe zijn die ontstaan?
In de jaren 2010-2015 zijn in de clusters van de toenmalige Parochie 
De Verrijzenis werkgroepen bezig geweest om bij verschillende 
gelegenheden op een andere wijze te vieren dan traditioneel. Zo ook 
de drie vieringen in de Goede week.

Wat zijn de gedachten bij deze drie werken? 
Ze hebben dezelfde basiselementen.

Witte Donderdag, het eerste doek, dag van de instelling van de 
H. Eucharistie, het Pesachfeest voor de joodse bevolking dat herinnert 
aan de uittocht uit Egypte. De rode lijn staat voor het avondmaal met 
brood en wijn, de blauwe lijn voor de uittocht uit Egypte.

Goede Vrijdag, het tweede doek, diezelfde lijnen weer, aangevuld met 
het kruis. Een dag vol verdriet, doordrenkt met rouw en bloed.

Ontwikkelingen bij verbouw kerk

U heeft wellicht de containers zien staan en vraagt zich af hoe ver het 
staat met de voorgenomen sloop/verbouw van ons kerkgebouw. Alle 
vergunningen zijn verleend. Wat nog moet gebeuren, is de formele 
onttrekking aan de eredienst van het gebouw en de goedkeuring door 
het bisdom voor de verkoop aan de stichting. Als alles volgens planning 
verloopt, is het besluit tot verkoop, waarmee de weg tot verdere ontwik-
kelingen is vrij gemaakt, in februari genomen. 
Op het moment van dit schrijven is de stichting opgericht. De naam van 
de stichting is geworden: Stichting Cultuurkerk De Toekomst.  Het bestuur 
wordt gevormd door de huidige leden van de locatieraad. Het doel van 
deze stichting is als volgt omschreven:
1.  De stichting heeft ten doel het beheren en exploiteren van het kerkge-

bouw met pastorie staande en gelegen aan de Terborgseweg 30, 32 
en 34 in Breedenbroek, ten tijde van de oprichting van de stichting 
in eigendom toebehorend aan de Rooms Katholieke Parochie Maria 
Laetitia, op zodanige wijze, dat het kerkgebouw na verbouwing en 
renovatie een brede maatschappelijke functie ten behoeve van de 
plaatselijke bevolking zal kunnen gaan vervullen.

2.  De stichting tracht dit doel te bereiken door het in eigendom verkrij-
gen van het kerkgebouw met pastorie en het te gelde maken van 
een zodanig gedeelte van dit registergoed, dat middelen beschikbaar 
komen voor de in lid 1 bedoelde verbouwing en renovatie.

3.  Als alles volgens planning verloopt zal de kerk op 15 maart formeel aan 
de eredienst worden onttrokken en kan de sloop/verbouw beginnen.

De pastorie met ondergrond zal worden verkocht, ook de oude kerkban-
ken zullen worden verkocht. Indien u hiervoor belangstelling heeft kunt u 
dit melden bij een van de leden van de locatieraad, ook hiervan houden 
we u op de hoogte. Na sloop en renovatie kunnen we weer gebruik 
maken van ons gebouw voor de maandelijkse gebedsviering. Over het 
verdere verloop en hoe u (financieel) kunt bijdragen aan de stichting 
houden we u uiteraard op de hoogte.

Leo Roeterink, voorzitter Locatieraad

Corona
U bent van harte welkom wanneer u een viering wilt bijwonen. Echter: 
zolang de regels met betrekking tot het coronavirus van kracht zijn, dient 
u, voor elke viering die u wilt bijwonen, te reserveren met vermelding 
van naam, telefoonnummer en eventueel met hoeveel personen. Dit is 
om in geval van dreigende besmetting u tijdig te kunnen waarschuwen 
zodat u eventuele verdere stappen kunt ondernemen. 
Reserveren kunt u bij Roelie Barkhof via telefoonnummer:
06 - 30 82 90 39.

Overleden

Na een kortstondige ziekte is op 14 januari in de leeftijd van 
80 jaar overleden HENDRIK JOHAN SOMSEN, echtgenoot van 
Renate Somsen-Ruiter. 
Op 21 januari vond de crematieplechtigheid in besloten kring 
plaats in het GUV-crematorium in Aalten.

Door een tragisch ongeval is op 23 januari overleden KEVIN TE 
KAAT. Hij mocht maar 23 jaar worden. 
Op 30 januari hebben we afscheid van Kevin genomen en zijn 
lichaam te ruste gelegd op de Nieuwe Begraafplaats aan de 
Aaltense weg.

Op 1 februari heeft de Schepper thuis gehaald in de leeftijd van 
86 jaar HENDRIKUS JOHANNES ANGENENT, echtgenoot van 
Truus Angenent-Splithof. 
De crematieplechtigheid vond plaats op 8 februari in het 
GUV-crematorium in Aalten.

Op 9 februari is op de gezegende leeftijd van 94 jaar overleden 
de weduwe JOHANNA GERHARDA THEODORA BRAAM-RUITER.

Op 13 februari is in de leeftijd van 87 jaar overleden LEO 
SCHREUR, echtgenoot van Annie Schreur–Knipscheer, liefheb-
bende vader, opa en schoonvader. 
De crematieplechtigheid heeft op 17 februari plaats gevonden in 
besloten kring in het crematorium Berkenhove in Aalten.

Mogen zij allen rusten in de vrede van God.

Foto: Susan Spekschoor

Voortgang 
restauratie 
H.Martinuskerk
De restauratie van de kerk 
is in de laatste fase beland. 
Zowel aan de buiten- als 
aan de binnen-zijde kunt u 
zien dat de aannemer met 
de laatste zijde van de kerk 
bezig is. De oostzijde staat 
nog in de steigers. De glas-
in-loodramen worden op 
dit moment in het atelier 
van de glazenier geres-
taureerd en straks weer teruggeplaatst. In de kerktoren worden 
de laatste werkzaamheden verricht aan de veiligheidswerken 
(trap, zolders en veilige bereikbaarheid van zolders). Zodra dit is 
afgerond, kan het kerkorgel, na een grondige onderhoudsbeurt, 
weer worden opgebouwd. De werkzaamheden aan het priesterkoor 
zijn inmiddels klaar. De gemetselde koepel is weer hersteld en ziet 
er weer prachtig uit.  Het einde van de restauratieperiode is in zicht. 
De definitieve afronding blijft nog wel enigszins weersafhankelijk.

