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Afbeelding op de voorzijde:
‘Woordwolk’, resultaat van een eerste brainstormsessie van het pastorale team, die ten grondslag
ligt aan deze beleidsnotitie. (zie ook ‘onze missie’ voor nadere toelichting)
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Inleiding
Een nieuw beleidsplan ligt voor u. Het is geschreven in een bewogen tijd van aanhoudende kerkelijke
krimp en afnemende relevantie van het christelijk geloof in onze samenleving, althans in de beleving
van velen. Bovendien hield Corona bijna twee jaar de wereld in haar greep. Kerken bleven goeddeels
gesloten en ook andere manieren van samenkomen waren maar beperkt mogelijk. Wat hiervan de
gevolgen zijn, is nog nauwelijks te overzien.
In het vorige beleidsplan “Met geloof de toekomst in” (2018-2021) schetste het bestuur en pastoraal
team al de contouren voor de toekomst van onze parochie: minder pastorale beroepskrachten,
minder vrijwilligers, minder kerkelijke participatie en minder kerkgebouwen. Het streven naar
handhaving van twee kerkgebouwen in 2026, te weten de Eucharistische centra in Ulft (H.H. Petrus
en Paulus) en Doetinchem (OLV Tenhemelopneming) lijkt vooralsnog reëel.
Deze in vele opzichten niet positieve toekomstverwachtingen mogen ons echter niet verlammen. Dat
is de inzet van dit beleidsplan. Sinds 2017 draagt onze Parochie de naam ‘Maria Laetitia’. Deze naam
verwijst naar de klassieke zeven vreugden van Maria. Op de parochie-icoon zijn ze te vinden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

De boodschap van de engel Gabriël aan Maria
De ontmoeting van Maria en Elisabeth
De geboorte van Jezus in Bethlehem
De aanbidding der wijzen
De verrijzenis van Jezus
De nederdaling van de heilige Geest op Maria en de apostelen
Maria Tenhemelopneming

Deze vreugden omvatten heel de heilsgeschiedenis. Ze staan in het perspectief van de verrijzenis en
eindvoltooiing. Het is God die onze toekomst is. Deze vreugde van het geloof willen wij niet alleen
vasthouden, maar ook vieren en delen met velen. Dat zien wij als onze opdracht.
Moge Maria, Moeder van de Heer, Moeder van de Kerk, onze voorspreekster zijn.

