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Belangrijk om te weten

Pastorale column

Verbazing

Inhoud

Pastoraal team
Hans Pauw, pastoor
tel. 06 - 30 16 29 27,
e-mail: h.pauw@mlparochie.nl
Marcel Smits, priester
tel. 0315 - 34 60 20,
e-mail: majm.smits@gmail.com
Paulus Tilma, priester
tel. 06 - 14 18 12 36,
e-mail: p.tilma@mlparochie.nl
Jos Brugman, diaken		
tel. 0315 - 32 73 81,
e-mail: j.brugman48@gmail.com
Voor persoonlijke vragen kunt u terecht bij
bovengenoemde pastores.
Overige vragen kunt u neerleggen bij het centraal
secretariaat van de parochie
Parochiebestuur
Anja Dijcker, secretaris
tel. 0314 - 33 55 47,
e-mail: bestuur@mlparochie.nl
Centraal secretariaat Parochie Maria Laetitia
Kantoor en bezoekadres:
Pastoor Vernooystraat 7, 7071 BR Ulft
tel. 0315 - 34 20 44,
e-mail: secretariaat@mlparochie.nl
Openingstijden secretariaat:
woensdag en vrijdag van 09.00 - 11.30 uur
Rekeningnummers parochie:
NL40 ABNA 0414 1676 27
NL19 RABO 0156 5694 50
Internet
U kunt de parochie vinden op: www.maria-laetitia.nl
Like ook ons facebook.com/parochiemarialaetitia
Weekwachtnummer: tel. 0315 - 82 03 99
Uitsluitend voor aanvragen ziekenzalving,
ziekenzegen en melden van overlijden.

Parochie Maria Laetitia:
Pastorale column: verbazing
Vreugdevol geloven
De heilige Willibrord en de Vreugdebode
Van het gas af
Van de bestuurstafel door Anja Dijcker
Ludgerglossy
'Torentje, torentje bussekruit' door Stefan van Woerkom
Marcel Smits – 25 jaar priester
Adventsactie 2021: een gezonde start voor moeder en kind
Nieuws van Present Doetinchem
Geestelijke verzorging zoekt vrijwilligers
Vormsel 2022: Moeilijk, maar niet onmogelijk!
Korte berichten
Kinderpagina
Weekendvieringen van 4 december 2021 tot en met 30 januari 2022
Doordeweekse vieringen van december 2021 tot en met januari 2022
Impulz jaarprogramma 2021-2022
Caritas kerstactie 2021
Azewijn - Ulft - Varsselder/Veldhunten:
Allerzielenviering gehouden op 31 oktober
’t Kruispunt en koffiedrinken zijn weer gestart!
Geplande viering
Gendringen:
Wereldlichtjesdag 2021
Breedenbroek - Dinxperlo:
De Cultuurkerk in de oude Petrus & Pauluskerk krijgt steeds meer vorm
Hoorzitting onttrekking aan de eredienst Goede Herder Kerk
Gaanderen:
Onderhoud en ontdekkingen
Vleugelconcerten, vier keer succesvol
Doetinchem:
'Het geloof is voor mij steeds weer een thuiskomen'
Oliebollenactie, ook dit jaar?
Etten:
Wat betekent Kerstmis?
Terborg:
Inzamelen levensmiddelen
Silvolde - Varsseveld:
Het pastoraat van nabijheid
Beleef het kerstverhaal op zondag 19 december
Parochie Maria Laetitia:
Adressen en gegevens van Parochie Maria Laetitia
Alle

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

Voor adressen en bankgegevens van de geloofsgemeenschappen zie pagina 30 van deze Vreugdebode.
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Kijkt u ook met enige verbazing naar de wereld om u heen?
Ik wel. Het is toch merkwaardig dat we in zo’n klein landje
zoveel verschillende politieke bewegingen kennen, maar
dat de formatie van een nieuw kabinet nog steeds niet in
beweging komt. Ik vind het ook raar dat, nu mensen sinds een lange tijd weer naar
voetbalwedstrijden toe kunnen gaan, er zoveel geweld en onrust is in en rond sommige
stadions dat wedstrijden soms moeten worden afgebroken. Over de klimaatverandering
en de opwarming van de aarde maakt nu bijna iedereen in de wereld zich wel druk en
toch blijkt het moeilijk om échte stappen te zetten. En dat we de coronacrisis maar niet
onder controle krijgen, dat iedereen de overheid daarvan de schuld geeft, maar dat we
zelf de basisregels massaal aan onze laars lappen. Ik vind dat allemaal verbazingwekkend, en ik zou nog wel even door kunnen gaan.
Tegen de achtergrond van onze actualiteit lees ik graag in de bijbel. Met name de liturgie
van Advent en Kerstmis kent mooie profetieën en verhalen. Over een volk dat in duister-
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nis wandelt, maar een groot licht zal over hen opgaan. Over mensen die, te midden van
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alle onrecht en wanhoop, waakzaam blijven, bidden en in stilte het goede doen. Over
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God, die als een mensenkind geboren wordt. Dat laatste is nog wel het meest verbazingwekkende verhaal. Zonder dramatisch te willen klinken: als ik naar de wereld om mij
heen kijk, verlang ik soms naar de hemel… maar God verlangt ernaar om bij de mensen
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op aarde te zijn!
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Het is verbazingwekkend dat God God-met-ons wil zijn in de vaak erbarmelijke omstan-
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digheden van iedere mens en in iedere tijd. Dat kun je alleen maar verklaren uit een
onvoorwaardelijke liefde. Maar het is nóg verbazingwekkender dat God zich aan de
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wereld toont in een kwetsbaar, weerloos kind, gelukkig geborgen bij liefdevolle ouders
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die in de moeilijkheden van hun tijd een veilig thuis voor Hem weten te zijn. Het afgelo-

aangekondigde
vieringen en activiteiten zijn
onder voorbehoud vanwege
mogelijke aanpassingen van de
coronamaatregelen.
Voor actuele informatie: zie
onze website, nieuwsbrief of
Facebookpagina.

De Cultuurkerk krijgt
steeds meer vorm (25)

Prachtig schilderwerk
tevoorschijn
(26)

pen jaar heb ik in mijn naaste omgeving weer met eigen ogen mogen zien wat de
geboorte van een kind in mensen losmaakt. Hoe jonge mensen ouders worden en
daardoor groeien in kracht én tederheid, hoe oudere mensen grootouders worden en
zich laten vertederen door dit nieuwe leven, hoe de wereld door de komst van een kind
een beetje anders, een beetje nieuw wordt.

De redactie behoudt zich het recht voor om stukken
te bewerken, in te korten, te verplaatsen naar een
volgende editie of niet te plaatsen, mede afhankelijk
van de ruimte in de Vreugdebode.
De informatie in deze uitgave is met de grootst
mogelijke zorg samengesteld. Uitgever en auteurs
zijn niet aansprakelijk voor mogelijke handelingen
en/of beslissingen gebaseerd op geplaatste
informatie.

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

Het blijft verbazingwekkend, maar God had zijn boodschap van liefde voor de wereld
niet beter samen kunnen vatten dan in de geboorte van het kind van Bethlehem.
Namens de collega’s van het pastoraal team en het parochiebestuur wens ik u allen een
goede Adventstijd, zalig Kerstmis en een zegenrijk Nieuwjaar.
Hans Pauw, pastoor

Oliebollenactie, ook
dit jaar?
(29)

De uitgave van de Vreugdebode 1 - 2022 verschijnt 28 januari 2022.
Kopij voor de volgende uitgave van de Vreugdebode kunt u vóór 10 januari 2022
per mail sturen naar een van de locatiecorrespondenten (zie hiernaast).
Foto’s/illustraties moeten minimaal 1 MB zijn. Als aparte bijlage (JPEG) meesturen.
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Parochie Maria Laetitia

Vreugdevol
geloven
Een nieuw jaarthema voor
de Vreugdebode, een nieuw
pastoraal beleidsplan

Op de eerste zondag van
de Advent, op weg naar
Kerstmis, beginnen we aan
een nieuw kerkelijk jaar. Het
is gebruikelijk geworden om
dan ook te beginnen met
een nieuw jaarthema van het
parochieblad. Het nadenken
over dat thema viel samen
met het nadenken over een
nieuw pastoraal beleidsplan
voor de periode 2022-2026.
Het laatste concept hiervan
ligt momenteel bij de locatieraden en pastoraatsgroepen
en heeft als titel meegekregen: Vreugdevol geloven. Is
dat niet wat te optimistisch?
4
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Kommer en kwel in de samenleving
Laten we eerlijk zijn: er zijn heel wat
problemen in onze samenleving. De
klimaattop in Glasgow heeft ons weer
eens met de neus op de feiten gedrukt
dat we echt moeten werken aan een
betere omgang met ons milieu, maar
ook hoe moeilijk het is om daar internationaal goede afspraken over te
maken. De coronapandemie is, met
alle inspanningen en inentingen, nog
steeds niet tot een einde gekomen en
zorgt voor veel onrust en verdeeldheid.
De saamhorigheid en solidariteit van
de beginperiode is ver te zoeken. Een
individualistische benadering met grote
nadruk op eigen rechten en eigen belangen voerde al snel weer de boventoon
met heftige debatten tussen gevaccineerde en niet-gevaccineerde mensen.
Angst en wantrouwen in instanties en
overheid worden aangewakkerd. Maar
met name de grote kloof tussen arm
en rijk wordt schrijnend zichtbaar en
schrikbarend groter in eigen land en
in de globale samenleving. Alle goede
voornemens ten spijt zijn er landen in
de armere delen van de wereld waar
mensen nauwelijks toegang hebben
tot vaccins en beschermende materialen, terwijl aan de andere kant van
de wereld ‘boostershots’ worden
uitgedeeld, vaccins en materialen op
overschot zijn en soms zelfs worden
vernietigd. De toch al meest kwetsbare
mensen krijgen door de pandemie weer
de grootste klappen.
Zorgen over kerk en geloof
In de kerk gaat het in vele opzichten
ook niet goed. Nog steeds worstelen we
met het probleem van seksueel misbruik
dat internationaal regelmatig weer
opduikt in de media. Hoewel het aantal
leden van de katholieke kerk wereldwijd nog steeds toeneemt, lukt het met
name in West-Europa steeds moeilijker
om kerken in stand te houden, daalt
het aantal roepingen, vergrijst de
gemeenschap. In sommige geloofsgemeenschappen hangt zelfs een sfeer
van boosheid en verwijten. Waarom
maken paus en bisschoppen of pastores
geen andere beleidskeuzes? Waarom
wordt er niet meer gedaan om jongeren
te bereiken of de liturgie aantrekkelijker
te maken? Waarom maken we niet op
een heel andere manier gebruik van
ons kerkgebouw? Iedereen deelt in
grote lijnen de zorgen en ziet de problemen van de kerk in onze tijd, maar de
denkrichting in oplossingen is heel
divers. En de harde realiteit onder alle

problemen is natuurlijk dat de waardepatronen in onze westerse samenleving
zozeer veranderen en verschuiven dat
zij dikwijls haaks komen te staan op de
evangelische waarden waaraan gelovigen trouw willen blijven en die de kerk
moet blijven verkondigen of mensen het
nu willen horen of niet.
Hoe zo dan, vreugdevol geloven?
Het is een misvatting om te denken dat
geloven ooit een gemakkelijke zaak is
geweest. In de verzuilde samenleving
tussen pakweg 1850-1950 kon je
misschien in die illusie leven, hoewel
er toen meer rivaliteit tussen de zuilen
bestond dan nu en ook binnen de
eigen gelederen de eenheid lang niet
altijd vanzelfsprekend was, maar met
moeite werd gezocht. Het evangelie is
altijd en in iedere tijd een weerbarstige
boodschap voor de wereld gebleken
omdat het zo dikwijls onze waarden
omkeert: eersten worden laatsten, de
kleinste is de grootste, de Dienaar is de
Heer. De blijde boodschap zaagt aan de
stoelpoten van de zetels van de machtigen en rijken, het uit fundamentele
kritiek op gelovige zelfgenoegzaamheid en daagt uit tot zelfgave, overgave
in liefde aan God en de naaste. We
mogen niet vergeten dat het centrale
symbool van christenen het kruis is.
Jezus heeft voor ons de dood aan het
kruis ondergaan maar ook bij herhaling gezegd dat, wie zijn volgeling wil
zijn, ook zijn kruis op zich moet nemen.
De weg naar geluk, waar alle mensen
naar op zoek zijn, gaat voor ons, christenen, altijd over het kruis. Dat blijft
voor iedere mens en in iedere tijd een
moeilijk verhaal. En toch is het ons als
Blijde Boodschap doorgegeven omdat,
wie er naar probeert te leven, Leven in
Overvloed zal vinden, hier en nu en eens
voorgoed. Eeuwig Leven.

Er bestaat nog een andere (Franciscaanse?) traditie waarin het terugvinden
van Jezus in de tempel de vijfde vreugde
wordt genoemd en de nederdaling van
de heilige Geest wordt weggelaten. Bij
de vervaardiging van onze parochieicoon hebben we er echter voor gekozen
de drie grote christelijke feesten als
grote vreugden in het leven van Maria,
Moeder van de Kerk, af te beelden. Het
moge duidelijk zijn dat iedere vreugde
in het leven van Maria niet geheel
van pijn en zorgen vrij was. Alleen
de boodschap van de engel die haar
zwangerschap aankondigde, zorgde
voor de nodige hoofdbrekers en problemen. De ontmoeting met Elisabeth
volgde na een moeilijke reis door het
bergland. De geboorte van Jezus en de
aanbidding der wijzen stonden in de
schaduw van de aardse machthebbers
keizer Augustus en koning Herodes. In
hun rijk was voor dit kind geen plaats.
Voor de verrijzenis van Jezus stond
Maria eerst onder zijn kruis en droeg
zijn dode lichaam in haar schoot. De
heilige Geest kwam in de gesloten
ruimte van de angst om wat de leerlingen van Jezus kon gebeuren. Aan haar
tenhemelopneming ging, in de oosterse
traditie, het ontslapen van Maria, haar
eigen sterven vooraf. Kortom: vreugde
is, in bijbels perspectief, niet onbekommerd en vrij, maar staat in het teken
van een uiteindelijke bevrijding. De
vreugden van Maria houden ons de
uiteindelijke overwinning voor ogen:
het goede blijkt sterker dan het kwade,

het leven is sterker dan de dood. De
liefde van God voor de mens brengt het
tot stand.
Met vreugde geloven
De titel van het nieuwe pastoraal beleidsplan is tevens het nieuwe jaarthema van
onze Vreugdebode geworden. Niet om
aan alle problemen en zorgen in kerk en
wereld of in eigen leven voorbij te gaan,
integendeel. Juist in zorgen en verdriet
mogen wij met vreugde uitzien naar en
vertrouwen op de bevrijding die God
ons heeft gebracht door de dood en
verrijzenis van zijn Zoon Jezus Christus.
In het leven van Maria, de eerste
gelovige van het Nieuwe Verbond, is
dit aan het licht gekomen. Met haar
mogen wij toeleven naar de eindvoltooiing van ons leven en van de wereld.
Geloven schept vreugde te midden van
nood, licht te midden van duisternis. Er
zijn volop tekenen, ook in het weerbarstige hier en nu van ons parochieleven.
Het komende jaar zullen we daarbij in
zes opeenvolgende nummers van het
parochieblad stilstaan:
•	bij het kinderkoor The Singing
kids, die klein maar dapper door
blijven gaan en een belangrijke bijdrage leveren aan vele
vreugdevolle vieringen, zoals gezinsvieringen, eerste-communie- en
carnavalsviering.
•	De vele initiatieven waarop mensen
op niet-traditionele wijze in

aanraking worden gebracht met de
blijde boodschap, zoals de succesvolle kruisweg in de open lucht in
Gaanderen.
•	De bezoekersgroepen delen het
geloof met mensen in vreugde en
verdriet.
•	De gezinszondagen zijn een
nieuwe loot aan de vele parochiële
activiteiten.
•	De wijze waarop de kerk ook
digitaal aan de weg timmert en
uitkomst biedt voor mensen die
(tijdelijk) niet naar de kerk kunnen
komen.
•	De vreugde van onze roeping: dat
wij als gedoopten ons geloof niet
alleen zelf mogen beleven als bron
van vreugde in ons bestaan, maar
het ook mogen delen en de liefde
van God bekend mogen maken.
We zijn op weg naar Kerstmis
Een grote vreugde in het leven van Maria
was de geboorte van haar kind. Mensen
die deze vreugde kennen – of zelf
helaas niet kennen – kunnen zich daar
van alles bij voorstellen. Maar dit kind
is zó bijzonder dat zijn geboortefeest
al 2.000 jaar lang over heel de wereld
wordt gevierd. Want Hij is het Licht der
wereld. Geloven in Hem is een onuitputtelijke bron van vreugde. Het delen van
die vreugde krijgt in dit jaargetijde in
onze parochie bijvoorbeeld gestalte in
onze kerstpakkettenactie, een diaconaal
project van Parochiële Caritas Instelling
en alle locaties. Elders in dit blad vindt
u volop informatie hierover. Vreugdevol
geloven geschiedt. Het is een realiteit
die mag blijven groeien.
Hans Pauw, pastoor
Foto: Ton Harbers

De spiritualiteit van onze
parochienaam
Onze parochie heet, sinds 2017, Maria
Laetitia. Letterlijk betekent dit: ‘de
vreugde van Maria’. In de traditie van
de kerk zijn dat er zeven:
1.	De boodschap van de engel Gabriël
aan Maria
2.	De ontmoeting van Maria en
Elisabeth
3. De geboorte van Jezus in Bethlehem
4. De aanbidding der wijzen
5. De verrijzenis van Jezus
6.	De nederdaling van de heilige Geest
op Maria en de apostelen
7. Maria Tenhemelopneming
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Parochie Maria Laetitia

