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Op 1 september 2020 werd Paulus Tilma benoemd als kandi-

Bezinningsavond voor parochianen over roeping en priesterschap
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daat-priester voor onze parochie. In gedachten zie ik ons nog

Parochiecadeau bij gelegenheid van priesterwijding diakenTilma
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Hartjesactie van de locatie OLV/H.-Geest Doetinchem
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Geen uur verloren tijd!, gesprek met Riek Wolsink-van Gelder

Pastoraal team
Hans Pauw, pastoor
tel. 06 - 30 16 29 27,
e-mail: h.pauw@mlparochie.nl
Marcel Smits, priester
tel. 0315 - 34 60 20,
e-mail: m.smits@mlparochie.nl
Paulus Tilma, diaken
tel. 06 - 14 18 12 36,
e-mail: p.tilma@mlparochie.nl
Berrie Daalhuizen, pastoraal werker
tel. 024 - 34 30 389,
e-mail: b.daalhuizen@mlparochie.nl
Jos Brugman, diaken
tel. 0315 - 32 73 81,
e-mail: j.brugman48@gmail.com
Voor persoonlijke vragen kunt u terecht bij
bovengenoemde pastores.
Overige vragen kunt u neerleggen bij het centraal
secretariaat van de parochie
Parochiebestuur
Anja Dijcker, secretaris
tel. 0314 - 33 55 47,
e-mail: bestuur@mlparochie.nl
Centraal secretariaat Parochie Maria Laetitia
Kantoor en bezoekadres:
Pastoor Vernooystraat 7, 7071 BR Ulft
tel. 0315 - 34 20 44,
e-mail: secretariaat@mlparochie.nl
Openingstijden secretariaat: woensdag en vrijdag
van 09.00 - 11.30 uur
Rekeningnummers parochie:
NL40 ABNA 0414 1676 27
NL19 RABO 0156 5694 50
Internet
U kunt de parochie vinden op: www.maria-laetitia.nl
Like ook ons facebook.com/parochiemarialaetitia
Weekwachtnummer: tel. 0315 - 82 03 99
Uitsluitend voor aanvragen ziekenzalving,
ziekenzegen en melden van overlijden.
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waren we daar even neergestreken voor de lunch en maakten onze eerste plannen. Het
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coronavirus was toen behoorlijk naar de achtergrond gedrongen. Ik bereidde mijzelf
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diakenwijding, priesterwijding, eerste heilige Mis. Maar corona sloeg terug! Een nieuwe

Kinderkamp en Tienerkamp 2021

13
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Etten:
Stichting Huis van Marabout in coronatijd
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Doetinchem:

Voor onze jonge collega was de start in het pastoraat vol beperkingen, maar hij liet zich
niet uit het veld slaan. Zelfs niet toen hij zijn eerste preek in de kerstnacht moest houden
in een lege kerk. In de liturgie spreidde hij steeds meer zijn vleugels uit. Op alle locaties
liet hij zich horen en zien. Tijdens de carnavalsviering pakte hij zijn accordeon en zong

Locatieraad en Pastoraatgroep, Lr & Pg

listen. Achter de schermen hielp hij met zijn technisch inzicht bij de opstart van de Kerk
TV, uitzendingen vanuit het eucharistisch centrum in Doetinchem. Op het youtubekanaal
van onze parochie verschenen zelfgemaakte filmpjes voor kinderen die steeds mooier en
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professioneler werden. In hagel en stormwind liep hij een kruisweg van vier kilometer in
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Gaanderen en mediteerde bij de staties. Plannen werden gesmeed met vrijwilligers om
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Silvolde - Varsseveld:

in de toekomst gezinszondagen te organiseren. Mensen werden bezocht, misdienaars bij
elkaar gebracht, er werd gedoopt en begraven, alles voor de eerste keer en onder nietnormale omstandigheden. Ik geef het je te doen!

Ter bede varen Gebedsviering zondag 6 juni
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Pinksteren – Verwaaide taal
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Terborg:

gebukt onder de beperkingen van de coronamaatregels. Hoe het feest er precies uit zal
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gaan zien, is nog niet met zekerheid te zeggen, maar het zal helaas bescheiden van opzet
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zijn. Toch is de vreugde er niet minder om. We zijn blij en dankbaar omdat de Kerk wordt
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Renovatie van 1955
is weer zichtbaar (20)

Nu breekt de tijd aan van zijn priesterwijding en eerste heilige Mis. Nog steeds gaan we

Nieuw leven - nieuw begin

verrijkt met een jonge en talentvolle priester die leeft en werkt vanuit een diepgeworteld
geloof. We zijn blij en dankbaar dat hij in ons midden zijn dienstwerk is begonnen.
Diaken Paulus Tilma wordt priester gewijd en toch blijft hij óók diaken. Vind u het gek
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Afscheid van het kerkje
(15)
in Wijnbergen

met verve een preeklied voor ‘zijn lieve Heer’. Dat maakte grote indruk op de carnava-

Breedenbroek - Dinxperlo:

Azewijn/Ulft/Varsselder
vreugdebode@mlparochie.nl
Breedenbroek/Dinxperlo
Peter Tadema: p.tadema6@kpnplanet.nl
Doetinchem
Gerard Bomers: g.bomers@planet.nl
Doetinchem (Wijnbergen De Huet)
Joop Caerteling: joopcae@gmail.com
Etten			
		rketten@mlparochie.nl
Gaanderen 		
Ria Aarntzen: h.r.aarntzen@gmail.com
Gendringen/Megchelen/Netterden
Ton Steentjes: tonenliannesteentjes@outlook.com
Silvolde/Varsseveld
Gerda van Aken: mauritiuskerk@gmail.com
Terborg		
Els Bakker:info@bakkereventsupport.nl

samen zitten op een zonnig terras aan het Simonsplein in

dat ik dit schrijf? Denk er dan nog eens goed over na. Het diaconaat, de liefdewerDe redactie behoudt zich het recht voor om stukken
te bewerken, in te korten, te verplaatsen naar een
volgende editie of niet te plaatsen, mede afhankelijk
van de ruimte in de Vreugdebode.
De informatie in deze uitgave is met de grootst
mogelijke zorg samengesteld. Uitgever en auteurs
zijn niet aansprakelijk voor mogelijke handelingen
en/of beslissingen gebaseerd op geplaatste
informatie.

Verspreiding:7 x per jaar.Eén exemplaar per ingeschreven adres in parochie-administratie, na lokale gemeenschappelijke en openbare plaatsen (bibliotheek, Trefkuul, etc.).

Kopij voor de volgende uitgave van de Vreugdebode kunt u vóór 7 juni 2021
per mail sturen naar een van de locatiecorrespondenten (zie hiernaast).
De uitgave van de Vreugdebode 4 verschijnt 25 juni 2021.
Foto’s/illustraties moeten minimaal 1 MB zijn. Als aparte bijlage (JPEG) meesturen.

ken, de caritas, horen tot de roeping en zending van iedere gedoopte. Voor de gewijde
bedienaren is het diaconaat niet zozeer een eerste stap of opstapje naar een ‘hoger
ambt’ – want welk ambt is in het licht van het evangelie hoger dan dat van dienaar?
Jezus wilde niets anders zijn! Het gaat veel meer om het inoefenen van een blijvende
grondhouding. De dienende liefde is het fundament van ons gelovig leven dat we steeds

Nieuw leven nieuw begin

(21)

opnieuw gestalte mogen geven, ieder met eigen gaven en talenten, met eigen roeping.
Hans Pauw, pastoor
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Parochie-cadeau
bij gelegenheid
van priesterwijding diaken
Tilma

Waar begin je
aan?
Bezinningsavond voor
parochianen over roeping
en priesterschap
Op zaterdag 5 juni wordt
diaken Paulus Tilma tot
priester gewijd.
Het is gebruikelijk dat
een wijdeling in de week
voorafgaand
aan
die
wijding op retraite gaat om
zich te bezinnen, maar waarom zouden wij ons als parochie ook
niet bezinnen op zijn wijding?
Wat is roeping eigenlijk en wat betekent het om in deze tijd
priester te worden? We hebben Patrick Kuipers, rector van de
priesteropleiding van ons bisdom, uitgenodigd om samen met
ons over deze vragen na te denken aan de hand van de wijdingsbeloften die Paulus uit gaat spreken. U bent van harte welkom!
Waar?
Mariakapel OLV Kerk, Pr. Hendrikstraat 36, Doetinchem
Wanneer?
Woensdagavond 2 juni:
19.00 uur: eucharistieviering (rector Kuipers en pastoor Pauw)
19.45 uur (aansluitend): start bezinningsavond
Opgeven?
Bij het secretariaat van de geloofsgemeenschap Doetinchem
Telefonisch maandag, woensdag en vrijdag tussen 9.30 en
12.00 uur op tel. 0314 - 39 10 91 of per e-mail: rkdoetinchem@mlparochie.nl.
Foto: Ton Harbers

Priesterwijding en eerste H. Mis
door Paulus Tilma
We hadden gehoopt op een groot parochiefeest. Door onzekerheid
over de dan geldende coronamaatregelen zal het echter allemaal wat
bescheiden van opzet zijn. Toch hopen wij dat vele mensen deelgenoot
mogen zijn van deze vreugdevolle gebeurtenis.
Priesterwijding:
zaterdag 5 juni 10.30 uur in de St. Catharinakathedraal te Utrecht
Eerste H. Mis:
Zondag 6 juni 11.00 uur in de OLV Tenhemelopneming te
Doetinchem
Danklof:
Zondag 6 juni 16.00 uur in de OLV Tenhemelopneming te
Doetinchem.
Aanwezigheid bij de priesterwijding in Utrecht kan alleen op uitnodiging. Voor de eerste H. Mis en het danklof is aanmelden mogelijk via
het secretariaat van de locatie Doetinchem (alleen telefonisch).
Alle vieringen zijn te volgen via Livestream:
zie onze website: www.maria-laetitia.nl
4
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Prosternatie…
Een mens werpt zich ‘plat ter aarde’ als teken van
aanbidding of overgave aan God. Het staat al in
de psalmen geschreven: “Komt, werpen wij ons
aanbiddend ter aarde, knielen wij neer voor Hem
die ons schiep.” (Psalm 95 v.6) Deze psalm wordt
dagelijks gebeden ter uitnodiging aan het begin
van het getijdengebed van de kerk. Het is de meest
intense gebedshouding die voorkomt in verschillende godsdiensten.
In onze rooms-katholieke kerk maakt prosternatie
deel uit van de officiële liturgie. Zo prosterneren
wijdelingen zich tijdens de litanie van alle heiligen,
voorafgaand aan hun wijding. Het is een teken van
hun totale overgave aan God. Ook aan het begin
van de plechtige kruisverering op Goede Vrijdag
prosterneert de celebrant zich in stilte en ontzag
voor de Heer die zijn leven voor ons heeft gegeven.
En het kan worden gedaan ter aanbidding van het
heilig sacrament. Bij al deze prosternaties laat
men het voorhoofd rusten op de bovenkant van de
handen. Soms spreid men echter de armen wijd in
de vorm van het kruis.

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
opdragen 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

Hartjesactie
Op initiatief van de diaconie van de locatie OLV/H. Geest Doetinchem heeft de parochiële diaconie het uitgewerkte idee omarmd en er actief aan meegedaan. Om hen een hart onder de
riem te steken, kregen alle parochianen van 80-plus een kaart met een hartje en onderstaande tekst. Deze kaarten zijn door de bezorgers van de Vreugdebode bezorgd.
Waarvoor onze hartelijk dank.
In de tekst van de kaart staat onder meer: ’Het coronavirus heeft
de wereld een beetje anders gemaakt. Ook uw leven is er met alle
beperkingen niet gemakkelijker op geworden. Gewoon menselijk
contact, zo wezenlijk voor het leven, is zo goed als onmogelijk.
Langs deze weg wil de parochiële diaconie u een hart onder de
riem steken. In gebed zijn we met elkaar verbonden.’
Dit met elkaar verbonden zijn is sinds enige tijd ook mogelijk via
de livestreams zoals:
-w
 ww.maria-laetitia.nl/ blokje livestreams op youtube en
- locatie livestreams: kies optie locaties op de youtube
parochiepagina.
Wij denken op deze manier als diaconie van de parochie eraan te
hebben bijgedragen de betrokkenheid te vergroten en eenzaamheid
te verkleinen.
Pastorale team en parochiële diaconie Parochie Maria Laetitia
Foto: Ton Harbers
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Geen
uur
verloren
tijd!
In de thema-artikelen rond Caritas
wordt in elke editie geschreven over
een praktische invulling ervan. Voor dit
artikel staan ‘belangeloosheid, liefde
en zorg’ centraal. Diaken Paulus Tilma
verwoordt het als volgt: „De christelijke
naastenliefde volgt de liefde van Jezus
na. Hij is ons voorgegaan in een weg van
belangeloze liefde. In Zijn leven heeft hij
laten zien dat de weg naar geluk, naar
een leven in verbondenheid met God
en de mensen om een gevende houding
vraagt. In ons leven zijn we vaak geneigd
om meer aan onszelf te denken dan aan
het welzijn van anderen. Maar de zorg
voor de naaste brengt uiteindelijk meer
vrucht voort dan wanneer we alleen voor
onszelf zorgen. Jezus heeft ons dat laten
zien door zijn eigen leven te geven uit
liefde voor alle mensen om ons op die
wijze tot God te brengen.”

Rieks Paedjen is een klein paadje
van de pastorie naar het kerkhof
achter de Sint-Martinuskerk. Omdat
de vrijwilligers vonden dat er wel
een straat naar Riek genoemd mocht
worden, is deze geste gedaan.

