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Pastorale column

De juiste tijd

Een maand geleden, of iets langer tegen de tijd dat u 

dit leest, hebben wij in de parochie de Eerste Heilige 

Communievoorbereiding (eindelijk!) afgerond. Ik zeg einde-

lijk, want het was een heel proces. Communicanten van 2020 én 2021, en het programma 

van voorbereiding werd noodgedwongen een paar keer helemaal herschreven vanwege 

de steeds veranderende (on)mogelijkheden voor wat allemaal mocht of niet mocht, om 

het op een verantwoorde manier te laten plaatsvinden. Waarvoor grote waardering en 

dank aan de vrijwilligers die het allemaal geregeld en opnieuw geregeld hebben, met 

grote toewijding en geduld.

Het was een prachtig traject, met enthousiaste kinderen en betrokken ouders, dat zijn 

voltooiing vond in een paar prachtige en vreugdevolle vieringen in onze verschillende 

kerken. 

Het is ook bemoedigend om sommige van deze kinderen (en hun gezinnen) weer gezien 

te hebben in de ‘gewone’ weekendvieringen van de parochie in de daaropvolgende 

weken: ze hebben het goed door dat de Eerste Heilige Communieviering een begin is, en 

niet een eindstation! Want dat was iets heel anders deze keer: de gemeenschap, waar ze 

nu volledig deel van zijn, kon niet aanwezig zijn bij de Eerste Heilige Communievieringen. 

Velen, onder wie oma’s en opa’s, vrienden en familie, hebben meegekeken via livestreams. 

Noodgedwongen moest er deze keer anders gevierd worden vanwege de omstandighe-

den die wij allemaal ondertussen maar al te goed kennen. Dan was het mooi om te zien 

hoe van de nood een deugd werd gemaakt. Er werd anders voorbereid en gevierd, en wij 

misten heel veel van wat wij gewend zijn en wat daar bij hoort. Maar wat wel kon, werd 

volop naar voren gebracht, en mogelijkheden die anders verborgen lagen, kregen de 

kans om heel wat aan dit gebeuren toe te voegen. Omdat het moest, hebben wij dingen 

ontdekt die echt wel de moeite waard zijn om mee te nemen naar de toekomst. Dus 

teruggaan naar ‘normaal’ zal niet betekenen dat wij het in de toekomst weer zullen gaan 

doen zoals wij dat ‘altijd gedaan hebben.‘ Wij hebben nieuwe dingen meegekregen, en 

die worden deel van ons verhaal, want ze verrijken dat verhaal. En dat is echte traditie: 

overhandigen en doorgeven wat goed is.

Met sommige dingen moet je wachten tot de tijd juist is. Met sommige dingen wil je 

wachten tot de tijd juist is. Wanneer is de juiste tijd? Soms wordt ons dat in de schoot 

gelegd wanneer wij er niet om vragen of het niet verwachten. En soms moet je doorzet-

ten omdat iets moet gebeuren. Er is altijd een reden om iets niet te doen, en zo wordt 

uitstel afstel, want echt ideale omstandigheden zijn zeldzaam.

Veel is nog onzeker, en toch willen wij, en moeten wij, naar de toekomst toe gaan. Wij 

zullen er toch wat van moeten maken, en samen en met goede wil, zal dat best wel goed 

kunnen zijn, heel goed zelfs. Misschien ontdekken wij dan iets dat anders verborgen was 

gebleven!

Een fijn en gezegend nieuw begin wens ik ons allen toe!

Marcel Smits



In gesprek met Henk Dijk

Diaconie binnen de PGD
Als je weinig weet, moet je veel vragen 
stellen, maar als vanzelf krijgt onze 
ontmoeting meer van een gedachtewis-
seling dan van een interview. Henk is 
voorzitter van de diaconie van de PGD, 
Protestantse Gemeente Doetinchem. 
„De PGD is als kerk autonoom met 
de kerkenraad als algemeen bestuur. 
Dat is als zodanig vergelijkbaar met 
een RK parochiebestuur. Het modera-
men is het dagelijks bestuur. Binnen 
de PGD is de diaconie een zelfstandige 
rechtspersoon met een eigen vermo-
gen, maar ze is natuurlijk wel in de 
structuur van de kerk verweven. Naast 
de diaconievoorzitter zijn er twintig 
diakenen, ambtsdragers die voor vier 
jaar worden gekozen; daarna is er nog 
twee keer een verlenging met vier jaar 
mogelijk. De diakenen zijn lid van de 
kerkenraad. In die hoedanigheid zijn ze 
medeverantwoordelijk voor het beheer 
van alles wat de kerk heeft, ook voor 
benoemingen.  Ze zitten op de diaco-
nale projecten en zijn op toerbeurt 
betrokken bij de vieringen.”
Wat valt er allemaal binnen de PGD?, 
wil ik graag weten. Het antwoord 
is deze opsomming: Catharinakerk, 
Driekoningenkapel, De Wingerd in De 
Huet, Slangenburgkerk, Protestantse 
kerk Wehl en de Hofkerk.

Diakens – diakenen
Het valt op, las ik in een oude Trouwkrant 
op internet, dat het meervoud in de 
katholieke kerk diakens is en in de 
protestantse kerk diakenen. Geen 
verklaring van dit verschil. In de katho-
lieke kerk gaat het ambt van diaken in 
zijn huidige vorm terug op het Tweede 
Vaticaanse Concilie van 1962 tot 1965. 
Het is een meer kerkelijke functie en 
kan een opstap naar het priesterschap 
zijn. Het protestantisme kent de diaken 
al vanaf het begin. Ik vraag Henk Dijk 
of hun functie wellicht meer aansluit bij 
de diakenfunctie in de jonge christe-
lijke kerk. „Het ambt van diaken werd 
in de eerste jaren van het christendom 
ingesteld, toen bleek dat er naast de 
geloofsverkondiging behoefte bleek te 
bestaan aan hulp aan mensen die in 
behoeftige omstandigheden verkeer-
den. Er werden diakens gewijd met de 
specifieke opdracht in deze behoeften 
te helpen voorzien.”

‘Helper zijn waar geen helper is’
„Voor de kerntaak van de diaconie 

om te helpen waar geen helper is, 
vinden we naast het vroegchristelijke 
voorbeeld inspiratie in de parabel van 
de Barmhartige Samaritaan. In onze 
manier van werken vatten wij onze 
taak zo op, dat wij het aanvullende 
werk doen waar de overheid ophoudt, 
of waar ze nood over het hoofd ziet. Wij 
zijn geen verlengstuk van de overheid. 
Zijn er verzoeken om geld, dan gaat 
die vraag eerst naar de overheid. Wij 
hebben in dienst van diaconie veel 
contacten met onder andere de PCI 
(Parochiële Caritas Instelling) van de 
katholieke kerk. Ik heb vaak gesproken 
en samengewerkt met bijvoorbeeld 
Martin Liefrink, Jan en Anja Terbeek-
Dijcker en Theo en Marjan Hakvoort. 
Maar we werken onder andere ook 
samen met de Pinkstergemeente, 
de Volle Evangeliegemeente en de 
Baptistenkerk.
In de praktijk wordt er voor allerlei 
vormen van kortdurende hulp door 
verschillende kerken, de gemeente 
en andere instanties, zoals Stichting 
Present en de MiniMannaMarkt, een 
antwoord gevonden via het PAD, 
het Platform Armoedebestrijding 
Doetinchem. Als het om een vraag naar 
financiële ondersteuning gaat, wordt in 
het PAD gekeken of de overheid die kan 
geven. Zo niet, dan geven de kerken 
en/of andere maatschappelijke instel-
lingen naar vermogen hun steun. Al 
doende leren we elkaar op deze manier 
ook beter kennen. Binnen de Sociale 
Raad gemeente Doetinchem kunnen 
de diverse instellingen inzicht geven 
in wat de werkvloer vraagt, waardoor 
de gemeente daar actie op kan onder-
nemen. In feite heeft die Sociale Raad 
dus een soort klankbordfunctie. En het 
is belangrijk dat we elkaar in en via de 
Sociale Raad beter leren kennen.”

Een stukje verleden
In ons gesprek komen we ook op de 
historische rol van de diaconie en de 
protestantse en katholieke kerk in het 
algemeen in bijvoorbeeld de gezond-
heidszorg in Doetinchem. Ik wist 
uiteraard dat de ziekenverpleging in het 
voormalige St.-Jozefziekenhuis vanaf 
het begin lange tijd in handen van 
religieuze zusters was. Bij het voorma-
lige Wilhelminaziekenhuis was, zo hoor 
ik, de diaconie van de protestantse kerk 
betrokken, maar ook bij Den Ooiman, 
Het Weerdje en Iriszorg. „Meer recent, 
2019, gaven de kerken in Doetinchem 
€120.000 aan financiële naast vele 
andere vormen van hulp; in 2020 de 

'Helper 
zijn waar 

geen 
helper is'

Diaconie in de Protestantse 
Gemeente Doetinchem (PGD)

Of het bij het vak Nederlands op de 
middelbare school nog aandacht 
krijgt, weet ik niet, vroeger in elk 

geval wel: de Camera Obscura, een 
bundel humoristische verhalen over 

mensen, families en maatschappij 
rond 1850. Schrijver: Hildebrand, 
schuilnaam voor Nicolaas Beets. 
In mijn geheugen zit vooral het 

meelevend-humoristische: 
‘Het diakenhuismannetje vertelt 

zijn historie’. Keesje heet hij, altijd 
kansarm geweest en nu, op zijn oude 

dag, is hij bezorgd of zijn weinige 
spaarcentjes voor een eigen doods-

hemd bij zijn uitvaart wel veilig 
zijn. Verder geen klagen, want hij 
heeft, hoewel in een sober jasje, 
eten, kleding en onderdak in het 

diakenhuis. 
Ik begreep dat dat een diaconie was, 
een voorziening van de protestantse 

kerk, onder leiding van een diaken, 
in het verhaal vader genoemd. Voor 

mij als katholiek was dit nieuw, zowel 
deze vorm van protestantse zorg voor 
hulpbehoevenden als de Bijbelse term 

diaconie hiervoor. Ik denk dat ik niet 
de enige was. Eerlijk gezegd, eigenlijk 

weet ik nog steeds weinig over hoe 
caritas – diaconie dus – bij de protes-
tanten werkt. Vandaar dit artikel in de 

serie over caritas.
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protestantse kerk in Doetinchem alleen 
al ongeveer €80.000. Uiteindelijk is het 
een druppel op de bekende plaat, maar 
ja, je moet vermogen behouden om 
ook in de toekomst te kunnen helpen.”  

Projectorganisatie
In 2014 heeft de PGD voor de diaco-
nie een projectorganisatie ontworpen. 
„Het houdt in dat de diverse aandachts-
gebieden werden geclusterd en daarbij 
de meest geschikte mensen werden 
gezocht. Zo ontstond er een paar 
projectgroepen.” Een overzicht:
•  ‘Hulp dichtbij’. Hieronder vallen 

uiteenlopende vormen van hulp, 
zoals aan asielzoekers, die behoefte 
kunnen hebben aan taalhulp, infor-
matievoorziening, benadering van 
instanties. Ook in geval van armoede 
kun je mensen helpen een weg te 
vinden. Echtscheidingen kunnen 
mensen in problemen brengen 
waarbij je ze helpt de gevolgen op 
te vangen. Hulp kan al bestaan in 
vervoer aanbieden naar bijvoorbeeld 
het ziekenhuis. 

•  ‘Hulp ver weg’. Je kunt hierbij denken 
aan het werelddiaconaat, waarbij 
het PGD-diaconaat aansluiting kan 
zoeken voor hulp. Henk noemt hierbij 
voedselhulp aan Jemen. 

•  ‘De drempelloze kerk’. Hieronder valt 
bijvoorbeeld het ‘formulierencafé’, 
maar ook waar nodig maaltijdver-
strekking en ‘koffiemomenten’. Er 
zijn hier vele, praktische, geen of 
weinig geld kostende manieren van 
hulp mogelijk, waar mensen zonder 
een hoge drempel te ervaren een 
beroep op kunnen doen. 

•  Communicatie. Het doel van dit 
project is diaconie in Doetinchem 
meer zichtbaar maken, waardoor de 
weg naar diaconale hulp gemakke-
lijker gevonden wordt. Henk noemt 
als voorbeeld de MiniManna-winkel 
in de Bilderdijkstraat. „Dit is een 
sociale hulpwinkel: kringloop annex 
supermarkt annex dagbesteding. 
Mensen die binnen de doelgroep 
vallen, kunnen daar gebruik van 
maken op basis van hun toegangs-
pasje dat ze krijgen. De winkel had 
het tijdens de coronatijd moeilijk. Wij 
hebben enige financiële hulp kunnen 
geven. Als gebaar staat ons logo op 
de vrachtwagen van MiniManna. 
Goed voor de communicatie.

PGD en Maria Laetitia- diaconie en PCI
We komen als vanzelf verschillende 
keren te praten over de PCI en de 

diaconie. En ik kan het uiteraard niet 
laten mijn bewondering te laten blijken 
voor de in mijn ogen perfecte project-
organisatie van waaruit de diaconie 
werkt. De katholieke kerk kent vanouds 
de armenzorg en doet via de PCI heel 
veel aan diaconie, die wij overwegend 
met de term caritas aanduiden. Maar 
misschien zou de PCI een wat straf-
fere organisatievorm kunnen krijgen; 
hebben we daar genoeg mensen voor? 
Onderzoeken waar de keuze voor een 
projectorganisatie uitvoerbaar is, lijkt 
me mogelijk en wenselijk. Wij hebben 
het goede voorbeeld van geslaagde 
kerstpakkettenacties als stukje project-
organisatie bij de hand. Henk Dijk van 
zijn kant benadrukt het gezamenlijk 
optrekken en is blij met de intensieve 
onderlinge contacten. „PCI en diaconie 
kunnen vliegwiel zijn voor een steeds 
betere samenwerking.”