De heilige Willibrord en de Vreugdebode
Op zondag 7 november was het hoogfeest
van de heilige Willibrord. De patroon van de
Nederlandse Kerkprovincie werd geboren in
het jaar 658. Het hoogfeest viel samen met
het vieren van het 55-jarig bestaan van de
Goede Herder Kerk in Dinxperlo. Tijdens de
eucharistieviering sprak pastoor Hans Pauw
over het inzegenen van de kerk in 1965 door
kardinaal Alfrink zaliger.
In de eerste lezing, uit de profeet Jesaja, staat
geschreven: ‘Hoe lieflijk zijn de voeten van
de Vreugdebode, die vrede komt melden, die
zegt tot Sion: Uw God regeert’.
Een mooie gedachte is dat, ondanks dat de
Goede Herder Kerk in 2022 aan de goddelijke eredienst wordt onttrokken, het geloven
doorgaat.
De behoefte aan contact met elkaar en
nieuws uit de parochie bleek bij de drukbezochte bijeenkomst na de eucharistieviering.
Wanneer de Goede Herder Kerk, net als
verschillende andere kerken in onze parochie
niet meer beschikbaar is als ontmoetingsplaats, zal die functie worden overgenomen
door de twee eucharistische centra in Ulft en
Doetinchem.
Daarnaast zijn er de Facebook- en YouTubekanalen waar vieringen live en ook later
kunnen worden bekeken. Inmiddels worden
er ook nieuwsbrieven verstuurd aan bij de

parochie bekende e-mailadressen van
parochianen die daar prijs op stellen.
Voor veel parochianen blijft de
Vreugdebode een voor de hand liggende
informatiebron. Mooi dat die Vreugdebode,
als brenger van vrede, in de lezing uit de
profeet Jesaja wordt genoemd.
De kosten van de Vreugdebode zijn
aanzienlijk. Dat kan natuurlijk worden
betaald uit de ‘algemene middelen’, maar
als penningmeester van de Parochie Maria
Laetitia vraag ik uw aandacht voor de
oproep tot het storten van een vrijwillige
bijdrage die gevoegd was bij de vorige
Vreugdebode.
In de laatste alinea staat de volgende
oproep:
Mogen we ook dit jaar op u rekenen?
U maakt uw vrijwillige bijdrage het
gemakkelijkst over via telebankieren
op IBAN-rekening NL57 RABO 0129
0876 96 ten name van Parochie Maria
Laetitia onder vermelding van: ‘Bijdrage
Vreugdebode’.
Aan alle parochianen die al een bijdrage
hebben gestort én de parochianen die dat
nog gaan doen, hartelijk dank.
Penningmeester Parochie Maria Laetitia,
Thijs Kemperman

Aanmelden Eerste Heilige Communie
In het voorjaar van 2022 is er weer de gelegenheid voor kinderen vanaf groep 4 om de Eerste
Heilige Communie te ontvangen. We gaan er vanuit dat we dit jaar niet te veel beperkt zullen
worden door de coronamaatregelen, maar zeker weten we het natuurlijk niet. Kinderen die
vorige jaren niet de Eerste Heilige Communie hebben ontvangen, maar daar wel voor in
aanmerking kwamen, kunnen dat dit jaar alsnog doen.
Voorbereiding
De voorbereiding wordt verzorgd door de werkgroepen Eerste Communie van onze parochie,
waarbij nauw samengewerkt wordt tussen de verschillende locaties. Deze werkgroepen verzorgen de bijeenkomsten voor de kinderen, alsook enkele ouderavonden. Na uw aanmelding zal u
tijdig informatie ontvangen over het volledige programma.
Aanmelding
Uiterlijk tot en met 15 december kunt u uw kind opgeven voor de Eerste Heilige Communie.
De inschrijving gebeurt enkel via het aanmeldformulier dat u kunt vinden op de website (www.
maria-laetitia.nl). Het volledig ingevulde formulier kunt u vervolgens opsturen naar secretariaat@mlparochie.nl, het centraal secretariaat van onze parochie.
Mocht u andere kinderen kennen dan uw eigen, die in aanmerking komen voor de Eerste
Heilige Communie, stel ze gerust op de hoogte van het programma dat in het voorjaar weer
gaat beginnen. We hopen dat het weer een mooie periode wordt waarin kinderen thuis kunnen
raken in de kerk en in het geloof.
Namens de werkgroepen,
Paulus Tilma, pastor
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Van het gas af

Van de Bestuurstafel

Laatst (9-10-2021) stond in het weekend in
de Gelderlander:
‘Met deze hoge gasprijs kan niemand er
meer omheen: we moeten zo snel mogelijk
van het gas af.’
De uitslag stond er ‘s maandags in: 28 procent
voor en 78 procent tegen.

Beste parochiaan,

Dus wij willen niet van het gas af. Ondanks
dat de gaswinning in Groningen al in 2022
gaat stoppen volgens een plan van de toen
(september 2018) nog niet demissionaire
minister Wiebes. Er wordt eerst geminderd
tot 12 miljard kubieke meter per jaar zodat
de bevingen (bijna) uitgesloten zijn. Dat
bezoedelt onze atmosfeer wel nog steeds met
7,9 miljoen ton CO2. Anders gezegd: deze
hoeveelheid gas kan van 34 miljard kubieke
meter lucht de hoeveelheid CO2 verdubbelen. Dat is een laag lucht van 1,2 meter hoog
over heel Nederland. Het zou heel verstandig zijn die CO2 terug in het aardgasveld
te pompen, zodat de Groningse aardbodem
minder verzakt en de CO2 geen kwaad meer
kon voor het klimaat.
Maar goed. Van het gas af. Dat moet, zou je
zeggen. Ze zijn nu al iets heel slims aan het
doen: stikstof bijmengen in het gas zodat
er minder aardgas nodig is: je reinste nep!
Stikstof brandt niet: het neemt alleen maar
plaats in, die ook aangegeven wordt op je
gasmeter, terwijl het gas toch tegen de tien
keer zo duur aan het worden is.
Dat doet mij wel denken aan het bijmengen
van waterstofgas in het aardgas. Waterstof
is een gas dat heel goed brandt, heel veel
warmte geeft, maar bij verbranden geen CO2,
dus geen oorzaak is van het warmer worden
van de aarde. Je kunt net zo langzaam waterstof bijmengen als stikstof bijmengen zonder
dat de warmteproductie van het aardgas
er erg door verandert. Sterker nog: je zult
naast de waterstof, omdat die zo heet is,
waarschijnlijk ook wat stikstof moeten blijven
bijmengen.
En hoe kom je aan die waterstof? Dat kan op
ons deel van de Noordzee gemaakt worden
door windmolens. Maar ook door spiegels in
de woestijn die alle kracht van de zon samenballen op een toren die daardoor 1.000 oC
heet wordt of nog heter zodat in een aantal
stappen waterstof uit water gemaakt kan
worden.
En wat vindt de politiek ervan? Heel af en
toe hoor je er op de radio of tv een politicus
het erover hebben. Heel langzaam komt de
discussie op gang over de enige echte groene
brandstof: waterstof, de brandstof van een
schone toekomst!
Leg uw oor te luisteren!
De werkgroep Duurzaamheid van de Raad van Kerken
Oude IJsselstreek

U leest nu de laatste editie van de
Vreugdebode 2021. Ook voor het parochiebestuur een bewogen jaar en niet alleen
door de corona-perikelen. Er werd met in
achtneming van de restricties wel maandelijks vergaderd om veelal
besluiten voor diverse processen te nemen.
Onderstaand wil ik u een klein overzicht geven van de activiteiten
waarmee het parochiebestuur actief bezig is geweest (in willekeurige volgorde);

Bisschoppensynode 2021-2023
Voor een synodale kerk: gemeenschap, participatie, missie
Synode. Letterlijk betekent het ‘samen de weg gaan’. In de kerkgeschiedenis is het een uitgebreide vergadering van vertegenwoordigers
van lokale kerken en een beproefd instrument om het bestuur van de
kerk gestalte te geven. Samen de weg gaan is luisteren naar elkaar,
luisteren naar wat de Geest van God ons wil zeggen. Dat benadrukt
paus Franciscus bij de aankondiging van de 16e Gewone Algemene
Assemblee van de bisschoppensynode in oktober 2023.
De paus nodigt de lokale kerken uit, op weg daar naartoe, met elkaar
in gesprek te gaan. De fundamentele vraag daarbij is: hoe wordt dit
samen de weg gaan in uw particuliere Kerk verwezenlijkt? Welke
stappen nodigt de Geest ons uit te zetten om te groeien in ons ‘samen
de weg gaan’?
Hij nodigt de gelovigen uit, niet tot discussie of debat, maar tot een
geloofsgesprek waarin naar elkaar geluisterd wordt en verstaan kan
worden wat de heilige Geest ons duidelijk maakt in de tekenen van
onze tijd. Hij wil ook graag dat we het gesprek verbreden en luisteren
naar anders gelovigen, mensen aan de rand van de kerk of van de
samenleving. Met alle parochies en diverse instanties in ons bisdom
willen wij graag op deze uitnodiging ingaan. We concentreren ons
daarbij op drie thema’s:
1. Vieren
2. Medeverantwoordelijkheid voor de missie van de Kerk
3. Dialoog in kerk en samenleving
De parochie Maria Laetitia wil rond deze thema’s een synode-dag
organiseren op:
zaterdag 19 februari 2022 (10-14 uur) in de Kerk OLV
Tenhemelopneming Doetinchem.
Daarvoor nodigen wij in principe alle parochianen uit, maar proberen
ook om andere deelnemers voor dit gesprek te interesseren, bijvoorbeeld vanuit de PKN-kerken, moskeeën, maatschappelijke instanties,
of op persoonlijke titel.
Wilt u deelnemen? Dan kunt u zich aanmelden bij het centrale
secretariaat van onze parochie (gegevens: zie pag. 2 Vreugdebode,
linkerkolom) of te zijner tijd via het aanmeldformulier op onze website.
Geef daarbij aan rond welk van de drie thema’s u graag in gesprek zou
willen gaan (graag één keuze maken).
Op de website www.aartsbisdom.nl vind u alle relevante documenten
en informatie over deze synode. Wij raden u aan, als u wilt deelnemen,
hier zo goed mogelijk kennis van te nemen.

*	Verkoop begraafplaats Netterden aan de Stichting Kerspelkerk
St. Walburgis
*	Verkoop kerkgebouw Breedenbroek aan Stichting Cultuurkerk
De Toekomst
*	Afronding werkzaamheden aan kerk en omliggend plein te
Gendringen
*	Afronding restauratiewerkzaamheden kerk te Etten
*	 Perikelen mbt verkoop kerk te Azewijn
*	 Verkoop kerk en pastorie Wijnbergen
*	Aanvang besprekingen onttrekking kerk aan eredienst in 2022
kerk Dinxperlo
*	 Start verbouw pastorie Doetinchem
voor bewoning pastoresteam
*	Besprekingen mogelijke verkoop oude pastorie Terborg
*	Herstelwerkzaamheden dak kerk Gaanderen
*	 Priesterwijding pastor Paulus Tilma
*	25 jarig priesterjubileum pastor Marcel Smits
*	Afscheid pastoraal werker Berrie Daalhuizen
*	Realisatie periodiek uitbrengen
“Nieuwsbrief”
*	Start ruimen oude graven begraafplaats “Vredehof”
Doetinchem.
Naast bovenstaande feiten gingen ook de “normale” taken
(gedeeltelijk) door. Denkt u aan Aktie Kerkbalans, kopy aanleveren
voor de Vreugdebode, contacten met de locatieraden, PCI enz.
Nu nog worden vele taken op de locaties door vrijwilligers verricht,
maar gezien de gemiddelde leeftijd zal verder-gaande centralisatie
noodzakelijk en onontkoombaar zijn. Voor realiseren en/of faciliteren hiervan ligt een belangrijke uitdaging bij het bestuur.
Terugkijkend een jaar waarin héél veel tot stand is gekomen en
opgestart is om in het nieuwe jaar mee door te gaan.
Maar eerst gaan we op weg naar het Kerstfeest, het vieren van de
geboorte van het Jezuskind. Een tijd om samen, met wie dan ook,
de stilte en rust te vinden om “omzien naar elkaar” daadwerkelijk
gestalte te geven.
Namens het parochiebestuur wens ik u allen een Zalig Kerstfeest,
goede, fijne dagen met al uw dierbaren en een Gezegend, waar
mogelijk gezond 2022.
Anja Dijcker,
secretaris parochiebestuur

Namens het pastoraal team, Hans Pauw, pastoor
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Terugkomdag diaconaal assistenten
Aartsbisdom Utrecht

Ludgerglossy
In de vorige Vreugdebode heeft u kunnen lezen over het
Ludgersymposium. Dat heeft inmiddels plaatsgevonden op 22 oktober.
Het was een groot succes; de bezoekers waren enthousiast. Er werd
toen ook de eenmalige Ludgerglossy gepresenteerd, een magazine
over de historische Ludger, maar ook over onze tijd en over ons hier in
de Achterhoek, waar Ludger heeft geleefd en gewerkt, evenals in het
aansluitende gebied tot aan en zelfs voorbij Münster.

Op zaterdag 16 oktober heeft in onze parochie in de Paskerk
in Doetinchem de terugkomdag voor diaconaal assistenten
plaatsgevonden. De deelnemers zijn allen oud-cursisten van de
opleiding tot diaconaal assistent bisdom Utrecht (2017-2019).
Deze dag was vooral bedoeld voor ontmoeting en om inspiratie
op te doen.

De Ludgerglossy is kleurrijk. Erin bladerend zie je mooie beelden van
plaatsen waarin veel prachtige herinneringen aan Ludger zijn, zoals
Billerbeck, Münster en vooral Werden bij Essen. De glossy is ook kleurrijk aan artikelen en personen die aan het woord komen, zoals pastor
Marcel Smits, een van de priesters van elders in ons land, de commissaris van de koning in Overijssel, Ruben van Zwieten, de moderne
dominee in het zakencentrum van Amsterdam, Gijs Jolink, Herman
Finkers en vele anderen. Er is een reportage over een les over Ludger in
klas 4-Havo van het Ludgercollege, over Scholengemeenschap Liudger
in Drachten, over mensen die Ludger heten, over de Zwarte Cross,
over Azewijnse boeren en ganzen in het grasland, niet te vergeten
over het Ludgerwandelpad in de Achterhoek, en over veel meer. De
Ludgerglossy, een interessant tijdschrift om in te bladeren, te kijken
en te lezen.
De Ludgerglossy kost € 7,00. Mail voor de aanschaf van de glossy naar
voorzitter@ludgerkring.nl of bel 06 - 54 98 53 50.

Wij zijn de dag van start gegaan met een eucharistieviering
met als celebrant rector Patrick Kuipers. Na de viering heeft
de rector ons aan de hand meegenomen met als thema ‘Blijf
geloven’ en is het een en ander verteld over het aanstaande
synodale proces.
Het synodale proces is een soort van consultatieronde op
wereldniveau, aanbevolen door paus Franciscus. Het is een
peiling naar diverse meningen en ideeën binnen de wereldkerk.
Het gaat erom een gezamenlijke weg te vinden, waarlangs de
Kerk in het huidige tijdsbestek en in de bestaande cultuur haar
missie kan vervullen.
Voor meer informatie zie: www.aartsbisdom.nl.

Gerard Bomers

Geef morgen voor de kerk van vandaag…
De Actie Kerkbalans 2022 gaat weliswaar pas van start in de
periode van 15 tot en met 29 januari, maar je kunt dit niet vroeg
genoeg aankondigen. Temeer daar onze volgende Vreugdebode
pas verschijnt in begin februari en dan is de landelijke actietermijn voorbij. Daarom nu alvast aandacht voor de vrijwilligers die
rond deze periode vragen om een bijdrage voor de plaatselijke
geloofslocatie en kerken.
Voor iedereen is de kerk op een andere manier van waarde. De
ene parochiaan bezoekt trouw kerkdiensten, een volgende kijkt
thuis via de livestream. Anderen ondersteunen als vrijwilliger.
Tijdens een dienst als lector of zanger. Weer andere vrijwilligers
zijn bijna onzichtbaar actief met het onderhoud van gebouwen
en tuinen, met secretariaatswerk, met ziekenbezoek, met het
voorbereiden van diensten en bijzondere vieringen…
Er gebeurt heel veel dankzij vrijwilligers, maar er blijft hoe
dan ook geld nodig. En daarvoor wordt in de Actie Kerkbalans
jaarlijks aangeklopt bij de parochianen om een bijdrage voor
hun geloofslocatie. Parochies krijgen immers geen subsidie en
om te kunnen voortbestaan, vragen de kerken om een financiële
bijdrage van hun leden. Zo kunnen ze van waarde blijven voor
de samenleving en hun parochianen. De verschillende geloofslocaties vullen elk op eigen wijze de organisatie van de Actie
Kerkbalans in. In de ene locatie worden enveloppen uitgedeeld
en opgehaald, op een andere
locatie komen brief en folder via de
brievenbus en kunt u uw bijdrage
gemakkelijk overmaken. Hoe dan
ook… uw bijdrage aan de kerk van
morgen is zeer welkom!

2022
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Dooprooster eerste kwartaal Parochie Maria Laetitia
Dopen			

Doopvoorbereiding

Dooplocatie

Doopheer Datum

Datum

Tijd

Doetinchem 02 jan. 14.00 uur P.T.
Ulft
23 jan. 12.00 uur M.S.
					
Doetinchem 23 jan. 13.30 uur P.T.
Ulft
13 feb. 12.00 uur H.P.
					
Doetinchem 27 feb. 13.30 uur P.T.
Ulft
27 feb. 12.00 uur M.S.
					

Tijd

Wo. 15 dec. 20.00 u.
Di. 04 jan. 20.00 u.
Wo. 05 jan. 20.00 u.
Di. 25 jan. 20.00 u.
Wo. 09 feb. 20.00 u.
Di. 08 feb. 20.00 u.

Hebt u hulp nodig of kent u iemand die hulp
nodig heeft? Misschien kan de PCI u helpen.
U kunt contact opnemen met de plaatselijke werkgroep:
- Azewijn:
Riet Koster
0314 - 65 22 03
- Dinxperlo:
Frans Vreemann
0315 - 65 12 13
- Doetinchem:
Martin Liefrink
0314 - 32 36 29
- 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.