6
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Stille diplomatie
Op zoek naar iemand die belangeloze
zorg in de praktijk brengt, leren we
dat zulke mensen tegenwoordig met
een lampje gezocht moeten worden.
Het zijn immers stille diplomaten. Veel
van zulke activiteiten kunnen namelijk
alleen slagen door vertrouwelijkheid,
geduld en uithoudingsvermogen.
Riek Wolsink-van Gelder is zo’n stille
diplomaat. Zo’n ‘belangeloze zorger’,
begaan met het welzijn van anderen en
zichzelf daarbij wegcijferend.
Mensen kennen Riek van haar werk als
voorzitter van de Martinusparochie in
Gaanderen, maar dat stokje heeft ze
overgedragen. Wat niet wil zeggen dat
Riek gestopt is.
Op dinsdag is ze altijd op het secretariaat te vinden en naast werkzaamheden
en overleg is er dan tijd voor een praatje
met de vrijwilligers. Het valt meteen op
hoe vertrouwelijk de band van Riek
is met de mannen en vrouwen. Niet
onlogisch, want vaak heeft ze hen nog
zelf gevraagd om vrijwilliger te worden.
Ingegeven doordat iemand een goede
vakman was, maar door ziekte of
pensioen uit het arbeidsproces ging. Of
omdat iemands vrouw Riek belde dat
haar man zich stierlijk verveelde. Daar
weet ze nog altijd wel een oplossing
voor.
Het leven als leerschool
„Het is me met de paplepel ingegeven”, zegt Riek Wolsink.
„Bij ons thuis - met zeven kinderen was het heel normaal om oog te hebben
voor onze naasten in ons kleine stadje
Ravenstein, aan de Maas, vlak bij Oss.
Zeker de zwakkeren en de kleine man:
arbeiders, mensen die moeilijk rond
konden komen.
Mijn vader was koster en veel mensen
kwamen aan de deur. Dat betekende
dat we als kinderen veel meekregen:
vreugde, maar ook leed om ons heen.
Het was ook niet ongewoon dat we
voor hand- en spandiensten werden
ingezet. Feitelijk wist ik niet beter dan
dat het zo hoorde. Je inzetten voor je
naasten.”
Toen haar moeder langdurig ziek
werd, werd van Riek verwacht dat ze
als 14-jarige de huishoudelijke taken
voor haar rekening nam en van school
ging. Gelukkig boden de nonnen toen moeder weer beter was - haar
gelegenheid om in hun zustershuis
aan de slag te gaan voor langere
periode. Riek beschouwt dat als haar
‘huishoudschool’.

Kinderwagens
Door haar huwelijk met Hans Wolsink
kwam ze ruim 65 jaar geleden naar
Gaanderen. Eerst woonden ze bij
Hans’ ouders in, later hadden ze een
eigen stek, vlak bij waar ze nu al heel
lang wonen. Waar iedereen ervanuit
gaat dat huwelijken bijna automatisch
gezegend worden met kinderen, bleef
dat geluk uit. Een enorm groot verdriet
was dat in hun leven. Eerst hoop en
bid je dat het misschien toch nog goed
komt, vervolgens moet je een enorme
dreun verwerken omdat je liefste wens
niet in vervulling was gegaan. Voor
Riek en Hans blijft hun ongewilde
kinderloosheid na-echoën. „Vroeger
als ik kinderwagens zag en soms heb ik
dat nog. Dat ik mensen hoor vertellen
over kinderen en kleinkinderen en dat
ik daar verdrietig om wordt. Dat laat
ik niet merken, de mensen zijn terecht
trots… maar het doet me wat.”
Belangen behartigen, ook politiek
Het was haar toenmalige huisarts Van
Breukelen die, toen ze wist dat ze geen
moeder ging worden, haar dringend
aanspoorde. „Je moet eruit, nuttige
dingen doen, zorg voor afleiding.
Ga naar de vrouwenvereniging, daar
ontmoet je mensen.”
Of de dokter een visionair was… Riek
kwam, zag, voelde zich er thuis en
klom op van lid tot bestuurder, vervolgens plaatselijk voorzitter en tenslotte
tot voorzitter voor alle verenigingen
in Gelderland. „Ik voelde me er thuis.
Het maakte dat ik mezelf verder kon
ontwikkelen.”
Het centrale onderwerp van de
vrouwenverenigingen in de jaren
zeventig was uiteraard emancipatie
en vergeet niet dat vrouwenorganisaties stem gaven aan wat er speelde
in de huishoudens van arbeiders en
hun gezinnen. Haar inzet viel ook de
politiek op en dat resulteerde in een
zetel in de Provinciale Staten namens
het CDA. Daar is ze drie termijnen - 12
drukke jaren - actief geweest. „Avondaan-avond, dwars door de provincie.
Vele overleggen, veel kilometers, veel
uren.” Maar altijd met de zwakkeren
voor ogen. Bijvoorbeeld bij de opvang
van moeilijk opvoedbare kinderen. Of
bij de keuze voor de vestigingsplaats
van een ziekenhuis. „Daar heb ik stem
aan willen geven. Aan de politieke
en bestuurlijke tafels laten doorklinken hoe besluiten en voornemens van
de provincie invloed hebben op het
leven en welzijn van de kleine man,

zijn vrouw, kinderen, hun huis. Hun
welstand, maar ook hun onmacht en
armoede.”
Je kunnen inleven!
Na Rieks periode als statenlid werd het
tijd om dichter bij huis actief te worden.
Dat werd in 1987 het voorzitterschap
van het parochiebestuur. Daar bleef
het niet bij, want wat veel mensen niet
overzien, is de hoeveelheid activiteiten die ze buiten het bestuurswerk in
stilte verrichtte en verricht. Inderdaad,
in stilte. Het lukt nauwelijks om dat
allemaal op papier te krijgen. Zo is ze al
decennia mantelzorger, was ze taaldocent voor Turkse mensen in de buurt
(„De kinderen zeggen nog altijd: ‘Hallo,
tante Riek’, als ik voorbij fiets…”),
kookt ze voor een buurman, brengt ze
communies thuis, gaat op ziekenbezoek, stuurt een mooie kaart of pleegt
telefoontjes om te horen hoe het met
de mensen gaat. En dat is echt maar
een fractie van de belangeloze zorg die
ze verricht.
„Achter voordeuren speelt zich vaak
leed af bij mensen die niet zo snel om
hulp durven te vragen. Van huis uit heb
ik daar een antenne voor. Daarbij gaat
het erom of je je kunt inleven in mensen
en om het vertrouwen dat mensen in je

hebben niet te beschamen. Bovendien:
ik wil en ga niet dwingen, niet overreden. Laat mij bouwsteentjes aandragen
waarmee mensen hun eigen besluiten
kunnen nemen. Soms lukt mij dat niet,
maar dan ken ik vaak weer iemand die
wel de juiste hulp kan bieden.”
Bijzonder dankbaar
Onderwerp van dit Caritas-artikel is
de belangeloosheid van de zorgverlener. Belangeloosheid omdat je je eigen
belang wegcijfert. „Je moet bij jezelf
blijven. Doen wat bij je past. Ik ben heel
rijk dat ik dit mag en kan doen. Mijn
verstand is goed, ik kan nog fietsen
en mijn telefoon rinkelt vaak. Ik heb er
geen dag spijt van gehad dat ik - met
ondersteuning van Hans - mijn leven
zo heb mogen inrichten. Geen uur
was verloren tijd en ik heb er heel veel
voor terug gekregen. Dankbaarheid,
warmte, liefde en geluk! Lieve mensen
om ons heen, mensen die zich ook om
ons bekommeren, mensen die mijn
werkzaamheden hebben overgenomen zodat zij - als ik er geen bijdrage
meer aan kan leveren - ervoor zorgen
dat gedaan wordt wat moet worden
gedaan' Misschien op een andere
manier dan ik, maar ook ik heb de
vrijheid gekregen om er op mijn manier

Op dinsdagmorgen tussen overleg en werk toch
even op ‘inspectie’ bij de vrijwilligers van de
klus- en tuinploeg.

invulling aan te geven. Daar ben ik
dankbaar voor."
Hoe stond het ook alweer in Paulus
Tilma’s inleiding bij dit artikel? De zorg
voor naasten brengt meer vrucht voort
dan dat we alleen voor onszelf zorgen.
Michiel Pouwels
Foto's: Ton Harbers
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St. Jozef, stille voorspreker,
steun en gids
Over het St. Jozefjaar en de brief Patris Corde van paus Franciscus
Onderweg als toerist lopen mijn vrouw en ik in plaatsen die we
bezoeken, de kerk(en) binnen. Voorbij de religieuze beleving vertelt
elke kerk ook iets over het cultureel erfgoed van de streek. Bij mijn
rondgang ben ik altijd op zoek naar beeltenissen van het kerstverhaal en ik betrap me er regelmatig op dat ik me bij het bekijken
van een schilderij, sculptuur of raam concentreer op moeder en
kind. In elke kerstgroep zien we St. Jozef, Maria en Jezus, maar ik
heb amper oog voor de vader. Het was tijdens een reis door Israël
dat ik me dit in Nazareth bewust werd. Op de plek waar het gezin
van Jozef, de timmerman, geleefd had, vertelde een man die Jozef
verbeeldde diens verhaal. Plots kreeg de voedstervader van Jezus
mijn aandacht en begon ik me te realiseren hoe belangrijk zijn rol is
geweest in de heilsgeschiedenis van ons christenen. Geen wonder
dat paus Pius IX hem uitriep tot beschermer van de universele kerk
en dat velen in hem hun patroonheilige zien.
Patris Corde, met het hart van een vader
In Silvolde wilden we ons in de gebedsviering van maart, de maand
aan St. Jozef gewijd, door hem laten inspireren. Bij de voorbereiding
heeft paus Franciscus ons bij wijze van spreken bij de hand genomen,
want hij riep dit jaar uit tot St.Jozefjaar. Daarbij schreef de paus de
apostolische brief ‘Patris Corde’, met het hart van een vader, waarin
hij schrijft dat wij in de vaak onopgemerkte St. Jozef ‘een voorspreker,
steun en gids in moeilijke tijden’ kunnen vinden. De brief van onze
paus is te mooi en inspirerend om voorbij te laten gaan.
Bij de bron
De paus begint zijn verhaal bij de bron, de bijbel: ‘Met het hart van
een vader: dat is hoe Jozef hield van Jezus, die alle vier Evangeliën
beschrijven als ‘de zoon van Jozef’. Matteüs en Lucas, de twee evangelisten die het meest over Jozef spreken, vertellen ons heel weinig, maar
genoeg zodat wij op waarde kunnen schatten wat voor vader hij was,
en de missie die hem werd toevertrouwd door de voorzienigheid van
God.’
Ik lees mee en zie hoe Lucas, de verhalenverteller, ons vertelt over
Maria’s boodschap, de tocht naar Bethlehem, de geboorte van Jezus in
de stal en het koor van de engelen als boodschappers voor de herders.
Lucas vertelt ook over de ster en de wijzen met de waarschuwing voor
Herodes’ boze plannen, Jezus’ opdracht in de tempel tot en met de
jonge puber die zich afzondert van zijn ouders om in de tempel in
discussie te gaan met de schriftgeleerden.
Voor de rol van Jozef moeten we naar Matteüs, die het verhaal zo
schrijft dat je makkelijk in zijn huid kunt kruipen. Als Jozef hoort dat
Maria buiten hem om zwanger is, maakt hij plannen om op een nette
manier van haar af te komen. Dan is er de engel die hem in een droom
van Godswege vraagt het kind te accepteren en het de naam Jezus te
geven omdat Hij ‘het volk zal redden van de zonden’. Nog driemaal
grijpt de engel in. Hij helpt Jozef zijn verantwoordelijkheid te nemen
als Herodes op het punt staat Jezus te doden en wijst hem vanuit
Egypte de weg terug naar Israël en later Nazareth, waar Jezus, zo
schrijft Lucas, verder opgroeit en toeneemt in wijsheid en steeds meer
in de gunst komt van God en van de mensen.
Naar vandaag
Paus Franciscus brengt St. Jozef als mens naar vandaag: ‘Nu, honderdvijftig jaar nadat hij werd uitgeroepen tot Patroon van de Katholieke
Kerk door de zalige Pius IX (8 december 1870), zou ik graag wat
persoonlijke reflecties delen over deze bijzondere figuur, die onze
eigen menselijke ervaring zo nabij is. Want zoals Jezus zegt: ‘uit de
overvloed van het hart spreekt de mond’ (Mt 12:34).
8
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Van de Bestuurstafel
Mijn verlangen om dit te doen groeide tijdens deze maanden van
pandemie, toen we te midden van de crisis hebben ervaren hoezeer
‘onze levens worden samengeweven en onderhouden door gewone
mensen, mensen die vaak over het hoofd worden gezien. Mensen
die niet verschijnen in tijdschriften- en krantenkoppen, of op de
laatste televisieshow, maar die wél, juist in deze dagen, vormgeven
aan de beslissende gebeurtenissen van onze geschiedenis. Doktoren,
verplegenden, winkeliers en supermarktpersoneel, schoonmakers,
transportwerkers, mannen en vrouwen die werken om essentiële
diensten te leveren en de openbare veiligheid te bewaken, vrijwilligers,
priesters, mannelijke en vrouwelijke religieuzen, en zo vele anderen. Zij
hebben begrepen dat niemand alléén wordt gered… Hoeveel mensen
oefenen zich elke dag in geduld en bieden hoop door verantwoordelijkheid te delen. Hoeveel vaders, moeders, grootouders en leraren
laten aan onze kinderen zien, op allerlei kleine dagelijkse manieren,
hoe je een crisis kunt aanvaarden en ermee omgaan: door hun routines te veranderen, vooruit te kijken en de praktijk van het gebed aan
te moedigen. Ieder van ons kan in Jozef, de man die onopgemerkt
voortgaat, een voorspreker ontdekken, een steun en gids in moeilijke
tijden. De heilige Jozef herinnert ons eraan dat zij die verborgen of in
de schaduw lijken te staan, een onvergelijkbare rol kunnen spelen in
de heilsgeschiedenis. Een woord van erkenning en dankbaarheid is op
zijn plaats voor hen allen.’
Met het hart van een vader
Na zijn woorden vol respect, steun en bemoediging voor ons allemaal
eert de paus St. Jozef door hem te karakteriseren als ‘een geliefde
vader wiens grootheid is dat hij de echtgenoot van Maria was en de
vader van Jezus. Hij stelde zijn liefde ten dienste van de Messias die
opgroeide tot volwassenheid in zijn huis’.
Daarom is Sint Jozef door het christelijk volk altijd vereerd als een
vader. Voor Jezus was hij een tedere en liefhebbende vader. Hij leerde
Hem lopen door Hem bij de hand te nemen; hij was voor Hem als
een vader die zijn kind optilt naar zijn wangen, zich over Hem heen
buigt en Hem te eten geeft. In Jozef zag Jezus de tedere liefde van
God. Jozef laat ons zien dat geloof in God ook het geloof inhoudt dat
Hij zelfs door onze angst, onze kwetsbaarheid en onzekerheid heen
werkt. Hij leert ons ook dat we te midden van de stormen van het
leven nooit bang moeten zijn om de Heer onze koers te laten zetten.
We willen vaak zelf volledig de regie hebben, maar God ziet altijd het
grotere plaatje.
Neem het moment waarop Jozef, diep verontrust door Maria’s mysterieuze zwangerschap, besluit om ‘haar in stilte weg te sturen’. Een
engel helpt hem om zijn ernstige dilemma op te lossen en gehoorzaamheid maakt het Jozef mogelijk zijn moeilijkheden te boven te
komen en Maria te sparen. Het is zo’n voorbeeld van dingen die ons in
het leven overkomen en waarvan we de betekenis niet begrijpen. Onze
eerste reactie is vaak teleurstelling en opstandigheid. Jozef zet zijn
eigen ideeën opzij om de loop van de dingen te aanvaarden en om ze,
hoe mysterieus ze ook schijnen, te omhelzen, om er verantwoordelijkheid voor te nemen. Jozef toont zich een gehoorzame, aanvaardende
vader, want de geestelijke weg waarop hij ons voorgaat, is er niet een
die uitlegt, maar die aanvaardt. Het is bij Jozef zeker geen passieve
berusting; hij is moedig en vastberaden actief. Ook wij kunnen alle
boosheid en teleurstelling opzij zetten, de werkelijkheid met open ogen
tegemoet zien en er persoonlijk verantwoordelijkheid voor nemen.
Het zijn mooie woorden, makkelijker gezegd dan gedaan of toch niet.
Kijk maar, zegt de paus, hoe Jozef een creatief moedige vader is.
Hoe hij vindingrijk een stal inricht als de kraamkamer voor zijn kind.
Als God ons soms niet lijkt te helpen, betekent dit zeker niet dat we
in de steek zijn gelaten, maar juist dat we het vertrouwen krijgen
om zelf te plannen, om creatief te zijn, en om oplossingen te vinden.
We weten feitelijk niet hoe lang Maria, Jozef en het kind in Egypte
bleven. Maar ze moesten zeker eten, onderdak vinden en werk. De
Heilige Familie moest concrete problemen onder ogen zien, net als