Namens het parochiebestuur en pastoraal team,

Pastoor Hans Pauw

Parochie icoon Maria Laetitia
in 2019 vervaardigd door Geert Hüsstege
(Foto: Ton Harbers)
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Onze Missie
De missie of opdracht van een Rooms Katholieke parochie is, kort en goed, het geloof present stellen
en de sacramenten bereikbaar maken voor mensen in een bepaalde plaats of streek.
Dit krijgt gestalte in steeds wisselende omstandigheden. In een eerste brainstormsessie over dit
beleidsplan (zie afbeelding voorzijde) heeft het pastorale team nagedacht over de noden en wensen
van onze actuele situatie. Wat moet de parochie zijn, vandaag de dag? Een zegen voor de
samenleving. Het belang van diaconie, oog en oor hebben voor de noden van de samenleving
werden genoemd. Dat komt voort uit ons geloof: God wil gediend worden in mensen. Dit geloof is
onze bron. Daarom moet de parochie allereerst een plek zijn waar we God kunnen ontmoeten in het
netwerk van lokale geloofsgemeenschappen met hun ontmoetingsplekken en de centrale plekken
(parochiekerken en Eucharistische Centra) waaruit de parochie is opgebouwd. Maar het netwerk
mag ook breder zijn: wij weten ons verbonden met alle mensen van goed wil en werken samen met
instanties die dezelfde doelen nastreven.
De parochie is een plek om de vreugde van het geloof de delen en het leven van Jezus te vieren. Om
dat te kunnen zijn en blijven doen zijn er wel enkele punten van zorg en aandacht. Veel parochianen
nemen ‘diensten af’ op bepaalde momenten in hun leven. We zouden graag willen werken aan meer
gemeenschapszin en hen doen groeien van consumentisme naar engagement. Ontwikkeling van
lekenkader is voor de parochie essentieel. Mensen, jong en oud(er), doen groeien in hun geloof, de
talenten en gaven helpen ontdekken en ontwikkelen die God hen heeft gegeven tot opbouw van zijn
Rijk vraagt onze voortdurend aandacht.
Van groot belang is het contact met de jongere generatie van gelovige en zoekende mensen. Wij
willen hen helpen en steunen, met name de jonge gezinnen. We zien ook de toenemende diversiteit
van mensen en nationaliteiten, vooral in onze Eucharistische Centra. We werken eraan dat zij zich
thuis voelen en nodigen hen nadrukkelijk uit om mee te doen en mee te helpen. Onze gemeenschap,
dikwijls gekenmerkt door een ‘ons-kent-ons’ of gesloten familiecultuur moet zich openen, niet elitair
of gesloten zijn. De Blijde Boodschap is er voor alle mensen.
We realiseren ons dat het in onze tijd en cultuur niet gemakkelijk is onze missie uit te voeren.
Kerkzijn vandaag kraakt in zijn voegen in heel West-Europa en dus ook in onze parochie. Maar we
geloven ook dat dit van alle tijden is. De Evangelische boodschap is nooit een vanzelfsprekendheid
geweest. God trekt met zijn volk verder door woestijnen naar het beloofde land. We geloven zelfs
dat Hij ons in de moeilijkheden die wij ondervinden iets wil leren of duidelijk maken. We willen ons
laten leiden door zijn wil, niet door menselijke overwegingen. Want als God het huis niet bouwt,
werken de bouwers vergeefs (Psalm 127). God zal ons helpen en de weg wijzen. Dat is de diepe
vreugde van ons geloof.
Voor de opzet van beleidsplannen heeft het aartsbisdom Utrecht belangrijke invalshoeken
aangereikt: innovatief pastoraat, kernprogramma en pastorale nabijheid. langs deze lijnen kijken wij
in dit beleidsplan naar het pastoraat in onze parochie (hoofstukken 1-3). Tot slot omvat het een
bestuurlijk en faciliterend hoofdstuk (4) waarin wordt aangegeven hoe de uitvoering van het
pastorale beleid ook in praktische zin gestalte krijgt en mogelijk wordt gemaakt.
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1. Innovatief pastoraat
Met innovatief pastoraat worden alle initiatieven bedoeld die wij ondernemen om de parochie te
laten aansluiten bij de vragen en noden van onze tijd. Pastores en vrijwilligers trekken hierin
samen op.
1.1. Gezinszondagen
In september 2021 zijn we gestart met het project ‘Gezinszondagen’. Iedere tweede zondag van
de maand is er in het Eucharistisch centrum in Doetinchem een gezinsviering met medewerking
van het kinderkoor.1 Aansluitend is er een samenkomst en lunch voor ouders en kinderen. Tot
ongeveer 14.00 uur wordt aan de kinderen in verschillende leeftijdscategorieën een catechetisch
programma aangeboden. Er wordt gebruik gemaakt van de methode ‘Licht op ons pad’2. De
ouders gaan met elkaar in gesprek rond thema’s van geloof en opvoeding.
Er is gekozen voor de locatie Doetinchem als grootste geloofsgemeenschap, die nog beschikt
over een klein, maar enthousiast kinderkoor. Vrijwilligers op het gebied van kindercatechese uit
heel de parochie werken eraan mee. Zo worden krachten gebundeld om een goed aanbod neer
te zetten. We hopen dat het project een brede uitstraling mag hebben, niet alleen binnen alle
locaties van de parochie, maar wellicht ook over de grens van de parochie heen.
Dit project ligt in het verlengde van het tweejarige project ‘kindercatechese’ dat in augustus
2021 is geëindigd. De doelstellingen zijn hetzelfde:
Een thuis creëren voor gezinnen in de parochie (en mogelijk daarbuiten).
- Werken aan gemeenschapsopbouw door vieren, ontmoeting en verdieping.
- Ondersteuning bieden aan ouders in de geloofsopvoeding door catechese.
- Ouders zelf helpen groeien in het geloof
- Elkaar bemoedigen en ondersteunen.
1.2. Geïntegreerde sacramentencatechese
De voorbereiding op met name de Eerste Heilige Communie en het Sacrament van het Vormsel
plaatst ons voor nieuwe uitdagingen. Enerzijds worden de aantallen deelnemers kleiner en is het
moeilijk, geschikte tijd en plaats te vinden voor de voorbereiding. Anderzijds ervaren wij grotere
betrokkenheid bij hen die deelnemen, zowel de ouders als de kinderen. Het ‘beginniveau’ is
echter heel divers, waar het gaat om geloofskennis, geloofsbeleving en kerkelijke betrokkenheid.
Voor een groot deel missen de voor handen zijnde catechetische projecten een bedding.
In de komende jaren wordt er naar toegewerkt dat de voorbereiding van Communie en Vormsel
onderdeel wordt van het programma van de gezinszondagen. De voorbereiding op het
ontvangen van deze sacramenten betreft dan één jaar deelname aan de gezinszondagen, waarna
in het voorjaar het sacrament wordt ontvangen. Met de betreffende werkgroepen wordt
hierover gesproken.
Op deze wijze kan de voorbereiding op Communie en Vormsel bijdragen aan
gemeenschapsopbouw en uitnodigen tot deelname aan een doorlopende catechese.