In de middag volgden twee presentaties over concrete diaconale projecten in onze parochie. Tijdens de eerste presentatie
vertelde Ria Aarntzen over de vele activiteiten van de PCI in
Gaanderen en haar vrijwilligers. Ten slotte vertelde Marjan
Hakvoort ons over de kerstherberg in Doetinchem, die jaarlijks
door vrijwilligers op Eerste Kerstdag in de Paskerk wordt
gehouden.
Twee zeer enthousiaste, gemotiveerde en bevlogen vrijwilligers binnen onze parochie, kartrekkers die de spirit hebben om
andere vrijwilligers te enthousiasmeren en mee te nemen in de
talrijke activiteiten binnen onze parochie.
Hiervoor nogmaals onze dank!
Angela Bakula en Albert Gilsing
Foto’s: Ton Harbers

Torentje, torentje bussekruit

'Halleluja"
Vandaag, 31 oktober 2021. De wintertijd
is ingegaan.
Vers in mijn geheugen de klanken van
het lied ‘Halleluja’ van Leonard Cohen,
in de Nederlandse vertaling van Jan Rot.
Gisteravond, 30 oktober gezongen, nou ja, ‘gezongen’? Jawél,
gezongen door Jan Rot, als afsluiting van de laatste uitzending
van Mathijs van Nieuwkerks ‘Matthijs gaat door’. Ik kan u aanbevelen het lied, mocht u het gemist hebben op vrijdagavond 30
oktober, nog eens op YouTube te beluisteren. Imponerend en
mooi. Óók vanwege het feit dat, vanwege Rots gezondheidssituatie, het lied als een soort zwanenzang klonk.
Wist u overigens dat de tekst van Cohen verwijst naar 2 Samuël,
hoofdstuk 11 en 12?
David, in de woorden van Rot onze ongeëvenaarde ‘psalmenvorst’, bestaat het meerdere malen het bed te delen met Batseba,
de vrouw van een van zijn legeraanvoerders Uriah. Overspel
van de eerste orde, dat David op meerdere listige wijzen tracht
te verdonkeremanen nadat Batseba zwanger blijkt te zijn.
Uiteindelijk laat David Uriah in een positie manoeuvreren aan
het belegeringsfront voor Rabba, waar hij wel móet sneuvelen.
Davids strapatsen lezen als een moderne roman. Niet van dramatische wendingen ontdaan overigens, want het kind dat Batseba
baart, wordt ernstig ziek. David is diepbedroefd. De profeet
Natan wrijft hem zijn misdragingen nog eens stevig in, maar
David tracht hemel en aarde te bewegen om het kind te sparen.
Het mag niet baten: het kind sterft.
En dan komt het: ‘… Daarna troostte David zijn huisvrouw
Batseba en ging tot haar in en lag bij haar. En zij baarde een
zoon, wiens naam hij noemde Salomo. En de Heer had hem
lief…’ (Statenvertaling).
Ik veronderstel dat wij tot de groep van vóór de babyboom
moeten behoren om ons bij het begrip ‘troostkinderen’ iets voor
te kunnen stellen.
Ik vroeg als jong kind eens aan mijn moeder of zij mij kon
uitleggen waarom bij het voorlezen van gebedsintenties van
jonggestorven kinderen bij meerdere families nogal eens namen
voorkwamen die hetzelfde waren als hun wél levende broertjes
of zusjes.
„Dat gebeurt vaak, Steven”, zei mijn moeder, „als een kind
gestorven is, gaan ouders met elkaar naar bed om elkaar te
troosten en dan komt er na negen maanden een ander kind. Zij
geven het dan dezelfde naam als het overleden kind.”
Verwarring maakte zich dan van mij meester. Zou immers zich bij,
alleen al het noemen van de naam van de naamgenoot, zich geen
groot verdriet van ouders of gezinsgenoten meester maken? Of
zou bij het wél levende kind zich niet een permanent schuldgevoel gaan nestelen? Te grote kwesties voor mij als vragend kind.
Jan Rot is, terecht, niet erg onder de indruk van zijn eigen
zangkwaliteiten, zo kunnen we horen in zijn laatste couplet: „Ik
deed mijn best, het was niet veel. Ik voel maar weinig als ik speel.
Maar echt is echt, en dat is wat ik doe, ja. En ook al klonk het dan
verrot. Ooit sta ik voor de Psalmengod. En rolt niets van mijn tong
dan halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja…”
Zo brengen Leonard Cohen, Jan Rot, Matthijs van Nieuwkerk,
David in het boek Samuel en dit ‘Torentje’ ons uiteindelijk ooit tot
een stamelend ‘Halleluja’, staand voor onze Psalmengod.
Steven van Woerkom, stevawok@gmail.com
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Adventsactie 2021:
een gezonde start voor
moeder en kind

Marcel Smits – 25 jaar priester
Zondag 12 december viert Marcel Smits zijn
25-jarig priesterjubileum. Daar hoort een
gesprek in de Vreugdebode bij. Ik had het
gevoel dat wij al gauw bij de kern waren
van wat Marcels leven als priester en zijn
jeugd in Auckland in aanloop daarnaartoe
voor hem betekenen. Mijn opmerking dat
ik me van de eerste keer dat ik hem als
voorganger zag, zijn licht Engelse accent en
de mooie taal van zijn goeie preek herinner, brengt hem bij de kern van wat hij wil
zeggen.
Marcel verwijst naar de Parabel van de zaaier.
Die zaait met een duidelijk doel voor ogen
en voelt zich verantwoordelijk voor wat hij
doet. Maar de uitwerking is breder dan wat
hij beoogt en het effect anders: een deel van
het zaad wordt bijvoorbeeld opgepikt door de
vogels. Het zaad heeft en geeft zijn voeding,
het kan kennelijk voor veel dienen. „Met
wat ik preek, het gekozen woord heb ik een
bedoeling, maar het valt binnen een groter
geheel dan waaraan ik denk. Het eindigt niet
bij mij; ik heb een doel voor ogen, maar het
blijkt breder. Eigenlijk zie ik slechts het deel,
niet het grote geheel waartoe het hoort.”
Zijn pastorale taak en werk verbredend naar
zijn werkzaamheden in het algemeen: „Je
kunt je bezigheden plannen en agenderen,
maar kijk, in de supermarkt kom ik zomaar
met iemand in een tienminutenpraatje
terecht, dat heel zinvol blijkt te zijn. Je mag
vertrouwen hebben, geloof.“
Wat doet 25 jaar priester zijn in je leven?
„Ik kom in mijn leven meer en meer tot de
ontdekking dat het effect van de dingen
die je bewust doet en beoogt vaak groter
is, deels anders dan wat je in gedachten
had. Er is een ontwikkeling, je begint met
gedachten, dromen en verwachtingen – het
wordt anders. Je kunt daardoor denken aan
de Ander, aan Christus. Hij heeft een bedoeling, een plan. Je handelt, soms weet je niet
waarom en hoe, maar het blijkt dat het een
plaats krijgt, dat het goed is en dat je ook
beseft dat het goed is. Je komt in de loop der
jaren tot de ontdekking dat je weliswaar je
aandeel zo goed mogelijk probeert te leveren,
maar dat je niet of niet meteen een bevestiging krijgt. Het kan zijn dat je het zelfs niet
ziet; het komt dan aan op het vertrouwen dat
wat je niet ziet er misschien toch is of komt.
Je ziet enerzijds de vruchten vaak niet, maar
ook niet de negatieve uitwerking die er soms
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is. Het gaat erom zo goed mogelijk te doen
wat je moet doen en het vertrouwen, het
geloof te hebben dat het zijn plaats krijgt.”
Missionair pastoraat
Het is Marcel Smits in de loop der jaren
duidelijker geworden dat het pastoraat twee
aspecten heeft. „Voor de mensen die gelovig
zijn en vanuit hun geloof op je rekenen, moet
het pastoraat onderhoud bieden: de gebruikelijke informatie door het jaar heen, de
bijeenkomsten, de sacramenten en meer. Maar
met onderhoud alleen houd je het geloof en
de geloofsgemeenschap niet levend, het leidt
tot afsterven, de weg loopt dood. Door missionair pastoraat wil je de mensen inspireren
tot het vormen van een vitale geloofsgemeenschap en zo de toekomst in te gaan. Het
moet het pastoraat van onderhoud aanvullen
en verdiepen.”
Met missionair pastoraat wordt in deze
geseculariseerde tijd met name bedoeld dat
het zich richt op mensen voor wie het geloof
buiten het gezichtsveld ligt, of daarbuiten is
geraakt. Het is een moeilijk aspect, maar hoe
dan ook, missionair pastoraat moet staan
tegenover een onverschillige houding van ‘het
zal mijn tijd wel duren’. De mogelijkheden
doen zich soms spontaan voor. Marcel denkt
hierbij aan uitvaarten. „Je ervaart steeds meer
afstand tot de kerk; je merkt hoe ver mensen
van het geloof af staan. Maar een uitvaart
leidt in dit opzicht vaak tot verrassingen.
Soms merk je bij de koffie na afloop bijvoorbeeld dat iemand toch iets heeft opgepikt,
belangstellend is en meer wil weten. Dan
kun je in gesprek gaan. Ook gebeurt het wel
dat na afloop een afspraak voor een gesprek
wordt gemaakt. Of betrokkene bezoekt op 2
november de gemeenschappelijke allerzielenviering. Kennelijk ontkiemt er iets. Het zijn de
krenten in de pap; je merkt dat je samen met
de ander een eind op pad kunt gaan.”
‘Just be about father’
Als vanzelf – hoe kan het anders in dit
gesprek bij deze gelegenheid – komen we
weer op hoe Marcel in zijn leven als priester
is gaan denken over het eigene daarvan. „In
grote lijn zie ik een ontwikkeling van taakgericht naar ‘zijngericht’: het gaat niet om alles
wat je als priester doet, de taken die je hebt:
priester bén je. Toen ik in Auckland mijn
stage begon, zei mijn stagebegeleider over
zijn eigen eerste benoeming, dat hij ontdekt
had dat het niet op de eerste plaats gaat om
specifieke taken, wées er gewoon als priester:

‘Just be about father’, had zijn pastoor tegen
hem gezegd. Je priester zijn integreren in je
eigen persoonlijk zijn. Je zegt dan niet: ik heb
een zaag en een hamer, dus ik moet zagen en
hameren, maar: ik wil nu dit doen, waar is de
zaag, de hamer?
Gelukkig raak je vertrouwd met je liturgische
gemeenschap en integreert dit vertrouwde in
je leven als priester. De sacramenten blijven
wonderlijke mysteries, maar je raakt er
steeds meer in verweven. Bij de ziekenzalving
bijvoorbeeld zie je iets gebeuren met de zieke,
maar ook met de naasten. Het is voor mij
steeds weer nieuw en bijzonder. Wat mooi dat
ik dit mag doen. Buiten mij om gebeurt iets;
de Heilige Geest, zo besef je, zal iets doen
dat belangrijk is. Zelf doe je weinig. Er wordt
wel gezegd dat er in het leven van een priester een keer een crisisperiode aanbreekt. Er
was wel eens onzekerheid over hóe ik priester
moet zijn, maar ik ben er dankbaar voor dat
er nooit twijfel was óf ik priester moet zijn.”
Brandende vraag
Het verrast Marcel een beetje, als ik zeg dat
veel mensen, onder anderen ikzelf, graag
willen weten of hij hier in Nederland blijft of
teruggaat naar Nieuw-Zeeland. Is de knoop
doorgehakt? Ja, Marcel blijft hier. „Ik ben hier
vanuit het bisdom Auckland. Mijn bisschop,
Patrick Dunn, heeft mij in 1996 gewijd en
is er inmiddels twee keer van uitgegaan van
wat ik dacht dat het beste was. Zo mocht ik
twintig jaar geleden mijn ouders volgen na
hun remigratie naar Nederland en nu weer
staat hij achter mijn besluit mijn pastoraat
hier voort te zetten. Hij heeft me gewijd en
volgt me, hij is altijd een geweldige bisschop
voor me geweest. Door de ruimte die ik van
hem krijg, ben ik hier in onze Parochie Maria
Laetitia, wat betekent: loyaal aan de bisschop
hier, Mgr. Eijk.”
Marcel voelt in zijn leven een dubbele band,
die van zijn kleine familie – zijn enkele
jaren geleden overleden ouders kwamen uit
Terborg en Gaanderen; hij heeft nog enkele
neven en nichten – daarnaast die van zijn
Nieuw-Zeelandse familie van priesters van
Auckland. „Ik hoop dat ook deze band in
stand kan blijven.”
Gendringen
In 2004 kreeg Marcel te kampen met burnout. „Een moeilijke tijd, persoonlijk, en ook
om greep te krijgen op mijn werk in die tijd
van schaalvergroting. Mia Tankink was instrumenteel in het vinden van een werkwijze die

Tijdens de adventsperiode vraagt de
Adventsactie aandacht voor hoop. Hoop
op de komst van het licht. Hoop op een
betere wereld. Hoop dat iedereen kan
delen in de overvloed en dat op een dag
alle mensen een waardig leven kunnen
leiden. Hoop is nooit vanzelfsprekend.
Dit jaar staan in de Adventsactie de In Somalië staat verbetering van geboortezorg
hoopvolle ontwikkelingen rond de zorg en voorlichting daarover centraal.
voor jonge moeders en kinderen centraal.
In 2019 is de kindersterfte gedaald tot het laagste punt ooit. Bij moeders daalde het aantal
sterfgevallen met meer dan een derde en opzichte van 1990. Het helpt dus enorm om deze
kwetsbare groep kinderen en jonge moeders te steunen met concrete hulp.
De Adventsactie steunt dit jaar vier concrete projecten in Zimbabwe, Gaza, El Salvador
en Somalië die zich richten op goede, bereikbare zorg voor moeder en kind rondom de
zwangerschap, de bevalling en de periode erna. Wilt u een van deze projecten steunen?
Uw bijdrage is welkom op rekeningnummer NL 89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. Adventsactie.
Zie ook de website www.vastenactie.nl.

Welkom bij de Gulden Mis!

houdbaar was en voldoening geeft. Het is
zo geregeld dat ik parttime werk en me kan
beperken tot de pastorale taken. Het heeft
helderheid gegeven voor mij, maar ook aan
het geheel. Ik heb er vertrouwen in dat het
zo goed is. Daarbij ben ik erg dankbaar voor
de wijze van werken in een pastoraal team,
voor de lieve collegae die mij gesteund, er
doorheen getrokken en overeind gehouden
hebben. Ben inmiddels ook wat wijzer en
grijzer geworden; mijn perfectionisme is wat
versoepeld.”

We zitten midden in de advent, op weg naar Kerstmis. Dit is elk jaar weer een bijzondere
tijd waarin de hoop die met ons geloof meekomt bijzondere aandacht krijgt. Samen met
Maria leven we verwachtingsvol toe naar het geboortefeest van Jezus. Hoewel de dagen
steeds donkerder worden, branden op de adventskrans steeds meer kaarsen, teken van
hoop.
In de traditie van de katholieke kerk bestaat er een bijzondere vorm waarop deze hoopvolle
verwachting op de komst van de Heer uitdrukking krijgt, namelijk in de Gulden Mis. Dit
is een votiefmis ter ere van Maria waarbij de kerk alleen door kaarslicht is verlicht! Op
woensdagavond 15 december zullen we deze Gulden Mis vieren in de Onze Lieve Vrouwe
ten Hemelopnemingkerk in Doetinchem. U bent allen van harte uitgenodigd om hierbij
aanwezig te zijn.
Tijdens deze viering vragen we Maria te bidden voor de noden die er leven in ons persoonlijk en gemeenschappelijk leven. Als moeder van Jezus wil zij ons graag laten delen in de
vreugde van de geboorte van onze Verlosser. Een mis bij enkel kaarslicht wil dat verlangen
uitdrukken en in ons de hoop versterken! Van harte welkom!
Foto: Ton Harbers

Op mijn vraag waar Marcel gaat wonen: „Ik
mag voor het eerst in mijn leven kiezen waar
ik wil wonen! De optie voor Doetinchem is
heel aantrekkelijk. En verleidelijk! Want het
is een leefvorm dichter bij wat ik ken uit
Nieuw-Zeeland. Toch blijf ik in Gendringen.
Doetinchem ligt aan de rand van het grote
parochiegebied. Kiezen voor enige spreiding
van wonen past bij mijn hart als parochiepriester, te willen zijn waar de mensen zijn:
nabij en voor hen. Tenminste, dat is het ideaal.
25 Jaar in deze prachtige roeping heeft mij
geleerd te zoeken in de ruimte tussen het
ideale en het werkelijke! Dank aan allen die
daar deel van zijn (geweest).”
Gerard Bomers
Foto: Ton Harbers
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Nieuws van Present Doetinchem
Kom zelf in actie met kerkgenoten,
familie of vrienden

De redactie, alle

Present bezorgt WorldServants vakantie
met impact

locatiecorrespondenten

Nadat we bijna anderhalf jaar alleen maar duo’s of kleine groepen
konden inzetten bij projecten, is het sinds een paar maanden weer
mogelijk om in een groep van 4-6 vrijwilligers een medemens te
helpen.
Lijkt het jou ook leuk om samen in een groep een gezin, alleenstaande
of een stel met een slechte gezondheid, weinig netwerk en weinig
financiële middelen te helpen bij een klus in huis en tuin? Meld je dan
nu aan op www.presentdoetinchem.nl of mail ons info@presentdoetinchem.nl en wij zoeken een passende klus voor jullie!

en overige medewerkers
van de Vreugdebode
wensen u een hele fijne
Kerstmis en een
Een groep van WorldServants uit Rijnsburg is eind augustus aan de
slag zijn gegaan voor Present. De jongeren zouden eigenlijk een school
gaan bouwen in Rwanda. Door corona ging dit niet door.
In samenwerking met Present Doetinchem en Bronckhorst maakten
ze zich nu een stuk dichter bij huis nuttig. Door woningen en tuinen
van de crisisopvang van IrisZorg in Doetinchem op te knappen en te
klussen en mee te draaien bij Het Passion in Hummelo.
Op hun laatste dag in de Achterhoek ontmoetten ze elkaar en wisselden de jongeren ervaringen uit.

