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Pastorale columnBelangrijk om te weten

Vakantie; vrij worden voor...?
Vrij zijn van... ?
Kijk je uit naar de vakantie? Heb je al plannen gemaakt? 
Het lijkt er op dat er komende tijd weer ruimte komt voor 
vakantie. Het aantal besmettingen daalt, evenals het aantal 
opnames in het ziekenhuis. Steeds meer mensen worden gevaccineerd en een grote 
groep is zelfs al tweemaal geprikt. Daardoor komen er ook meer versoepelingen van de 
coronamaatregelen. Er ontstaat zo nieuwe ruimte richting zomer. Toch zijn we niet vrij 
van het coronavirus. Er zijn wereldwijd nog vele landen die kampen met veel besmettin-
gen en geen vaccins hebben om hun inwoners te beschermen tegen het virus. Het virus 
is ook onvoorspelbaar en past zich aan. Telkens duiken er weer nieuwe varianten op. Vrij 
van het virus zijn we dus nog lang niet. 

De vakantie staat voor de deur. De scholen zijn aan hun laatste weken bezig. Velen 
zien naar de vakantie uit na een jaar van beperkende coronamaatregelen en een lange 
periode met beperkte contacten met familie en vrienden, geen grote feesten, geen 
museum- of concertbezoek. Begrijpelijk dat velen uitkijken naar de vakantie. Toch zal 
het nog een hele kunst zijn om je werkelijk vrij te voelen op vakantie. Er blijven immers 
basisregels rond corona, die onze omgang met elkaar bepalen. Voel je je beperkt door 
deze maatregelen? Of voel je toch voldoende ruimte om er op uit te trekken?

En hoe vrij ben je eigenlijk als de vakantie aanbreekt? Kun je je bezigheden, je werk, de 
besognes van alledag achter je laten als je op vakantie gaat? Zou je je telefoon thuis 
kunnen laten, bijvoorbeeld? Ik weet dat dit voor velen een onmogelijke vraag is. Er zijn 
werkgevers die van hun werknemers vragen om ook gedurende de vakantie bereikbaar 
te zijn. Hoe kun je dan loskomen van je werk? Anderen voelen zich totaal geïsoleerd 
zonder telefoon. Je hoort er niet bij als je niet bereikbaar bent. Kun je dan wel bij jezelf 
komen? Heb je dan voldoende ruimte voor jezelf? Ben je vrij als anderen telkens weer 
kunnen inbreken in je privéruimte?

Vrij worden voor...?
Vrij zijn van wat je in beslag neemt of beslag op je legt in je dagelijkse doen en laten, is 
een belangrijke voorwaarde om vrij te worden voor...? Ja, voor wat eigenlijk? 
In eerste instantie wellicht voor het vele waar je gewoonlijk niet aan toe komt en wat 
toch heel wezenlijk is. Samen eten bijvoorbeeld, met alle tijd en aandacht voor het eten 
en voor een goed gesprek met elkaar. Vrienden opzoeken, die je allang niet in alle rust 
gesproken hebt. Of het lezen van een goed boek of een bezoek aan een tentoonstelling 
waar je eerder geen tijd voor had.

In de vrije ruimte van de vakantie kunnen je ogen ook opengaan voor een nieuwe, 
andere werkelijkheid. "Het is vakantie. De zon komt op en de camping is nog roerloos 
stil. Ik ruik de morgen. Door het zwarte silhouet van de bomen is de opkomende zon 
zichtbaar. Dit is een moment dat ik intens beleef en in me opneem alsof ik mezelf erin 
herken. Wat leven voor mij is en waar ik naar verlang, vat zich hier samen. Ik houd mijn 
adem in. Dit wil ik vasthouden." Het kan zomaar gebeuren in een onbewaakt ogenblik. 
Je wordt geopend voor de diepte, het geheim van je leven, je diepste verlangen. Je 
ervaart zin in je leven. Het wordt je gegeven, een geschenk uit de hemel. 

Soms overkomt het je op vakantie, maar je hoeft er gelukkig niet voor op vakantie te 
gaan. Het kan je ieder moment gegeven worden wanneer je er vrij voor bent. Op vakan-
tie, thuis, tijdens een wandeling in je directe omgeving. Even ben je vrij en opent zich een 
onverwacht perspectief. Je weet dit is Leven!
Een goede vakantietijd!

Berrie Daalhuizen

In de maanden juli en augustus 

zijn wij alleen open tussen 

9.00 en 11.30 uur.
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Priesterwijding Paulus Tilma 5 juni 2021
Zaterdag 5 juni mocht diaken Paulus Tilma de priesterwijding 
ontvangen. Helaas kon onze bisschop, kardinaal Eijk, niet zelf 
de wijding verrichten vanwege noodzakelijk herstel na ziekte. 
Hij had echter een goede vervanger in mgr. H.W. Woorts, 
hulpbisschop van Utrecht. 
In zijn preek ging de bisschop in op een grote hobby van 
de wijdeling. Hij is namelijk zeilinstructeur en organiseert 
zeilkampen voor de jeugd. Hij refereerde aan de vele stages 
en activiteiten die Paulus als student tijdens zijn studie 
heeft ondernomen om zich te ontwikkelen: „Je weet, maar 
niet alleen als zeilinstructeur, dat wind in de zeilen geen 
vanzelfsprekendheid is en dat tegenwind ook nodig kan zijn 
om te blijven leren, volharden en door te zetten. Altijd met het 
ene doel voor ogen: het koninkrijk van God.” Hij maakte de 
vergelijking met St. Bonifatius, op wiens feestdag de wijding 
werd toegediend, die met St. Willibrord vanuit Ierland naar 
onze streken zeilde en het schip der kerk bestuurde, vaak bij 
tegenwind, vertrouwend op God. 

Foto's Caroline Wenting, Bisdom Utrecht
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In de afgelopen jaren dat ik studeerde, 
heb ik caritas als een essentieel onder-
deel van ons geloof ontdekt. 
In de Vreugdebode van afgelopen 
advent heb ik daar al over geschre-
ven. Het is een levenshouding die wij 
als christenen door onze verbonden-
heid met God eigen mogen maken. Een 
houding die met liefde gericht is op de 
naaste, met name degene die in nood 
is. Het is een houding die een spiegel 
is van de houding van God zelf, want 
daartoe zijn we geroepen, om de liefde 
van God te weerspiegelen in ons leven.

Geroepen zijn. Ik kan over vele ervarin-
gen spreken waarbij ik mij geroepen 
voelde om priester te worden. Maar 
uiteindelijk is er één moment in de 
wijdingsplechtigheid waarop die 
roeping het meest concreet wordt. 
Nadat het evangelie voorgelezen was, 
werd ik naar voren geroepen. In deze 
uitverkiezing valt de roepstem van God 
en die van de Kerk samen, om mij te 
roepen om priester te zijn. Als antwoord 
mocht ik dan geven: ‘Ja, hier ben ik.’ 
Dit antwoord heeft een diepe beteke-
nis. Allereerst zijn het de woorden die 
ook bijbelse figuren hebben gegeven, 
zoals Abraham, Mozes en Samuel. 
Maar het heeft nog een diepere beteke-
nis. Het is namelijk een weerspiegeling 
van Gods eigen naam: ‘Ik zal er zijn’. 
God komt ons tegemoet en maakt zich 
bekend met de naam ‘Ik zal er zijn’. 
Deze aanwezigheid is een zegen voor 
iedereen die met God door het leven 
wil gaan. 
Voor mij was het daarom een bijzon-
der moment om te mogen antwoorden: 
‘Hier ben ik’, met heel mijn persoon, 
met lichaam en ziel, met mijn verstand 
en mijn hart, met alles wat ik ben, wil 
ik antwoorden op de roepstem van God 
die als eerste zegt: ‘Ik zal er zijn.’

Dit antwoord heeft ook zijn weerslag in 
hoe we omgaan met mensen in nood. 
Wanneer wij aandacht schenken aan 
hen die dat om wat voor reden dan 
ook nodig hebben, dan mogen we er 
ook volledig voor hen zijn. Onze onver-
deelde aandacht wordt een ontmoeting, 
van mens tot mens. Met alles wat we 
zijn, mogen we de ander ontmoeten en 
‘er zijn’. Daarmee weerspiegelen we de 
liefde van God, die ook zegt: ‘Ik zal er 
zijn.’ In het verlenen van hulp laten we 
merken dat de ander niet alleen door 
het leven hoeft te gaan, zoals God ons 
niet alleen door het leven wil laten 
gaan.

Voor de priester neemt de dienstbaar-
heid voor de mens een bijzondere vorm 
aan. Je wordt bekleed met een ambt 
waarbij je de taak krijgt om te verkon-
digen, te leiden en te heiligen. Op 
bijzondere wijze mag je het dienstwerk 
van Christus zelf voortzetten, die zelf 
de liefde van God is. Deze vereniging 
met Jezus gebeurt door een volledige 
toewijding. In de wijdingsplechtigheid 
was de prosternatie (plat ter aarde 
liggen) daar de uitdrukking van. Het 
is een houding van overgave, waarin 
ik zelf vooral de toewijding aan het 
liefdevol hart van Jezus ervaren heb, 
die ook zichzelf geheel gegeven heeft. 
Tegelijk is de prosternatie een omhel-
zing van de wereld. De realiteit van de 
wereld waarin wij leven, moeten we 
niet negeren of relativeren. Het is juist 
in onze wereld waar die goedheid van 
God zichtbaar moet worden, en daarbij 
alles omarmen in de liefde die we van 
God ontvangen.

In onze wereld wordt heel veel 
narigheid verzwegen en het liefst 
ontlopen. We vinden het vaak lastig 
om geconfronteerd te worden met de 
moeilijkheden die anderen hebben, en 
misschien is het nog wel het lastig-
ste om onze eigen moeilijkheden 
onder ogen te zien. We willen ze het 
liefst relativeren of verklaren door 
omstandigheden buiten ons zelf. Maar 
uiteindelijk is dit niet de oplossing. De 
Nederlandse priester Henri Nouwen 
schreef hierover dat we onze gebroken-
heid dan juist onder een vervloeking 
scharen, in plaats van onder de zegen 
van God. God wil ons ontmoeten en 
omarmen precies zoals we zijn, ook 
in onze gebrokenheid. Sterker nog, Hij 
heeft dat al gedaan in Jezus, die zijn 
armen uitstrekte aan het kruis, om alle 
mensen te omarmen in zijn liefde.

Wanneer wij als christenen dan hulp 
bieden aan mensen in nood, mogen wij 
hen ook omarmen, precies zoals ze zijn, 
zonder hun gebrokenheid te relative-
ren. Dan omarmen wij de realiteit van 
deze wereld, want allemaal ervaren 
we wel een gebrokenheid in ons leven, 
maar mogen tegelijk ook ervaren dat 
we geheeld worden. En voor een pries-
ter is dat helen een belangrijke taak. 
Het woord ‘heiligen’ en ‘helen’ zijn aan 
elkaar verwant. Als priester mag de 
caritas een bijzondere vorm aannemen 
door je priesterlijke taak om te heiligen 
in naam van Christus. Het toedienen 
van de sacramenten, het uitspreken van 

een zegen, het bidden voor mensen, 
dat zijn de bijzondere vormen waarin 
God zelf helend aanwezig wil zijn in 
ons leven. Maar iedere gedoopte heeft 
ook die taak gekregen, om deze wereld 
te heiligen, te helen. En dat kan alleen 
door de gebrokenheid te omarmen en 
te stellen onder de zegen van Gods 
aanwezigheid. Want daar mogen we 
altijd op vertrouwen, dat God van ons 
houdt en met ons meegaat door het 
leven. Waar we ook gaan, wat we doen, 
ook als we fouten maken of niet lekker 
in ons vel zitten. Wij worden door God 
geliefd.

Dit geeft ons ook een vrede, waar we 
in onze maatschappij zo’n gebrek aan 
hebben. In veel opzichten worden we 
meegesleept in een soort competitie, 
waarbij we telkens ons best moeten 
doen om mee te tellen. Van jong tot 
oud, op school, werk of zelfs binnen 
families, vaak lijkt het dat we als mens 
alleen gewaardeerd worden om wat 
we presteren. Maar de waarde van ons 
leven ligt niet zozeer in datgene wat wij 
doen, maar om wie we zijn. En wie zijn 
we? Geliefden van God. 

Die liefde mag het fundament zijn van 
ons leven en ons een innerlijke vrede 
geven. Direct na de wijding is dat 
ook wat de bisschop en ik uitspraken: 
‘Vrede zij U.’ Wanneer wij de caritas 
in de praktijk brengen, mogen we 
erop gericht zijn om ook die vrede te 
bewerken door de ander ook onvoor-
waardelijk lief te hebben. Het kan 
zoveel rust geven aan mensen doordat 
ze weten dat ze geliefd zijn. Onze 
liefde voor mensen in nood kan hen 
zelfs helpen om ook die liefde van God 
(weer) te ontdekken, waar ze in hun 
nood misschien geen vertrouwen meer 
in hadden.

Als christenen zijn we dus geroepen om 
die goedheid van God te weerspiegelen 
in ons leven. We mogen de gebro-
kenheid van de wereld omarmen en 
insluiten in zijn liefde en zo de wereld 
helen. Ik ervaar het als een grote eer 
om als priester hierin mijn taak op 
te nemen. De toewijding aan God is 
voor mij tegelijk een toewijding aan 
de mensen. De wijdingsplechtigheid 
lijkt soms een heel verheven moment, 
waarin mij een groot geschenk 
gegeven is. Maar tegelijk word je met 
twee benen op de grond gezet, want 
juist in de wereld, in onze samenleving, 
daar waar wij gaan of staan, daar moet 

Gods nabijheid zichtbaar worden, daar wil 
Hij aanwezig zijn. 

Eén aspect tijdens de wijdingsplechtigheid 
(en ook bij de Eerste Mis in Doetinchem) 
zorgde er ook voor dat ik met twee benen 
op de grond bleef staan, en dat was de 
zichtbare, en eigenlijk meer hoorbare 
aanwezigheid van kinderen. Ik weet dat 
het voor mijn broers en (schoon)zussen 
soms een grote zorg is om de kinderen 
stil of rustig te houden tijdens een viering. 
Tegelijk mogen we in hen een verlangen 
herkennen naar oprechtheid, naar echte 
waardering, naar puurheid, naar ware 

Ja, 
hier ben 

ik!
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Het priesterschap, een cadeau 

dat ik afgelopen 5 juni mocht 

ontvangen! 

Met veel dankbaarheid kijk ik 

terug op dit bijzondere moment 

en voel me gezegend door de vele 

felicitaties! Dank daarvoor! 

Maar nu aan de slag… 

priesterschap en caritas. 

In lijn met het thema van dit jaar 

zal ik het hebben wat caritas voor 

mij betekent en wat de relatie is 

tot het priesterschap. Hierbij zal 

ik ook terugblikken op enkele 

momenten in de liturgie van de 

priesterwijding.

liefde. Zij verlangen naar mensen die met 
twee benen op de grond staan en waaraan 
ze zich kunnen optrekken of waardoor ze 
gedragen worden.

Tot slot wil ik alle parochianen bedanken 
die door hun gebed en betrokkenheid mij 
ondersteund hebben. Ook ben ik heel 
dankbaar voor de kazuifels die ik heb 
mogen krijgen! Ik ben er heel blij mee en 
hoop deze nog lang te kunnen dragen om 
voor te gaan in de dienst aan God, die ons 
telkens weer uitzendt om met zijn liefde de 
naaste te omarmen.