Foto: Henk Tiemessen

Vastenactie 2021
Corona heeft er afgelopen jaar voor gezorgd dat de vastenactie wel 
is opgestart, maar helaas hebben de collectanten de enveloppen niet 
bij de parochianen meer kunnen ophalen. De goede doelen hebben 
hierdoor niet hun financiële ondersteuning mogen ontvangen. Ook dit 
jaar is het niet wenselijk dat de collectanten persoonlijk uw envelop-
bijdrage bij u komen ophalen. Als bijlage bij deze Vreugdebode treft 
u wel de vastenactie-envelop 2021 aan. In een begeleidend schrij-
ven lichten wij de doelen van de vastenactie toe en tevens op welke 
manier uw bijdragen dit jaar wel hun bestemming kunnen bereiken. 
Vastenactie 2021 blijft warm aanbevolen.

Kerkbalans 2021
De Actie Kerkbalans 2021 met als thema ‘Geef vandaag voor de kerk 
van morgen’ is voortvarend van start gegaan. 
We hebben al veel positieve reacties mogen ontvangen in de vorm van 
toezeggingen en daadwerkelijke overboekingen op de bankrekening 
van kerkbalans H. Martinus Etten. De kerkbalansactie loopt natuurlijk 
het gehele jaar door en blijft dan ook van harte aanbevolen. 
Uw financiële bijdrage blijft welkom en kan worden overgemaakt op 
bankrekening NL82 RABO 0317 8018 13. 

Reserveren voor de vieringen
Maximaal 30 personen mogen de vieringen bezoeken. Het reserveren 
blijft voorlopig onveranderd van kracht. U kunt uw reservering opgeven 
via tel.: 06 - 12 67 88 24 of via e-mail: rketten@mlparochie.nl.

Verjaardagen
Helaas lukt het ons niet om de verjaardagskalender in deze uitga-
ven van de Vreugdebode af te drukken. U houdt deze nog van ons 
te goed.



Doetinchem
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Overleden
-  Anne-Marie Scheerder-Tönis, 

Weerdjeshof 2,  79 jaar
- Theo Liedenbaum, 
 Schavenweide 2-20,  82 jaar
- Gerard Bloemenkamp, 
 Insulindestraat 11,  89 jaar
- Reina Bosman-Wijkamp,  
 Schavenweide 2,  94 jaar
- Frans Valk, 
 St. Eustatiusstraat 7,  73 jaar
- Winfryd Zdebel, 
 Oude Rozengaardseweg 111,  93 jaar
- Marie van Marwijk-Mariët, 
 Grote Biesem 1, Doesburg,  92 jaar
Nemen we hen mee in onze gebeden.

Gedoopt
- Naïla Woeltjes, 
 Papaverstraatstraat 30, Doetinchem

pater Peter Peelen, ‘4p’, later in Noorwegen 
opnieuw. Het werd een omslagpunt, een 
terugkeer naar de kerk. Hij hielp me bij de 
verwerking van de psychische kant van mijn 
werk. Dat bood me houvast in de ellende 
die je omringt en helpt me het leven te 
verdragen dat me zo vaak losmaakt van 
mijn vrouw en kinderen. 
In 2010 ben ik naar Lourdes gefietst en, 
hoewel de tijd beperkt was, door naar 
Santiago de Compostella. Er was onrust 
mijn hele persoon binnengetrokken: alle 
denkbare ellende die mensen elkaar 
aandoen, het verschrikkelijke kwaad en 
leed om je heen, je verliest vertrouwen in 
de mensheid. Ik wilde rust creëren in mijn 
hoofd en ontmoette op mijn tocht sympa-
thieke mensen die elkaar hielpen waar het 
moest en kon. Het bracht een kentering, een 
hervinden van dat verloren vertrouwen. Na 
mijn leeftijdsontslag leg ik de tocht opnieuw 
af, te voet.”

Dat blijft hangen, kan ik alleen maar 
zeggen. En toen hoorde ik nog dat zijn 
eerste vliegreis destijds eindigde met een 
parachutesprong. Dat schrijf ik nog even 
op, dacht ik.

Gerard Bomers 
Foto: Ton Harbers

Voedselbank Doetinchem
Dat er bij het goed functioneren van de 
Voedselbank heel wat meer komt kijken dan 
alleen een voedselpakket uitdelen, laat het 
volgende zien. Het materieel moet op orde 
zijn, bijvoorbeeld het aanschaffen van een 
nieuwe bus, misschien zelfs een koelbus. De 
voedselveiligheid is zeer belangrijk. Het gaat 
om heldere richtlijnen en straffe eisen om 
voedsel veilig te kunnen opslaan, invriezen, 
koelen, vervoeren en uitgeven.
Voedselpakketten worden met de grootst 
mogelijke zorg samengesteld. Daarbij zijn we 
afhankelijk van producten die wij verkrijgen 
via voedselproducerende bedrijven, winkelke-
tens, bakkers en boeren/zorgboerderijen. 
De deelnemende ondernemers helpen liever 
dan voedsel weg te gooien. Het zijn altijd 
producten die goed bruikbaar en gezond zijn 
om te eten.

De corona haalde in 2020 onze hele normale 
werkwijze overhoop. Allerlei veranderingen 
traden op bij het voorbereiden en uitdelen 
van de pakketten en vooral het opzetten van 
een bezorgdienst. 
Van 27 vrijwilligers met bestuur zijn we in 
aantal plotseling gegroeid naar 55 mensen. 
Dankzij de inzet van iedereen lukt het elke 
week weer een goed pakket voedingsmidde-
len aan onze klanten te geven. Fantastisch! 
Hierbij zijn ook vrijwilligers van onze Parochie 
Maria Laetitia betrokken.
Inlichtingen: 
www.voedselbankdoetinchem.nl.