Zet je talenten in als trainee Jong Present

Steun Present met belastingvoordeel
Present maakt het mogelijk dat
steeds meer mensen omzien naar
elkaar. Samen opkomen voor mensen
die wel wat hulp kunnen gebruiken.
Daar wordt iedereen blij van!
Om dit werk te blijven doen heeft
Present jou hard nodig. Voor een
blijvende impact zijn we afhankelijk van mensen die het ideaal van
Present omarmen.
Een van de manieren om Present Doetinchem te steunen, is een periodieke schenking. Jouw gift is volledig aftrekbaar van de belasting als je
besluit ons minimaal vijf jaar lang te steunen. Zo wordt jouw gift meer
waard, voor jezelf en voor Present. Je steunt ons op de voordeligste
manier die er is én Present Doetinchem is verzekerd van langdurige
steun.
Jouw gift wordt vastgelegd in een onderlinge overeenkomst. Na
ondertekening kun je de overeenkomst mailen naar info@presentdoetinchem.nl. Je ontvangt vervolgens een door ons getekend exemplaar
retour, die je kunt gebruiken voor je belastingaangifte.
Nieuwsgierig geworden? Kijk dan op www.presentdoetinchem.nl/
steun-ons.
12
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Ben je 18-27 jaar en ben je een
aantal uren per week beschikbaar?
Wil jij de maatschappij ontdekken,
jezelf ontwikkelen, anderen ontmoeten en jezelf en anderen leren
kennen? Volg je een hbo-opleiding
of heb je net je mbo- of hbo-opleiding afgerond? Meld je dan aan als trainee Jong Present!
Jong Present biedt jou een unieke mogelijkheid om je horizon te
verbreden. Je leert jezelf uit te dagen op het gebied van projectmanagement, armoedebestrijding en maatschappelijke hulpverlening.
Een traineeship duurt 80-100 uren verdeeld over 3-6 maanden.
Meer info: Jasmijn Wagenaar, tel. 06 - 14 63 88 73 of jasmijn.
wagenaar@presentachterhoek.nl.

heel gelukkig 2022.
Vormsel 2022:
Moeilijk, maar niet onmogelijk!
Dit was het thema van de presentatieviering voor de vormelingen van
onze parochie in Doetinchem en Ulft naar aanleiding van het Evangelie
over de rijke jongeling. Het is vaak moeilijk om te kiezen voor een weg
die niet vanzelfsprekend is. Geloven en de weg van Jezus willen gaan
is niet gemakkelijk.
Tijdens de presentatievieringen stelden pastor Tilma in Doetinchem en
pastoor Pauw in Ulft de volgende vragen aan de jongeren:
- Wat maakt jou gelukkig;
- Wie maakt jou gelukkig. Heb je anderen nodig?
- Wanneer voel je je rijk?
- Kun jij iets bedenken dat jij los kunt laten (niet echt nodig hebt)?
De vormelingen maakten hierover een werkstuk. Antwoorden zijn:
familie en vrienden, geluk zit in de kleine dingen, rijk ben je als je
gelukkig en gezond bent en een dak boven je hoofd hebt. Je hebt wel
geld nodig om van te leven. Zelfs je telefoon kun je eigenlijk missen!
De werkstukken van alle vormelingen staan in het portaal van de OLV
in Doetinchem.

Na de viering was het voor ouders en kinderen t/m 17 jaar in
Doetinchem mogelijk om deel te nemen aan de Gezinszondag. Na de
lunch gingen de jongeren in drie groepen aan het werk met De ark van
Noach. Welke keuzes maak je en wat is daarbij leidend?
De ouders bleven bij elkaar en gingen met elkaar in gesprek over hun
eigen geloven en hoe zij familie en gemeenschap zien. Ook wij als
volwassenen ervaren dat het vaak moeilijk, maar niet onmogelijk is om
met elkaar in gesprek te gaan over ons persoonlijke geloof.
De viering van het Heilig Vormsel heeft inmiddels plaatsgevonden op
21 november in de OLV-kerk in Doetinchem. Wij feliciteren alle vormelingen en hopen dat Anouk, Dilon, Emilia, Heleen, Jennifer, Kiki, Lars,
Liene, Luca, Roos en Valerie (Doetinchem), Philip (Drempt), Ben en
Freek (Etten), Cas en Lynn (Gendringen), Marie en Puck (Megchelen),
Wout (Sinderen) en Zoë (Ulft) een fijne dag hebben gehad.
Werkgroepen Vormsel
Foto: Coen Heveling

Zelf Present zijn?
Wil jij ook iets betekenen voor iemand anders? Kijk dan op www.
presentdoetinchem.nl of neem contact op met Josefien Nahuis,
projectcoördinator van Present Doetinchem, josefien.nahuis@presentdoetinchem.nl of tel. 06 - 48 60 89 93.
Wil je op de hoogte blijven van onze projecten, kijk dan op facebook.
com/PresentDoetinchem/.

VREUGDEBODE 7 - DECEMBER 2021/JANUARI 2022

13

Parochie Maria Laetitia

GEESTELIJKE VERZORGING
SLINGELAND ZIEKENHUIS DOETINCHEM
ZOEKT VRIJWILLIGERS
In het Slingeland Ziekenhuis hopen we in het voorjaar van 2022, na een stop van twee jaar vanwege
de coronapandemie, de kerkdiensten en meditatieve bezinningsbijeenkomsten weer op te starten.
Vieringen vinden plaats op zondagmorgen om 10.00 uur. Hierbij zijn er voorgangers uit verschillende tradities: de eerste en derde zondag van de maand hebben een RK-karakter, de tweede en
vierde zondag van de maand Protestants, de vijfde en incidenteel een andere zondag een algemeen
karakter. Op vrijdagmiddag worden de patiënten door een groep vrijwilligers uitgenodigd voor de
kerkdienst. Ook voor de diensten op zondagmorgen werken verschillende groepen vrijwilligers om
alles mogelijk te maken.
Voor de vrijdagmiddaggroep zijn wij op zoek naar meerdere mensen die het leuk vinden om
patiënten op de kamer uit te nodigen voor de viering van zondag.
Wij zoeken mensen die makkelijk kunnen communiceren, goed ter been zijn en op vrijdagmiddag
beschikbaar zijn van 13.30 tot 16.00 uur. Dit kan ook op invalbasis.
Ook voor de zondagen zoeken wij nieuwe vrijwilligers om patiënten naar de kerkdiensten te
brengen en weer terug naar de afdelingen. Van u wordt verwacht dat u goed met mensen kunt omgaan,
goed ter been bent en in de ochtend van de afgesproken zondagen beschikbaar bent van ongeveer 9.00
tot 12.00 uur.
Wij bieden:
- een gezellige ongedwongen sfeer met vrijwilligers onderling.
- werk dat door patiënten en door het ziekenhuis erg gewaardeerd wordt.
- één keer per jaar een vrijwilligersdiner en een kerstpakket.
- reiskostenvergoeding.
Bent u geïnteresseerd om dit team te komen versterken, dan nodigen wij u van harte uit om contact op
te nemen met de geestelijke verzorging:
Slingeland Ziekenhuis, t.a.v. Geestelijke Verzorging,
Kruisbergseweg 25, 7009 BL Doetinchem.
Tel. 0314 - 32 91 81.
Mail: geestelijkeverzorging@slingeland.nl
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Jongerenweekend Ameland

Christelijke voorgangers bij burgemeester

Voorafgaand aan de Wereld Jongeren Dagen in 2023 in Portugal wordt
van 14 tot en met 16 januari het landelijke jongerenweekend WJD@
home gehouden op waddeneiland Ameland. Het weekend is bedoeld
voor jongeren van 15 tot 30 jaar. Tijdens WJD@home kunnen jongeren
in contact komen met leeftijdgenoten om onder andere over het geloof
te praten. Er is een catechese van de bisschoppen, er zijn eucharistievieringen, een avond van barmhartigheid en het programma biedt
verder allerlei inhoudelijke en creatieve workshops.
Deelname kost € 85,- en aanmelden (tot 4 januari 2022) kan via wjd.
jongkatholiek.nl.

Op 13 oktober nam pastoor Hans Pauw namens onze parochie deel
aan een bijeenkomst van christelijke voorgangers uit Doetinchem met
burgemeester Marc Bouwmans. Al langere tijd leefde bij het gezelschap van dominees en pastores de wens om samen te spreken over
initiatieven en problemen. De centrale vraag van de bijeenkomst met
de burgemeester was: hoe kunnen kerk en overheid elkaar versterken
en helpen ten dienste van de gemeenschap? Het gesprek was verkennend en inventariserend en van beide zijden voelt men de noodzaak
tot vervolg. Dat mondt uit tot tweemaal per jaar overleg aan de hand
van een concrete agenda.

Lucasjaar
De liturgie van de kerk kent een systeem van internationale themajaren, zoals het jaar van de vrijwilliger, van de duurzaamheid en het
jaar van het gezin. Dat is het actuele internationale jaarthema dat tot
halverwege 2022 loopt.
De kerk kent ook een systeem van themajaren. Tot vorige maand was
dat het Jozefjaar, vanaf deze adventstijd begint het Lucasjaar.
De eerste zondag van de Advent is in de liturgie immers de start van
een nieuw kerkelijk jaar. Dan start de jaarkring van grote kerkelijke
feesten opnieuw: Kerstmis, Pasen, Pinksteren en alle perioden daartussen. In de viering op de eerste Adventszondag begint een nieuwe reeks
lezingen uit het Oude en Nieuwe Testament. Deze reeksen zijn verdeeld
in drie jaren: A, B en C. Afgelopen jaar was het een B-jaar, derhalve
begint tijdens deze Advent een C-jaar. Dat betekent dat komend jaar
op de zondagen vooral uit het Lucasevangelie wordt gelezen. Vorig
jaar was dat het Marcusevangelie. Eind 2022 begint dan weer een
A-jaar waarin het Evangelie van Mattheüs centraal staat.

Wie schrijft…
Misschien heeft u er nog nooit over nagedacht, maar vrijwel alle
artikelen in de Vreugdebode komen van de hand van vrijwilligers uit
onze geloofslocaties. Een grote groep vrijwilligers die namens hun
eigen geloofslocatie nieuws aanleveren, maar ook schrijvers van
korte berichten, columns of hoofdartikelen met daaromheen een
sterk vangnet van eindredacteuren, een fotograaf en een vormgever.
Allemaal uit de eigen parochie.
Misschien bent u ook een schrijftalent en kunt u voor ons reportages maken, mensen interviewen voor een artikel of kopij bewerken tot
‘geschikt’ voor plaatsing in de Vreugdebode. We hebben geen functieprofiel voor ogen, maar vanwege de ‘balans’ breiden we ons team
graag uit met een vrouw. Oud of jong, goed ingevoerd in de kerkelijke
wereld of juist niet, docent, redacteur, hobbyschrijver of juist aankomend vlogger… Als u plezier beleeft aan schrijven, kom ik graag met
u in contact via pouwelsmichiel@gmail.com.

Anderhalve meter en mondkapjes!
(12 november 2021. Wanneer u dit leest, gelden mogelijk andere
maatregelen!)De Nederlandse bisschoppen vragen om eerder
geldende coronamaatregelen opnieuw toe te passen. Gelovigen wordt
gevraagd om tijdens vieringen en andere kerkelijke bijeenkomsten
onderling anderhalve meter afstand te houden en om een mondkapje
te dragen bij verplaatsingen in de kerk. Basisregels als het ontsmetten
van handen, ventilatie van de ruimte en het thuisblijven bij klachten
blijven onverkort van kracht. Voorlopig blijft volkszang nog toegestaan
en mogen ook koren blijven zingen, maar ook zij dienen anderhalve
meter afstand te bewaren. De bisschoppen hebben eerder al iedereen
opgeroepen om zich te laten vaccineren. Tegelijk willen zij aan alle
gelovigen (gevaccineerd en niet-gevaccineerd) vragen om respectvol
met elkaar te blijven omgaan.

Een elektrische fiets voor pastor
Marcel t.g.v. zijn 25-jarig Priesterfeest
Tijdens de Eucharistieviering van het zilveren priesterjubileum
van Marcel Smits willen we hem graag een parochiecadeau
aanbieden. Hij wilde graag ‘iets voor de parochie'. Wij vonden
dat het ook een beetje een persoonlijk cadeau mocht zijn. We
kwamen samen tot een mooie gedachte: Iedereen kent Marcel
als de pastor die altijd fietst. Een auto heeft hij niet. Zo maakt hij
heel wat kilometers door de parochie. Nu is zijn fiets, na twaalf
jaar intensief gebruik, eigenlijk aan vervanging toe. Dat lijkt ons
een mooi cadeau. Pastor Marcel kan ervan genieten, maar ook
onze parochie heeft er profijt van. Wilt u ook hieraan bijdragen? Stort dan uw gift op rekeningnummer: NL40 ABNA 0414
1676 27 t.n.v. RK Parochie Maria Laetitia o.v.v. ‘Cadeau pastor
Marcel’. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw gaven!
Namens pastoraal team en parochiebestuur, Hans Pauw, pastoor

Tevens is er tijdens deze viering voor de kinderen een kindernevendienst. De livestream-uitzending van deze viering is te volgen
op de Facebook en YouTube-pagina van de parochie (zie onze
website). De collecte is op deze dag bestemd voor de kerstactie
van de Parochiële Caritas. Naast uw financiële bijdrage kunt u
ook de volgende producten inleveren bij de kerk bijvoorbeeld:
iets lekkers voor bij koffie/thee, kerstkransjes, chocolade, chocolademelk, vruchten-fruit in pot/blik of soep in blik.

Caeciliafeest
St. Martinus
Gendringen
Op zaterdag 20 november j.l. werden drie
koorleden gehuldigd.
- Mevrouw Wil van
de Berg werd gehuldigd voor haar 50-jarig lidmaatschap. Voor haar vele verdiensten is ze
tot erelid van ons koor benoemd. Ze ontving de speld '50' voor op de
bestaande eremedaille, een oorkonde en als blijk van waardering de Sint
Gregoriuskaars.
- Mevrouw Doortje Kroesen ontving de Eremedaille Sint Gregorius in
zilver, een draagspeld en de bijbehorende oorkonde. Zij is al vele jaren
de accurate bibliothecaresse van ons koor, zorgt dat steeds alle te zingen
liederen klaar liggen.
- De heer Ben Buiting ontving ook de Eremedaille Sint Gregorius in
zilver, een draagspeld en de bijbehorende oorkonde. Ben is al vele jaren
lid van ons koor. Voorheen heeft Ben gezongen bij andere kerkkoren, o.a.
te Varsselder-Veldhunten. Hij is onlangs benoemd tot secretaris van ons
koor. Alle jubilarissen ontvingen een prachtig boeket bloemen.
VREUGDEBODE 7 - DECEMBER 2021/JANUARI 2022
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HOVO A&L organiseert in Doetinchem

gericht op mensen vanaf 50 jaar.
HOVO Achterhoek en Liemers is onderdeel

2e Advent

van Iselinge Hogeschool te Doetinchem.

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

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

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

vrijdag
3-12

zaterdag
4-12

cursussen in collegevorm op hoger niveau,

5-12

maandag
6-12
dinsdag
7-12

woensdag
8-12

donderdag
2-12

Advent en Kerstmis

woensdag
1-12

dinsdag
30-11

1e Advent

zondag

maandag
29-11

28-11

De Advent duurt ongeveer vier weken. We gaan op weg naar het grote
feest van Kerstmis. De kleur in de Advent is paars, behalve op de
derde zondag. Dan is het Vreugdezondag, we zijn dan over de helft,
Kerstmis komt dichtbij. Soms zie je dan roze in de kerk; het licht schijnt
door het paars door. Op Kerstmis zelf is de kleur wit; de kleur van
feest. We vieren dat Jezus geboren is!

donderdag
9-12

vrijdag
10-12

zaterdag
11-12

3e Advent
12-12

maandag
13-12

dinsdag
14-12

woensdag
15-12

Evangelie
Mattëus 1, 18-24

Vandaag vertel ik jullie over de geboorte van Jezus, hoe het allemaal begon: Maria,
de moeder van Jezus, had een vriend Jozef. Maar voordat ze gingen trouwen

donderdag
16-12
vrijdag

verwachtte Maria een kindje door de heilige Geest. Toen dacht Jozef dat hij niet

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

www.hovo-al.nl

www.janvandulmen.nl

meer met Maria kon trouwen. Jozef wilde ook geen ruzie maken met Maria en

en je moet Hem Jezus noemen, die naam betekent ‘God redt ons’. Hij zal Gods volk

GUV Uitvaartzorg

redden uit het kwaad van de zonde. Dat is al voorzegd door de profeet Jesaja.

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

17-12

besloot daarom heel stil weg te gaan. Terwijl Jozef daarover nadacht, droomde hij
en hoorde hij een engel van God die zei: ‘Jozef, zoon van David, wees niet bang.
Het kindje in de buik van Maria komt van de heilige Geest. Het wordt een jongetje

Hij schreef lang geleden in de Bijbel: ‘Zie, het ongetrouwde meisje zal een kind
krijgen, een zoontje, en ze zullen Hem noemen: ‘Immanuel’. Die naam
betekent: ‘God is met ons’.’ Toen Jozef wakker werd, ging hij weer naar
Maria toe en trouwde met haar. Toch sliep hij niet met haar. Want ze kreeg
al een kindje. Toen het zoontje van Maria geboren was, gaf Jozef Hem de

sgnisselB elttiL ytfarC :seitartsullI | MdM/ln.nekerpnegaH :tskeT

Aannemingsbedrijf

zaterdag
18-12

4e Advent
19-12

naam: ‘Jezus’.

In de droom van Jozef
komt een engel. Hij zegt dat
Jozef niet bang hoeft te
zijn. Het Kindje in de buik
van Maria komt van de
heilige Geest, van God zelf.
God wil het zo.

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

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

Bel GUV voor persoonlijke begeleiding én het laagste tarief.

GUV_2021 advertentie 188 X 133 20201121.indd 1

Tel: 0800 - 08 09

vrijdag

donderdag
23-12

24-12

Goede Sint Jozef,

dinsdag
21-12
woensdag
22-12

maandag
20-12

Jozef timmerman

U hebt goed gezorgd voor Maria en Jezus; u luisterde naar de engel en deed
meteen wat God vroeg; zo kon Jezus veilig opgroeien en aan zijn grote werk
beginnen. Heilige Jozef, leer ons goed te luisteren als God ons iets zegt door onze
engel. Dan kunnen wij, net als Jezus, opgroeien tot echte kinderen van God.
Heilige Jozef, bid voor ons.
Amen.

Altijd eerst GUV bellen!