Pinksteren 2021
Van de grote christelijke feestdagen
(Kerstmis, Pasen, Pinksteren) is de betekenis van Pinksteren het minst bekend.
Van de ondervraagde Nederlanders
wist slechts 35 procent een enigszins
juist antwoord te geven. Toch is het een
hoogfeest, dat echt aandacht verdient,
vooral omdat de betekenis niet verduisterd wordt door bijkomstige taferelen zoals rond Kerstmis en Pasen vaak het geval is.

zo velen van onze broeders en zusters die migrant zijn en die ook
vandaag hun levens riskeren om aan ellende en honger te ontsnappen. ‘In dit opzicht beschouw ik’, zo zegt de paus, ‘Sint Jozef als
de bijzondere patroonheilige van al diegenen die gedwongen zijn
om hun thuisland te verlaten door oorlog, haat, vervolging en
armoede.’ Misschien is het wel zijn creatieve moed die Sint Jozef
heeft gemaakt tot voorspreker en beschermer bij hopeloos lijkende
zaken als woningnood, diverse aandoeningen, bekoringen en zelfs
voedselvoorziening. Ook roepen behoeftigen, treurenden, armen
en stervenden hem aan als patroonheilige. Elk van die ongelukkigen is ‘het kind’ dat Jozef nog steeds beschermt.
„Ik ben Jozef Timmerman”, zingt Rikkert in het gelijknamige liedje.
En zo kennen we Jozef, een werkende vader. Hij leert Jezus de
waarde, waardigheid en vreugde van wat het betekent om brood te
eten dat de vrucht is van het eigen werk. Een familie zonder werk
is extra kwetsbaar voor moeilijkheden, spanningen, vervreemding
en scheiding.
Werkende mensen, wat hun baan ook moge zijn, werken samen
met God zelf, en worden in zekere zin scheppers van de wereld
om ons heen. De crisis van onze tijd, die economisch is, sociaal,
cultureel en spiritueel, kan dienen als een oproep voor ons allen
om de waarde, het belang en de noodzaak van werk te herontdekken, om een nieuw ‘normaal’ te laten ontstaan waarvan niemand
is uitgesloten.
Tot slot noemt de paus St. Jozef een vader in de schaduwen.
Vaders worden niet geboren, maar gemaakt door de verantwoordelijkheid te nemen voor het leven van hun kind. Vader zijn houdt
in: kinderen wegwijs maken in het leven en de werkelijkheid, hun
de vaardigheid te geven zelf te beslissen, vrijheid te genieten en
nieuwe mogelijkheden te verkennen. In zijn relatie tot Jezus was
Jozef in zelfgave en vertrouwen de aardse schaduw van de hemelse
Vader.
De paus sluit zijn brief af met een gebed tot St. Jozef
Wees gegroet, Beschermer van de Verlosser,
echtgenoot van de Heilige Maagd Maria.
Aan u heeft God zijn enige Zoon toevertrouwd;
in u heeft Maria haar vertrouwen gesteld;
met u werd Christus mens.
Gezegende Jozef, toon u ook voor ons een vader,
en begeleid ons op ons levenspad.
Verkrijg voor ons genade, barmhartigheid en moed
en verdedig ons tegen elk kwaad. Amen.

N.B. de integrale tekst van de brief vindt u op de website van het
aartsbisdom.
Met hartelijke dank aan Leo te Brinke en Joop Kraan
Foto: Ton Harbers

Door de coronatijd, waarin we nog een poosje moeten leven,
worden veel mensen moedeloos, zij voelen zich beknot, zien het
niet meer zitten. Wellicht ging het 2.000 jaar geleden ook zo met
de volgelingen van Christus. Toen zij 50 dagen (pentakoste = 50)
na Pasen bijeenkwamen, waren ze wellicht ook terneergeslagen.
In de bijbel lezen we echter: ‘Zij werden vervuld van de Heilige
Geest’.
Als door een wonder raakten ze er van overtuigd dat ze de ideeën
van Christus van Nazareth dienden uit te dragen. Ze gingen dat
voortaan dan ook met overtuiging doen. Zo wordt Pinksteren
ook wel gezien als het begin van de christelijke kerk.
Wellicht kunnen we nog een parallel trekken tussen het pinksterverhaal en de huidige tijd.
De politieke meningen, de meningen over wel of niet een injectie,
over wel of niet de coronabeperkingen, lopen ver uiteen. Je bent
of voor of tegen. We worden in onze vrijheid beperkt, vinden we.
In het pinksterevangelie staat: ‘En zij begonnen te spreken
in vreemde talen’, dat wil zeggen iedereen kon hen verstaan
(communicatie ten top).
Het pinksterverhaal probeert duidelijk te maken dat allerlei
verschillende mensen van aard en afkomst elkaar begrepen.
Zij belemmerden daardoor niet elkaars vrijheid en probeerden
elkaar te accepteren.
Zoals gezegd kan Pinksteren gezien worden als het begin van de
christelijke kerk.
De coronatijd maakt kerk-zijn, kerkbezoek, het elkaar ontmoeten
wel erg problematisch. We kunnen ons zorgen maken over hoe
de kerk deze tijd gaat overleven. Hoe houden we contact met
elkaar?
Uit onderzoek blijkt dat het kerkbezoek verder zal afnemen.
Positief is echter dat de streamingsdiensten vanuit onze kerken
via youtube goed worden bezocht (eucharistieviering met Pasen:
250 weergaven). We mogen optimistisch blijven.
Naast de wekelijkse diensten zal dan ook zeker gezocht worden
naar andere manieren van communicatie. De streamingsdiensten, de Vreugdebode, de website, wellicht een nieuwsbrief in de
nabije toekomst zullen een steeds belangrijkere rol gaan spelen.
Toch mogen we het samenkomen niet vergeten.
Pinksteren was 2.000 jaar geleden het begin van onze kerk.
Misschien dat de pinkstergebeurtenis onze kerk na corona een
nieuwe impuls kan geven voor de toekomst.
Namens bestuur Parochie Maria Laetitia:
			
Goede Pinksteren gewenst
N.B. Via onze website www.maria-laetitia.nl kunt u inloggen
op ons youtubekanaal om vieringen enz. van onze parochie te
volgen.
Ben Preijer
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Torentje, torentje bussekruit

Missionarissen en missionair werkers
zijn er altijd voor de ander
Bent u er voor hen tijdens de Pinksteractie 2021?
Wereldwijd zetten Nederlandse missionarissen en missionair
werkers zich iedere dag in voor hun kwetsbare medemens. Eén keer
per jaar zetten wij hen zélf in het middelpunt. Dat doen we tijdens
de Pinksteractie van de Week Nederlandse Missionaris (WNM). Van
15 t/m 23 mei voert WNM campagne voor het welzijn van deze
bevlogen en bezielde mannen en vrouwen, zodat zij zich kunnen
blijven inzetten voor de ander. Uw steun is daarbij onmisbaar! Al
vragen missionarissen zelf weinig, een steuntje in de rug kunnen zij
heel goed gebruiken.
Zij zijn er altijd voor de ander
Geïnspireerd door hun geloof zetten missionarissen en missionair
werkers zich in voor anderen. Dat doen zij altijd en overal ter wereld.
Missionaris Peter Daalhuizen werkt bijvoorbeeld al bijna 40 jaar in
Brazilië, waar hij zich (samen met zijn zus) inzet voor bejaarden en
andere kwetsbare groepen. Hij heeft er zelfs drie parochies onder
zijn hoede. Missionair werker Susanne Beentjes werkt in Tanzania
met jonge meisjes die vaak al jong zwanger zijn geraakt en daardoor
hun school niet konden afmaken. Dankzij Susanne leren de meisjes
voor zichzelf en hun kind te zorgen, waarbij omgaan met geld erg
belangrijk is. Susanne, pater Peter en al die andere missionarissen en
missionair werkers zijn er altijd voor de ander. En wij zijn er - samen
met u - voor hen.
Samen voor onze missionarissen
De WNM steunt missionarissen en missionair werkers in hun persoonlijke welzijn. We bieden financiële steun, zodat zij hun werk zorgeloos
kunnen doen. Denk aan verzekeringen, bijzondere ziektekosten en de
premie voor de AOW. Ook kunnen zij vakantiegeld ontvangen, zodat
zij kunnen genieten van een verlof in Nederland zonder dat zij familie
of vrienden om hulp hoeven te vragen. Daarnaast heeft de WNM een
klein, laagdrempelig fonds waar missionarissen een beroep op kunnen
doen voor noodgevallen. Bijvoorbeeld als hun computer is gestolen en
geld voor vervanging ontbreekt. Zo zijn we het steuntje in de rug van
onze missionarissen.
„Je weet dat je er in Nederland nog bij hoort. Dat mensen aan je
denken, ook al ben je ver weg. Dat is voor mij een enorme geruststelling. Het is erg fijn een achterban te hebben.”
Pater Peter Daalhuizen

„De WNM ondersteunt mijn uitzending en als ik een specifieke
hulpvraag heb, kan ik de WNM altijd benaderen. Zo kreeg ik coronanoodhulp die ik heb gebruikt voor het aanschaffen van twee wastafels,
zeep en dispensers voor de parochie.”
Susanne Beentjes

Helpt u mee tijdens de Pinksteractie?
Alleen samen met u kunnen wij dit steuntje in de rug zijn voor mensen
zoals pater Peter en Susanne. Mogen zij en vele anderen dit jaar weer
op uw hulp rekenen en doet u mee met de WNM-Pinksteractie? U kunt
de WNM-posters ophangen, folders verspreiden en/of achter in de kerk
leggen, de Pinksteractie bij familie en vrienden onder de aandacht
brengen, mensen erop attenderen dat digitaal geven ook mogelijk is.
Het is allemaal een kleine moeite die een groot verschil kan maken.
Zo werken wij samen aan een mooiere wereld. Dank u wel!
www.weeknederlandsemissionaris.nl
IBAN: NL30RABO 0171 21 1111
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PCI-berichten
De hoofdtaak van de PCI is om mensen in financiële
nood te ondersteunen, die langs andere weg, onder
andere gemeente, geen hulp meer kunnen krijgen. Het
credo is : helpen waar anderen niet helpen. Of, om het
bij een evangelieregel te houden: de rechterhand helpt, waar de linkerhand geen weet van heeft.
De aanvragen komen meestal via de lokale PCI-aanspreekpunten.
Zij staan doorgaans dichter bij de mensen die hulp nodig hebben,
waardoor ze beter en sneller aanspreekbaar zijn. Het kan best zijn dat
je over een drempel moet alvorens je aanklopt voor hulp.
Ook in 2020 heeft de PCI weer ruim 50 personen of gezinnen kunnen
helpen.
De aanvragen zijn zeer uiteenlopend, evenals de toegekende bedragen: 30 tot 500 euro.
Enkele voorbeelden:
- woninginrichting bij gedwongen verhuizing;
-	noodzakelijke medische hulpmiddelen die buiten de verzekering
vallen;
- vliegtickets voor gezinshereniging;
- reiskosten stage mbo-leerling;
- noodzakelijke aanschaf wasmachine, koelkast, laptop, fiets.
En zo kunnen we nog wel even doorgaan.
De aanvragen komen bij ons via de hulpverleners en de contactpersonen van de locaties.
Als u zelf hulp nodig heeft of als u iemand kent die hulp goed kan
gebruiken, aarzel niet om contact op te nemen met de contactpersonen hieronder. Ze zijn er voor u.
Een e-mail kan ook: pci@mlparochie.nl.

Hebt u hulp nodig of kent u iemand die hulp nodig
heeft? Misschien kan de PCI u helpen.
U kunt contact opnemen met de plaatselijke werkgroep:
- Azewijn:
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.

Wat ik gewild heb, wat
ik gedaan heb...

