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Pastoraal team
Hans Pauw, pastoor
tel. 06 - 30 16 29 27 of 0314 - 643552,
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:
Adressen en gegevens van Parochie Maria Laetitia
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december, ‘Gaudete’ (‘Verheug u!’) zondag bij het vieren van mijn
25-jarig priesterjubileum. Dan is nu een woord van grote dankbaarheid van mij zeker op
zijn plaats.
Dank aan allen die meegewerkt hebben aan een warme en feestelijke viering. Dat is een
mooi teken van wat allemaal voor en achter de schermen gebeurt in de parochie, door
zoveel mensen die zich inzetten met hart en ziel voor onze gemeenschap(pen) en het
welzijn ervan. Soms gaat het niet zoals je zou willen of hopen. Door coronabeperkingen
kon de gewenste gastvrijheid niet gegeven worden, een receptie om elkaar te treffen en
ontmoeten (daar zijn wij ondertussen echt aan toe!). Toch werd wat wel mogelijk was
opgepakt met leuke reacties en begrip. Op het laatste moment is de techniek voor de
livestream stuk gegaan. Jammer voor wie mee wilde vieren van afstand, en vooral voor
wie, met de beste inzet en voorbereiding, alles had gedaan om het mogelijk te maken.
Dank aan allen die via allerlei media warme groeten en berichtjes aan mij hebben
gedaan. Ik heb het ervaren als een mooie bevestiging dat het goed is om deel te zijn van
de grote familie van God, waar plek is voor iedereen. Dat wij elkaar kunnen waarderen
en respecteren, ieder met eigen unieke gaven en talenten, die door God aan ons gegeven
zijn voor een reden. Zo zijn wij elkaar gegeven, en iedereen maakt een unieke en onmisbare bijdrage.
Dank aan de zovelen die bijgedragen hebben aan het overweldigende cadeau. Haast niet
te geloven wat een bedrag binnengekomen is! Als de winkels weer open zijn, ga ik bij de
fietsenmaker op bezoek en mij verdiepen in de technische ontwikkelingen van de laatste
elf jaar. Er zal niets hoeven te ontbreken aan mijn nieuwe rijwiel, waar, dankzij u/jullie, al
het wenselijk ‘erop en eraan’ kan zijn. Het schijnt dat met corona de levertijden wat langer zijn, maar zo gauw ie er is, krijgt u het te zien. Ik hoop er heel lang mee te doen, dus
u bent verzekerd van mijn dankbare gedachten telkens als ik weer opstap!
De priester is er om dienstbaar te zijn in de gemeenschap van mensen die samen op zoek
zijn naar het licht van onze Heer. Ik ben dankbaar dat ik hier bij u dat mag doen, dat ik
een plek heb, met mijn gaven en mijn zwakheden. Dat wij elkaar nabij mogen zijn in de
moeilijke tijden en grote vragen van het leven, en dan is het ook goed en belangrijk om
met elkaar te vieren wat goed is.
Dank dat dit feest voor mij een mooie bevestiging was van het vertrouwen van team,
bestuur en parochianen, en ik hoop en bid dat wij lang elkaar tot zegen mogen zijn.
Marcel Smits

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

De uitgave van de Vreugdebode 2 - 2022 verschijnt 25 maart 2022. Kopij voor de volgende uitgave van de
Vreugdebode kunt u vóór 7 maart 2022 per mail sturen naar een van de locatiecorrespondenten (zie hiernaast).
Foto’s/illustraties moeten rechtenvrij en minimaal 1 MB zijn. Als aparte bijlage (JPEG) meesturen!
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die is een jaar of vijftien geleden ontstaan op
initiatief van Herman Valk en pastor Gerard
de Haan. Toen was de viering vooral gericht
op geestelijk gehandicapte kinderen. Die
waren verkleed en Gerard de Haan droeg elk
jaar een ander fraai hanenmasker. Vorig jaar
hield pastor Paulus Tilma zijn preek zingend
op de melodie van ‘In het kleine café bij de
haven’, waarbij hij zichzelf op zijn accordeon
begeleidde.

Vreugdevol geloven

Kinderkoor The Singing Kids
Tekst: Gerard Bomers. Foto’s: Ton Harbers

IN DE VORIGE VREUGDEBODE, 2021 NR. 7, SCHREEF PASTOOR HANS PAUW
HET HOOFDARTIKEL, WAARIN HIJ HET NIEUWE JAARTHEMA VAN ONS
PAROCHIEBLAD, ‘VREUGDEVOL GELOVEN’, PRESENTEERDE EN UITWERKTE.
VREUGDEVOL GELOVEN IS DE RODE DRAAD DIE HET HOOFDARTIKEL VAN DE
KOMENDE ZES EDITIES VAN DE VREUGDEBODE MET ELKAAR VERBINDT.
ALS EERSTE IN DE RIJ DIT ARTIKEL OVER KINDERKOOR THE SINGING KIDS.
HANS PAUW KONDIGDE DIT KOOR ALS VOLGT AAN:
„KINDERKOOR THE SINGING KIDS, DIE KLEIN MAAR DAPPER MAAR DOOR
BLIJVEN GAAN EN EEN BELANGRIJKE BIJDRAGE LEVEREN AAN VELE
VREUGDEVOLLE VIERINGEN, ZOALS GEZINSVIERINGEN, EERSTE-COMMUNIE-

Elke tweede zondag van de maand staat de
gezinsviering gepland, waarin de gebruikelijke familieviering en andere vieringen
kunnen worden opgenomen. Maar dit jaar
staan de viering van de Eerste H.-Communie
en de presentatieviering vormelingen nog
op zichzelf. De kinderen die de communie
gaan ontvangen, zingen aan het eind van
de viering een paar liedjes mee, vrolijke met
bewegingen.
Pastor Tilma ziet graag dat de kinderen ook
de vaste gezangen, ‘Heer ontferm u’, ‘Heilig,
heilig’ en ‘Lam Gods’ zingen. En, misschien
verrassend, The Singing Kids doen het graag.

EN CARNAVALSVIERING.”

Het koortje nu en wat er vooraf ging
Inderdaad, klein maar dapper, The Singing
Kids zijn op dit moment met hun twaalven.
Lenie Verbeek dirigeert en Mey Steentjes
zorgt voor een speelse begeleiding op de
piano. Petra Elfrink zingt mee ter ondersteuning van de kinderstemmen en -stemmetjes;
haar dochter Madeleine begeleidt op de
klarinet. Vanaf de oprichting in 1979 in de
H.-Geestkerk tot 2019 zong Ria Kock mee.
Lenie: „In die eerste jaren telde het koor
50 à 60 kinderen; er was een wachtlijst.
Tel maar op hoeveel zingende kinderen van
toen nu volwassen zijn en een functie in de
samenleving hebben. Namen noemen is een
beetje moeilijk; wie wel en wie niet?”
Er waren velen bij de oprichting betrokken.
Willie Bergevoet was de eerste dirigente,
het dirigeerstokje werd overgenomen; en
weer en weer. Pas in de loop van de jaren
ontstond de huidige naam, The Singing Kids.
Lenie zelf raakte later bij het koortje betrokken, een beetje op en af; eerst alleen nog
als begeleidster bij bijvoorbeeld reisjes en
andere activiteiten, zoals Kindje Wiegen. In
de loop van 2007 nam zij het dirigeren over
van Saskia Heerink. In dat jaar begon Mey
Steentjes haar begeleiding op de piano. Tot
vandaag vormen zij het duo dat de Kids laat
zingen.
Vreugdevolle vieringen
„In het algemeen proberen we vrolijke
liedjes te brengen”, zeggen Lenie en Mey,
„meestal laat de gelegenheid dat ook toe.”
Een keer kwam er na de viering een blije
mevrouw op hen toe; ze was van ver gekomen om de kinderen te horen; daar werd ze
4
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blij van. Lenie: „De heer en mevrouw Klören
zijn ook enthousiast, meneer is al 93. Via
de Katholieke Bond voor Ouderen, KBO, zijn
ze al sinds een jaar of tien betrokken bij het
kinderkoor. Ze zijn zeer enthousiast en geven
ondersteuning.” Overigens zijn er ook wel
eens mensen die laten merken dat ze hun
zang niet zo belangrijk vinden: „Het is maar
voor kinderen.”
Er is in de loop van de tijd een map met zo’n
70 à 80 liedjes verzameld. Dat verzamelen
is al begonnen in de tijd dat Betsie Huisman
dirigent was. Er zijn verschillende liedboeken
waaruit geput wordt. Er wordt ook gezocht
en geselecteerd op YouTube en Google. Mey:
„Leny kijkt meer naar liedjesteksten die bij
de lezingen passen; ik let meer op de melodie. Die moet levendig en speels zijn. Dat
past bij de manier waarop kinderen vreugde
uiten.” En over haar begeleiding: „Tijdens
de repetities, waarin de liedjes met hun tekst
en melodie echt ingeoefend moeten worden,
speel ik op de piano alleen maar ondersteunend en begeleidend. Tijdens de viering
speel ik lichte variaties om de melodie van
het liedje heen.”
We spreken over de vraag in hoeverre hun
persoonlijke geloof verbonden is bij de kindervieringen. Je kunt, vinden ze beiden, in
een viering bidden, lezen, preken aanhoren,
maar je kunt daarbinnen en daarbuiten je
geloof specifiek door muziek en zang tot
uitdrukking brengen. Ook kun je bijvoorbeeld troost halen uit zang en muziek,
zelfs in en door kindervieringen. Lenie
zingt in het Maria-Laurentiuskoor, dat in de

OLV-Tenhemelopneming bij bruiloften, maar
veel vaker bij uitvaarten de zang verzorgt.
„De orgelmuziek en zang helpen de mensen
in de kerk bij het verwerken van hun verdriet
en het aanvaarden van het verlies. Ik denk
dat The Singing Kids door hun gezongen
liedjes de viering voller maken en meer tot
uitdrukking brengen dan een stille viering.
Het zingen brengt intensere beleving met
zich mee. In een kinderviering betekent dat,
hoop ik, dat de kinderen zelf en de mensen
in de kerk er blijer door worden. Het zou
mooi zijn als de beleving van het geloof er
vreugdevoller door wordt.”
En hoe zouden de kinderen het zingen
ervaren als uitdrukking van een viering die
blij maakt? Dat weten we niet, concluderen
we. Lenie: „Als ze de Eerste H.-Communie
hebben gedaan, weten ze meer en zie je
meer bewustwording. ‘Oh, Lenie, het godslampje brandt niet’, hoorde ik een keer een
kind zeggen; de olie was op. Het wist wat
de betekenis van de godslamp is.” Het meer
weten maakt het misschien beter mogelijk
dat ze tijdens en door de kinderviering ook
meer ervaren, geloof dat blij maakt en vertrouwen wekt. De repetities en de tijd die
ervoor nodig is, nemen veel tijd in beslag. Er
is helaas weinig tijd voor uitleg.
Diverse vieringen
The Singing Kids zingen niet in alle vieringen,
maar zo goed als alleen in kindervieringen,
zoals de familievieringen, de viering op
kerstavond, de Eerste H. Communie, de
presentatieviering vormelingen en de carnavalsviering. Om bij de laatste te beginnen,

Heleen en Irma
Ik heb, om ook een stem uit het koor zelf te
horen, Heleen Tolkamp, 11 jaar, groep 8, met
haar moeder Irma thuis uitgenodigd. Heleen
zingt bijna vier jaar in het kidskoor. Toen ze
de eerste communie deed, zong ze een paar
liedjes mee; Lenie vroeg haar daarop voor
The Singing Kids. Heleen zingt er graag, de
sfeer is gezellig en soms mag ze meezingen
in een groepje van drie. Leuk vindt ze ook de
uitjes en de presentjes die ze met Kerstmis,
Pasen of zomaar als verrassing ontvangt.
Hoe lang gaat Heleen door? Dat weet ze
nog niet. Irma steunt haar, ze ziet dat Heleen
altijd met plezier gaat, ook naar de (bijna)
wekelijkse repetitie op donderdag van 18.15
tot 19.00 uur in de Mariakapel. Bovendien
vindt Irma het zelf belangrijk dat ze meedoet
in het koor: „Het koor moet blijven, het mag
niet verdwijnen! Vrijwilligerswerk kan alleen
maar floreren, als je aanhaakt.” Irma is lid
van de Werkgroep Vormselvoorbereiding en
ze wil alles doen om het Heleen mogelijk
te maken mee te zingen in het kinderkoor.
„Ouders, help je kinderen mee te doen in
het koortje. Bij twijfel… probeer het gewoon
een keer.”
De toekomst
Ook in het gesprek met Lenie en Mey komen
we haast vanzelf te spreken over de toekomst van The Singing Kids. Het aantal van
twaalf deelnemers is niet echt stevig. De
tijd van de zeer veel gegadigden voor het
kinderkoor is voorbij. Het blijkt dat het koor
ook met het veel geringere aantal goed kan
bestaan en vieringen kan opluisteren. Maar
wat meer stevigheid geeft wat meer feest.
Op de middelbare school wordt het anders

Lenie Verbeek, dirigent van The Singing Kids, en Mey Steentjes, pianist.

Heleen Tolkamp, lid van The Singing Kids, en haar moeder Irma.

met de animo. Vaak willen de kinderen
dan wel zingen in de viering, maar hebben
ze geen tijd voor de repetities. Dan wordt
het echt lastig van het zingen een feest te
maken. „Alle pastores geven hun steun en
waardering aan The Singing kids; dat waarderen we heel sterk.”
En heel belangrijk is de rol van de ouders,
hoor ik ook Lenie en Mey zeggen. Zij moeten
meewerken om de kinderen aan de repetities
en de vieringen te laten deelnemen. „Als je
de ouders niet hebt, heb je ook de kinderen

niet. Gelukkig willen sommige ouders die
noodzakelijke stimulerende en actieve rol
spelen. Maar er mogen er meer zijn, graag
zelfs.” Inderdaad, ook vanuit omliggende
locaties waar de kerk buiten gebruik is.
We zijn één parochie. Kom samen! De OLV
nodigt jullie en u, kinderen en ouders van
harte uit.
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Persbericht “Niet Alleen” januari 2021

Mantelzorgviering in Oude IJsselstreek
Mantelzorg is in coronatijd, net als overige zorg, een nog grotere opgave. Elke keer
weer de kracht en energie zien te vinden om door te gaan. Er is iemand die op je
rekent!
Isolatie, besmettingsgevaar, oververmoeide mensen... ga zo maar door.
Hoe kunnen we dit blijvend volbrengen? Weten we ons gesterkt en gesteund?
De Raad van Kerken Oude IJsselstreek houdt ieder jaar een Mantelzorgviering. Iedere
mantelzorger, maar ook de mensen die mantelzorg ontvangen, zijn van harte welkom!
In 2022 zal deze viering plaatsvinden op zondagmiddag 13 februari in de Grote,
Laurentiuskerk in Varsseveld. Aanvang 15.00 uur. De dienst heeft een oecumenisch
karakter. Voorgangers zijn Hans Pauw uit Doetinchem en Kor Datema uit Varsseveld.
Het thema: ‘Niet alleen’.
Natuurlijk is het afwachten of we in februari fysiek bij elkaar mogen komen. Tegen die
tijd kunnen we beslissen of de dienst via livestream wordt uitgezonden of dat we daadwerkelijk elkaars nabijheid zullen kunnen ervaren.
Weet u mensen die interesse hebben om te komen, om mee te doen? Ieder is welkom!
Heeft u belangstelling om op de hoogte te blijven, let dan op de berichten via de website van de Raad van Kerken. http://www.rvk-oudeijsselstreek.nl/index.php.
Noteer, indien gewenst, 13 februari 15.00 uur Varsseveld Laurentiuskerk in uw nieuwe
agenda.
Wij geven hier ook de link die u kunt gebruiken om eventueel de livestream te volgen:

Van de Bestuurstafel

Kloosterdag voor
jongeren
Jong Aartsbisdom organiseert op 13 maart
(onder voorbehoud van geldende coronamaatregelen) een Kloosterdag voor jongeren
uit het Aartsbisdom Utrecht.
„We zijn deze dag te gast bij de
Franciscanen in Den Bosch. Het is de dag van
de pauskeuze van paus Franciscus en we verdiepen ons in het Franciscaanse leven en de
Franciscaanse spiritualiteit”, aldus de organisatie. Stadsklooster San Damiano ‘is een
in Nederland unieke samenwerking van de
verschillende orden binnen de franciscaanse
familie. In het klooster wonen franciscanen,
kapucijnen, clarissen en leden van de derde
orde samen. Zij leven ieder volgens hun
eigen regel, maar toch onder één dak. De
Franciscaanse Beweging, een vereniging die
het gedachtegoed van Franciscus en Clara
van Assisi op een laagdrempelige manier
in de samenleving uitdraagt, is in hetzelfde
pand gehuisvest’, zo is te lezen op de website van het klooster.
Meer informatie: jongaartsbisdom.nl.