Tuinlieden

Het voorjaar laat zijn 
aantrekkelijke kant al 
zien, op het moment dat 
deze woorden op papier 
komen. 
De natuur krabbelt op, 
de tuin bij onze Paskerk 
bloeit open, de Vredehof 
aan de Emmastraat ont-
vouwt zijn groen. 
Mooi! 

De tuinvrijwilligers gaan 
eind maart, begin april weer aan de slag en 
hebben er zin in, een goeie groep. Het zou 
fijn zijn als die groep wat groter werd. Dat 
maakt het werk gelijkmatiger, wat vooral 
prettig is op dagen waarop er wat meer in 
korte tijd moet gebeuren. Wij hopen dat u 
voelt voor tuinwerk en ook om dat samen 
met anderen te doen. 
Dinsdagmorgen van 9.00 tot 12.00 uur is 
de Vredehof aan de beurt, woensdag van 
9.00 tot 12.00 uur de tuin bij de kerk; de 

koffiepauze slaan we nooit over. Meedoen 
betekent dat je kiest voor één dag of beide 
dagen, zelf te bepalen.
Bel 0314 - 36 02 30 voor nadere informa-
tie of voor een afspraak om eens te komen 
kijken. 
U kunt ook het secretariaat van onze locatie 
bellen: zie Vreugdebode, voorlaatste pagina. 
Veel dank.

Tuinploeg en Locatieraad & Pastoraatsgroep

Kerkbalans 2021
Zoals u gemerkt heeft, de envelop met de 
informatie over de actie Kerkbalans 2021 is 
bij u thuis bezorgd. 
Anders dan in voorgaande jaren wordt de 
antwoordenvelop niet meer bij u afgehaald. U 
is gevraagd deze reeds gefrankeerde envelop 
met uw antwoord per post te retourneren. 
Mocht u dat nog niet gedaan hebben, dan 
verzoeken we u dat alsnog te doen, zodat 
aan het verwerken van de gegevens begon-
nen kan worden. 
U mag de envelop ook afgeven op het secre-
tariaat. Hartelijke dank.

Locatieraad & Pastoraatgroep  

Erik Stroet, marinier
„Ah, u bent er weer, ik heb u een tijdje niet 
gezien.” Zo begroette ik zondagmorgen 24 
januari in het kerkportaal de man van wie me 
alleen de naam bekend was, Erik Stroet, die 
ik een aantal keren had afgevinkt op de lijst 
van aangemelde personen voor de viering. 
„Klopt, ik was vier weken in Afghanistan.” 
Hij was daar als beroepsmarinier geweest, 
hoorde ik in het korte gesprekje dat volgde. 
Marinier, dat maakt indruk op elke jongen, 
zelfs al is hij, zoals ik, behoorlijk op leeftijd; 
het maakt je als vanzelf nieuwsgierig. Bij mij 
kwam daar verwondering bij over wat een 
doorgewinterde marinier beweegt regel-
matig een eucharistieviering bij te wonen 
in een tijd waarin weinigen dat nog doen. 
Daar zat een geschreven portretje in.

Erik Stroet, wonend in Doetinchem, geboren 
en getogen Breedenbroeker, de jongste in 
een gezin van zeven kinderen, meldde zich 
in 1982 als 19-jarige aan als beroeps bij het 
Korps Mariniers om werk te hebben, maar 
zonder precies te weten wat en hoe. 
Dit jaar krijgt hij als 58-jarige functioneel 
leeftijdsontslag; pensioen komt later. Na 
voltooiing van de basisopleiding, vervol-
gens de specialisatie verbindingsdienst 
nam hij als lid van de Operationele Eenheid 
onder andere deel aan zware bergtraining 
in Schotland en wintertraining binnen de 
poolcirkel. Bij deze Operationele Eenheid 
volgden de jaren van uitzending naar vele 
landen als lid van een Nederlandse eenheid 
in opdracht van de VN, de NAVO of de 
Nederlandse regering voor conflictbeheer-
sing, hulp na natuurrampen en dergelijke. 
„Ik heb weinig vaste grond onder de voeten 
gehad. Tussen 1993 en 1996 woonde ik 
in Aruba met mijn Colombiaanse vrouw, 
die ik in een vorige periode op Aruba had 
ontmoet, later nog twee jaar met mijn gezin 
op Curaҫao. De andere jaren betrof het 
altijd uitzendingen voor kortere of langere 
tijd.”

Het Korps Mariniers bestaat sinds 1665, is 
een krijgsmachtonderdeel van de Koninklijke 
Marine en heeft als lijfspreuk ‘Que patet 
orbis’, ‘Zo wijd de wereld strekt’. De afkor-
ting QPO zit in Eriks e-mailadres. Het motto 
vergezelde hem naar het Cambodja van 
direct na de beruchte Pol Pot, Irak, Bosnië, 
Afghanistan, en een reeks andere landen.

Erik: „Het is niet het fysieke aspect dat 
het zwaar maakt, dat kun je aan, je traint 
erop; toen ik me aanmeldde, trok het me 
aan. Ik ben in een traditioneel katholiek 
gezin opgevoed, maar het geloof werd 
minder interessant. Toch was er af en toe 
contact met de geestelijke verzorging bij de 
Koninklijke Marine. 
In Schotland ontmoette ik para(chutist) 

De Vredehof, Emmastraat
Uit een inventarisatie blijkt dat van ruim 700 
graven op begraafplaats De Vredehof aan de 
Emmastraat de nabestaanden van de daar 
begraven personen niet bekend zijn bij ons. 
In verband met verlenging van de grafrech-
ten, betaling van kosten voor het onderhoud 
van de begraafplaats en eventuele ruiming 
van het graf, willen we met hen in contact 
komen.
Om die nabestaanden te bereiken, hebben we 
stickers bevestigd op de graven waar het om 
gaat. Dat is een verzoek aan de nabestaan-
den om, liefst zo snel mogelijk, te reageren, 
zodat we met hen tot overleg kunnen komen. 
Wanneer binnen één jaar geen reactie binnen 
is, zullen we het desbetreffende graf moeten 
ruimen. 
Op het informatiebord bij de ingang van De 
Vredehof kunt u zien op welke graven een 
sticker zit. We zijn in 2020 begonnen met het 
plakken van de stickers op graven in het vak 
D. De graven waarover geen reactie binnen 
komt, worden in de loop van 2021 geruimd.