Samen helper willen zijn waar geen 
helper is
Geheel voortvloeiend uit het gesprek 
benadrukt Henk Dijk tot slot dat het 
gaat en moet gaan om een goede 
samenwerking tussen de Parochie Maria 
Laetitia en de Protestantse Gemeente 

Doetinchem. Ik heb de indruk dat die 
wens niet alleen het praktische effect 
van samenwerking betreft, maar dat 
het adagium ‘helper willen zijn waar 
geen helper is’ meer betekenis krijgt, als 
je het aanvult met het woord ‘Samen’. 
Bovendien, in ons gesprek komt meer 
dan eens tot uitdrukking dat we uit 
ons gedeelde geloof de inspiratie voor 
diaconie putten. „Geloof is”, zegt hij 
met een toespeling op een spreuk van 
de dichter Willem de Mérode, „niet het 
vullen van een vat maar het ontsteken 
van een vlam.” 

Gerard Bomers  
Foto: Ton Harbers
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Afscheid Berrie Daalhuizen
Ergens in ons gesprek naar aanleiding van zijn 
afscheid van Parochie Maria Laetitia, zondag 
5 september, zegt Berrie Daalhuizen: „Als je 
zoals ik niet voorgaat in de liturgie, ben je 
minder zichtbaar in de parochie.” 
Daar had ik eigenlijk nooit zo bij stilgestaan, 
dacht namelijk ongeveer alles over hem en 
zijn werk te weten en nog wel vanaf zijn 
benoeming in 2001 tot pastoraal werker in de 
drie samenwerkende Doetinchemse parochies 
en het Rectoraat RK Gemeenschap De Huet 
met de taak parochiecatechese. Dat blijkt niet 
het geval; vermoedelijk geldt die gedeeltelijke 
onwetendheid ook voor aardig wat lezers. Dit 
portret komt dus niet te vroeg, zeg net niet 
te laat.

„In 1987 ben ik in Nijmegen afgestudeerd 
in de theologie en wilde graag doorgaan in 
spiritualiteit en geloofsverdieping. Dat lukte 
aanvankelijk niet. In die periode verzorgde 
ik veel retraites rond de psalmen vanuit 
het Titus Brandsma Instituut, centrum voor 
spiritualiteit in Nijmegen. In 1988 werd ik 
geestelijk verzorger in het Canisius Wilhelmina 
Ziekenhuis in Nijmegen. Voor een ander deel 
van mijn werkweek gaf ik les aan de Pastorale 
School Oost-Gelderland in Wehl. Het waren 
lessen over het Oude en Nieuwe Testament. 
Door dit werk als docent kon ik mijn enthou-
siasme voor de bijbel delen met de cursisten 
en mijn vak bijhouden. Veel mensen die 
destijds de Pastorale School bezochten, ben 
ik later in onze Parochie Maria Laetitia weer 
tegengekomen.”

Na acht jaar ziekenhuispastoraat is Berrie naar 
de H.-Remigiusparochie in Duiven gegaan.
In het nieuwe parochiecentrum Duiven werd 
hij aangesteld als parochiecatecheet voor een 
project van vier jaar. Na afloop daarvan kwam 
Berrie vervolgens in Doetinchem, waar wat 
hij aanbood, prima paste bij de vraag naar 
een parochiecatecheet. Harry Hendriksen was 
hier inmiddels pastoor. Berrie is bij ons altijd 
parttime werkzaam geweest. Daarnaast bleef 
hij nog een jaar of vier verbonden aan de 
Pastorale School in Wehl om vervolgens drie 
jaar in Steyl bij de Paters van het Goddelijk 
Woord cursussen rond bijbelse spiritualiteit en 
meditatie te verzorgen.

‘Parochiecatecheet, dat ben ik tot de dag 
van vandaag’
„Alle jaren sinds 2001 is de hoofdweg 
parochiecatechese: parochianen en vrijwil-
ligers samenbrengen rond geloofsverdieping. 
Maar de vorm waarin dat gedaan werd, is in 
de loop der jaren altijd divers geweest. Het 
hoofdproject was al die tijd ‘Geloven nu’: 
samenkomen rond een bijbeltekst, steeds 
beginnen met de uitleg van de tekst, vervol-
gens uitkomen bij vragen als: wat betekent dit 

voor jou, wat is de actualiteit? Het programma 
Geloofsverdieping werd steeds  aan de hele 
parochie aangeboden, ook na de fusies in 
2010 en 2017.”
Constant maar verschillend uitgewerkt betrof 
de catechese ook specifieke perioden en 
feesten in het kerkelijk jaar. Ook knoopte Berrie 
aan bij bijvoorbeeld een pauselijke encycliek 
of het thema barmhartigheid, aangereikt 
door paus Franciscus. Aan oud-cursisten van 
de Pastorale School bood Berrie jaarlijks een 
cursus aan. Locatie voor de bijeenkomsten is 
vanaf het begin de Paskerk in Doetinchem, 
maar sinds de fusie met De Verrijzenis Parochie 
ook de Petrus en Pauluskerk in Ulft.

„Vanaf het begin ben ik lid geweest van 
de Interkerkelijke Commissie Vorming en 
Toerusting; na de dood van pastor Vic 
Zemann werd ik waarnemend voorzitter van 
de commissie. Vorming en Toerusting. Dit 
is vrijwel het enige dat op het terrein van 
oecumene is overgebleven. Gelukkig bestaat 
in Terborg nog de Oecumenische Bijbelgroep. 
Deze bijeenkomsten werden beurtelings door 
mij en de predikant geleid.” 

Project Doopsel, Eerste H. Communie en 
Vormsel
Bij het Doopsel, de Eerste H. Communie en 
het Vormsel wordt er in projectvorm gewerkt. 
Bij de voorbereiding, communicatie, organi-
satie en nazorg zijn vrijwilligers betrokken. 
Dat zijn specifieke groepen. Voor hen waren 
er bijeenkomsten met Berrie Daalhuizen 
rond inhoudelijke thema’s. Op de ouderavon-
den had hij ook contact met de ouders van 
communicanten. „De laatste jaren hebben 
de al genoemde samenvoegingen door fusie 
plaatsgevonden, waardoor werkgroepen meer 
gingen samenwerken en werden samen-
gevoegd om voor meer locaties de Eerste 
Communie en het Vormsel te verzorgen. Er zijn 
nu bijvoorbeeld twee vormselwerkgroepen en 
drie eerste-communiewerkgroepen in onze 
parochie. Vergaderingen van werkgroepen 
beginnen gewoonlijk met een geloofsgesprek.
Bij het dopen vindt centrale aanmelding plaats, 
er is een dooprooster voor de hele parochie; 
het dopen vindt doorgaans plaats in een van 
de beide eucharistische centra, het is bijna 
altijd een gezamenlijke doop. De doopvoorbe-
reiding wordt nu door de doopheer gedaan. 
Lange tijd waren daar ook vrijwilligers bij 
betrokken, die door mij begeleid werden.”

Aanvullende taken
Het kon haast niet anders dan dat Berrie 
betrokken raakte bij enerzijds het proces van 
fusie en aan de andere kant de sluiting van 
kerken van de verschillende locaties. „Bij de 
sluiting van de kerk van vier locaties heb ik 

de pastorale begeleiding gedaan. Dan ging 
het vooral om de begeleiding van de vrijwil-
ligers, maar ook om de voorbereiding van 
de sluitingsviering. Bij negen locaties was 
het afwikkelen van het sluitingsdossier mijn 
taak. De noodzaak van sluiting moest voor 
het bisdom gemotiveerd worden in een 
dossier. Noodzakelijk werk, maar omgeven 
door de gevoelens die een sluiting van een 
kerk met zich meebrengt.”  

Afscheid
Op mijn vraag hoe hij terugkijkt op zijn 
twintig jaar catechetisch pastoraat in 
deze parochie en hoe hij zijn afscheid 
ervaart, noemt Berrie allereerst hoezeer het 
misbruikschandaal hem heeft aangegrepen. 
Daar praten we een tijdje over door, uiter-
aard zonder er enige grip op te krijgen. 
Wat onze parochie betreft, noemt Berrie de 
afname van het aantal actief betrokkenen. 
„Maar er is continuïteit en die krijgt meer 
ruimte doordat het proces van kerksluiting 
en reorganisatie nagenoeg is afgerond; 
er is mogelijkheid tot verdere en nieuwe 
ontwikkeling. In de beleidsplannen heeft de 
geloofsverdieping altijd haar plaats behou-
den; ze zal op een andere manier vorm gaan 
krijgen. Paulus Tilma gaat daarmee aan de 
slag binnen het kader van de maandelijkse 
gezinszondagen. En hij wordt ook lid van 
de commissie Vorming en Toerusting. In 
Terborg gaat Marcel Smits deelnemen in de 
Oecumenische Bijbelgroep.” 

Wat hemzelf betreft: „Er is mij in de loop 
van de tijd wel eens gevraagd om meer in 
het praktische pastoraat te participeren, 
maar de afstand vanuit mijn woonplaats, 
Nijmegen, maakte dat voor mij in parttime 
betrekking lastig. Dat niet alleen, ik heb 
van vroeg af aan gekozen voor catechese 
en geloofsverdieping en bij alle verandering 
en reorganisatie geprobeerd die inhoudelijk-
heid te bewaken. Daar ligt mijn hart en dat 
heeft mij ook al de jaren door veel inspiratie 
en voldoening gegeven. 
Toen ik begon te studeren aan de Hogeschool 
voor Theologie en Pastoraat in Heerlen 
en tijdens mijn studie Oude en Nieuwe 
Testament in Nijmegen was er een sfeer van 
openheid en optimisme. Die sfeer was er ook 
op de Pastorale School. Er is sindsdien veel 
veranderd in onze kerk, met name de laatste 
tien jaar. Keert de kerk van mijn jeugd 
terug? De kerk waar ik uit-groeide. Wat is er 
precies veranderd? Hoe ben ik veranderd? 
Deze vragen zouden volgens mij een nieuw 
gesprek vergen.”

Gerard Bomers  

Foto: Ton Harbers
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 'Berrie Daalhuizen - Bij zijn afscheid'
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Parochie Maria Laetitia

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 veran-
deringen 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/.

Dooprooster  Najaar 2021 Parochie Maria Laetitia

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.

Dopen in de Parochie Maria Laetitia 
per 1 september 2021

In onze parochie zijn er gezamenlijke doopvieringen. Uitgangspunt 
hierbij is dat er maximaal vier dopelingen per doopviering zijn. 
Aan de doopviering gaat een voorbereidingsavond vooraf. 

Deze gezamenlijke doopvieringen vinden plaats in de twee eucharis-
tische centra van onze parochie, namelijk: OLV Tenhemelopneming 
in Doetinchem en HH Antonius - Petrus & Paulus in Ulft. Er is 
maandelijks een doopviering in Doetinchem en Ulft (zie dooprooster 
op de website van de parochie of in de Vreugdebode).
De gezamenlijke doopvoorbereidingsavonden vinden eveneens 
plaats op de locaties: OLV Tenhemelopneming in Doetinchem en 
HH. Antonius - Petrus & Paulus in Ulft.
In voorkomende gevallen kan er gedoopt worden op de volgende 
locaties: H. Martinus in Gaanderen; H. Martinus in Etten en de 
H. Martinus in Gendringen. Dit gebeurt altijd in overleg met de 
doopheer.
De doopviering vindt plaats voor, tijdens of na de vieringen op deze 
locaties (zie vieringenrooster) en de doopvoorbereidingsavonden 
worden, evenals de doopvoorbereidingsavonden voor de gezamen-
lijke doopvieringen, gehouden op bovengenoemde locaties.
U kunt bij opgave van een doop aangeven op welke dooplocatie 
u uw kind wilt laten dopen. Er is voor het dopen een van tevoren 
vastgesteld dooprooster in onze parochie. Het dooprooster vindt 
u in het parochieblad en op de website. Het uitgangspunt bij het 
dopen is dat er maximaal drie dopelingen per doopviering zijn. Als 
de datum vol zit, wordt u gevraagd een andere datum te kiezen. 
Aan de doop gaat, zoals eerder aangegeven, een doopvoor-
bereidingsavond vooraf, die verplicht is. De data van de 
doopvoorbereidingsavonden staan vermeld bij de doopdata (zie het 
dooprooster hiernaast).
De gezamenlijke doopvoorbereidingsavond wordt verzorgd door de 
doopheer, die het sacrament van de doop zal toedienen. 
Er is in onze parochie een Centraal Aanmeldpunt Dopen. Indien 
u uw kind wilt laten dopen in de parochie, dan kunt u uw zoon 
of dochter opgeven via dit centrale aanmeldpunt. U kunt uw kind 
telefonisch opgeven of per e-mail.  
Het Centrale Aanmeldpunt Dopen is bereikbaar op maandag, 
woensdag en vrijdag van 09.30 tot 12.00 uur (Secretariaat OLV 
Tenhemelopneming/H. Geest, Doetinchem). 
Het telefoonnummer is: 0314 - 39 10 91. 
Het e-mailadres is: dopen@mlparochie.nl.

Verder is het Aanmeldformulier Dopen ook digitaal beschikbaar 
(www.maria-laetitia.nl/dopen. U kunt het zelf invullen en verzen-
den naar het Centraal Aanmeldpunt Dopen van de Parochie Maria 
Laetitia.