Paulus Tilma, priester

Foto: Ton Harbers



Parafernalia kardinaal Simonis

Op 2 september 2020 overleed Adrianus kardinaal Simonis, emeri-
tus aartsbisschop van Utrecht. Een deel van zijn nalatenschap – zijn 
kardinaalsring, bisschopsstaf, miskelk en twee bisschopsmijters – is 
overgedragen aan het Aartsbisschoppelijk Museum (ABM) en wordt 
daarmee onderdeel van de collectie van Museum Catharijneconvent, 
waar ook legaten van zijn voorgangers worden bewaard. De staf en 
de ring zullen permanent getoond worden in de Schatkamer van 
het museum. Bijzonder is dat de staf van de emeritus kardinaal een 
zogenaamde herdersstaf is en niet de traditionele kromstaf. Simonis had 
nadrukkelijk gevraagd om een herdersstaf aan het Huldigingscomité uit 
zijn geboorteplaats Lisse dat de vervaardiging ervan in opdracht gaf aan 
de edelsmid Jan Noyons. 
Museum Catharijneconvent, Lange Nieuwstraat 38, Utrecht. Een extra 
argument voor een bezoek? Zojuist is in het museum de tentoonstelling 
Maria Magdalena gestart. Voor meer info: www.catharijneconvent.nl.

Van de Bestuurstafel

Geloven of niet...
Geloven is, volgens Wikipedia, de mentale 

toestand waarin iemand aanneemt 

-maar niet weet - dat iets het geval is. 

Betreffende religie zegt Wikipedia dat dat 

het vertrouwen of de overtuiging van de 

juistheid van een specifiek systeem van 

religieuze opvattingen waarvoor geen bewijs is.

Alles geloven is niet goed; dit heeft betrekking op het eerste 

geloven. Regelmatig worden onwaarheden verteld of verspreid 

waarin men ons diverse dingen wil doen geloven. Het is zaak 

om hierbij zelf na te denken en de werkelijke juistheid hiervan 

te onderzoeken.

Het religieuze geloven is veel moeilijker. Zestig à zeventig jaar 

geleden was bijna iedereen gelovig in wat voor religie dan ook. 

Heden ten dage is dit, denk ik, niet veel anders, alleen geloven 

nu veel mensen op een andere manier. Voor velen hoort het 

wekelijkse kerkbezoek niet meer bij het geloven, maar men is 

wel bereid voor de medemens iets te betekenen. Dat zie je in het 

grote aantal vrijwilligers in alle sectoren, maar ook in het slagen 

van diverse geldinzamelingsacties.     

Dit is volgens mij ook een vorm van geloven. Zo hebben we in 

onze parochie een succesvolle kerstpakkettenactie gehad (op 

een andere manier dan we gewoon waren), een vastenactie, en 

lokaal zijn er ook nog diverse acties georganiseerd. Dus zou je 

onder het geloven ook nog het zorgen voor je medemensen in 

welke vorm dan ook kunnen verstaan?

Geloof me, er gebeuren veel goede dingen in onze parochie: de 

vele vrijwilligers op diverse locaties en de betrokkenheid van 

veel mensen, en niet te vergeten de priesterwijding van Paulus 

Tilma van zaterdag 5 juni in Utrecht en zijn eerste Heilige Mis 

van zondag 6 juni in onze parochie. Al met al zijn we best wel 

gelovig, toch?

Frank van Dulmen

VREUGDEBODE 4 - JULI/AUGUSTUS 2021   98   VREUGDEBODE 4 - JULI/AUGUSTUS 2021

Parochie Maria Laetitia

MIVA-collecte 2021
Medische zorg voor de meest kwetsbaren in Kenia

Dit jaar vindt in het weekend van 28 en 29 augustus de MIVA-collecte 
plaats in de kerken. We mogen de kerken weer bezoeken. Maar veel 
kan ook nog niet. Hulp is nu meer dan ooit nodig. Dichtbij, maar ook 
verder weg. 

Via de parochies wil MIVA graag aandacht voor het bereikbaar maken 
van medische zorg in Kenia. Meer in het bijzonder voor Pionier Duncan. 
Hij is directeur van een gezondheidscentrum in Kajiado, Kenia. Opgezet 
in 1979 om kinderen met een handicap te helpen. Inmiddels uitge-
groeid tot een centrum met een kliniek en een school. Duncan heeft 
een bestemming: „Ik wil de capaciteit van het centrum de komende 
twee jaar verdubbelen, zodat we nog meer mensen kunnen helpen. 
Een auto is daarbij onmisbaar.”

Wereldwijd worden vervoers- en communicatiemiddelen van MIVA 
ingezet om mensen te beschermen tegen het Covid-19-virus. De meest 
kwetsbare mensen worden het hardst getroffen, in Nederland, maar 
zeker ook in ontwikkelingslanden. Ook daar gelden maatregelen en 
kunnen de pioniers hun werk niet doen zoals zij zouden willen.

Op www.miva.nl leest u meer over het 
project van Duncan. Wilt u het project van 
Duncan nu al steunen? Scan dan de QR-code 
en doneer. Hartelijk dank!

Doneer met uw mobiel
Scan de QR-code met de camera van uw 
mobiel en doneer via tikkie.

Overmaken op bankrekening
Liever rechtstreeks uw donatie overmaken naar MIVA? Dat mag 
natuurlijk ook. 
Ons IBAN-rekeningnummer is: NL42 INGB 0000 0029 50.

Digitale Nieuwsbrief 
Parochie Maria Laetitia
Op 21 mei, net voor Pinksteren, is de eerste digitale nieuwsbrief 
verschenen. „Een nieuw instrument om met grotere regelmaat, 
snel en direct te communiceren met onze parochianen.” Aldus 
pastoor Hans Pauw. Hij miste, met name tijdens de grote verande-
ringen in de coronatijd, de mogelijkheid om parochianen meteen 
op de hoogte te kunnen stellen van nieuwe maatregelen en 
versoepelingen. 
Samen met communicatieman Michiel Pouwels is hij op onderzoek 
uitgegaan om te zien hoe een digitale nieuwsbrief zou kunnen 
worden opgezet. Zij gingen samen in gesprek met buurparochies 
die hiermee al ervaring hebben opgedaan. „In de parochie St. 
Willibrordus Zevenaar werkt men met het programma La Posta, 
dat het eigenlijk heel eenvoudig mogelijk maakt om een mooie 
lay-out en een goede database van adressen te ontwikkelen die 
voldoet aan de geldende privacy regels. Daarom maken wij nu 
dankbaar gebruik van hetzelfde systeem”, aldus de pastoor. 
Het is de bedoeling dat ongeveer iedere twee weken de nieuws-
brief verschijnt, behalve in de zomermaanden. Er zijn inmiddels al 
ruim 700 mensen die op deze wijze op de hoogte worden gesteld 
van het actuele parochienieuws.
Inschrijven? Zie onze website https://maria-laetitia.nl/.

Interesse om cantor te worden?
De kerkelijke instelling Sint Caecilia van het Aartsbisdom Utrecht is 
van plan om in de loop van het jaar een cantorcursus te organiseren. 
Een cantor is een zanger die de liederen (voor)zingt die een viering 
omlijsten, maar de cantor (m/v) is ook goed onderlegd op de functie 
van de liturgische onderdelen. 
Tijdens de cursus komt juist ook dat onderdeel aan bod, naast verban-
den tussen tekst en melodie, elementen van stemvorming en het 
werken met muziekinstallaties. Door de vergrijzing van koren en mede 
door de coronapandemie komt de rol van de cantor nadrukkelijk in 
beeld. 
De kosten van de cursus bedragen € 125, inclusief lesmateriaal. 
Interesse om cantor te worden en aan de cursus deel te nemen? Meldt 
u dan aan via het secretariaat van onze parochie. 
Verdere informatie bij Marcus de Haard van St. Caecilia via tel. 06 - 49 
95 73 18 of mail naar sintcaecilia@aartsbisdom.nl.

Kerken Kijken Utrecht
Van 29 juni tot 11 september vindt de 39e editie plaats van 
Kerken Kijken Utrecht. Op gezette tijden zijn dan voor het publiek 
de deuren geopend van de elf binnenstedelijke kerken, daaronder 
de St.-Catharinakathedraal. Vrijwilligers staan tijdens deze dagen 
klaar om bezoekers te informeren over architectuur, bouwgeschie-
denis en kunstschatten. De toegang is traditiegetrouw gratis, een 
kleine donatie wordt op prijs gesteld. Alle kerken zijn rolstoeltoe-
gankelijk. Omdat veel van de kerken nog in gebruik zijn, is het 
mogelijk dat een incidentele kerk wegens huwelijks- of rouwdien-
sten gesloten is. Kijk voor meer info op www.kerkenkijken.nl. 
Deze route is ook prima te combineren met een bezoek aan het 
Museum Catharijneconvent.

Digi-nieuws Ariënsinstituut
Zes maal per jaar zal de nieuwsbrief 
verschijnen, eind april kwam de 
eerste in de mailbox. Rector Patrick 
Kuipers van het Ariënsinstituut 
– waar pastor Paulus Tilma is 
opgeleid – licht het initiatief toe: 
„De nieuwsbrief is bedoeld om de 
band tussen het Ariënsinstituut en belangstellenden te versterken. 
Want roepingen zijn in het belang van heel de Kerk maar zijn ook de 
verantwoordelijkheid van heel de Kerk.” Kuipers hoopt op deze wijze 
meer mensen te bereiken en te informeren over de mogelijkheden om 
bijvoorbeeld diaken of pastor te worden. 
Via de website kunt u zich aanmelden om de nieuwsbrief te ontvan-
gen: www.ariensinstituut.nl/digitale-nieuwsbrief.

Foto: Patrick Kuipers - Ariënsinstituut

Pelgrimsroute door 
de Betuwe
Het Pelgrimshuis Nijmegen, de 
Maria Magdalenaparochie en 
de Protestantse Gemeente de 
Vierplek werken volop aan een 
pelgrimsroute door de Betuwe. 
Een tocht van in totaal 150 
kilometer die langs mooie kerken 
en plaatsen voert en uiteraard 
langs slaapplekken en horecagelegenheden. De naam van de pelgrims-
route is inmiddels bekend: Wegen met Zegen. Naast de zegen die we 
kennen, verwijst de naam ook naar zegen uit de christelijke traditie: de 
waterlopen die door de Betuwenaren ‘zegen’ worden genoemd. 
Momenteel wordt hard gewerkt aan een website en aan teksten voor 
een wandelgids die in het najaar moet verschijnen. Volgens de organi-
satoren kunnen de pelgrims begin 2022 op weg. 

Kerken, corona en versoepelen…
Met ingang van 5 juni heeft de overheid forse versoepelingen van de 
coronamaatregelen doorgevoerd. Voor het protocol van de Rooms 
Katholieke Kerk betekenen de gunstige ontwikkelingen in de besmet-
tingscijfers dat het maximumaantal gelovigen dat een viering wil 
bijwonen omhoog mag van 30 naar 50. Voor grotere kerkgebouwen 
– met meer dan 300 zitplaatsen – geldt dat maximaal 15 procent van 
het aantal zitplaatsen kan worden benut op voorwaarde dat de gelovi-
gen onderling ten minste anderhalve meter afstand kunnen houden. 
Ook andere basisregels uit het protocol Kerkelijk leven op anderhalve 
meter, zoals de regels over het vooraf reserveren, de communie-uitrei-
king, de hygiëne en het dragen van mondkapjes blijven onverkort 
gelden. 
Voor processies en openluchtvieringen dient de organisatie te overleg-
gen met de plaatselijke overheid. De richtlijnen voor het zingen zijn 
niet gewijzigd, met uitzondering van het zingen door kinderen (kinder-
koren) in de leeftijd tot en met 12 jaar. Volgens deskundigen is het 
zingen voor jongeren en volwassenen pas weer verantwoord vanaf 
risiconiveau ‘waakzaam’: bij minder dan 1.200 nieuwe besmettingen 
per dag. Vooralsnog zingen alleen nog één cantor of maximaal vier 
zangers. 
Wellicht zijn – als u deze editie ontvangt – de regels verder versoepeld. 
De bisschoppen willen eind juni meer duidelijkheid kunnen geven over 
de vraag wanneer koren weer verantwoord kunnen gaan repeteren en 
zingen tijdens vieringen. 

De overdracht van de parafernalia was op 30 april. Foto: Desiree Meulemans

Dooprooster  Najaar 2021 Parochie Maria Laeitita
Dopen   Doopvoorbereiding 
Dooplocatie Datum Tijd Doopheer Datum Tijd

 
Doetinchem 26 sept. 13.30 u. P.T. Vr. 10 sept. 20.00 u.
Ulft 26  sept. 12.00 u. M.S. Di. 7 sept. 20.00 u.
 
Ulft 10 okt. 12.00 u. H.P.  Di. 14 sept. 20.00 u.
Doetinchem 24 okt. 13.30 u. P.T. Vr. 8 okt. 20.00 u.
 
Ulft 7 nov. 12.00 u. M.S. Di. 19 okt. 20.00 u.
Doetinchem 28 nov. 13.30 u. P.T. Vr. 12 nov. 20.00 u.
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‘De liefde van Christus laat ons geen rust’ 
 (2 kor. 5, 14)

Op zondag 6 juni droeg Paulus zijn eerste Heilige Mis op in de kerk van Doetinchem op het 
Hoogfeest van het heilig Sacrament. Hij werd bijgestaan door zijn broer Ignace, priester van het 
bisdom Haarlem-Amsterdam, diaken Cor Peters, Patrick Kuipers, rector van de priesteropleiding, 
Harrold Zemann, stage-pastoor, studiegenoten Mauricio Meneses en Gauthier de Bekker, en de 
collega’s Marcel Smits en Hans Pauw. 

De viering begon onder de toren met de zegening van het nieuwe kazuifel dat de wijdeling 
als geschenk van de parochianen heeft mogen ontvangen. Uiteindelijk zullen er van 
de reeds binnengekomen giften en toegezegde gaven een complete set liturgi-
sche gewaden in alle vier de kleuren ter beschikking kunnen worden gesteld.
Hoewel door de coronamaatregelen zowel de kerk als de kathedraal maar 
matig gevuld mocht zijn – rond de 80 personen – waren het inspirerende 
en bijzonder mooie vieringen. De kerk in Doetinchem was rondom prach-
tig versierd met banieren en bloemen. De liturgische muziek werd uitgevoerd 
door een kleine groep zangers uit Gaanderen onder leiding van Ben Simmes. 
Na afloop was er een goed verzorgde kleine receptie en ontvangst van familie, 
genodigden en parochianen die het geluk hebben gehad de plechtigheid nog te 
kunnen bijwonen. 
Op deze pagina’s ziet u een foto-impressie gemaakt door Ton Harbers. De beeldre-
gistratie van de vieringen is terug te vinden op de YouTube- en Facebook-pagina van 
de parochie.