Meer weten? Bel gratis en vrijblijvend:

Kerst

OF VIA

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

Extra
knutselwerkjes
voor Advent
&
Kersttijd

www.guv.nl
5-1-2021 20:35:27
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Doordeweekse vieringen kerklocaties van december 2021 tot en met januari 2022

Weekendvieringen van 4 december 2021 tot en met 30 januari 2022
WEEKEND
zaterdag 4 dec.
zondag 5 dec.
2e zondag van Advent

OLV. / H. Geest / De Huet
Doetinchem/Wijnbergen

Zie P&P Ulft

Za. 11 dec. 19.00 uur
Inspiratieviering Taize

3e zondag van Advent
zaterdag 18 dec.
zondag 19 dec.
4e zondag van Advent

vrijdag 24 dec.
kerstavond

1e kerstdag
zondag 26 dec.
2e kerstdag

HH. Antonius Petrus & Paulus Ulft

Za. 11 dec. 19.00 uur
Eucharistieviering
P. Tilma/kerkkoor

Zo. 12 dec. 10.00 uur
EV/KND 25 jaar priester
M. Smits/Gez.koren

Zo. 19 dec. 11.00 uur
Eucharistieviering
P. Tilma

Za. 18 dec. 19.00 uur
Eucharistieviering/M. Smits Zo. 19 dec. 11.00 uur
Zo. 19 dec. 9.30 uur
Cantor
Eucharistieviering/H. Pauw Euch.vier./M. Smits/Kerkk.
Kerkkoor
Eng. mis 14.30/M. Smits

Vrij. 24 dec. 18.00 uur
Kerst-/familieviering
P. Tilma/Singing Kids

Vrij. 24 dec. 17.00 uur
Eucharistie-/familieviering
H. Pauw/vrijw./volkszang

Vrij. 24 dec. 21.00 uur
Nachtmis
P. Tilma/Volare
zaterdag 25 dec.

H. Martinus
Etten

Za. 4 dec. 19.00 uur
Zo. 5 dec. 11.00 uur
Zo. 5 dec. 9.30 uur
Euch.vier./M. Smits/Kerkk.
Zo. 5 dec. 9.30 uur
Eucharistievier./H. Pauw Euch.vier./P. Tilma/G. Koor
Euch.vier./M. Smits/Kerkk.

zaterdag 11 dec.
zondag 12 dec.

H. Augustinus H. Martinus Gaanderen

Za. 25 dec. 11.00 uur
Eucharistieviering
H. Pauw
Zo. 26 dec. 11.00 uur
Eucharistieviering
P. Tilma

Vrij. 24 dec. 19.00 uur
Nachtmis
M. Smits/Kerkkoor

Vrij. 24 dec. 19.00 uur
Vrij. 24 dec. 17.00 uur
Nachtmis
Eucharistie-/familieviering
H. Pauw/gemengd koor
M. Smits/Con Brio
Za. 25 dec. 9.30 uur
Eucharistieviering
H. Pauw/Liberate

Za. 25 dec. 11.00 uur
Eucharistieviering
P. Tilma/kerkkoor

Zie andere locaties.

Zie andere locaties.

Za. 25 dec. 9.30 uur
Eucharistieviering
M. Smits/Kerkkoor
Zo. 26 dec. 9.30 uur
Eucharistieviering
M. Smits/Kerkkoor

De Goede Herder
Dinxperlo

H. Martinus
Gendringen

Zie andere locaties.

Za. 4 dec. 17.30 uur
Eucharistieviering/P. Tilma

Za. 11 dec. 19.00 uur
Eucharistieviering
M. Smits

Zie P & P Ulft

Zie andere locaties.

Zaterdag 22 januari
Zondag 23 januari
3e zondag door het jaar
(C)

Zo. 23 jan. 11.00 uur
Eucharistieviering
P. Tilma

Zo. 23 jan. 9.30 uur
Eucharistieviering
H. Pauw/Gemengd koor

Zo. 30 jan. 11.00 uur
Eucharistieviering
P. Tilma

Za. 29 jan. 19.00 uur
EV/40-jarig jubileum koor
Liberate
R. Cornelissen/P. Tilma

Zaterdag 29 januari
Zondag 30 januari
4e zondag door het jaar
(C)

Za. 22 jan. 19.00 uur
Eucharistieviering
P. Tilma/Kerkkoor

Za. 29 jan. 19.00 uur
Eucharistieviering
M. Smits/Kerkkoor

Zo. 30 jan. 9.30 uur
Eucharistieviering
M. Smits/Kerkkoor

P. Tilma

Alle
aangekondigde
vieringen en activiteiten zijn
onder voorbehoud vanwege
mogelijke aanpassingen van de
coronamaatregelen.
Voor actuele informatie: zie
onze website, nieuwsbrief of
Facebookpagina.

Overig:
Biechtgelegenheid

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

9.30 uur

Eucharistieviering

M. Smits

elke 1ste vrijdag v.d. maand

8.30-9.15

Biechtgelegenheid

M. Smits

elke woensdag
elke vrijdag

10.00 uur
15.00-15.50 u

M. Smits

elke 1ste vrijdag

14.45 uur

Eucharistieviering
Openkerk met uitstelling van het
Allerheiligste
Rozenkransgebed

Zie andere locaties.

Doordeweekse vieringen zorglocaties van december 2021 tot en met januari 2022
ZORGCENTRA

Za. 8 jan. 19.00 uur
Eucharistieviering
M. Smits
Zie andere locaties

2 januari 11.00 uur
Eucharistie
M. Smits

Zo. 9 jan. 10.00 uur
Oecumenische viering
T. Menting/H. Bresser
Za. 15 jan. 17.30 uur
Eucharistieviering
P. Tilma

Zo. 16 jan. 9.30 uur
Eucharistieviering
P. Tilma/Cantor

Zo. 23 jan. 9.30 uur
Eucharistieviering
M. Smits/Kerkkoor

Eucharistieviering
geen viering
geen viering

H. Martinuskerk Gendringen

Zie andere locaties.

Zie andere locaties.

(C)

10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur

M. Smits

Zo. 2 jan. 9.30 uur
Eucharistieviering
M. Smits/Kerkkoor

Zo. 16 jan. 11.00 uur
Eucharistieviering
H. Pauw/Kerkkoor

Iedere woensdag na de mis Rozenkransgebed
elke vrijdag
vrijdag 24 december
vrijdag 31 december

Eucharistievier./Rozenkransgebed

Zo. 2 jan. 9.30 uur
Eucharistieviering
P. Tilma/gemengd koor

Zo. 16 jan. 11.00 uur
Eucharistieviering
M. Smits

P. Tilma

18.30 uur

Zo. 2 jan. 11.00 uur
Eucharistieviering
H. Pauw

2e zondag door het jaar

Eucharistieviering

elke 1ste woensdag

Zie andere locaties.

Za. 15 jan. 19.00 uur
Eucharistieviering
M. Smits/gemengd koor

19.00 uur

De Goede Herderkerk Dinxperlo

Zie andere locaties.

Zondag 16 januari

elke woensdag

Rozenkransgebed

Za. 1 jan. 11.00 uur
Eucharistieviering
P. Tilma/Kerkkoor

Zaterdag 15 januari

OLV. Tenh/ H. Geest
Doetinchem

9.30 uur

Zie andere locaties.

Zo. 9 jan. 9.30 uur
Eucharistieviering
H. Pauw/Kerkkoor

P. Tilma

elke donderdag

Zie andere locaties.

Zo. 9 jan. 9.30 uur
Inspiratieviering

Eucharistieviering

H. Mauritiuskerk Silvolde

Za. 1 jan. 11.00 uur
Eucharistieviering
M. Smits

Zo. 9 jan. 11.00 uur
Eucharistieviering/KND
P. Tilma

9.30 uur

Za. 25 dec. 9.30 uur
Eucharistieviering
P. Tilma

Zaterdag 1 januari

Zondag 9 januari

elke donderdag

Zie andere locaties.

Zie andere locaties.

Doop van de Heer

H. Augustinus/ H. Martinus
Gaanderen

Petrus en Pauluskerk Ulft

Vrijdag 31 dec. 19.00 uur
Eucharistieviering
H. Pauw

Za. 8 jan. 19.00 uur
Eucharistieviering
P. Tilma/Kerkkoor

M. Smits

Vrij. 24 dec. 21.00 uur
Nachtmis
M. Smits

Zie andere locaties.

Zaterdag 8 januari

Eucharistieviering

Vrij. 24 dec. 21.00 uur
Nachtmis
H. Pauw

Vrij. 31 dec. 19.00 uur
Eucharistieviering
P. Tilma/Kerkkoor

Zie andere locaties.

19.00 uur

Zie andere locaties.

Vrij. 31 dec. 17.00 uur
Eucharistieviering
H. Pauw/gemengd koor

Zondag 2 januari

elke dinsdag

Zie andere locaties.

Zie andere locaties.

openbaring des Heren

H. Martinus Etten

Za. 18 dec. 17.30 uur
Eucharistieviering/P. Tilma

oudjaarsavond

Vrijdag 31 dec.

KERKLOCATIES

Za. 22 jan. 19.00 uur
Eucharistieviering
H. Pauw

Za. 22 jan. 17.30 uur
Eucharistieviering
M. Smits

Zie andere locaties

Za. 29 januari 17.30 uur
Eucharistieviering
H. Pauw

Croonemate Doetinchem

vrijdag 3 december

19.00 uur

Woord- en Communieviering

M. Tankink

Schavenweide Doetinchem
2e donderdag van de maand

donderdag 9 december
donderdag 13 januari

14.45 uur
14.45 uur

Woord- en Communieviering
Eucharistieviering/ziekenzalving

M. Tankink
H. Pauw

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

vieringen online via YouTube:
zoek op momenten van geluk

Verzorgingshuis Pelgrim
Gaanderen

dinsdag 21 december
dinsdag 25 januari

18.30 uur
18.30 uur

Kerstviering
Woord-en Communieviering

J. Brugman
J. Brugman

Antonia Terborg

I.v.m. corona geen vieringen

11.00 uur

Geen vieringen i.v.m. corona

Debbeshoek Ulft
Schuylenburgh Silvolde

I.v.m. corona geen vieringen

Meulenbeek Ulft

I.v.m. corona geen vieringen

Den Es Varsseveld

I.v.m. corona geen vieringen

Zorgcentrum Dr. Jenny
Dinxperlo

I.v.m. corona geen vieringen
elke laatste vrijdag

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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Adventsactiviteit
De dagen worden weer korter en donkerder en in de adventstijd zien wij uit naar de komst
van Christus op aarde. Ken je mensen die het verdienen om eens in het zonnetje gezet te
worden? Meld je dan aan voor de adventsactiviteit van zondag 19 december en nodig zelf
twee mensen uit die een extraatje verdienen! De jongeren gaan zelf thuis hapjes bereiden
voor een gezamenlijk driegangendiner en onder begeleiding van pastor Paulus Tilma gaan
we samen in gesprek over het thema Boodschap van vreugde.

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

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

Doe je mee? Meld je dan aan door een mail te sturen naar impulz@parochiegabriel.nl of
door je aan te melden bij het facebookevenement. Je krijgt dan twee vouchers opgestuurd
om te geven aan jouw twee dinergasten. Regel zelf vervoer voor jou en je gasten. Mocht
dit een probleem zijn, geef dit dan aan ons door; dan kijken wij
of we wat kunnen regelen.
Laat het ook even weten als jij en/of je gasten een aangepast
dieet hebben.
Wanneer: zondag 19 december van 17.00 tot 21.00 uur.
Waar: Gabriëlzaal in het parochiecentrum van Didam,
Lieve Vrouweplein 13, 6942 BP Didam.

188x87 Adv Monuta Ulft.indd 1

Impulz jaarprogramma
2021-2022
- 19 december: adventsactiviteit
-	13 maart: verdieping in de Bijbel, met
de Youcatbijbel (voor elke deelnemer
een gratis exemplaar)
-	30 april t/m 8 mei: bisdomjongerenreis
Rome
(onder voorbehoud)
-	18 juni: bezoek aan de abdij van Tilburg,
met onder meer een rondleiding door
de brouwerij met bierproeverij (onder
voorbehoud)

30-10-19 09:32

Kerstactie 2021
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
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Ook is het mogelijk om extra boodschappen te doen voor mensen die het financieel
moeilijk hebben. Deze geven wij dan door
aan de Mini-Manna-Markt in Ulft en in
Doetinchem. De Mini-Manna-Markten geven
aan dat welkom is:
1.	Iets lekkers voor bij koffie/thee:
kerst-kransjes, chocolade
2. Chocolademelk
3. Vruchten-fruit in pot/blik
4. Soep in blik
Deze spullen kunt u inleveren achter in de
kerk vóór de weekendvieringen of wanneer
het secretariaat van de geloofsgemeenschap
open is.De juiste tijden kunt u vinden in de
Vreugdebode.

Kerstpakkettenactie 2021
Alle ingeleverde spullen worden naar de
Mini-Manna-Markt in Ulft en in Doetinchem
gebracht, waar ze verder uitgedeeld worden
aan mensen met financiële noden.
Hopelijk kunnen wij op deze manier, samen
met u, veel mensen in onze parochie, die
het – op wat voor manier dan ook – moeilijk
hebben, fijne kerstdagen bezorgen.
De Parochiële Caritas
Instelling heeft tot
doel dienstbaar te
zijn aan de samenleving door aandacht
te
geven
aan
concrete financiële
noden en behoeften van personen
en bij te dragen aan
het bevorderen van
sociale rechtvaardigheid. Hartelijk dank
voor uw bijdrage.
Wanneer u iemand

kent - of zelf iemand bent - bij wie een
kerstattentie zeer welkom zal zijn, geef dit
dan alstublieft door aan de contactpersoon van de PCI in uw locatie. Namen en
telefoonnummers staan in elke uitgave van
de Vreugdebode.
Uiteraard gaan we zorgvuldig om met deze
vertrouwelijke gegevens.

Hebt u hulp nodig of kent u iemand die hulp
nodig heeft? Misschien kan de PCI u helpen.
U kunt contact opnemen met de plaatselijke werkgroep:
- Azewijn:
Riet Koster
0314 - 65 22 03
- Dinxperlo:
Frans Vreemann
0315 - 65 12 13
- Doetinchem:
Martin Liefrink
0314 - 32 36 29
- 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.
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Parochie Maria Laetitia en Parochiële Caritas
Instelling (PCI)
Ook dit jaar willen wij weer solidair zijn met
de mensen in onze omgeving die een extra
steuntje in de rug heel goed kunnen gebruiken. Dit kan een mooie kerstattentie zijn
voor mensen die het juist met de feestdagen
moeilijk hebben, die ziek zijn of alleen, al dan
niet uitgebreid met een boodschappenpasje
voor de mensen die het financieel moeilijk
hebben. Om dit mogelijk te maken vragen we
een financiële bijdrage op het rekeningnummer van de Parochiële Caritas Instelling:
IBAN: NL54RABO 0159066085 t.n.v. PCI
Maria Laetitia, inzake Kerstactie 2021
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Azewijn - Ulft - Varsselder/Veldhunten

’t Kruispunt en koffiedrinken zijn weer
gestart!

AZEWIJN

ULFT

Mededelingen

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.

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.

Jubilarissen Ulfts Kerkkoor

Op donderdag 4 november is ’t Kruispunt in Ulft weer open gegaan.
Als de coronamaatregelen het toestaan, kunnen belangstellenden
voortaan elke donderdagmorgen van 9.30 uur tot 11.30 uur weer
binnenlopen in de ontmoetingsplek van de Petrus- en Pauluskerk in
Ulft voor een kop koffie of thee. De ingang is links naast de grote
toegangsdeuren van de kerk. Het naambord wijst de weg.
Inloop
’t Kruispunt is een inloop. Dat betekent dat
eenieder welkom is, parochiaan, kerkelijk
of niet. Daarmee wil de Parochie Maria
Laetitia de komende en gaande man of
vrouw een plek bieden voor geborgenheid,
gezelligheid en ontmoeting. De medewerkers weten zich geïnspireerd door wat
een kruispunt van oudsher doet: mensen
met elkaar in contact brengen, doordat hun wegen elkaar kruisen.
Natuurlijk inspireert ook het christelijk kruis met zijn horizontale en
verticale balk. Als mensen elkaar echt ontmoeten, krijgt het leven een
extra dimensie, die sommigen ‘hemels’ willen noemen. Bezoekers van
’t Kruispunt hoeven echter niet bang te zijn dat de gesprekken altijd en
alleen maar over dat hemelse zullen gaan. De eerste insteek is dat men
zich thuis en vrij voelt en dat men geniet van het samenzijn.
Koffiedrinken na de zondagse H. Mis
Een vervolg op de inloop in ’t Kruispunt is het koffiedrinken na de
zondagse H. Mis van 9.30 uur. Ook dat is weer begonnen vanaf
zondag 31 oktober. Kerkgangers ontmoeten elkaar weer in de grote
ruimte achterin de Petrus- en Pauluskerk. Ook hier gaat het om het
samenzijn, onderling contact en wederzijdse gastvrijheid. Uiteraard
zorgen vrijwilligers voor koffie en thee met wat lekkers.

Overleden

Hein Helmes, overleden op 31 oktober op de leeftijd van 78 jaar.
Wij bidden voor zijn eeuwige rust en wensen de familie veel
sterkte.

VARSSELDER-VELDHUNTEN

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

Terugblik
De Gildeviering kon geen doorgang vinden. Volgend jaar weer opnieuw
proberen, zullen we maar zeggen.
De Allerzielenviering was er wel. En wat was het fijn om het koor
Sereen weer in vol ornaat te horen zingen. Zowel binnen tijdens de
viering als buiten op het kerkhof was er met mooie woorden en muziek
een mooi eerbetoon aan alle lieve overledenen.
Doordat de voetbalvereniging even alle trainingen stillegde, kon het
ook buiten bij de graven een bijzondere Allerzielenherdenking worden.
We danken GWVV hiervoor.

Geplande viering
Voor Kerstmis staat er op kerstavond om 19.00 uur een viering gepland.
Sereen zal ook nu komen zingen. Het belooft een mooie start van kerst
te worden.
We houden de nieuwe coronamaatregelen in de gaten en zullen indien
nodig nog aanpassingen doen. Zie hiervoor ook de dorpssite.
We zien uit naar ieders komst!
Werkgroep Sterk Voor De Kerk
Varsselder-Veldhunten

Gedoopt

In Azewijn werd er een Allerzielenviering
gehouden op 31 oktober.

10-10-2021:
- Annalief van Asperen, Valkenhof 67, 7051 XC Varsseveld.
- Willemijn van Rekum, Boterweg 4, 7064 BJ Silvolde.
07-11-2021:
- Juliëtte te Boekhorst, Emmerikseweg 4 C, 7077 AP Netterden.
- Tess van Bruchem, Tarwestraat 17, 7071 XX Ulft.
Welkom als nieuwe parochianen.

Pastoor Pauw ging voor. Hij herdacht alle overledenen van Azewijn van
het afgelopen jaar en ook allen die aan het coronavirus zijn overleden. Hij zegende alle graven op het goed verzorgde kerkhof. Enkele
muzikanten van Azum`s Aosum brachten hierbij passende klanken
ten gehore. Het was een waardige en bijzondere viering onder goede
weersomstandigheden.