Kerkbalans 2021
geeft een
positief beeld

Het beeld van de Actie Kerkbalans 2021 is nog diffuus, maar
veelbelovend. Alle informatie is nog niet binnen of geboekt in
de administraties van de diverse locaties. De eerste reactie van
de budgethouders is positief.
Op verschillende locaties is dit jaar gestart met het verzoek aan
parochianen om een machtiging af te geven, zodat de budgethouder van de locatie het toegezegde bedrag voor de Actie
Kerkbalans 2021 kan innen via de bank. Van die extra mogelijkheid is op grote schaal gebruikgemaakt. Dat maakt het innen
van de toezeggingen gemakkelijker, nu we gebonden zijn aan
de regels van de 1,5-metersamenleving.
Door Covid-19, en alle daaruit voortvloeiende maatregelen, is
voor ons als parochianen de toegang tot de kerk en eucharistieviering niet gemakkelijk. Daar staat tegenover dat door
streaming op youtube verschillende vieringen live te volgen zijn
en ook later terug te kijken. In die zin heeft de ‘bereikbaarheid’ van de eucharistieviering binnen onze eigen parochie een
behoorlijke impuls gekregen en voorziet zeker in een behoefte.
Het lijkt er dus op dat ondanks de ‘afstand’ door Covid-19 de
‘verbondenheid’ in de parochie groot is.
Waarschijnlijk op basis van deze ‘verbondenheid’ zijn onze
parochianen bereid om de financiële bijdrage op een goed
niveau te houden.
Namens de parochie dank voor alle gegeven, toegezegde en te
innen bedragen.
Parochie Maria Laetitia
Thijs Kemperman, penningmeester

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 mei
5 juni - vervalt
(Pr. wijding P. Tilma)
3 juli
7 augustus

4 september
2 oktober
6 november
6 december

1 April 2021.
Ik ben op deze Witte Donderdag getuige
van het tot op het bot fileren van demissionair premier Rutte, door 16 van de 17(!)
partijen van onzevolksvertegenwoordiging.
Ondanks het feit dat hij alle schijn tégen zich lijkt te hebben, leeft
bij mij een gevoel van mededogen voor deze gelouterde maar nu
ook getormenteerde politicus. Begrijp me goed, ik koester geen
warme gevoelens voor het VVD-gedachtengoed. Ik bevind me in
een geheel ander spectrum van ons politieke landschap.
Al vóór de geruchtmakende en jarenlang durende toeslagenaffaire had ik een goed gevoel bij het Kamerlidmaatschap
van Pieter Omtzigt. Recht op het doel af, géén machtspelletjes en vooral bezig met de controlerende taak die ieder van
de 150 Kamerleden op onze regering zou moeten uitvoeren.
Onafhankelijk van het feit of je nu wél of niet tot coalitie of
oppositie behoort.
Juist híj had/heeft het niet verdiend om op deze wijze in het
centrum van de belangstelling terecht te komen. Door woordvoerders van vele partijen in de Tweede Kamer werd zijn persoon
ge(mis)bruikt om op ongehoorde, soms zelfs onbehoorlijke wijze,
de premier de oren te wassen.
Hebt u dat wellicht zelf ooit meegemaakt? Als kind, of op latere
leeftijd? Dat u met de billen bloot moest bij uw ouders of bij
iemand anders die u betrapte op een onwaarheid. Dat u jokte.
Oók bij langer aanhouden van de ander wilde u van geen wijken
weten en hield u voet bij stuk: ‘Ik heb het niet gedaan!’ Hopelijk
ging het dan om relatief onschuldige kwesties, maar hoe dan
ook, het zal u niet in de kouwe kleren zijn gaan zitten. Even voor
alle duidelijkheid: ik spreek hier uit ervaring! Vroeger bracht de
biecht nog wel eens verdieping in het proces van je gewetensvorming. Wanneer echter de biechtvader van je verwachtte dat je
verantwoording diende af te leggen aan de benadeelde over je
daden, werd het natuurlijk nog weer een stuk moeilijker.
Het is inmiddels Tweede Paasdag. Goede Vrijdag ondernam ik
met mijn geliefde de, op initiatief van de Gaanderense geloofsgemeenschap, uitgezette kruisweg door landgoed ’t Maatje.
De vorm, de route en de eigentijdse teksten bij deze kruisweg
spraken ons zeer aan.
Diezelfde dag, ’s avonds, mochten we op NPO 2 getuige zijn
van een wonderschone registratie van de Johannes Passion
door de Nederlandse Bachvereniging. De uitvoering startte met
het openingskoor ‘O mens, beween je grote zonden’. Op deze
wijze werd ik weer geconfronteerd met de voortdurende onvolmaaktheid waarmee wij allen te ‘handelen’ hebben. De loden
zwaarte waarmee, in de tijden van Bach, maar ook daarna en
zelfs nu nog, onze menselijke zwakheid over ons uitgesproken
en -gezongen wordt, benauwt mij echter wel enigszins.
Dan toch liever de door Antoine Oomen op muziek gezette
absoute, op tekst van Huub Oosterhuis: ‘Wat ik gewild heb, wat
ik gedaan heb, wat mij gedaan werd, wat ik misdaan heb.
Wat ongezegd bleef, wat onverzoend bleef, wat niet gekend
werd, wat ongebruikt bleef.
Al het beschamende, neem het van mij. En dat ik dit was en
geen ander.
Dit overschot van stof van de aarde: dit was mijn liefde. Hier
ben ik'.
Steven van Woerkom
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Advertentie

Kinderkamp en Tienerkamp 2021
Kinderkamp ‘Vrienden voor het leven’

Wij zijn er voor u.
Uitvaartverzorgers Ellen Wezendonk, Ilse Zenhorst en André Zaalmink

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

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!

188x87 Adv Monuta Ulft.indd 1

30-10-19 09:32

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.

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 eigentijdse helden. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk om de held
die jij bent! Je krijgt de kans om jezelf te bewijzen met uitdagende 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

Telefoon 06 - 227 90 338 www.helminghoveniers.nl
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Wanneer:

31 juli t/m 5 augustus

Waar:

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

Voor wie:

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

Aantal deelnemers:

Maximaal 30
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De Huet - Wijnbergen

Afscheid van het kerkje van Wijnbergen

Aannemingsbedrijf

uwen
B ouwen is vertr o

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

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

• Amerikaanse geschiedenis
• Architectuur
• Biologie
• Economie
• Engelse geschiedenis
• Europakunde
• Filosofie
• Geologie
• Geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog
• Geschiedenis van het christendom
• Geschiedenis vanuit vrouwelijk perspectief

• Het Midden-Oosten
• Joodse cultuur
• Klassieke literatuur
• Klimaatwetenschappen
• Kunstgeschiedenis
• Muziek
• Psychiatrie
• Psychologie
• Religiewetenschappen
• Ruslandkunde
• Sociale geschiedenis

Voor uitgebreide informatie
en inschrijven, zie onze website
Zeddamseweg 24 • 7075 EE Etten • Tel : 0315 323 680

www.hovo-al.nl

www.janvandulmen.nl

GUV Uitvaartzorg

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

GUV Uitvaartzorg is een non-proﬁt 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 1

Tel: 0800 - 08 09

OF VIA

www.guv.nl

De reformatie, ingezet door Luther in 1517, zorgde voor een felle
strijd tussen Karel V en zijn zoon Filips II en de Republiek der
Verenigde Nederlanden. De laatste won het pleit waardoor de leer
van de calvinistische, gereformeerde kerk de verplichte staatsgodsdienst werd. De katholieke gemeenschap moest al haar kerken en
pastoriegoederen afstaan.
Het stadsbestuur van Doetinchem bepaalde in 1599 dat de ingezetenen moesten overgaan naar de gereformeerde religie. De katholieke
eredienst mocht niet meer in het openbaar worden uitgeoefend. Lang
niet alle katholieken hielden zich hier aan en kwamen in het geheim
bijeen in de kastelen van de Slangenburg, Wisch, de Kemnade en
Huis Bergh. In Doetinchem kwam men bijeen in het huis van baron
van der Heijden tot Baak. In 1633 werd Doetinchem aangewezen als
‘een statie’ waaruit op den duur de parochie Wijnbergen ontstond. De
aangestelde pastoors bedienden meerdere staties en woonden meestal
op de Kemnade. In 1728 ging de Kemnade over in protestantse handen
en moest de pastoor op zoek naar een nieuwe werkplek. Die vond hij
op de uiterste grens van het graafschap Bergh, aan ‘de Haep’.Hier
werd een eenvoudige kapel, een ‘schuurkerk’ gebouwd. Deze werd zo
bouwvallig dat men aan de Gelderse Landdag het verzoek deed om
op dezelfde plek een nieuwe kerk te bouwen. Onder voorwaarden en
het betalen van een boete aan de Baron van Pallandt mocht hieraan
worden begonnen.
Op 11 november 1777 werd de St.- Martinuskerk ingezegend. Aan
gelovigen was geen gebrek aangezien ook katholieken uit ‘de stad’
hier ter kerke gingen. Ze mochten, na fel verzet van de gereformeerde
kerkenraad, geen eigen kerk in Doetinchem bouwen.
In 1856 werd de huidige pastorie aanbesteed, de oude pastorie werd
afgebroken en op de vrijgekomen plek werd de huidige begraafplaats
ingericht.
In 1907 kwam de Fries Andreas A. Ledel naar Wijnbergen en trof daar
een bouwvallige kerk aan. Hij werd de man van een grootscheepse
renovatie in 1910. Zo ontstond de kerk zoals we die nu kennen met
de gebrandschilderde ramen, altaren, plafondschilderingen en het
karakteristieke zeshoekig torentje. De parochianen moesten hiervoor
wel flink in de buidel tasten, maar pastoor Ledel had geluk: drie
vrome broers Pelgrum namen f 10.000 van de ruim f 14.000 voor hun
rekening. Nu brak een tijd aan die we kennen als ‘Het Rijke Roomse
Leven’.
Hierin kwam verandering na het Tweede Vaticaans Concilie. Men ging
als gelovige zelf bepalen hoe om te gaan met kerkbezoek, sacramenten en moraal. Tevens kwamen de toenmalige pastoor Voskuilen en
het kerkbestuur voor een dure klus te staan. De kerk was weer aan een
grondige opknapbeurt toe. Men besloot het 200-jarig bestaan aan te
grijpen om de benodigde gelden bij elkaar te krijgen, de opknapbeurt
te realiseren en deze af te sluiten met diverse festiviteiten. Het was de
tijd van ‘de pastorale vernieuwing’, door veel gelovigen enthousiast
begroet, maar door Rome met argusogen bekeken. Vele werkgroepen zagen het levenslicht en veel vieringen werden muzikaal, naast
gregoriaans en het orgel, opgeluisterd met eigentijdse muziek en
elektronisch versterkte ritmes. We kennen allemaal nog wel het begrip
‘jongerenkoor’.
Na een ‘gedoogtijd’ werden veel vernieuwingen weer teruggedraaid,
pastores die wegvielen, konden niet of nauwelijks meer worden
vervangen. Er ontstond een gestage teruggang in leden en kerkbezoek. Men trachtte dit op te vangen door het inrichten van verbanden.
Ook onze parochie ontkwam daar niet aan. Zij was achtereenvolgens
onderdeel van het verband Bethlehem, Maria Laurentius en tot op
heden Parochie Maria Laetitia. Eind 2020 werd in goed overleg besloten dat voortzetting, gezien de omstandigheden, eigenlijk geen optie
meer was.

Op 4 februari 2021 werd de sluiting van de kerk aangekondigd. Na het
doorlopen van de noodzakelijke procedures werd de kerk met pastorie
te koop gezet. Sneller dan vermoed werd een koper gevonden en op
11 juni 2021 zal de overdracht een feit zijn. Dan zal aan bijna 300 jaar
‘Wijnbergen’ een einde zijn gekomen.
Hoe nemen wij afscheid?
Niet zoals ons dat voor ogen stond. In de planning stond een eucharistieviering muzikaal ondersteund door onze drie koren. Daarna een
feestelijke bijeenkomst in de pastorietuin met een hapje en een drankje.
Helaas, dit mooie voornemen werd doorkruist door het uitbreken van
corona. De beperkingen die dit ook nu teweegbrengt, dwingen ons tot
een zeer sober afscheid.
De planning ziet er nu als volgt uit:
- Pinksterzaterdag 22 mei 19.00 uur:
Laatste eucharistieviering; 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. Binnen de
huidige coronamaatregelen kan dit alleen volgens afspraak en alleen
wanneer u geen klachten of verschijnselen heeft. Gedacht wordt aan
drie tijdsblokken van één uur: tijdsblok 1, 13.00-14.00 uur, tijdsblok
2, 14.00-15.00 uur en tijdsblok 3, 15.00-16.00 uur. Een mondkapje is
verplicht. Aanmelden met naam, aantal mensen, telefoonnummer en/
of e-mail kan via: e-mail: rkwijnbergen@mlparochie of telefonisch via
06 - 53 29 90 41 of via ons secretariaat bereikbaar op de vrijdagmorgen tussen 09.30-11.30 uur op nummer 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: Ton Harbers

5-1-2021 20:35:27
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Parochie Maria Laetitia

Weekendvieringen van 8 mei tot en met 27 juni 2021
WEEKEND

OLV. Tenhemelopn. H. Geest Doetinchem

H. Augustinus H. Martinus Gaanderen

H. Martinus
Etten

Zo. 9 mei 9.30 uur
Viering parochianen

Za. 8 mei 19.00 uur
Eucharistieviering
H. Pauw

Zaterdag 8 mei
Zondag 9 mei
6e zondag van pasen

Donderdag 13 mei
HEMELVAART
van de Heer

Zo. 9 mei 11.00 uur
Eucharistieviering
M. Smits/P. Tilma
Do. 13 mei 11.00 uur
Eucharistieviering
M. Smits

Zie andere locaties

Zie andere locaties

Zo. 16 mei 9.30 uur
EV Openluchtviering
Mariakapel v. Damstr.
H. Pauw/P. Tilma

Zo. 16 mei 11.00 uur
Eucharistieviering
M. Smits

Doordeweekse vieringen van 3 mei tot en met 27 juni 2021

HH. Antonius Petrus & Paulus Ulft

Zo. 9 mei 9.30 uur
Eucharistieviering
H. Pauw
Do. 13 mei 9.30 uur
Eucharistieviering
H. Pauw/P. Tilma

De Goede Herder
Dinxperlo

H. Martinus
Gendringen

Za. 8 mei 19.00 uur
Eucharistieviering
M. Smits/P. Tilma

Za. 8 mei 17.30 uur
Eucharistieviering
H. Pauw

Zie andere locaties

Zie andere locaties

Zie andere locaties

Za. 15 mei 17.30 uur
Eucharistieviering
H. Pauw/P. Tilma

Zaterdag 15 mei
Zondag 16 mei
7e zondag
van pasen

Zo. 16 mei 11.00 uur
Eucharistieviering
H. Pauw/P. Tilma

Zaterdag 22 mei

Zondag 23 mei
HOOGFEEST VAN
PINKSTEREN

Maandag 24 mei
TWEEDE
PINKSTERDAG

Zo. 23 mei 11.00 uur
Eucharistieviering
H. Pauw
Ma. 24 mei 11.00 uur
Eucharistieviering
M. Smits/P. Tilma

DRIEVULDIGHEIDSZONDAG

Zaterdag 5 juni
Zondag 6 juni
Sacramentsdag

Zie andere locaties

Za. 29 mei 19.00 uur
Eucharistieviering
H. Pauw

Zaterdag 29 mei

Zondag 30 mei

Zo. 23 mei 9.30 uur
Eucharistieviering
H. Pauw

11e zondag
door het jaar ( B )