Bent u nabestaande of kent u een nabestaande, 
wilt u dan bellen met de centrale administra-
tie van onze parochie? Telefoon: 0315 - 34 20 
44; bellen kan op woensdag en vrijdag tussen 
09.00 en 11.30 uur.
Dit bericht zal in de loop van de tijd, aange-
past, enkele keren verschijnen, ook op de 
website.

Namens de Locatieraad & Pastoraatsgroep, 
Hans Diks

Beste jongens en meisjes 
– de carnavalsmis

Hoe hebben jullie carnaval gevierd? We 
konden niet naar de spiegeltent of andere 
plekken waar in ‘normale jaren’ carnaval 
gevierd wordt. Maar heb je wel polonaise 
gelopen? Misschien gewoon in de woonka-
mer, met je broertje(s) en/of zusje(s). En 
misschien deden papa en mama ook wel even 
mee. 
Hoewel er maar dertig mensen bij de carna-
valsviering aanwezig mochten zijn, was het 
een mooie viering. En gelukkig hebben we 
internet, zodat alle mensen thuis ook mee 
konden vieren met ons. 
Ook carnavalsvereniging De Umdraeyers ging 
dit jaar tijdens carnaval online met muziek en 
interviews. 
Omdat onder andere de stadsprins altijd 
aanwezig is tijdens onze carnavalsviering, 
werd deze livestream vanuit de kerk ook 
uitgezonden door De Umdrayers. En dat 
hebben we geweten! Meer dan 600 mensen 
hebben ingeschakeld tijdens de viering. En 
diaken Paulus Tilma zorgde voor een heel 
leuke, gezongen preek waarbij hij zichzelf 
begeleidde op een accordeon. 
Het is een viering geworden om nooit te 
vergeten. En nu… ja, nu zitten we in de 
40-dagentijd, een tijd om ons voor te berei-
den op het paasfeest.

Carnavalsmis - door diaken Tilma gezongen 
preek met accordeonbegeleiding. 
Zie foto en tekst op pagina 8 in deze 
Vreugdebode.

Instructie acolieten 
en misdienaars

Afgelopen zondagmiddag 28 
februari was er een bijeenkomst 
voor misdienaars in de OLV. 
Diaken Paulus Tilma gaf aan 
de 18 aanwezige misdienaars 
en acolieten (uit Doetinchem, 
Gaanderen en Ulft) uitleg over de 
opbouw van de eucharistieviering en de rol 
van misdienaar/acoliet tijdens de viering. 
Door middel van een uitgebreide PowerPoint-
presentatie werd het jong en oud duidelijk hoe 
belangrijk en onmisbaar iedereen is tijdens 
een viering. Niet alleen werd er gesproken 
over de taken van misdienaars, maar ook 
over de houding en ‘looproutes’ op het pries-
terkoor. Aan het eind mocht er ook geoefend 
worden met het wierookvat. Een goede 
acoliet kan ook de priester en het kerkvolk 
bewieroken. Dat was voor de jonge misdie-
naars iets heel nieuws en spannend. Maar 
jong geleerd is oud gedaan! 

Pastoor Hans Pauw en priester Marcel Smits 
waren ook aanwezig om de jongeren te 
helpen en aan te moedigen. De stemming 
was gemoedelijk, gezellig en positief. De 
middag werd afgesloten met het eten van 
pizza. En natuurlijk gebeurde dit alles op een 
coronaveilige manier.

Tekst en foto's: Chantal van der Sanden



Inspiratieviering 14 februari
De Inspiratieviering op zondag 14 februari was ondanks de winterse 
kou, hartverwarmend.
De teksten sloten direct aan bij de huidige tijd en de kaarsjes die bij 
de voorbeden aangestoken werden, verlichtten en verwarmden onze 
gebeden.

Jacqueline Snel en Pauline Lotichius verzorgden prachtige inter-
mezzo’s en aan het eind van de viering sprak Prinses Kim de Eerste 
van Carnavalsvereniging De Bultendarpers bemoedigende woorden: 
„Ook al vieren we nu geen Carnaval zoals we gewend zijn, we willen 
toch even stilstaan bij dit feest. Want het is het feest waar we met 
anderen blij zijn en genieten van het leven en niet in verdriet en zorgen 
vergaan. Deze vreugde en positiviteit willen we ondank alles vasthou-
den en doorgeven.”

Ook werd er even stilgestaan bij Valentijnsdag. De werkgroep PCI 
(Parochiële Caritas Instelling) heeft 42 rozen uitgedeeld om mensen 
die ziek en/of veel alleen zijn, te verrassen.
Deze actie was vanwege het koude weer een weekje uitgesteld, maar 
de verrassing was niet minder welkom. 

Pauline Lotichius en Jacqueline Snel, die de muzikale intermezzo’s 
verzorgden in de Inspiratieviering van 14 februari.

Zondag 14 maart is er weer een mooie Inspiratieviering. Dan verzor-
gen drie zangeressen van Lucinia-Ulftse Nachtegalen onder leiding 
van Ben Simmes de intermezzo’s met prachtige zang. 

 

De rozen voor de Valentijnsactie van de PCI-werkgroep.

Foto's: Ria Aarntzen 

Beste lezer,
De uitgave van de Vreugdebode die u nu in handen heeft, loopt van de 
tweede helft van de Veertigdagentijd tot het midden van de Paastijd. 
Een veelbewogen periode in het kerkelijk jaar met als hoogtepunten 
Palmpasen, Witte Donderdag, Goede Vrijdag en het Hoogfeest van 
Pasen. 
Hoe gaan we dit samen beleven en vieren in 2021? 
Bij het schrijven van de kopij voor deze Vreugdebode is nog niet 
bekend wat allemaal weer mag en kan. We zullen u per Nieuwsbrief 
en via de website (www.maria-laetitia.nl) zo goed mogelijk op de 
hoogte houden van het actuele aanbod. 
Hoe staan we stil bij de Veertigdagentijd, een periode van bezinning? 
Veel mensen zullen zeggen: we hebben de afgelopen maanden al 
zoveel stilgestaan. 
De coronamaatregelen hielden ons aan huis gebonden. 
En bezinning op de Goede Week en Pasen? 
Uitzien naar verlossing en nieuw leven? We doen niet anders! 