1

In de praktijk komt dit neer op negen keer per jaar. In december worden vier Kinderwoorddiensten
aangeboden. Voor de zomermaanden juli en augustus wordt verwezen naar het aanbod van katholieke
kinder- en tienerkampen.

2

‘Licht op ons pad’ is een doorlopende parochiecatechese. Uitgeverij: Adveniat

5

1.3. Catechese als motor tot parochievernieuwing
Enkele spraakmakende boeken3 hebben ook in de Nederlandse context een beweging op gang
gebracht om te komen tot parochievernieuwing. Het Katholiek Alpha Centrum en het Centrum
voor Parochiespiritualiteit spelen hierbij een voortrekkersrol. Het team staat met hen in contact
om de inzichten te verdiepen wat de mogelijkheden kunnen zijn voor onze eigen parochie.
Concreet wordt gedacht aan het opzetten van een Alpha Cursus rond het Eucharistisch Centrum
Ulft. Deze cursus kan inhoud geven aan een nieuwe vorm van volwassenencatechese en kan een
bedding zijn voor mensen die zoekende zijn naar hun eigen geloof of nadenken over toetreding
tot de Rooms Katholieke Kerk.

2. Kernprogramma
Het kernprogramma bestaat uit datgene wat in ieder Rooms Katholiek parochie moet gebeuren.
Pastores nemen hierin het voortouw, zoveel mogelijk gesteund door de vrijwilligers.
2.1. Weekendliturgie
Sinds de zomer van 2021 is er een nieuw structuur-rooster voor de weekendvieringen.