Stille Omgang 2022

https://www.pgvarsseveld.nl/index.
php?option=com_content&view=article&id=518&catid=102&Itemid=154
Heeft u een thema dat wij aan de orde zouden moeten stellen, neem dan contact op
met een van de leden van de Raad van Kerken.
Wij staan open voor nieuws en hopen u te mogen ontvangen bij ‘Niet alleen’ of bij een
andere gelegenheid, ergens in de levende parochies en gemeenten.
Namens de Raad van Kerken Oude IJsselstreek,
contact: info@rvk-oudeijsselstreek.nl of voor bellen: 06 - 53 46 46 42

Adressen mantelzorgers
Op 13 februari 2022 organiseert de Raad van Kerken Oude IJsselstreek een ‘mantelzorgviering’. Deze viering is speciaal voor mensen die met mantelzorg te maken
hebben. Bij die mantelzorg ontvangen en zij die mantelzorg geven. De dienst is
oorspronkelijk gepland in de kerk te Varsseveld.
Het ziet er echter naar uit dat vanwege corona dan nog geen grote groepen bij
elkaar mogen komen. We bereiden ons erop voor dat deelname alleen digitaal
via de computer mogelijk zal zijn. Daartoe willen we mantelzorgers persoonlijk
uitnodigen.
Het is niet makkelijk aan adressen te komen van deze mensen van goede wil. In
verband met privacy-bescherming. Toch vragen wij u ons te informeren over mantelzorgers. Eénmalig kunnen de door u toegezonden adressen worden gebruikt
voor het zenden van een uitnodiging.
Stuurt u, als u een mantelzorger kent of zelf mantelzorger bent, alstublieft zijn/haar
naam en adres naar liesvisscher@live.nl
Zo kunnen we via een livestream toch met elkaar in verbinding zijn. Alvast veel
dank voor het toezenden van adressen!

6

VREUGDEBODE 1 - JANUARI / FEBRUARI 2022

Actie
Kerkbalans 2022

Zingeving en ouder
worden

‘De katholieke kerk is zo goed als failliet.’
Een korte samenvatting van berichten die in december in de
media verschenen. 80 procent van de Nederlandse parochies
schrijven dieprode cijfers, zo ook vijf van de zeven bisdommen.
Maar gelukkig niet het aartsbisdom Utrecht, en gelukkig ook
niet onze parochie. Door verstandig beleid ten aanzien van
gebouwen, kostenbeheersing én door uw bijdragen, met name
via de Actie Kerkbalans, lukt het ons sinds enkele jaren weer
om een bescheiden positief financieel resultaat te boeken. We
investeren zelfs in de toekomst. Denk aan de apparatuur voor
kerk-tv, diverse catechetische en diaconale projecten, huisvesting voor onze pastores en het noodzakelijke onderhoud van
kerkelijke gebouwen waar we nog steeds zorg voor dragen.
Door afnemende vitaliteit van geloofsgemeenschappen op
locaties en de sluiting van kerken worden meer zaken gecentraliseerd in Doetinchem of Ulft. Daar zetten vrijwilligers deze
werkzaamheden voor meerdere locaties voort. En vergeet niet
dat op vrijwel alle 19 geloofslocaties ook nog steeds vrijwilligers actief zijn om in plaatselijke noden te voorzien.
Zij verspreiden de Vreugdebode, brengen bezoeken, organiseren (gebeds)bijeenkomsten, zien naar elkaar om in vreugde en
bij verdriet, onderhouden gebouwen en tuinen of ecceleren in
hand- en spandiensten. Ook al deze lokale activiteiten worden
door het parochiebestuur (overigens óók vrijwilligers) financieel
mogelijk gemaakt en door de pastores van harte ondersteund.
Zo ontstaat er een nieuwe parochie voor de toekomst waar
centraal alles te vinden is wat je van onze kerk mag verwachten en waar op veel andere locaties naar vermogen handen en
voeten worden gegeven aan de Blijde Boodschap, het evangelie van onze Heer Jezus Christus. We mogen allemaal dankbaar
zijn voor de vele vrijwilligers die, als uiting van hun persoonlijk
geloof, heel veel tijd en energie investeren in al onze parochieactiviteiten. Daarom vragen wij ook dit jaar uw financiële
bijdrage om hun werkzaamheden en de activiteiten van ons
pastoresteam te ondersteunen. We kunnen niet zonder. Dat het
resultaat van al onze inspanningen positief mag blijven in alle
opzichten, ook financieel, en wij samen het geloof mogen beleven en verkondigen, nu en in de toekomst.

Vastleggingen van de hand van René
Diekstra trekken mijn aandacht sinds ik zijn
boekje las met de titel: ‘Ik kan denken/voelen wat ik wil’. Daarin legt hij uit wat veelal de door ons gemiste
‘trigger’ is waardoor we in soms niet te beheersen emoties kunnen geraken, zoals angst, verdriet en boosheid.

Alvast dank voor uw bijdrage!
Met hartelijke groet,
Hans Pauw, pastoor

Na de digitale Stille Omgang in 2021 hoopt
het Gezelschap van de Stille Omgang in
Amsterdam in 2022 weer een Stille Omgang
in traditionele vorm te kunnen organiseren,
zo is te lezen op de website van de Stille
Omgang.
De geplande datum is het weekend van
19-20 maart. Maar uiteraard hangt ook nu
een en ander weer af van de coronamaatregelen die dan actueel zijn.
Meer informatie over de Stille Omgang:
www.stille-omgang.nl.

Eucharistische aanbidding &
Biechtgelegenheid
- 1e zaterdag van de maand
- 10.00-11.00 uur
- O.L.V. Kerk Doetinchem
- Prins Hendrikstraat 36, Doetinchem
Data 2022:
5 februari		
6 augustus
5 maart		
3 september
2 april			
1 oktober
7 mei			
5 november
4 juni			
3 december
2 juli

Begin van dit jaar stond er een artikeltje in de Gelderlander, onder
het kopje: ‘Gezond’.
Diekstra hoort van een directeur van een verzorgingshuis dat
gevoelens van zinloosheid ouderen veel zwaarder vallen dan eenzaamheid. Als gevolg van verlies van regie over het eigen leven
worstelen mensen met de vraag over de zin van het leven. Ook
kijkt iemand terug op het leven en is wellicht niet tevreden met
de invulling tot dan.
De gedachte is dat te stellen doelen in het leven zorgen voor zingeving en een gemiddeld langer leven. Voor mij is dat gevoel van
zingeving herkenbaar en dichtbij.
Gezellig met de echtgenote of de (klein-)kinderen een bordspelletje doen of op een klusjesdag schilderen met de oudste kleinzoon.
Wandelen met de hond en het verzorgen van de bijenvolken levert
ook veel zinvolle tijdsbesteding.
Ook het zijn van parochiaan en het vrijwilligerswerk voor de parochie levert voldoening. Er zijn uitdagingen te over en vooral de
persoonlijke contacten binnen de verschillende samenwerkingsverbanden in de parochie zijn waardevol. Voor eenieder die zich
aangesproken weet: bedankt!
De te realiseren doelen van de parochie geven voldoening en dragen voor mij bij aan een gelukkiger en wellicht langer leven!
Ook ik ben één van de ouderen inmiddels, al voelt dat niet zo.
Mogelijk genetisch bepaald, want mijn moeder zaliger wilde niet
naar het bejaardenhuis onder het motto: ‘Ik ga toch niet bij die
oude mensen wonen!’
Toch is ouder worden zonder je oud te voelen een kunst. Uit
onderzoek blijkt dat hoe sterker de doelgerichtheid van mensen
in het algemeen en ouderen in het bijzonder is, hoe langer de
levensduur. Daarom stelt Diekstra dat het ‘boosteren’ van ouderen
met levensdoelen hen gelukkiger en gezonder maakt. Hij noemt
als voorbeeld vrijwilligerswerk, geloof, hobby’s, bewegen en familie. Voor mij herkenbaar en dichtbij.
Het advies van Diekstra: zorg dat je doelen nooit opraken!
Thijs Kemperman
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Vreugde en
dankbaarheid!
Foto’s: Ton Harbers

De centrale woorden in de liturgie van de
derde advent zijn ‘vreugde en dankbaarheid’ en die begrippen waren beslist van
toepassing bij de viering van het 25-jarig
priesterjubileum van pastor Marcel Smits op
12 december. Vreugde en dankbaarheid die
de jubilaris ervoer bij zijn werk en uiteraard
de viering, vreugde en dankbaarheid voor
Marcel Smits’ inzet voor onze parochie en
van alle parochianen vreugde en dankbaarheid voor zijn betrokkenheid, enthousiasme
en Marcel’s gave om als ‘stille kracht’ veel
goeds teweeg te brengen.
Helaas voorkwam corona dat iedereen de
viering op 12 december in Ulft kon bijwonen,
gelukkig bleef het mogelijk om met naasten
en goede bekenden in kleine kring te vieren.
Het eigenlijke jubileum was overigens op
14 december en pastor Smits nam de gelegenheid te baat om ook in Etten nogmaals
voor te gaan in een viering met een feestelijk
tintje.
Bij een jubileum hoort een cadeau van de
parochie. Op Marcel Smits verlanglijstje
- december blijf toch een cadeautjesmaand stond echter niets dus werd besloten om de
zich uitsluitend per fiets verplaatsende pastor te verrassen met een nieuwe tweewieler.
Een e-bike die Marcel in alle rust kan gaan
uitzoeken.
De bijdragen van parochianen en parochiebestuur leverden maar liefst 5.800 euro
op! Pastoor Hans Pauw overhandigde symbolisch alvast een fietsbel aan de jubilaris.
Nogmaals: van harte!
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Pastores wonen weer in de
pastorie van Doetinchem
Op 11-12 januari hebben de pastores Paulus Tilma en Hans
Pauw hun intrek kunnen nemen in de pastorie bij de kerk van
OLV Tenhemelopneming. Tot nu toe woonden zij in gehuurde
woningen, want de achterliggende jaren werd deze ambtswoning gebruikt door Grootjans Advocaten. Zij gingen echter
op zoek naar een meer doelmatig kantoorpand. We zijn hen
dankbaar voor de goede wijze waarop zij de pastorie hebben
beheerd en de oorspronkelijke elementen in ere hebben gehouden. Sinds 1 augustus j.l. stond het pand leeg. In de tussentijd
heeft het parochiebestuur aanpassingen laten uitvoeren aan
de verwarmingsinstallatie en isolatie om de pastorie te verduurzamen. Het beschikt over gescheiden woonruimten voor
uiteindelijk drie bewoners. Daarnaast zijn er nog gemeenschappelijke ruimten voor ontvangst, gebed en logeergelegenheid
voor gasten.

Op vrijdag 21 januari kwam kardinaal Eijk de pastorie en de
huiskapel inzegenen. Daarbij waren diverse leden van het
parochiebestuur en de huishoudelijke hulpen van de pastores
aanwezig.
Het adres is:
Prins Hendrikstraat 38
7001 GL DOETINCHEM
De overige contactgegevens van de pastores blijven
ongewijzigd.
Foto: Ton Harbers

Impulz

Kinderkamp en tienerkamp 2022
Na de succesvolle editie van 2021 organiseert het Aartsbisdom Utrecht ook in
2022 weer een kinder- en tienerkamp.
Beide zomerkampen vinden van 6 tot
en met 11 augustus opnieuw plaats op
Kampeerboerderij De Heidebloem in Haarle.
Voor kinderen van 7 tot en met 12 jaar:
Kinderkamp Beestenbende
In de Bijbel staan heel veel mooie verhalen
waar dieren een belangrijke rol in spelen.
Denk aan de ark van Noach of Jona en de
walvis. We luisteren naar de verhalen, denken er samen over na en gaan aan de slag met leuke opdrachten. We
vieren de eucharistie en denken aan Jezus. Hij wordt de Goede Herder
genoemd. Wat zou dat betekenen? Natuurlijk gaan we ook veel leuke
spelletjes doen, geheel in het beestenbendethema, ravotten in het bos
en zwemmen. Dus heb jij zin om een week veel plezier te hebben in
een gezellige Beestenbende? Meld je dan zo snel mogelijk aan!
Waar:
Kampeerboerderij De Heidebloem, locatie
De Veltmaat, Oude Deventerweg 8a, 7448 RL Haarle
Hoofdleiding: Vicaris Hans Pauw en Jacqueline Kolfschoten
Kosten:
€ 125,- per kind. Als er meer kinderen uit een gezin
meegaan, is er een speciaal tarief van € 75,- per extra
kind.
Voor tieners van 13 t/m 16 jaar: Tienerkamp Reis door de tijd
We zullen door verschillende tijdperken heengaan en ons inleven in
deze tijden. We gaan weer veel spellen doen waardoor we kunnen zien
welk team zich het best aan kan passen aan de tijd. Ook uitstapjes en
catecheses staan natuurlijk op het programma.
Zin om ook te komen? Meld je dan vooral aan!
Waar:
Kampeerboerderij De Heidebloem, locatie De Delle
Oude Deventerweg 8a, 7448 RL Haarle
Hoofdleiding: Rik Ledoux, Bas Kolfschoten en Gauthier de Bekker, pr
Kosten:
€ 145,- p.p. Als er meer tieners uit één gezin meegaan, is er een speciaal tarief van € 95,- per extra
tiener.
Het maximaal aantal deelnemers per kamp is 30.
Aanmelden via www.jongaartsbisdom.nl kan tot 30 juni 2022.
Meer informatie over beide kampen via Jacqueline Kolfschoten, e-mail:
jacqueline.kolfschoten@gmail.com, tel.: 06 - 29 01 53 99.