We kwamen met kleine groepjes samen in de kerk of vierden thuis 
mee. 
We luisterden naar elkaar en ook al vonden we geen oplossingen, we 
voelden de saamhorigheid en warmden ons aan de gebeden en aan de 
zang van de enkelen die aanwezig waren. We voelen ons nog steeds 
met elkaar verbonden en met Iemand die groter is dan wij. Virus of 
geen virus, we zullen elkaar blijven opzoeken om dit samen te beleven, 
samen te delen en om samen het leven te vieren.
Uitgaande van positieve ontwikkelingen worden de volgende vierin-
gen aangeboden: alles onder voorbehoud!

Zaterdag 27 maart om 18.00 uur, Palmpasen, is er een familieviering, 
speciaal voor jonge kinderen. Het is een interactieve viering waarbij de 
kinderen actief betrokken worden bij het verhaal van Palmpasen. Er 
wordt verteld hoe Jezus Jeruzalem binnentrok en de kinderen mogen 
allemaal een palmpaasstok versieren. We blikken vooruit naar het 
sterven van Jezus en zijn verrijzenis met Pasen en tot slot mogen de 
kinderen paaseieren zoeken.

Zondag 28 maart om 9.30 uur is er een eucharistieviering waarin het 
passieverhaal voorgelezen wordt. Celebrant is pastoor Pauw. Enkele 
zangers van het gemengd koor onder leiding van Ben Simmes zullen 
de zang verzorgen.

Vrijdag 2 april - Goede Vrijdag - vanaf 15.00 uur start er een 
openlucht-Kruisweg die uitgezet wordt op Landgoed Het Maatje. Voor 
deze Kruisweg worden de 15 Kruiswegstaties opgehangen en de route 
wordt met pijlen duidelijk aangegeven zodat iedereen op een (corona)
veilige manier individueel of met het gezin de Kruisweg kan beleven. 
Vanuit de Mariakapel, achter in de St. Martinuskerk, wordt u een route 
aangeboden met per Statie een korte overweging om even bij stil te 
staan. 

Zondag 4 april - Eerste Paasdag - 9.30 uur is de eucharistieviering 
Hoogfeest van Pasen. Pastoor Pauw is de celebrant en enkele zangers 
van het gemengd koor onder leiding van Ben Simmes verzorgen de 
zang.                                                                        Foto's: Ria Aarntzen 

Overleden

 Woensdag 20 januari 2021 is overleden mevrouw Fredie 
Wüsthoff-Bronkhorst, Frederika Christina Johanna, weduwe van 
de heer Frans Wüsthoff, in de leeftijd van 82 jaar. 
Mevrouw Wüsthoff woonde in Verpleeghuis Antonia in Terborg. 
Voorheen woonde zij aan de Prinses Irenestraat in Gaanderen. 
Woensdag 27 januari was voor haar de crematieplechtigheid in 
Crematorium Yardenhuis Achterhoek in de Slangenburg.

 Donderdag 21 januari 2021 is overleden Wilma Verwaaijen, in 
de leeftijd van 66 jaar.
Wilma woonde jarenlang in Zorgcentrum Elver in Nieuw Wehl. 
Sinds een jaar woonde ze aan het  Waverlo in Didam, waar ze zich 
goed thuis voelde. Woensdagavond 27 januari was er gelegen-
heid om afscheid te nemen van Wilma, in de St. Martinuskerk in 
Gaanderen. 
Op donderdag 28 januari was voor haar de crematieplechtigheid 
in Crematorium Berkenhove in Aalten.

 Zaterdag 23 januari 2021 is overleden mevrouw Riet Steentjes-
Venhoeven, Maria Berendina Christina, weduwe van Jan Steentjes. 
Mevrouw Steentjes is 92 jaar geworden. Ze woonde aan de Oude 
Pinnedijk in Gaanderen. 
Op zaterdag 30 januari was voor haar de uitvaartviering waarna 
ze bij haar man werd begraven op de begraafplaats naast de St. 
Martinuskerk.

 Maandag 25 januari 2021 is overleden mevrouw Thea 
Leuverink, levenspartner van de heer Theo Es, in de leeftijd van 
87 jaar. Mevrouw Leuverink woonde aan de Watertapweg in 
Gaanderen.
Op vrijdag 29 januari is ze in besloten kring gecremeerd in 
Crematorium Yardenhuis Achterhoek in de Slangenburg.

 Zaterdag 6 februari 2021 is overleden mevrouw Marietje 
Kok-Rabelink, Maria Johanna Wilhelmina, weduwe van Anton 
Johannes Kok, in de leeftijd van 89 jaar.
Mevrouw Kok woonde in Zorgcentrum De Pelgrim in Gaanderen. 
Vrijdag 12 februari was voor haar de uitvaartviering in de St. 
Martinuskerk in Gaanderen waarna ze bij haar man werd begra-
ven op de begraafplaats naast de kerk.

 Maandag 15 februari 2021 is overleden de heer Bernard 
Lankveld, Bernardus Antonius, echtgenoot van mevrouw 
Lankveld-Scharenborg, in de leeftijd van 90 jaar.
De familie Lankveld woont aan de Melkweg in Silvolde. Voorheen 
woonden zij aan de Kerkstraat in Gaanderen. 
Op zaterdag 20 februari was voor hem de uitvaartviering in de 
St. Martinuskerk in Gaanderen, waarna hij werd begraven op de 
natuurbegraafplaats Slangenburg in Doetinchem.

Wij geloven dat zij allen rusten in de vrede van onze Heer Jezus 
Christus.
Moge dit geloof en onze gebeden een troost zijn voor allen die 
hun geliefde moeten missen. 
Dat het hen kracht mag geven om hun grote verdriet te verwerken.
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Gaanderen

Gegevens overleden parochianen

Wanneer een geliefd familielid overlijdt, komt er in korte tijd 
heel veel op u af. Veel verdriet en gevoelens van verlies en gemis. 
Er moeten ineens heel veel dingen geregeld worden. Je wordt in 
deze dagen geleefd. En welke keuzes je ook maakt, je wilt het zo 
goed mogelijk doen in de geest van de overledene. 