Week 1

Week 2

OLV

H. Martinus

H. Martinus

Petrus en Paulus De Goede Herder H. Martinus

Doetinchem

Gaanderen

Etten

Ulft

Zo. 11.00 uur

Zo. 9.30 uur

Za. 19.00 uur

Zo. 9.30 uur

Za. 17.30 uur

EV

EV

EV

EV

EV

H. Pauw

P. Tilma

M. Smits

M. Smits

P. Tilma

Zo. 11.00 uur

Zo. 9.30 uur

Za. 19.00 uur

Zo. 9.30 uur

Za. 19.00 uur

Zo. 11.00 uur

EV/KND

Inspiratieviering

EV

EV

EV

EV

P. Tilma

H. Pauw

M. Smits

M. Smits

P.Tilma
Week 3

Week 4

Week 5

Dinxperlo

Gendringen

Zo. 11.00 uur

Za. 19.00 uur

Zo. 11.00 uur

Zo. 9.30 uur

Za. 17.30 uur

EV

EV

EV

EV

EV

M. Smits

M. Smits

H. Pauw

P. Tilma

P. Tilma

Zo. 11.00 uur

zo. 9.30 uur

Za. 19.00 uur

Zo. 9.30 uur

Za. 19.00 uur

Za. 17.30 uur

EV

EV

EV

EV

EV

EV

P.Tilma

H. Pauw

P. Tilma

M. Smits

H. Pauw

M. Smits

Zo. 11.00 uur

Za. 19.00 uur

Za. 19.00 uur

Zo. 9.30 uur

Za. 17.30 uur

EV

EV

EV

EV

EV

P. Tilma

P. Tilma

M. Smits

M. Smits

H. Pauw

Aangezien het team over drie priesters kan beschikken (2 fte.) is het mogelijk gebleken om het
aantal Eucharistievieringen uit te breiden. Dit voorziet in een breed gevoelde behoefte om lokale
voorgangers te ontlasten. Zij worden, net als de emeriti, in incidentele gevallen gevraagd een
viering te verzorgen. Alleen in Gaanderen is er op verzoek van de locatieraad en pastoraatsgroep
structureel één keer per maand een dienst van Woord en Gebed. Met het oog op de sluiting van

3

Als God renoveert, James Mallon (Adveniat 2019); Rebuilt, Michel White en Tom Corcoran (Betsaida 2019)
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de Goede Herderkerk in Dinxperlo, Pasen 2022, is het aantal vieringen, dat hier wordt gehouden
niet uitgebreid.
2.2. Liturgie op weekdagen
Behalve op maandag wordt er in iedere parochiekerk op een weekdag Eucharistie gevierd. Alleen
Doetinchem kent twee doordeweekse vieringen. (Hoog)feesten die op weekdagen vallen, zullen
vooralsnog ook daar worden gevierd om continuïteit te waarborgen. Uiteindelijk zal dit alleen
geschieden in (één van) de Eucharistische centra.
dinsdag
woensdag
1e woensdag v.d. mnd
donderdag
vrijdag

19.00 uur
10.00 uur
19.00 uur
18.30 uur
9.30 uur
9.30 uur
10.00 uur

Etten
Gendringen
Doetinchem
Dinxperlo
Gaanderen
Ulft
Doetinchem

2.3. Koren
In 2019-2020 heeft er een brede inventarisatie plaatsgevonden onder de koorleden in onze
parochie. Deze gesprekken werden gevoerd door een lid van het pastoraal team en een
bestuurslid. Met name de vraag hoe de koren en hun leden de toekomst zien, ook na een
eventuele sluiting van het lokale kerkgebouw, kwam aan de orde. De parochie streeft naar het in
stand houden van tenminste:
2 Gemengde koren
1 Herenkoor
1 Tussenkoor
1 Kinderkoor
Daarnaast zullen cantors een belangrijke rol vervullen in de liturgie en wordt er gewerkt aan de
opzet van een kleine cantorij, die breed inzetbaar is in de parochie.
2.4. Dopen
Iedere maand, met uitzondering van juli, augustus en december, wordt er een
gemeenschappelijke doopviering gehouden in beide Eucharistische Centra. De
doopvoorbereiding vindt hier ook plaats, onder leiding van de doopheer. In de overige
parochiekerken kan desgewenst, in overleg, ook een doop plaatsvinden, bij voorkeur tijdens of
direct na een reguliere viering. Ouders, die dit wensen nemen wel zoveel mogelijk deel aan de
gemeenschappelijke doopvoorbereiding. Alle ouders worden gewezen op het project
‘Gezinszondagen’ en geadviseerd om hieraan deel te nemen.
2.5. Eerste Heilige Communie
Het aantal kinderen dat deelneemt neemt af, zo ook het aantal vrijwilligers. In toenemende mate
wordt samenwerking gezocht: zowel de voorbereiding van de kinderen, als de Eerste
Communievieringen worden op centrale plaatsen gehouden. Uiteindelijk zal de voorbereiding
worden opgenomen in het programma van het project ‘Gezinszondagen’ en zullen de vieringen
hoofdzakelijk in de Eucharistische centra worden gehouden.
7