Namens het pastorale team,
Berrie Daalhuizen, pastoraal werker

Even voorstellen
Als nieuwste lid van het PCI-bestuur wil ik me 
graag aan u voorstellen. Mijn naam is Lisanne 
Seinhorst-Hermsen en ik ben 25 jaar. Met mijn 
man Jorrit, onze kinderen Anna en Abel, en onze 
hond Nala woon ik in Ulft. Mijn grootste passie 
is bakken en ik mag graag een eind wandelen.
Vanaf mijn Eerste Heilige Communie ben ik 

misdienaar, en later acoliet geweest in de Sint-Martinuskerk in Etten. 
Dit heb ik 10 jaar met veel plezier mogen doen. Maar omdat mijn 
studie Fiscaal Recht en Economie veel van mij vroeg, werd ik helaas 
gedwongen om te stoppen met mijn (vrijwilligers)werk. 
In de zomer van 2020 werd ik benaderd door het bestuur van de PCI, 
met de vraag of ik lid zou willen worden. Dit sprak mij direct aan, 
omdat ik me graag weer in wilde zetten voor de medemens. De combi-
natie van mijn kerkelijke achtergrond en financiële studie wil ik gaan 
gebruiken bij de uitvoering van deze functie.
De destijds geldende coronamaatregelen zorgden ervoor dat ik via 
een online vergadering verwelkomd werd in het bestuur. Nadat ik een 
cursus heb gevolgd en een halfjaar mee heb gedraaid tijdens de verga-
deringen, ben ik in januari officieel lid geworden van het bestuur.
Ik hoop dat ik veel mensen (indirect) mag gaan helpen tijdens mijn 
aanstelling als bestuurslid.

Lisanne Seinhorst-Hermsen



Geloof, hoop en liefde
Ik weet niet of ze nog veel worden verkocht, 
maar in mijn jeugd werd een kettinkje met 
de symbolen voor geloof, hoop en liefde veel 
gedragen. Altijd van goud wat ik me ervan 
herinner.
Uitingen van geloof, hoop en liefde zie je 
openlijk veel terug in de sport. Bijvoorbeeld tijdens de Olympische 
spelen in Japan. Je ziet sporters vaak kruisjes maken of een kruisje 
dragen. Zeker tijdens de loopnummers in de atletiek zie je vaak 
kruisjes bij de atleten. Deze sporters hebben behalve hun eigen 
geloof, ook geloof in eigen kunnen. Ze hopen op een goed resul-
taat en hebben vaak een onuitputtelijke liefde voor hun sport. Dit 
brengt ze dan ook tot grootse prestaties. Dit is wat geloof, hoop 
en liefde voor sporters kan betekenen, maar het geldt natuurlijk 
voor ons allemaal. Alleen zie je bij sporters vaak meer openlijk wat 
ze beweegt. Geloof, hoop en liefde zijn in ons dagelijkse bestaan 
van het grootste belang en binnen ons katholieke geloof staan 
deze “goddelijke deugden” centraal. Als bestuurslid wil ik me niet 
“bezondigen” aan de duiding hiervan. Het is meer dat het me 
opvalt in het gewone dagelijkse leven. Ik vind het ook mooi om te 
zien hoe verschillend mensen hun geloof belijden. Als bestuur zien 
we het als onze taak om een bijdrage te leveren aan het mogelijk 
maken van het belijden en uitdragen van ons katholieke geloof. 
Geloof, hoop en liefde kunnen ons hierbij enorm helpen. En natuur-
lijk niet alleen in ons bestuurswerk.

Ruud Engelaar

Van de Bestuurstafel
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Geluid van klokken
De volgende gebeurtenis wil ik u niet 
onthouden.
Een dezer dagen ontvingen we van een 
uitvaartonderneming een opmerkelijk 
verzoek. Er was iemand overleden en de 
vraag van de nabestaanden was of de 
klokken geluid konden worden. Normaal is 
dat geen enkel probleem en doorgaans betreft het altijd een van 
de eigen parochianen. Echter niet in dit geval. 
Navraag leerde dat de overledene nergens in de administratie 
stond ingeschreven en ook geen lid van onze katholieke geloofs-
gemeenschap was. 
Tot aan zijn dood had de overledene sinds mensenheugenis op 
een steenworp afstand van onze katholieke kerk gewoond. Door 
de jaren heen was hij zeer vertrouwd geraakt met het geluid van 
de klokken, telkens wanneer er een viering was of wanneer er 
geluid werd bij een vreugdevolle of droevige gebeurtenis. Hij 
kende de verschillende klokken en wist precies welk geluid bij 
welke gebeurtenis hoorde. Hij was zelfs zo vertrouwd geraakt 
met het klokgelui, dat hij te kennen had gegeven, dat wanneer 
hijzelf zou komen te overlijden, er gevraagd moest worden of 
voor hem ook deze klokken geluid konden worden. En aldus 
geschiedde.
Gelukkig, kerkklokken kennen geen racisme, ook geen verschil 
in geloofsovertuiging, al zijn ze ingezegend. Ze laten hun geluid 
horen om mensen attent te maken op een gebeurtenis, om 
mensen samen te brengen, bij blijdschap en droefenis. Ze kunnen 
waarschuwen bij nood en alarm slaan bij dreigend gevaar. 
Ze kunnen, zoals hierboven omschreven, ook de laatste wens van 
een gelovige overledene vervullen, ook al stond hij niet in onze 
kerk ingeschreven. Is dat niet prachtig? 
Tegenwoordig hoor je het geluid van de kerkklokken minder 
vaak. Vóór elke viering is de vertrouwde oproep nog wel steeds 
te horen, maar blijkt steeds minder herkend te worden, getuige 
de terugloop van kerkgangers. Ook het luiden bij overlijden komt 
minder vaak voor, daar er tegenwoordig steeds minder kerke-
lijke uitvaarten plaats vinden. Vaak wordt er geen bericht van 
overlijden ontvangen en moet er uit de wandelgangen vernomen 
worden dat een medeparochiaan is overleden. 
We zullen moeten leven met een veranderende maatschappij, 
waarin wat vertrouwd is plaats moet maken voor vernieuwing, 
voor een gewijzigde beleving, voor andere rituelen, waarin ook 
de kerk niet achter kan blijven. Een maatschappij waarin in de 
toekomst misschien geen plaats meer is voor kerkklokken. Een 
maatschappij waarin de contouren van imposante kerkgebouwen 
langzaam verdwijnen en plaats maken voor kleinschalige bijeen-
komstruimtes. Terug naar de begintijd van het Christendom, toen 
de apostelen uitgezonden werden en het Evangelie verkondig-
den in kleine huiselijke bijeenkomsten en daar, in navolging van 
Jezus, het Brood braken? Het lijkt zo onwerkelijk in deze tijd 
van corona, van overstromingen, van bosbranden, van stikstof-
problemen, van politieke onrust. Ook in de begintijd van het 
Christendom was het beslist geen pais en vree. Vervolging van 
de Christenen, stammenoorlogen, politieke onrust, hongersnood, 
pest, natuurrampen. En toch was toen de Geest Gods werkzaam, 
zich langzaam uitbreidend over de wereld. Ook nu nog, voortdu-
rend. Niet opzichtig maar stil, op de achtergrond, in mensen die 
ons voorgaan, die het Evangelie verspreiden, niet met luid gebeier 
van klokken maar in kleine dingen, in verkondiging, in catechese, 
in diaconie, in gesprek. Minstens zo krachtig als klokken...

Jan Bekker

Torentje, torentje bussekruit

Vorming & Toerusting
Spreker:  Kitty Bouwman
Thema:   Spiritueel moederschap, twee vrouwen 
  in het leven van Augustinus

In Augustinus’ zoektocht naar innerlijke vrede spelen twee vrouwen 
een belangrijke rol. Zijn moeder Monica, die hem vertrouwd maakt 
met het christelijke geloof, en zijn vriendin met wie hij een duurzame 
relatie heeft en die de moeder is van zijn zoon.
In zijn Belijdenissen brengt Augustinus zijn moeder in verband met het 
geestelijke leven, terwijl hij de relatie met zijn partner associeert met 
seksualiteit en zondigheid.
In het moederschap van deze twee belangrijkste vrouwen in zijn leven 
komt een dimensie aan het licht die tijd en ruimte overstijgt en raakt 
aan God. Het spirituele moederschap van beide vrouwen blijkt een 
sleutelrol te spelen bij Augustinus’ inwijding in het geheim van God. 

Dr. Kitty Bouwman werkt als geestelijk begeleider en geestelijk 
verzorger. Ze doceert spiritualiteit aan diverse opleidingen en is hoofd-
redacteur van Herademing, oecumenisch tijdschrift voor mystiek en 
spiritualiteit. Daarnaast werkt ze aan een vervolgonderzoek naar 
het spirituele moederschap bij Hildegard van Bingen aan het Titus 
Brandsma Instituut in Nijmegen. 

Datum: Donderdag 30 september
Plaats: Kerkelijk Centrum De Wingerd
Aanvang: 20.00 uur
Entree: € 5,00

Let op! Op de website: www.pgdoetinchem.nl komt u via ‘Over de 
diensten’ en ‘Vierplek De Wingerd’ bij de actuele maatregelen rond 
corona, die gelden voor deze bijeenkomst.
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Hulp gevraagd door kinderen in Brazilië
In de Braziliaanse gemeente Pão de Açúcar 
(in de deelstaat Alagoas) woont en werkt 
sinds 2011 een vriend van mij, Jos Wouters. 
Hij is geboren in Lichtenvoorde en heeft 
jaren gewerkt in de verstandelijk gehandi-
capte zorg en de psychiatrie. Een tante van 
hem werkte als missiezuster in dit deel van 
Brazilië. 
Na haar overlijden in 2012 heeft Jos de 
mogelijkheid gekregen om het werk van 
zijn tante voort te kunnen zetten met 
ondersteuning van de Nederlandse vereni-
ging Aktie voor Actie uit De Meern.

Naschoolse opvang
Het gaat om het ondersteunen van kinderen 
bij een menswaardige toekomst. Het project 
omvat naschoolse opvang van kinderen van 
6 tot 16 jaar uit kansarme families. Brazilië 
kent geen integraal onderwijs, dat wil zeggen 
dat kinderen maar een halve dag naar school 
gaan. Het project biedt huiswerkbegeleiding 
en bijles. Ook is er ruimte voor sport, spel 
en andere activiteiten en er wordt een lunch 
aangeboden. Er hebben zich op dit moment 
bijna 100 kinderen ingeschreven. 
Een nieuw gehuurde ruimere behuizing is 
geschikt gemaakt voor de activiteiten. Er zijn 
twee lokalen en vijf kleinere ruimten, waarin 
onder meer de bibliotheek, het secretariaat 
en de computerruimte zijn ondergebracht. 
Verder beschikt het gebouw over een keuken 
vier toiletten en een kleine binnenplaats.  
Door de coronapandemie heeft de herope-
ning op zich laten wachten, maar onlangs 
heeft het openingsfeest plaats gehad. De 
kinderen kunnen elke week twee dagdelen 
worden opgevangen. 

Het project wordt geleid door een bestuur van 
vijf vrijwilligers, drie leraressen, een advocaat 
en Jos Wouters zelf. Voor de dagelijkse 
uitvoering zijn vijf mensen in dienst, te weten 
drie leraressen, een kokkin/schoonmaakster 
en een administratieve kracht. Deze krijgen 
allemaal een onkostenvergoeding. Dit alles 
wordt gefinancierd door de vereniging Aktie 
voor Aktie uit De Meern. 
Zij krijgen hun gelden binnen via donaties 
en acties die ze organiseren. Het project kost 
circa €1.000 per maand. Maandelijks wordt er 
verantwoording afgelegd aan de vereniging.

Helpt u mee?
Vanwege de coronacrisis is er het afgelopen 
jaar nauwelijks geld binnengekomen omdat 
alle evenementen die normaal gesproken 
geld opleverden afgelast zijn. Ook heeft de 
hoofdsponsor van dit project aangegeven er 
volgend jaar mee te gaan stoppen. De leiding 
van dit project is naarstig op zoek naar 
nieuwe donateurs voor ons project.  
Dit kan door een eenmalige gift of door een 
donatie van €5 per maand.  Door onze steun 
aan dit project kan Jos Wouters en zijn team 
dit belangrijke werk voor de kansarme kinde-
ren voortzetten. 
Doneren kan op NL44 RABO 0341 4229 67 
t.n.v. Aktie voor Aktie t.b.v. project Pao de 
Aucar. 
Meer info op de website van Aktie voor Aktie 
(Https://aktievooraktie.nl/).

Namens Jos Wouters en alle betrokkenen, 
alvast bedankt voor uw medewerking!

Diaken Cor Peters 

Jos en zijn team
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ensen. Hij wil ze bij God brengen en ze helpen. Hij zegt: ‘Kom

hebben. Ik geef je rust e

het leven niet zwaarder

Jezus weet als we verdrietig, bang of moe zijn, of als we
pijn hebben. Hij geeft ons een tip wat we dan kunnen doen.
Jezus w
pijiji n heb

weet als we verdrietig bang of moe zijiji nus w

De tip van Jezus is dus…
Heb je verdriet?
Praat maar tegen Mij.
Denk maar aan Mij.
Dan word je weer
rustig en blij.

De tip van Jezus is dus…
Heb j

p
j
p
e verdriet?

Praat maar tegen Mijiji .
Denk maar aan Mijiji .
Dan word je weer
rustig en b

j
b
j
lijiji .

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

Je hart uitstorten bij
Jezus hoe doe je dat?

Je kunt tegen Jezus
praten in je eigen
woorden; heel gewoon
uitleggen wat er aan
de hand is. Net zoals je
dat aan pappa of
mamma zou doen. Je
kan alles tegen Jezus
zeggen. Hij kent jou
door en door. Jezus
vraagt ons ook om, als
je met Hem praat, mee
te denken over hoe
het anders kan. Hij
vraagt je om met Hem
mee te werken.

Lieve Jezus,

U bent altijd bij mij. Dat vind ik fijn.
Vandaag ben ik verdrietig. Wilt U mij troosten? Dankuwel

Amen.