Projectaanstelling 
Mia Tankink ten einde

Op 1 augustus eindigt de projectaan-
stelling van pastoraal werker Mia 
Tankink. Zij ging reeds in de zomer van 
2019 officieel met pensioen en nam 
op 7 juli op feestelijke wijze afscheid 
van de parochie, maar wilde nog niet 
helemaal gaan rusten. 
Vanwege de sterk krimpende omvang van het pastorale team 
ging de bisschop akkoord met een tweejarige aanstelling voor 
een project kindercatechese. Daarnaast bleef Mia ondersteuning 
bieden aan het team op het gebied van uitvaarten, sacramenten-
catechese en bezoekwerk in de parochie. 
Het tweede jaar van haar projectaanstelling werden de mogelijk-
heden natuurlijk sterk beperkt door corona. Toch zijn er vele 
mooie dingen tot stand gekomen.
Mia heeft toegezegd ook na haar definitieve pensionering dienst-
baar te willen zijn in onze parochie ter ondersteuning van het 
pastorale team. Wij zijn blij dat ze haar expertise ter beschikking 
blijft stellen en danken haar oprecht voor al haar inzet, enthousi-
asme en collegialiteit in de achterliggende periode. 

Namens pastoraal team en parochiebestuur,
Hans Pauw, pastoor

Failliete boel...?

Kort geleden vertelde mijn vrouw mij over 
een berichtje op Facebook waarin melding 
werd gemaakt van het faillissement van 
de Vereniging Nederlandse Bedevaarten 
(VNB). Ik nam dat voor kennisgeving aan: 
een organisatie in de reisbranche die de 
coronacrisis niet overleeft, is - hoe spijtig 
ook - niet heel opmerkelijk. Toch laat het bericht me niet los.
Om dit uit te kunnen leggen neem ik u eerst mee naar de 
Vijverberg waar ik vaak zat om mijn club toe te juichen of – en 
dat gebeurde natuurlijk ook - uit te foeteren. Op weg naar en 
daarna in het stadion kwam je gemakkelijk met Jan en alleman 
aan de praat over voetbal en natuurlijk specifiek de superboeren. 
Met de meesten zat je – om het in oude radiotermen te zeggen 
– op dezelfde golflengte en dat verbond. 
U herkent het uit uw eigen leven of uit de verhalen van mensen 
die vol enthousiasme over bijvoorbeeld Pinkpop of de Zwarte 
Cross vertellen. Mensen die elkaar, hoe verschillend ze ook zijn, 
verstaan en zich verbonden voelen. Het is de intense beleving die 
je ook voelt bij de verhalen van hen die in Lourdes, Rome of het 
Heilige Land ter bede voeren. Ik kan erover meepraten en als ik 
dat doe, is het in mij altijd even Pinksteren. 
Zomer 2009 kreeg Pinksteren in de broedergemeenschap van 
Taizé voor mij beeld en geluid. Op uitnodiging van mijn vriend 
Peter was ik toen voor het eerst een week op bedevaart in Taizé. 
Drie keer daags kwamen we met zo’n 4000 veelal jonge pelgrims 
samen in de kapel en droeg de specifieke zang mijn emotie. 
Buiten de kapel waren er de ontmoetingen met mensen vanuit 
heel de wereld waarbij Engels de voertaal was. En als iemand die 
taal niet machtig was, was er wel een ‘tolk’ in de buurt of lukte 
het met handen en voeten elkaar te verstaan. Tijdens de bijbe-
luitleg in de ochtenden werd de Pinksterervaring heel concreet. 
Rond de broeder die ons die week begeleidde, groepeerden de 
mensen zich op hun moedertaal en dan bleek bij elke taalgroep 
wel iemand te zitten die de rol van tolk op zich nam. De broeder 
nam ons dat jaar mee in het evangelie van Marcus. Hij vertelde 
zijn verhaal in het Engels. Door de tolken na vier, vijf zinnen de 
gelegenheid te geven de inhoud door te geven, hoorde ieder 
het verhaal in zijn of haar eigen taal. Ik werd er stil van toen 
ik me realiseerde dat het in Taizé die week en verschillende 
jaren daarna voor mij Pinksteren was. Mensen die elkaar willen 
verstaan en verhalen delen over het leven waarin Christus als 
licht in ons leven centraal staat. 
Zich voorbereidend op haar bedevaart naar Lourdes april 2020 
droomde mijn schoonzus er met enthousiasme en hoge verwach-
tingen hardop over. Ik kon me er alles bij voorstellen en voelde 
haar teleurstelling toen duidelijk werd dat de VNB de reis 
vanwege de pandemie moest afzeggen. Nu de VNB failliet is, ben 
ik voor mijn schoonzus en velen met haar bang dat een droom 
vervliegt, de tijd tegemoet.
Denkend aan mijn pelgrimages in Taizé of onze reis door het 
Heilig Land rijpt het besef dat verbinding alleen ontstaat als 
mensen elkaar willen verstaan, als ze dezelfde taal van het hart 
spreken. In de veelheid van praatprogramma’s zien we regelma-
tig hoe afstand ontstaat en groeit wanneer mensen alleen willen 
horen wat in hun eigen oren past. “Failliete boel!”, denk ik dan 
bij mezelf.
“Kom tot ons o, Heilige Geest”, klinkt het in een Taizélied. Het 
lijkt een verzuchting: was het maar waar. Of toch…”in ons 
ontsteekt gij het vuur van uw liefde”. De vurige wens elkaar zo 
goed en zo kwaad het gaat, te verstaan en elkaar in de ogen te 
zien. Zo kan het alle dagen Pinksteren zijn.

Joop Kraan 

Torentje, torentje bussekruit
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Pastoraal werker 
Berrie Daalhuizen 
met pensioen

Onze collega Berrie Daalhuizen heeft 
besloten om per 1 september met 
pensioen te gaan. Dit is een jaartje 
eerder dan verwacht, maar omdat 
door corona alles feitelijk stil is komen 
te liggen, lijkt dit een natuurlijker 
moment om zijn taken nu al over te dragen. 

Sinds 1 januari 2001 is Berrie als parochiecatecheet in onze streek 
werkzaam. Begonnen in Doetinchem heeft hij de vele verande-
ringen en uitbreidingen meegemaakt die hebben geleid tot de 
oprichting van de huidige Parochie Maria Laetitia. Hij heeft in de 
loop der tijden vele bijbelgroepen en geloofsverdiepingsavonden 
begeleid, ook in oecumenisch verband. Velen hebben hem leren 
kennen als een kundig uitlegger van de heilige schrift en een 
zorgvuldig planner en voortrekker in de projecten ter voorberei-
ding op de Eerste Heilige Communie en het Heilig Vormsel. 
Achter de schermen heeft hij veel belangrijk werk verricht voor 
het goed functioneren van het pastorale team, de doopvoorberei-
ding, en de verschillende dossiers rond kerksluitingen. 
Wij zullen zijn inzet en expertise missen, maar wensen hem, samen 
met zijn echtgenote, nog vele mooie jaren in goede gezondheid. 
Op zondag 5 september zullen wij op feestelijke wijze afscheid 
van hem nemen tijdens de eucharistieviering om 11.00 uur in 
Doetinchem.

Namens pastoraal team en parochiebestuur,
Hans Pauw, pastoor

World Servants komen naar de 
Achterhoek
Twintig jongeren van World Servants en vijf 
begeleiders gaan deze zomer in samen-
werking met Present projecten doen in 
Doetinchem en Bronckhorst. De jongeren 
gaan aan de slag bij Het Passion, een time-
out voorziening voor dak- en thuislozen in 
Hummelo en de crisisopvang van Iriszorg in 
Doetinchem. Ze zijn in totaal tien dagen in de 
Achterhoek en logeren en kamperen bij Het 
Passion. Normaal dienen de World Servants 
bij projecten in Zuid-Amerika, Azië en Afrika, 
maar door corona gaat sommige groepen nu 
in Nederland op werkvakantie.

Het Passion
Tijdens hun werkvakantie helpen de jonge-
ren bij het Passion mee bij de bouw van 
een kas, een spoel- en inpakplaats en een 
open keuken en bij het onderhoud van de 
moestuin. Daarnaast doet een groep van 
vier vrijwilligers mee met de begeleiding van 
de dak- en thuislozen. De gehele groep zal 
tijdens hun verblijf, sport- en spelactiviteiten 
voor de bewoners organiseren. 

Iriszorg
Bij Iriszorg gaan de jongeren de woningen 
van de crisisopvang opknappen. Samen 
met bewoners gaan ze meerdere wonin-
gen binnen en buiten schilderen. Daarnaast 
organiseren ze ook hier sport- en spelactivi-
teiten voor de bewoners. 
Meer weten over World Servants: www.
worldservants.nl.

Samen voor een groene en 
sociale omgeving
Present Doetinchem heeft dit voorjaar 
tijdens een speciale Sociaal Groen-dag met 
veertien vrijwilligers vijf tuinen opgeknapt. 
Bij Sociaal Groen helpen groepen vrijwilligers 
bij het duurzaam beplanten van tuinen van 

Nieuws van Present Doetinchem

kwetsbare mensen. Mensen die door gezond-
heidsproblemen, een beperkt budget en klein 
sociaal netwerk zelf niet in staat zijn om hun 
tuin goed te onderhouden. 

Mensen verbinden
Met het project Sociaal Groen wil Present 
mensen met elkaar verbinden en buurten in 
Doetinchem vergroenen. „We doen dit samen 
met enthousiaste vrijwilligers. Mensen die 
houden van groen en anderen een natuur-
lijke, onderhoudsarme tuin gunnen”, vertelt 
Josefien Nahuis, projectcoördinator van 
Present Doetinchem. Present wil de komende 
jaren ieder voorjaar vijf en ieder najaar vijf 
tuinen duurzaam gaan beplanten. 

Doe je mee?
Present is nog op zoek naar groepen vrijwil-
ligers die in het najaar van 2021 willen 
meedoen tijdens een Sociaal Groen-dag. 
Aanmelden kan bij Josefien Nahuis, josefien.
nahuis@presentdoetinchem.nl of tel. 06 - 48 
60 89 93. 

2020: Kijken naar wat wél
Voor Present Doetinchem was 2020 vooral 
een jaar dat in het teken stond van kijken 
naar wat wél kon. En dat was nog best 
veel. We moesten wennen aan een nieuwe 
werkelijkheid waarin we projecten anders 
dan anders moesten organiseren. Met veel 
creativiteit, flexibiliteit en geduld zijn hiervoor 
oplossingen gevonden. Mede dankzij alle 
Doetinchemmers die zich vrijwillig hebben 
ingezet voor een kwetsbare plaatsgenoot, 
want zonder hun tomeloze inzet was dit 
niet gelukt. In totaal werden er 96 projecten 
gedaan, waarbij 446 vrijwilligers in totaal 
2.664 uren aan de slag gingen. Al met al 
een jaar om trots te zijn op wat we hebben 

bereikt en hoe we ons hebben aangepast aan 
het ‘nieuwe normaal’.

Zelf Present zijn?

Wil jij ook iets betekenen voor iemand 
anders? Kijk dan op www.presentdoetin-
chem.nl.
Wil je op de hoogte blijven van onze 
projecten, kijk dan op facebook.com/
PresentDoetinchem/.
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Mogen wij u uitnodigen 
uw herinnering vorm te geven?

Fabriekstraat 18, 7005 AR DOETINCHEM 
Telefoon (0314) 34 00 54
www.schoot-natuursteen.nl
info@schoot-natuursteen.nl

Herdenk & Herinner

100 jaar Ambacht

GRAFMONUMENTEN • URNMONUMENTEN • THUISGEDENKEN 
BOUW- EN INTERIEUR
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Voor ontwerp, aanleg, bestrating 
en onderhoud van uw tuin!

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

Telefoon 06 - 227 90 338  www.helminghoveniers.nl

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

Uitvaartverzorgers Ellen Wezendonk, Ilse Zenhorst en André Zaalmink 

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

Wij zijn er voor u.

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

 
 

 

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: 
7 augustus
4 september

2 oktober
6 november
6 december

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
- Gaanderen:  Ria Aarntzen 06 - 57 28 45 82
- Gendringen: Ans Robben 0315 - 23 62 36
- Megchelen: Joke Wilting 0315 - 37 74 25
- Silvolde/Varsseveld: Frans Ros 0315 - 32 93 70  
- Terborg: Wilma Elfrink 0315 - 32 98 04
- Ulft: Maria Steentjes 0315 - 84 21 23
- Wijnbergen Wim Loeven 0314 - 34 13 82

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

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

Gesprek tussen parochiebestuur en 
vertegenwoordigers PCI-bestuur

Tijdens de reguliere vergadering van het parochiebestuur op 3 juni 
heeft een overleg plaatsgehad met de voorzitter en de penningmeester 
van de Parochiële Caritas Instelling. Hoewel door corona-maatrege-
len vele sectoren en de mensen die daarin werken in de problemen 
zijn gekomen bij het uitblijven van inkomsten heeft dit niet geleid 
tot extra aanvragen bij het PCI voor individuele hulp. Wel is er meer 
geld besteed aan de kerstpakkettenactie voor mensen met minimale 
inkomsten. Hiervoor zijn van diverse kanten sponsorgelden ontvangen. 
De parochiebrede actie ‘Een hart onder de riem’ voor onze 80+ers is 
een succes geworden. We hebben er ook van mogen leren hoe een 
en ander moet worden opgezet en ingericht. Daarnaast zijn er nog 
steeds goede contacten met (oecumenische) partners in het diaconale 
werkveld.
Het PCI-bestuur is vooralsnog op de juiste sterkte, maar heeft op 
termijn twee nieuwe leden nodig omdat bestuursleden terug moeten 
treden vanwege reglementair leeftijdsontslag. Pastoor Hans Pauw 
heeft aangegeven het PCI bestuur te willen adviseren en zou, samen 
met hen en de mensen die op lokaal niveau bij de diaconie betrokken 
zijn, graag verder nadenken over de ontwikkeling van dit werkveld in 
de breedte van onze parochie.

Het parochiebestuur

Toediening H. Vormsel in Parochie 
Maria Laetitia

Zoals gebruikelijk in onze parochie zal dit jaar het H. Vormsel eind 
november worden toegediend en wel in de OLV Tenhemelopening 
in Doetinchem in één vormselviering. De volgende kinderen 
komen in principe in aanmerking voor het H. Vormsel:
A.  de leerlingen die nu in groep 7 zitten; na de zomervakantie in 

groep 8 en
B.  de leerlingen die nu in groep 8 zitten; en na de zomervakantie 

in de brugklas. 
De kinderen die vorig jaar het H. Vormsel niet konden ontvangen 
vanwege corona, kunnen dus dit jaar alsnog deelnemen aan het 
H. Vormsel. Naast de kinderen die dit jaar regulier het H. Vormsel 
doen.

Voorbereiding
De kinderen worden op twee locaties voorbereid op het H. 
Vormsel:
-  De vormelingen van de vier Doetinchemse locaties en de 

locaties van Gaanderen, Terborg en Etten worden gezamenlijk 
voorbereid in Doetinchem (locatie: OLV Tenhemelopneming).

De coördinator is Ada Loeven (t.loeven@upcmail.nl).

De kinderen van de geloofsgemeenschappen van Ulft, Varsselder-
Veldhunten, Azewijn, Silvolde, Varsseveld, Breedenbroek, 
Dinxperlo, Gendringen, Netterden en Megchelen worden samen 
voorbereid in Ulft (locatie: HH. Petrus en Paulus). De cöordinator 
van deze groep is: Gilbert Esser (gilbert-esser@planet.nl).