Paus Adrianus VI herdacht
Foto:Twan Geurts

Op 9 januari was het 500 jaar geleden dat de enige Nederlandse
paus werd benoemd. Deze Adrianus VI werd in Utrecht – destijds
onderdeel van het Heilige Roomse Rijk - geboren onder de naam
Adriaan Floriszoon Boeyens.
Om hem te herdenken is dit jaar uitgeroepen tot het Adrianusjaar.
„Hij was een begaafd mens”, vertelde priester Ad van der Helm
in het NOS Radio 1 Journaal. Van der Helm, voorzitter van de projectgroep rond de herdenking, bestudeerde de levenswandel van
Adrianus. „Hij was theoloog in Leuven en werd diplomaat in Spanje.
Daar ondersteunde hij koning Karel V.”
Op 9 januari 1522 verscheen voor Adrianus witte rook. Doordat hij
ontbrak bij het conclaaf hoorde hij pas dagen later dat hij was gekozen. Toen hij de officiële documenten onder ogen kreeg, besefte hij
dat hij echt het hoofd van de katholieke kerk was geworden.
Uit brieven die later opdoken, bleek dat hij die functie eigenlijk niet
zag zitten. Adrianus voelde zich met 63 jaar op leeftijd. Toch reisde
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hij af naar het Vaticaan in een tijd dat in
Rome de pest heerste.
Eenmaal daar trof hij nepotisme, vriendjespolitiek en een lege schatkist aan, vertelt Van
der Helm. „Hij maakte daar een eind aan en
bleef trouw aan zijn sobere levenswijze. Dat
maakte hem niet geliefd bij de Romeinen, hij
werd er zelfs om bespot.” Maar Adrianus zag
het als zijn taak om orde op zaken te stellen
en fors te bezuinigen. Een lange loopbaan
werd het voor hem overigens niet. In de
zomer van 1523 werd hij ziek en in september overleed hij. Ondanks zijn korte pontificaat had Adrianus veel
impact, zegt Van der Helm. Hij hoopt met excursies naar belangrijke
plekken en een herdenking dit jaar extra aandacht voor de kerkelijk
leider te vragen. Van der Helm: „Het is een man om trots op te zijn.”
Meer informatie: www.pausadrianus500.nl.

Eerstvolgende
activiteiten Impulz
13 maart: verdieping in de Bijbel, met de Youcatbijbel (voor
elke deelnemer een gratis exemplaar)
18 juni: bezoek aan de abdij van Tilburg, met onder meer een
rondleiding door de brouwerij met bierproeverij (ond.voorb.)

Nieuwjaarsbijeenkomst Impulz
Op 2 januari hadden we onze jaarlijkse nieuwjaarsborrel waarin we proosten op het nieuwe jaar en vooruitkijken naar de
plannen van het komende jaar. Er was een klein borrelpakketje
bij iedereen rondgebracht, zodat we dit jaar toch met elkaar
konden proosten. We hopen dat we weer wat meer activiteiten
kunnen houden zonder dat we achter ons laptopscherm hoeven
te zitten.

Dit jaar was er een pubquiz voorbereid met vragen over het
Oude Testament, het kerstverhaal en christelijke muziek. Het was
een spannende quiz met soms verrassende antwoorden. Velen
waren aan elkaar gewaagd, maar uiteindelijk hadden Maria &
Edwin (1e), Iris (2e) en Helena (3e) de meeste vragen het snelst
beantwoord. Een gezellige en geslaagde avond!
Marcel

‘Mooie start gemaakt bij Impulz’
Sinds kort heb ik me aangesloten bij de jongerengroep Impulz
van de Parochie Maria Laetitia en de parochie H. Gabriël. Ik
was al een tijdje op zoek naar een groep jongeren van mijn
leeftijd die zich bezig houden met het geloof, de kerk en ook
leuke en gezellige activiteiten organiseren. Ik heb gemerkt
dat ik het erg gezellig vond bij het tienerkamp van het bisdom en de vormselvoorbereiding in mijn eigen parochie. Ik
zit nu sinds een half jaartje bij Impulz en heb inmiddels drie
activiteiten bijgewoond. Eerst de jaarlijkse barbecue; een
gezellig begin om op een gemoedelijke en ontspannen manier
iedereen te leren kennen en ook nog eens erg lekker…
Daarna hebben we in het Barghse Huus een documentaire
over Lourdes gekeken; een bijzonder en inspirerend verhaal.
En recent hadden we een gezellige nieuwjaarsborrel met ‘dé
christelijke pubquiz’. We konden weliswaar alleen digitaal bij
elkaar komen dit keer vanwege corona, maar het was niet
minder gezellig daardoor! Vooral de eerste van drie ronden
was leuk; ik lag toen nog aan kop doordat ik alle antwoorden
goed had… ;) Deze mooie start belooft wat voor de rest van
dit jaar. Ik hoop nog lang onderdeel te mogen zijn van deze
jongerengroep en hoop dat we nog meer jongeren weten
te bereiken die zich bij ons aan willen sluiten. Wil je weten
wat we aan activiteiten (gaan) doen of je aansluiten bij onze
groep? Kijk dan op facebook: https://www.facebook.com/
groups/impulz. Want zoals een oud gezegde luidt: hoe meer
zielen, hoe meer vreugd!
Hanna

Torentje, torentje bussekruit

Geloof jij het?
In voorbereiding op de maandelijkse
gebedsviering in het Mauritiusgebouw in
Silvolde kwam ons gesprek onlangs op
geloven. Daarbij vertelde Marion het verhaal van haar broer, die de moed verloor
omdat hij maar geen koper vond voor zijn huis. Toen Marion in die
dagen met haar moeder in een winkel tussen snuisterijen snuffelde, viel moeders oog op een beeld van St.-Jozef. Enthousiast
reageerde zij: „Dat is het, het perfecte cadeau voor jouw broer.”
Vol verbazing maar inwendig lachend vroeg Marion haar: „Hoezo
dan?” Moeders antwoord was helder: „Dit beeld geef ik je broer
zodat hij hem bij de voordeur op zijn kop in de grond kan graven.
Je zult zien dat hij dan geluk krijgt. De heilige Jozef zal er zeker
voor zorgen dat hij zijn huis verkoopt.” Marions reactie was even
duidelijk: „Geloof jij dat?”
En toch, haar broer heeft St.-Jozef inderdaad ingegraven en
warempel, hij verkocht zijn huis.
Ik stel me voor dat ieder van ons verhalen kent die Marions
reactie oproepen. Sterker nog, we leven in een tijd waarin het dé
reactie is van mensen die niet mee willen gaan in bijvoorbeeld
de ontwikkelingen van de medische wetenschap. Zij geloven of misschien beter gezegd - vertrouwen het vaccin niet en komen bij
alle uitleg samengevat met de tegenwerping: „Geloof jij dat?”
Ons gesprek over geloven klonk na afloop in me door en bracht
me terug bij het boek ‘Dieper dan woorden’ van broeder David
Steindl-Rast, dat ik afgelopen zomer las. In zijn boek omschrijft
broeder David geloven als ‘je in volledig vertrouwen toewijden
aan een macht groter dan jezelf’. Deze woorden - en ik herlas ze
vele malen - schudden me flink door elkaar, want geloven vindt
zijn basis in absoluut vertrouwen in en toewijding aan een macht
die mijn mens-zijn te boven gaat. Dat is dus de kern van wat ik
zeg als ik bid: Ik geloof in God! Grote woorden…Geloof ik dát?
Nemen we de woorden mee onze wereld in waarin alles maakbaar moet zijn en vertrouwen in een macht die groter is dan
ikzelf, vaak ver te zoeken is. Eerlijk is eerlijk, dat begint dichtbij,
in mezelf, waar twijfel en angst als het tegenovergestelde van
vertrouwen regelmatig de boventoon voeren. Was het dus uit
opportunisme omdat ik bang ben corona te krijgen, dat ik me liet
vaccineren of vertrouw ik de wetenschappers, die ons uit de pandemie kunnen leiden, echt? En waarom zou ik, als ik het allemaal
niet geloof, andere medicijnen die ‘ze’ me voorschrijven, dan wel
vertrouwen?
We zouden veel meer gemeen kunnen hebben, als vertrouwen
vertrekpunt mocht zijn van ons doen en laten en dat in toewijding
aan God, groter dan ons hart.
Afgelopen jaar ontroerde mij in de broedergemeenschap van Taizé
het lied:
„Heureux qui’s’abandonne à toi, o Dieu, dans la confiance du
coeur.
Tu nous gardes dans la joie, la simplicité, la misericorde.”
Google het lied op de eerste woorden, klik dan op de icoon van
de vriendschap en hoor hoe mensen vol toewijding zingen:
„Gelukkig wie zich aan U overgeeft, in vol vertrouwen, o God.
U geeft vreugde in ons hart, eenvoudig bij U, bewaard in
ontferming.”
Ik geloof dat!
Joop Kraan
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He Kindje Jezus dat met Kerstmis is geboren, is nu wat groter; 40 dagen oud. Zijn ouders brengen
Het
He
Hem voor het eerst naar de tempel. Daar ontmoeten ze twee mensen.

Opdracht van de Heer in de tempel
Evangelie van Lucas 2,22-40

naar de Heilige Geest luisteren. Hij doet graag wat de Heilige Geest van hem vraagt.
De Heilige Geest heeft hem ooit gezegd dat hij niet dood zal gaan voordat hij de
Messias (de Gezalfde) zal hebben gezien. Op een dag zegt de Heilige Geest hem:
“Ga vandaag naar de tempel”. Dat doet hij. Juist op dat moment brengen Jozef en
Maria het kind Jezus de tempel binnen. Simeon tilt Jezus op. Hij begrijpt dat dit kleine
kindje de Messias is. Hij wordt daarom heel blij en bedankt God hardop. Hij zegt:

JACQUELINE SNEL
z ang & gitar en

“God, als ik nu doodga, vind ik dat niet erg meer, want ik heb de Redder met eigen
ogen gezien” Jozef en Maria zijn verbaasd over de mooie woorden van Simeon over
Jezus. Daarop spreekt Simeon over hen een zegen uit. Er is nog iemand in de tempel:
Hanna. Zij is al oud, 84 jaar en weduwe. Ze is altijd in de tempel en praat veel met
God in gebed. Ze gaat naar Jezus toe. Ook zij bedankt God. Ze spreekt over Jezus

Voor een persoonlijke uitvaart

Jezus klaar zijn in de tempel gaan ze terug naar hun stad, naar Nazareth. Jezus wordt
groot en sterk en heel wijs en hij wordt geholpen door God.

Zeddamseweg 24 • 7075 EE Etten • Tel : 0315 323 680

www.janvandulmen.nl

tegen iedereen die wacht op de Redder en bevrijd wil worden. Als Jozef, Maria en

www.muziekbijuitvaarten.nl 06 22488503 info@muziekbijuitvaarten.nl

Rust en ruimte
De goede dingen doen. De juiste keuzes maken. In het verdriet van het moment is dat niet
makkelijk. Precies daarom zijn wij er. Met onze ervaring zorgen wij voor rust. Zodat je alle ruimte
krijgt voor een passend afscheid.
Agelink Uitvaartzorg. Al ruim 70 jaar een begrip in de Achterhoek.
Dag en nacht bereikbaar, zeven dagen per week, bel gerust.
Bel 0314-32 46 67 of kijk op agelinkuitvaart.nl

Simeon is vroom
Vroom zijn betekent dat je het
fijn vindt op met de dingen
van God bezig te zijn en om
goede dingen te doen. En dat
je het ook doet met een
zekere stevigheid en daar ook
voor uit komt.

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

In Jeruzalem woont een oude man, Simeon. Hij is gelovig en vroom en kan heel goed

De H. Geest
Hanna en Simeon herkennen
het Kindje Jezus. Ze kunnen
dit omdat ze luisteren naar
wat de heilige Geest ze
influistert. Laten we steeds
proberen om goed naar God te
luisteren. Hij zal ons dan net
zo blij maken als Simeon en
Hanna. Want de dingen die
God ons laat Zien en Horen
maken ons heel blij.
Bewaar ons, Heer, als wij
waken; bescherm ons, als
wij slapen; dan zullen wij
waken met Christus en
rusten in vrede.
Amen
Bron: Antifoon van de lofzang van Simeon in de
dagsluiting van het getijdengebed.

Ga voor het slapengaan naar
de meezingvideo die is
geïnspireerd op de lofzang van
Simeon, en slaap als een roos….

Gaan slapen
met Jezus
bit.ly/rkkids-slaapliedmeezingvideo

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

Terborgseweg 126, 7005 BD Doetinchem | Wijnwaarden 43, 7061 BW Terborg
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Je land is je leven
Vastenactie 2022 (2 maart t/m 17 april)
staat in het teken van landrechten. Maar
liefst 370 miljoen mensen horen tot een
inheems volk. Vaak wonen ze al generaties
lang op de gronden van hun voorouders.
Toch worden hun rechten regelmatig met
voeten getreden wanneer hun leefgebied
wordt opgeëist door grote bedrijven of
overheden. Het is een belangrijk onderwerp dat grote invloed heeft op mens,
natuur en milieu, aldus Vastenactie.

Herdenk
& Herinner&
Herdenk
Herdenk
&Herinner
Herinner

Herdenk &
& Herinner
Herinner
Herdenk

GRAFMONUMENTEN

BOUW - EN INTERIEUR

GRAFMONUMENTEN • URNMONUMENTEN
G RG
A RF A
M F•OTHUISGEDENKEN
N ET N
EN
E RT IE ER UI ER U R
MN OU NMUE M
T E NB O BU OWU -W E -N E INN TI N
GRAFMONUMENTEN
• URNMONUMENTEN
• THUISGEDENKEN
BOUW- EN INTERIEUR
GRAFMONUMENTEN
• URNMONUMENTEN
• THUISGEDENKEN
GRAFMONUMENTEN

BOUW - EN INTERIEUR

GRAFMONUMENTEN
• URNMONUMENTEN • THUISGEDENKEN
Fabriekstraat
18, 7005 AR
DOETINCHEM
BOUWENte
INTERIEUR
BOUWEN
INTERIEUR
wij u uitnodigen
uw herinnering
vorm
geven?
Telefoon (0314) 34 00 54 BOUW- EN INTERIEUR
Fax (0314) 33 48 91
Fabriekstraat
18,18,
7005
AR AR
DOETINCHEM
Fabriekstraat
7005
DOETINCHEM
Mogen
wijwij
u uitnodigen
uw
herinnering
vorm
tete
geven?
Mogen
u uitnodigen
uw
vorm
geven?
www.schoot-natuursteen.nl
Fabriekstraat
18,herinnering
7005
Mogen wij u uitnodigen
uw
herinnering
Telefoon
(0314)
34
00AR
54DOETINCHEM
Telefoon
(0314)
34
00
54 vorm te geven?
info@schoot-natuursteen.nl
Telefoon (0314) 34 00 54
Fax•Fax
(0314)
33GRAFMONUMENTEN
48 48
91 91 • URNMONUMENTEN • THUISGEDENKEN
(0314)
33
URNMONUMENTEN
10GRAFMONUMENTEN
Fax
(0314)
91• THUISGEDENKEN
0 jaa
ar 33 48
jawww.schoot-natuursteen.nl
BOUW- EN INTERIEUR
rA
BOUWEN
1ba0ch0twww.schoot-natuursteen.nl
mINTERIEUR
www.schoot-natuursteen.nl
Fabriekstraat 18, 7005 AR DOETINCHEM
Fabriekstraat
t AR DOETINCHEM
c18,h7005
Telefoon (0314) 34 00 54
ainfo@schoot-natuursteen.nl
binfo@schoot-natuursteen.nl
minfo@schoot-natuursteen.nl
A

ner
ner
k & Herinner
GRAFMONUMENTEN

B O U W - E N I NG TR EA R
I EO U
RM
FM
NU

Telefoon (0314) 34 00 54

ENTEN

BOUW - EN INTERIEUR

Fax (0314) 33 48 91

www.schoot-natuursteen.nl
Fax (0314) 33 48 91
NKEN
NO
MTUEE M
N
B O- U
W
IEAEOR
G
AN FO
TU
EN
B EO
NGR
I UREOMU
RNMT EE NN T E BNO UBWO U- WE N- IE NN T IE NR TI E UR IR E U R
FTRM
ARF A
M FROM
UM
M
EU NN
N TE EN
BN
O
W
N U I-W
N ET -N
E REII NENGUTRI REA
FU
N EU
info@schoot-natuursteen.nl
• URNMONUMENTEN
• THUISGEDENKEN
•NMTHUISGEDENKEN
GRAFMONUMENTEN
• URNMONUMENTEN
• THUISGEDENKEN
GRAFMONUMENTEN
••URNMONUMENTEN
• THUISGEDENKEN
• URNMONUMENTEN
THUISGEDENKEN
10R0GGRAFMONUMENTEN
• URNMONUMENTEN
•GRAFMONUMENTEN
THUISGEDENKEN
1 GGRAFMONUMENTEN
Uwww.schoot-natuursteen.nl
R
01a0jGRAFMONUMENTEN
ar• URNMONUMENTEN
ja
NKEN
jraA
ar0aAEN
ja
ENTEN
URNMONUMENTEN
• info@schoot-natuursteen.nl
THUISGEDENKEN 1 0BOUWaINTERIEUR
BOUW- EN
INTERIEUR
0
Fabriekstraat•18,
7005 AR Doetinchem
BOUWEN INTERIEUR
BOUWEN INTERIEUR
0
r
1
BOUWEN
INTERIEUR
A
BOUWEN
INTERIEUR
m
m
m
bacbhacbac
00 ja
Telefoon (0314) 34 00 54
t
Fabriekstraat
18,
7005 AR 18,
DOETINCHEM
ht h18,
ar Am Fabriekstraat
Fabriekstraat
7005
AR DOETINCHEM
Fabriekstraat
18, 7005
AR DOETINCHEM
ERIEUR
Fax (0314) 33 48 91
AR
DOETINCHEM
t18, 18,
7005
AR AR
DOETINCHEM
cth7005
Fabriekstraat
7005
DOETINCHEM
Telefoon (0314) 34 00 54
NUMENTEN • URNMONUMENTEN • THUISGEDENKEN
b Fabriekstraat