Is je deur
nog op slot?”
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Mogen wij u uitnodigen 
uw herinnering vorm te geven?
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Voor ontwerp, aanleg, bestrating 
en onderhoud van uw tuin!

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

Telefoon 06 - 227 90 338  www.helminghoveniers.nl

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

Uitvaartverzorgers Ellen Wezendonk, Ilse Zenhorst en André Zaalmink 

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

Wij zijn er voor u.

188x87 Adv Monuta Ulft.indd   1 30-10-19   09:32
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Eucharistische aanbidding en 
Biechtgelegenheid
-  1e zaterdag v. d. maand van 10.00-11.00 uur
-  O.L.V. Kerk, Pr. Hendrikstraat 36 Doetinchem
Data 2021: 
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. 

Parochie Maria Laetitia

Zomer-
barbecue 2021

Op zondag 12 september wordt weer de jaarlijkse Impulz-
zomerbarbecue gehouden; dit keer op een nieuwe locatie: in de 
pastorietuin van de Pancratiuskerk in ’s-Heerenberg.
Graag aanmelden via Facebook of bij Edwin of Marcel, en 
natuurlijk zijn introducées welkom!
• Datum: vrijdag 12 september
• Aanvang: 17.00 uur
•  Locatie: pastorietuin van de Pancratiuskerk: 
 Kerkstraat 1, 7041 AB 's-Heerenberg
• Eigen bijdrage: € 5,00 
• Zijn er nog dieetwensen?

We kijken ernaar uit jullie weer te zien

Jaarprogramma 2021-2022
Het komende jaar hopen wij weer meer fysieke bijeenkomsten 
te kunnen organiseren. 
Hieronder vinden jullie het (voorlopige) jaarprogramma voor 
2021-2022. Reserveer deze data alvast in je agenda! 
Meer informatie volgt.

12 september: zomerbarbecue in de pastorietuin van de 
Pancratiuskerk in ‘s-Heerenberg
2 oktober: docufilm Lourdes in het Bargse Huus in ’s-Heeren-
berg, gevolgd door een gezamenlijke maaltijd (samen met 
Jongeren Aartsbisdom Utrecht)
19 december: adventsactiviteit
13 maart: verdieping in de bijbel, met de Youcatbijbel (voor 
elke deelnemer een gratis exemplaar)
30 april t/m 8 mei:  bisdomreis Rome of Lourdes (on.voorbeh.) 
18 juni:  bezoek aan de abdij van Tilburg, met onder meer een
rondleiding door de brouwerij met bierproeverij (on.voorbeh.). 

Wereldmissiedag
Al eerder dit jaar publiceerde het Vaticaan 
de boodschap van paus Franciscus voor 
Wereldmissiedag op 24 oktober, met als uitgangs-
punt: “Het is voor ons onmogelijk niet te spreken 
over hetgeen wij gezien en gehoord hebben” (Hand. 4, 20). 
‘Wanneer wij de kracht van Gods liefde ervaren, wanneer wij zijn aanwe-
zigheid als Vader in ons persoonlijk en gemeenschappelijk leven erkennen, 
kunnen wij niet anders dan wat wij hebben gezien en gehoord verkondi-
gen en delen’, schrijft paus Franciscus.
Het Wereldmissiedag-thema van dit jaar is ‘De Kerk bestaat om te evange-
liseren’. De paus ziet hierin ‘een uitnodiging aan ieder van ons om “ons 
moeite te getroosten” en wat wij in ons hart dragen, bekend te maken. 
Deze zending is de identiteit van de Kerk en is dat altijd geweest: “Zij 
bestaat om te evangeliseren” (volgens de heilige Paulus VI)). Paus 
Franciscus schrijft dat christenen van nu zich kunnen laten inspireren door 
het voorbeeld van degenen die in staat zijn geweest op weg te gaan, land 
en familie achter te laten, om het evangelie zonder uitstel en zonder angst 
naar de uithoeken van volken en steden te brengen.
Missio brengt in de Wereldmissiemaand oktober de kerk van Guinee voor 
het voetlicht. In onze parochies wordt daar in oktober ook voor gecol-
lecteerd. Missio is de Stichting Pauselijke Missiewerken Nederland en 
onderdeel van de internationale Pauselijke Missiewerken van de Rooms-
katholieke Kerk. De Pauselijke Missiewerken zijn actief in ongeveer 130 
landen. 

Mattheuskerk in Azewijn aan de 
eredienst onttrokken 
Op 18 augustus j.l. heeft onze bisschop, kardinaal Eijk, per 
decreet bekend gemaakt dat de Mattheuskerk in Azewijn per 
15 september aan de eredienst zal worden onttrokken. Op 29 
november 2015 werd de laatste reguliere weekendviering in deze 
kerk gehouden. Sindsdien werd er gezocht naar een herbestem-
ming. Enkele lokale initiatieven zijn niet haalbaar gebleken. De 
bouwkundige staat waarin de kerk verkeert baarde bovendien 
steeds meer zorgen. Omdat uiteindelijk enkele delen van het 
plafond naar beneden vielen heeft het parochiebestuur in novem-
ber 2019 het besluit moeten nemen om de kerk in het geheel 
niet meer te gebruiken. Uiteindelijk is er een koper gevonden die 
het plan heeft opgevat om in het huidige kerkgebouw woningen 
te realiseren, waarbij ook de toren behouden blijft. De volledige 
tekst van het decreet kunt u vinden op de website van onze 
parochie www.maria-laetitia.nl.
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cursussen in collegevorm op hoger niveau, 
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• Het Midden-Oosten
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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 
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Bel GUV voor persoonlijke begeleiding én het laagste tarief.

Meer weten? Bel gratis en vrijblijvend:
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Parochie Maria Laetitia

‘We hebben niet alles 
onder controle…’
  

Pastor zijn in coronatijd. Mauricio Meneses, 
studievriend van onze Paulus Tilma en bekend 
van zijn aanstekelijke preek bij Paulus pries-
terwijding, is in het dagelijks leven priester 
van het aartsbisdom Utrecht en werkzaam in 
parochies in Baarn en Amersfoort. Hij schreef 
een persoonlijk verslag.

‘Ik kom oorspronkelijk uit Colombia waar ik 
een groot deel van mijn studies in theologie 
en filosofie heb gevolgd. In 2014 ben ik als 
missionaris (priesterstudent) naar Nederland 
gekomen. Hier heb ik het laatste deel van 
mijn opleiding afgerond, en in 2017 ben ik tot 
diaken en later tot priester gewijd. 
Ik denk dat de tijd van het coronavirus ons als 
gelovigen heeft geleerd wat de woorden van 
Jezus in het dagelijks leven betekenen: “neem 
je kruis op en volg mij” (Mt. 16, 24). In deze 
tijd had de mensheid geen andere keuze dan 
de pijn te dragen van het verlies van duizenden 
mensen, van de afstand tussen de gezinnen, 
de economische verliezen, het wegvallen van 
alle werk- en vakantieplannen, enzovoort. 
Maar met alle gevoel van hulpeloosheid en 
de erkenning van onze beperkingen volgde de 
wereld zijn eigen koers. Misschien is dat wat 
het betekent om Kerk te zijn in deze coronatijd: 
om te erkennen dat we beperkingen hebben, 
dat we niet volmaakt zijn, dat we niet alles 
onder controle hebben. Dat betekent dat je het 
kruis opneemt.
Als priester ervaar ik dat de Kerk, het geloof, de 
hoop en de liefde niet in quarantaine konden 
blijven. Integendeel, terwijl iedereen thuis 
wilde blijven, moest de Kerk de noodlijdenden 
gaan dienen. Dat heb ik aan den lijve ondervon-
den toen ik volledig ingepakt in corona-proof 
kleding meerdere keren de corona- afdeling 
van het ziekenhuis mocht binnengaan om 
mensen te bedienen, ook midden in de nacht.
Ik moet erkennen dat het niet gemakkelijk 
voor mij was. Er heerste een zekere angst 
waar niemand raad mee wist, vooral aan het 
begin van de pandemie. Maar door alles heen 
besefte ik dat het mijn taak was om de mensen 
als priester bij te staan. Juist hier ervoer ik wat 
het betekent om slechts een instrument te zijn 
in Gods handen. Hier zie je geloof, hoop en 
liefde samenkomen in concrete daden.
Als pastor vroeg ik me af hoe ik in coronatijd 

mijn priesterrol moest vervullen? Wat moet ik 
zeggen? Hoe moet ik het zeggen? Iedereen 
was bang om dicht bij de mensen te komen; ik 
moest heel dicht bij hen staan. Bovendien zijn 
er in het ritueel van de sacramenten delen van 
de liturgie waar lichamelijk contact belang-
rijk is. De Schrift zegt dat Jezus de zieken 
benaderde en aanraakte! Hoe kunnen we dat 
nu doen?
Ik herinner me de eerste keer dat ik een corona-
patiënt heb mogen bedienen. Toen ik eenmaal 
de corona-afdeling binnenkwam, lag achter de 
glazen deur een vrouw, verbonden met aller-
lei apparaten. Haar familie mocht haar niet 
bezoeken. Ik mocht haar niet aanraken.
Ik kwam haar kamer binnen, mijn priesterboord 
nauwelijks zichtbaar onder mijn bescher-
mingsmasker en alle beschermende kleding. 
Op de intensive-careafdeling van het Medisch 
Centrum wist iedereen dat de patiënt en haar 
familie om een priester hadden gevraagd. Dus 
hielp iemand van de medische staf me met 
alles wat nodig was om binnen te komen en 
begeleidde me naar de kamer van de vrouw. 
Het was de eerste daad die me in deze tijd 
heeft geraakt: het zien van hoe we samen 
werkten vanuit de liefde voor onze roepingen 
voor zowel de fysieke als de spirituele gezond-
heid van mensen. Onder het blauw en wit 
van de kleren van de mensen op de corona-
afdeling zaten artsen voor zowel het lichaam 
als voor de ziel. Ik heb die mooie uitdrukking 
meerdere malen gehoord!
Zodra ik haar kamer binnenkwam, liep ik naar 
haar bed en lette op dat ik niet op de kabels 
stapte die op de vloer lagen. Ik stak mijn hand 
uit en begon te bidden. Toen ze mijn gebaar 
zag, wist ze dat ik niet de dokter was die bij 
haar controles kwam doen, maar de priester. Ik 
was ontroerd toen ik zag dat ze haar handen 
ineenvouwde om met mij mee te bidden en 
toen ik tranen in haar ogen zag komen omdat 
ze geen afscheid kon nemen van haar dierba-
ren, wetende dat ze zou sterven.
Maar te midden van de pijn en de angst kwam 
het geloof naar voren als een teken van hoop. 
Ze bad met mij mee, ontving het sacrament, 
bad voor haar dierbaren en nam op die manier 
afscheid van hen. Ze zei zelf: “nu voel ik me 
klaar om te vertrekken, ik heb meer rust”. 
We slaagden erin om na het gebed een paar 
woorden met elkaar te spreken, een half uur 
later was ze naar de eeuwigheid vertrokken.
Wat betekent het om pastor te zijn in deze 
coronatijd? Het betekent om een getuige 
van hoop te zijn, het betekent om de kracht 
van het geloof te herontdekken, het betekent 
om te herontdekken wat het is om onze 
medemensen lief te hebben, het betekent om 
de Schrift te herlezen en er een bron van troost 
in te vinden. Het angstgevoel gaat vanzelf 
weg, ter plekke als je ziet hoeveel goeds je 
als instrument mag doen! Priester-zijn in deze 
tijd van het coronavirus betekent creatief zijn 
om ondanks de fysieke afstand dicht bij de 
mensen te blijven. Het betekent dat we de Kerk 
meenemen naar virtuele ruimtes die we ons 
nooit hadden kunnen voorstellen: facebook, 

facetime, YouTube, zoom, skype, enzovoort.
Het coronavirus, een microscopisch klein 
deeltje, heeft in slechts drie maanden tijd 
de menselijke kwetsbaarheid aan het licht 
gebracht. Alle volkeren hebben geworsteld 
met het vermijden van de dood, het afsluiten 
van steden, het bedekken van gezichten met 
een masker in de straten en het isoleren van 
de stervenden van hun geliefden tijdens hun 
laatste momenten. Toch zijn er duizenden 
gestorven. In het midden van dat scenario zijn 
we geroepen om Kerk te zijn, om gemeen-
schap op te bouwen! Om pastor te zijn! Dit 
kwam bij mij telkens weer naar boven als ik 
voorganger was bij uitvaarten van parochianen 
die slachtoffer van het virus waren. Ik denk dat 
alle uitvaarten moeilijke vieringen zijn. Je moet 
altijd je best doen, omdat je zo’n viering nooit 
over kunt doen, maar een corona-uitvaart 
brengt een extra lading met zich mee. Misschien 
omdat velen geen afscheid van hun dierbaren 
mochten nemen, misschien omdat het aantal 
mensen bij de viering beperkt is, misschien 
omdat er een gevoel van machteloosheid is, 
omdat de nazorg en het rouwproces ook afwij-
ken… Maar het is zeker anders!
De wereld wordt niet alleen geconfronteerd 
met een gezondheids- en een economische 
crisis, maar ook met een diepe persoonlijke 
geestelijke crisis. Een virus heeft ons gedwon-
gen om onze meest intieme vragen onder 
ogen te zien, niet alleen over hoe we leven, 
maar ook over hoe we sterven. Over wat we 
wel en niet kunnen controleren. Over hoe je de 
menselijke waardigheid, verlatenheid en hoop 
aanpakt. En vooral over hoe we onze laatste 
uren in deze wereld zinvol kunnen maken. Als 
priester in coronatijd heb ik veel over de vier 
fundamentele relaties in ons leven nagedacht 
en deze heroverwogen, namelijk: onze relatie 
met God, met mijzelf, met anderen en met de 
natuur.
Deze pandemie kwam in een maatschap-
pij die zich van veel van haar geloofstradities 
heeft ontdaan en ons het heilige liet herover-
wegen. Wel… misschien voelt niet iedereen 
zich geroepen tot deze taak, maar ik die in 
het pastorale veld werk, voel me uitgedaagd 
om te getuigen van ons geloof en onze hoop, 
tegen alle wanhoop en tegen alle pijn in. En ik 
kan me voorstellen dat veel collega’s dit gevoel 
herkennen.
De tijd van het coronavirus dwong ons gelovi-
gen om terug te keren naar de bron, om 
creatief te zijn, om dicht bij degenen te staan 
die lijden, om onze angsten achter te laten, 
om de kern van de liefde te zoeken. Het leerde 
ons het gezicht van God te zien in het gezicht 
van onze broeders en zusters. Het gezicht van 
de Lijdende Christus en dat van de verrezen 
Jezus!’