Aanmelding
Aanmelden van uw kind voor het H. Vormsel kan uitsluitend 
digitaal. Vanaf heden kunt u uw kind aanmelden door het digitale 
aanmeldingsformulier H. Vormsel 2021 volledig in te vullen en op 
te sturen naar het Centraal Secretariaat Parochie Maria Laetitia 
(secretariaat@mlparochie.nl). U vindt het aanmeldingsformu-
lier op de website van de parochie (https://maria-laetitia.nl/
sacramenten/vormsel/) 

De sluitingsdatum voor de inschrijving van het H. Vormsel 2021 
is eind augustus. Aanmeldingen na 1 september schuiven door 
naar 2022. Alle informatie over het vormselproject ontvangt u, 
nadat u uw kind hebt aangemeld, van de coördinatoren van de 
werkgroepen.

Ouder/kindinformatieavond:
Dinsdag 7 september 19.30 uur: locatie OLV Tenhemelopneming:
Voor de geloofsgemeenschappen van Doetinchem, Wijnbergen 
en De Huet, Gaanderen, Etten en Terborg.

Ouderinformatieavond:
Dinsdag 14 september 19.30 uur: locatie  HH Petrus en Paulus, 
Ulft:
Voor de geloofsgemeenschappen Ulft, Varsselder-Veldhunten, 
Azewijn, Silvolde, Varsseveld, Breedenbroek, Dinxperlo, 
Gendringen, Netterden en Megchelen.

Vormselwerkgroepen van de Parochie Maria Laetitia
Berrie Daalhuizen, pastoraal werker 

Mia Tankink, pastoraal werker
Paulus Tilma, priester

Parochie Maria Laetitia



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

Bouwen is vertrouwen
Aannemingsbedrijf

HOVO A&L organiseert in Doetinchem 

cursussen in collegevorm op hoger niveau, 

gericht op mensen vanaf 50 jaar. 

HOVO Achterhoek en Liemers is onderdeel 

van Iselinge Hogeschool te Doetinchem.

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

• Amerikaanse geschiedenis

• Architectuur

• Biologie

• Economie

• Engelse geschiedenis

• Europakunde

• Filosofie

• Geologie

• Geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog

• Geschiedenis van het christendom 

• Geschiedenis vanuit vrouwelijk perspectief

• Het Midden-Oosten

• Joodse cultuur

• Klassieke literatuur

• Klimaatwetenschappen 

• Kunstgeschiedenis

• Muziek

• Psychiatrie

• Psychologie

• Religiewetenschappen

• Ruslandkunde 

• Sociale geschiedenis

Voor uitgebreide informatie  

en inschrijven, zie onze website  

www.hovo-al.nl
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GUV UitvaartzorgGUV Uitvaartzorg

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

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

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

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

Bel GUV voor persoonlijke begeleiding én het laagste tarief.

Meer weten? Bel gratis en vrijblijvend:

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

Parochie Maria Laetitia

Evangelie

Johannes 15, 1-8

Jezus zegt tegen zijn leerlingen: “Ik ben de goede wijnstok en mijn Vader zorgt voor Mij.

Jullie zijn mijn takken. Slechte takken snijdt mijn Vader af. Die worden weggegooid. Maar

een goede tak die stevig aan Mij vastzit, geeft mooie vruchten. Als jullie naar mijn

woorden luisteren en ook doen wat Ik jullie leer, dan zijn jullie mijn goede takken die

goede vruchten geven. Daar is mijn Vader heel blij mee. 

   In juli en augustus hebben jullie heerlijk vakantie. De vrije tijd tijdens
de vakantie geeft een extra kans om met Jezus op weg te gaan. Wist
je dat Jezus ons uitnodigt om altijd met Hem verbonden te blijven? 
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Verbonden blijven met Jezus
Jezus is de wijnstok. De leerlingen van
Jezus, en ook wij, zijn de takken. Als we
net als stevige takken aan Jezus vast
blijven zitten, geven we goede vruchten.
Hoe doe je dat? Jezus zegt dat we met
hem verbondenen blijven door te
luisteren, door na te denken en door te
doen. 

 
RK Kids.nl is afhankelijk van donaties.

U kunt RK Kids.nl steunen door een donatie over te
maken op NL04 INGB 0003 8898 42 

t.n.v. IHGO (ANBI) o.v.v. RK Kids.nl
 

Gebruik van deze kinderpagina door parochies of organisaties
is alleen toegestaan voor abonnementhouders.

Een abonnement is kosteloos aan te vragen via RKKids.nl

Een ander helpen;
niet oneerlijk terugdoen als iemand
oneerlijk doet tegen jou;
luisteren en doen wat je gevraagd wordt, 
trouw blijven in je vriendschap;
niet meedoen met verkeerde spelletjes
en niet pesten, ook als anderen het
blijven vragen.

Er zijn veel verschillende goede vruchten: 

Jezus geeft zelf het voorbeeld. Ervoor
kiezen om net zo te leven als Jezus is niet
makkelijk. Dat houd je alleen vol als je met
Jezus verbonden blijft. 

Lieve Jezus, Dank U voor de
vakantietijd. U nodigt mij uit met U

verbonden te blijven. Dat wil ik ook en
daarom wil ik van u leren; door naar
U te luisteren, over uw woorden na
te denken  en te doen wat U ons

voordoet. Wilt u mij daarbij helpen? 
Amen. 

 

Laudato si

Een wijnstok 
is een druivenboom.

Verbonden zijn met Jezus 
=

Luisteren naar zijn Woorden,
nadenken over zijn woorden en

doen wat Hij ons voordoet. 
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Parochie Maria Laetitia

Weekendvieringen van 3 juli tot en met 29 augustus 2021 Doordeweekse vieringen van 3 juli tot en met 29 augustus 2021

ZORGCENTRA

Croonemate Doetinchem

Schavenweide Doetinchem
2e donderdag van de maand

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

Verzorgingshuis Pelgrim
Gaanderen

Antonia Terborg

Debbeshoek Ulft

Schuylenburgh Silvolde

Meulenbeek Ulft

Den Es Varsseveld

Zorgcentrum Dr. Jenny
Dinxperlo

vrijdag 9 juli
vrijdag 16 juli
vrijdag 13 augustus
vrijdag 20 augustus

opgenomen viering wordt 
getoond aan de bewoners

vieringen online via YouTube: 
zoek op momenten van geluk 

I.v.m. corona geen vieringen 

I.v.m. corona geen vieirngen

I.v.m. corona geen vieringen

I.v.m. corona geen vieringen

I.v.m. corona geen vieringen

I.v.m. corona geen vieringen

elke laatste vrijdag

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

11.00 uur

de tijd wordt met de groepen 
afgesproken

Geen vieringen i.v.m. Corona

Markenheemtv

WEEKEND
OLV. / H. Geest / De Huet 

Doetinchem/Wijnbergen
HH. Antonius - 

Petrus & Paulus Ulft
H. Martinus

Etten
H. Augustinus - 

H. Martinus Gaanderen

zaterdag 3 juli

zondag 4 juli

14e zondag door het 

jaar ( B )

zaterdag 10 juli

zondag 11 juli

15e zondag door het 

jaar ( B )

zaterdag 17 juli

zondag 18 juli

16e zondag door het 

jaar ( B )

zaterdag 24 juli

zondag 25 juli

17e zondag door het 

jaar ( B )

zaterdag 31 juli

zondag 1 aug.

18e zondag door het 

jaar ( B )

zaterdag 7 aug.

zondag 8 aug.

19e zondag door het 

jaar ( B )

zaterdag 14 aug.

zondag 15 aug.

Maria Tenhemelopn.

20e zondag door het 

jaar ( B )

zaterdag 21 aug.

zondag 22 aug.

21e zondag door het 

jaar ( B )

zaterdag 28 aug.

zondag 29 aug.

22e zondag door het 

jaar ( B )

Zo. 4 juli 11.00 uur

Eucharistieviering

M. Smits

Zo. 11 juli 11.00 uur

Eucharistieviering

M. Smits

Zo. 18 juli 11.00 uur

Eucharistieviering

M. Smits

Zo. 25 juli 11.00 uur

Eucharistieviering

P. Tilma

Zo. 1 aug. 11.00 uur

Eucharistieviering

P. Tilma

Zo. 8 aug. 11.00 uur

Eucharistieviering

P. Tilma

Zo. 15 aug. 11.00 uur

Eucharistieviering

M. Smits

Zo. 22 aug. 11.00 uur

Eucharistieviering

P. Tilma

Zo. 29 aug. 11.00 uur

Eucharistieviering

H. Pauw

Zo. 4 juli 9.30 uur

Eucharistieviering

M. Smits

Zo. 11 juli 9.30 uur

Viering parochianen

Za. 17 juli 19.00 uur

Eucharistieviering

M. Smits

Zie andere locaties

Zo. 1 aug. 9.30 uur

Eucharistieviering

P. Tilma

Zo. 8 aug. 9.30 uur

inspiratieviering

Zie andere locaties

Zo. 22 aug. 9.30 uur

Eucharistieviering

P. Tilma

Zie andere locaties

Za. 3 juli 19.00 uur

Eucharistieviering

M. Smits

Za. 10 juli 19.00 uur

Eucharistieviering

P. Tilma

Zie andere locaties

Za. 24 juli 19.00 uur

Eucharistieviering

P. Tilma

Zie andere locaties

Za. 7 aug. 19.00 uur

Eucharistieviering

P. Tilma

Zo. 15 aug. 11.00 uur

Eucharistieviering

H. Pauw

Zie andere locaties

Za. 28 aug. 19.00 uur

Eucharistieviering

M. Smits

Zo. 4 juli 9.30 uur

Eucharistieviering

H. Pauw

Zo. 11 juli 9.30 uur

Eucharistieviering

H. Pauw

Zo. 18 juli 9.30 uur

Eucharistieviering

P. Tilma

Zo. 25 juli 9.30 uur

Eucharistieviering

M. Smits

Zo. 1 aug. 9.30 uur

Eucharistieviering

M. Smits

Zo. 8 aug. 9.30 uur

Eucharistieviering

H. Pauw

Zo. 15 aug. 9.30 uur

Eucharistieviering

H. Pauw

Zo. 22 aug. 9.30 uur

Eucharistieviering

M. Smits

Zo. 29 aug. 9.30 uur

Eucharistieviering

M. Smits

Zie andere locaties

Za. 10 juli 19.00 uur

Eucharistieviering

M. Smits

Zie andere locaties

Za. 24 juli 19.00 uur

Eucharistieviering

H. Pauw

Zie andere locaties

Za. 7 aug. 19.00 uur

Eucharistieviering

M. Smits

Zie andere locaties

Za. 21 aug. 19.00 uur

Eucharistieviering

P. Tillma

Zie andere locaties

Za. 3 juli 17.30 uur

Eucharistievier./M. Smits

EHC zo. 4  juli 9.30 en 

12.00 uur/P. Tilma

Za. 10 juli 17.30 uur

Eucharistievier./P. Tilma

EHC zo. 11 juli 9.30 en 

12.00 uur/P. Tilma

Za. 17 juli 17.30 uur

Eucharistieviering

P. Tilma

Za. 24 juli 17.30 uur

Eucharistieviering

M. Smits

Za. 31 juli 17.30 uur

Eucharistieviering

P. Tilma

Zo. 8 aug. 11.00 uur

Eucharistieviering

M. Smits

Zie andere locaties

Za. 21 aug. 17.30 uur

Eucharistieviering

M. Smits

Zie andere locaties

H. Martinus
Gendringen

De Goede Herder
Dinxperlo KERKLOCATIES

H. Martinus Etten

H. Augustinus/ H. Martinus
Gaanderen

OLV. Tenh/ H. Geest
Doetinchem

Overig:
Biechtgelegenheid

Petrus en Pauluskerk Ulft

H. Mauritiuskerk Silvolde

De Goede Herderkerk Dinxperlo

H. Martinuskerk Gendringen

elke dinsdag 

elke donderdag
19 augustus
2 september

elke woensdag
18 augustus
1 september
Iedere woensdag na de mis Rozenkransgebed

elke vrijdag
20 augustus
3 september

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

elke vrijdag 
elke 1ste vrijdag v.d. maand

elke donderdag

elke 1ste woensdag

elke woensdag
elke vrijdag

elke 1ste vrijdag

19.00 uur 

 9.30 uur 
 9.30 uur 
 9.30 uur 

19.00 uur
19.00 uur
19.00 uur

10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur

09.30 uur
08.30-09.15

09.30 uur

18.30 uur

10.00 uur
15.00-15.50 u.

14.45 uur

Eucharistieviering 

Eucharistieviering  
Eucharistieviering  
Eucharistieviering 

Eucharistieviering 
Eucharistieviering 
Eucharistieviering 

Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering

Eucharistieviering
Biechtgelegenheid

Rozenkransgebed

Eucharistievier./Rozenkransgebed

Eucharistieviering
Openkerk met uitstelling van het 
Allerheiligste
Rozenkransgebed

M. Smits 

P. Tilma 
H. Pauw 
M. Smits

P. Tilma
H. Pauw
H. Pauw

P. Tilma
H. Pauw
H. Pauw

M. Smits  
M. Smits  

M. Smits

M. Smits

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.



De Huet - Wijnbergen
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Mijmeringen bij het afscheid
In februari 1948 ben ik geboren en gedoopt, en daarmee 
opgenomen in de parochie van Sint Martinus in Dichteren en 
Wijnbergen. Precies weet ik het niet meer, maar op de leeftijd 
van ongeveer 10 jaar werd ik misdienaar, mijn eerste kleine 
vrijwilligerswerk. 
In mijn tiener- en twintiger jaren was de kerk even niet zo 
in beeld, maar vanaf mijn dertiger jaren raakte ik steeds 
meer betrokken bij de parochie. Dat voelde goed, we waren 
een hechte club en een reeks van jaren verstreken redelijk 
probleemloos. Totdat de terugloop in het kerkbezoek zich 
ging manifesteren. Eerst nog geleidelijk, maar allengs steeds 
sneller en nauwelijks nog te stoppen. Ieder weldenkend mens 
zag aankomen dat het zo niet verder kon. Dat resulteerde 
eind 2020 tot het besluit onze kerk te gaan sluiten; afgelopen 
pinksterzaterdag heeft de laatste eucharistieviering plaats 
gevonden.
Mijn persoonlijk afscheid van onze kerk heb ik in twee delen 
beleefd. Op woensdag voor Pinksteren ben ik met Ben 
Tiggelovend en met mijn kleinzoon Lenn in de toren geklom-
men. Voor Lenn betrof dat de inlossing van een eerder door 
mij gedane belofte, voor Ben en mij was het de laatste keer. 
Later die week ben ik op een middag nog één keer door de 
kerk gelopen. Ik kwam langs het Jozefaltaar, waar ik de ‘stille 
missen’ diende die daar werden opgedragen door geestelijken 
op bezoek. Ook kwam ik langs de biechtstoel, waar begane 
jeugdzonden met schroom aan meneer pastoor werden 
verteld. Gelopen ben ik in de gang van de kerk naar de pasto-
rie. De voor het laatst in 2019 gebruikte onderdelen van de 
kerststal, vol houtworm en dik onder het spinrag, lagen er nog 
net zo. Mijn hand heb ik gelegd op de koele stenen doopvont, 
waarin ook ik destijds gedoopt ben. Gezeten heb ik een tijdje 
op de plaats op het koor, waar ik als lid van het herenkoor de 
dienst mee ondersteunde. 
Tenslotte heb ik de kerk met een gevoel van weemoed en met 
ontroering voor de laatste keer verlaten. Voorgoed voorbij. 
Vaarwel kleine, sfeervolle Martinuskerk van Wijnbergen. Het 
ga je, ook in je toekomstige functie, goed!