2.6. Vormsel
Het aantal vormelingen is in de achterliggende jaren gedaald, zodat er nog één vormselviering
wordt gehouden voor de hele parochie. Deze vindt plaats in het Eucharistisch Centrum
Doetinchem. De voorbereiding vindt plaats op een centrale plaats. Uiteindelijk zal ook deze
voorbereiding worden opgenomen in het programma van het project ‘Gezinszondagen’.
2.7. Ziekenzalving
Het pastorale team houdt zich ruim beschikbaar voor de toediening van individuele
ziekenzalvingen op aanvraag. Daarnaast garanderen zij de mogelijkheid tot jaarlijks één
gemeenschappelijke ziekenzalving, toegediend tijdens een Eucharistieviering, in elk van de negen
zorgcentra in onze parochie.
2.8. Uitvaart
Hoewel het aantal uitvaarten ongeveer gelijk blijft, neemt de variatie van vormen en wensen
steeds meer toe. Pastoraal team en uitvaartvrijwilligers, ondersteund door enkele emeriti,
proberen hier zo goed mogelijk aan te beantwoorden. De belangrijkste afspraken zijn vastgelegd
in de ‘Procedure weekwacht bij uitvaarten’, die in oktober 2020 werd geactualiseerd en digitaal
toegezonden is aan de uitvaartondernemers in de regio. Het ouder worden en wegvallen van
toegeruste uitvaartvrijwilligers en het slinkend aantal beschikbare emeriti baart enige zorg, maar
leidt vooralsnog niet tot problemen.
2.9. Pastoraal (zieken) bezoek en individueel pastoraat
Een belangrijk onderdeel van de taak van pastores is het persoonlijke contact met parochianen
en anderen, met name op cruciale momenten in hun leven. Daarnaast is er een groep toegeruste
vrijwilligers die parochie - breed inzetbaar zijn voor ziekenbezoek. Zij versterken en vergroten de
inzet van pastores door wederzijdse ondersteuning.

3. Pastorale nabijheid
Onder pastorale nabijheid wordt datgene verstaan wat ons tot gemeenschap maakt en wat de
gemeenschap opbouwt: het omzien naar- en zorg hebben voor elkaar. Dit krijgt veelal gestalte in
lokale gemeenschappen. Vrijwilligers gaan hierin voorop, ondersteund door de pastores die voor
de gehele parochie zijn aangesteld.
3.1. Bezoekwerk en pastorale nabijheid op locatie
Het traditionele bezoekwerk, waarbij mensen omzien naar elkaar, staat sterk onder druk, omdat
veel vrijwilligers zelf tot de doelgroep zijn gaan behoren. Werving van nieuwe, jongere
vrijwilligers blijkt moeilijk. Ingezet wordt op koffiemomenten rond vieringen, zowel door de week
als in het weekend en bij inloop- en ontmoetingsactiviteiten. Pastores sluiten op verzoek
geregeld aan bij activiteiten van b.v. de katholieke Bond voor Ouderen (K.B.O.) en dragen hieraan
bij. Toenemende eenzaamheid, met name onder ouderen, is een groot maatschappelijk
probleem. Op bescheiden wijze blijft onze parochie bijdragen aan een cultuur van omzien naar
elkaar. Het project ‘Lokaal Geloven’ uit de vorige beleidsperiode heeft hieraan een stimulans
gegeven, die hopelijk doorwerkt in de toekomst.