Alle
aangekondigde
vieringen en activiteiten zijn
onder voorbehoud vanwege
mogelijke aanpassingen van de
coronamaatregelen.
Voor actuele informatie: zie
onze website, nieuwsbrief of
Facebookpagina.

Overleden

Op zondag 21 november, toen het Ulftse Petrus&Paulus kerkkoor haar
patroonheilige (Sint Caecilia) herdacht, ontvingen twee koorleden
t.g.v. hun koorjubileum hun eretekenen. Deze werden uitgereikt door
pastor Paulus Tilma.
Huub Verbeeten ontving de speld “50” voor op de gouden
St.-Gregoriusmedaille plus oorkonde. Hij was vorig jaar al 50 jaar
koorlid (kon toen niet doorgaan i.v.m.corona). Huub is lang secretaris
geweest van het Ulftse kerkkoor en sinds 2011 tot op heden voorzitter.
Ook Ria van Hal-Beekman jubileerde. Zij is 25 jaar sopraan bij ons
koor en ontving de zilveren St-Gregoriusmedaille plus oorkonde en
een kledinginsigne.
Auke Velthausz, secretaris

27-10-2021:
Frieda Frazer-Gerritsen, Piet Molpad 17, 7071 XH Ulft. 87 jaar.
Haar crematieplechtigheid heeft plaats gehad op 1 november.
31-10-2021:
Hein Helmes, Lugtenakkerstraat 1, 7045 AT Azewijn.
Zijn uitvaartdienst en begrafenisplechtigheid hebben plaats
gehad op 5 november.
12-11-2021
Annie Vet-Gries, Bongerd 66, 7071 LD Ulft. 88 jaar.
Haar uitvaartdienst en begrafenisplechtigheid hebben plaats
gehad op 17 november.
13-11-2021
Annie Erinkveld-Holtus, zorgcentrum Debbeshoek. 90 jaar.
Haar uitvaartdienst en begrafenisplechtigheid hebben plaats
gehad op 19 november.
Wij wensen hun nabestaanden veel sterkte!
Foto: Susan Spekschoor
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Gendringen - Megchelen - Netterden

GENDRINGEN

Kerstwens
Het jaar 2021 is alweer bijna voorbij en het nieuwe jaar 2022
komt eraan. Hoe sober zijn we het afgelopen jaar begonnen.
Zo hebben we de kerst in onze kerk niet met veel gelovigen
kunnen vieren, maar met slechts een kleine groep.
Gelukkig kon iedereen thuis door ‘livestream’ de gezinsvieringen
en de Kerstnacht uitgezonden vanuit onze kerk toch meevieren!
We kwamen op een andere manier ‘tezamen’!
Hoe gaan we nu het nieuwe jaar in? We kunnen echter niet in
de toekomst kijken en daarom nemen wij de grote ‘onzekerheden’ van het oude jaar mee. We plannen en organiseren, maar we
weten niet of het allemaal door kan gaan. Stilzitten is echter ook
geen optie. Het wordt weer tijd om elkaar het beste toe te wensen
en even bij te praten.
We willen u een Zalig Kerstfeest en een Goed en Gezond Nieuw
jaar toewensen. Dat wij elkaar, ook in het komende jaar, weer
zullen inspireren en steunen.
Zondag 9 januari 2022 is er om 10.00 uur, een eecumenische
viering in de H. Martinuskerk in Gendringen. Met de voorgangers
ds. Theo Menting en em. pastoraal werker Hetty Bresser.
Na deze viering nodigen wij u allen uit voor de nieuwjaarsreceptie
in het woonzorgcentrum/verpleeghuis de Oevelgunne.
Dat wij elkaar, óók in het nieuwe jaar, weer kunnen blijven
ontmoeten en gezamenlijk een toast mogen uitbrengen op een
goed en gezond 2022. Namens de locatieraad,

Breedenbroek - Dinxperlo

Actie Kerkbalans 2022

Geachte wijkvertegenwoordigers,
De Actie Kerkbalans wordt in onze parochie gehouden van zaterdag
15 januari t/m zaterdag 29 januari 2022 en heeft als motto: ‘Geef
vandaag voor de kerk van morgen’. Graag rekent de werkgroep ook
dit jaar weer op uw medewerking. U ontvangt de enveloppen via de
wijkhoofden. Zoals ieder jaar de retourenveloppen graag inleveren bij
het parochiesecretariaat (ingang Staringstraat) op:
- Zaterdag 29 januari 2022, tussen 17.30 en 19.00 uur,
- Zondag 30 januari 2015, tussen 10.30 en 12.00 uur.
Noteer deze data in uw agenda!
Wij zeggen u bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Op zondag 12 december is het wereldlichtjesdag.
In iedere tijdzone over de hele wereld staan we om 19.00 uur stil bij
het verdriet dat er is om een gestorven kind. Er worden kaarsen aangestoken en met dit lint van lichtjes laten we de verbondenheid zien met
diegenen die een kind hebben verloren.
Ook binnen onze parochie schenken we daar aandacht aan.
In de St. Martinuskerk van Gendringen komen we samen om de overleden kinderen binnen onze eigen omgeving te gedenken. Ongeacht hun
leeftijd: baby, kleuter, puber, of volwassen kind.
Een werkgroep met leden uit verschillende locaties binnen de Parochie
Maria Laetitia verzorgen deze viering.
Het thema van dit jaar is: leven als een regenboog.
Iedereen die zich aangesproken voelt, nodigen we uit om naar
Gendringen te komen. De kerk is open vanaf 18.30. De viering begint
om 19.00 uur.
Leden van de werkgroep:
Annemie Migchelbrink, Truus Willemsen, Joop Kraan, Willa Holterman

Samenzijn in kerstsfeer
Om u alvast in de kerstsfeer te laten komen is woensdag 22 december
na de H. Eucharistieviering van 10.00 uur een gezellig samenzijn.
Onder het genot van een kopje koffie/thee met wat lekkers erbij willen
we al een beetje kerstvieren. U bent allen van harte welkom!
Wij wensen u allen een Zalig Kerstfeest en een goed en gezond 2022
toe.
Pastor M. Smits, H. ter Voert, G. Esser, T. Lohschelder, T. Willemsen en H. Roes

24

VREUGDEBODE 7 - DECEMBER 2021/JANUARI 2022

BREEDENBROEK

DINXPERLO

Mededelingen

Mededelingen

Secretariaat Goede Herder-kerk
Elke eerste woensdag van de maand: 10.00-12.00 uur.

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
• 11 december: Eucharistieviering om 19.00 uur
• 12 december: Wereldlichtjesdag in Gendringen
(zie ook pagina 25 hiernaast)
•	19 december: Kerstconcert van het christelijk mannenkoor
Con Spirito, 20.00 uur
• 24 december: Kerstavond, eucharistieviering om 21.00 uur
• 31 december: Oudejaars-eucharistieviering om 19.00 uur
• 19 januari: Algemene hoorzittingsavond om 19.30 uur
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Namens de werkgroep Kerkbalans, Gilbert Esser en Ronald Giesen

Advent
Advent geeft hoop in de toekomst. En is dat niet essentie van de
advent?
Hoop, verwachting, het licht in de duisternis. Het licht dat we ook vaak
zelf kunnen zijn. Het stukje licht naar de ander. Dat licht dat we aan
een ander moeten blijven doorgeven. Niet alleen met kerst, maar het
hele jaar door.
Laten wij daarom niet alleen terug kijken naar wat wij hebben moeten
missen, maar ook in dankbaarheid omzien wat we hierdoor in ons
midden is gekomen, en laten we dat blijven koesteren.
Wij wensen u allen een: Zalig kerstfeest en alle goeds voor het nieuwe
jaar 2022.

Hoorzitting onttrekking aan de
eredienst Goede Herder Kerk

De bezoekersgroep en communiewerkgroep.
T. Willemsen, D. Kroesen, R. Tangelder, G. Giesen en H. Roes

Wim Schepers, Ronald Giesen, Harry ter Voert en Hanny Roes

Wereldlichtjesdag 2021

2022

MEGCHELEN

Geplande gebedsvieringen
De volgende gebedsviering zal zijn op vrijdag 24 december, kerstavond,
om 19.00 uur met medewerking van het zangkoor. Tijdens de kerstdagen zal de kerststal te bewonderen zijn tussen 10.00 uur en 18.00 uur.
Op vrijdag 31 december is er om 19.00 uur een gebedsviering in het
teken van oud en nieuw. We zullen dan terugkijken op het afgelopen
jaar en vooruit kijken op wat 2022 ons brengen zal. Deze viering zal
muzikaal ondersteund worden door het zangkoor.
I.v.m. de uitbereiding van de coronamaatregelen is de anderhalvemeterregel en het dragen van een mondkapje weer van toepassing in onze
kerk. Opgave voor gebedsintenties of andere vragen kunt u richten aan
lejo95@hetnet.nl of u belt met 0315 - 37 76 58.

De Cultuurkerk in de oude Petrus & Pauluskerk krijgt steeds meer
vorm.

Allerzielen
Van 2 november 2020 tot en met 2 november 2021 gedenken wij:
- Doortje Huls-Keizer 				
93 jaar
- Lisa Strikwold-Konnik 				
57 jaar
- Thea Stroet-van Aalst 				
81 jaar
- Dinie Geven-Kok 				
89 jaar
- Mia Geven-Reusen 				
86 jaar
- Wim Huls					97 jaar

Terugblik
Dinsdag 2 november hebben we de Allerzielengebedsviering gehouden.
Tijdens deze viering hebben wij speciaal de 14 overledenen van 2020
en 2021 uit onze geloofsgemeenschap herdacht. Er was een grote
opkomst: ruim 100 mensen hebben deelgenomen aan deze viering. Na
deze viering was er gelegenheid om de graven van alle overledenen te
bezoeken. De begraafplaats was sfeervol verlicht met al die brandende
kaarsen. Zondag 28 november op de eerste advent was er om 10.00 uur
een gebedsviering, onder andere in het teken van St. Caecilia.
Het zangkoor heeft deze viering muzikaal ondersteund.

Overleden
-	22 oktober 2021:
	
Wim Huls, overleden op 97-jarige leeftijd.
-	4 november 2021:
Gerard Tangelder, overleden op bijna 80-jarige leeftijd.
Wij wensen hun nabestaanden veel sterkte!

Het bestuur van de Parochie Maria Laetitia heeft het voornemen
om de RK-kerk van de Goede Herder in Dinxperlo te sluiten voor
katholieke erediensten. Hieraan voorafgaand zal de bisschop
toestemming moeten geven om de kerk aan de eredienst te
onttrekken. Met betrekking tot de onttrekking aan de eredienst
heeft het parochiebestuur een kerkrechtelijke procedure te doorlopen. Onderdeel daarvan is dat de parochianen de gelegenheid
krijgen om in een hoorzitting hun eventuele bezwaren kenbaar
te maken tegen de sluiting van hun kerk. Tijdens deze hoorzitting zal het parochiebestuur het proces van besluitvorming nader
toelichten en vervolgens de parochianen van de geloofsgemeenschap de gelegenheid geven hun eventuele bezwaren kenbaar
te maken.
Een hoorzitting is géén discussie- of inspraakavond, maar heeft
de bedoeling om de eventuele bezwaren die er leven te inventariseren en zorgvuldig vast te leggen. Die bezwaren worden dan,
samen met het verzoek van het parochiebestuur om de Goede
Herder kerk aan de eredienst te onttrekken, naar de bisschop
gestuurd. Op deze wijze kan de bisschop zich een goed beeld
vormen en een gewogen besluit nemen.
Hierbij nodigt het parochiebestuur alle gelovigen van de geloofsgemeenschap Dinxperlo uit voor de hoorzitting op:
woensdag 19 januari 2022 in de Goede Herder Kerk Dinxperlo,
aanvang 19.30 uur.

Weeksluiting

Nardi Geven en Greetje Seessing hebben aangegeven dat zij na
jarenlange verzorging van de weeksluitingen in verzorgingshuis Dr.
Jenny per 1 januari 2022 hun werkzaamheden zullen beëindigen. Het
is mooi geweest.
Nardi en Greetje: dank voor de vele keren dat jullie zijn voorgegaan en
onze geloofsgemeenschap hebben vertegenwoordigd!
Lees verder op pagina 31 over locatie Dinxperlo
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Gaanderen

Kerstmis

Doopviering

Afscheid koster Ton Jansen

Op zondag 3 oktober was er een doopviering
in de St. Martinuskerk.
Sophie Kemper, dochtertje van Martina Grgic
en Stefan Kemper en zusje van Silvano Elias
Kemper, werd gedoopt.
Familie Kemper-Grgic: hartelijk gefeliciteerd
met dit doopfeest en we wensen jullie een
gezegende toekomst samen.

Na de eucharistieviering van zaterdagavond
16 oktober werd Ton Jansen in het zonnetje
gezet.
Ton heeft afscheid genomen als koster in onze
kerk. Koster-zijn brengt vele taken en heel
veel werk met zich mee en de gezondheid van
Ton laat het niet meer toe om deze allemaal
goed te kunnen vervullen. En half werk past
niet bij Ton; vandaar het besluit - na ruim 16

Foto: Liesbeth Jansen

Onderhoud en ontdekkingen
Het zal u niet ontgaan zijn: het dak van de
St. Martinuskerk wordt gerepareerd. Omdat
door onze vrijwilligers op verschillende
plaatsen lekkages zijn geconstateerd en ook
het rapport van Monumentenzorg aangaf
dat reparaties noodzakelijk zijn, heeft ons
Parochiebestuur financiële middelen hiervoor
vrij gemaakt en kunnen de reparaties gerealiseerd worden.
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Foto: Ria Aarntzen

PCI in actie voor kerst-attenties
Elders in deze Vreugdebode kunt u lezen over onze Parochiële
Kerstactie. Voor alle geloofsgemeenschappen worden tasjes met
een leuke kerstattentie klaargemaakt en in de dagen voor kerst
uitgedeeld aan de mensen die juist in deze tijd een steuntje in de
rug goed kunnen gebruiken. U kunt hierbij aansluiten door een
financiële bijdrage over te maken op het rekeningnummer van de
Parochiële Caritas Instelling: IBAN nr.: NL54RABO 0159066085
t.n.v. PCI Maria Laetitia, inzake Kerstactie 2021. Of u doet een
bijdrage in onze collectekist, achter in de kerk. Dank u wel.
Ook is het mogelijk om extra boodschappen te doen voor mensen
die het financieel moeilijk hebben. Deze geven wij dan door aan de
Mini-Manna-Markt in Ulft en in Doetinchem.
Voor meer informatie over de spullen die de Mini-Manna-Markt
graag ontvangt, kunt u vinden in het algemene artikel over de
kerstactie van de Parochiële Caritas Instelling.
Hopelijk kunnen wij op deze manier, samen met u, veel mensen in
onze parochie, die het – op wat voor manier dan ook – moeilijk
hebben, fijne kerstdagen bezorgen.

Kinderviering

Deskundigen van de gemeentelijke en provinciale historisch-culturele dienst schatten deze
muurschilderingen van grote historische
waarde.
Er staan vele wapentekens en andere beeldmerken op de muur geschilderd. Deskundigen
gaan adviezen geven bij het restaureren en bewaren van deze waardevolle
muurschilderingen.
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Ton kreeg een mooie oorkonde en een vermelding in het Gouden Boek van onze kerk.
Wij wensen Ton en Liesbeth nog vele goede
jaren samen.

Als je eenzaam bent, wens ik je liefde.
Als je je down voelt, wens ik je vreugde.
Als je bezorgd bent, wens ik je vrede.
Als je je leeg voelt, wens ik je hoop.
Als je geen toekomst meer ziet, wens ik je licht.
Als je bang bent, wens ik je zegen.
Zalig Kerstfeest en een gezond en gezegend Nieuwjaar.

Ook in de pastorie worden de ruimten goed
onderhouden.
Bij de aanvang van een grote opknapbeurt van
de vergaderzaal/grote kamer in de pastorie
deden onze vrijwilligers een mooie ontdekking: onder het behang dat op de muren zat,
kwam prachtig schilderwerk tevoorschijn.

Foto's: Liesbeth Jansen

jaar - deze taak neer te leggen. Gelukkig blijft
Ton nog de nodige andere vrijwilligerstaken
in de geloofsgemeenschap vervullen.

In het weekend van 27/28 november
is de Advent begonnen; de voorbereidingstijd voor Kerstmis.
Elke week gaat er een kaarsje meer
branden en wordt het een beetje lichter.
Licht in de duisternis; dit is ook het thema
van de kerstviering op Eerste Kerstdag,
verzorgd door het koor Liberate.
Vóór deze kerstviering zijn er op kerstavond eerst nog twee vieringen:
24 december om 17.00 uur, een gezinsviering; de voorganger is
pastoor Pauw. De kinderen worden uitgenodigd om samen met
Melchior op zoek te gaan naar de Ster van Bethlehem.
24 december om 19.00 uur, plechtige kerst-eucharistieviering; de
voorganger is pastoor Pauw en het gemengd koor onder leiding
van Ben Simmes verzorgt de zang.
25 december om 09.30 uur, eucharistieviering ‘Licht in de duisternis’. Voorganger is pastoor Pauw en de zang wordt verzorgd door
het koor Liberate, onder leiding van Harry Thissen.
25 december om 15.00 uur, Kindjewiegen, een ongedwongen
speurtocht naar de stal voor de allerkleinsten met hun ouders.
Lectoren zijn: Marieke Salemink, Karien Helmink en Joyce Jansen.

Vrijwilligers Jan Thus en Bennie Thuis aan
het werk.

Zaterdagavond 30 oktober was er een
eucharistieviering speciaal voor kinderen. Het thema van de viering was:
‘Houd van God en van je naasten als
van jezelf’ .
De kinderen werden uitgenodigd om op
te schrijven welke woorden bij ons hart horen en de hartjes daarna te
versieren. Liberate verzorgde de zang, voor het eerst onder leiding van
hun nieuwe dirigent Harry Thissen.