Wim Loeven

Eerste Heilige Communie
In Doetinchem hebben op 13 juni negen kinderen de Eerste Heilige 
Communie gedaan in de OLV-kerk. Wij verwijzen u hiervoor naar de 
pagina 27 van deze Vreugdebode. 

Open kerk
Door de coronamaatregelen was het niet mogelijk om iedereen de 
laatste viering te laten bijwonen. Toch wilden locatieraad en pasto-
raatgroep zoveel mogelijk mensen die op de een of andere manier 
een binding met onze kerk hadden, gelegenheid geven de kerk nog 
eenmaal te bezoeken. 
Dit werd gepland op Eerste Pinksterdag van 13.00 tot 16.00 uur, 
verdeeld over drie tijdsblokken. Via de Vreugdebode en de media werd 
hier de nodige ruchtbaarheid aan gegeven. Vanwege de hierboven 
genoemde maatregelen was aanmelding verplicht. Het aantal aanmel-
dingen, een kleine tweehonderd, overtrof ruimschoots de verwachting. 
Geholpen door gunstige weersomstangheden was er een constante 
stroom bezoekers die nu ook eens ‘achter’ alle deuren mochten kijken. 
Dit alles begeleid door de mooie orgelmuziek van Anita Simmes. 
De gehoorde opmerkingen varieerden van: „Wij wilden wel eens 
zien waar onze ouders getrouwd zijn” en „Hier ben ik gedoopt” tot 
„Wat komt er in het gebouw?”, „Wat is dat voor luguber gange-
tje?” en „Wordt alles van binnen nu gesloopt?” Vaak ontstonden er 
reünie-achtige gespreksgroepjes, al was het soms lastig bekenden 
te herkennen achter de verplichte mondmaskers. Velen maakten ook 
van de gelegenheid gebruik even het graf van vader en moeder of 
opa en oma te bezoeken, om ten slotte te eindigen bij het mobiele 
koffiestation van barista Sabine. Conclusie: een trieste aanleiding, een 
geslaagde, voldoening gevende middag.

Locatieraad/pastoraatgroep
Foto's: Ton Harbers

Museale stukken
Met de sluiting van onze kerk vraagt u zich misschien af: wat 
gebeurt er met inventaris en museale stukken? Welnu, hier is niet 
zoveel verschil met de verkoop van een huis. Alles wat spijkervast 
zit, blijft in het gebouw. Concreet wil dat zeggen dat het orgel 
(rijksmonument), hoofdaltaar en zijaltaren, preekstoel, biechtstoel 
en de doopvont achter in de kerk tot de vaste inventaris behoren 
en door de koper in bruikleen worden overgenomen. Ook met de 
beelden en kruiswegstaties zal dit gebeuren. 
Het gebruiksaltaar en de lezenaar vinden een nieuwe bestemming 
in de kerk van Zieuwent. De houten doopvont wordt overgenomen 
door de OLV in Doetinchem.
Dan zijn er nog de kerststalgroep en de grote schilderijen die 
eens tot het hoofdaltaar van het eerste kerkgebouw behoorden. 
De kerstgroep is geschonken aan het Heiligenbeeldenmuseum in 
Kranenburg. Daar kunt u het zien bij de eerstkomende kerststallen-
tentoonstelling. De grote schilderijen gaan – wanneer het bisdom 
instemt – naar het museum van de Wasserburcht Anholt. De schil-
der van deze schilderijen was destijds hofschilder van de Fürsten 
Salm zu Salm. Je kunt zeggen dat de schilderijen terugkeren naar 
de plaats waar ze ontstonden. Ook deze schilderijen zijn in de 
toekomst dus te bezichtigen. 

Afscheidsviering kerk van de H. Martinus in Wijnbergen

De afscheidsviering, voorgegaan door pastoor 
Hans Pauw en muzikaal ondersteund door 
Bert Bruines, cantor en Anita Simmes, orgel, 
was door de coronamaatregelen alleen voor 
genodigden. Zij vormden, als afgevaardigden, 
een doorsnee van onze locatie. Zij werden 
welkom geheten door Joop Caerteling. Hij 
memoreert dat deze kerk over enkele weken 
voor ons geschiedenis zal zijn, maar zal 
blijven voortleven in de herinnering van de 
velen die hier zijn gedoopt, hun Eerste H. 
Communie of H. Vormsel hebben ontvangen, 
hier zijn getrouwd of van wie hier afscheid 
is genomen. Zij zal een lege plek achterlaten 
bij onze geloofsgemeenschap en zeker bij alle 
vrijwilligers die zich hier hebben ingezet. Dat 
roept emotie op en de vraag: hoe nu verder? 
Dit legt het verband met Pinksteren waar de 
leerlingen van Jezus worstelen met dezelfde 
vraag. Maar dan komt Gods Geest over hen 
en zij treden geïnspireerd naar buiten. Joop 
eindigt met de vraag of dit ook aan ons als 
geloofsgemeenschap zal gebeuren.
Pastoor Hans Pauw gaat hier in zijn preek 
verder op in. Hij gaat in op de rol die de H. 
Geest in de katholieke kerk inneemt. Juist op 
moeilijke momenten komt de H. Geest ons te 
hulp als trooster en helper. Dat de afscheids-
viering juist op de vooravond van Pinksteren 
valt, is, zo zegt hij, aan de ene kant wrang en 
vol emotie, maar laat aan de andere kant juist 
een nieuwe kans, een nieuw begin zien. Hij 
hoopt dat we juist die kans zullen aangrijpen.
In de voorbeden bidt Ada Loeven namens 
onze geloofsgemeenschap voor allen die 
hier zijn gedoopt, getrouwd en uitgeleide 
zijn gedaan. Ook wordt gebeden voor onze 
geloofsgemeenschap, dat zij, geïnspireerd 
door de H. Geest, nieuwe wegen mag vinden 
tot verbondenheid met God en met elkaar.
In zijn slotwoord dankt René Tomesen, 
als voorzitter van de locatieraad, iedereen 
die zich heeft ingezet voor onze locatie en 
geloofsgemeenschap. Geëmotioneerd laat hij 
weten dat hij dankbaar is dat hij, gesteund 
door zovelen, voorzitter mocht zijn van de 
locatieraad van de H. Martinus/De Huet.
Dan vraagt pastoor Hans Pauw zowel Ria 
als René Tomesen naar voren te komen. Hij 

memoreert het vele werk dat Ria en René voor 
onze locatie hebben gedaan. Ria onder meer 
55 jaar als koorzanger waarvan de laatste 36 
jaar als dirigente, als commissielid van de PCI. 
René als medeoprichter van de parochieraad, 
penningmeester en voorzitter van de locatie-
raad. Zij mogen gerust inspirators, kartrekkers 
worden genoemd. Dit alles is ter kennis van 
het bisdom gesteld en nog wat verder, met 
als resultaat dat hij nu beiden de pauselijke 
onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice mag 
opspelden. Dit gebeurt onder applaus van de 
aanwezigen. In hun dankwoord laten beiden 
geëmotioneerd weten overdonderd te zijn, 
van niets te hebben geweten, maar heel blij 
en dankbaar te zijn. Hierna volgt de plech-
tige zegenbede en wordt alles in gereedheid 
gebracht voor de slotakte: de godslamp wordt 
uit de houder gehaald, de paaskaars uit de 
standaard, het allerheiligste uit het taberna-
kel gehaald en bedekt. Voorafgegaan door het 
kruis worden godslamp, paaskaars, lectiona-
rium en allerheiligste de kerk uitgedragen om 
daar nooit meer in terug te keren. Voor velen 
een emotioneel moment. Buiten wordt er door 
velen nog nagepraat onder het genot van een 
bakje lekkere koffie met wat erbij.

Joop Caerteling
Foto's: Ton Harbers
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Azewijn - Ulft - Varsselder/Veldhunten

Mededelingen
Locatieraad:
Voorzitter/catechese:   
Annie Venes, lid pastoraatsgroep,  0315 - 37 72 43, 
annie.venes@hotmail.com
Liturgie:        
Anny Hermsen, 0314 - 65 19 22, familiehermsen@gmail.com
Budgethouder/diaconie:  
Paulien Roelofzen, 0314 - 65 18 33, paulienroelofzen@ live.nl
Kerkhofbeheer:  
Secretariaat Maria Laetitia, 0315 - 34 20 44 
(woensdagmorgen tussen 9.00 en 11.30  uur)
Communie thuis:   
Elke eerste vrijdag van de maand, info Annie Venes
Overlijden:  
De uitvaartondernemer neemt contact op met de weekwacht, 
die op zijn/haar beurt contact opneemt met de betreffende 
geloofsgemeenschap.
Kerkberichten:
E-mail: redactie@kerkazewijn.nl
Post:     
Envelop in de brievenbus Mattheusplein 1 
(aan de buitenmuur van de Mariakapel) onder vermelding van 
kerkberichten

Mededelingen
Openingstijd Mariakapel: 
iedere dag van 9.00 tot 17.00 uur.
Communie aan huis: 
Eens per maand brengen enkele mensen binnen onze geloofs-
gemeenschap communie aan huis. Ouderen, zieken of mensen 
slecht ter been die graag de communie ontvangen, kunnen voor 
informatie of aanmelding contact opnemen met het secretariaat, 
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.

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

Overleden
-   17 mei 2021: 
 Mario Weijkamp, Sleegstraat 31, 52 jaar.
Zijn uitvaartdienst en crematieplechtigheid hebben plaats gehad 
op 25 mei. 
Wij wensen zijn nabestaanden veel sterkte!

Overleden
-   6 juni 2021: 
 Henk Wanders, 80 jaar.
Wij wensen zijn nabestaanden 
veel sterkte!
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VARSSELDER-VELDHUNTENAZEWIJN ULFT

Terugblik op vieringen en activiteiten
Tijdens de dodenherdenking op 4 mei werd er door het 4 mei-comité 
en het schutterskoningspaar Gert en Annie Vonk een bloemenhulde 
gebracht aan het Vrijheidsbeeld in de voortuin van de kerk. 
Opdat we de oorlogsslachtoffers nooit mogen vergeten!  

Wilt u deze bijeenkomst nogmaals bekijken, dan kan dat via deze link:
https://www.youtube.com/watch?v=MHgwL_iauhQ

Zaterdag 8 mei was er om 19.00 uur de traditionele Maria Moederdag 
Viering. Fijn dat we elkaar weer tegenkwamen in de kerk. De viering 
was er eentje met passende woorden voor Maria, afgewisseld met 
mooie muzikale klanken. 

Ook deze viering is terug te zien als u volgende link gebruikt:
https://www.youtube.com/watch?v=w2woWz22PjE

Felicitatie
Bij het Eucharistisch centrum Ulft en de kerk van HH. Antonius-Petrus 
& Paulus ging onze pauselijke vlag in top! 
We wensen Paulus met zijn priesterwijding geluk en Gods zegen bij 
zijn priesterlijke taken, die in onze ogen zeker niet altijd eenvoudig 
zullen zijn. Ook het pastorale team proficiat met een jonge priester 
in jullie midden. Een enthousiaste Paulus in ons midden moet voor 
bestuur en vrijwilligers een stimulans zijn.

Secretariaat geloofsgemeenschap HH. Antonius-Petrus & Paulus

Een monument voor Azewijn
Op 23 april heeft pastoor Hans Pauw het verzetsmonument van 
Azewijn gezegend. Wegens corona kon de zegening slechts door 
enkele leden van de Werkgroep Monument Azewijn en de locatie-
raad H. Mattheuskerk Azewijn worden bijgewoond. Pastoor Pauw 
herdacht de verzetshelden, de slachtoffers en onderduikers.

De inwoners van Azewijn hebben tijdens de Tweede Wereldoorlog 
intens deelgenomen aan het opvangen van gevluchte dwangarbeiders, 
neergestorte piloten, joden en anderen die moesten onderduiken. Ook 
werd hulp bij vluchtroutes geboden. Samen met de gemeenteveld-
wachter Gradus te Dorsthorst bestond de kern van de verzetsgroep 
in Azewijn uit Teun Hettelaar, Leo Kempers, Berend Geerling, Joep en 
Ag Garben. 
Het Azewijnse verzet is eerder al op diverse manieren geëerd: van Yad 
Vashem-medaille en Verzetskruis 1940-1945 tot plaquette van de 
Royal Air Forces Escaping Society.

Het bijzondere van dit verzet is dat naast de harde kern bijna de hele 
bevolking vanzelfsprekend onderdak aan onderduikers gaf. Men wist 
van de verzetsgroep, maar men hield zijn mond. Immers, één verkeerd 
woord of handeling kon fatale gevolgen hebben. Voor de verzorging 
en het voedsel voor de onderduikers en evacués moest altijd het een 
en ander illegaal geregeld worden. Humanitaire hulp, daar ging het 
om.

De bevrijding van Azewijn heeft echter een donkere rand. Net de nacht 
vóór de bevrijding op 31 maart 1945, de zaterdag vóór Pasen, werd 
de H. Mattheuskerk door de Duitsers in brand gestoken. Ook enkele 
boerderijen in de directe omgeving brandden geheel of gedeeltelijk af.

Met de landelijke viering van 75 jaar bevrijding is een werkgroep 
opgericht op initiatief van Miranda Hieltjes om een monument voor 

het Azewijnse verzet te realiseren. Ben Geerling, Alouis Geerling en 
Gerrit Hettelaar, nazaten van de Azewijnse verzetshelden, en Renée 
Dubois hebben zich bij de werkgroep aangesloten en onderzoek 
verricht. Documenten en verhalen van de oudere generatie gaven 
richting aan de totstandkoming van het monument.

De keuze voor de vormgeving van het 
monument viel op beeldend kunste-
naar Henk Welling, gespecialiseerd in 
het hakken van letters in natuursteen. 
Uit het documentatiemateriaal dat 
de werkgroep hem gaf, werd Welling 
geïnspireerd door de regel ‘en zijn wij 
boven ondergedoken’ in het gedicht 
‘Onze Cabine’ van Betty Straus. Zij 
schreef dit tijdens haar twee jaar 
durende verblijf in Azewijn. Samen met 
haar broer Harry en zuster Diny was zij 
bij Joep en Ag Garben ondergedoken. 
In een onbewoonbaar verklaard huis 
achter in de boomgaard was op zolder 
tussen het stro een onzichtbaar onder-
komen van 200 x 110 centimeter voor 
drie personen ingericht. Het huis kreeg 
de mooie bijnaam De Villa.
De kunstenaar Henk Welling heeft de 
maten van de cabine in het monument 
verwerkt. De grafische afbeelding van drie mensen geeft een idee van 
de krapte van de ruimte.
De zuil van Belgisch blauwsteen is geplaatst in een afrastering van 
cortenstaal. De afmetingen zijn ook weer 200 x 110 centimeter.

Op 1 april 2021 is het 
monument door leden 
van de werkgroep 
onthuld. Covid-19 stond 
niet meer personen 
toe. Daarna hebben 
zij witte rozen gelegd 
op de graven van de 
verzetslieden die op 
het kerkhof naast de H. 
Mattheuskerk begraven zijn.