Zo. 6 juni 11.00 uur
Parochiefeest/team
1e H. Mis/Pastor P. Tilma

Zo. 13 juni 11.00 uur
1e Heilige Communie
H. Pauw

Zaterdag 19 juni
Zondag 20 juni
12e zondag
door het jaar ( B )

Zo. 20 juni 11.00 uur
Eucharistieviering
H. Pauw

Zaterdag 26 juni

Zondag 27 juni
13e zondag
door het jaar ( B )

Zo. 27 juni 11.00 uur
Eucharistieviering
H. Pauw

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.
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Zo. 23 mei 9.30 uur
Eucharistieviering
M. Smits/P. Tilma
Ma. 24 mei 9.30 uur
Eucharistieviering
H. Pauw

Za. 22 mei 19.00 uur
Communieviering
P. Tilma

Zie andere locaties

Zo. 30 mei 9.30 uur
Eucharistieviering
H. Pauw

Zie OLV

Zie OLV

Zo. 13 juni 9.30 uur
Viering parochianen

Za. 12 juni 19.00 uur
Eucharistieviering
H. Pauw

Za. 19 juni 19.00 uur
Eucharistieviering
P. Tilma

Za. 19 juni 19.00 uur
Eucharistieviering
M. Smits

za. 26 juni 19.00 uur
Eucharistiev./H. Pauw
Zo. 27 juni 9.30 uur
1e H. Comm./P. Tilma
Zo. 27 juni 12.00 uur
1e H. Comm./P. Tilma

Za. 26 juni 19.00 uur
Eucharistievier./M. Smits

Za. 22 mei 17.30 uur
Eucharistieviering
M. Smits/P. Tilma

19.00 uur

Eucharistieviering

M. Smits

OLV. Tenh/ H. Geest
Doetinchem

elke woensdag
Iedere woensdag na de mis Rozenkransgebed

19.00 uur

Eucharistieviering

H. Pauw

Overig:
Biechtgelegenheid

10.00 uur
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)

Eucharistieviering

H. Pauw

Petrus en Pauluskerk Ulft

elke vrijdag
elke 1ste vrijdag v.d. maand

9.30 uur
8.30-9.15

Eucharistieviering
Biechtgelegenheid

M. Smits
M. Smits

H. Mauritiuskerk Silvolde

elke donderdag

9.30 uur

Rozenkransgebed

De Goede Herderkerk Dinxperlo

elke 1ste woensdag

18.30 uur

Eucharistievier./Rozenkransgebed

M. Smits

H. Martinuskerk Gendringen

elke woensdag
elke vrijdag

10.00 uur
15.00-15.50 u

M. Smits

elke 1ste vrijdag

14.45 uur

Eucharistieviering
Openkerk met uitstelling van het
Allerheiligste
Rozenkransgebed

Croonemate Doetinchem

vrijdag 14 mei
vrijdag 21 mei
vrijdag 11 juni
vrijdag 18 juni

Schavenweide Doetinchem
2e donderdag van de maand

opgenomen viering wordt
getoond aan de bewoners

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

vieringen online via YouTube:
zoek op momenten van geluk

Verzorgingshuis Pelgrim
Gaanderen

I.v.m. corona geen vieringen

Antonia Terborg

I.v.m. corona geen vieirngen

Debbeshoek Ulft

I.v.m. corona geen vieringen

Schuylenburgh Silvolde

I.v.m. corona geen vieringen

Meulenbeek Ulft

I.v.m. corona geen vieringen

Den Es Varsseveld

I.v.m. corona geen vieringen

Zorgcentrum Dr. Jenny
Dinxperlo

elke laatste vrijdag

Zie andere locaties

Zie andere locaties

Zie OLV

Zie OLV

Zo. 13 juni 9.30 uur
Eucharistievier./M. Smits

Za. 12 juni 19.00 uur
Eucharistieviering
M. Smits

Za. 12 juni 17.30 uur
Eucharistieviering
H. Pauw

Zo. 27 juni 9.30 uur
Eucharistievier./M. Smits
Engelse mis 14.30 uur
M. Smits

elke dinsdag

Zie andere locaties

Zie OLV

Zo. 20 juni 9.30 uur
Eucharistieviering
M. Smits

H. Martinus Etten

ZORGCENTRA

Zie andere locaties

Za. 29 mei 19.00 uur
Eucharistieviering
M. Smits

Zo. 30 mei 11.00 uur
Eucharistieviering
H. Pauw

Zaterdag 12 juni
Zondag 13 juni

Za. 22 mei 19.00 uur
Eucharistieviering
M. Smits

Zo. 16 mei 9.30 uur
Eucharistiev./M. Smits
Zo. 16 mei 16.00 uur
Marialof H. Pauw

KERKLOCATIES

Zie andere locaties

Za. 19 juni 17.30 uur
Eucharistieviering
M. Smits

Za. 26 juni 19.00 uur
Eucharistieviering
P. Tilma

Za. 26 juni 17.30 uur
Eucharistieviering
M. Smits

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

11.00 uur

Markenheemtv

Geen vieringen i.v.m. Corona

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.

nl
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Azewijn - Ulft - Varsselder/Veldhunten
AZEWIJN

Mededelingen
Locatieraad:
Voorzitter/catechese:
Annie Venes, lid pastoraatsgroep, 0315 - 37 72 43,
annie.venes@hotmail.com
Liturgie: 		
Anny Hermsen, 0314 - 65 19 22, familiehermsen@gmail.com
Budgethouder/diaconie:
Paulien Roelofzen, 0314 - 65 18 33, paulienroelofzen@ live.nl
Kerkhofbeheer:
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

Overleden

- Marja de Bruin, overleden 15 maart op de leeftijd van 62 jaar.

ULFT

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

Actie Kerkbalans Tussenbalans

VARSSELDER-VELDHUNTEN

Bijna alle binnengekomen antwoordformulieren
zijn verwerkt, evenals alle bankafschriften.
Alle deelnemers willen we heel hartelijk dank zeggen voor hun (toegezegde) bijdrage.
We kunnen constateren dat er meer is toegezegd dan vorig jaar.
Zonder uw bijdragen in geld en tijd kan onze kerk/geloofsgemeenschap niet optimaal functioneren. Ook positief is dat er bijdragen
binnenkomen van onze medeparochianen, dus van andere geloofsgemeenschappen. Waarschijnlijk trouwe bezoekers van het oecumenisch
centrum. Ook alle vrijwilligers (lopers en administratie), heel hartelijk
dank. Speciaal alle invallers die plotseling taken moesten overnemen.
Helaas heeft nog niet iedereen het antwoordformulier ingeleverd. Vandaar een tussenbalans! Aan alle aangeschreven personen
vragen wij of ze dit op korte termijn alsnog willen doen. Wilt u de
antwoordenvelop alstublieft in de brievenbus van het secretariaat (J.F.
Kennedyplein 9, brievenbus Kerkstraat) doen? Antwoordformulieren
met een antwoordnummer kunt u ook – dus zonder postzegel – in de
oranje postbus doen.
Uw vrijwillige bijdrage mag natuurlijk ook (zonder antwoordformulier) altijd op de rekening van onze kerkbalans gestort worden
(NL88RABO0363809872 t.n.v. kerkbalans Petrus en Paulus). Voor de
duidelijkheid wijzen wij u erop dat de bijdragen op de rekening van de
Petrus en Pauluskerk komen en dus niet op de algemene rekening van
Parochie Maria Laetitia!
Werkgroep Actie Kerkbalans Petrus en Paulus

Actie Kerkbalans: ‘Antonius’ heel blij
met resultaat
De Actie Kerkbalans 2021 heeft nu al een mooi bedrag van € 12.084,00
opgeleverd.
Om geen risico’s te lopen voor onze collectanten hebben wij dit jaar
onze deelnemers gevraagd hun envelop met de bijdrage/toezegging
per post terug te sturen. Veel parochianen hebben de moeite genomen
en gezorgd dat de envelop bij ons terug kwam. Hoewel nog steeds
enveloppen binnenkomen, is het voorlopig resultaat prachtig.
Dankzij uw jarenlange financiële steun is de pastorale zorg beschikbaar gebleven.
Hartelijk dank hiervoor.
Comité Aktie Kerkbalans St.- Antonius

Gedoopt

In de Paaswake van 3 april 2021:
- Sebastiaan Hendriksen
Welkom aan onze nieuwe parochiaan.

GENDRINGEN

Meimaand Mariamaand

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.

Geplande vieringen of activiteiten in en
rond het kerkgebouw
Dodenherdenking
Tijdens de dodenherdenking op 4 mei
zal er door het 4-5 mei-comité en schutterskoningspaar Gert en Annie Vonk een
bloemenhulde worden gebracht aan het
Vrijheidsbeeld in de voortuin van de kerk.
Opdat we de oorlogsslachtoffers nooit
zullen vergeten! We vragen u om deze
avond vanuit huis mee te vieren. Dit kan
ook via de livestream die u kunt vinden
op de dorpswebsite.

MEGCHELEN

Gebedsvieringen geloofsgemeenschap
Martinus, Megchelen

Maria Moederdag-viering
Zaterdag 8 mei om 19.00 uur is er de traditionele Maria Moederdagviering. Wij kijken er erg naar uit u weer persoonlijk te mogen
ontmoeten in het kerkgebouw. Tot nu toe voor 30 personen.
U leest op de flyer hoe u zich kunt opgeven hiervoor.
We zullen er voor zorgen dat u ook deze viering vanuit huis kunt
meevieren via een livestream die u te zijner tijd kunt vinden op de
dorpswebsite.

Lieve Maria,
		

U wordt niet vergeten.

		
		

Wij hebben van U een
eigentijds beeld.

		
		

Vrouwe der mantelzorg
mag U van ons heten.

		
		

Weet U, dat U zo ons aller
harten steelt?

Een maand waarin wij Maria willen eren.
Ieder zal dit op zijn of haar eigen wijze kunnen doen. In de H.
Martinuskerk in Gendringen zal er mei op iedere vrijdagmiddag van
14.45 uur tot 15.00 uur een rozenkrans gebeden worden,
Wij kunnen Maria eren als Moeder van God en wij kunnen Maria eren
als Moeder van de kerk.
Wij mogen Maria ook eren als Moeder van de gehele mensheid en wij
mogen Haar eren als onze Hemelse Moeder en Voorspreekster bij God.
Misschien is wel het beste eerbewijs aan Haar, om in ons gebed Haar
voorspraak te vragen bij God.
Juist in deze moeilijke tijd hebben wij Haar steun en Haar bemoediging
nodig.
U bent van harte welkom om mee te bidden.

Zondag 2 mei 10.00 uur: Maria gebedsviering.
Zaterdag 22 mei 19.00 uur: gebedsviering met Pinksteren.
Zondag 23 mei 10.00 uur: gebedsviering met Pinksteren.
Zondag 6 juni 10.00 uur: gebedsviering rond sacramentsdag.
Zaterdag 3 juli 19.00 uur: gebedsviering voor aanvang van de
zomervakantie.
Voor alle vieringen dient u zich aan te melden via:
ejo95@hetnet.nl of bel 0315 - 37 76 58.
Wij houden ons aan de coronamaatregelen: deelname tot 30 personen
en dus ook een mondkapjesplicht.
Ook uw gebedsintenties kunt u via bovenstaand e-mail of telefoonnummer doorgeven.

Werkgroep Sterk voor de Kerk

Overleden

-	4 maart 2021: mevr. Jo van Aken-Breukers,
Stokhorsterweg 8,
86 jaar.
	Haar uitvaartdienst en begrafenisplechtigheid hebben plaats
gehad op 10 maart.
- 4 april 2021: mevr. Leida Overgoor-Holtus,
zorgcentrum Debbeshoek,
81 jaar.
	Haar uitvaartdienst en begrafenisplechtigheid hebben plaats
gehad op 9 april.
Wij wensen hun nabestaanden veel sterkte!

Overleden
Wij branden ons kaarsje voor:
Gerard van Uhm
01-12-1929 - 21-01-2021

Kopij voor de volgende uitgave van de Vreugdebode kunt u
vóór 7 juni 2021 per mail sturen naar een van de
locatiecorrespondenten (zie pagina 2).
De uitgave van de Vreugdebode 4 verschijnt 25 juni 2021.
Foto’s/illustraties moeten minimaal 1 MB zijn.
Als aparte bijlage (JPEG) meesturen.
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Breedenbroek - Dinxperlo
BREEDENBROEK

Mededelingen
Secretariaat:
Nog steeds open op de eerste woensdag van de maand.
Locatie : pastorie bij de Goede Herderkerk in Dinxperlo.
Zie voor actueel nieuws het inlegvel.

Slopen
Het binnenwerk van de kerk is zo goed als ontmanteld op 11
april 2021.

Etten
DINXPERLO
DINXPERLO

Stichting Huis van Marabout in
coronatijd

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.

Het jaar 2020 was voor
niemand een makkelijk
jaar. Het begon veelbelovend, maar half maart
ging de hele wereld dicht
vanwege corona. Op dat
moment brachten wij
een bezoek aan Gambia,
vol met allerlei nieuwe ideeën die wij wilden ontwikkelen. Vanaf
17 maart 2020 ging ook Gambia gebukt onder het virus en het
land was grotendeels op slot. Eind maart, een paar dagen later
dan gepland, konden we toch nog terugkeren naar Nederland.
Gelukkig bleef onze medische post in Naneto Seyoni gewoon
door draaien. Dankzij onze vakkundige verpleger Petero Mendy
en onze trouwe coördinator Yusupha Jatta werden veel mensen
geholpen in onze medische post. In 2020 bezochten 5.316
mensen onze medische post (1.220 mannen, 2.791 vrouwen,
720 jongens en 585 meisjes). Het grootste deel van de klachten bestond uit verkoudheidsklachten en longontsteking. Ook
malaria, huidaandoeningen, diarree, oorontstekingen, oogaandoeningen en tandklachten kwamen veelvuldig voor. Daarnaast
lag de nadruk op de begeleiding van de vrouwen uit het
dorp die in verwachting zijn. Onze verpleegkundige is tevens
verloskundige. Hij begeleidt de vrouwen voor, tijdens en na de
bevalling. Wanneer de baby geboren is, blijven moeder en kind
onder controle staan zodat beiden in goede gezondheid blijven.
De medische post heeft goed werk verricht afgelopen jaar en we
hopen dit nog lang door te kunnen zetten. Onze stichting heeft
in 2020, vanwege corona, een aantal grote donaties moeten
missen. Evenementen of collectes konden niet doorgaan. Onze
grootste, vaste kostenposten zijn de salarissen van het verplegend personeel en de medicijnen. In 2020 hebben we nog uit
onze reserve kunnen putten, maar nog zo’n jaar en de bodem
komt in zicht. Wij willen daarom graag in 2021 wederom uw
aandacht vragen voor ondersteuning van een deel van de vaste
kosten van de medische post.
De medische post is gebouwd in 2004. Renovatie is hard
nodig. Het dak is lek en hierdoor zijn ook de plafonds slecht.
De medische post heeft nog geen waterleiding en geen toiletten. Tijdens ons bezoek in maart 2020 hebben wij contact
gehad met de aannemer. Hij heeft een offerte opgesteld. De
totale offerte valt behoorlijk hoog uit, zeker voor een stichting
met een klein budget. In december zijn we via www.geef.nl/
nl/actie/ondersteun-de-renovatie-van-onze-medische-postin-gambia/ al een actie gestart. Door deze actie én een gulle
gift van een bekende kunnen we binnenkort al starten met
de bouw van de toiletten en de aanleg van de waterleiding.
In januari is de opdracht verstrekt aan de aannemer en naar
verwachting zal hij medio april beginnen. Blijft nog over het
dak en de plafonds. We hebben nog niet genoeg geld voor deze
renovatie, daar zijn we nu voor aan het werven. Ook daar willen
wij uw aandacht voor vragen. Meer over onze renovatieplannen op onze website: www.huisvanmarabout-gambia.com/
health-post-naneto-seyoni.
We zijn dan ook heel blij met de donaties uit de lokale vastenactie 2021 van geloofsgemeenschap H. Martinus Etten. Onze
dank voor uw donaties in 2021.