Deze zomer publiceert rkkerk.nl artikelen uit de 
Pius Almanak. Daarin word geschetst hoe de kerk 
in 2020 werd geconfronteerd met de ingrijpende 
coronapandemie en hoe men daar in die eerste 
periode mee om is gegaan.                             •

Foto: Aartsbisdom Utrecht
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Parochie Maria Laetitia

Weekendvieringen van 4 september tot en met 31 oktober 2021

WEEKEND
OLV. / H. Geest / De Huet 

Doetinchem/Wijnbergen
HH. Antonius - 

Petrus & Paulus Ulft
H. Martinus

Etten
H. Augustinus - 

H. Martinus Gaanderen

zaterdag 4 sept.

zondag 5 sept.

23e zondag 

door het jaar (B)

zaterdag 11 sept.

zondag 12 sept.

24e zondag door het 

jaar ( B )

zaterdag 18 sept.

zondag 19 sept.

25e zondag 

door het jaar (B)

zaterdag 25 sept.

zondag 26 sept.

26e zondag 

door het jaar (B)

zaterdag 2 okt.

zondag 3 okt.

27e zondag door het 

jaar ( B )

zaterdag 9 okt.

zondag 10 okt.

28e zondag 

door het jaar (B)

zaterdag 16 okt.

zondag 17 okt.

29e zondag 

door het jaar (B)

zaterdag 23 okt.

zondag 24 okt.

30e zondag door het 

jaar ( B )

zaterdag 30 okt.

zondag 31 okt.

31e zondag door het 

jaar ( B )

Zo. 5 sept. 11.00 uur
Eucharistieviering/H. Pauw

Afscheid B. Daalhuizen

Zo. 12 sept. 11.00 uur
Eucharistieviering

Gezinszondag P. Tilma

Zo. 19 sept. 11.00 uur
Eucharistieviering

H. Pauw

Zo. 26 sept. 11.00 uur
Eucharistieviering

P. Tilma

Zo. 3 okt. 11.00 uur
Eucharistieviering

H. Pauw
Marialof 15.00 uur

P. Tilma

Zo. 10 okt. 11.00 uur
Eucharistieviering/KND
Gezinszondag P. Tilma

Zo. 17 okt. 11.00 uur
Eucharistieviering

M. Smits

Zo. 24 okt. 11.00 uur
Eucharistieviering

P. Tilma

Zo. 31 okt. 11.00 uur
Eucharistieviering

P. Tilma

Zo. 5 sept. 9.30 uur
Eucharistieviering

P. Tilma

Zo. 12 sept. 9.30 uur
Eucharistieviering

H. Pauw

Za. 18 sept. 19.00 uur
Eucharistieviering

M. Smits

Zo. 26 sept. 9.30 uur
Eucharistieviering

P. Tilma

Zo. 3 okt. 9.30 uur
Eucharistieviering

P. Tilma

Zo. 10 okt. 9.30 uur
Inspiratieviering

Za. 16 okt. 19.00 uur
Eucharistieviering

H. Pauw

Zo. 24 okt. 9.30 uur
Eucharistieviering

H. Pauw

Za. 30 okt. 19.00 uur
Eucharistieviering

P. Tilma

Za. 4 sept. 19.00 uur
Eucharistievier./M. Smits

Zo. 5 sept. 10.30 uur
Ziekendag/Ans Jansen

Za. 11 sept. 19.00 uur
Eucharistieviering 

P. Tilma

Zo. 19 sept. 11.00 uur
Eucharistieviering

M. Smits

Za. 25 sept. 18.00 uur
Eucharistieviering

P. Tilma

Za. 2 okt. 19.00 uur
Eucharistieviering

M. Smits

Za. 9 okt. 19.00 uur
Eucharistieviering

P. Tilma

Zo. 17 okt. 11.00 uur
Eucharistieviering

H. Pauw

Za. 23 okt. 19.00 uur
Eucharistieviering

P. Tilma

Za. 30 okt. 19.00 uur
Eucharistieviering/M.Smits

Zo. 31 okt.11.00 uur
Gebedsviering/processie 

kerkhof
M. Smits

Zo. 5 sept. 9.30 uur
Eucharistieviering

M. Smits

Zo. 12 sept. 9.30 uur
Eucharistieviering

M. Smits

Zo. 19 sept. 9.30 uur
Eucharistieviering

P. Tilma

Zo. 26 sept. 9.30 uur
Eucharistieviering

M. Smits
Engelse mis 14.30 uur

M. Smits

Zo. 3 okt. 9.30 uur
Eucharistieviering

M. Smits

Zo. 10 okt. 9.30 uur
Eucharistieviering

H. Pauw

Zo. 17 okt. 9.30 uur
Eucharistieviering

P. Tilma

Zo. 24 okt. 9.30 uur
Eucharistieviering

M. Smits

Zo. 31 okt. 9.30 uur
Eucharistieviering

M. Smits

Zie andere locaties

Za. 11 sept. 19.00 uur
Eucharistieviering 

M. Smits
Zo. 12 sept. ziekenzondag

Dorpskerk werkgroep 
M. Tankink/Oecum. vier.

Zie andere locaties

Za. 25 sept. 19.00 uur
Eucharistieviering

H. Pauw

Zie andere locaties

Za. 9 okt. 19.00 uur
Eucharistieviering

M. Smits

Zie andere locaties.

Za. 23 okt. 19.00 uur
Eucharistieviering

H. Pauw

Zie andere locaties.

Za. 4 sept. 17.30 uur
Eucharistievier./M. Smits

Zo. 12 sept. 11.00 uur
Eucharistieviering

M. Smits

Za. 18 sept. 17.30 uur
Eucharistieviering

P. Tilma

Za. 25 sept. 17.30 uur
Eucharistieviering

M. Smits

Za. 2 okt. 17.30 uur
Eucharistieviering

P. Tilma

Zo. 10 okt. 11.00 uur
Eucharistieviering

M. Smits

Za. 16 okt. 17.30 uur
Eucharistieviering

P. Tilma

Za. 23 okt. 17.30 uur
Eucharistieviering

M. Smits

Za. 30 okt. 15.00 uur
Schuttersviering

H. Pauw

H. Martinus
Gendringen

De Goede Herder
Dinxperlo

Iedere eerste zaterdag van de maand tussen 10.00 uur en 11.00 uur 
aanbidding met de mogelijkheid om te biechten in OLV te Doetinchem.
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Doordeweekse vieringen in september en oktober 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 3 september
vrijdag 1 oktober

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 uur 
19.00 uur 

11.00 uur

de tijd wordt met de groepen 
afgesproken

Geen vieringen i.v.m. Corona

Markenheemtv

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

elke woensdag

1 september
Iedere woensdag na de mis Rozenkransgebed

elke vrijdag

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 

 09.30 uur 

19.00 uur

19.00 uur

10.00 uur

10.00 uur

09.30 uur
08.30-09.15 u

09.30 uur

18.30 uur

10.00 uur
15.00-15.50 u
14.45 uur

Eucharistieviering 

Eucharistieviering  

Eucharistieviering 

Eucharistieviering 

Eucharistieviering

Eucharistieviering

Eucharistieviering
Biechtgelegenheid

Rozenkransgebed

Eucharistieviering/
Rozenkransgebed

Eucharistieviering
Openkerk met uitstelling van het 
Allerheiligste
Rozenkransgebed

M. Smits 

P. Tilma 

P. Tilma

H. Pauw

P. Tilma

H. Pauw

M. Smits  
M. Smits  

M. Smits

M. Smits
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Azewijn - Ulft - Varsselder/Veldhunten

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

Mededelingen
Openingstijd Mariakapel: 
iedere dag van 9.00 tot 18.00 uur.
Communie aan huis: 
Eén keer per maand wordt de communie aan huis gebracht. 
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 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.

Overleden
20-06-2021  
-  Betsie Frericks-Frazer, 
 Zorgcentrum Dr. Jenny Dinxperlo, 94 jaar.
 Haar crematieplechtigheid heeft op 26 juni plaats gehad. 
01-07-2021 
-  Luus Teitink-Geurtsen, 
 Zorgcentrum Debbeshoek, 98 jaar.
  Haar uitvaartdienst en begrafenisplechtigheid hebben op 7 juli 

plaatsgehad 
15-07-2021 
- Lidy Ratering-Derksen, 
 Bongersstraat 49, 86 jaar.
  Haar uitvaartdienst en begrafenisplechtigheid hebben op 22 

juli plaatsgehad.
04-08-2021 
 Hanny Krosse, 
 Bongerd 184, 83 jaar.
  Haar uitvaartdienst en begrafenisplechtigheid hebben  op 12 

augustus plaatsgehad. 

Wij wensen hun nabestaanden veel sterkte!

AZEWIJN

ULFT

Op zondag 18 juli 
heeft pastor Paulus zijn eerste Viering in de HH Petrus & Pauluskerk 
in Ulft verzorgd. Het was een sfeervolle en boeiende viering in een 
prachtig versierde kerk en onze dirigent Ferdie Cornelissen had aan 
het einde nog een passend ‘Lang zal je leven’.  

Onze locatievoorzitter Willem Wanders nodigde daarna pastor Paulus 
en alle aanwezigen uit om buiten op het bordes te komen kijken naar 
een serenade, die werd aangeboden door Schutterij St. Hubertus en 
Harmonie Ulft . De serenade werd afgesloten met het aanbieden van 
een Hubertus-drankje en met oorverdovende saluutschoten op deze 
zonnige zondagmorgen.

Willem Wanders, locatievoorzitter

Overleden
Lore Huntink-Köpp, op 9 juli op de leeftijd van 87 jaar.
Wij bidden voor haar eeuwige rust en wensen de familie veel  
sterkte.

Gedoopt
- 27 juni 2021:  Hidde López Ruiz, Grote Beer 118, Ulft.
 Welkom als nieuwe parochiaan.



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.
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VARSSELDER-VELDHUNTEN

In de afgelopen tijd was 
het in het kerkgebouw wat rustiger. Om de kerk heen daarentegen is 
er heel hard gewerkt om een nieuw verbindingspad door het dorp aan 
te leggen. 
Nog even geduld… maar wat wordt het mooi!
We hopen dat u een fijne zomertijd heeft beleefd in goede gezond-
heid, met veel gezelligheid en lieve mensen om u heen en… veel 
ballonnetjes!

                                            

                                          Werkgroep Sterk voor de Kerk Varsselder-Veldhunten

Geluk is geen kathedraal,
misschien een klein kapelletje.
Geen kermis luid en kolossaal,
misschien een carrouselletje.

Geluk is geen zomer van smetteloos
blauw, maar nu en dan een zonnetje.
Geluk is geen zeppeline,
't is hooguit 'n ballontje.

Toon Hermans

Foto: John Spekschoor
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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
-  Woensdag 1 september: 18.30 uur H. Eucharistieviering. 

Voorganger is pastor Marcel Smits. 
 Na de viering Rozenkransgebed.

BREEDENBROEK

DINXPERLO

Ziekenzondagviering
Op zondag 12 september om 9.30 uur is er in het kader van 
Ziekenzondag een viering in de Dorpskerk in Dinxperlo. Voorganger is 
pastor Mia Tankink.
De organisatie ligt bij de oecumenische werkgroep (samenwerking 
van de protestantse gemeente in Dinxperlo, RK Parochie Maria Laetitia 
en Stichting De Zonnebloem Breedenbroek-Dinxperlo). In deze viering 
wordt vooral aandacht besteed aan de zieke medemens.
De opbrengst van de collecte is voor de lokale afdeling van de 
Zonnebloem.
Om persoonlijk deel te nemen aan deze viering is het noodzakelijk dat 
u zich van tevoren aanmeldt. U kunt zich aanmelden vanaf dinsdag 8 
september op. www.pg-dinxperlo.nl.Er zijn omgeveer 70 plaatsen ter 
beschikking.
U kunt de dienst ook mét beeld volgen via www.kerkdienstgemist.nl 
(Gelderland, Dinxperlo, Protestantse Gemeente).
Voor vervoer naar de kerk kunt u contact opnemen met Henk Wisman, 
tel. 0315 - 65 34 58.

Con Amore
Tijdens de ontrui-
ming van kerk en 
pastorie kwam 
uit een verloren 
hoek een kastje 
te voorschijn met 
twee medailles, 
behaald door de 
Dames en Heren 
zanggroep van 
de parochie in de 
beginjaren vijftig 
van de vorige 
eeuw. 
Op de achter-
zijde van het 
naambordje met 
Con Amore staat 
Arti Sacrum.
Was dit de naam 
van de herenzang-
groep? Er is een 
foto van een groep heren, stemmig in donker gekleed met een vlinder-
strikje, onder dirigentschap van Theo Knikkink.

Terborg had tot voor kort een Mannenkoor met deze naam.
Je antwoord graag naar Peter Tadema, e-mailadres: 
p.tadema6@kpnplanet.nl of bel 0315 -65 31 04.