Het monument staat op het Mattheusplein. Bij het monument zijn een 
bank en een informatiebord geplaatst. Op het bord staan, behalve 
achtergrondinformatie over de Azewijnse oorlogsjaren, ook acht 
QR-codes die het mogelijk maken te luisteren naar getuigenissen over 
het verzet en andere gebeurtenissen in Azewijn tijdens de Tweede 
Wereldoorlog.
Twee dagen na de onthulling bleek dat het monument op een bijzon-
dere plaats staat. Hier werd op 24 maart 1945 de bakkersknecht Piet 
Jansen uit Stokkum zwaar gewond door granaatscherven. Hij overleed 
dezelfde avond.

De werkgroep spreekt 
de wens uit dat het 
monument een centrale 
plaats in Azewijn zal 
innemen. 
Het bankje nodigt uit je 
gedachten te laten gaan 
over wat een oorlog 
allemaal heeft kunnen 
veroorzaken.
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Breedenbroek - Dinxperlo

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.

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

Agenda
-  Zaterdag 26 juni: eucharistieviering, voorganger de op 5 juni 

gewijde priester Paulus Tilma
- Donderdag 22 juli: 9.30 uur, vergadering van de Locatieraad
-  Zondag 12 september: 10.00 uur, viering Ziekenzondag in de 

Dorpskerk. Voorganger is pastor Mia Tankink.

Overleden

18 mei is overleden Thea Stroet-van Aalst. 
Na de afscheidsdienst in de Goede Herderkerk is Thea, met door 
twee paarden getrokken lijkkoets, naar haar laatste rustplaats in 
Breedenbroek gebracht.

BREEDENBROEK DINXPERLO

Verjaardagen
Tot en met 7 juni vierden de volgende 80-plussers van onze geloofs-
gemeenschap hun verjaardag:

- Mevrouw T.J.M. Holtus-Huijink  18 april    86 jaar
- Mevrouw W.M.G. Pastoor-Thijssen  26 april   82 jaar
- De heer J.H.M. Keurentjes   17 mei   86 jaar
- Mevrouw A.J.M. Jans-Jansen  18 mei   81 jaar
- Mevrouw A.H.M. Slutter-Lucassen  28 mei   82 jaar
- De heer H.G. Servaas   1 juni   81 jaar

Namens de geloofsgemeenschap, van harte gefeliciteerd!

Etten

Vakantietijd
Kamperen, zon, zee, strand, vreemde landen, terrasje, kortom allemaal 
ingrediënten om te bekomen van alle narigheden die het coronavirus 
veroorzaakt. Even weg van beperking: lekker vrij zijn in doen en laten, 
tijd nemen voor jezelf, voor familie en vrienden.
Misschien ook even tijd nemen voor Hem, die ons daarvoor de ruimte 
geeft. Een klein gebed, een stil moment…
De Locatieraad wenst u allen een fijne vakantietijd. 

Toekomst
Op vrijdag 28 mei ontvingen we een delegatie van zes personen uit 
de bouwwereld. 
De bedoeling was te komen tot een bouwtechnische analyse van ons 
kerkgebouw en bij-ruimtes. Dit in het kader van toekomstige ontwik-
kelingen en te zijner tijd mogelijke herbestemming.
In dit verband werd ook gekeken naar de eventuele aanwezigheid van 
asbest. Een aantal jaren geleden werd reeds asbest verwijderd uit de 
ruimte waarin de olieverwarmingsketel staat. 
Een en ander zal leiden tot een eindrapportage en zal van belang 
zijn voor onze geloofsgemeenschap, en voor het parochiebestuur met 
betrekking tot het kerkgebouwenbeleid.

Afbraak en opbouw van de 
‘nieuwe kerk’

Overleden
-   03 April 2021: 
 J.W.H. Striekwold-Angenent, geboren 28 juni 1938
-  26 April 2021:
 Th. Woeltjes-Gröschel, geboren 17 november 1947
-  02 Mei  2021:
 W.H. Geven, geboren 27 september 1944
-  18 mei  2021:
 Th.H.M. Stroet van Aalst, geboren 6 juni 1939
-  21 mei 2021: 
 Silvia Westerveld-Vinkenvleugel, 55 jaar

Wij wensen zijn nabestaanden veel sterkte!

Nieuw aangelegde urnentuin 

In de zomer van 2020 hebben we het grondwerk en straatwerk van 
onze nieuwe urnentuin opgeleverd. Toen kon men al zien aan de hand 
van de verharding hoe de contouren eruit kwamen te zien. In het 
najaar van 2020 hebben we de beplanting aangebracht.
Deze beplanting komt nu tot bloei en het geheel ziet er fraai uit. Een 
gedenkwaardige plek waar men in alle rust plaats kan nemen op het 
centraal geplaatste bankje, alwaar men in gedachten kan zijn bij de 
dierbare overledenen. 
Inmiddels zijn er twee urnen geplaats in deze nieuw aangelegde 
urnentuin.

Voor meer informatie omtrent voorwaarden en tarieven kunt u contact 
opnemen met de begraafplaatsbeheerder Peter Ketelaar na 18.00 uur, 
tel. 0315 - 32 72 80.

Lentegroet van de Bezoekersgroep
Vanwege de coronamaatregelen kon er dit voorjaar helaas voor 
de derde keer geen gezellige bezoekersmiddag worden georgani-
seerd in onze Mariakapel. Maar niet getreurd, de vrijwilligers van 
de bezoekersgroep zijn de ouderen niet vergeten! Daarom zijn er 
voor Pasen 50 kleurrijke mandjes met paaseitjes (en een kuikentje) 
gevuld en bij de ouderen bezorgd met daarop de bemoedigende 
tekst:
  Lieve mensen,
  Met goede moed,
  de lente tegemoet. 
  Een bloem die bloeit,
  de natuur die groeit.
  De zon die schijnt,
  de winter verdwijnt.
  Blijf gezond en geniet, 
  wij vergeten u niet. 

Bezoekersgroep H. Martinus

Al met al een mooi initiatief waardoor we letterlijk naar elkaar 
omkijken en onze bezoekers weer even zien. Blijf gezond en 
hopelijk tot snel op onze bezoekersdagen in de Mariakapel.

Wilt u ook bezoek ontvangen van een vrijwilliger van onze geloofs-
gemeenschap? Neem dan contact op met Marleen Pierik: 
tel. 06 - 25 17 36 20 of Marion Leijzer: tel. 06 - 30 95 39 59.

Op de foto zien we Riet Niessink, Paulien van Dulmen en Leny Berendsen de 
mandjes in elkaar knutselen. Foto: Sjoerd Jansen.

Uiteraard werden de mandjes dankbaar in ontvangst genomen. Zo ook door Mart 
en Janny Leijzer. Foto: Riny Ketelaar



Doetinchem
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Overleden
- Alie van den Bosch-de Reus,    
 De Zonnekamp 1, Zelhem,  91 jaar
- Wilma Kniest, Weustenstr. 24,  66 jaar 
- Annie Huntink-Cuppers,     
 Schavenweide 4-21,   86 jaar

Gedoopt
- Sven Essink, 
 De Holtplaats 8, Silvolde
-  Vanessa van Os, 
 Dr. Hubernoodtstr. 3, Doetinchem

Wim Bockting nam afscheid

De vrijwilligers die woensdag 12 mei aanschoven voor een kopje 
koffie, troffen daar gebak bij; Wim Bockting jarig, tachtig jaar. Wim 
bood het aan bij zijn afscheid na tien jaar vrijwilligerswerk. Mooie 
geste; hem werd tevens verzocht zondag met Cis, zijn vrouw, in 
de kerk te zijn. Daar kondigde pastoor Hans aan dat Wim afscheid 
ging nemen. Dat gebeurde op het eind van de viering. Een mooie 
taak, hem te huldigen en te bedanken. 
Wim was na zijn pensioen en vijf jaar vrijwilligerswerk op ‘t 
Brewinc tien jaar vrijwilliger in onze kerk. Hij deed het met liefde 
en plezier en verrichtte met kennis van zaken technisch onderhoud 
met de daaruit voortvloeiende, soms omvangrijke  klussen, zoals 
de vernieuwing van de geluidsinstallatie met de ringleiding, en de 
aanleg van de camerabeveiliging, een karwei van enkele weken. 
Hij hoefde het allemaal niet alleen te doen; een goed paar vormde 
hij met Theo Raben, vorig jaar overleden. Wims specialiteit was 
het beheer van de centrale verwarming. Met hun tijdens opleiding 
en beroepsuitoefening verkregen kundigheid en door toewijding 
verdienen techneuten zoals Wim in de loop van de tijd tienduizen-
den euro’s aan kostenbesparing. Wim werd ook koster en acoliet. 
Daarin voelde hij zich geheel opgaan in de eucharistieviering, zei 
hij in zijn geschreven portretje in 2019. 
Pastoor Hans voegde nog een paar hartelijke woorden toe en 
overhandigde hem het mooie Mariareliëfje als parochiegeschenk. 
Voor Cis was er een bos bloemen. Er klonk een waarderend 
applaus.

Gerard Bomers
Foto: Ton Harbers

Joop Caerteling

Gezinszondagen
Hier alvast een kleine onthulling, maar 
misschien hebt u er al over gehoord of 
gelezen. Binnenkort worden er gezinszon-
dagen in de Paskerk gehouden, maar het 
wordt iets van en voor de hele parochie; 
de vrijwilligers komen uit vele locaties van 
Parochie Maria Laetitia. Iedereen is van harte 
welkom! In dit stukje maak ik u alvast een 
beetje wegwijs in wat die gezinszondagen 
inhouden.
De gezinszondagen zijn de tweede zondag 
van de maand, de eerste keer 12 september. 
Schrijf het op de kalender! 
We beginnen met de eucharistieviering van 
11.00 uur. Pastor Tilma stemt de preek enigs-
zins af op wat voor kinderen interessant 
en begrijpelijk is. Daarna: tijd voor koffie/
thee/limonade en een (zelf meegebrachte) 
lunch. We maken zo vanzelf plezierig kennis 
met elkaar. Na de lunch is er een samenzijn 
waarin pastor Tilma een inleiding op het 

Gedoopt/gevormd tijdens de 
pinksterviering: Vanessa van Os

Voorin de kerk was een hele bank gereserveerd. Daar nam Vanessa van 
Os plaats met aan weerszijden haar partner, hun vier kinderen en haar 
schoonouders. Ze zou, zei pastoor Pauw in zijn welkomstwoord, het 
Doopsel ontvangen, gevolgd door het Vormsel en later in de viering de 
eerste H. Communie. 
Een volwassenendoop en -vormsel, en nog wel tijdens de pinkstervie-
ring, is heel bijzonder. De belangstelling van de aanwezige kerkgangers 
was voelbaar. Die werd nog intenser door de bijzondere omstandig-
heid dat, zo zei pastoor Hans waarderend, Vanessa geheel zelfstandig 
vanuit een niet-religieuze achtergrond tot deze stap had besloten. Het 
blijkt mogelijk, ook in deze tijd: door eigen oriëntatie overtuigd raken 
en tot diep geloof komen, daardoor ook kiezen voor een wending in 
je leven. Het werd een korte, maar mooie plechtigheid van toediening 
van het Doopsel en Vormsel aan Vanessa met haar partner en kinderen 

Eerste Heilige Communie
Na een pauze van een jaar door corona kwamen we weer samen voor 
de voorbereiding van de Eerste Heilige Communie. Het begin van de 
voorbereiding was in de Martinuskerk in Wijnbergen, het vervolg in de 
OLV-kerk.
We begonnen met een terugblik. De kinderen hadden het bijbelverhaal 
dat bij elk hoofdstuk hoort, gelezen en enkele opdrachten gemaakt. Het 
laatst behandelde hoofdstuk voor de onderbreking was ‘Heel’. De kinde-
ren hadden strookjes papier meegekregen. Ze moesten hun ouders en 
familie vragen wat vriendschap is. Dat werd op een strookje papier gezet. 
De kernwoorden die we hoorden: vertrouwen, helpen, troosten, verge-
ven, luisteren, lief zijn voor elkaar, tijd maken voor een goed gesprek. 
Als iedereen dit probeert, worden we verbonden met elkaar en wordt 
de wereld een stukje beter. Alle strookjes met en zonder tekst vormden 
samen een slinger. Deze slinger drukte het geheel uit. We worden heel! 
Het enthousiasme van deze groep bleek uit de hoeveelheid strookjes die 
waren ingevuld.
Op 13 juni hingen voor Lea, Jaylee, Demi, Thijs, Rein, Tatum, Hugo, Saar 
en Noa de vlaggen uit (op foto van links naar rechts). Alle kinderen 
hadden een eigen aandeel in de viering door iets te lezen. 
De opa’s en oma’s en andere familieleden konden van de viering meege-
nieten via een livestream die aan de ouders ter beschikking was gesteld. 
Door corona kon deze viering niet worden gevierd met alle familie van 
de kinderen, omdat de regels dit niet toestonden. Toch was het een heel 
bijzondere viering, omdat deze een intiem karakter had.
Wij feliciteren onze communicanten van harte en hopen dat we ze nog 
vaak mogen zien.

Werkgroep Eerste Communie Doetinchem

Een paar dagen na het afscheid van St. 
Martinus Wijnbergen treffen we elkaar 
voor dit portretje en staan stil bij de 
eerbiedwaardige geschiedenis van deze 
oerparochie van Doetinchem en omgeving, 
die nu dit pijnlijke einde beleeft. Gelukkig 
verdwijnt de geloofsgemeenschap niet, ze 
gaat op in die van de OLV, zoals eerder de 
H.-Geestgemeenschap. Joop was regelma-
tig maar niet als eerste persoon, bij het 
stapsgewijze proces van in elkaar opgaan 
van de negentien parochies betrokken.

Sprekend over de St.-Martinus neemt Joop 
1978 als startpunt. „De kerk bestond toen 
tweehonderd jaar. Ik zie het ook als een 
soort kanteljaar. Er was na en door het 
Vaticaans Concilie en het Pastoraal Concilie 
in Noordwijkerhout vernieuwingsdrang 
ontstaan: andere wind, nieuwe initiatieven, 
meer betrokkenheid van leken. Het was echt 
een wending ten opzichte van de traditionele 
kerk van daarvoor, waarin leken geen rol 
hadden, een kerk van verplichtingen. Bij ons 
veranderde het Kerkbestuur in Parochieraad 
met daarnaast als inspraakorgaan de 
Parochievergadering.” 
Op mijn vraag hoe hij in de St.-Martinus hierbij 
betrokken raakte, antwoordde hij: „Ik was lid 
van de ouderraad van de St.-Martinusschool 
en werd gevraagd als lector, ook Liesbeth, 
mijn vrouw. Dat werd de opstap naar de 
Werkgroep Lectoren, maar ook naar het 
Liturgisch Beraad, waarvan ik voorzitter 
werd. Pastor Henny van Wijnbergen was een 
bezielende figuur, die ons beiden stimuleerde 
om de Pastorale School te volgen. Het is een 
fantastische tijd geweest; ik denk er graag 
aan terug. Het was de tijd van het Vierblad 
en wat ik maar noem het viermanschap: bij 
ons Henny van Wijnbergen, in De Huet Henny 
Jongerius, in de OLV Vic Zemann, in de H. 
Geest Adri van Dijk.” 