Vleugelconcerten, vier keer succesvol
Vier goed bezochte benefiet-zondagmiddagconcerten in september en
oktober leverden een mooie financiële bijdrage op voor de aanschaf
van de nieuwe vleugel voor onze kerk.
De 'Ben-Simmes-koren': Berghs Vocaal, het Gaanderens Mannenkoor,
Con Spirito, de Ulftse Nachtegalen, Luscinia en het Gemengd Koor St.
Augustinus-Martinus zetten belangeloos hun beste beentje voor. De
solisten Pauline Lotichius (dwarsfluit), Jelmer Simmes (viool) en Julian
Simmes (piano) maakten de concertbeleving nog feestelijker voor het
ruim toegestroomde publiek.
De hoofdrol was voor onze nieuwe aankoop en Ben Simmes heeft
laten horen dat deze mooie vleugel haar geld waard is. Het streefbedrag van 1.000 euro is ruimschoots bijeengebracht! Nogmaals
hartelijk bedankt voor uw komst en uw bijdragen!
Michiel Pouwels

Allerzielen
Op 2 november zijn onze geliefde overledenen herdacht in twee sfeervolle herdenkings- en gebedsvieringen. Zowel de Urnenbegraafplaats
op het Monicakerkhof als de begraafplaats achter de St. Martinuskerk
was deze avond prachtig verlicht door de vele kaarsen die er brandden.
Alle vrijwilligers die druk zijn geweest om de kerkhoven zo mooi te
verzorgen: hartelijk bedankt.
Ook de lectoren, Leny Helmink en Karin Pouwels, bedankt. Anne-Marie
Weber-Leuverink en Frank Sessink, die de intermezzo's op het
Monicakerkhof verzorgden, het gemengd koor dat de liederen tijdens
en na gebedsviering in de kerk verzorgde, de kosters, de koffiewerkgroep en alle vrijwilligers achter de schermen: bedankt!

Overleden

Woensdag 22 september 2021 is overleden Theo Hilderink, sinds
23 november 2011 weduwnaar van Annie Hilderink-Derksen, in
de leeftijd van 78 jaar.
Dinsdag 28 september was er gelegenheid om afscheid van hem te
nemen. De uitvaartdienst heeft in besloten kring plaatsgevonden.
Moge vele mooie herinneringen aan hem, het verlies van Theo
verzachten.
Dinsdag 5 oktober 2021 is overleden Hennie Ruiken, Henricus,
Wilhelmus, Jozef, sinds 2015 weduwnaar van Mientje RuikenElshof. De heer Ruiken is 92 jaar geworden.
De familie Ruiken woonde aan de Steverinkstraat in Gaanderen.
De laatste maanden woonde Hennie in Den Es in Varsseveld.
Hennie heeft jarenlang als vrijwilliger gewerkt aan het onderhoud
van de begraafplaats bij de St. Martinuskerk in Gaanderen en was
daar ook een trouwe collectant.
Maandag 11 oktober was voor hem de gezongen uitvaartviering
in de St. Martinuskerk waarna hij werd begraven op de begraafplaats naast de kerk. Moge hij rusten in vrede.
Woensdag 20 oktober 2021 is overleden Marietje Elshof-Stroet,
Maria Grada Rika, in de leeftijd van 85 jaar. Mevrouw Elshof
woonde aan de Steverinkstraat 62 in Gaanderen. De laatste
maanden woonde ze in Zorgcentrum de Meulenbeek in Ulft.
Zondagmiddag 24 oktober was er gelegenheid om afscheid van
haar te nemen en de familie te condoleren in de St. Martinuskerk
in Gaanderen.
Dinsdag 26 oktober was voor haar de crematieplechtigheid
in besloten kring, in Yardenhuis Doetinchem. Moge Marietje
opgenomen zijn in het Huis van onze Hemelse Vader.
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Doetinchem

Kindje Wiegen en Kerstherberg samen
(Kerst-inn), ook dit jaar?

Anne-Marie van Os
'Het geloof is voor mij steeds weer een thuiskomen'
Doordat ik opgroeide tussen oude mensen
in de buurt, die we allemaal oom en tante
noemden, voel ik me ook thuis tussen ouderen
en voelt het of ik hun taal spreek.”

Het gesprek voor dit geschreven portretje
liep vlot van stapel met een terugblik op
de eucharistieviering van 3 oktober, waarin
Ton Sedee de gouden erepenning van de
Gregoriusvereniging opgespeld kreeg. Ton was
50 jaar organist. Van enkele gasten hoorde ik
na afloop dat de lector een mooie stem had
en de teksten heel goed had gelezen. Dat was
Anne-Marie van Os. Zij: „Dat treft, Ik ben een
fan van Ton. Zijn ‘U zij de Glorie’ brengt mij
terug naar mijn jeugd, toen ik een buurman
dat lied vaak op zijn orgel hoorde spelen. Ik
vind het heel mooi, nog steeds. Ik denk graag
aan die tijd en die buurt, waar weinig veranderde en de mensen veel tijd voor elkaar
hadden. Ben gelovig opgevoed. Mijn ouders
hebben enkele Paulusreizen gemaakt. Het
geloof, de dagelijkse gebeden, het was voor
hen vertrouwd, het hoorde er gewoon bij, zo
ook voor mij; ik zong in het kinderkoor. Het
geloof is voor mij steeds weer een thuiskomen.
Ik voel me omarmd en nooit terechtgewezen.

Het blijkt dat het lezen als lector de activiteit
is die Anne-Marie het liefst doet. „Ik bereid
me er graag en goed op voor. En het helpt me
helemaal betrokken te zijn bij de viering. Wat
ik ook graag doe, is het koffie schenken na
de viering. Het is fijn om samen met andere
vrijwilligers de mensen een lekker kopje koffie
of thee te geven. Het wordt ook erg gewaardeerd en de sfeer is gezellig.”
Ze heeft ook nog een derde plaats in het rijtje
van meest favoriete taken als vrijwilliger, te
weten die van misdienaar. Die aanduiding
verkiest ze boven het woord acoliet.
„In mijn herinnering ben ik in 2006 begonnen
bij de doopwerkgroep. Die hield zich bezig
met het voorbereiden op de doop. Dat doet nu
de doopheer. Ik denk dat de mensen in de kerk
het meest in aanraking komen met wat de
Werkgroep Familievieringen doet, een groep
van vier personen die goed samenwerken en
elkaar aanvullen. Het is een hechte groep:
behalve ik zitten daar Rianne Lendering,
Chantal van der Sanden en Marieke Kikkers
in. We hebben vertrouwen in elkaars kunnen
en vinden elkaar in ons geloof.”
De familievieringen bestaan al ettelijke
jaren en hebben hun oorsprong in de
H.- Geestparochie. Ze worden vooral gehouden met Kerstmis, in de Goede Week, met
Pasen, bij het einde van het schooljaar en

Begraafplaats De Vredehof, Emmastraat
De eerste fase van het ruimen van ruim 700 graven op De Vredehof aan
de Emmastraat is afgerond; de nabestaanden van de daar begraven
personen zijn niet bekend bij ons. Uit vak D zijn 113 graven, onder barre
weersomstandigheden, geruimd. In de volgende fase zullen ongeveer
150 graven worden voorzien van een sticker. Via die sticker hopen we
in contact te komen met nabestaanden. Dat is belangrijk in verband
met verlenging van de grafrechten, betaling van kosten voor het onderhoud van de begraafplaats en eventuele ruiming van het graf. Op welke
graven een sticker komt, is nog niet precies bekend, maar op het publicatiebord op de begraafplaats zal daar melding van worden gemaakt.
De volgende ruiming is naar verwachting eind 2022 of begin 2023.
Verzoek aan de nabestaanden om, liefst zo snel mogelijk, te reageren,
zodat we tot overleg kunnen komen. Wanneer binnen één jaar geen
reactie binnen is, zullen we het desbetreffende graf moeten ruimen.
Bent u nabestaande of kent u een nabestaande, bel dan de centrale
administratie van onze parochie; telefoon: 0315 - 34 20 44; bellen kan
op woensdag en vrijdag tussen 9.00 en 11.30 uur.
Namens de Locatieraad & Pastoraatsgroep, Hans Diks
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bijvoorbeeld als startviering in september. Het
zijn volledig door de werkgroep voorbereide
en geleide vieringen met veel betrokkenheid
van de kinderen met eigen bijdragen en de
zang door The Singing Kids onder leiding
van Leny Verbeek. „Vanuit de Werkgroep
Familievieringen ben ik in de Werkgroep
Eerste Heilige Communie gekomen; ik stop
daar nu mee.”
Naast de familievieringen verzorgt de genoemde werkgroep de Kindernevendiensten. We
nemen de kinderen mee uit de viering en
vertellen hun het Evangelieverhaal in aangepaste vorm. Ze verwerken het verhaal op hun
eigen manier. De Kindernevendiensten verzorgen we bijvoorbeeld in de Advent.
Sinds de grote vakantie kennen we de
maandelijkse gezinszondag, een initiatief
van pastor Paulus Tilma. Anne-Marie: „Daar
komen sommige van de genoemde activiteiten in samen. Met andere woorden, de
familievieringen en de Kindernevendiensten,
zoals de werkgroep die verzorgde, gaan in
deze nieuwe vorm op. Ik hoop en wens van
harte dat de gezinszondag uitgroeit tot een
geslaagde vorm van catechese en liturgie voor
de kinderen.”
“In het algemeen gesproken, hoop ik dat
mensen zich thuis voelen in de kerk. Om de
mensen gaat het! Ik zou graag willen dat
na corona alles weer vertrouwd zal zijn voor
steeds meer mensen.”
Gerard Bomers
Foto: Ton Harbers

Beste jongens en meisjes,

Kindernevendienst Advent-Kerstviering
Ook dit jaar bereiden we ons voor op Kerstmis: het kindje wordt
geboren, groot feest! Dat moet worden voorbereid. Wij doen dat
samen met jullie. In de Adventsperiode, van 28 november tot 19
december, houden we tijdens de eucharistievieringen weer kindernevendiensten. We komen vier zondagen samen om te lezen uit de Bijbel
en te knutselen. De eerste Kindernevendienst is op zondag 28 november om 11.00 uur. Jij komt toch ook?
Vrijdag 24 december is het kerstavond. Om 18.00 uur is de familiekerstviering. Die mag je niet missen: het kindje Jezus wordt geboren,
waar we ons vier zondagen tijdens de Kindernevendienst op hebben
voorbereid.
Drum- en Showfanfare DES zorgt samen met kinderkoor The Singing
Kids in deze viering voor muziek en zang. Daar hebben we jou, papa,
mama, opa en oma ook bij nodig, een warm welkom voor het kerstkind! Tot ziens in de Kindernevendienst en de kerstviering!

Corona maakt ook dit jaar alles anders, ook Kindje Wiegen en de
Kerstherberg op Eerste Kerstdag, beide samen Kerst-inn geheten. Er
staat, nu we dit schrijven, 15 november, nog niets vast. De eventuele inlegvellen in deze Vreugdebode - die worden later geschreven
- bevatten de meest actuele informatie. Houd voor het aller-actueelste
de Nieuwsbrief op de parochiewebsite in de gaten. Een uitgeprinte
versie van de Nieuwsbrief ligt achter in de kerk.
Kindje Wiegen
Je wordt meegenomen in het kerstverhaal. Je kunt je verkleden, een
kaarsje opsteken, enz. De duur is ongeveer 45 minuten. Anders dan
anders niet centraal, maar in ‘bubbels’. Gezinnen die hun Eerste
Kerstdag samen beleven: een rondgang langs verschillende bijzondere
plekjes en genieten van chocolademelk en versnaperingen.
Opgeven bij het secretariaat van onze kerk; zie voorlaatste pagina;
liefst bellen, mailen mag ook. Geef in verband met spreiding van de
drukte aan wanneer u wilt komen; het gaat per kwartier tussen 13.30
en 15.30 uur.
Kerstherberg
Net als vorig jaar is er geen kerstdiner, maar een kerstbrunch. Alleen of
alleen met uw partner en zoekt u samenzijn? Geef u op voor de kerstbrunch. Over het hoe en wat ontvangt u nadere mededelingen. Om
13.30 uur begint het; de inloop is vanaf 13.00 uur. Geef u telefonisch
op bij ons secretariaat.
Maar vooral: volg de meest actuele informatie zoals boven aangegeven.

Oliebollenactie, ook dit jaar?
Het vraagt enige aanpassing, maar ook dit jaar organiseren we de
oliebollenactie. Het kan net als vorig jaar niet op dezelfde manier gaan
als voor de coronapandemie, met afhaal en een gezellige zit in een
tent op het parkeerterrein van de pastorie. We doen het net als vorig
jaar coronaproof!
De oliebollen en appelbeignets van meesterbakker Aloys Lurvink
kunnen op vrijdag 31 december tussen 10.00 en 14.00 uur worden
afgehaald in het portaal van de Paskerk. Rondom vuurkorven buiten
het portaal wordt glühwein en chocolademelk geschonken. Mede door
uw komst wordt het zeker gezellig. We nodigen u uit: doe mee aan de
traditionele en sfeervolle oliebollenactie. De netto-opbrengst gaat dit
jaar in de kas van onze locatie, die door het coronavirus is aangetast.
De deadline voor de kopij van dit nummer was 15 november. Mogelijk
is de informatie in dit stukje onvolledig of onjuist, omdat de plannen
inmiddels misschien veranderd zijn of de actie zelfs niet doorgaat. Bij
het wel doorgaan treft u de in deze Vreugdebode ingestoken flyer aan.
Daar leest u de volledige informatie over de oliebollenactie.
We hopen dat het een geslaagde
oliebollenactie wordt!
Namens de werkgroep,
Martin Liefrink

Paulus Tilma, Lenie Verbeek, Marjan Hakvoort

Ton Sedee 50 jaar organist
In Vreugdebode nr. 5 hebt u kunnen lezen over het gouden
jubileum van Ton Sedee als organist. Hij woont sinds september
1971 in Doetinchem en was vanaf het eerste weekend organist,
eerst in de H.-Geestkerk, later in de Paskerk.
Zondag 3 oktober speldde pastoor Hans Pauw hem het gouden
ereteken van de Gregoriusvereniging op.

Gedoopt
- Siënna Hoekstra, Sumatraplein 32, Doetinchem
- Sophie Kemper, Keppelseweg 35, Doetinchem

Overleden
-

Adrianus Hoogstad, 76 jaar, Mullerstraat 2
Bennie Keuben, Schavenweide 6-12, 		
Gusta Roose-Thijssen, Paul Krugerlaan 27,
Bertus Bos, Tjalmastraat 1-01,		
Bennie Wissink, Antillenstraat 52,		
Odina Vogels, Schavenweide 2,		
Joke Evers-van Haeren, voorheen Torenallee 24,
Henk Reumer, Schavenweide 2,		
Henk Geutjes, Robert Schumanplein 47,
Harrie Schoenaker, Oude Rozengaardseweg 93,
Hans Vogels, Schavenweide 2, 		
Jan van Nooijen Kooij, Einthovenlaan 3,

74 jaar
83 jaar
86 jaar
91 jaar
86 jaar
87 jaar
88 jaar
78 jaar
81 jaar
86 jaar
89 jaar

Chantal van der Sanden
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Terborg

Etten

Wat betekent Kerstmis?

Kerstmis

De K is van kindje.
We vinden het fijn om te kijken naar het kleine Kindje in
de kribbe.
Misschien willen wij ook lijken op dat kindje Jezus,
dat zoveel geluk en vrede bracht.

Gendringen - Megchelen - Netterden
Vervolg van pagina 25 over locatie Dinxperlo

Jubileumviering

Inzamelen levensmiddelen

Op 7 november, de feestdag van de Heilige Willibrord, heeft de
geloofsgemeenschap van Dinxperlo op een feestelijke wijze het
55-jarig bestaan van de Goede Herder Kerk gevierd. In een goed
gevulde kerk ging pastoor Pauw ons voor in de eucharistie.
Het kerkkoor van Dinxperlo en het koor van de St. Michaëlskirche
uit Suderwick verzorgden op magistrale wijze de zang, met orgelbegeleiding van Anita Simmes.
Na de viering was er koffie met taart voor iedereen, gevolgd door
een hapje en een drankje. Dit bijzonder gezellige samenzijn,
boordevol leuke gesprekken en herinneringen, werd pas ruim na
het middaguur beëindigd. Het was een mooie 11e lustrumviering.

De E van eenzaam.
Ook in deze tijd is er veel verdriet en eenzaamheid.
Kerstmis zegt ons: niemand mag in de kou blijven staan.
De R van rijk.
Je denkt dan meteen aan geld en goed,
maar het kan ook rijk zijn van vreugde,
rijk, diep in je hart.
Kerstavond 24 december om 17.00 uur is de kerstgezinsviering. De
eucharistieviering wordt voorgegaan door pastor Marcel Smits en
de zang wordt verzorgd door vrouwenkoor Con Brio. Bij het schrijven van dit artikel is het nog onzeker of het volledige koor zijn
medewerking aan deze viering kan verlenen. We houden u op de
hoogte via Facebook, de website, of indien uw mailadres bekend is,
via de mail. Wilt u op de hoogte worden gehouden, stuur dan een
mail naar: rketten@mlparochie.nl.
Eerste Kerstdag begint de eucharistieviering om 11.00 uur. De
voorganger is pastor Paulus Tilma en de zang wordt verzorgd door
het kerkkoor. Zij zijn volop bezig met de voorbereidingen voor deze
viering. Gezongen wordt de vierstemmige mis van Jos Gruber.
Daarnaast een paar mooie kerstliederen waaronder natuurlijk
Stille Nacht van Gruber, Transeamus, Kerstbeleving en tot slot de
Kerstcantate van C.J.M. Merkx. Ook dit alles onder voorbehoud van
de eventuele nieuwe maatregelen in verband met het coronavirus.
Foto: Ans Jansen

Allerzielenviering zondag 31 oktober
Tijdens de Allerzielenviering op zondag 31 oktober werden de parochianen uit onze geloofsgemeenschap herdacht die het afgelopen jaar
zijn overleden. Er werden mooie teksten uitgesproken en de viering
werd muzikaal ondersteund door het kerkkoor onder leiding van Ferdi
Cornelissen en organist Anita Simmes.
Hartelijk dank aan allen die hebben mee gewerkt aan deze viering!
Foto: Sjoerd Jansen

De S van soldaten.
Er zijn er zoveel over de wereld.
Oorlog en vechten! Waarom?
Het Kerstkind leert ons:
vrede op aarde voor alle mensen.
De T van thuis.
Thuis is geborgenheid, gezelligheid en saamhorigheid.
Niet alleen met kerstmis, maar altijd.
De M van Maria,
de moeder van Jezus.
Het is ook de M van alle moeders,
die zorg hebben voor hun kinderen.
De I van iedereen.
Kerstmis is er voor elk van ons.
Je huis en hart open zetten voor iedereen,
want we hebben elkaar nodig!
De S van stilte en sfeer.
Stil staan bij verdriet en bij vreugde.
Stil worden van geluk, sprakeloos van een wonder.
Het wonder van de geboorte van het Kindje Jezus.