Aanmelden
Vooralsnog is aanmelding verplicht. Dit kan in de hal van de kerk 
door uw naam en telefoonnummer te vermelden op het gereed 
liggende formulier. En natuurlijk houden we 1,5 meter afstand 
van elkaar.

Gedoopt
Zaterdag 24 juli werd na lange tijd weer een doopviering gehouden 
in De Goede Herderkerk. Pastor Marcel Smits mocht het sacra-
ment van het Doopsel toedienen aan Dex Pieter Everhardus 
Masselink, prachtige zoon van Jasper en Katja Masselink. 
Wij feliciteren ouders en peetouders van harte met deze gebeurte-
nis en wensen Dex een liefdevol leven toe.

-  Zaterdag 11 september: 19.00 uur H. Eucharistieviering. 
Voorganger is pastoor Marcel Smits en het koor verleent 
medewerking. Tevens zal een belangrijke kanselmededeling 
worden voorgelezen, belangrijk voor ons allen.

-  Zondag 12 september: 09.30 uur Ziekenzondagviering in 
de Dorpskerk. Voorganger is pastor Mia Tankink. Zie verder 
bijgaand bericht.

-  Zondag 12 september: 11.00-17.00 uur is de kerk geopend 
in het kader van Monumentendag. Tevens zal er een exposi-
tie zijn van kerkelijke goederen. U bent van harte welkom.

-  Donderdag 16 september: 19.30-20.30 uur belangrijke 
informatieavond voor alle koorleden van onze geloofsge-
meenschap, in de dagkerk.

-  Woensdag 22 september: 19.30-20.30 uur belangrijke 
informatieavond voor alle vrijwilligers van onze geloofsge-
meenschap, in de dagkerk.

-  Woensdag 20 oktober: 19.30-20.30 uur belangrijke 
informatieavond voor alle parochianen van onze geloofsge-
meenschap, in de dagkerk.

-  Zondag 07 november: 10.00 uur feestelijke H. Eucharistie-
viering vanwege het 55-jarig bestaan van De Goede 
Herderkerk. Voorganger is pastoor Hans Pauw en met 
medewerking van ons kerkkoor.
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Gendringen - Megchelen - Netterden

GENDRINGEN MEGCHELEN

Vrijwilligers gevraagd
die actief betrokken willen zijn bij de samenleving!
We zijn dringend op zoek naar mensen die bereid zijn om samen met 
ons het kerkhof te willen onderhouden. De gevestigde ploeg raakt 
uitgedund door ziekte en ouderdom.
Werkt u graag in de buitenlucht en vindt u het belangrijk dat de 
rustplaats voor onze nabestaanden er netjes en waardig uitziet? Kom 
dan deze groep vrijwilligers versterken, die zich één keer in de drie 
weken, (de zaterdagmorgen) een paar uurtjes inzetten om de RK 
begraafplaats te onderhouden. 
Wilt u meer hierover weten, neem dan contact op met:
- Fons Jansen, tel. 0315 - 63 13 34 of 
- Frans van Hal, tel. 0315 - 65 1494.  

Kindermonumentje 
Stil verdriet
Zo gewenst, zo welkom.
Je mocht niet in ons midden blijven.
We hebben je niet gezien, niet geknuffeld, niet gekust.
Geen afscheid van je kunnen nemen.
Meegenomen naar een plekje dat we niet kenden.
Maar voor altijd in ons hart gebleven.
In onze dromen verankerd voor altijd.
Nu een plekje voor jou, voor ons stil verdriet.
Een plekje voor jou, voor ons samen, voor altijd in ons hart.

De aanleiding voor het maken van het kindermonumentje is, omdat 
velen hun stil verdriet hebben geuit bij pastor Benders (inmiddels 
overleden) over kindjes die vroeger nooit een eigen plekje hebben 
gekregen op het kerkhof. 
Dit was voor Trees Legeland een reden om een oproep te plaatsen in 
de parochiebladen voor mensen die zich hierdoor betrokken voelden. 
Hieruit heeft zich een werkgroep gevormd, die een monumentje tot 
stand heeft gebracht 

Trees Legeland 
Trees heeft, zolang het kindermonumentje op het kerkhof staat (dat is 
al meer dan 20 jaar), zich bezig gehouden met het schoonhouden en 
verzorgen hiervan. 
Trees heeft, ondanks haar stille verdriet, het altijd vanzelfspre-
kend gevonden om op deze manier een bijdrage te leveren voor de 
geloofsgemeenschap.
Nu ze op 95-jarige leeftijd naar de Oevelgunne is verhuisd, heeft ze 
aangegeven te stoppen met het onderhoud van dit kindermonumentje.
Trees, wij als geloofsgemeenschap kunnen jou niet genoeg bedan-
ken voor al die jaren dat je dit monumentje keurig en netjes verzorgd 
hebt. Wij wensen jou nog vele gelukkige en mooie jaren toe in de 
Oevelgunne.

Coördinator vrijwilligers Hanny Roes-Beumer 

Gedenken wij dankbaar
Zondag 12 september om 10.00 uur vindt er bij het dankbaar-
heidskruis aan de Nieuweweg in Megchelen een oecumenische 
openluchtviering plaats.

Het thema dit jaar is ‘Gedenken wij dankbaar’. 

U bent hiervoor van harte uitgenodigd.

Voorgangers zijn ds. Theo Menting en pastoraal werker Hetty 
Bresser. 
Muziekvereniging St. Cecilia en muzikant Jos Kok zullen voor de 
muzikale omlijsting zorgen.
Na de viering is er gelegenheid om nog gezellig na te praten 
onder het genot van een kop koffie en een broodje.

Zondag 3 oktober is er om 10.00 uur een gebedsviering in onze 
Martinuskerk.

Dinsdag 2 november is er om 19.00 uur de Allerzielenviering. 
Wij gedenken dan alle gestorvenen van 2020 en 2021.



Doetinchem

Ton Sedee
In september 1971 kwam Ton Sedee vanuit 
Leidschendam als leraar Frans op het 
Ludgercollege. Ik kan het weten, begon 
daar toen ook zelf, maar bleef nog een tijdje 
pendelen vanuit Beuningen. Een half jaar 
later vast in Doetinchem en voor het eerst in 
de H.-Geestkerk, zag ik Ton achter het orgel. 
Hij had zijn plek in september al gevonden. 
„Pastoor Pierik heeft me meteen vriendelijk 
maar op de man af benaderd. Een verzoek 
inleiden en inkleden was niet Gerard Pieriks 
favoriete aanpak, zoals velen zich herinne-
ren. Elly, mijn vrouw, is acht jaar secretaresse 
van het parochiebestuur geweest en werkte 
graag met pastoor Pierik samen.” Ton was 
aanvankelijk nog niet aan een bepaald koor 
verbonden, maar werd al gauw de organist 
van het Gemengd Koor, dat na een interne 
prijsvraag Volare ging heten, naar het 
populaire Italiaanse Songfestivallied. In 2015 
verhuisden koor en organist naar de Paskerk.

Vanaf een jaar of acht speelt Ton al piano, te 
beginnen in de oorlog thuis op de speciaal 
hiervoor gekochte piano. Hij volgde piano-
les op de Muziekschool in Delft en bleef dat 
in zijn eerste hbs-jaren doen. In de hogere 
jaren hield dat op, maar de huispiano bleef 
hij trouw. „In 1955 ging ik naar de kweek-
school in Den Haag. Daar mocht ik op feesten 
en andere bijzondere bijeenkomsten optre-
dens op de piano begeleiden. Elly en ik zijn 

in 1963 getrouwd en hebben tot 1971 in 
Leidschendam gewoond. Na een aantal jaren 
basisschool werd ik leraar op de Petrus en 
Paulus Mulo in Leidschendam. In de kerk 
bespeelde ik met mijn piano-opleiding en 
-ervaring het orgel. In Doetinchem kwam de 
echte doorbraak naar het orgel. Na het spelen 
bij een Vesperdienst in de Driekoningenkapel 
werd ik eens gewezen op de mogelijkheid 
orgelles te nemen bij Roel Smit, de vaste 
organist en beiaardier van de Catharinakerk. 
Vijf jaar les gevolgd op het beroemde 
Flentrop-orgel in die kerk.”

Het orgel is Tons grote voorliefde geworden. 
Het is, legt hij me uit, echt anders dan een 
piano: blaasinstrument tegenover snaarin-
strument, verschil in bediening vingertoetsen; 
het grote verschil is het pedaalwerk dat een 
orgel vraagt. „Ik oefen veel in de kerk met het 
oog op de pedaaloefening. Sinds het begin 
van de coronaperiode speel ik in wekelijkse 
afwisseling met Marijke Koster veel solo; de 
koren zingen immers niet. Maar het liefst 
gebruik ik het orgel voor de begeleiding van 
zang of instrumentale muziek.”
Je mag wel zeggen dat Ton Sedee een bekende 
organist is. Het Ludger heeft een sterke 
muziekvakgroep, maar deze deed bij bijzon-
dere gelegenheden geregeld een beroep op 
Ton. Omdat de sectie hem en zijn muzikaliteit 
hooglijk waardeerde, zong ze bij zijn afscheid 
een zelf gecomponeerd en geschreven lied. 
En… Ton kreeg een cd, spreek uit: sedee.

Met Ton Sedee spreken betekent automa-
tisch dat vijftig jaar parochiehistorie de 
revue passeert. Ton kent de dirigenten van 
Volare op een rijtje: Wim Koster, Joop van 
Veen, Jan Bakker, Ans Kolenbrander, Moniek 
Bakema, Mariët Wasser en sinds een jaar 
Marjo Harmsen. En natuurlijk de hoofdpasto-
res, na Gerard Pierik Adri van Dijk en Gerard 
de Haan, die de H.-Geestparochie na een 
moeilijke periode er weer helemaal bovenop 
hielp.

Ton tenslotte over Volare. „Het was een 
mooi, vol koor met voldoende stemmen. 
Er zijn helaas nog maar vier mannen die 
zingen: Theo Geverink, Teun Sanders, Harry 
Jansen en Henk Tiemessen. In korte tijd 
ontvielen Edy Kleijberg, Aloys Teunissen, 
Tom Dijkstra en Ton Notten. De laatste was 
tevens voorzitter en richtte met Gerard de 
Haan het Laurentiuskoor voor zang bij rouw 
en trouw op. Ik ben erg blij met dirigente 
Marjo Harmsen. Ze is goed opgeleid en zingt 
prachtig, weet de zangers te enthousiasme-
ren, oefent veel en haar complimentjes geven 
vleugels. Door corona helaas alleen nog zang 
in groepjes, op naar het volledige koor!”

Gerard Bomers 
Foto: Ton Harbers
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Overleden
- Harrie Bus,    97 jaar, 
 Schavenweide 2-26, Doetinchem
- Gerard Keurentjes,    89 jaar,  
 Varsseveldseweg 264, Doetinchem

Gedoopt
- Noah Seiler, Uberhengertstr. 13, Morel (Zwitserland)
- Benjamin Emaus, Sniplaan 16, Doetinchem 
- Megan Luesink, Weustenstraat 12, Doetinchem
- Janek Tymoteusz, Doetinchemseweg 118, Westendorp
- Pia Spronk, Jean Paquotsstr. 40/14 Elsene (België).

Open 
Monumen-
tendag – 
bezoek de 
Paskerk

Zaterdag 11 septem-
ber staan de deuren 
van onze Paskerk 
tussen 10.30 en 
16.30 uur open in 
het kader van de 
landelijke Open 
M o n u m e n t e n d a g 
(OMD) 2021. Wij doen al een paar jaar mee met de Open 
Monumentendag. Die is er ook ‘s zondags nog, maar dan stellen we 
onze kerk niet open voor bezichtiging. Er is dan de plechtige eucha-
ristieviering van 11.00 uur en soms in de middag bijvoorbeeld een 
doopviering. Het zijn geen drommen die onze kerk bezoeken, maar er 
komen in de loop van de dag toch heel wat mensen en wat belangrijk 
is, ze nemen de tijd voor hun bezoek. Het karakteristieke profiel van de 
kerk is voor mensen uit Doetinchem en omstreken in het algemeen wel 
vertrouwd, maar ze blijken vaak verrast te zijn door het fraaie, maar 
ingetogen interieur.
Wij doen elk jaar ons best de bezoekers gastvrij te ontvangen. De 
orgelmuziek van Ton Sedee klinkt de bezoekers door de geopende 
deur van ver tegemoet. Binnen ontvangen we ze met koffie/thee met 
iets erbij. Er kunnen groepjes gevormd worden voor een rondleiding 
door Ineke Aaldering. En de bezoekers nemen de folder ’De Paskerk 
Doetinchem – een monument om te koesteren’ mee naar huis. Het is 
een fraai uitgevoerd werkje met interessante informatie door stads-
kenner Theo Rougoor. 
Hebt u zaterdag geen tijd? U kunt natuurlijk ook de volgende dag 
komen voor de viering van 11.00 uur; wel tevoren op de bekende 
manier uw komst even melden; bel even het secretariaat van onze 
kerk; zie de Vreugdebode, voorlaatste pagina. En zou u 11 september 
wel willen helpen bij de ontvangst van de bezoekers, wat ons betreft: 
dat zou mooi zijn; bel even.      

Namens de Locatieraad & Pastoraatsgroep, Gerard Bomers

We mogen weer in De Wingerd!
Eindelijk! We mogen na de lockdown weer samenkomen in 
De Wingerd op de Huet.