Mededelingen

Agenda
-	Donderdag 29 april: vergadering van de oecumenische werkgroep
Ziekenzondag
-	Pinksterzaterdag 22 mei, 19.00 uur: woord- en communieviering,
voorganger diaken Paulus Tilma
-	Donderdag 27 mei, 9.30 uur: locatieraadvergadering
-	Zondag 6 juni, 10.00 uur: priesterwijding van diaken Paulus Tilma
in Utrecht
-	Zaterdag 12 juni, 19:00 uur: eucharistieviering, voorganger pastor
Marcel Smits
-	Zaterdag 26 juni, 19:00 uur: eucharistieviering, voorganger de pas
gewijde priester Paulus Tilma
-	Zondag 12 september, 10.00 uur: viering Ziekenzondag in de
Dorpskerk. Voorganger is onder anderen pastor Mia Tankink

Mariamaand
In de Mariamaand mei is er elke woensdagavond, te beginnen op - hoe
kan het mooier - 5 mei Bevrijdingsdag om 18.30 uur een eucharistieviering met celebrant pastor Smits en na de viering rozenkransgebed.
U bent van harte welkom.

Goede Herder zonder gezicht
Bij het verwijderen van de frontplaat van het hoofdaltaar
(renovatie +/_ 1955) werd het oude uit 1855 weer gedeeltelijk
zichtbaar.

Naoberschap
Zoals bekend vindt in de Petrus en Pauluskerk in Breedenbroek een
ingrijpende verbouwing en herinrichting plaats.
De pastorie waarin het secretariaat zich bevond, is verkocht en moet
elders gehuisvest worden.
En zoals het een goede ‘naober’ betaamt, heeft de Locatieraad hulp
aangeboden en kan het secretariaat van Breedenbroek gebruik maken
van de kamer in het Goede Herder-secretariaat waarin voorheen
penningmeester Mia Jansen zetelde.
Voor de Breedenbroekse gelovigen blijft de gastvrijheid en de telefonische en digitale bereikbaarheid onveranderd.
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In de dagkerk zult u op de linkermuur een beeld
van De Goede Herder ontdekken. Hij draagt een
schaap op de schouders. Door een anonieme
weldoener is dit beeld geschonken aan onze
geloofsgemeenschap.
De Locatieraad was blij verrast en dankbaar met dit
geschenk. De maker verklaarde dat het beeld met
opzet geen gezicht heeft, omdat, aldus de maker,
ieder mens een goede herder zou moeten zijn.

Overleden
Op 10 maart is op de leeftijd van 71 jaar overleden:
PAUL WILLINK, levenspartner van Rita Sint-Veenvliet.
We verliezen in hem een gewaardeerd lid van de tuinonderhoudsgroep van onze geloofsgemeenschap. De crematieplechtigheid
heeft in besloten kring plaats gevonden.
Nemen we hem mee in onze gebeden.

Wilfried Holtus, voorzitter
Stichting Huis van Marabout, Gambia

Vastenactie 2021
Anders dan andere jaren hebben we dit jaar de vastenactie 2021 gehouden. Vorig jaar viel de hele actie in het water
doordat onze collectanten de envelop met uw donaties niet
meer mochten ophalen. Dit jaar hebben we de vastenzakjes
wel bij u in de brievenbus gedaan met het verzoek om zelf uw
donaties in de envelop te bezorgen in de brievenbus van ons
secretariaat.
De totaalopbrengst van de vastenactie bedraagt 443,42 euro,
voor de helft bestemd voor de Bisschoppelijke Vastenactie voor
ondersteuning van het beroepsonderwijs en het ondernemerschap in ontwikkelingslanden en voor de andere helft bestemd
voor de renovatie en exploitatie van de medische post van
Stichting Huis van Marabout in Gambia.
Namens de Bisschoppelijke Vastenactie en de Stichting Huis van
Marabout dank voor uw donaties.

Afronding restauratie H. Martinus
Medio april zijn de laatste
werkzaamheden voor de restauratie van onze H. Martinuskerk
afgerond. We kunnen terugkijken
op een vruchtbare samenwerking tussen het kerkbestuur, de
aannemer, de glazenier, overige
onderaannemers, de locatieraad
en de stichting Restauratiefond H. Martinus.
Het resultaat mag er zijn. Met de afronding van deze tweede
restauratiefase hebben we na de dakrestauratie in 2010/2011
het kerkgebouw er weer netjes bij staan. Resteren nog een paar
kleine onderhoudszaken die we gaandeweg in het jaarlijkse
onderhoud gaan meenemen. Gelijktijdig heeft ons kerkorgel
tijdens de restauratiefase een grote onderhoudsbeurt gekregen.
Op 6 april is hij geheel opnieuw gestemd en klaar voor na de
coronaperiode, wanneer het koor weer de vieringen mag gaan
opluisteren.
Locatieraad H. Martinus Etten

Verjaardagen
Tot en met 2 april vierden de volgende 80-plussers van onze
geloofsgemeenschap hun verjaardag:
Mevrouw P.A.M. Sloot-Kaak		
14 januari
86 jaar
Mevrouw C.E.T. Westerhof		
4 februari
83 jaar
Mevrouw M.W. v. d. Weide-Zijderveld 5 februari
83 jaar
Mevrouw B.J.W. Willemsen-Thus
10 februari
86 jaar
De heer J.G. Verheij			
13 februari
86 jaar
De heer T.A. Winters		
17 februari
87 jaar
Mevrouw A.C.T. Derksen-Hermsen
17 februari
85 jaar
Mevrouw J.G. Jansen-Kemperman
24 februari
89 jaar
Mevrouw T.M.J. van Aken-ten Hagen 24 februari
83 jaar
Mevrouw H.M.H. Pastoor-Sueters
26 februari
85 jaar
Mevrouw G.P. Jansen-Hofstad
6 maart		
82 jaar
Mevrouw W.G. Bouwman-Dekkers
10 maart		
87 jaar
De heer H.G.J. van Uem		
14 maart		
90 jaar
Mevrouw C.J.G. Schuurman-Rijnholt 21 maart		
87 jaar
De heer A.J.M. van Doesum		
30 maart		
86 jaar
Mevrouw J.P.G. Dieker–Schepers
2 april		
84 jaar
Namens de geloofsgemeenschap, van harte gefeliciteerd!
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Doetinchem

John en Nathalie Possik, acolieten
Broer en zus Possik, John en Nathalie, 21
en 19 jaar, zijn regelmatig acoliet in de
zondagse liturgieviering, een paar jaar
al. Dat is bijzonderder dan u misschien
denkt, want ze zijn pas sinds 2015 in
Nederland, gevlucht vanuit Al-Hassaka in
Noordoost-Syrië.
Gelukkig hadden ze al een vluchtelingenstatus, toen ze met hun oudste broer
en moeder hun land verlieten. Ze konden
veilig reizen. Dat was te danken aan hun
vader, die negen maanden eerder na een
avontuurlijke en gevaarlijke tocht hier was
aangekomen, niet op de vlucht voor Assad
maar IS.
Zijn gezin mocht zich met hem herenigen.
„Via Ter Apel kwam vader uiteindelijk in
Doetinchem. Hij ging hier naar de kerk en
ontmoette pastoor Peter Ambting.
Toen wij hier aankwamen, kwam Peter al
gauw op bezoek en vroeg of we misschien
acoliet wilden worden. In Al-Hassaka waren
we bij een heel mooi koor, acoliet waren we
nooit geweest. Maar Theo en Theo (Hakvoort
en Stoverink) en Geert (Bulsink) leerden ons
wat we moesten doen. Dat deden ze heel
leuk, we hebben veel gelachen.”
Naar hen luisterend, bedenk ik dat ze toen
nog maar nauwelijks met het leren van
Nederlands waren begonnen. Als je in Syrië
met de mis vertrouwd bent geraakt, kun je
in Nederland na wat aanwijzingen al acoliet
zijn; meteen thuis, heel mooi!
„Jullie vinden het belangrijk om dit te
doen?” Nathalie: „We voelen ons veilig in
ons geloof, in de kerk.” John: „Het geloof
is in het Midden-Oosten oersterk, bij de
Possiks ook.”

Na het Ulenhof-College - klas overgeslagen! - is Nathalie inmiddels eerstejaars
Engels op de HAN in Nijmegen. John ging
naar de ISK (Internationale Schakelklas) om
zich het Nederlands eigen te maken, vervolgens naar de kappersvakopleiding. In de
vorige Vreugdebode las u dat pastoor Pauw
zijn nieuwe kapperszaak heeft ingezegend.
In het interieur heeft John symbolen van
zijn geloof geplaatst, zoals een kruisbeeld
en een van pastoor Ambting gekregen
rozenkrans uit Jeruzalem. Hoe reageren
bezoekers daarop? „Mijn moslimvrienden
zeggen: prima, je moet uitkomen voor je
geloof.” En: „De zegenende woorden van
pastoor Pauw, ik voelde ineens kippenvel.
God is in mij en met mij, ik heb vertrouwen in Hem.” Maar een leeftijdgenoot zal
toch ook wel eens negatief reageren?!
„Ik probeer hem te overtuigen; wordt hij
beledigend, dan zeg ik lachend: je doet nu
zoals Jezus voor 20 eeuwen al voorspelde.”
Nathalie: „Op het Ulenhof sprak ik weinig
over mijn geloof. Er was niet veel interesse,
maar met twee meisjes uit een andere klas
die voor hun protestantse geloof uitkwamen, praatte ik er juist veel over.”
„Op school in Syrië hadden we elke vrijdagmiddag lessen over God en de bijbel. We
waren met veel vrienden, we bleven de hele
middag, er waren activiteiten, er was eten,
er was gezelligheid. Zo ook op zondag; we
zongen in de kerk, daarna bleven we bij
elkaar, het hoeft niet altijd over het geloof
te gaan. Vrienden bij elkaar, gezellig, plezierig.” Gelukkig zie ik ze hier ook veel lachen.
Gerard Bomers
Foto: Ton Harbers

Luca Nijland, gedoopt
tijdens de Paaswake

Elke viering in de Goede Week en met Pasen
was indrukwekkend, het gemis van een volle
kerk voelbaar. De Paaswake kreeg een bijzonder accent door de doop van Luca Nijland,
18 jaar, examenklas vwo. In de Vasten 2020
was hij gepresenteerd als doopleerling, op
Palmpasen zijn doop aangekondigd. Welke
weg had hij afgelegd?, wilde ik weten. Kort
na Pasen zaten we aan tafel.
„Tot ik een jaar of 13 was, heb ik geleefd zoals
het kwam, zonder nadenken over het leven. Op
youtube zag ik een filmpje over de hel, voorgesteld als het vuur in de aarde en als terechte
straf van God. Ik schrok, het maakte me angstig,
maar ook nieuwsgierig. Het werd de aanleiding
om verder te zoeken. Het ging om een plotseling heel grote te overbruggen afstand. Ik wilde
niet door emoties en zeker niet door angst tot
een keuze komen. Na wat zoeken kwam ik bij
het bestaan van God. Ik probeerde intellectueel overtuigd te raken. Internet, websites en
filmpjes, brachten me - eerst nog zonder hem
te kennen - bij het gedachtengoed van Thomas