NUMENTEN

BOUW

-

EN

INTERIEUR

arar
101000jaja
am
aTelefoon
bTelefoon
ca00hc3454th0034t5400 54 Voor ontwerp, aanleg, bestrating
chm
ab34(0314)
en?
b(0314)
A
tTelefoon
(0314)
m
A
A
GRAFMONUMENTEN
• URNMONUMENTEN • THUISGEDENKEN
riekstraat
18,
7005
AR
DOETINCHEM
Fax
(0314)
33
48
91
en?
GRAFMONUMENTEN
•
URNMONUMENTEN
•
THUISGEDENKEN
GRAFMONUMENTEN
•
URNMONUMENTEN
•
THUISGEDENKEN
en uw herinnering
vorm te geven?
FaxFax
(0314)
33 48
(0314)
33 91
48 91
BOUW- EN INTERIEUR
www.schoot-natuursteen.nl
GRAFMONUMENTEN
• URNMONUMENTEN • THUISGEDENKEN
INTERIEUR
efoon (0314)BOUW34
00EN
54EN
BOUWINTERIEUR
www.schoot-natuursteen.nl
www.schoot-natuursteen.nl en onderhoud van uw tuin!
info@schoot-natuursteen.nl
Fabriekstraat 18, 7005 AR Doetinchem
BOUW- EN INTERIEUR

NUMENTEN • URNMONUMENTEN • THUISGEDENKEN
NNINTERIEUR
TEN
BOUW - EN INTERIE

UMENTEN

GRAFMONUMENTEN

BOUW - EN INTERIEUR

Mogen wij u uitnodigen
www.schoot-natuursteen.nl
N INTERIEUR
GRAFMONUMENTEN
BOUW - EN INTERIEUR
info@schoot-natuursteen.nl
G RG
AR
FM
M UE uw
N ETherinnering
EN
WU W
-te Egeven?
E RT IEERUI R
A FO MN OU N
M
N
T E NB O BUvorm
O
-N E INN TI N
EUR
Fabriekstraat 18, 7005 AR DOETINCHEM
Telefoon (0314) 34 00 54G R A F M O N U M E N T E N B O U W - E N I N T E R I E U R
Fax (0314) 33 48 91
www.schoot-natuursteen.nl
Fabriekstraat
18, 18,
7005
AR
Doetinchem
Fabriekstraat
7005
Doetinchem
Telefoon
(0314)
34 00
54 AR
info@schoot-natuursteen.nl

Telefoon
(0314)
34 00
Telefoon
(0314)
3454
00 54

Fax (0314) 33 48 91
Fax (0314)
33 48
Fax (0314)
3391
48 91
www.schoot-natuursteen.nl
www.schoot-natuursteen.nl
www.schoot-natuursteen.nl
info@schoot-natuursteen.nl

(0314) 33 48 91
info@schoot-natuursteen.nl
info@schoot-natuursteen.nl
34
00
Telefoon
34- 54
00
(0314)
33
91
w.schoot-natuursteen.nl
G R A F M O Telefoon
N U Fax
MEN
T (0314)
E N (0314)
B O48
UW
E N 54
INTERIEUR
GRAFMONUMENTEN
•
URNMONUMENTEN
•
THUISGEDENKEN
Fabriekstraat
18,
7005
(0314)
91
GRA
NO
U Fax
MU
Ewww.schoot-natuursteen.nl
N
TE EN
NT E33
U
W
I NN TI EN RT IEERUI RE U R Mogen wij u uitnodigen
Fax
(0314)
33
48
91EAR
G FR M
A FO M
N
M
NB O48
BO
U -W
-N EDOETINCHEM
o@schoot-natuursteen.nl
ENRTelefoon
INTERIEUR
• URNMONUMENTEN
• THUISGEDENKEN
• URNMONUMENTEN
• THUISGEDENKEN
O U W - E N GRAFMONUMENTEN
I NGGRAFMONUMENTEN
TRBOUWEA R
I EO U
Mogen
wijwij
u uitnodigen
FM
NU
Minfo@schoot-natuursteen.nl
E N T E N(0314)
B O U34
W 00
- 54
EN INTERIEUR
Mogen
u uitnodigen

arr
a
t
ch
cht

BOUW - EN INTERIEUR

info@schoot-natuursteen.nl
info@schoot-natuursteen.nl

Onderhoudsabonnement op maat!

uw herinnering vorm te geven?
www.schoot-natuursteen.nl
www.schoot-natuursteen.nl
GRAFMONUMENTEN
• URNMONUMENTEN • THUISGEDENKEN
URNMONUMENTEN
•EN
THUISGEDENKEN
BOUWEN
INTERIEUR
BOUWINTERIEUR
Mogen
wij
uI uitnodigen
Fabriekstraat
O U W - E N I NG TR EA R
I EO U
Rwww.schoot-natuursteen.nl
G
Rinfo@schoot-natuursteen.nl
MW7005
E N- TEAR
EN NDOETINCHEM
WR - E Nuw
I uw
NGherinnering
TR EAherinnering
R
EO U
R M E Nvorm
FM
U
M
EANFT M
E NO NB U
O18,
U
I N TBE O
R IUE U
FM
U
T Evorm
N te
BOU
- EN INTERIEUR
geven?
teW geven?
BOUWEN
INTERIEUR
GRAFMONUMENTEN
•
URNMONUMENTEN
•
THUISGEDENKEN
URNMONUMENTEN
•1Ninfo@schoot-natuursteen.nl
THUISGEDENKEN
GRAFMONUMENTEN
• URNMONUMENTEN
• THUISGEDENKEN
GRAFMONUMENTEN
•
URNMONUMENTEN
•Nvorm
THUISGEDENKEN
Telefoon
(0314)
34 00
54 AR
0info@schoot-natuursteen.nl
uw
herinnering
te geven?
0
Fabriekstraat
18,
7005
AR
DOETINCHEM
Fabriekstraat
18,
7005
DOETINCHEM
j
a
a
BOUW- EN BOUWINTERIEUR
BOUWEN
INTERIEUR
r
Fax (0314)A
33
48 91
Fabriekstraat
18,
7005 AR DOETINCHEM
EN
INTERIEUR
m
Telefoon
(0314)
34
00
54
Telefoon
(0314)
34
00
54
U M E7005
N T E N AR
B O DOETINCHEM
UW - EN INTERIEUR
b34
18,
a18
c00
www.schoot-natuursteen.nl
Telefoon
(0314)
NUMENTEN
• URNMONUMENTEN
• THUISGEDENKEN
h 54
18,91
7005
Fabriekstraat 18, 7005 AR DOETINCHEM
Fabriekstraat
FaxFabriekstraat
(0314)
33 48
Fax
(0314)
33
48
91tAR DOETINCHEM
7005
AR DOETINCHEM
Fabriekstraat
18, 7005 AR DOETINCHEM
4)INTERIEUR
34
00 54
info@schoot-natuursteen.nl
N18,
Fax
(0314)
33DOETINCHEM
48
9100 54
Telefoon
(0314)
34
Telefoon (0314) 34 00 54
7005
AR
www.schoot-natuursteen.nl
www.schoot-natuursteen.nl
www.schoot-natuursteen.nl
4)
34
00
54
Telefoon
(0314)
34
00
54
48
Fax
(0314)
48 9134 00 54
Fax (0314) 33 48 91
Telefoon
EFabriekstraat
N91I N
T E herinnering
R18,
I E7005
U R AR DOETINCHEM
digen
uw
vorm
te33(0314)
geven?
info@schoot-natuursteen.nl
info@schoot-natuursteen.nl
UMENTEN
• THUISGEDENKEN
info@schoot-natuursteen.nl

100 jaar
Ambacht

nk & Herinner

www.schoot-natuursteen.nl
www.schoot-natuursteen.nl
www.schoot-natuursteen.nl
Telefoon
Fax (0314) 33 48 91
48
91 (0314) 34 00 54
natuursteen.nl
info@schoot-natuursteen.nl
Fax (0314) 33 48 91
info@schoot-natuursteen.nl
info@schoot-natuursteen.nl
www.schoot-natuursteen.nl
natuursteen.nl
natuursteen.nl
www.schoot-natuursteen.nl
info@schoot-natuursteen.nl
natuursteen.nl
AR
Doetinchem
info@schoot-natuursteen.nl
4
GRAFMONUMENTEN
BOUW - EN INTERIEUR
GRAFMONUMENTEN
• URNMONUMENTEN • THUISGEDENKEN
GRAFMONUMENTEN • URNMONUMENTEN
• THUISGEDENKEN

1a0ch0t jaar
UMENTEN • THUISGEDENKEN
Mogen Fabriekstraat
wij u uitnodigen
en.nl
t AR DOETINCHEM
geven?
ac18,h347005
mb(0314)
A
Telefoon
00 54 te geven?
en.nl
uw
herinnering
vorm
geven?
MONUMENTEN • THUISGEDENKEN

N INTERIEUR

UW

-

EN

INTERIEUR

AR DOETINCHEM
7005
4 AR Doetinchem

4 00 54

100 ja

ar A
BOUWEN
mINTERIEUR
b

GRAFMONUMENTEN

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

BOUW - EN INTERIEUR

Fabriekstraat 18, 7005 AR DOETINCHEM
Telefoon (0314) 34 00 54
Fax (0314) 33 48 91
www.schoot-natuursteen.nl
info@schoot-natuursteen.nl

Dooprooster eerste helft 2022 Parochie Maria Laetitia

91 - E N I N T E R I E U R
W

MONUMENTEN • THUISGEDENKEN
Mogen wij u uitnodigen
en.nl
ursteen.nl
ursteen.nl
uw herinnering vorm te geven?
en.nl
7005 AR DOETINCHEM

Dopen

Uw advertentie hier plaatsen?
Bel voor meer infomatie naar

06 54 98 53 50

14

VREUGDEBODE 1 - JANUARI / FEBRUARI 2022

Meer informatie: www.vastenactie.nl.
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De wereldvoedselmarkt en de energiebehoefte eisen veel ruimte en grondstoffen op.
Die worden vaak gevonden in nog - min of
meer - ongerepte natuurgebieden. Daarbij
wegen de economische belangen van overheden en grote bedrijven meestal zwaarder
dan de rechten van de mensen die er wonen:
die worden niet zelden met geweld beroofd
van hun huizen en hun land. En daarmee
van hun thuis, hun identiteit en levensonderhoud. Wie opstaat tegen de macht van de
overheid of een multinational, begeeft zich
op een levensgevaarlijke weg.
In 2020 werden minstens 331 mensen
vermoord die opkwamen voor de rechten
van inheemse volken en voor het milieu.
Honderden anderen worden dagelijks
bedreigd, geïntimideerd en gecriminaliseerd.
Mensenrechten, natuur en milieu worden
opgeofferd ten gunste van economisch
gewin.

Vastenactie steunt projecten die direct of
indirect te maken hebben met landrechten. Zo konden in 2020 maar liefst 22.000
indianen, kleine boeren en andere mensen worden gesteund bij hun strijd voor
landrechten.
Dit jaar staan tijdens de Vastenactie drie
projecten extra in de schijnwerpers: Maya’s
in Guatemala die bedreigd worden door de
bouw van waterkrachtcentrales, Syrische
gezinnen die in een vluchtelingenkamp in
Libanon wonen en kleine boeren die in het
noordoosten van Brazilië een bestaan proberen op te bouwen.

Doopvoorbereiding

Dooplocatie

Datum

Tijd

Doopheer

Datum

Tijd

Doetinchem
Ulft

27 feb 13.30 u
27 feb 12.00 u

P.T.
M.S.

Wo. 9 feb 20.00 u
Di. 8 feb 20.00 u

Doetinchem
Ulft

1 mei
1 mei

13.30 u
12.00 u

H.P.
M.S.

Wo. 6 apr 20.00 u
Di. 12 apr 20.00 u

Doetinchem
Ulft

22 mei 13.30 u
29 mei 12.00 u

P.T.
M.S.