"Wat hebben we dit gemist", zoals een van de aanwezigen het 
verwoordde. „Al die tijd tijdens de lockdown hadden we alleen de 
telefoon, krant, tv en laptop om contact te leggen met onze familie en 
de buitenwereld. Wat heb ik dit gemist, samenkomen met mensen die 
samen vieren en bidden.”
Wist u dat er elke donderdagmorgen om 10.00 uur een katholieke 
gebedsdienst wordt gehouden in De Wingerd? De derde donder-
dag van de maand wordt tijdens de gebedsdienst de H. Communie 
uitgereikt. 
Na elke dienst drinken we samen koffie en bespreken we het wel en 
wee van de afgelopen week. Iedereen is van harte welkom! 
Mocht u moeilijk ter been zijn en niet zelfstandig kunnen komen, neem 
dan contact op met Raymond Heerenveen, tel. 06 - 13 64 97 91, zodat 
we tot een passende oplossing kunnen komen. 

Voorbereidingsgroep katholieke gebedsdiensten De Wingerd

De Vredehof, Emmastraat 
Herhaalde oproep aan nabestaanden

In de Vreugdebode nr. 2 van dit jaar hebben we aan de nabestaanden 
van ongeveer 700 op De Vredehof begraven personen de dringende 
oproep gedaan zich te melden. Het betreft overledenen van wie ons 
geen enkele nabestaande bekend is. Wij willen met deze nabestaan-
den in contact komen om met hen te kunnen overleggen over vragen 
als gewenste verlenging van grafrechten, kosten van onderhoud, 
eventuele ruiming van het graf. Op de graven waar het om gaat, is een 
sticker bevestigd. Op het informatiebord bij de ingang van De Vredehof 
kunt u zien welke dat zijn. Het belang van deze herhaalde oproep zit in 
het feit dat we tot ruiming van de graven overgaan, wanneer er geen 
contact met nabestaanden tot stand komt. 

We zijn in 2020 begonnen met het plakken van de stickers op graven 
in vak D, ruim honderd.  We beginnen in september met de ruiming 
van graven waarover geen contact met nabestaanden ontstaat. Bent 
u nabestaande of kent u een nabestaande, wilt u dan bellen met de 
centrale administratie van onze parochie? Telefoon: 0315 - 34 20 44; 
bellen kan op woensdag en vrijdag tussen 9.00 en 11.30 uur. 

U begrijpt waarom we vragen zo snel mogelijk te reageren. Een enkele 
nabestaande heeft zich intussen gemeld; u begrijpt waarom we onze 
oproep herhalen.

Namens de Locatieraad & Pastoraatsgroep, Hans Diks

Aanmelding Vormsel
Het Vormsel is dit jaar voor de jongeren die nu in groep 8 van de 
basisschool zitten en de jongeren in de brugklas. Aanmelden van 
uw kind voor het H. Vormsel kan uitsluitend digitaal. 
U kunt uw kind aanmelden door het digitale aanmeldingsformu-
lier H. Vormsel 2021 volledig in te vullen en op te sturen naar 
het Centraal Secretariaat Parochie Maria-Laetitia (secretariaat@
mlparochie.nl). 
U vindt het aanmeldingsformulier op de website van de parochie 
(https://maria-laetitia.nl/sacramenten/vormsel/). 
De uiterste datum voor aanmeldingen voor het Vormsel van dit 
jaar is 1 september 2021. U hebt dus na ontvangst van deze 
Vreugdebode maar weinig tijd meer om te reageren; de medede-
ling stond overigens ook in de vorige Vreugdebode op pagina15. 
Aanmeldingen die later binnenkomen, schuiven door naar 2022. 



Etten
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Woordje van dank
Als ik dit artikel schrijf, is het nog vakantie. Vakantie, een tijd om 
even rust te nemen en weer even op te laden. Zoals men altijd zo 
mooi kan zeggen: de boog kan niet altijd gespannen zijn.
Alle activiteiten in de parochie liggen stil of gaan door op een 
laag pitje. En dat geldt ook voor onze eigen geloofsgemeenschap. 
Wat wel doorgaat, zijn onder andere de wekelijkse vieringen, 
weliswaar met een iets lagere frequentie, maar voor wie wil, is er 
altijd een mogelijkheid om een viering te bezoeken, hetzij in onze 
eigen kerk, hetzij in een van de kerken van onze parochie.
Misschien is het nu een goed moment om hier eens even bij stil 
te staan. Ondanks de coronamaatregelen, waar we nog steeds 
mee te maken hebben, zijn er steeds mensen die helpen om de 
vieringen door te laten gaan. 
Op de eerste plaats denken we dan aan onze pastores, maar we 
mogen ook zeker de vrijwilligers niet vergeten. Ik denk aan de 
koster, de lectoren, acolieten, misdienaars en deurwachten. Ook 
Ferdi Cornelissen en Anita Simmes zijn steeds aanwezig om de 
vieringen muzikaal te ondersteunen. 
We willen al onze vrijwilligers graag bedanken voor hun inzet 
voor onze geloofsgemeenschap. Door corona is het nog steeds 
niet mogelijk om een vrijwilligersfeest te organiseren, maar wat 
in het vat zit…
Wist u trouwens dat we altijd mensen kunnen gebruiken die hun 
steentje willen bijdragen in onze geloofsgemeenschap? 
Heeft u interesse of wilt u meer weten over wat de mogelijkheden 
zijn, neem gerust contact op met:
Ans Jansen, tel. 06 - 36 03 36 90.

Viering Ziekendag

Op zondag 5 september is om half 11 de viering van Ziekendag. 
Helaas kon deze viering vorig jaar geen doorgang vinden, maar dit 
jaar hopen we deze traditie weer voort te kunnen zetten.
De viering wordt voorbereid samen met de mensen van de 
Zonnebloem. Het wordt een viering met aansprekende teksten en 
muzikale ondersteuning. 

Foto’s: Ria Wieskamp

Kerkbalans 2021
De budgethouder laat meestal tweemaal per jaar van zich horen. Een 
eerste maal aan het begin van het jaar bij de start van de Kerkbalans. 
Waarbij we verantwoording afleggen van het financiële reilen en zeilen 
van onze geloofsgemeenschap en tevens aan de parochianen vragen 
om ons als geloofsgemeenschap weer opnieuw financieel te willen 
ondersteunen. En een tweede maal in de maand september met een 
herinnering betreffende de Kerkbalans voor diegenen die nog van plan 
waren om de kerkbijdrage te doen. Dit jaar met de eerste bevindingen 
betreffende onze financiën.

Tussentijds kunnen we voor dit jaar al wel het volgende melden:
1.  Tot en met augustus is de opbrengst van de kerkbijdragen vergelijk-

baar met die van het vorige jaar over dezelfde periode.
2.  Overige baten blijven enigszins achter (minder misintenties en 

kerkcollecten). 
3.  Bij het reguliere onderhoud van de kerk hebben we een tegenvaller 

te melden betreffende schilderwerk.

En dan nu toch het verzoek om ons financieel te ondersteunen met uw 
kerkbijdrage als u dit nog niet heeft gedaan. Wij danken eenieder voor 
de financiële ondersteuning als u dit al heeft gedaan of nog gaat doen.

Namens de Locatieraad,
Henk Tiemessen, budgethouder
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Aandacht
geschreven in 2008 door de Dichter des Vaderlands, 
Driek van Wissen

  Beleef het Samen.
 De zonnebloemen met hun bruine ogen,
 omkranst door fraaie wimpers in het geel,
 hebben gelukkig voor het merendeel
 hun kopjes nog niet moedeloos gebogen.

 Zij hebben in de vaas dankzij hun steel
 uit voorzorg om niet lelijk uit te drogen
 het levenswater gulzig opgezogen
 en bloem en stengel vormen één geheel.

 En wat je bij de bloemen voor de ramen
 kunt zien, is ook wat je bij mensen ziet:
 Als je een ander nieuwe kansen biedt
 om het bestaan wat te veraangenamen
 Is dat iets waar je zelf ook van geniet,
 want je beleeft in wezen alles samen.

Verjaardagen
Tot en met 10 augustus vierden de volgende 80-plussers van onze 
geloofsgemeenschap hun verjaardag:

- De heer G.J.A. Kok: 23 juni  84 jaar 
- De heer A.B.H. Derksen: 28 juni  91 jaar 
- Mevrouw M.P.M. Westerhof-Ratering: 29 juni 82 jaar 
- De heer J.H. Slutter: 30 juni  87 jaar 
- Mevrouw T.R. ten Have-Hendriksen: 6 juli 88 jaar 
- Mevrouw J.E.M. Kaalberg-Dieker  81 jaar
- Mevrouw M.J.C. Pruijs-Egberts: 16 juli  87 jaar
- Mevrouw C.H. Timmermans-Kuster: 19 juli 88 jaar
- Mevrouw T.J.W. Ebbers-Bergevoet: 24 juli 82 jaar
- Mevrouw T.B. van Doesum-Brons: 4 augustus 86 jaar 
- Mevrouw B.G. Verheij-Kok: 7 augustus 84 jaar
- De heer A.L.C. Derksen: 9 augustus  84 jaar
- De heer J.L. Holtus: 10 augustus  86 jaar

Namens de geloofsgemeenschap, van harte gefeliciteerd!

Secretariaat H. Georgius Terborg 
Veel van onze activiteiten vinden al geruime tijd niet plaats. Dat 
spijt ons zeer. Vooral de Ontmoetingsbijeenkomsten worden gemist. 
Door ons, maar ook door onze vaste bezoekers. Gelukkig zijn er 
andere opties binnen de Parochie Maria Laetitia, maar voor de 
Georgius-geloofsgemeenschap in Terborg is het niet-doorgaan van 
de Ontmoetingsbijeenkomsten een groot gemis. 
Al die tijd hebben wij ons secretariaat gelukkig wel open kunnen 
houden, uiteraard rekening houdend met alle geldende regels. 
Zoals bekend is het secretariaat verhuisd van het Jorishuis naar de 
Huiskamer verderop in de Hoofdstraat. Iedere woensdagochtend is 
het secretariaat open voor bezoekers en wordt er door Irene en 
Annie gewerkt aan de administratie. 

Op de foto is Irene druk met het verwerken van mutaties in het 
adressenbestand. 
Wij gaan na de vakantieperiode bekijken of het mogelijk is om de 
Ontmoetingsbijeenkomsten weer plaats te laten vinden. Uiteraard 
met als belangrijkste voorwaarde dat dit zonder enig risico georga-
niseerd kan worden. Wij houden u daarover op de hoogte. 
Tot die tijd bent u van harte uitgenodigd om op woensdagochtend 
een kopje koffie of thee te komen drinken in ons secretariaat. Op die 
ochtend staat de gehele ruimte van de Huiskamer tot onze beschik-
king, dus u kunt veilig bij ons binnen komen. Van harte welkom! 

Werkgroep Nieuw Begin

Terborg

Verjaardagen
- De heer L. Groenewegen  80 jaar 
- Mevrouw A. Cornelissen-Meulenbroek  80 jaar
- De heer W. Zweers  86 jaar
- Mevrouw M. Pieters-Heikens  85 jaar
- Mevrouw M. Goosens-Pasman  93 jaar
- Mevrouw P. Hollmann-Roerdink  86 jaar
- De heer G. Straub  80 jaar
- De heer A. de Ruiter  80 jaar
- Mevrouw W. Limbeek-Peters  88 jaar
- Mevrouw J. van Aken-Hilderink  87 jaar
- De heer A. Bekker  88 jaar
- De heer Th. Küper  87 jaar
- Mevrouw Th. Reef-Elfrink  85 jaar
- Mevrouw J. Jansen-Plettenburg  84 jaar
- De heer W. Tomesen  93 jaar
- Mevrouw M. Urbanus-van Veldhoven  92 jaar

Overleden
-   Mevrouw J. Roth-Thus  80 jaar
-   Mevrouw E. Arendsen-Ticheloven 95 jaar
-   De heer H. Rutten 79 jaar
-   De heer G. Janssen 76 jaar
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Gaanderen

Kermis Gaanderen vervalt
Schutterij Sint Martinus heeft moeten besluiten om ook dit jaar in 
Gaanderen geen kermis te houden. Zeer spijtig, want de schutterij 
hoopte haar 150-jarig bestaan feestelijk te mogen vieren. Dat wordt 
naar een later tijdstip verplaatst. Daarmee vervalt ook de aangekon-
digde Gildemis van 12 september. De dienst wordt nu ingevuld als 
reguliere viering.

Terugblik op de vieringen in vakantietijd
Zaterdag 19 juni
de eerste eucharistieviering van pastor Paulus Tilma als hoofd-
celebrant in Gaanderen. Een feestelijke viering met mooie zang 
door leden van het 
gemengd koor onder 
leiding van Ben 
Simmes. 
Na afloop van de 
viering was er een 
vendelhulde voor 
pastor Tilma door 
de Vendeliers van 
Schuttersgilde Sint 
Martinus Gaanderen.

Zondag 11 juli 
inspiratieviering spe-
ciaal voor kinderen, 
met medewerking van 
het Jeugdkoor van de 
Ulftse Nachtegalen.  

Na afloop van de 
viering was er voor de 
ouders en kinderen 
koffie, thee en ranja 
en mochten de kinde-
ren zich uitleven in 
het springkasteel.

Zondag 8 augustus
een mooie Inspiratie-
viering met Jacqueline 
Snel die tussen 
gedichten, overweging 
en lezingen prachtige 
muziek speelde en 
zong.

Zomeracties werkgroep Parochiële 
Caritas Instellingen (PCI)

In de laatste week voordat de schoolvakantie begon, hebben de leden 
van de PCI weer een zomervakantieactie gehouden.
Aan enkele gezinnen in Gaanderen zijn mooie tassen uitgedeeld met 
een verrassing voor de kinderen en per kind een cadeaukaart waarmee 
ze zelf kunnen shoppen.
En bij veel mensen is een fleurige zomergroet gebracht: vergeet-me-
nietjes; een kleine geste om hen te laten weten dat we hen echt niet 
vergeten zijn.
De PCI-werkgroep hoopt in het najaar weer te kunnen starten met het 
aanbieden van de gezellige maaltijden in de pastorie voor mensen die 
meestal alleen aan tafel zitten.