Wij vragen u beleefd om, ook wanneer u de uitvaart niet in 
samenwerking met de parochiekerk georganiseerd heeft, de 
gegevens van de overledene door te geven aan het secretariaat 
van de geloofsgemeenschap. Dit voorkomt pijnlijke fouten, zoals 
brieven die nog verzonden worden. 
Het secretariaat is per e-mail te bereiken via rkgaanderen@
mlparochie.nl.
U kunt ook een briefje in de brievenbus van de pastorie depone-
ren. Dank u wel. 

Actie Kerkbalans
Ook dit jaar ging de Actie Kerkbalans in Gaanderen 
door. Weliswaar iets anders georganiseerd dan in 
voorgaande jaren, maar gelukkig met een ouder-
wets succes! De actie heeft ongeveer hetzelfde bedrag opgebracht als 
vorig jaar.  Dank u wel! 
Bij de mensen die gewend zijn de bijdrage contant te betalen, wordt 
de envelop nog opgehaald, wanneer de situatie dit weer toelaat. Ook 
u allen alvast hartelijk bedankt voor uw bijdrage.
Hierdoor weten wij ons gesteund voor al het werk dat we – samen 
met vele vrijwilligers – verzetten en de vieringen en activiteiten die 
we aanbieden. Uw bijdrage geeft blijk van uw betrokkenheid bij onze 
kerk. Op deze manier houden we samen onze geloofsgemeenschap 
levend. 
Ook alle vrijwilligers die rondgingen om de enveloppen te verspreiden 
en de mensen achter de schermen, die de actie voorbereid en afgerond 
hebben. 
Namens de Locatieraad H. Augustinus-H. Martinus, bedankt! 



We wensen u allen 
een Zalig Paasfeest!

Mies, Liesbeth, Harry en Henk
 locatieraad Laurentiusgemeenschap

Vieren op het dorp
Oecumenische viering zondag 25 april 
10.00 uur – Mauritiuskerk, Silvolde

Wat zou het geweldig en uitnodi-
gend zijn als de deuren van de kerk 
op deze zondag van het slot kunnen 
en er voor ons allemaal plek is om te 
vieren dat we samen mogen komen 
rond het Licht van Christus, in het 
teken van zijn kruis en geïnspireerd door verhalen uit de bijbel die ons 
vertellen dat mensen de hele heilsgeschiedenis door sleutels zochten 
op de sloten van hun bestaan. Denk bijvoorbeeld eens aan Mozes, die 
door God bijna letterlijk bij de hand genomen moet worden om uit de 
lockdown van zijn twijfel te komen. En wat te denken van Petrus, de 
sleuteldrager? 
Hopelijk zit de boel in onze maatschappij eind april minder op slot, 
kunnen we verhalen delen uit ons dorp en elkaar sleutels reiken naar 
de openheid waar we zo naar verlangen.
Vanzelfsprekend bent u meer dan welkom, maar weet dat we ons in 
ieder geval voegen naar het coronaprotocol dat dan van kracht is. 
U kunt ook - als altijd - meevieren via  https://kerkdienstgemist.nl/
stations/531.

Gebedsviering van Goede Vrijdag
Vrijdag 2 april -19.00 uur

Wie weet het ten diepste?
Wie weet echt wat een ander 
doormaakt
als de nacht valt,
de spoken van het donker de 
geest bevragen,
het zicht dreigt weg te vallen
in de meest afgelegen grotten 
van de ziel?
Wie kent de ander tot op de 
bodem
en kan wakker blijven
als de ander daarmee worstelt?
Wie kan dat?

In zijn lied zingt de Drentse dialectzanger Daniël Lohues: „Elk mens 
hef zich ‘n kruus te dragen.” Ieder van ons herkent dit. Vervolgens 
zegt hij dat al die kruisen hetzelfde zijn, maar dat de ene mens 
een kruis draagt van piepschuim terwijl dat van een ander zwaar 
is als lood.
De volksmond zegt dat je op je kruisweg kracht naar kruis krijgt en 
gelukkig ervaar je dat als iemand je helpt dragen, je even figuur-
lijk het zweet van je hoofd veegt en aandacht voor je heeft. Maar 
de last met alles wat daarbij door je hoofd spookt, draag je zelf: 
een steen op je maag. Dat gold ook voor Jezus, de eerste van ons 
mensen.

Wij nodigen je uit op Goede Vrijdag mee te gaan op Jezus’ kruis-
weg en mee te leven tot voorbij de dood. Pak de steen van jouw 
last op en leg die bij het kruis en breng, als je wilt, een bloemetje 
mee om Jezus op zijn kruis te eren. En als dat in deze tijd van 
pandemie niet kan, kunt u altijd meevieren via https://kerkdienst-
gemist.nl/stations/531.

Piëta uit de Domkerk van Münster 
Foto: Joop Kraan
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Overleden 

21-12-2020 G.A. Gosselink-Brus
23-12-2020 B.W.C. Peters
27-12-2020 A.C. Bergevoet
30-12-2020 W.B.M. Spekschoor-Mellink
01-01-2021 T.B. Mariet-Sprenkeler
11-01-2021 B.M.A. Lukassen-Nijland
12-01-2021 H.T.M. Jansen
24-01-2021 J.A. Koenders
01-02-2021 A. Eversen
03-02-2021 J.B. Willemsen 

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

Silvolde - Varsseveld

VARSSEVELD

Vastenactie 
Vastenactie wil meewerken aan een wereld waarin iedereen, 
waar dan ook, een goed leven kan leiden. Een wereld waar 
mensen zelf werken aan hun waardigheid én beschikken over 
de mogelijkheden en voorwaarden daarvoor. 
Het resultaat? Dat mensen goed voor zichzelf en hun gezin 
kunnen zorgen en dat de welvaart rechtvaardig wordt verdeeld 
binnen gemeenschappen. 
Het thema: Even minderen voor een ander.