Met de Pastorale School als 
fundament en gesteund door 
zijn ervaring in het werk 
binnen de geloofsgemeen-
schap werd Joop ook lid van de 
Werkgroep Avondwakes. „Ik 
vind de avondwake een mooie 
uitdrukking van ‘parochianen 
voor parochianen’, het was 
fijn om te doen. Bezoek aan 
de nabestaanden voorafgaand 
aan de avondwake schept 
al een band. Later lieten we 
ook meer de nabestaanden, 
als ze dat wilden, zelf een 
bijdrage leveren om de viering 
persoonlijker en doorleefder te 
maken.”
Het was ook de tijd van de 
vp-vieringen, vieringen door 
parochianen. Deze groep 
bestond uit parochianen uit 
de verschillende parochies die 
samen een viering voorbereid-
den en bespraken. Afwisselend 
namen steeds twee koppels de 
vieringen voor hun rekening. 
„Bij ons waren het Ada Loeven 
en ik. Toen het terugliep, zijn we doorgegaan 
binnen onze eigen locatie tot het begin van 
de coronacrisis aan toe.” 

In terugblik beleeft Joop nog altijd voldoening 
aan die tijd. „Er zat leven en bezieling in wat 
we deden. Nu het allemaal terugloopt, zie ik 
dat als een verlies aan gemeenschapszin. Mijn 
uitgangspunt is dat de gemeenschap voorop 
staat en dat daar dan initiatief ontstaat. 
Gemeenschapszin en actieve betrokkenheid 
vloeien in elkaar over. Het is in de loop van de 
tijd allemaal minder geworden.” 
Waar het door komt? Die teruggang past, 
zo concluderen we al pratend, in het 

veranderende tijdsbeeld waarin individu-
alisme op de voorgrond is gekomen. Joop 
voegt toe: „Misschien is het deels ook een 
reactie op een teveel aan regulering door 
de kerk, die al te zeer gericht is geraakt op 
behoud.”  

Graag rond ik dit portretje van Joop Caerteling 
af met zijn woorden: „De bijbel is het gesprek 
van God met de mensen. Ik denk: waar is het 
gesprek van God met de mensen van nu? In 
welke bijbel staat dat? Dat is mijn vraag, het 
antwoord weet ik niet.” 

Gerard Bomers
Foto: Ton Harbers

en verdere familie om zich heen. De kerk beleefde het mee en hoorde 
dat komend jaar wellicht een kerkelijk huwelijk zal volgen; er wordt 
aan gedacht, het is in voorbereiding. 

Gerard Bomers

middagprogramma geeft. Daarna verder in 
leeftijdsgroepen: 4-6 jaar, 7-9 jaar, 10-12 
jaar, 13-15 jaar, 16 jaar en ouder; de ouders 
blijven bij elkaar. Elke groep heeft begelei-
ders die een thema bespreken door vragen, 
spelletjes, knutselen, enzovoort. Thema’s en 
verhalen uit het Oude en Nieuwe Testament 
komen aan de orde. Het thema is per zondag 
voor elke groep hetzelfde, maar wordt 
verschillend uitgewerkt. Dit duurt ongeveer 
een uur; gezamenlijk sluiten we de middag 
daarna af. 
Ben ik wat vergeten? Jazeker... The Singing 
Kids zijn er ook; samen zingen is het leukste 
dat er is. 
Hebt u/heb jij zin in een stukje gemeen-
schapsopbouw/contact met medegelovigen, 
sluit je dan aan bij deze gezinszondagen! 
Zijn er vragen, stel ze aan pastor Tilma of per 
mail aan chvdsanden@gmail.com. Natuurlijk 
vindt alles plaats binnen de dan geldende 

coronamaatregelen. Houd de website en 
Facebookpagina van de parochie goed in de 
gaten!

Chantal van der Sanden



Voorjaarsschoonmaak… 
een nieuw begin

We kunnen helaas al hele lange tijd geen Ontmoetingsbijeenkomsten 
meer organiseren. Dat vinden wij erg jammer. Wat wij nog wel 
kunnen bieden, is een kleine beschermde plek voor een moment 
van gebed of bezinning: onze Mariakapel in de Georgiuskerk. Wij 
merken dat er behoefte aan is, want het aantal opgestoken kaars-
jes wordt alleen maar meer. Daarom is het natuurlijk zaak om de 
kapel op orde te houden en hebben we deze recent een voorjaars-
opknapbeurt gegeven. De vloer met al het hardnekkige vuil was 
een beste klus, en vooral het verwijderen van het kaarsvet zorgde 
voor de nodige inspanning. Wij doen het graag. Het resultaat mag 
er zijn. 
Op deze plek ook hartelijk dank aan Doré voor het regelmatig 
plaatsen van een bos bloemen of een plantje. Dat geeft gelijk een 
heel ander gezicht.
Wij blijven erop vertrouwen dat we u op termijn weer mogen 
uitnodigen in de Huiskamer voor een Ontmoetingsbijeenkomst. 
Het leven gaat in ieder geval heel langzaam weer wat meer op 
‘samenleven’ lijken. Laten we daar met zijn allen maar een kaarsje 
voor aansteken.

Werkgroep Nieuw Begin, Jos Kunze

Overleden

- Maandag 19 april 2021 is overleden mevrouw Loes Harmsen-
Helming,  Elisabeth Berendina Maria, in de leeftijd van 87 jaar. 
Mevrouw Harmsen woonde aan de Prinses Irenestraat 6 in 
Gaanderen. 
Vrijdag 23 april was voor haar de gezongen uitvaartviering waarna 
zij werd begraven op de begraafplaats achter de St. Martinuskerk. 
Moge zij rusten in vrede.

- Maandag 26 april 2021 is overleden de heer Ton Orriëns, 
Antonius Johannes Josephus, echtgenoot van Jannie 
Orriëns-Berendsen. 
De familie Orriëns woont aan de Rietveldweg 2 in Doetinchem-
Slangenburg. De heer Orriëns is 80 jaar geworden.
Wij kennen Ton Orriëns als een betrokken man bij onder andere 
de Oecumenische Bijbelgroep; hij was een verbindende factor 
tussen de protestantse en katholieke mensen in Gaanderen en 
de Slangenburg. 
De afscheidsviering voorafgaand aan zijn crematie heeft in beslo-
ten kring plaats gevonden. Wij geloven dat Ton thuisgekomen is 
in het Hemels Vaderhuis.  

- Donderdag 13 mei 2021, op Hemelvaartsdag, is overle-
den mevrouw Bets Bourgondiën-van Hal, Elisabeth Christina 
Wilhelmina, weduwe van Gert Bourgondiën, in de leeftijd van 87 
jaar. 
Mevrouw Bourgondiën woonde aan de Blikslagerstraat in 
Gaanderen. Daarvoor woonde de familie Bourgondië aan de Frans 
Bultstraat. 
Bets is jarenlang een trouw koorlid geweest van het Dameskoor 
van de St. Martinusparochie en heeft vele rouw-, trouw- en 
weekendvieringen mee verzorgd.
Op donderdag 20 mei was voor haar de gezongen uitvaartvie-
ring waarna zij bij haar man werd begraven op de begraafplaats 
achter de St. Martinuskerk. 
Wij bidden om kracht voor allen die haar missen en wij geloven 
dat Bets opgenomen is in de heerlijkheid van God onze Vader.
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Gaanderen

Feesten in Gaanderen

 

 

Zondag 9 mei was er een mooie Inspiratieviering in onze kerk. Het 
thema was de vriendschap en verbondenheid tussen Jezus en de 
mensen: „Hij gaf Zijn leven voor ons.” Marlou, Merel en Paulien, de 
drie zangeressen van The Nightengirls, verzorgden de intermezzo's en 
maakten er met hun prachtige zang en muziek een feest van. 
 Zondag 16 mei was er een sfeervolle Mariaviering bij de Mariakapel 
aan de Van Damstraat in Gaanderen. Deze viering kreeg een extra 
feestelijk tintje: Jos en Annie Brugman werden nog eens in het zonne-
tje gezet door pastoor Pauw met het memoreren van de koninklijke 
onderscheiding van Jos en een prachtig boeket bloemen voor Annie en 
Jos namens de Locatieraad. 
 Ook op zondag 16 mei, maar dan ‘s middags, was er een doopvie-
ring in de St. Martinuskerk. Jorn Böcker, zoontje van Lindsey van Aken 
en Dennis Böcker, en het broertje van Mick en Eline, werd gedoopt. 
Familie Böcker-van Aken: hartelijk gefeliciteerd met dit doopfeest en 
we wensen jullie een gezegende toekomst samen.
 Zondag 30 mei werden de Eerste Heilige Communicantjes in de St. 
Martinuskerk verwelkomd. Verdeeld in twee groepen kregen de kinde-
ren uitleg over de viering van de eucharistie. Samen met hun ouders, 
broertjes en zusjes vierden ze met pastor Marcel Smits de opstap naar 
de grote dag op zondag 27 juni. 
 Zaterdag 19 juni vierde pastor Paulus Tilma voor de eerste keer 
in Gaanderen de eucharistie als hoofdcelebrant. Dit was voor de 
Gaanderense geloofsgemeenschap dé gelegenheid om pastoor Tilma 
in het zonnetje te zetten en hem te feliciteren met zijn priesterwijding.

Doordeweekse vieringen in 
Gaanderen  
In het overzicht in de Vreugdebode bij ‘Doordeweekse vierin-
gen’ is te zien dat pastoor Pauw en pastoor Smits gedurende 
de week in de verschillende kerklocaties een viering verzorgen. 
Pastoor Tilma heeft aangegeven dat hij ook graag een ‘doorde-
weekse eucharistie’ wil vieren, en wel in de St. Martinuskerk in 
Gaanderen. Dit gaat van start op donderdag 1 juli om 09.30 uur.
Voor deze donderdagochtendvieringen hoeft u zich niet vooraf 
aan te melden.
Na de viering is er gelegenheid om gezellig even na te praten met 
een kopje koffie of thee.
U bent van harte welkom.

 En zondag 27 juni is het dan zo ver: 11 kinderen uit Terborg, Etten 
en Gaanderen vieren hun Eerste Heilige Communie. Fenna, Emma, 
Linde, Sofie, Vera, Jikke, Rien, Siem, Alec, Josje en Myrthe, hartelijk 
gefeliciteerd. Hopelijk hebben jullie een fijn communiefeest.
De werkgroep heeft voor jullie nog een mooie afsluiting in petto: op 
zaterdag 3 juli is er een terugkommiddag voor de communicantjes 
met aansluitend een picknick voor de gezinnen, in de tuin achter de 
pastorie. Angela, Jacqueline, Francis en Emile, hartelijk bedankt voor 
alle voorbereidingen en de begeleiding van onze communicantjes.

Natuurlijk is het altijd feest in onze kerk! (Bijna) elk weekend is er een 
viering. 
Zondag 11 juli om half tien is er weer een Inspiratieviering speciaal 
voor kinderen. 
Leden van het Jeugdkoor van de Ulftse Nachtegalen, onder leiding van 
Ben Simmes, verzorgen de zang. Na afloop van de viering is er koffie, 
thee en ranja-to go en staat er voor alle kinderen een springkasteel in 
de achtertuin. We hopen jullie dan allemaal weer te zien.

Ook in de zomervakantieperiode zijn er vieringen in onze kerk. Zie 
daarvoor het rooster op de middenpagina van deze Vreugdebode of 
kijk op de website: www.maria-laetitia.nl. 
Daar worden regelmatig nieuwe berichten geplaatst. Ook via de 
Nieuwsbrief van de geloofsgemeenschap H. Augustinus-Martinus 
Gaanderen of via facebook wordt u op de hoogte gehouden van speci-
ale activiteiten en vieringen.

Uitlegviering (Foto's Coen Heveling)

Mariaviering (Ria Aarntzen)

Nightengirls (Ria Aarntzen)

Doopviering (Familie Böcker)

Felicitatie Jos (Ria Aarntzen)

Verjaardagen
- Mevrouw F. Hofstad-Willemsen   80 jaar
- De heer Jansen     80 jaar
- Mevrouw Koster-Gasseling    80 jaar
- Mevrouw J. Leuverink-Mijnen   80 jaar
- Mevrouw C. de Ruiter-Teunissen   80 jaar
- Mevrouw W. Wellink-Kaalberg   80 jaar
- Mevrouw J.  van Aken-Arentsen   89 jaar
- Mevrouw G. Keurntjes-Centen   89 jaar
- De heer P. Meijerink    85 jaar
- Mevrouw M. Beijer-Kolks    94 jaar
- Mevrouw P. Scholten-Bolder   91 jaar
- De heer A. van Hagen    88 jaar
- Mevrouw W. Crolla-ten Have   89 jaar
- Mevrouw M. Bruijns    89 jaar
- Mevrouw Th. Centen-Hebing   85 jaar
- De heer A. Nobel     90 jaar
- Mevrouw J. Wentink-Massop   90 jaar
- Mevrouw Th. Bekker    94 jaar
- Mevrouw S. Gijsbers-Geerts   88 jaar
- Mevrouw J. Liebrand-Kortbeek   85 jaar

Namens de geloofsgemeenschap, van harte gefeliciteerd!

Overleden
- De heer Th. Van Aken  89 jaar
- Mevrouw J. Raayman-Derksen   81 jaar
- Mevrouw B. te Kloeze-Tempels   84 jaar
Nemen we hem mee in onze gebeden.

Terborg
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Gendringen - Megchelen - Netterden

Gedenken wij dankbaar
Viering bij het Dankbaarheidskruis in Megchelen op 
12 september om 10.00 uur
                                 
Vorig jaar was het 10 jaar geleden dat het Dankbaarheidskruis 
in Megchelen aan de Nieuweweg werd geplaatst. Helaas kon er 
toen vanwege corona geen viering plaatshebben.
Zoals het er nu naar uitziet, kunnen we zonder beperkende maatre-
gelen de viering houden. Dat stemt ons tot extra dankbaarheid!
In 2010 werd op initiatief van Ben Olde Elberink op een prachtige 
locatie een kruis gezet waar velen even stil stonden… of zaten… 
om even tot zichzelf te komen... even in de natuur bij God te 
zijn... een moment van rust.
De eerste viering vond toen plaats op de tweede zondag van 
september voor de PKN-kerk en de r.k. geloofsgemeenschappen 
van Megchelen en Gendringen. Een groep vrijwilligers verleende 
enthousiast zijn medewerking en zo werd een nieuwe mooie 
traditie geboren.
Op 12 september houden we een extra feestelijke oecumeni-
sche viering bij dit kruis. Deze wordt voorgegaan door ds. Theo 
Menting en ondergetekende.
Harmonie St. Caecilia uit Megchelen zal medewerking verlenen 
en een groepje zangers zal de samenzang samen onder leiding 
van muzikant Jos Kok ondersteunen.
In deze viering wordt er ook aandacht geschonken aan nationale 
ziekendag.
Na afloop is er koffie en een broodje.
We hopen op een feestelijke viering en een gezellig samenzijn 
met vele gemeenteleden en parochianen op deze prachtige plek.
U bent van harte uitgenodigd!