Lr & Pg
Locatieraad en Pastoraatgroep, Lr & Pg,
zo heten wij sinds een paar jaar. Wij staan
er nauwelijks bij stil dat deze twee-ene
groep u misschien niet heel veel zegt. Erg
lang bestaat ze dan ook nog niet. Toen in
2010 de parochies in ons gebied fuseerden,
ontstonden de Maria Laurentiusparochie en
De Verrijzenis Parochie. In 2017 fuseerden
ook die twee: negentien parochies die tot
2010 zelfstandig waren geweest, samen in
de Parochie Maria Laetitia onder één bestuur.
De negentien voormalige parochies waren
nu locaties. Die moeten vertegenwoordigd
worden: de locaties samen door het parochiebestuur, elke locatie afzonderlijk door de
eigen locatieraad. Die moet ervoor zorgen
dat de locatie in zakelijk en praktisch opzicht
goed draait. Een centraal bestuur betekent
dat de locatieraad in dat opzicht minder te
doen heeft; er komt meer tijd en aandacht vrij
22
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van Aquino en zijn godsbewijzen. Sinds een
jaar of vier ben ik gelovig, sinds mijn zestiende
overtuigd katholiek.”
Hoe kwam je daartoe?, vraag ik. „Bij het lezen,
onderzoeken en interpreteren van de bijbel
op geheel eigen gezag zoals in het protestantisme, lees je wat je gelooft. Je geloof komt dan
uit jezelf en je komt bij elkaar om te bidden
en vieren. Ik wil mijn geloof laten voortkomen uit iets wat boven mij staat. De kerk is
niet alleen een menselijke institutie; ze laat
zich in het geloof leiden door de H. Geest. De
kerk overdenkt dat en komt, onder meer door
concilies, tot haar leergezag op basis van een
consistente geloofsleer.”
Wat deel je hiervan met je leeftijdgenoten?
„Veel klasgenoten op het Ludger weten dat
ik zoekend was, bij enkelen leidt dat tot een
gesprek. Een vriend is echt geïnteresseerd; hij
was bij mijn doop. In de filosofieles werd het
gedachtengoed van het jonge christendom
behandeld; het kreeg serieuze aandacht. Ook
bij een geschiedenisdocent ging het erover;
ik was de enige die zich er persoonlijk over
uitsprak.”
Thuis speelde Luca’s keuze ook een rol. Eerst
was hij nog onzeker over wat de houding van
zijn ouders zou zijn. „Toen ze ontdekten dat ik
mijn weg vond en naar de kerk wilde, waren
ze begrip- en liefdevol. Maar we hebben ook
wel discussies, soms kritische.” Ouders en zus
waren aanwezig bij Luca’s doop. Een van zijn
doopnamen luidt Thomas Aquinas.
Ten slotte wil ik nog weten hoe hij nu het leven
ingaat. „Als het geloof je overtuiging is, bekijk
je de wereld door die bril.”
Moge het Luca goed gaan.
Gerard Bomers
Foto: Ton Harbers

voor liturgie en diaconie; dat is zeer gewenst.
Vandaar die dubbele naam: enerzijds locatieraad voor de zakelijke en praktische kant,
anderzijds pastoraatgroep voor liturgie en
diaconie. De tweeledige naam, Lr & Pg, drukt
uit dat de praktische gang van zaken in de
locatie belangrijk is, maar ook de liturgische
en diaconale kant.
Nu de St.-Martinuskerk Wijnbergen sluit,
gaat ook die locatie op in de OLV-locatie
rond de Paskerk, die daardoor een grotere
kring rondom vormt. Twee personen van de
St.-Martinus hebben zich gemeld voor de Lr
& Pg: Ada Loeven is al lid, Mirjam Caerteling
stelt haar toetreding nog even uit vanwege
het feit dat haar werkkring tijdelijk extra tijd
en aandacht opeist. Hun komst herinnert aan
het feit dat eerder enkele Lr & Pg-leden van de
H.-Geestlocatie die overstap maakten. Onze
huidige drieledige locatie weerspiegelt zich in
een Lr & Pg met leden uit de drie delen van

de locatie. Misschien een mooi moment om
over elk van ons summier iets te vertellen.
Marijke Holtzer is al heel wat jaren actief
op het gebied van diaconie. Haar praktische
insteek in de organisatie van diaconale
ondersteuning zorgt ervoor dat hulp een
concrete vorm krijgt. Ze is onder andere
actief bij de Voedselbank. In de Lr & Pg
is diaconie het centrale aandachtsgebied
waar Marijke zorg voor draagt.
Chantal van der Sanden ook al jaren actief.
Ze meldde zich jaren geleden aan voor het
mede opzetten en verzorgen van vieringen
voor kinderen. U leest haar stukjes in de
Vreugdebode over familievieringen, kindernevendiensten, Eerste Heilige Communie
e.a. Chantals hoofdtaak: liturgie.
Ineke Emaus is minder lang lid van de Lr &
Pg en verzorgt de notulen. Zij was daarvoor
al jaren actief binnen de ‘aloude’ OLV. U
herinnert zich misschien haar raak geschreven portretten van parochianen in Het
Vierblad en de mooie Vp-vieringen die ze
met Herman Valk verzorgde in Doetinchem
en Wijnbergen. Sinds haar pensionering
heeft ze meer tijd voor de Lr & Pg. Ineke
werd maart 2020 ernstig ziek en onderging een slokdarmoperatie. Een lang en
moeizaam herstel is begonnen. De tekenen
zijn gunstig. Dat het herstel voorspoedig
blijft verlopen, is ons aller vurige hoop en
bede.
Leny Stronks. Ineens was ze er eind jaren
negentig, gestrikt door vriendelijk vakkundig ronselaar pastor Gerard de Haan, die de
H.-Geestparochie na een moeilijke periode
er weer bovenop hielp. Leny deed allerlei
secretariële ondersteuning, werd lid van
het bestuur, later locatieraad, ging mee
naar de OLV en is door haar kundige inzet
voor vele zaken binnen locatie en parochie
onmisbaar geworden.
Thea Pelgrom, vervangend notulist, maar
vooral onze budgethouder. Steeds op tijd
met het toesturen van financiële informatie, altijd in nauwkeurige overzichten. Als
budgethouder is ze verantwoordelijk voor
het tijdig aanleveren van lokale financiële informatie aan Thijs Kemperman,

penningmeester van het bestuur.
Ada Loeven, was jaren actief binnen
de St.-Martinus: catechese en liturgie;
daarnaast was ze voorganger bij vieringen door parochianen en bij avondwakes;
betrokken bij kinderwoorddiensten en
familievieringen, toen haar kinderen
hiervoor de leeftijd hadden. Nu nog actief
bij Eerste Heilige Communie en Vormsel,
inclusief bij wat in voorbereiding en uitvoering de locatie overstijgt. Communie en
Vormsel blijven Ada’s hoofdtaak.
Hans Diks, woont nog niet lang in
Doetinchem; had diverse (bestuurs)functies
in parochies in de Betuwe; onderzoekt voor
het bestuur parochiebreed de administratieve organisatie van de begraafplaatsen.
Hans is sinds vorig jaar lid van onze Lr &
Pg, hoofdtaak: coördinatie begraafplaats
Vredehof.
Gerard Bomers, plaatsvervangend voorzitter, schrijver van dit stukje; vriendelijk
geronseld door pastor De Haan, 1998,
toen ik vanwege mijn werk eigenlijk geen
tijd voor vrijwilligerswerk had; ook eerder
vrijwilliger geweest. Misschien leest u wel
eens iets van wat ik in de Vreugdebode
schrijf.

Ineke Emaus en Thea Pelgrom ontbreken op
de foto.
Lr & Pg
Foto: Ton Harbers

Gedoopt

- Luca Nijland,
Van Limburg Stirumlaan 77,
Doetinchem
- Lou Büchner, Het Rabelink 34,
Breedenbroek

Overleden

- Clemens Terhorst,
Prinsenhof 11,
- Harry Jansen,
Frans Halsweg 12,

90 jaar
89 jaar

Nemen we hen mee in onze gebeden.
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Gaanderen

Parochiële Caritas Instellingen (PCI)
Stichting Ideële Reclame (Sire) vraagt regelmatig onze aandacht om
op te komen voor kinderen die opgroeien in armoede. Als werkgroep
PCI (Parochiële Caritas Instelling) kunnen we niet aan deze oproep
voorbijgaan. Wij willen er, vanuit de Caritas (= zorg voor mensen die
een steuntje in de rug goed kunnen gebruiken), iets aan doen om deze
gezinnen te helpen.
Mede dankzij uw gulle giften in de Caritas Collectekist kunnen wij weer
een zomervakantiepakketje aanbieden aan kinderen in Gaanderen
voor wie tijdens de lange zomervakantie geen extraatjes of uitstapjes
mogelijk zijn. Wij bieden ze een verrassing in de vorm van een cadeaukaart die de kinderen zelf mogen besteden en wat zomerspeelgoed.
Namens alle kinderen: hartelijk bedankt.

Overleden
1

2

Terugblik op de Goede Week en Pasen
De Goede Week 2021 begon in Gaanderen al op zaterdagmiddag 27
maart met een sfeervolle Palmpasen – Inspiratieviering speciaal voor
kinderen.
Marieke, Karien en Joyce vertelden op toegankelijke wijze het verhaal
van de intocht van Jezus in Jeruzalem en alle kinderen werden uitgenodigd actief mee te doen.
Zij kregen allemaal een palmpaasstok die zij gaandeweg de viering
optuigden met de palmpaassymbolen, zoals ze in het verhaal aan de
orde kwamen en uitgelegd werden. Guusje, Zoë, Sophia en Jolie, vier
leden van het jeugdkoor van de Ulftse Nachtegalen, verzorgden samen
met hun dirigent Ben Simmes de intermezzo's met prachtig gezongen
palmpaasliederen.
Op zondagochtend 28 maart was er een palmpaas-eucharistieviering waarin pastoor Hans Pauw en diaken Paulus Tilma wijwater en
palmtakjes zegenden en het passieverhaal verteld werd.

5

3

Op Goede Vrijdag hebben vele mensen de openlucht-Kruisweg op
Landgoed 't Maatje gelopen.
Een intense beleving in een prachtig natuurgebied om het lijden en
sterven en het paasmysterie van onze Heer Jezus Christus te gedenken.
Foto’s: Hans Aarntzen

Fotobijschriften:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Uitdelen Palmpaasversiering
Sophia, Guusje, Jolie en Zoë van de Ulftse Nachtegalen
Palmpaasoptocht in de St. Martinuskerk
Statie 6, Kruisweg op Landgoed 't Maatje
QR code, Kruisweg op Landgoed 't Maatje
Laatste statie: het lege kruis in het kerkportaal
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- Donderdag 11 maart 2021 is overleden mevrouw Willy
Rietman-Haanappel, Wilhelmina Elizabeth, in de leeftijd van 92
jaar. Mevrouw Rietman woonde aan de Ontwikkelstraat 90 in
Gaanderen.
Zaterdag 20 maart was voor haar de crematieplechtigheid in
Crematorium Yardenhuis Achterhoek in de Slangenburg.
- Zaterdag 20 maart 2021 is overleden mevrouw Karin Visser,
Catharina Johanna Maria, in de leeftijd van 52 jaar. Karin woonde
aan de Stamperijstraat 29 in Gaanderen. Haar afscheid en crematie hebben plaatsgevonden in besloten kring.
- Zaterdag 27 maart 2021 is overleden de heer Bennie Besselink,
Bernardus Wilhelmus, in de leeftijd van 88 jaar, sinds 17 juli 2019
weduwnaar van mevrouw Betsie Besselink-Ubbink.
Bennie woonde aan de Bethlehemstraat 50 in Gaanderen. Hij is
vele jaren een trouw vrijwilliger geweest in de St. Martinusparochie
en heeft vele werkzaamheden verricht.
Op donderdag 1 april was er gelegenheid om afscheid van hem
te nemen in de St.-Martinuskerk, waarna de uitvaartviering en
crematie volgden in besloten kring.
- Vrijdag 2 april 2021 is overleden de heer Marinus Robben,
Marinus Leonardus, in de leeftijd van 85 jaar. De heer Robben
woonde aan de Van Damstraat 18-07 in Gaanderen.
Gedurende vele jaren was hij lid van het kerkbestuur van de H.
Augustinusparochie.
Zaterdag 10 april was voor hem de crematieplechtigheid in
Crematorium Yardenhuis Achterhoek in de Slangenburg.
- Zaterdag 3 april 2021 is overleden mevrouw Gerda ArendsenBrunsveld, Gerda Berendina Maria, weduwe van Johannes
Arendsen. Mevrouw Arendsen is 87 jaar geworden. Zij woonde
in verzorgingshuis Schavenweide in Doetinchem. Vrijdag 9 april
was er gelegenheid om afscheid van haar te nemen in de St.
Martinuskerk, waarna de gezongen uitvaartviering volgde.
Mevrouw Arendsen is aansluitend gecremeerd in Crematorium
Yardenhuis Achterhoek in de Slangenburg.
- Dinsdag 6 april 2021 is overleden de heer Jos Pelgrim,
Johannes Gerardus Maria, in de leeftijd van 71 jaar, echtgenoot
van mevrouw W.J.F. Pelgrim-Dashorst. De familie Pelgrim woont
aan de Leuverinkstraat in Gaanderen. Jos was jarenlang collectant
in onze geloofsgemeenschap, eerst in de St. Augustinuskerk en
later ook in de St. Martinuskerk.
Maandag 12 april was voor hem de crematieplechtigheid in
Crematorium Yardenhuis Achterhoek in de Slangenburg.

Mogen allen die ons lief waren, rusten in de vrede van onze verrezen Heer, Jezus Christus.
Wij bidden om kracht voor hen die hun geliefden moeten missen.
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Silvolde - Varsseveld

Ter bede varen
Gebedsviering zondag 6 juni
In aansluiting op Pinksteren, toen, net als in bedevaartsoorden als
Lourdes, alle talen door elkaar gesproken werden, zijn we als liturgisch beraad op het idee gekomen om tijdens deze gebedsdienst
bedevaarten centraal te stellen. Als je samen op weg bent, is er ook
sprake van saamhorigheid:
we spreken misschien niet dezelfde talen, maar we horen,
verstaan elkaar wel.
Het thema van deze gebedsdienst luidt dan ook:
Ter bede varen.
Velen van ons hebben wel eens een bedevaart
gemaakt: naar Lourdes, Assisi, Banneux,
Kevelaer en ja, ook naar Silvolde: de
Bedrukte Moeder Gods, die volle kerken trok
waarin de bezoekende dames van Zij-Actief
door de kerk trokken.
Ook het beeld buiten achter de Kloosterhof
is een Bede Vaart waard. Dat zal er gezien de
coronaperikelen dit jaar tijdens onze viering niet
van komen, maar we kunnen ons ruim voldoende
laten inspireren door dit thema. Daarin worden
gebed, reizen en trekken door het leven omgeven door muziek
en zang waarbij het overbekende in alle talen hetzelfde klinkende
lourdeslied Ave Maria niet zal ontbreken.
En in de evangelielezing van Sacramentsdag zullen we horen en
lezen hoe Jezus zijn apostelen uitstuurt over de hele wereld om
mensen van overal in Zijn Naam samen te brengen.
U wordt van harte uitgenodigd de livestream
https://kerkdienstgemist.nl/stations/531 te volgen of
aanwezig te zijn om 10.00 uur in onze Mauritiuskerk.
Aanmelden kan via j.kraan1@kpnmail.nl of 06 - 28 43 53 42.

Actie Kerkbalans 2021:
opbrengst is mooi
resultaat
Het resultaat van de Actie Kerkbalans 2021 van de Mauritiusgeloofsgemeenschap is € 23.000. Dit is een prachtig resultaat.
Op de eerste plaats dank hiervoor aan de circa 700 deelnemers/
gezinnen van onze geloofsgemeenschap. In onze oproep in de
Vreugdebode van vorig jaar is uitvoerig aandacht besteed aan
de problematiek van de Actie Kerkbalans in coronatijd en de
impact daarvan op onze geloofsgemeenschap.
Zoals dikwijls in moeilijke tijden schreven wij dat ons geloof
ons kracht en bemoediging geeft. God is onze onuitputtelijke
bron van geloof, hoop en liefde. We verwezen hierbij naar psalm
23. Om ons geloof in verbondenheid met God en met elkaar
samen te blijven vieren in onze mooie Mauritiuskerk, is de Actie
Kerkbalans nodig. De locatieraad vroeg in dat artikel wijderen
om de Actie Kerkbalans 2021 ruimhartig te steunen.
Zij hebben daar ruimschoots gehoor gegeven. Vandaar dit
mooie bedrag.