Een eerlijke verdeling van welvaart en beschikbare bronnen, 
ook daar willen we als Vastenactie aan werken. En daar kunt u 
ook aan meewerken. Natuurlijk door te doneren, maar u kunt 
ook op andere manieren bijdragen aan een waardig bestaan 
voor iedereen. Door soberder te leven bijvoorbeeld. Niet alleen 
bespaart u daarmee geld, maar u legt ook minder beslag op 
kostbare hulpbronnen als water, elektriciteit en gas. Daarmee 
werkt u gewoon thuis mee aan een rechtvaardige verdeling van 
welvaart over alle mensen. 

Zie ook de informatie in het algemene gedeelte. Let wel: bij 
deze Vreugdebode is geen vastenzakje.

Het nummer waarop de donatie gestort kan worden is:
NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie Den Haag.
Onze dank voor uw bijdrage.

Pasen 2021
Zondag 4 april om 10.00 uur vieren wij, als geloofsgemeenschap, 
het hoogfeest van Pasen met als thema: Wil, moed, liefde en geloof. 
Geïnspireerd door het citaat:’Blijf niet staan bij het graf van herinne-
ring, want het is leeg, maar ga kijken, horen en voelen hoe Hij verder 
leeft in ons mensen’, heeft de viering bij en in ons vorm gekregen.
Pasen is het belangrijkste feest van de christenen. Wij vieren vandaag 
dat Jezus voor altijd leeft. Hij is verrezen. Hij toonde ons dat de dood 
niet sterker is dan het leven en dat liefde sterker is dan haat. Hij leerde 
ons dat God van ons houdt zoals Zijn Vader ook van Hem hield. Dit 
geeft ons hoop en de moed om verder goed te doen.
Kris Gelaude dichtte het met deze woorden: 

   De steen is weg.
   Het graf is leeg.
   En uit de mist
   van kille onmacht
   die ons altijd weer
   in het gezicht slaat,
   stroomt zacht wat licht ons tegemoet.
   Want Hij die dood was, leeft.
   Hoop kan niet meer ontvreemd.
   Er zal een morgen zijn,
   van lachen en van troosten.

   Wij horen op te staan.
   Kom, geef een hand,
   jij die ontmoedigd bent,
   jij met je hoofd gebogen.
   Wij mogen leven zonder angst.
   Het woord dat Hij ons gaf
   brandt in ons hart.
   Wij leren zien wat nog niet is
   met onze diepste ogen.
   Er is een weg gebaand
   voor iedereen
   omzoomd met
   bloesemende bomen.

Of we elkaar bij deze paasviering weer in de kerk kunnen ontmoe-
ten, durven we medio februari niet te zeggen. We verwijzen u voor de 
informatie daarover naar de media en de Nieuwsbrief. U kunt zondag 
4 april om 10.00 uur in ieder geval meevieren via: https://kerkdienst-
gemist.nl/stations/531.

Pasen 2021
Een tip: in de Mauritiuskerk in Silvolde zijn in De Goede Week: 
op Palmzondag om 10.00 uur; Goede Vrijdag om 19.00 uur en 
paaszondag om 10.00 uur een gebedsviering. Ook is er zondag 2 
mei om 10.00 uur een Mariaviering. De viering is via streaming te 
volgen via de website: https://kerkdienstgemist.nl/stations/531.
Voor meer informatie zie de aankondigingen bij Silvolde.

Palmzondag: 
Hij was maar de man op een ezel

Palmzondag is het begin van de Goede Week, waarin we vooruit kijken 
naar wat er te gebeuren staat. 
Jezus, hij was maar de man op een ezel, maar wat brengt hij allemaal 
teweeg. Hij wordt binnengehaald als een koning en de machthebbers 
voelen zich ongemakkelijk met zo’n massa mensen die juichend door 
de straten gaan. 
Op deze dag kijken we vooruit naar de komende week en we weten 
hoe het afloopt. 
We willen op een eigentijdse manier kijken naar wat er zich toen 
afspeelde en hoe we dat kunnen plaatsen in onze tijd. 
Op Witte Donderdag gedenken we het laatste avondmaal dat Jezus 
vierde met zijn leerlingen.
Aan de hand van het schilderij ‘Het avondmaal van de zondaars’ van 
Sieger Köder kijken we hoe deze schilder, die later priester is gewor-
den, dit avondmaal uitbeeldt met hedendaagse figuren.
In het Goede Vrijdagverhaal spelen een paar personen een hoofdrol: 
wie was die Judas, wie was Pilatus, Kajafas, Simon van Cyrene, en 
natuurlijk Jezus zelf? Kijken we naar hun handelswijze en vragen we 
ons af of er niet in ieder van ons soms iets van de ene of de andere 
persoon schuilt.
Indringende vragen die we misschien niet zo graag willen beantwoor-
den. En  dan ‘die man op de ezel’, hoe ging hij om met de weg die hij 
moest gaan?
Wilt u met ons nadenken over de mensen die mochten aanzitten of 
over de personen in het lijdensverhaal, volg dan de palmzondagviering 
op 28 maart om 10.00 uur.
U kunt ook met ons meevieren via: https://kerkdienstgemist.nl/
stations/531.

Mariaviering 
In deze viering staan we stil bij Maria; bij haar plaats in ons 
leven. Al eeuwenlang neemt Maria een bijzondere plek in de 
Kerk in. In talloze kerken en kapellen vinden mensen spontaan 
de weg naar het Mariabeeld.
Bij mij thuis heb ik ook zo’n plek; het Mariabeeld uit de 
Laurentiuskerk van Varsseveld heeft een stille plek voor gebed 
en een kaarsje gekregen. Om de betekenis van die Maria-
devotie beter te verstaan, is het voldoende om even stil te staan 
bij de indrukwekkende werkelijkheid van haar leven: de weg die 
zij gegaan is, eerst als jong meisje, dan als moeder  en ten slotte 
als de eerste onder de leerlingen. Maria heeft een spoor getrok-
ken door deze wereld, een spoor waarin mensen zich veilig en 
begrepen voelen. Een spoor dat in stilte, liefde en eenvoud leidt 
naar Gods mens-geworden Zoon, Jezus Christus.
De Mariaviering kunt u zondag 2 mei om 10.00 uur meevieren 
via: https://kerkdienstgemist.nl/stations/531.