In verband met de wet op de privacy is het voor de PCI heel moeilijk 
om alle mensen die een steuntje in de rug, wat extra aandacht of 
financiële ondersteuning goed kunnen gebruiken, te bereiken.
Wanneer u iemand kent - of zelf iemand bent - die hulp of extra 
aandacht nodig heeft, geef dit dan alsjeblieft door aan de contactper-
soon van de PCI: Ria Aarntzen, telefoonnummer o6 57 28 45 82 of via 
e-mail: h.r.aarntzen@gmail.com. 

Ditzelfde geldt ook voor de bezoekersgroep. Mensen die 80 jaar of 
ouder zijn, krijgen rondom hun verjaardag een felicitatiebezoekje. 
Maar de bezoekersgroep weet niet altijd wie van u 80 jaar of ouder is 
en wanneer u jarig bent. Geef het door wanneer u het leuk vindt om 
vanuit de geloofsgemeenschap een felicitatie te ontvangen of wanneer 
u iemand kent die hiervoor in aanmerking komt: een buurman of 
buurvrouw, oom of tante, vader of moeder of iemand die u kent.
Ook bij mensen die eenzaam of langdurig ziek zijn, is een bezoekje 
soms erg welkom.
U kunt de naam en het adres doorgeven aan Lidwien Vollenberg: 
g.vollenberg@gmail.com of aan Riekie Thuis: gerardenriekie@gmail.
com. 

De emmertjes met 
vergeet-me-nietjes 
zijn geschonken door 
Corthogreen BV.
Foto: Wim GerritsenZondag 15 augustus

een gebedsviering ter ere van Maria ten Hemelopneming.



Overleden

- Donderdag 10 juni 2021 is overleden mevrouw 
Riet Kettering, Maria Walfrida, in de leeftijd van 81 jaar. Riet 
woonde aan de Beekstraat in Gaanderen. Zij was vele jaren een 
betrokken leerkracht in de groepen 1-2 van de Plakkenberg in 
Silvolde. Op vrijdag 18 juni was voor haar de uitvaartviering in de 
St. Martinuskerk in Gaanderen, waarna zij werd begraven op de 
begraafplaats naast de kerk.
Moge zij rusten in vrede.

- Donderdag 24 juni 2021 is overleden mevrouw 
Paula Bloem-Mijnen, Paulina Hermina Maria.
Mevrouw Bloem-Mijnen woonde aan de Laan van Schuylenburgh 
in Silvolde.
Woensdag 30 juni was voor haar de crematieplechtigheid in 
besloten kring.
Wij geloven dat zij is opgenomen in het Huis van God onze Vader.

- Donderdag 22 juli 2021 is overleden mevrouw 
Dinie Stienissen-Smits, in de leeftijd van 86 jaar.
Diny woonde vele jaren in verzorgingstehuis St. Jozef aan de 
Rijksweg in Gaanderen. Zij is meeverhuisd naar Zorgcentrum De 
Pelgrim. De crematieplechtigheid heeft plaatsgevonden in beslo-
ten kring. Moge vele mooie herinneringen het verdriet om haar 
heengaan verzachten. 

VREUGDEBODE 5 - SEPTEMBER/OKTOBER 2021   27

Gemengd koor weer even bij elkaar

Ook al is het al meer dan een jaar geleden dat het gemengd koor 
een gezamenlijke repetitie had of dat ze met zijn allen konden zingen 
tijdens de eucharistieviering, het gemengd koor houdt de moed erin.
Op woensdag 28 juli was het koor bij elkaar in de pastorietuin om 
lekker bij te kletsen en elkaar een mooie zomer toe te wensen. 

Foto: Michiel Pouwels

Data koorconcerten bekend
Om bij te dragen in de kosten voor de aanschaf van de vleugel 
heeft Ben Simmes al zijn zes koren opgeroepen om een zondag-
middagconcert te verzorgen in de St. Martinuskerk in Gaanderen, 
elke zondagmiddag van 15.00 tot 16.00 uur. Daar is spontaan en 
positief op gereageerd. 

De concerten vinden plaats op: 
- 19 september: 
 Bergh's Vocaal m.m.v. Jelmer Simmes (viool) 

- 26 september:  
  Gaanderens Mannenkoor m.m.v. Pauline Lotichius (dwarsfluit) 

en Ben Simmes (piano)

- 3 oktober:  
 Con Spirito Dinxperlo m.m.v. Julian Simmes (piano).

- 10 oktober: 
  Ulftse Nachtegalen & Luscinia/Gemengd Koor 
 St. Augustinus-Martinus

Uiteraard zal onze nieuwe vleugel vier keer schitteren. Vooraf 
aanmelden is noodzakelijk, dat kan door een mail te sturen naar 
rkgaanderen@mlparochie.nl. Vanwege de coronaregels is er per 
concert vooralsnog plaats voor 75 bezoekers en partners van 
zangers hebben voorrang. Tijdig reserveren is dus gewenst en 
meldt meteen voor welk concert u kiest. 
Wij vragen na afloop van elk concert aan iedereen een vrije 
bijdrage.

Groots!

Een ‘grande piano’ voor de trotse dirigent en pianist Ben Simmes. 

De zoektocht naar een nieuwe piano voor de Augustinus Martinuslocatie 
in Gaanderen leidde vorige maand tot de aanschaf van een heuse 
vleugel met een mooie, warme klank. 
Inmiddels is de grande piano geïnstalleerd en worden plannen gemaakt 
om de laatste euro’s bijeen te brengen. Uiteraard met koorconcerten in 
Gaanderen. En nog meer goed nieuws: meer anonieme giften maken 
ons bijzonder blij. 

Dankuwel gulle gevers!
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Silvolde - Varsseveld

Overleden 

03-06-2021 T.M.W.  Putman
04-06-2021 H.G.M.  Miggelbrink-Kok
05-06-2021 H.G.  Röttger
07-06-2021 E.H.M.  Arentsen-Ticheloven
12-06-2021 M.A.  Keijser
14-06-2021 H.J.T.  Liebrand
01-07-2021 H.M.L.  Vonk-Menting
05-07-2021 J.H.W.A.  Liebrand
08-07-2021 J.W.T.  Rademaker-Mulder

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

Viering zondag 5 september 10.00 uur
‘Volmondig ja’

September, de vakantie ligt achter ons, we pakken de draad van het 
gewone leven weer op. Nu wij, na een pauze, een start maken met 
onze vieringen, moeten we onszelf even tot de orde roepen. Kom op, 
ga er weer tegenaan, pak die draad weer op!
Zeggen we volmondig ja? We gaan ervoor! We maken er weer iets 
moois van!
De afgelopen tijd heeft ons wel de wat moeilijkere kant van het leven 
laten zien. We waren beperkt in onze bewegingsruimte, er was waters-
nood in Limburg, België en Duitsland. Grote branden in Zuid-Europa, 
Amerika en Canada. We twijfelen soms, gaat het wel de goede kant 
op met het leven hier op aarde? Gaan we er ondanks moeilijkheden 
de uitdaging aan? Geven we het leven een dikke voldoende? Zeggen 
we tegen het leven volmondig ja? Dit zijn vragen die natuurlijk ons 
hele leven spelen, maar toch, als we weer een start maken, staan we 
er extra bij stil. Zeker na de coronatijd nu veel verenigingen, koren etc. 
stil hebben gelegen, komen die vragen duidelijker naar boven. Gaan 
we weer meedoen? Gaan we er nieuw leven in blazen? Zeggen we 
volmondig ja?
Wij, de leden van de groep die deze vieringen voorbereiden, zeggen 
bij de start van dit nieuwe werkjaar van onze geloofsgemeenschap 
weer volmondig ja. Gaat u dit jaar met ons mee om er iets moois van 
te maken? Wij hopen dat we na de viering op een verantwoorde wijze 
weer koffie kunnen inschenken en zo meer in gesprek kunnen komen 
met elkaar. Zeg volmondig ja en ontmoet ons tijdens de viering op 5 
september om 10.00 uur in het Mauritiusgebouw. Van harte welkom.
De startviering kunt u zondag 5 september om 10.00 uur meevieren 
via: https://kerkdienstgemist.nl/stations/531. 

OECUMENISCHE 
WERKGROEP 
SILVOLDE

Vredesdienst
Zondag 19 september 2021 – 10.00 uur
Protestantse kerk, Silvolde

Wat doe jij in vredesnaam?
Wat een vraag!
Wat doe ik voor de vrede? Alsof ik daar in mijn kleine wereld invloed 
op heb…
Maar toch…ook in ons eigen Silvolde zijn er mensen die er niet bij 
horen omdat ze uitgesloten worden. 
Met de dichter Amanda Gorman vragen we ons af ‘waar we licht 
vinden in de oneindige schaduwen’ waarin mensen leven die vanwege 
hun afkomst keer op keer worden afgewezen voor een baan, die voor 
hun levensonderhoud niet zonder de voedselbank kunnen, die – kind 
nog - op school de dupe worden van hardnekkige sociale verschillen, 
die een etiket opgeplakt krijgen en daardoor gebrek aan perspec-
tief en levensgeluk ervaren. Al deze vormen van uitsluiting zetten de 
samenleving onder druk, leiden naar onvrede.

Wat doen wij in vredesnaam?
Een vraag om over na te denken, een hartenkreet om bij stil te staan!
Daartoe nodigen wij u van harte uit.

Viering zondag 3 oktober om 10.00 uur
‘Ik zoek je, zoek jij Mij’

God zoekt ons, maar zijn we ook vinden? Spelen wij verstoppertje?
Verstoppen we ons zo goed, dat we moeilijk te vinden zijn? Willen we 
wel gevonden worden? Waar zijn we bang voor?
Want als we gevonden worden, is het misschien wel heel confronte-
rend en moeten we met Hem mee op zijn reis.
Dan komt de onvermijdelijke vraag: willen we mee op Zijn reis?
En dan omgekeerd: willen wij God vinden en weten we waarnaar en 
hoe we moeten zoeken? 
Het gaat immers net als bij vrienden: vriendschap komt niet van één 
kant. Zelf zoeken is misschien nog wel veel moeilijker dan door God 
gevonden te worden en tegen Hem ja of nee te zeggen.
Want waar zoeken wij Hem? Is Hij een abstract figuur, ergens hoog 
boven ons? Zit Hij hier midden onder ons, verstopt in de medemens of 
in onszelf? Zien wij Hem, zien wij Hem in het goede dat mensen voor 
elkaar willen zijn: de goede intenties, de hulp die we elkaar bieden?
En als we Hem gevonden hebben, heeft Hij dan ook ons gevonden?
Kunnen we zonder elkaar?
Wilt u hier met ons over nadenken in de viering van zondag 3 oktober 
2021 om 10.00 uur in de Mauritiusgeloofsgemeenschap, dan bent u 
van harte uitgenodigd.
De viering “Ik zoek je, zoek jij Mij” kunt u zondag 3 oktober om 10.00 
uur meevieren via: https://kerkdienstgemist.nl/stations/531

Bid 
 Val je uiteen verlies je jezelf,
 bid  
 om de ontferming  van een bloem, 
 de herbergzaamheid van een boom, 
 bid 
 om de vrede van een gedicht,
 de koestering van een gezicht,
 of bid  
 om de tederheid van de hemel,   
 de warmte, de hand van een God.

Dit gedicht is uitgekozen door Anny Raben uit het boekje 
'Mens mag je zijn' van Hans Bouma en Evelyne Dessens

SILVOLDE



VREUGDEBODE 5 - SEPTEMBER/OKTOBER 2021   29

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.

Oecumenische Vredesdienst 
zondag 19 september om 10.00 uur in de 
Grote of Laurentiuskerk in Varsseveld

De Oecumenische Werkgroep Varsseveld zoekt zangers m/v voor de 
Oecumenische Vredesdienst van 19 september a.s. (10.00 uur) in de 
Grote of Laurentiuskerk in Varsseveld.

Thema: ‘Ik heb jou nodig’

Voorgangers: pastoraal werker Joset van Leeuwen en ds. Kor Datema

Zing je mee?
Het te vormen ‘Vredeskoor’ staat onder leiding van Liga Vilmane. Er 
is één repetitie op vrijdag 17 september om 19.30 uur in de Grote 
Kerk in Varsseveld. Je kunt je opgeven door vóór 10 september een 
mail te sturen naar: ligavilmane@gmail.com.
De eerste 25 opgaven krijgen een bevestigingsmail met daarbij de 
bladmuziek die nodig is.

Vredesweek 2021: van 18 t/m 26 september. De collecte is Pax 
Vredescollecte 2021. 
Steun PAX en geef voor vrede.

VARSSEVELD

Kopij voor de volgende uitgave van de Vreugdebode kunt u 
vóór 20 september 2021 per mail sturen naar een van de 

locatiecorrespondenten (zie pagina 2). 
 De uitgave van de Vreugdebode 6 verschijnt 8 oktober 2021.

Foto’s/illustraties moeten minimaal 1 MB zijn. 
Als aparte bijlage (JPEG) meesturen.

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

Breedenbroek - HH. Petrus en Paulus
Terborgseweg 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.

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

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

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

PEDICUREPRAKTIJK
LIDY VAN DER EERDEN

   
   06 - 81 72 12 72
   vdeerden1@outlook.com

   Donker Curtiuslaan 1
   7003  AG  Doetinchem  
   
   Behandeling alleen op afspraak

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

Showroom (alleen op afspraak): Varsseveldseweg 130b Doetinchem

www.slootpianoservice.nl

Muziekschool Oost-Gelderland... 
Vakkundig begeleid door:

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

•  Verkoop occasions met garantie  
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Parochie Maria Laetitia

Rust en ruimte

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

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

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

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

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

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