8

3.2. Diaconie
De traditionele activiteiten, zoals de Bisschoppelijke Vasten Actie en -Adventsactie, worden
behartigd door de werkgroep Missie, Ontwikkeling en Vrede (M.O.V.) De Parochiële
Caritasinstelling (P.C.I) heeft een volledig bestuur en werkt nauw samen met diverse instanties
om te helpen in nood, ook over kerkgrenzen heen.
De realiteit gebiedt te zeggen, dat ook hier het aantal vrijwilligers sterk afneemt en vergrijst,
terwijl ook de slagkracht vanuit het geslonken pastorale team is afgenomen. Veel activiteiten
staan onder druk, zoals de Kerstpakkettenactie en Kerstherberg. Samenwerking met goede
partners op dit terrein is van groot belang. Daarbij valt te denken aan de Raad van Kerken Oude
IJsselstreek en Platform Christelijke kerken Doetinchem, maar ook aan Stichting Present, die
vrijwilligers rekruteert voor kleine diaconale projecten in de eigen plaats.
Er is dringend behoefte aan kadervrijwilligers die aan de parochie een diaconale impuls zouden
kunnen geven.
3.3. Bedevaarten
Samen op reis gaan en de ervaring opdoen van een bedevaart is een bijzondere vorm van
pastorale nabijheid. Het kan geloofsversterkend en gemeenschapsbindend werken. In 2021 is
een nieuwe Werkgroep Bedevaarten van start gegaan, die zich met name tot doel stelt, het
organiseren van reizen naar Lourdes. Hiertoe zal worden samengewerkt met het Aartsbisdom
Utrecht en het Huis voor de Pelgrim.