Actie Kerkbalans
Herinnering: Bij de vorige Vreugdebode 
ontving u bericht over Actie Kerkbalans. Velen 
hebben de envelop op de post gedaan. U nog 
niet !?! Daarom deze herinnering.
In de envelop is een antwoordenvelop met postzegel en voorzien van 
het postadres. U vult uw gegevens in, doet het antwoordpapier in de 
envelop en die envelop op de post. Wij danken u voor uw bijdrage!

Foto: Susan Spekschoor



Actie Kerkbalans 
‘Geef vandaag voor de kerk 
van morgen’

De Actie Kerkbalans is dit jaar op aangepaste wijze uitge-
voerd: de enveloppen konden dit jaar niet aan de deur worden 
opgehaald vanwege de Covid-19- regelgeving. 
Daardoor is het aantal retourenveloppen drastisch lager dan in 
eerdere jaren. 
Mocht u de envelop nog thuis hebben liggen, wilt u die dan 
alstublieft alsnog bij ons secretariaat aan de Hoofdstraat 39 
afgeven of in de brievenbus doen? 

Mocht u daartoe niet in de gelegenheid zijn, dan kunt u toch uw 
bijdrage overmaken naar bankrekening:
   NL40 ABNA 0936 2497 57
t.n.v. RK Parochie Maria Laetitia, inzake H. Georgius Terborg. 

We hopen dat we op uw steun kunnen rekenen, zodat onze 
lokale Terborgse activiteiten en die in onze Parochie Maria 
Laetitia voortgezet kunnen worden. Alvast hartelijk dank.

De werkgroep Nieuw Begin,
Jos Kunze, Henk Steentjes, Annet Heijnst, Antoon Morsink, 

Els Bakker en Fred Jansen

Verjaardagen
- De heer S. Salemink   85 jaar 
- De heer P. de Meijer   85 jaar
- De heer F. Kuijer   93 jaar 
- Mevrouw B. van Hagen-Kleverwal   88 jaar
- Mevrouw V. de Bakker-van Gaalen   90 jaar
- Mevrouw J. Stienissen-Thijssen   88 jaar
- Mevrouw A. yten Brincke-Westhof   95 jaar
- De heer J. Kaalberg    90 jaar
- Mevrouw E. Arentsen-Ticheloven   95 jaar
- Mevrouw M. van Aalst-Neve   92 jaar
- Mevrouw H. Nobel-Meurs    86 jaar
- Mevrouw Th. Van Aken-Aalbers   89 jaar
- Mevrouw Th. Dernison-Besseling   80 jaar
- Mevrouw M. Zweers    80 jaar
- Mevrouw J. van Niersen-ter Steeg   80 jaar
- De heer H. Kremer    80 jaar
- De heer Th. Van Aken    80 jaar
Namens de geloofsgemeenschap, van harte gefeliciteerd!

Overleden
- Mevrouw A. Peters-Hakvoort  82 jaar
- De heer J. Kaalberg    90 jaar
Nemen we hen mee in onze gebeden.

Terborg
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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

Predikant protestantse 
gemeente

Het is alweer bijna anderhalf jaar geleden 
dat wij afscheid hebben genomen van ds. 
Peter Israël, als predikant van de protestantse 
gemeente Etten, Terborg en Ulft. Peter was 
altijd enorm betrokken bij de oecumene en 
in het bijzonder bij onze Terborgse activiteiten zoals de gezamenlijke 
kerkopenstelling met Kerstmis en de organisatie van de Lichtstoet.
Vanaf 28 februari is ds. Jan Fischer in de protestantse Sint Joris en 
Barbarakerk als predikant verbonden aan de protestantse gemeente. 
Wij wensen hem alle geluk en veel werkplezier.

Werkgroep Nieuwe Begin
Foto: Opgang Protestantse Gemeente Emmen Zuid

Mariakapel
Al langer dan een jaar liggen alle activiteiten waarin we als parochi-
anen bij elkaar komen helemaal stil. Dat we gelijkgestemden niet 
kunnen ontmoeten en niet met elkaar kunnen delen in ons geloof is 
een groot gemis. Wij houden het vol vanuit Geloof, Hoop en Liefde. 
Geloof in God, ten diepste hopend op betere tijden waarin we onze 
liefde weer kunnen delen.
Ondertussen voorziet onze Mariakapel in een behoefte en zijn we erg 
blij dat er iedere dag zo veel kaarsjes worden opgestoken. Vrijwilligers 
openen dagelijks de deuren, zorgen voor voldoende kaarsen, houden 
de kapel schoon en zorgen voor verse bloemen of een plantje.

Recent zijn er bezoekers die niet alleen een kaarsje opsteken, maar 
ook een beeldje plaatsen. Beeldjes die duidelijk afkomstig zijn van een 
ander geloof dan het christendom. Wat doen we daarmee? Kan dat 
wel? In een Mariakapel! De meningen zijn verdeeld.
Maar als het om andere geloven gaat, moeten we dan niet beginnen 
met een bekentenis? Want kijken we terug in de geschiedenis, dan 
moeten we eerlijk zijn: het christendom heeft een deprimerende staat 
van dienst als het gaat om de ontmoeting met andersgelovigen. Daar 
willen we toch niet aan mee doen? 
Laten we Jezus volgen in zijn eenvoudige lessen van naastenliefde. 
Onze eerste verantwoordelijkheid als volgelingen van Jezus is om 
mensen van andere religies met hetzelfde respect te behandelen als 
wij zouden willen ontvangen. Als je vriendelijk en respectvol omgaat 

met volgelingen van andere religies, dan ben je niet ontrouw aan Jezus; 
je bent juist trouw aan Hem. Heb je naaste lief en God boven alles.

Tekst en foto: Jos Kunze
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Grotestraat 49  |  Gendringen  |  (0315) 68 14 73  |  www.blumergendringen.nl 

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

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.

Hier komt 

vanaf de volgende editie 

de advertentie van

het nieuwe bedrijf 

Jansen Terborg.

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

Adressen en bankgegevens van de geloofsgemeenschappen Parochie Maria Laetitia

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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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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