Wo. 4 mei 20.00 u
Di. 10 mei 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.
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Parochie Maria Laetitia

Weekendvieringen van 2 februari tot en met 29 maart 2022
WEEKEND

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

H. Augustinus H. Martinus Gaanderen

Zaterdag 5 februari
Zondag 6 februari
5e zondag d. het jaar (C)

Zo. 6 febr. 11.00 uur
Eucharistieviering
H. Pauw

Zo. 6 febr. 9.30 uur
Eucharistieviering
P. Tilma/gemengd koor

Zaterdag 12 februari
Zondag 13 februari
6e zondag d. het jaar (C)

Zo. 13 febr. 11.00 uur
Eucharistieviering/KND
P. Tilma

Za. 19 febr. 19.00 uur
Eucharistieviering
M. Smits

Zaterdag 19 februari

Zondag 20 februari
7e zondag d. het jaar (C)

Zo. 13 febr. 9.30 uur
EV/40-jarig jubileum koor
Liberate/R. Cornelissen

Zo. 20 febr. 11.00 uur
Eucharistieviering
M. Smits

8e zondag d. het jaar (C)

Woensdag 2 maart
Aswoensdag

Zo. 27 febr. 11.00 uur
Eucharistieviering
P. Tilma

Zo. 27 febr. 9.30 uur
Eucharistieviering/
carnaval/H. Pauw

Woe. 2 mrt. 19.00 uur
Aswoensdagviering/M.
Smits

Zie andere locaties

Zo. 6 mrt. 11.00 uur
Eucharistieviering
H. Pauw

Zo. 6 mrt. 9.30 uur
Eucharistieviering
P. Tilma

Zaterdag 5 maart
Zondag 6 maart
1e zondag van de
veertigdagentijd

2e zondag van de
veertigdagentijd

Zo. 13 mrt. 11.00 uur
Eucharistieviering/KND
P. Tilma

Zaterdag 19 maart
Zondag 20 maart
3e zondag v.d.
veertigdagentijd

4e zondag v.d.
veertigdagentijd

Zo. 6 febr. 9.30 uur
Eucharistieviering
M. Smits/Kerkkoor

Zo. 13 febr. 9.30 uur
Eucharistieviering
H. Pauw/Kerkkoor

Zo. 20 mrt. 11.00 uur
Eucharistieviering
M. Smits

Za. 19 mrt. 19.00 uur
Eucharistieviering
M. Smits

Zo. 27 mrt. 11.00 uur
Eucharistieviering
P. Tilma

Zo. 27 mrt. 9.30 uur
Eucharistieviering
H. Pauw

De Goede Herder
Dinxperlo

H. Martinus
Gendringen

Zie andere locaties

Za. 5 febr. 17.30 uur
Eucharistieviering
P. Tilma

Za. 12 febr. 19.00 uur
Eucharistieviering
M. Smits

Za. 19 febr. 18.00 uur
Carnavalsviering/H. Pauw

Za. 26 febr. 19.00 uur
Eucharistieviering
P. Tilma/Kerkkoor

Zie andere locaties

Za. 5 mrt. 19.00 uur
Eucharistieviering
M. Smits
Kerkkoor

Zo. 13 mrt. 9.30 uur
Inspiratieviering

Zaterdag 26 maart

Zondag 27 maart

Za. 12 febr. 19.00 uur
Eucharistieviering
P. Tilma/Kerkkoor

HH. Antonius Petrus & Paulus Ulft

Zo. 20 febr. 9.30 uur
Eucharistieviering
P. Tilma/Cantor

Zo. 27 febr. 9.30 uur
Eucharistieviering
M. Smits/Kerkkoor

Za. 26 febr. 19.00 uur
Eucharistieviering
H. Pauw

Woe. 2 mrt. 19.00 uur
Aswoensdagviering/
P. Tilma

Zie andere locaties

Zo. 6 mrt. 9.30 uur
Eucharistieviering
M. Smits
Kerkkoor

Za. 26 mrt. 19.00 uur
Eucharistieviering
P. Tilma/Kerkkoor

Za. 26 febr. 17.30 uur
Eucharistieviering
M. Smits

Zie andere locaties

Zie andere locaties

Za. 5 mrt. 17.30 uur
Eucharistieviering
P. Tilma

Zo. 27 mrt. 9.30 uur
Eucharistieviering
M. Smits/Kerkkoor

Datum

Tijd

Viering

Viering

H. Martinus Etten

elke dinsdag
mits lockdown voorbij is anders 9.30 uur

19.00 uur

Eucharistieviering

M. Smits

H. Augustinus/ H. Martinus
Gaanderen

elke donderdag

9.30 uur

Eucharistieviering

P. Tilma

OLV. Tenh/ H. Geest
Doetinchem

elke woensdag
mits lockdown voorbij is anders
vervalt viering
Iedere woensdag na de mis Rozenkransgebed
elke vrijdag

19.00 uur

Eucharistieviering

P. Tilma
P. Tilma

10.00 uur

Eucharistieviering

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).

Petrus en Pauluskerk Ulft

elke vrijdag

9.30 uur

Eucharistieviering

M. Smits

elke 1ste vrijdag v.d. maand

8.30-9.15

Biechtgelegenheid

M. Smits

H. Mauritiuskerk Silvolde

elke donderdag

9.30 uur

Rozenkransgebed

De Goede Herderkerk Dinxperlo

elke 1ste woensdag
mits lockdown voorbij is anders
vervalt viering

18.30 uur

Eucharistievier./Rozenkransgebed

M. Smits

H. Martinuskerk Gendringen

elke woensdag
elke vrijdag
elke 1ste vrijdag

10.00 uur
15.00-15.50 u

Eucharistieviering
Openkerk met uitstelling van het
Allerheiligste
Rozenkransgebed

M. Smits

14.45 uur

Doordeweekse vieringen zorglocaties van 1 februari tot en met 29 maart 2022
ZORGCENTRA

Za. 12 mrt. 19.00 uur
Eucharistieviering
M. Smits

Zo. 20 mrt. 9.30 uur
Euch.vier./P. Tilma/Cantor
Engelse mis 14.30 uur
M. Smits

KERKLOCATIES

Zie andere locaties

Zo. 13 mrt. 9.30 uur
Euch.vier/H. Pauw
Kerkkoor

Zo. 20 mrt 11.00 uur
Eucharistieviering
H. Pauw/Kerkkoor

Zo. 13 febr. 11.00 uur
Eucharistieviering
M. Smits
Za. 19 febr. 17.30 uur
Eucharistieviering
P. Tilma

Za. 12 mrt. 19.00 uur
Euch.vier/P. Tilma
Kerkkoor

Zaterdag 12 maart

Zondag 13 maart

Za. 5 febr. 19.00 uur
Eucharistieviering
M. Smits/Kerkkoor

Zo. 20 febr. 11.00 uur
Eucharistieviering
H. Pauw/Kerkkoor

Zaterdag 26 februari
Zondag 27 februari

H. Martinus
Etten

Doordeweekse vieringen kerklocaties van 1 februari tot en met 29 maart 2022

Zo. 13 mrt. 11.00 uur
Eucharistieviering
M. Smits

Zie andere locaties

Za. 26 mrt. 19.00 uur
Eucharistieviering
H. Pauw

Za. 19 mrt. 17.30 uur
Eucharistieviering
P. Tilma

Za. 26 mrt. 17.30 uur
Eucharistieviering
M. Smits

Croonemate Doetinchem

vrijdag 4 februari
vrijdag 4 maart

Schavenweide Doetinchem
2e donderdag van de maand

vieringen online via YouTube:
zoek op momenten van geluk

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

vieringen online via YouTube:
zoek op momenten van geluk

Verzorgingshuis Pelgrim
Gaanderen

dinsdag 22 februari
dinsdag 22 maart

Antonia Terborg

I.v.m. corona geen vieringen

Debbeshoek Ulft

I.v.m. corona geen vieringen

Schuylenburgh Silvolde

I.v.m. corona geen vieringen

Meulenbeek Ulft

I.v.m. corona geen vieringen

Den Es Varsseveld

I.v.m. corona geen vieringen

Zorgcentrum Dr. Jenny
Dinxperlo

elke laatste vrijdag

19.00 uur
19.00 uur

Woord- en Communieviering
Woord- en Communieviering

M. Tankink
M. Tankink

18.30 uur
18.30 uur

Woord-en Communieviering
Woord-en Communieviering

J. Brugman
J. Brugman

”De
avondvieringen
kunnen alleen
doorgaan mits (avond)
lockdown voorbij is,
anders zullen deze zoveel
mogelijk naar de zondag
worden verplaatst. Actuele
informatie: zie website of
nieuwsbrief.”

11.00 uur

Geen vieringen i.v.m. corona

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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Azewijn - Ulft - Varsselder/Veldhunten
AZEWIJN

ULFT

Mededelingen

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 17.00 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.

Openingstijd Mariakapel:
iedere dag van 9.00 tot 17.00 uur.
Communie aan huis:
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.
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.

Verkoop
kerkbanken
van de
H.-Mattheuskerk
De opbrengst van de verkochte kruiswegstaties,
stoelen en kerkbanken
mogen we zelf in Azewijn besteden. Het plan is om dit voor het
opknappen van het kerkhof te gebruiken.
In Azewijn is een groep vrijwilligers die zich inzet voor het onderhoud
van het kerkhof.
Onlangs zijn er nog drie actieve mannen bij gekomen. Het plan
bestaat om het hekwerk, dat onder Monumenten valt, aan te pakken
en het muurtje te restaureren. Ook zal er een goed begaanbaar pad
worden aangelegd, zodat ook mensen met een rollator goed op het
kerkhof kunnen komen.
Afgelopen december hebben de vrijwilligers een kerstboom op het
kerkplein gezet. Veel lof voor deze mensen. Alle vrijwilligers hebben
met kerst een mooi kerstpakket gekregen.
De Locatieraad

Overleden

- 2 november Jaap Wentink, op de leeftijd van 83 jaar.
- 23 december Gerrit Venhoeven, op de leeftijd van 89 jaar.
- 24 december Alie Pothoff-Theunissen, op de leeftijd van
89 jaar.
Wij bidden voor hun eeuwige rust en wensen de familie veel
sterkte.
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Actie Kerkbalans
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Als gevolg van de coronasituatie hebben
wij in 2021 ook in Varsselder-Veldhunten
nauwelijks vieringen kunnen verzorgen.
Wij hopen van harte dat 2022 een jaar wordt waarin dit wel
weer mogelijk zal zijn.
Om onze geloofsgemeenschap in stand te kunnen houden en
samen te kunnen blijven vieren in ‘ons’ kerkgebouw, kunnen
wij echter niet zonder uw financiële steun. Rond het verschijnen van deze Vreugdebode zal daarom ook dit jaar weer
de envelop voor de Actie Kerkbalans huis-aan-huis bezorgd
worden. In de bijbehorende brief kunt u lezen waarom juist
uw bijdrage zo belangrijk is voor onze geloofsgemeenschap.
Daarom brengen wij de Actie Kerkbalans ook hier graag nogmaals onder uw aandacht.
Mocht u nog vragen hebben, neem dan gerust contact op met
een van de leden van onze werkgroep. Of u kunt vanaf nu ook
altijd kijken op ons eigen plekje op de dorpssite: www.varsselderveldhunten.nl en dan bij Sterk voor de Kerk.
Alvast hartelijk dank voor uw steun!
Werkgroep Sterk voor de Kerk,
Maria Dellemann, Diane Kock, Petra Reulink, Ingrid Roes, Nelleke Wissing, Karin Boland

Als het goed is, hebben alle ingeschreven
deelnemers aan onze actie kerkbalans
Petrus en Paulus een dezer dagen een
envelop in de bus gehad. Deze bevat veel
informatie o.a. waarom wij uw bijdrage
hard nodig hebben voor het functioneren van onze geloofsgemeenschap in pastorale en materiële zin. Wij verzoeken u de
antwoordenvelop, indien mogelijk voor 31 januari in één van
de aangegeven brievenbussen te doen. Is dat te moeilijk, dan
graag een telefoontje naar het secretariaat (0315 - 681275).
Wij komen het dan bij u ophalen.
Wij hopen dat we, ondanks de veranderde werkwijze, het
fantastische bedrag van meer dan € 33000,- van vorig jaar
kunnen evenaren of misschien zelfs verbeteren. U wordt bij
voorbaat bedankt voor uw medewerking en bijdrage.

Kerstkaart
Nog elk jaar bereikt ons met de kerstdagen een mooie kaart van oud-pastoor Wim
Holterman. Dit jaar willen we de tekst hiervan met iedereen delen. We sluiten ons bij de
allerbeste wensen voor een mooiere wereld aan.
Werkgroep Sterk Voor De Kerk, Varsselder-Veldhunten

Heeft u geen envelop ontvangen, dan ook graag een telefoontje naar het secretariaat. Storten kunt u natuurlijk altijd
op onze rekening IBAN NL88RABO0363809872 t.n.v. Ulft
Antonius/Petr.&Paulus o.v.v. kerkbalans Petrus en Paulus.
Werkgroep actie Kerkbalans Petrus en Paulus

Overleden

- 21-11-2021: Fien Ratering, Kerkstraat 96, 7071 WZ Ulft, 83
jaar. Haar crematieplechtigheid heeft plaatsgehad op 29 nov.
- 07-12-2021: Stinie Sommers-Berendsen, Piet Molpad
1, 7071 XG Ulft. 78 jaar. Haar crematieplechtigheid was op 15
december.
- 24-12-2021: Bennie Overbeek, Steenakker 4, 7071 WK
Ulft. 84 jaar. Zijn crematieplechtigheid heeft plaatsgehad op 31
december.
- 02-01-2022: Mien Stevering-Pouwels, Piet Molpad 43,
7071XH Ulft. Haar crematieplechtigheid was op 10 jan.
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Breedenbroek - Dinxperlo
DINXPERLO

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
Openingstijd secretariaat, mis en gebedsintenties en laatste
nieuws: zie hiervoor inlegvel.
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.

Agenda
Woensdag 2 februari om 18.30 uur: eucharistieviering gevolgd
door rozenkransgebed.
Woensdag 23 februari 9.30 uur: vergadering van de
Locatieraad.
Tweede helft maart: belangrijke algemene vrijwilligersbijeenkomst. Datum, tijd en plaats volgen eindfebruari/begin maart.

Etten

Onze vrijwilligers
Reeds nu willen we jullie attenderen op een komende algemene
vrijwilligersbijeenkomst in de tweede helft van maart. Het zal dan de
laatste keer zijn dat we met alle huidige vrijwilligers bij elkaar kunnen komen. Het wordt een bijeenkomst in het teken van de komende
onttrekking van de kerk aan de erediensten en zal worden afgesloten
met een verrassing uit dankbaarheid en herinnering. Nadere bijzonderheden en uitnodiging ontvangen jullie eind februari/begin maart.
Graag tot dan.

‘Vrömd volk’
Regelmatig zien we de laatste tijd onbekende personen in en rond
de kerk lopen. Maak u niet ongerust. Het zijn geen krakers, inbrekers
of anderszins. Het zijn personen die belangstelling hebben voor het
kerkgebouw en kijken wat de mogelijkheden zijn indien men tot koop
over zou willen gaan. Dit gebeurt steeds in overleg met het parochiebestuur en kan straks mogelijk leiden tot een goede herbestemming
van het kerkgebouw.
Dus geen ‘vrömd volk’ aan de achterdeur, maar potentiële kopers.

Kerst

Voor de laatste maal heeft de werkgroep de kerststal
opgetuigd en de beelden geplaatst. Het zou bijna niet zijn
doorgegaan wegens de aangescherpte coronaregels. Maar
gelukkig, de kerstviering kon, weliswaar op een ander tijdstip,
11.00 uur in plaats van 21.00 uur, toch doorgaan en met het
maximale aantal van 50 kerkgangers. Een mooie, stemmige
viering, niet in het minst door de zang van een kwartet dameskoorleden, ondersteund met orgelspel van Julian Simmes en
dirigent Frank Knikkink.
Wolken wierook werden door pastor Tilma de lucht ingejaagd
en het paste allemaal prima in elkaar, mede dankzij het werk
van de kerststalbouwers op bijgaande foto.
Zij hadden zomaar herders kunnen zijn.
Mannen: dank jullie wel voor nu en alle voorgaande jaren.