Vrijwilligers
Eveneens komt alle lof toe aan onze vijftig lopers voor de Actie
Kerkbalans.
Deze zijn er ook dit jaar ondanks alle coronabeperkingen en slechte
weersomstandigheden weer op uit trokken om de enveloppen aan
huis te bezorgen en een week later weer op te halen. Helaas moesten
we afscheid nemen van een aantal vrijwilligers vanwege hun hoge
leeftijd en het risico op besmetting.
Het was heel fijn te ervaren dat er weer andere vrijwilligers bereid
waren om het werk van hen over te nemen. Dat toont opnieuw de
grote betrokkenheid van onze parochianen om zich voor onze geloofsgemeenschap in te zetten.
Deze Actie Kerkbalans is fantastisch geslaagd, dit is te danken aan al
onze lopers, maar ook aan de tomeloze inzet van onze coördinator
Tonny Jansen. Helaas moesten we afzien van het ontbijt, maar dat
gaan we alsnog organiseren indien samenkomsten weer kunnen.

Overleden
12-02-2021
15-02-2021
20-02-2021
22-02-2021
01-03-2021
06-03-2021
11-03-2021
12-03-2021
25-03-2021

J.T.W. Huls
B.A. Lankveld
P.A. Riethorst
B.F. Baten
B.M.J. Liebrand
J.W.B. Gries
B.J. de Boer-Buursen
J.J.A.M. Verheijen
B.J.T. Giesen-Liebrand

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

Nogmaals dank aan onze parochianen en de vrijwilligers die zich
ingezet hebben voor de Actie Kerkbalans.

VARSSEVELD

Pinksteren – Verwaaide taal
“En iedereen hoorde hen spreken in zijn eigen taal”.
Verwondering en verwarring ontstond er onder de mensen. Hoe
was dit mogelijk?
Spraken de apostelen in diverse talen of begrepen de mensen
wat er verteld werd?
Hoe moeten wij dit verhaal in onze tijd plaatsen?
Al leren we andere talen, toch is de vraag: Verstaan wij elkaar,
begrijpen we wat de ander bedoelt? Horen we wel wat de ander
ons vertelt?

Actie Kerkbalans
2021
De opbrengst van de Actie Kerkbalans
is tot nu toe € 5.043.
Dit is ongeveer gelijk is aan de opbrengst van 2020. Een prachtig resultaat. U allen hartelijk dank voor uw bijdrage. Tevens
veel dank aan de bezorgers van de Vreugdebode voor hun
medewerking.
Locatieraad Laurentiusgemeenschap Varsseveld

Wij vonden een gedicht van Gerard van Midden met als titel:
Verwaaide taal. Het begint met de volgende regels:
		
		
Waarom versta ik ze niet?
		
		
De mensen die ik maakte naar mijn beeld.
		
		
Hun woorden verdwalen in het duister van de nacht.
		
		
Hun zinnen verschroeien in de verzengende zon.
		
		
Hun taal verwaait in de wind.
God vraagt zich, in dit gedicht, af of wij nog wel een verstaanbare taal spreken.
En andersom kunnen wij de taal van God nog wel verstaan?
In de viering van Pinksteren zullen wij het gedicht verder lezen
en ons afvragen: welke taal spreken wij en kunnen wij die nog
verstaan?
Kunnen wij de taal die waait met de wind ontvangen als onze
oren maar met de juiste gevoeligheid naar de klank van de stem
luisteren?

Overleden
-	Mieke Stijntjes-Freriks is 4 januari op de leeftijd van 72 jaar
overleden.
- Jan Reinders is 9 maart overleden op de leeftijd van 81 jaar.

Bidden wij om troost en kracht voor de beide families en dat
Mieke en Jan mogen rusten in vrede.

Welkom in de viering van Pinksteren op 23 mei om 10.00 uur.
Deze viering wordt ook weer uitgezonden via de streaming.
Foto: Susan Spekschoor
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Terborg

Tussenstand van de actie
kerkbalans 2021 In Terborg,
U kunt nog meedoen, u hoort erbij!
Dank aan de gulle gevers en aan de
wijkcontactpersonen!
De telling van de Actie Kerkbalans 2021 gaf als resultaat
5.791,50 euro aan toezeggingen en contanten bijeengebracht
door 95 medegelovigen.
Onze wijkcontactpersonen bezorgden zoals gewoonlijk de
enveloppen met deelnameformulieren voor de Actie Kerkbalans
bij de mensen in hun wijk. Door de coronapandemie waren ze
echter niet in staat om de enveloppen op te halen. Hierdoor
was het aantal enveloppen dat op ons secretariaat in Terborg
binnenkwam wat minder.
Buiten hen die hun toezegging of contante bijdrage bij het
secretariaat afgaven, zijn er echter ook mensen die hun
bijdrage rechtstreeks storten op het banknummer van de
locatie Terborg.
Op 1 april 2021 was er € 7.274,87 binnen. Gewoonlijk komt
daar in de loop van het jaar nog wat bij zodat we hopelijk de
begroting voor 2021 (€ 11.440) gaan halen.
Alle gulle gevers bedankt! Door uw gift werkt u mee aan
een vitale geloofsgemeenschap in Terborg en steunt u onze
parochie Maria Laetitia.
Ook dank aan de wijkcontactpersonen, zonder uw inzet had
de Actie Kerkbalans 2021 niet plaats kunnen vinden.
Het is goed te zien dat nog steeds een groot aantal mensen uit
onze geloofsgemeenschap zijn of haar betrokkenheid toont.
Hier zijn we erg blij mee, onze hartelijke dank!

Nieuw leven - nieuw begin

Geloof is vertrouwen op een niet zichtbare werkelijkheid. Geloof in
God, Allah, het universum of in jezelf… geloof in het goede. Alles
heeft een reden, maar die reden kennen wij niet. Geloof kan een sterk
middel zijn om angst geen kans te geven je leven te veel te beïnvloeden. Ga je in de bijbel op zoek naar angst, dan kom je al snel bij David
uit. Konden we maar net zo sterk in ons geloof staan als David.
Een psalm van David, op de vlucht voor zijn zoon Absalom:
- Heer, hoe talrijk zijn mijn belagers, velen vallen mij aan,
- velen zeggen van mij: ‘God zal hem niet redden.’
- U, Heer, bent een schild om mij heen, U bent mijn eer, U houdt mij
staande.
- Roep ik tot de Heer om hulp, Hij antwoordt mij vanaf zijn heilige
berg.
- Ik ga liggen, val in slaap en word wakker – de Heer beschermt mij.
- Ik vrees de tienduizenden niet die mij aan alle kanten omringen.
Dan is je vertrouwen op God toch wel enorm groot, bijna fatalistisch:
kan niet schelen wat mij gebeurt, God is er en zal mij redden. Zo staat
er geschreven: ‘Op God vertrouw ik, ik vrees niet. Wat kan een mens
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mij doen?” Een mooie gedachte die voor mij – als simpele gelovige
sterveling – toch net iets te hoog gegrepen is. Maar gelukkig… er is
meer… er is hoop.
Hoop is de verwachting dat het ooit beter zal gaan, dat we elkaar weer
nabij mogen zijn in deze tijden van afstand. Hoop gaat gepaard met
twijfel en vrees, want wat je hoopt hoeft niet uit te komen. Desondanks
is ook hoop een krachtig middel om angst geen grote rol in je leven te
laten spelen. En dan is er liefde.

Verjaardagen
-

De heer L. Pasch					
80 jaar
Mevrouw M. Pasch-Greve				
80 jaar
Mevrouw M. Roerdink-Bruins			
80 jaar
Mevrouw W. Harmsen-Megens			
87 jaar
Mevrouw E. van Rosmalen				
87 jaar
Mevrouw A. Tjalema 				88 jaar
Mevrouw T. Niesink-Raben				92 jaar
Mevrouw J. Driessen-Wentink			
87 jaar
Mevrouw Th. Brom-Wolters			
91 jaar
De heer Th. Kup					87 jaar
De heer C. Hoogsteder				
90 jaar
Mevrouw E. Dieker-Bouwman			
87 jaar
De heer G. Thus					90 jaar
Mevrouw A. van Wezel-ten Have			
94 jaar
De heer A. Derksen				
86 jaar
De heer H. Harmsen				
88 jaar
Mevrouw B. Keurntjes-Keurntjes			
90 jaar
Mevrouw G. Thus-Aansorgh			
85 jaar
Mevrouw M. Gosselink-Schoman			
85 jaar
Mevrouw J. Wijkamp-Hetterscheidt			
85 jaar
Mevrouw M. Entius-Kleuskens			
85 jaar

Namens de geloofsgemeenschap, van harte gefeliciteerd!

Overleden

- De heer R. v.d. Vorle		96 jaar

Nemen we hem mee in onze gebeden.

U kunt nog bijdragen!
Als u het werk binnen onze parochie en in het bijzonder het
werk binnen onze geloofsgemeenschap waardevol vindt en u
bent nog niet in de gelegenheid geweest uw financiële steun
te effecturen, dan kunt u dat alsnog doen, o.a.
via bankrekening NL40 ABNA 0936 2497 57 t.n.v.
RK Parochie Maria Laetitia, inzake H. Georgius Terborg.
Laten we met zijn allen zorgen voor een vitale geloofsgemeenschap in Terborg!
Werkgroep Nieuw Begin, Jos Kunze & Henk Steentjes

Liefde is het sterkste wapen tegen angst. Wanneer je van jezelf houdt
en als er van je gehouden wordt zoals je bent, een ander mens begrip
heeft voor je angst en je bemoedigt, dan kan dat je enorm veel kracht
geven. In navolging van Paulus in zijn brief aan Korinthen: ‘Ons resten
Geloof, Hoop en Liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de
Liefde’. Dat geeft ruimte en adem, opent het hart en schenkt nieuw
leven.
Jos Kunze, lid van de werkgroep Nieuw Begin
Foto: Jos Kunze

Foto: Susan Spekschoor
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Parochie Maria Laetitia

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

tel. 0314 - 65 12 56

tel. 0315 - 65 12 84

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

tel. 0315 - 37 76 58

tel. 0315 - 65 14 96
Netterden - H. Walburgis
Netterdensestraat 8, 7077 AB Netterden
Contactadres: Frank Simmes
E-mail: rknetterden@mlparochie.nl
NL67 RABO 0326 6138 54.

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

Gendringen - H. Martinus
tel. 0315 - 68 13 64
Past. Wijfkerstraat 1, 7081 BT Gendringen
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).

tel. 0315 - 32 32 23

VOOR EEN PROFESSIONELE VOETBEHANDELING
BENT U VAN HARTE WELKOM IN MIJN SALON
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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.
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• Stemmen, onderhoud en reparatie

•• onderhoud
Stemmen,
onderhoud
• Stemmen,
onderhoud
en reparatie en reparatie
• Stemmen,
en reparatie
Transport,
verhuur
• Transport,
verhuur
en
opslag en opslag
• Transport,
en opslag
•• verhuur
Transport,
en
opslagen vleugels:
• Dealer
van FEURICH
piano’s
en vleugels:
Dealer
van verhuur
FEURICH
piano’s
• Dealer
van
FEURICH
piano’s
en vleugels:
topkwaliteit
voor
eenFEURICH
ongelofelijke
prijs!
• Dealer
van
piano’s
en vleugels:
topkwaliteit
voor een
ongelofelijke
prijs!
topkwaliteit
een
ongelofelijke
prijs!
• Verkoop
occasions
metvoor
garantie
• Verkoop
occasions
met garantie

• Stemmen, onderhoud en reparatie
• Transport,
verhuurvoor
en opslag
topkwaliteit
een
ongelofelijke
prijs!
Verkoop
occasions
met
garantie
• Dealer•• van
FEURICH
piano’s
en vleugels:
Verkoop
occasions
met garantie
topkwaliteit voor een ongelofelijke prijs!
Showroom
(alleen op afspraak): Varsseveldseweg 130b Doetinchem
Showroom
(alleen op afspraak):
Varsseveldseweg 130b Doetinchem
• Eric
Verkoop
occasions
met
06-221
874 27
& garantie
Rutger 06-290 52 155

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

www.slootpianoservice.nl
www.slootpianoservice.nl

Showroom (alleen op afspraak): Varsseveldseweg 130b Doetinchem
(alleen
op afspraak):
130b Doetinchem
• Stemmen,Showroom
onderhoud
en
reparatie
• Stemmen,
onderhoud
enVarsseveldseweg
reparatie
• Transport, verhuur
en opslagverhuur en opslag
• Transport,
• Dealer
van FEURICH
piano’s
vleugels:
• Dealer
van
FEURICH
piano’s
en vleugels:
Showroom
(alleen
open
afspraak):
Varsseveldseweg
130b Doetinchem
topkwaliteit voor een
ongelofelijke
prijs!ongelofelijke prijs!
topkwaliteit
voor een
• Verkoop occasions
met garantie
• Verkoop
occasions met garantie

www.slootpianoservice.nl
www.slootpianoservice.nl

www.slootpianoservice.nl

Showroom (alleen
op afspraak):
Varsseveldseweg
130b Doetinchem
Showroom
(alleen
op afspraak): Varsseveldseweg
130b Doetinchem

www.slootpianoservice.nl
www.slootpianoservice.nl

• DUURZAME TECHNIEKEN
• GAS, WATER EN ELEKTRA
• SANITAIR EN BADKAMER
• LEVENSLOOPBESTENDIG WONEN
• SERVICE EN ONDERHOUD
• VERWARMING EN AIRCO
• ZINK- EN DAKWERK
Grotestraat 49 | Gendringen | (0315) 68 14 73 | www.blumergendringen.nl
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Al 140 jaar staat familiebedrijf Jansen
Terborg voor betrokkenheid en kwaliteit,
een belofte die van generatie op
generatie is doorgegeven. Wij zijn er
voor het kleine onderhoud tot aan het
realiseren van uw droomwoning!
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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.

tel. 0315 - 24 21 25
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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.

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

JANSEN
TERBORG

Luc Jansen I Postbus 117 I 7060AC Terborg
0315 323 107 I info@jansenterborg.nl I www.jansenterborg.nl

Parochie Maria Laetitia
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