Mocht u overigens zelf een steuntje in de rug kunnen gebruiken of
is er een medemens die wij blij kunnen maken met een levensmiddelenpakket? Schroom niet: laat het ons weten! U kunt een briefje
in de bus doen bij De Huiskamer of een mail sturen aan rkterborg@mlparochie.nl.
Werkgroep Nieuw Begin, Jos Kunze
Foto: Jos Kunze

Overleden
De locatieraad wenst u allen
een Zalig Kerstfeest en een
gelukkig en gezond 2022!

Tot en met 15 november vierden de volgende 80-plussers
van onze geloofsgemeenschap hun verjaardag:
- De heer T.W. Schuurman
28 september 89 jaar
- Mevrouw B.W.G. Bosman-Meijer
7 oktober
83 jaar
- De heer B.J.M. Slutter
12 oktober
87 jaar
- Mevrouw J.W.M. van Loon-te Kaat 14 oktober
82 jaar
- Mevrouw H.B.A. Wellink-Kemperman 28 oktober
83 jaar
- Mevrouw A.W.A. Geurts-Sessink
29 oktober
85 jaar
- Mevrouw A.M.E. Theunissen-Bosman 30 oktober
87 jaar
Namens de geloofsgemeenschap, van harte gefeliciteerd!
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Iedere woensdagochtend tussen 10.00 uur en 12.00 uur kunt
u houdbare en goed verpakte levensmiddelen afgeven bij De
Huiskamer aan de Hoofdstraat 39.
Wij gaan zorgen voor een extra afgiftemogelijkheid en wel op
maandag 13 december van 16.00 uur tot 19.00 uur. Zet u het in uw
agenda? Wij zien u dan graag in De Huiskamer.

Zalig Kerstfeest voor iedereen.

Verjaardagen
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Aan de vorige Vreugdebode hadden wij een inlegvel toegevoegd
met het verzoek om levensmiddelen te doneren. We hebben de
afgelopen weken behoorlijk wat binnengekregen, een kleine selectie daarvan ziet u op bovenstaande foto.
Iedereen die gehoor heeft gegeven aan onze oproep: hartelijk dank!
Inmiddels zijn ook al meerdere alleenstaanden en gezinnen voorzien
van een levensmiddelenpakket. Natuurlijk kan men terecht bij de
Voedselbank, maar helaas zijn er altijd nog mensen die niet aan de
criteria voldoen - of gewoon de weg niet weten - en die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Uw hulp is nog steeds welkom!

- De heer F. van Dam		

74 jaar

Verjaardagen
De afgelopen periode vierden de volgende 80-plussers van onze
geloofsgemeenschap hun verjaardag:
- Mevrouw H. Overkamp-Volman		
88 jaar
- Mevrouw C. Kaak				
94 jaar
- Mevrouw Th. Schuurman-Niesink			
86 jaar
- De heer J. Zweers				
85 jaar
- De heer B. Slutter				
87 jaar
- Mevrouw H. Mathijssen-ten Back			
91 jaar
- Mevrouw W. Hammecher-Verstege			
87 jaar
- Mevrouw B. Hogenkamp-Nijs			
89 jaar
- Mevrouw M. Willemsen-Douma			
88 jaar
- Mevrouw H. Hendriksen-Wieskamp			
89 jaar
- Mevrouw S. Becking-Tiemann			
85 jaar
Namens de geloofsgemeenschap, van harte gefeliciteerd!

Kerksluiting
In drie sessies, voor het koor, de vrijwilligers en parochianen,
heeft pastoor Hans Pauw via een power-pointpresentatie tekst
en uitleg gegeven over het voorgenomen besluit en de procedure
die moeten leiden tot onttrekking van De Goede Herder Kerk aan
de erediensten per 17 april 2022. Men had een luisterend oor, er
werden kritische vragen gesteld en opmerkingen gemaakt, die
pastoor Pauw zoveel mogelijk heeft beantwoord. Hij werd daarbij
terzijde gestaan door leden van het parochiebestuur.
Op 19 januari 2022 vindt de formele hoorzitting voor de parochianen plaats waarbij eventuele bezwaren kenbaar gemaakt kunnen
worden. Deze kunnen medebepalend zijn voor het uitbrengen van
het decreet door de bisschop.

Allerzielenviering
Op bijzonder ingetogen wijze zijn in De Goede Herder kerk
tijdens de Allerzielen-gebedsviering al degenen herdacht die
in de geloofsgemeenschappen van Breedenbroek en Dinxperlo
in het afgelopen jaar zijn overleden en zoveel eerder in tijd.
Het kerkkoor heeft de viering, verzorgd door de werkgroep, op
invoelende wijze muzikaal ondersteund.
Nabestaanden hebben gedenkkaarsen en gedachteniskruisjes na
afloop in ontvangst kunnen nemen.

Verjaardagsactie
Per 1 januari 2022 zullen Ellen en Vincent Geven na 30 jaar
stoppen met hun werkzaamheden voor de verjaardagsactie. Het
was mooi zo. Ook de sterke terugloop van deelnemers en van
rondgangers was mede reden om te stoppen. Ellen en Vincent:
heel veel dank voor jullie jarenlange inzet!
Per 1 januari 2022 zal met Ellen en Vincent ook de verjaardagsactie ophouden te bestaan.
Wij willen alle bezorgers van de actie-enveloppen van harte
bedanken voor hun inzet en medewerking.
Alle
aangekondigde
vieringen en activiteiten zijn
onder voorbehoud vanwege
mogelijke aanpassingen van de
coronamaatregelen.
Voor actuele informatie: zie
onze website, nieuwsbrief of
Facebookpagina.
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Silvolde - Varsseveld

Ter informatie bij onze vieringen

SILVOLDE

Het pastoraat van nabijheid
Onder dit motto zijn we als geloofsgemeenschap in 2018 een ambitieus pastoraal programma gestart. Dankzij de financiële steun van onze
parochianen en met de hulp van een groot aantal vrijwilligers kunnen
we nog ieder jaar verder werken aan dit programma.
Zo zijn we op het gebied van de liturgie heel actief. Elke eerste zondag
van de maand en op kerkelijke hoogtijdagen komen wij in gebedsdiensten bij elkaar. Een mooi voorbeeld hiervan is de Allerzielenviering op 2
november waarin we onze overledenen herdenken. De viering is altijd
druk bezocht, raakt mensen persoonlijk en krijgt een hoge waardering
om haar inspirerende, persoonlijke karakter vol woorden van troost.
Wij zoeken in onze vieringen naar verbondenheid met God en elkaar.
We lezen de blijde boodschap uit het evangelie, bidden en zingen en
putten daar kracht en troost uit.
Ondanks corona zijn we doorgegaan met onze vieringen en door het
streamen ervan bleven we op digitale wijze met elkaar verbonden.
Gelukkig konden we vanaf september weer samenkomen. Wel zijn we
doorgegaan met het uitzenden van de vieringen via livestream op de
website: https://kerkdienstgemist.nl/stations/531, waarop u de vieringen ook terug kunt kijken. Het doet ons goed te zien dat gemiddeld
40 tot 50 bezoekers via de website bij onze vieringen aanwezig zijn.
Ook op andere terreinen van ons kerkelijk leven zijn we met elkaar
verbonden gebleven. Zo wordt de Vreugdebode nog altijd bij 900
gezinnen rondgebracht en is het onderhoud van ons prachtige kerkhof
doorgegaan. Nog altijd helpen we mensen in nood en is er – vaak in
stilte – aandacht voor wie ons zoekt.
Deze pastorale activiteiten willen we in 2022 en volgende jaren voortzetten. Daarom nodigen we u als parochianen uit de Actie Kerkbalans
2022 tot een succes te maken onder het motto: Geef vandaag voor de
kerk van morgen.
Uw bijdrage hebben we vooral nodig om in ons prachtige kerkgebouw
met zijn monumentale uitstraling en het karakteristieke soevereine
interieur te mogen blijven vieren. Hiervoor moeten we onder andere
de huur van € 15.000 aan de Coöperatie betalen. Ook zijn er kosten
aan de verbondenheid met de parochie en het bisdom Utrecht.
Daarvoor is minimaal eenzelfde opbrengst als vorig jaar nodig namelijk
€ 24.000.
We kunnen op dit moment nog geen plan maken voor het veilig
ophalen van de enveloppen. We willen aansluiten bij de richtlijnen van
het RIVM en de pandemie heeft ons geleerd dat dit maatwerk vraagt
op het gepaste moment. In de brief bij de Actie Kerkbalans die u medio
januari ontvangt, geven we aan op welke wijze wij de retourenveloppen terughalen.
Tot slot
In het verleden kende onze geloofsgemeenschap vaker moeilijke
tijden. Iedere keer stond die geloofsgemeenschap klaar om ruimhartig
en naar vermogen bij te dragen. Wij vertrouwen erop dat dit voor de
Actie Kerkbalans 2022 niet anders zal zijn.
Met uw goede en welkome financiële ondersteuning maakt u het
mogelijk samen verder te bouwen aan het pastoraat van nabijheid als
de verbindende factor in Silvolde.
Allen een Zalig Kerstfeest en een voorspoedig 2022 gewenst.
De locatieraad H. Mauritius-geloofsgemeenschap Silvolde
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U kunt alle vieringen in het Mauritiusgebouw meebeleven via de
livestream Geloofsgemeenschap H. Mauritius - Kerkdienstgemist
https://kerkdienstgemist.nl
stations/531-Geloofsgemeenschap-H-Mauritius
Dezelfde link geeft u de mogelijkheid een dienst terug te kijken.

Gebedsdienst 16 januari

bij de start van de week van gebed voor eenheid

Actie Kerkbalans
Informatie over de Actie Kerkbalans vindt u in het algemene gedeelte
van deze Vreugdebode.
De envelop Actie Kerkbalans 2022 ontvangt u bij het eerste nummer
van de Vreugdebode in 2022.

Viering Kerstavond

‘Bloeien in de nacht’, dat is het thema van
deze viering
Bloeien in de nacht, kan dat? Iemand gaf ooit als antwoord:
‘In de donkerste tijd van het jaar vieren wij het feest van het licht.
Je moet het lef maar hebben. Nog lang geen lente, hoe ver nog de
zomer - en wij spreken over nieuw leven, hoogste bloei. Honger, dorst,
onrecht wereldwijd. En wij zingen van vrede. Vrede op aarde. Je moet
het lef maar hebben. Wat beweegt ons? Een onuitroeibare droom. Een
droom die ontspringt aan de diepste lagen van onze ziel.
Kerst vier je tegen beter weten in. Alle reden om de hoop op te geven.
Maar je weet beter, nóg beter. In naam van de droom vier je de
overwinning van het licht. Licht dat altijd en eeuwig weer doorbreekt.’
En... ook in de nacht bloeien bloemen.
Van harte welkom in onze viering op kerstavond op 24 december om
19.00 uur.

Viering 9 januari: veel heil en zegen
Als wij elkaar op 9 januari in gebed ontmoeten, hebben we de wens
om heil en zegen al vaak uitgesproken en mogen horen. De wens
dat het nieuwe jaar ons veel geluk mag brengen en dat onze wegen
mogen gaan met de zegen van Onze Vader.
Verblijd u in de Heer, zingen de Görgelpiepen uitnodigend als we licht
branden op de menora. Verblijd u, want God gaat met ons in het blijde
nieuws van Kerstmis, het Kind ons geboren, dat ons de weg wijst in
het leven. Wij danken voor wat dit 2021 aan goeds bracht en dragen
mee wat het jaar maakt tot een jaar vol pijnlijke herinneringen en
gemis. Hoe dan ook vragen we God ons op te tillen als we het zwaar
hebben en in de mensen om ons heen zijn aandacht te laten zien. En
laat waar zijn dat we ieder op onze manier een glimp van Gods liefde
laten oplichten.
We nodigen u uit voor de gebedsviering van 9 januari 2022 om 10.00
uur waarin kleinmannenkoor De
Görgelpiepen de zang verzorgt.

Doe mee aan de Actie
Kerkbalans

2022

De coronapandemie bezorgt ons allen opnieuw zorgelijke en onzekere
tijden. Het is bijna onmogelijk plannen te maken voor 2022, maar in
januari staat de Actie Kerkbalans - hoe dan ook - weer op de agenda:
van 15 t/m 29 januari 2022.
We schrijven dit artikel half november en zien dat het aantal besmettingen in Silvolde, zoals overal in het land, verder oploopt. We hopen
dat de aangepaste maatregelen inclusief de boosterprik het tij keren
en - zeker de ouderen onder ons - verlichting brengen.
De impact van corona op de samenleving en dus ook op onze geloofsgemeenschap is heel groot. Juist nu kan ons het geloof kracht geven
en tot troost zijn. De kernwaarden van ons geloof zijn immers de hoop
die in ons leeft en de verbondenheid met God en elkaar. God is als een
goede herder die zijn kudde ook in deze moeilijke tijd beschermt. Hij
geeft ons de nodige kracht en energie bij alle onzekerheid en zorgen,
de moed om vol te houden.

VARSSEVELD

Tijdens de Week van gebed voor eenheid van christenen 2022 staan
christenen vanuit de hele wereld stil bij de ster van Bethlehem, een
licht dat schijnt in het duister en de weg wijst naar Jezus. Het thema
komt uit het tweede hoofdstuk van het Mattheüs-evangelie, waarin
het verhaal wordt verteld van magiërs die een bijzondere ster zagen
en deze volgden. De ster bracht hen bij Jezus Christus. Je zou kunnen
zeggen dat we als christenen worden aangemoedigd om als die ster
te zijn en anderen te wijzen naar Jezus. Onze verdeeldheid maakt het
echter moeilijk om zelf een licht in het duister te zijn. Daarom is het
belangrijk om voor eenheid te blijven bidden.
„Het thema is toepasselijk in deze tijd”, vertelt Christien Crouwel,
algemeen secretaris van de Raad van Kerken. „We leven in een wereld
die hunkert naar licht in de duisternis. De wereldwijde coronapandemie
en de economische, politieke en sociale crises die daaruit voortvloeien,
hebben dat eens te meer laten zien. De ster van Bethlehem nodigt ons
uit om samen op zoek te gaan naar Christus die het licht der wereld is.”
De Oecumenische Werkgroep Silvolde nodigt u uit voor de gebedsdienst
op zondag 16 januari om 10.00 uur in de Protestantse kerk in Silvolde.
Wij vragen u er rekening mee te houden dat we als gevolg van de
corona-pandemie maatregelen moeten nemen.
Beeld: Raad van Kerken

Wij wensen u
een Zalig Kerstfeest en
en Zalig Nieuwjaar
Liesbeth, Mies , Harry en Henk
Locatieraad Laurentiusgemeenschap

Beleef het kerstverhaal op
zondag 19 december

Herdertjestocht
In 2019 is de herdertjestocht in Silvolde met veel enthousiasme
ontvangen. Ook de spelers hebben er met veel plezier aan gewerkt om
het tot een succes te maken. Graag zouden wij ook dit jaar weer zo’n
kerstspel op touw willen zetten maar… op het moment van schrijven van dit stukje is nog allerminst duidelijk of de regels in verband
met corona niet aangescherpt gaan worden. Door deze onzekerheid
kunnen we nu nog geen definitief besluit nemen over het doorgaan
van de herdertjestocht.
Als het doorgaat, zullen we dit zeker overal bekendmaken, zoals in de
weekkrant en op de website van de Parochie Maria Laetitia.

Overleden

30-09-2021
J.C. Schreur-Bokken
16-09-2021
C.J.M. Geerts-Bieleveldt
15-10-2021
B. Vonk
15-10-2021
A.A. Camporelli
21-10-2021
H.T. Holthausen
25-10-2021
R.W.C. Lankamp-Ebbers
05-11-2021
W.B. Epping-Rensen
09-11-2021
T.G.M. Heuvels-ten Have
Wij bidden voor hun eeuwige rust en wensen hun familie veel
sterkte en kracht voor de komende tijd.
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Parochie Maria Laetitia

Adressen en bankgegevens van de geloofsgemeenschappen Parochie Maria Laetitia
Azewijn - H. Mattheus
Mattheusplein 1, 7045 AC Azewijn
E-mail: rkazewijn@mlparochie.nl
NL89 RABO 0374 6064 39
Breedenbroek - HH. Petrus en Paulus
Terborgseweg 30, 7084 AJ Breedenbroek
E-mail: rkbreedenbroek@mlparochie.nl
NL88 RABO 0310 4000 23
Secretariaat: eerste woensdag van de maand
van 10.00 - 12.00 uur.
Dinxperlo - De Goede Herder
Allee 58/A, 7091 AM Dinxperlo
E-mail: rkdinxperlo@mlparochie.nl
NL17 RABO 0313 9044 56
Secretariaat: woensdag van 10.00 - 11.00 uur en
vrijdag van 10.00 - 11.00 uur.

tel. 0314 - 65 12 56

tel. 0315 - 65 12 84

tel. 0315 - 65 14 96

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
Rekeningnummers 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
Rekeningnummers 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.
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.

tel. 0315 - 32 32 23

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).
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Megchelen - H. Martinus
Past. Mölderstraat 2, 7078 BB Megchelen
E-mail: rkmegchelen@mlparochie.nl
NL62 RABO 0132 7006 62
Netterden - H. Walburgis
Netterdensestraat 8, 7077 AB Netterden
Contactadres: Frank Simmes
E-mail: rknetterden@mlparochie.nl
NL67 RABO 0326 6138 54.

tel. 0315 - 37 76 58

PEDICUREPRAKTIJK
LIDY VAN DER EERDEN
			
			 06 - 81 72 12 72
			 vdeerden1@outlook.com

tel. 0315 - 38 61 09

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
E-mail: rkvarsseveld@mlparochie.nl
Secretariaat: H. Damen,
Graaf van Lohnstraat 35, 7051 CB Varsseveld.
NL69 RABO 0364 8884 66.
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Al 140 jaar staat familiebedrijf Jansen
Terborg voor betrokkenheid en kwaliteit,
een belofte die van generatie op
generatie is doorgegeven. Wij zijn er
voor het kleine onderhoud tot aan het
realiseren van uw droomwoning!
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• DUURZAME TECHNIEKEN
• GAS, WATER EN ELEKTRA
• SANITAIR EN BADKAMER
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• VERWARMING EN AIRCO
• ZINK- EN DAKWERK
Grotestraat 49 | Gendringen | (0315) 68 14 73 | www.blumergendringen.nl

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