Kerstattentie

De bezoekersmiddag kon dit keer vanwege de coronamaatregelen
helaas wederom niet doorgaan. Hopelijk kunnen we begin dit jaar
alsnog de middag houden. Wat in het vat zit, verzuurt niet. Dit geldt
natuurlijk ook voor de vrijwilligersavond die eigenlijk in 2020 al stond
gepland. De oudere parochianen werden als vanouds wel verblijd met
een bezoek aan huis en een kerstattentie. Zo ook Mart en Tonny Geurts
(zie foto). Zij ondervonden zelf de gevolgen van de coronamaatregelen

Kerkbalans 2022
In de eerste maand van het nieuwe jaar vragen wij weer uw aandacht voor de kerkbalans
van het komende jaar.
Organisaties kunnen nu eenmaal niet
functioneren zonder de nodige financiële middelen. Onze geloofsgemeenschap heeft voor dit jaar de ambities om te blijven draaien
zoals vanouds. De diensten in de kerk en Mariakapel willen we
blijven ondersteunen en continueren. Dit met medewerking van
de pastores, koster, lectoren, misdienaars en met ons kerkkoor.
De begraafplaats en het kerkgebouw op orde houden en op het
secretariaat beschikbaar zijn voor de parochianen. We zitten nog
midden in een lastige periode door alle beperkingen die corona
op dit moment met zich meebrengt. We spreken dan ook de hoop
uit dat we in de loop van 2022 weer naar een genormaliseerde
samenleving gaan. Een samenleving waarbij we respect hebben
voor elkaar en waarin we elkaar weer volop kunnen ontmoeten.
Het normaliseren van onze samenleving houdt ook in dat we binnen onze geloofsgemeenschap ook weer die dingen kunnen doen
waar we nu door allerlei beperkingen tegenaan lopen. Het vrij
kunnen bezoeken van wekelijkse diensten (kerk en/of Mariakapel)
of bij kerkelijke feestdagen, avondwaken, uitvaartvieringen, dan
wel de bijzondere vieringen met carnaval, kermis en Allerzielen/
Allerheiligen. Voor deze ambities vragen wij u ook dit jaar om
ons financieel te willen (blijven) ondersteunen. Voor aanvullende
informatie rondom het financieel reilen en zeilen van onze geloofsgemeenschap verwijzen we naar de Kerkbalansfolder 2022.
Draagt u ook in 2022 onze geloofsgemeenschap een warm hart
toe?
Namens de Locatieraad H. Martinus Etten, Henk Tiemessen, budgethouder

Kerstvieringen
Helaas was de viering op kerstavond net als vorig jaar niet
openbaar. Toen dit bekend
werd, hebben we toch gekeken
naar de mogelijkheden om een
sfeervolle viering te verzorgen
en deze via livestream uit te
zenden. Tijdens de viering ging pastor Marcel Smits met de kinderen
in gesprek over de betekenis van de beelden in de kerststal (zie foto).
Sil Berendsen, Noa Preijer en Rien Smits, fijn dat jullie zo mooi hebben voorgelezen. Graag willen we ook Julian Simmes bedanken voor
zijn muzikale bijdrage in deze viering. Door de mooie kerstliederen
die hij op piano speelde, kwamen we toch in kerststemming.
Op eerste kerstdag waren bezoekers wel welkom en ook werd deze
viering via livestream uitgezonden. Pastor Marcel Smits ging ook voor
in deze mooie viering, die muzikaal werd ondersteund door enkele
leden van het kerkkoor onder leiding van Ferdi Cornelissen en organist Anita Simmes. Hartelijk dank aan iedereen die heeft mee gewerkt
aan deze vieringen!
Foto: Annette Smits.
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doordat hun 60-jarig huwelijksfeest diverse
keren moest worden uitgesteld. In september
kon het feest - tevens bij gelegenheid van
hun 85ste verjaardag - dan toch plaatsvinden.
Het werd een gezellige dag waarbij Mart en
Tonny zelfs in oude klederdracht op het feest
verschenen. Wij wensen al onze bezoekers en overige parochianen een
goed en gezond 2022 toe en hopelijk tot snel.
Sjoerd Jansen

Vacatures voor vrijwilligers
We zijn op zoek naar mensen die ons vrijwilligerskorps willen komen
versterken. Door verloop en vooral door natuurlijk verloop en
vergrijzing zouden we het op prijs stellen als we nog enkele vrijwilligers-vacatures kunnen gaan invullen met nieuwe mensen. Met een
eerdere oproep voor vrijwilligers hebben we al openstaande klussen
kunnen invullen.
1. Voor de ledenadministratie zoeken we iemand die affiniteit heeft met
automatisering en bekend is met het werken met databases. Het bijhouden van de ledenadministratie en van tijd tot tijd het maken van
selecties zijn hierbij de hoofdtaken. We schatten in dat deze werkzaamheden een tijdsbesteding van ongeveer 1 à 2 uur per maand
inhouden. Het uitvoeren van deze vrijwilligersklus kan zowel thuis als
op het secretariaat worden gedaan. Er is vanuit de centrale parochie
technische ondersteuning aanwezig.
2. Voor het wekelijks dan wel tweewekelijks bijhouden van de
Mariakapel, de vergaderruimten en het secretariaat zoeken we
iemand die deze facilitaire klus op zich wil gaan nemen. Deze werkzaamheden schatten we in voor een tijdsbesteding van wekelijks één
à anderhalf uur.
3. De derde en specifieke vacature betreft een aanvulling op de onderhoudsploeg van de begraafplaats. In het groeiseizoen een klus die
elke veertien dagen (afhankelijk van de omstandigheden) wordt
uitgevoerd.
4. Ook zijn we op zoek naar bezorgers van ons parochieblad de
Vreugdebode (verschijnt 7x per jaar).
Bij alle functies maakt u deel uit van een gezellige groep van vrijwilligers. We schenken overheerlijke koffie met van tijd tot tijd een lekker
koekje. Maar vooral moet de functie bij jou passen en dat jij het leuk
vindt om vrijwilligerswerk te doen. Wil jij beschikbaar zijn voor incidenteel vrijwilligerswerk, dan horen we dit natuurlijk ook graag. Neem
gerust contact met ons op: tel. 0315 -34 24 98 of 06 - 12 67 88 24 of
mail naar rketten@mlparochie.nl
Locatieraad geloofsgemeenschap H. Martinus, Etten

Verjaardagen
Tot en met 10 januari vierden de volgende 80-plussers van onze
geloofsgemeenschap hun verjaardag:
- mevr. M.M.A. van Aken-Versteegen 3 november
86 jaar
- de heer J.H.A. Bolder
30 november
80 jaar
- de heer H.T.M. Bouwman
4 december
82 jaar
- de heer A.M.J. van Onna
4 december
80 jaar
- mevr. H.M.G. Derksen-Bouwman,
5 december
89 jaar
- de heer J.H. Wellink,
7 december
86 jaar
- de heer M.A. Leijzer
23 december
87 jaar
- mevr. A.M.T. Wellink-Berendsen
24 december
86 jaar
- de heer J.H. van Loon
28 december
85 jaar
- mevr. H.G.M. Alofs-Kock
28 december
96 jaar
- de heer T.J. Verheij
29 december
81 jaar
- de heer F.A. Jansen
30 december
81 jaar
Namens de geloofsgemeenschap, van harte gefeliciteerd!
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Doetinchem

Monique Wentink
Tekst: Gerard Bomers. Foto: Ton Harbers

Communie, omdat onze beide kinderen de eerste communie hadden
gedaan. Ada deed meer het administratieve en communicatieve werk,
ik was meer bij de praktische zaken betrokken. Het gaat natuurlijk
om de voorbereiding, het is een traject van een paar inhoudelijke
middagen: de naam van God, het huis van God, het evangelieverhaal
van de twee vissen en vijf broden, verder ook praktische voorbereiding.” Monique is ook nu lid van de Werkgroep Eerste H. Communie.
„Inwerken als koster hoefde dus niet meer toen ik hier kwam, hoogstens een beetje gewend raken. Het gaat goed, het kosterswerk, het
voelt heel natuurlijk. ‘Doe alles maar rustig en natuurlijk’, zei pastoor
Hans Pauw eens, ‘als je dan eens iets verkeerd doet, valt het niemand
op en lijkt het alsof het zo hoort’.“ Op mijn opmerking dat er gauw
iets vergeten kan worden, omdat je aan veel dingen moet denken,
vervolgt ze: „Alles openen, lampen aan, kaarsen aan, de liturgische
benodigdheden voor de viering op de credenstafel zetten, de iPad
bedienen voor de inschakeling van de livestream. Ik doe het in een
bepaald, vast rondje om niets te vergeten. Na de viering alles in
omgekeerde volgorde.”
n morgen
de kerk va
aag voor
Soms moeten er extra dingen gebeuren, bijvoorbeeld
Geef vand de verwarming
op ‘aan’ zetten, op dagen waarop dat niet voorgeprogrammeerd is.
Ook andere dingen moeten gebeuren, zoals kaarsen, hosties en miswijnen bestellen. „En het oog valt natuurlijk op van alles; je maakt
iets schoon bijvoorbeeld, alles moet er netjes uitzien. De uitvaartvieringen vragen extra aandacht. Er zijn dan bijvoorbeeld naast de
koster van dienst twee acolieten nodig. Hoef ik niet te werken, dan
ben ik beschikbaar. Er zijn door het jaar heen extra werkzaamheden,
zoals de opbouw van de kerststal en het ophangen van banieren bij
bijzondere feesten.”
in:
Laetitia zijn ,
parochie.
ie Maria
ren
en we één
de Paroch
n, Gaande
ppen van
Samen vorm
hem, Ette
emeenscha
rlo, Doetinc Terborg, Ulft,
,
De geloofsg
oek, Dinxpe
t.
en, Silvolde
Breedenbr
/De Hue
Azewijn,
len, Netterd
Wijnbergen
, Megche
eld,
gen
ssev
drin
, Var
Gen
-Veldhunten
Laetitia:
Varsselder
ie Maria
de Paroch
iaat van
secretar
Centraal
aat 7,
Vernooijstr
Pastoor
Ulft
7071 BR
20 44
0315 - 34
ochie.nl
iaat@mlpar
secretar
-laetitia.nl
www.maria
658966.
4 50
0156 569
mmer 824
ANBI-nu
19 RABO
NL
er
ekenen:
Banknumm
aal wilt verr
uw gift fisc
Indien u

Als het samengaan van de geloofsgemeenschap St.-Martinus
Wijnbergen met de OLV-gemeenschap zo soepel is gegaan als de
manier waarop Monique Wentink in korte tijd als koster inburgerde,
zou je je kunnen afvragen wat er eigenlijk veranderd is. Wie met
enige regelmaat in de kerk komt of een eucharistieviering via de
livestream volgt, zal het beamen: Monique doet haar kosterwerk in
de Paskerk zo natuurlijk en onopvallend, dat je zou vergeten dat je
haar een jaar geleden nog niet kende. Ik weet inmiddels dat ik lang
niet de enige ben die dat zo ervaart. Vond het zelfs niet eens vreemd
dat een half jaar geleden zij het was die klaar zat om de bloedafname te doen waarvoor ik naar het ziekenhuis was gekomen; kun je
nagaan!
Voor ons groepje kosters kwam Monique als geroepen. Wim Bockting
had vanwege zijn leeftijd afscheid genomen; Theo Stoverinck werd
ernstig ziek en hem wacht een lange herstelperiode. Monique: „In
2015 ben ik door Ellen Peters gevraagd om koster in de St.-Martinus
te worden. Via Ada Loeven was ik al lid van de Werkgroep Eerste H.

Een klein jaar geleden is Monique weer buitenshuis gaan werken,
na daarvan te hebben afgezien, toen haar kinderen klein waren. Van
huis uit is ze analist op het laboratorium in het ziekenhuis. Ze is nu
medewerker bloedafname, een baan van 22 uur, alle uren in de ochtend en de meeste tijd in het ziekenhuis, maar ook op buitenposten,
zoals Gaanderen, Dinxperlo en andere plaatsen.
„Soms neem ik bloed af bij mensen thuis. In deze coronatijd blijkt
dat ze vaak hele verhalen hebben vanwege grote eenzaamheid die ze
ervaren.”
Ik denk dat ze bij Monique een aandachtig luisterend oor vinden.

Oliebollenactie een succes

Eerste Heilige Communie 2022

Wat in elk geval wel kon doorgaan in het moeilijke voorbije jaar, was
de oliebollenactie op de laatste dag, in afgeslankte vorm weliswaar,
maar toch. Tevoren bestellen, op 31 december afhalen en weer weg.
Het werd een succes! De netto opbrengst was ruim € 680,-.
Bijzonder was dat zeventien mensen hun waardebon die ze in het
kader van de Actie Kerstattentie onder meer hadden ontvangen, kwamen inwisselen voor een zak met tien oliebollen. De PCI doneerde de
tegenwaarde van de gift aan de kas van de oliebollenactie, bestemd
voor onze locatie. Dank aan Martin Liefrink en allen die dit weer
mogelijk maakten, dank ook aan bakker Lurvink, die ook elk jaar van
de partij is!

De ouders die hun kinderen hebben opgegeven voor de Eerste
Heilige Communie hebben een uitnodiging ontvangen voor de eerste
ouderavond op 14 februari ‘s avonds om 20.00 uur in de Mariakapel
van de OLV.

Locatieraad en Pastoraatsgroep, Gerard Bomers
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Monique is geboren en getogen in Voorhout in de
Bartholomeusparochie, tegenwoordig een locatie van Parochie SintMaarten, die ook Noordwijk, Sassenheim en andere plaatsen in de
buurt omvat. „Ik ben traditioneel gelovig opgevoed, zonder dwang,
maar ook zonder discussie over kerkgang en dergelijke. De regel was:
elke zondag of zaterdagavond. Wat extra’s doen voor de kerk, dat zat
er gewoon in.”
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De kinderen beginnen op 24 februari met hun eerste bijeenkomst. Wij
starten dit jaar zo laat, omdat we rekening willen houden met eventuele beperkingen die vanwege corona ontstaan.
Wij hopen ook dit jaar weer op een mooie voorbereidingsperiode.
Werkgroep Eerste Communie Doetinchem

Actie Kerkbalans 2022:
‘Geef vandaag voor de
kerk van morgen’

De glazen deur

De Actie Kerkbalans staat niet op de kalender als jaarlijks
kerkelijk feest, maar ze komt wel net als die feesten steevast elk jaar terug, zo ook dit jaar. Trouwe deelnemers aan
de actie kunnen erover meepraten! Tegelijk met deze eerste
Vreugdebode ontvangt u de envelop met informatie over
de Actie Kerkbalans 2022 en de in te vullen opgave van uw
deelname met het bedrag dat u wilt toezeggen. Geen feest
dus, de Actie Kerkbalans, u wordt om een financiële bijdrage
gevraagd!
Leest u vooral de Kerkbalansfolder.
Daarin geeft pastoor Hans Pauw
een opwekkende
en hoopvolle
schets van onze
Parochie Maria
Laetitia, waarin
hij tegen elk
en
an morg
v
rk
algemeen
e
k
e
rd
daag voo
somberen
Geef van
in ontvouwt wat
er allemaal gebeurt in onze parochie en
welke mogelijkheden er zijn en ook benut worden. Dat klinkt
de velen die zich zorgen maken over de toekomst van geloof
en kerk als muziek in de oren, zo is te hopen en verwachten.
Vertrouwen in wat we als geloofsgemeenschap zijn en wat
we kunnen bereiken, bovendien er genoegen aan beleven dit
samen te kunnen doen, maakt het voor iedereen gemakkelijker
en plezieriger erbij betrokken te zijn en steun te willen geven.
Een solide financiële basis is nodig om de geloofsgemeenschap
die ons voor ogen staat te kunnen zijn en blijven. Meer dan
wat nodig is om als geloofsgemeenschap te kunnen bestaan,
wordt niet beoogd. We maken het elkaar gemakkelijk als we
met ons allen, ieder binnen zijn eigen mogelijkheden, hiervoor
zorgen. Daar zouden we graag weer op willen rekenen, net als
in voorgaande jaren. Mogen we ook van de jongere generatie
iets verwachten? U kunt altijd besluiten deel te nemen, ook dit
jaar weer. Graag en van harte danken we u voor de steun die
we in de voorbije jaren ontvingen.
Locatieraad en Pastoraatsgroep, Gerard Bomers

Wie heeft hem al wel en wie nog niet opgemerkt, de glazen deur
in het Mariakapelletje links van het kerkportaal? Deze Mariakapel
wordt elke morgen geopend en ‘s avonds gesloten door Albert
Besselink; ze is van buitenaf via een deur links van de grote toegang
binnen te gaan. Er zat altijd een stevige houten deur tussen deze
kapel en het kerkinterieur. Sinds enige weken zit daar nu een stevige
glazen deur. De bezoeker van de kapel is op deze manier meer verbonden met de kerk; vanuit de kerk is de kapel mooi zichtbaar en ze
vormt meer een eenheid met de kerk.
Sinds kort vervangt een mooie bidstoel, afkomstig uit de
H.-Mattheuskerk in Azewijn, de oude.
Locatieraad en Pastoraatsgroep, Gerard Bomers
Foto: Ton Harbers

2021 – Een korte terugblik
Terugblikken op een coronajaar, het is moeilijk daar iets over te zeggen dat niet al ettelijke keren gezegd is. We zien daar dus maar van
af. We willen slechts, maar van harte, onze waardering uitspreken
voor de moed en het geduld waarmee velen in onze geloofsgemeenschap aanvaard hebben dat ze nu al twee keer achtereen Kerstmis,
ons dierbare christelijke feest, nauwelijks hebben kunnen vieren.
Velen hebben zich ingezet om in de moeilijke omstandigheden zo
veel als mogelijk is te laten doorgaan, niet alleen met Kerstmis, maar
het hele coronajaar 2021 door. Hartelijke dank voor die inzet.
Onze grote waardering en dank adresseren we in het bijzonder graag
aan ons pastorale team in de personen van Hans Pauw, Marcel Smits
en Paulus Tilma.