Namens de oecumenische werkgroep Gendringen/Megchelen,
em. pastoraal werker Hetty Bresser

Vakantievrijwilligers
De maanden juli en augustus zijn voor veel mensen de vakantiemaan-
den van het jaar. Lang van tevoren hebben we hier naar uitgekeken en 
nu, wanneer het normale leven na de pandemie weer op gang komt, 
kunnen we onze vakantie weer inplannen.
Heerlijk. Een tijd van ontspanning, vrij van de dagelijkse verplichtingen 
en genieten van het leven, in welke vorm dan ook. Anders leven. Extra 
tijd hebben voor jezelf, voor je partner, voor je gezin. Even op adem 
komen. Vakantietijd is een heel belangrijk gegeven in ons leven. We 
hebben het allemaal nodig. Je komt weer even tot rust en je krijgt 
weer volop nieuwe energie en levenskracht. Dat is het doel van elke 
vakantie, om daarna weer met frisse moed te beginnen. 
Wij wensen iedereen dan ook een prettige en zonnige vakantie toe. 

Locatieraad H. Martinus Gendringen  

Beste mensen
De vakantie komt er weer aan. Voor velen een heerlijke gedachte.
Toch, als je alleen bent, ga je er niet meer zo snel op uit.
Waar moet je naar toe? Je bent gedurende deze pandemie al zo 
lang alleen geweest.
Misschien is het een idee om samen met iemand, die net zo alleen 
is als jij, te gaan fietsen of te gaan lopen.
Wat zou het mooi zijn om op een woensdagmorgen te beginnen 
met een eucharistieviering en daarna te wandelen of te fietsen 
rondje Megchelen, Netterden de diverse Mariakapellen, Dora 
Visser-wandelroute Gendringen, Staties rondom het kerkhof, enz. 
En als afsluiting gezellig samen een kopje koffie/thee te drinken in 
het Grand Café van de Oevelgunne? 

Wat is er mooier dan om in deze tijd samen op pad te gaan en 
elkaar beter leren kennen? Lekker met zijn allen genieten van de 
natuur en alle bezienswaardigheden in goed gezelschap. 
Enkele routes liggen tijdens de vakantieperiode achter in de kerk, 
zodat u ze kunt meenemen, om daarna samen gezellig iets te 
ondernemen. 
De volgende tekst past goed bij de vakantiegedachte:

  Moge de weg oprijzen om je te begroeten.
  Moge de zon warm op je gezicht schijnen.
  Moge de regen zacht op je akkers vallen.
  Moge je de wind altijd in je rug hebben.
  Moge je onderweg altijd gezelschap vinden.
  En totdat wij elkaar weer ontmoeten,
  Moge God je bewaren in de palm van zijn hand.

Op zondag 2 mei hebben wij een Maria-gebedsviering 
gehouden. Aan het einde van deze viering zijn Agnes Migchelbrink en 
René Sessink gehuldigd voor bijna 30 jaar kosterswerk in Megchelen. 
Ze kregen beiden bloemen en een mand met lekkere streekproducten 
overhandigd door de voorzitter van de locatieraad. 
Daarnaast heeft René uit handen van Hanny Roes een Mariabeeldje 
ontvangen als dank voor zijn vrijwilligerswerk in Gendringen. 
Namens het bestuur van de Parochie Maria Laetitia was Anja Dijcker 
aanwezig om de brief van pastoor Pauw voor te lezen en die van de 
bisschop. Daarna kreeg Agnes de Willibrordplaquette, het insigne en 
de oorkonde die daarbij hoort te overhandigen voor haar verdiensten 
voor het ruim 40 jaar organiseren van de bedevaart naar Banneux, 
voor het jarenlang rond brengen van de Gerharduskalender en voor de 
vele collectes die ze heeft gehouden voor allerlei goede doelen. 
Op de volgende datum wordt een gebedsviering gehouden:
Zaterdag 3 juli om 19.00 uur gebedsviering rond vakantietijd.
U dient zich wel vooraf aan te melden voor deze viering, verder geldt 
mondkapjesplicht tot op de stoel.
Aanmelden kan via lejo95@hetnet.nl of tel. 0315 - 37 76 58.

100 jaar na Cuypers
Van 9 juni tot 1 november is in het Heiligenbeeldenmuseum 
Kranenburg (bij Vorden) een thematentoonstelling ingericht 
waarin aandacht wordt besteed aan de ontwerper en bouwer 
van de Antonius van Paduakerk, de oudste, nog bestaande kerk 
van dr. P.H.J. Cuypers. De tentoonstelling vindt plaats in het jaar 
van de 100e sterfdag van Cuypers. Ook de kerk in Netterden is 
van de hand van deze architect en bouwer (zie foto). 

Het Heiligenbeeldenmuseum heeft door schenking enkele 
nieuwe objecten verkregen die vol trots getoond worden. 
Daaronder een houten maquette van de inmiddels afgebroken 
Maria Magdalenakerk in Amsterdam. 
Te bewonderen zijn diverse beelden uit de ateliers van 
Cuypers, tekeningen, een gedenkpenning en interieurstuk-
ken uit kerken, waaronder delen van de biechtstoel uit de 
Amsterdamse Vondelkerk. Bovendien is er een film te zien: 
‘100 jaar na Cuypers’ met onder andere interviews met onder 
anderen pater Henk Jongerius van het door Cuypers ontwor-
pen Dominicanenklooster in Huissen, bij Arnhem. Er is ook 
een wandelroute vanuit het museum langs zeven van Cuypers’ 
bouwwerken in Kranenburg.
Het Heiligenbeeldenmuseum - gevestigd aan de Ruurloseweg 
101 in Kranenburg, tussen Vorden en 
Ruurlo - is elke dag (behalve maandag) 
geopend van 12.00 tot 17.00 uur. 
Meer info staat op www.heiligen-
beeldenmuseum.nl. 

Foto's: Wikipedia

GENDRINGEN MEGCHELEN NETTERDEN



Viering zondag 4 juli om 10.00 uur 
‘’Even helemaal vrij - tussen hemel en aarde...’

We kunnen weer samenkomen in de onze kerk om te vieren. 
We kunnen weer plannen maken voor een dagje uit of voor een 
vakantie. We kunnen elkaar weer meer en met een veiliger gevoel 
bezoeken. We voelen ons soms weer ‘even helemaal vrij - tussen 
hemel en aarde’.
In de viering willen we dit gevoel laten meegevoelen.
Het gedicht ‘Kom’ geeft het al goed weer.

  Kom

   Ik ben op reis
   al weet ik niet waarheen
   maar ergens stond geschreven
   dat ik deze weg moest gaan
   en al aarzel ik soms even
   langs die eindeloze baan
   toch weet ik
   iemand ging mij voor
   en daarom
   ga ik door.

   Ik heb geen geld
   geen kaart en geen kompas
   maar ik zie de tekens
   en die zeggen mij genoeg
   en al geeft er niemand antwoord
   op de dingen die ik vroeg
   toch weet ik
   aan het eind vind ik gehoor
   en daarom ga ik door.

   Ik ben een vogel
   die zijn vleugels spreidt
   zo wil ik vliegen
   altijd verder dan de zon
   ik ben een paard
   dat zonder teugels rijdt
   maar er is iemand die me leidt
   en hij zegt: kom!

(Uit: Jonge Kerk, Nijmegen)

Welkom in de viering, zondag 4 juli om 10.00 uur in de 
Mauritiuskerk of doe mee via de livestream https://kerkdienstge-
mist.nl/stations/531. 

Foto: Leo te Brinke
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Silvolde - Varsseveld

Overleden 

25-03-2021 B.J.T. Giesen-Liebrand
07-04-2021 W.J.A. Berendsen
14-04-2021 M.F. ten Holder-Bourgondiën
14-04-2021 A.W.B.H. Mariët
06-05-2021 B.H.M. Span-Antonissen
08-05-2021 F.J.M. Terhorst
01-06-2021 T.J.M.  Span 

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

Renovatie oorlogsgraven 
begraafplaats H. Mauritius

Via de sociale media werd de werkgroep geconfronteerd met 
berichten waarbij mededelingen werden gedaan over het verge-
ten en slecht onderhouden graf van oorlogsslachtoffers van Kamp 
Rees.
De personen die dit geplaatst hadden op sociale media wisten 
natuurlijk niet dat de werkgroep volop bezig was met de plannen 
voor de renovatie van de oorlogsgraven. Daarin speelde in het 
begin de heemkundige vereniging Old Sillevold ook een rol. 
Helaas haakte zij af.
Om de nare berichten over het 
vergeten en slecht onderhouden 
oorlogsgraf te stoppen hebben we 
de betreffende personen uitgeno-
digd om hen te vertellen over onze 
plannen van de renovatie. Tijdens 
deze bijeenkomst kwam echter naar 
voren dat in de gemeente Oude 
IJsselstreek voor de 
slachtoffers van Kamp 
Rees speciale kruizen 
van Belgisch hardsteen 
zijn gebruikt. Dit was 
in Silvolde nog niet van 
toepassing en daarom 
is in overleg met Wim 
Lammers voor deze 
twee oorlogsslachtof-
fers van Kamp Rees ook 
twee kruizen besteld. 
De kosten van deze 
kruizen zijn betaald 
door de gemeente. Door 
de levertijd van de kruizen heeft deze renovatie langer geduurd 
dat verwacht. 

Niet alleen voor deze twee oorlogsslachtoffers van Kamp Rees is 
een prachtige gedenkplek ontstaan. 

Zo is er in samenspraak 
met de familie Sessink 
voor de twee omgeko-
men broers Theodorus 
en Martinus Sessink ook 
een mooi nieuw grafmo-
nument gecreëerd. 
De beide broers zijn in 
Dinxperlo door granaat-
scherven om het leven 
gekomen 
Beide gedenkplekken 
zijn precies op tijd, 
net voor 4 mei doden-
herdenking, gereed 
gekomen.
Iedereen die medewerking heeft verleend aan de totstandkoming 
van deze twee prachtige gedenkplekken zijn wij bijzonder veel 
dank verschuldigd.

Werkgroep Begraafplaats H. Mauritius

De kijkcijfers van onze livestream

Zondag 13 mei 2018 werd onze kerk aan de sacramentele 
eredienst onttrokken. Een week later, met het feest van Pinksteren, 
zijn we vol enthousiasme begonnen met onze gebedsvierin-
gen die zich gaandeweg mochten verheugen in een groeiende 
belangstelling. Vaak waren we met zo’n 75 personen verzameld 
rond het Licht van Christus en het Woord van God in de bijbel. De 
koffie na afloop werd tot een belangrijk moment van ontmoeten 
en aandacht voor elkaar. Vorig jaar maart maakte de coronapan-
demie hieraan abrupt een einde. Het duurde tot juni voordat we 
via kerkradio weer met u konden zijn.
Vanaf oktober kwam u in de gelegenheid de liturgie via livestream 
in beeld te volgen. 
Nu willen we u graag inzicht geven in het gebruik van de 
livestream van 16 vieringen die in de afgelopen periode zijn 
gehouden.

De cijfers laten een gemiddelde zien van 71 kijkers. Tel daarbij de 
ongeveer 20 mensen die de vieringen bezochten, dan begrijpt u 
hoe blij verrast we zijn. We weten dat de cijfers niet absoluut zijn, 
dat mensen vaker een viering hebben geopend of voorbijgangers 
zijn, maar al met al is beeld voor ons heel motiverend. We blijven 
vieren en hopen dat u via livestream met ons bidt en beleeft. 
En, als dat weer waar mag worden, hopen we elkaar binnenkort 
weer als vanouds zonder al te grote belemmeringen in onze kerk 
te mogen ontmoeten.
De cijfers hebben alleen betrekking op de vieringen van de 
geloofsgemeenschap en laten zien dat we – al dan niet met 
mensen in de kerkzaal – niet alleen vieren. Dat mooie nieuws 
delen we graag met u.

Namens Locatieraad en Liturgieberaad,
Joop Kraan

Voor de renovatie
Foto Tonny Jansen

De broers Sessink
Foto Tonny Jansen

Nade renovatie
Foto Tonny Jansen

Bestuur 
Parochie Maria Laetitia 

is op zoek naar jou!
Binnen het parochiebestuur Maria Laetitia zijn 
momenteel de onderstaande functies vacant:

• Vicevoorzitter

• Portefeuillehouder Begraafplaatsen

• Lid zonder specifieke portefeuille

Naast het pastoresteam werkt het bestuur 
aan een goede toekomst voor de parochie. 

Wil je daaraan bijdragen? 
Beschik je over bestuurlijke financieel/administratieve 

en/of communicatieve vaardigheden in de breedste 
zin van het woord? 

Dan wil het bestuur graag in contact met je komen.
Naast bovengenoemde voorwaarden wordt, 

overeenkomstig het gestelde in het 
‘Algemeen Reglement voor het bestuur van een 
parochie’- profielschets RKK-bisdom reglement- 

verwacht dat je:

• Praktiserend rooms-katholiek bent.

• De leer van de katholieke kerk onderschrijft.

• Een levensstaat voert die daarmee overeenstemt.

• Woonachtig bent in de Parochie Maria Laetitia.

Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) maakt deel uit 
van de benoemingsprocedure.

Nadere informatie voor bovengenoemde vacatures 
kunnen worden verstrekt door pastoor Hans Pauw, 

e-mailadres: h.pauw@mlparochie.nl, 
telefoon: 06 - 30 16 29 27.

Kopij voor de volgende uitgave van de Vreugdebode kunt u 
vóór 9 augustus 2021 per mail sturen naar een van 

de locatiecorrespondenten (zie pagina 2). 
 De uitgave van de Vreugdebode 5 verschijnt op 

27 augustus 2021.
Foto’s/illustraties moeten minimaal 1 MB zijn en dienen 

als aparte bijlage (JPEG) worden meegestuurd.
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• DUURZAME TECHNIEKEN
• GAS, WATER EN ELEKTRA
• SANITAIR EN BADKAMER
• LEVENSLOOPBESTENDIG WONEN
• SERVICE EN ONDERHOUD
• VERWARMING EN AIRCO
• ZINK- EN DAKWERK

JANSEN 
TERBORG

BOUW

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!

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

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

Breedenbroek - HH. Petrus en Paulus
Terborgseweg 30, 7084 AJ Breedenbroek  tel. 0315 - 65 12 84 
E-mail: rkbreedenbroek@mlparochie.nl
NL88 RABO 0310 4000 23  
Secretariaat: eerste woensdag van de maand 
van 10.00 - 12.00 uur.

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

Doetinchem - OLV. Tenhemelopneming/H. Geest 
- H. Martinus Wijnbergen/De Huet
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.

H. Martinus Wijnbergen/De Huet 
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: 
maandag, woensdag en vrijdag van 09.30 - 12.00 uur

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PEDICUREPRAKTIJK
LIDY VAN DER EERDEN

   
   06 - 81 72 12 72
   vdeerden1@outlook.com

   Donker Curtiuslaan 1
   7003  AG  Doetinchem  
   
   Behandeling alleen op afspraak

Adressen en bankgegevens van de geloofsgemeenschappen Parochie Maria Laetitia

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

Showroom (alleen op afspraak): Varsseveldseweg 130b Doetinchem

www.slootpianoservice.nl

Muziekschool Oost-Gelderland... 
Vakkundig begeleid door:

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

•  Verkoop occasions met garantie  
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Rust en ruimte

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

is dat niet makkelijk. Precies daarom zijn wij er. Met onze ervaring zorgen wij 

voor rust. Zodat je alle ruimte krijgt voor een passend afscheid.

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

Dag en nacht bereikbaar, zeven dagen per week, bel gerust. 
Bel 0314-32 46 67 of kijk op agelinkuitvaart.nl

Uitvaartcentrum Agelink Uitvaartcentrum de Burcht
Terborgseweg 126, 7005 BD Doetinchem Wijnwaarden 43, 7061 BW Terborg
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