Gedoopt
-

Peter Haverhoek, Anna Blamanstraat 1, Doetinchem
Novi Koster, Rooseveltstraat 12, Doetinchem
Ricky Moens, IJkenbergerweg 87, Doetinchem
Diona Thijssen, Oosseldstraat 14, Doetinchem

Overleden
- Annie van Lent-Hakfoort, 87 jaar, De Jongstraat 6-01
- Annie Brugman-Hartjes, 86 jaar, Prinsenhof 27

Locatieraad en Pastoraatsgroep, Gerard Bomers
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Gaanderen

Terugblik op de Kersttijd

Jubileum Schuttersgilde
St. Martinus Gaanderen
Het Schuttersgilde St. Martinus bestond in 2021 150 jaar. Een
bijzonder jubileum!
De vele jubileumfestiviteiten moesten worden uitgesteld, maar
het prachtige jubileumboek is er gekomen. Anderhalve eeuw herinneringen aan mooie gebeurtenissen, bijzondere mensen en aan
verhalen die meer dan de moeite waard zijn. Een prachtig kijk- en
bladerboekwerk is tot stand gekomen door de drie schrijvers:
Jos Heutinck, Bart Stevens en Martin Booiman.
Het boek is nog steeds te koop bij Koenders ‘t Ware Huis aan de
Hoofdstraat, met - zolang de voorraad strekt - bij elk boek twee
entreekaarten voor het jubileumfeest.
De band van het Gilde met de parochie is vanaf de oprichting –
mede het initiatief van pastoor Luijckx in 1871 - al die tijd heel
sterk geweest. Dit zagen we nadrukkelijk tijdens de Gildemissen
met de jaarlijkse kermis, het St. Maartenfeest, de aanwezigheid
van de pastoor als een van de startschutters bij het jaarlijkse
koningsschieten en opluisteren met serenades en vendelhuldes bij
festiviteiten en belangrijke gebeurtenissen in de parochie.
Het jubileumboek werd op 2 november 2021 officieel aangeboden aan de Locatieraad.

Overleden
Dinsdag 7 december 2021 is overleden mevrouw Hermien
Jansen-Immink, Hermina, Johanna, in de leeftijd van 93 jaar.
Mevrouw Jansen woonde aan de Industrieweg 115 in Terborg.
Op zaterdag 11 december was voor haar de afscheidsviering in
crematorium en uitvaartcentrum GUV in Aalten.
Wij geloven dat zij opgenomen is in het Huis van onze Heer.
Dinsdag 7 december 2021 is overleden de heer Cor Lemm,
Cornelis, Theodorus, in de leeftijd van 89 jaar. De familie Lemm
heeft vele jaren aan de Kerkstraat in Gaanderen gewoond. De
laatste jaren woonde de heer Lemm in woon-zorgcentrum de
Schuylenburgh in Silvolde. Cor is vele jaren een gewaardeerd lid
van ons gemengd koor geweest. Maandag 13 december was
voor hem de crematieplechtigheid in besloten kring.
Moge hij rusten in vrede.

Leden van de werkgroep PCI Kerstboodschappen zijn achter in de
St. Martinuskerk afgegeven bij de Mini-manna-markt bezig om de
kersttasjes te vullen in Ulft.

In de dagen voor Kerstmis waren de dames van de PCI-werkgroep
in Gaanderen druk met het klaarmaken en uitdelen van de
Kerstattenties. 106 mooi verzorgde tasjes werden in Gaanderen rondgebracht. Overal blij verraste en dankbare gezichten; vele stralende
lichtpuntjes in de donkere dagen voor Kerst.

Vijf jubilarissen gemengd koor
Op 28 november 2021 vierde het gemengd koor zijn Ceciliafeest.
Geen feest met koffie en gebak of een gezellige middag samen
met alle partners, maar een bijna voltallig koor dat tijdens de
feestelijke viering in de St. Martinuskerk prachtig zong.
Aan het eind van de viering zette Bart Rysavy, voorzitter van het
koor, vijf jubilarissen in het zonnetje.
Ben Bockting, Annie ter Bille en Michiel Pouwels werden gefeliciteerd met hun 25-jarig jubileum. Ben en Annie zijn eigenlijk
al 26 jaar koorlid, maar de huldiging vorig jaar moest uitgesteld
worden.

Vrijwilliger Mini-markt ontvangt een kersttas

De kerstboodschappen die achter in de kerk verzameld werden, zijn
afgegeven bij de Mini-markt in Ulft waar de vrijwilligers ze dankbaar
in ontvangst namen.
Namens alle cliënten van de Mini-manna-markt: Hartelijk bedankt!
Foto’s: Ria Aarntzen

De Kerstavondviering was heel stil
Overhandigen van het jubileumboek aan de Locatieraad.
Van links naar rechts: Jos Heutinck, Hans Aarntzen, Joop Helmink, Martin
Booiman en Bart Stevens.
Foto: Ria Aarntzen

Nóg een Jubileum in Gaanderen
29 januari 2022 bestaat het koor Liberate 40 jaar.
Begonnen als jongerenkoor in de voormalige St.
Augustinuskerk, vieren ze nu hun 40-jarig bestaan. Er is veel
veranderd in deze 40 jaar, maar de onderlinge band en het plezier om samen te zingen, is gebleven.
De feestelijke viering tijdens de weekendviering is op zondag
13 februari 2022. Vicaris Ronald Cornelissen, vroeger ook lid
van het koor, zal samen met pastoor Pauw voorgaan in deze
viering.

Vier zangers onder
leiding van Ben Simmes
zongen, voor de viering
begon, heel toepasselijk
‘Stille Nacht’ in een
prachtig versierde, maar
lege St. Martinuskerk.
Het was – zoals pastoor Pauw zei – een
moeilijke kerst met vele lichtpuntjes, want op elke plaats waar een
kerkbezoeker had kunnen zitten, brandde een kaarsje. Ook de viering
op Eerste Kerstdag was ingetogen maar prachtig, mede dankzij de drie
zangeressen van de Ulftse Nachtegalen / Luscinia onder leiding van
Ben Simmes.
Alle mensen die met hun zang, hun werk voor kerststal en alle versiering, de livestream, de voorbereidingen achter de schermen of op welke
wijze dan ook, meegeholpen hebben de Kerstvieringen zo mooi te
laten verlopen: hartelijk bedankt!
Uit de reacties van de vele, vele mensen die thuis meegevierd hebben,
is zeker af te lezen dat het voor al die mensen die niet naar de kerk
konden komen, mede hierdoor een mooie Kerstmis geworden is.

Margriet Harbers werd gehuldigd omdat zij zich al 40 jaar (eigenlijk 41 jaar) inzet voor zang in de kerk; niet alleen in Gaanderen,
maar ook in Duiven, Wijnbergen en de Huet, in jongerenkoren, als
dirigente voor kinder- en volwassen koren.
En Els Jansen is al 50 (51) jaar actief als zangeres: eerst in het
Jongerenkoor en daarna in ons gemengd koor.
Alle Jubilarissen, hartelijk gefeliciteerd! En Bart sprak de hoop uit
dat we in nog heel veel vieringen samen mogen zingen.
Foto: Joop Helmink.

Nieuwjaarswens

De nieuwe Vreugdebode die u nu in handen heeft, is de eerste
uitgave in 2022.
Graag begin ik dan ook met een Nieuwjaarswens:

Een Kind, pasgeboren, onschuldig en rein
laat ons weten hoe liefdevol het leven kan zijn.
Het kent nog geen onrecht, geen hebzucht of pijn
het wil bij ons, mensen, geborgen zijn.
En al is ons hart een schamele stal
en onze woning vol duisternis,
wie het Kind opneemt in zijn leven
mag ervaren dat er altijd een nieuw begin is.

Gezegend en Gezond Nieuwjaar.

Donderdag 16 december 2021 is overleden mevrouw Yvonne
de Wardt-Jansen, Wilhelmina, Berendina, in de leeftijd van 59
jaar. Zij woonde aan de Emailleerstraat 34 in Gaanderen. Op
donderdag 23 december was er gelegenheid tot afscheid nemen
en condoleance in de St. Martinuskerk. Vrijdag 24 december was
de afscheidsplechtigheid in crematorium Yardenhuis Achterhoek
in Doetinchem.
Moge vele mooie herinneringen het verdriet om haar heengaan
verzachten.
Vrijdag 31 december 2021 is overleden Mirjam van Dijk,
in de leeftijd van 65 jaar. Mirjam heeft jarenlang gewoond
aan de Leuverinkstraat in Gaanderen. Zij was vele jaren een
geliefde kleuterjuf in de groepen 1 en 2 van de Gaanderense
kleuterschool Kabouterdorp. De crematieplechtigheid heeft
plaatsgevonden in besloten kring. Wij geloven dat Mirjam is
opgenomen in de heerlijkheid van God de Vader en wij bidden
om kracht voor allen die haar zullen missen.
Dinsdag 4 januari 2022 is overleden de heer Jan Hammink,
Jan, Arnoldus, Maria, in de leeftijd van 89 jaar. De heer Hammink
woonde aan de Volglanden 75 in Varsseveld. Maandag 10 januari was voor hem de uitvaartviering in de St. Martinuskerk in
Gaanderen, waarna hij werd begraven op het kerkhof van de St.
Martinuskerk in Wijnbergen.
Moge hij rusten in de vrede van onze verrezen Heer.
Woensdag 5 januari 2022 is overleden mevrouw Annie BosmanKeurntjes, weduwe van Theo Bosman. Mevrouw Bosman is 87
jaar geworden. De familie Bosman woonde aan de Hoofdstraat
in Gaanderen, waar zij vele jaren hun fietsenzaak hadden.
Maandag 10 januari was voor haar de afscheidsplechtigheid in
crematorium Yardenhuis in de Slangenburg.
Wij geloven dat Annie nu is opgenomen in het Hemels Vaderhuis.
Donderdag 6 januari 2022 is overleden mevrouw Marie VerheijKolenbrander, Maria, Aleida, sinds 6 januari 1998 weduwe
van Bernard Verheij. Mevrouw Verheij is 93 jaar geworden en
zij woonde aan de Hoofdstraat 1-014 in Gaanderen. Voorheen
woonde de familie Verheij aan de Hekweg in Gaanderen. Marie
Verheij is jarenlang een trouw lid geweest van het gemengd koor
in de St. Martinuskerk. Donderdag 13 januari was voor haar de
crematieplechtigheid in het crematorium in Etten.
Wij geloven dat Marie voor eeuwig opgenomen is in de heerlijkheid van God de Vader.

Foto: Hans Aarntzen
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Gendringen - Megchelen - Netterden
GENDRINGEN

SILVOLDE

Martinuswandeling, zaterdag
13 november 2021
Ja, wat moet ik mij hierbij voorstellen, wandelen vanuit een kerkgebeuren? Als verwoed wandelaarster had ik er geen flauw idee
van.
In Megchelen was de start bij de St. Martinuskerk waar ik naar
de mensen moest zoeken; ik zag niemand. Dan maar in de kerk
kijken. Er stond wel een borreltje klaar, maar dat was vast niet
de bedoeling. Een stukje verder zag ik iemand klussen. Aan hem
maar vragen waar al de wandelaars zijn. „Oh”, zegt ie, „ga daar
maar de deur in en daar komen ze bijeen.” Bij binnenkomst en
met een goedemorgen werd ik verwelkomd. Of ik ook zin in
koffie had. Ja, dat bruine spul smaakt altijd. Na een tijdje gezeten
te hebben dacht ik wel, is dit alles, en het is al 9.30 uur? 9.30
bleek 10.00 uur te worden, er moesten nog vier mensen komen.
Inmiddels waren zij er ook.
Ursula ging voorop, zij was de gids. Na een kwartiertje liep ik
al volop te genieten. Er werd gezellig gekletst, elk had wel wat
beleefd op wandelgebied, en ieder had wel een leuke anekdote.
Inmiddels liepen we door het bos, en wat een mooie kleuren, al
dat blad, echt herfst. En al dat mooie kost niets. Bij de golfbaan
even een sanitaire stop: voor velen was dat wel nodig. Inmiddels
liepen we in Isselburg naar een kerk. Binnengekomen moesten
we wel afstand houden. Er werd verteld over de verwoesting: er
was tijdens de oorlog zoveel verloren gegaan, gewoon vernield,
en zo jammer. Maar ja, dacht ik, wat is er toen niet vernield. Toch
vond ik de kerk wat hebben: sober en toch puur.
Na de uitleg gingen we op weg naar de koffie. Bij een bakker
konden we een broodje, koffie of iets anders krijgen. Hierna
gingen we verder, nu naar Anholt. Ook hier liep ik op paadjes
waar ik nog nooit gelopen had. Ook onderling was het nog
steeds gezellig. In de kerk van Anholt heb ik mij verbaasd over de
inrichting. Wat was dit mooi, er was geen uitleg, en dit was ook
niet nodig. Wij hadden pastor Marcel en hij wist een paar muurschilderingen uit te leggen. Zelfs de tekst in het Latijn. Zo, nu het
laatste stuk, terug naar Megchelen. Waar we nu liepen, dat was
voor mij wel bekend. In de kerk kreeg ik een borreltje; erg lekker.
En voor wie het wilde, kon je nog koffie drinken en wat napraten.
Organisatie, bedankt voor de verzorging en vooral voor de mooie
wandeling. Een volgende keer ga ik graag weer mee.
Een lieve wandelgroet van Gerrie Siemes

Aandacht voor elkaar
Veel mensen die ziek of alleen zijn, willen hun verhaal doen als er
maar iemand is die wil horen, die kan luisteren. Aandacht hebben voor
elkaar hoort tot de kern van onze geloofsgemeenschap. Laat van u
horen. Mensen zijn geboren om te leven met een antenne voor elkaar
en vooral voor mensen die aandacht nodig hebben. Als geloofsgemeenschap willen wij graag een open oor bieden aan iedereen die
daarnaar zoekt. Daarvoor bestaat er een ‘bezoekersgroep’.
Vanwege de wet op de privacy mogen gegevens betreffende ziekenhuisopnames niet door het ziekenhuis zelf verstrekt worden. De eerste
stap kunt u daarom het beste zelf doen. Bent u in staat om te bellen?
Gewoon doen! U kunt gerust vragen uit welke mensen die bezoekgroep bestaat en eventueel uw voorkeur voor iemand uitspreken.
Namens de Communie- en de Bezoekersgroep, Hanny Roes, tel. 0315 - 63 01 10
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Silvolde - Varsseveld

Ter informatie bij onze
vieringen
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.

Verjaardagskalender Old
Sillevold

Dit jaar had de
diaconie in oktober een gezellige
middag willen
organiseren voor
de mensen van
80 jaar en ouder.
Want het leek
erop dat de
situatie omtrent
corona alleen
maar gunstiger
zou worden.
Helaas, net als
vorig jaar moesten we ook dit
jaar de bijeenkomst afblazen.
We hadden
gedacht aan
een middag
waarop we herinneringen zouden ophalen aan de hand van
oude aanzichtkaarten. Samen in gesprek over vroeger en de
veranderingen naar het heden. Het laten zien van vele aanzichtkaarten van oud-Silvolde als geheugensteun.
Omdat dit niet door kon gaan, stelde iemand van de
werkgroep voor om met de oude aanzichtkaarten een verjaardagskalender samen te stellen en dat als een presentje aan te
bieden.
Denkend aan de vele positieve reacties bij de ontvangst van
een kerstroos met een wens die we in 2020 bij alle 80-plussers
hadden rondgebracht, konden we ons vinden in dit idee. Een
beetje persoonlijke aandacht in deze donkere dagen was toch
het minst wat we konden doen.
We hebben contact gezocht met De Oudheidkundige
Vereniging Old Sillevold en zij boden ons veel materiaal om
deze kalender te maken. De vele dorpsgezichten uit het verleden en het heden bracht bij menige 80-plusser een glimlach op
het gezicht en je zag de herinneringen opbloeien.
Al met al een geslaagd projectje!
Diaconie H. Mauritius Silvolde
Foto: familie Oostveen

Kerstmis 2021

Visser van mensen

Op zaterdag 25 december,
kerstmorgen, hebben we
in de Mauritiusgeloofsgemeenschap in een
prachtig versierde kerk, de
geboorte van Jezus gevierd.
Het thema, Bloeien in de
nacht, was zeer toepasselijk voor de periode waarin wij ons tegenwoordig bevinden. Is
het mogelijk te bloeien als alles om je heen donker is? Zie je nog
die lichtpuntjes? Er is lef voor nodig om in deze situatie te zeggen:
„Ik ga ervoor, ik zet door.” Deze gedachte stond centraal in onze
sfeervolle viering. Het was heel fijn dat we deze gebedsdienst met
ongeveer 45 mensen konden vieren. Daarnaast hebben enkele tientallen de viering via streaming gevolgd, een bewijs dat velen dit type
viering waarderen.

Traditioneel wordt op 2 februari het feest Maria Lichtmis gevierd.
Daarbij hoort een lichtjesprocessie aan het begin van de mis, maar
ook samen pannenkoeken eten.
Die lichtjesprocessie symboliseert de openbaring van Christus als het
Licht dat voor alle volkeren straalt. Het is namelijk de dag waarop
Jezus, volgens de joodse traditie 40 dagen na zijn geboorte, wordt
opgedragen in de tempel. Je zou kunnen zeggen dat op dat moment
zijn ‘missie’ officieel begon.
Die missie houdt in dat hij een nieuwe Geest in de wereld zou brengen, die door ontelbare volgelingen verspreid zou worden.
In het Evangelie van vandaag lezen we hoe Jezus die missie voorhield
aan de vissers die zijn eerste volgelingen waren: ‘Van nu af aan zul je
mensen vangen in plaats van vissen.’
Sindsdien zijn ontelbaren gevangen en gegrepen door die geest,
generatie na generatie, tot in de 21e eeuw. Ook wij.
Voor ons, als zijn volgelingen, is die missie dus ook de onze. Wie
gelooft in de Geest van Christus wil ook leven in die geest en zo de
wereld mooier maken en die geest verder verspreiden. Dan zijn of
worden ook wij vissers van mensen.
In de viering op 6 februari willen we ons met woorden, liedjes en
gebeden bezinnen op wat die missie inhoudt anno 2022.
Iedereen die zich door die geest gegrepen voelt, of juist (nog) niet, is
van harte welkom, om 10.00 uur in ons Mauritiuskerkgebouw.

Werkgroep liturgie
Foto: familie Oostveen

Viering Aswoensdag 2 maart 19.00 uur
‘De essentie van het leven’
Tijdens het traditionele askruisje hoorde je altijd zeggen: „Van stof
zijt gij en tot stof zult gij wederkeren.” Dan ging er wel wat door je
heen. Kennelijk heeft stof, of as, het ligt heel dicht bij elkaar, veel te
maken met de essentie van het leven.
Je ziet na de winter dat de natuur weer opbloeit. Alles was vergaan,
maar de essentie van het leven was gebleven. Diep in een bloembol
is de essentie van het leven bewaard gebleven en zal in het voorjaar
ontluiken.
Als je de urn van een geliefde overledenen mee naar huis mag
nemen, betekent dat heel veel voor je. Op een natuurkerkhof weet
je dat de lichamelijke resten van de overledenen ten goede komen
aan de natuur. Een boom die groeit naast het graf van een geliefd
persoon, kan je aan die persoon doen denken. In de viering zult u
kunnen luisteren naar een paar persoonlijke herinneringen hierover.
Wij branden in die viering dan ook de oude palmtakken: de overblijfselen van de vorige lente die de kracht van de volgende lente in zich
hebben. U wordt verzocht, als u nog oude palmtakjes heeft, deze
mee te nemen. In verband met corona zult u niet het askruisje op uw
voorhoofd getekend krijgen, maar mag u dat, op gepaste afstand,
zelf doen.
Aswoensdag is het begin van de wat vroeger de vastentijd was en nu
de veertigdagentijd of lijdenstijd wordt genoemd, die culmineert in
het kruis van Jezus en zijn verrijzenis, die een nieuwe lente aankondigt. Daarom zullen wij een kruis van lichtjes bouwen.
De essentie van het leven die niet vergaat en wat de diepste essentie
is van ons individueel bestaan, is onze ziel die ons ingeschapen werd
door de Schepper zelf op het moment dat onze vader en onze moeder ons ten leven wekten.
Psalm 139 zal een leidraad zijn in de viering:
		
Toen U mij schiep, onooglijk klein,
		
doorzag U al wie ik zou zijn.
		
Mijn toekomst was een open boek.
		
God die mij vindt, God die ik zoek,
		
uw denken is voor mij verborgen,
		
toch ben ik bij U, elke morgen.
Wij nodigen u van harte uit zover mogelijk aanwezig te zijn of de
livestream te volgen.

Viering 6 maart 2022, eerste
zondag van de veertigdagentijd
Op de eerste zondag van de veertigdagentijd lezen we het verhaal
van Jezus, die naar de woestijn gaat om zich voor te bereiden op zijn
zending onder de mensen. Veertig dagen van vasten en bidden.
De woestijn speelt in de verhalen een grote rol: het is de plaats waar
mensen worden beproefd, waar ze voor keuzes worden gesteld en
waar je jezelf ook tegen komt.
In ons leven speelt de woestijn geen rol, maar wij kennen vast en
zeker allemaal moeilijke omstandigheden die ons confronteren met
onszelf en met de vraag naar de zin van het leven. Deze veertigdagentijd nodigt ons uit om na te denken. Hoe zien we ons leven?
Hebben we nog idealen en wat doen we om ze waar te maken?
Of geven we toe aan de bekoring om in alles de weg van de minste
weerstand te gaan? Durven we, net als Jezus, principiële keuzes te
maken, met alle consequenties van dien?
Genoeg aanknopingspunten om op 6 maart over na te denken en er
een mooie viering van te maken.

VARSSEVELD

Actie Kerkbalans: Geef vandaag
voor de kerk van morgen
Informatie over de Actie Kerkbalans vindt u in de laatste
Vreugdebode van 2021 (pagina 8) en ook in de folder. De folder
en de envelop ‘Kerkbalans 2022’ ontvangt u bij dit nummer van
de Vreugdebode. In de envelop is ook een antwoordenvelop met
postzegel en voorzien van het postadres. U vult uw gegevens in,
doet het antwoordpapier in de envelop en doe die envelop op
de post.
Wij danken u voor uw bijdrage en voor uw medewerking
VREUGDEBODE 1 - JANUARI / FEBRUARI 2022
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Terborg

Ritueel begeleider
Ruim dertien jaar ben ik - Angelique Thuis - als docente werkzaam
bij het Graafschap College in Doetinchem.
Hier mag ik studenten lesgeven en begeleiden die een beroepsopleiding volgen om in de gezondheidszorg aan het werk te gaan.
Zij worden opgeleid tot groepsleider of zijn al aan het werk als
groepsleider en willen persoonlijk begeleider worden. Een (kleine)
schakel zijn in het leer-en ontwikkelproces van de student is waarom ik dit werk graag doe en met veel plezier uitvoer.
Ondanks dat ik het een leuke, fijne en uitdagende baan vind, heb
ik het afgelopen jaar een studie gevolgd voor ritueel begeleider/
uitvaartspreker. De uitvaartbranche heeft me altijd geïntrigeerd.
Ik vind het belangrijk dat het leven van de overledene recht wordt
gedaan tijdens een afscheidsdienst. Een uitvaart zou een afspiegeling moeten zijn van het geleefde leven van een overledene.
Dat de nabestaanden zich herkennen in het verhaal, maar ook de
genodigden een blik van herkenning hebben en dat er een glimlach op het gezicht verschijnt die het verlies wat verzacht.
Als ritueel begeleider/uitvaartspreker kan ik ervoor zorgen,
in overleg met de nabestaanden, dat het afscheid een mooie
en waardevolle herinnering wordt. Samen met hen geef ik de
afscheidsdienst vorm met passende gedichten, een liefdevol verhaal en desgewenst, een mooi ritueel. Denk aan het aansteken
van kaarsen, het leggen van bloemen bij de kist of gebruik maken
van troost-stenen.
Als ritueel begeleider/uitvaartspreker kan ik benaderd worden om
op een uitvaart te spreken via de uitvaartondernemer, maar u kunt
mij ook rechtstreeks benaderen. Een oriënterend gesprek bij leven
om over uw wensen te praten kan altijd.

Activiteiten binnen uw geloofsgemeenschap

Kerstactie 2021

Helaas hebben wij onze Ontmoetingsbijeenkomsten nog steeds niet
kunnen hervatten. Dit schrijven we met pijn in het hart en we spreken
de hoop uit dat we elkaar weer snel kunnen ontmoeten.
Afgelopen jaar hebben we getracht om door middel van een groet,
een kaart, een gedicht toch nabij te zijn.
Onze Mariakapel blijft open en er wordt dagelijks nog menig kaarsje
opgestoken.
Verder organiseren we met omliggende geloofsgemeenschappen
Doopsel, Communie en Vormsel.
Ons secretariaat is iedere woensdagochtend geopend. U kunt er
terecht met vragen, maar ook gewoon voor een praatje en een kop
koffie.
Onze circa 40 wijkcontactpersonen bezorgen niet alleen de
Vreugdebode en de Actie Kerkbalans, maar zij zijn ook de ogen en
oren van onze geloofsgemeenschap. Bij armoede of andere noden
volgt bericht naar Caritas en die kan dan hulp bieden. Zo zamelen we
levensmiddelen in en sinds enkele jaren is er een kerstpakkettenactie.
We willen er zijn voor anderen, volgend in de voetsporen van Jezus.
U ziet: er gebeurt nog veel in de geloofsgemeenschap waar u deel
van uitmaakt.
We vragen uw financiële steun om dit alles ook in de toekomst blijvend mogelijk te maken.
Bij voorbaat hartelijk dank.
Organisatie Actie Kerkbalans, Jos Kunze en Henk Steentjes

Ik ben geboren en getogen in de Achterhoek wanneer u graag
wilt dat de uitvaart in het dialect gesproken wordt, dan is dat
mogelijk!
Een mooie en persoonlijke afscheidsdienst kan helend zijn in het
rouwproces; hopelijk mag ik daar onderdeel van uitmaken.
U kunt mij bereiken op tel.: 06 - 19 13 20 36 of e-mail naar:
info@angelique-thuis.nl.
Voor meer informatie verwijs ik u naar mijn website: www.angelique-thuis.nl.
Angelique Thuis

Al vele jaren wordt er in onze parochie richting de kerstdagen een
actie gehouden waarbij mensen die dat kunnen gebruiken een steuntje in de rug krijgen.
In eerdere jaren werden levensmiddelen ingezameld waarvan vervolgens kerstpakketten werden samengesteld. Die werden dan
verspreid in onze parochie en natuurlijk ook in onze eigen Terborgse
geloofsgemeenschap. Vanwege alle regelgeving was het inzamelen
van levensmiddelen helaas niet meer mogelijk en is er gezocht naar
een alternatief. Er is een cadeautas samengesteld met daarin een
paar bruikbare zaken, natuurlijk ook wat lekkers en bovendien een
cadeaubon.
Voor Terborg zijn er ruim 40 (!) tasjes klaargemaakt door ‘onze
dames en vaste bezoeksters’ van het secretariaat in De Huiskamer.
Op de foto het resultaat. Het verspreiden van de tasjes gaf een warm
kerstgevoel. Zo veel blije gezichten en dankbaarheid. Dat doet een
mens goed!
Op pagina 28 wordt u gevraagd om een financiële bijdrage. U ziet:
uw gift wordt goed besteed. Wij willen er zijn voor onze medemens,
ongeachte afkomst en geloof. Dat heet naastenliefde.
Werkgroep Nieuw Begin, Jos Kunze

Actie Kerkbalans 2022
Verjaardagen
Tegelijk met deze Vreugdebode worden
de enveloppen van de Actie Kerkbalans
bezorgd. Vanwege regelgeving wordt de envelop ook dit jaar
niet bij u opgehaald, maar verzoeken wij u de retourenvelop
met het ingevulde antwoordformulier in de brievenbus van
ons secretariaat te doen van de Huiskamer van Terborg,
Hoofdstraat 39.
Alvast hartelijk dank.
Ook als u geen envelop hebt ontvangen, kunt u het werk binnen uw geloofsgemeenschap financieel steunen.
U kunt uw bijdrage overmaken naar: bankrekeningnummer:
		
NL40 ABNA 0936 2497 57
		
t.n.v.: RK Parochie Maria Laetitia
		
inzake: Heilige Georgius Terborg

- De heer J. Hollmann				
87 jaar
- De heer A. Bongers				
85 jaar
- Mevrouw A. Wormskamp-Zents			
86 jaar
- Mevrouw J. Gambon				
96 jaar
- Mevrouw J. Meulenbeek-Tiemessen			
88 jaar
- Mevrouw J. Klutman				
94 jaar
- Mevrouw M. Huls-de Hair				
80 jaar
- Mevrouw M. Roes-de Wal				
80 jaar
- De heer Th. Massop				
80 jaar
Namens de geloofsgemeenschap, van harte gefeliciteerd!

Overleden

- De heer J. Jansen				

84 jaar
Foto: Susan Spekschoor
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Parochie
ParochieMaria
MariaLaetitia
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.

JANSEN
TERBORG

tel. 0315 - 37 76 58

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.

BO UW

Al vele jaren vakkundig partner van
Amphion Cultuurbedrijf
SLOOT

PIANOSERVICE

Eric 06-221 874 27 & Rutger 06-290 52 155
• Stemmen, onderhoud en reparatie
• Transport, verhuur en opslag
• Dealer van FEURICH piano’s en vleugels:
topkwaliteit voor een ongelofelijke prijs!
• Verkoop occasions met garantie

Showroom (alleen op afspraak): Varsseveldseweg 130b Doetinchem

www.slootpianoservice.nl

Al 140 jaar staat familiebedrijf Jansen
Terborg voor betrokkenheid en kwaliteit,
een belofte die van generatie op
generatie is doorgegeven. Wij zijn er
voor het kleine onderhoud tot aan het
realiseren van uw droomwoning!

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

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.

tel. 0315 - 24 21 25

tel. 0315 - 24 12 40

”De
avondvieringen
kunnen alleen
doorgaan mits (avond)
lockdown voorbij is,
anders zullen deze zoveel
mogelijk naar de zondag
worden verplaatst. Actuele
informatie: zie website of
nieuwsbrief.”

kleine objecten en sieraden
met een verhaal
www.sentimentsieraad.nl
(as)-sieraden en mini urnen

Sint Martinusstraat 1 in Beek
06-36595384
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