4. Bestuurlijk en faciliterend
4.1. Mensen en middelen
4.1.1. Pastoraal team
Het pastorale team kent, deels door leeftijdsontslag, een groot verloop. Per 1
september 2021 bestaat het uit drie priesters, samen aangesteld voor 2Fte.
Daarnaast is er een onvervulde, door het bisdom erkende vacature van 0,5 Fte voor
een projectmedewerker Catechese en Jongeren, voor de duur van 5 jaar.
4.1.2. Centraal secretariaat
Twee dames bemensen het centraal secretariaat, samen voor 1 Fte (0,4 secretariële
ondersteuning, 0,6 administrateur). Zij nemen een centrale plaats in binnen de
parochie en ondersteunen pastoraal team, parochiebestuur en de vele vrijwilligers.
Zij behandelen (aan)vragen, zorgen voor een goede afstemming en signaleren
problemen die de aandacht vragen van het pastoraal team en/of bestuur.
4.1.3. Overig personeel in loondienst
Er is 0,25 Fte huishoudelijke ondersteuning voor het centraal secretariaat. Voor de
huishoudelijke verzorging van de pastores is 0,25 fte ingezet. Het overige wordt
ingevuld door vrijwilligers.
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4.1.4. Vrijwilligersbeleid
Bij het tot stand komen van de parochie per 1 januari 2017 is het vrijwilligersbeleid
vastgesteld met een regeling voor kostenvergoedingen. In 2018 werd hieraan een
beleidslijn toegevoegd voor het aanvragen van onderscheidingen voor vrijwilligers.
Deze regelingen blijven vooralsnog ongewijzigd. De ontwikkeling van vermindering
en vergrijzing van het aantal vrijwilligers baart grote zorgen. Des te meer waarderen
wij onze vrijwilligers. Het bestuur zet zich er voor in, dat allen die willen en kunnen
bijdragen aan de missie van onze parochie, dit op een goede, veilige en prettige wijze
kunnen doen.
4.1.5. Ledenadministratie
In 2019 is gestart met het centraal invoeren van de ledenadministratie in DocBase.
Na de nodige aanloopproblemen begint dit nu goed vorm te krijgen. Wijzigingen
worden middels Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA) doorgevoerd. Op
locatie zijn de nodige vrijwilligers geautoriseerd om lokale taken uit te voeren, zoals
het maken van overzichten van bezorgadressen van de Vreugdebode of de Actie
Kerkbalans.
4.1.6. Vermogensbeheer
Het vermogensbeheer zal in de komende beleidsperiode niet wijzigen. Liquide
middelen die niet direct nodig zijn voor de operationele bedrijfsvoering binnen de
parochie, zullen worden belegd in het beleggingsfonds, onder het beheer van het
Aartsbisdom Utrecht (VAU). Het fonds biedt een redelijk rendement met een matig
risico.
4.1.7. Kerkgebouwen
Het ingezette beleid van kerksluitingen en verkoop van overig vastgoed wordt
onverminderd voortgezet. Naast de beide Eucharistische centra in Doetinchem en
Ulft heeft de parochie nu nog kerken en pastorieën in het bezit in Etten, Gaanderen
en Gendringen. Het ingezette traject van kerksluiting in Dinxperlo zal medio 2022 tot
een afronding komen. In Azewijn loopt deze procedure nog vanwege een ingediend
bezwaar. Het streven is dat na deze beleidsperiode alleen de H.H. Petrus en
Pauluskerk van het Eucharistisch Centrum Ulft en de pastorie en kerk van OLV
Tenhemelopneming van het Eucharistisch Centrum Doetinchem nog in het bezit van
de parochie zijn. In dit moeilijke, pijnlijke, maar noodzakelijke proces staat het
bestuur in nauwe verbinding met de betreffende locatieraden.
4.1.8. Begraafplaatsen
In de achterliggende beleidsperiode is de problematiek van onderhoud en beheer
van onze begraafplaatsen goed en volledig in kaart gebracht. Op verschillende wijzen
is er gewerkt aan ondersteuning en oplossingen door inzet van het centraal
secretariaat en het werven van nieuwe vrijwilligers voor het beheer. De administratie
is grotendeels geüniformeerd.
Nieuwe richtlijnen van de Nederlandse Bisschoppenconferentie maken het mogelijk
om begraafplaatsen in beheer of eigendom over te dragen aan derden. De
begraafplaats in Netterden is inmiddels in eigendom overgedragen aan de Stichting
Kerspelkerk Netterden, die eerder ook het kerkgebouw heeft verworven. Ook het
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kerkhof van Varsselder-Veldhunten is in eigendom overgedragen aan dezelfde
plaatselijke stichting die het kerkgebouw in eigendom heeft. In Megchelen is het
beheer toevertrouwd aan de lokale stichting. Op deze wijze zal het bestuur werken
aan het verminderen van het aantal begraafplaatsen in eigen beheer en het delen
van de zorg voor het beheer met lokale partners.

4.2. Communicatie
Het parochiebestuur staat met vele instanties en (werk)groepen in contact. Denk aan het
bisdom, pastoraal team en medewerkers, PCI-bestuur, pastoraatsgroepen en locatieraden.
Met name de locatieraden vormen een verlengstuk van het parochiebestuur. Daarom wordt
aan hen gevraagd om de notulen van hun bijeenkomsten
met het parochiebestuur te delen. Regelmatig zijn er met alle instanties en groepen
ontmoetingen en bijeenkomsten.
4.2.1. Parochieblad
De Vreugdebode verschijnt zeven keer per jaar onder de eindverantwoordelijkheid
van het bestuur. De redactie en correspondenten zijn verantwoordelijk voor de
inhoud en een vormgever verzorgt de opmaak. Het blad geeft informatie,
achtergronden en inspirerende teksten en artikelen, betrekking hebbend op ons
geloof. Het blad wordt gefinancierd door het bestuur middels vrijwillige bijdragen
van parochianen en advertentie - inkomsten. De verspreiding en continuïteit is een
punt van voortdurende zorg. Jaarlijks is er overleg tussen bestuur en redactie, waarin
het blad wordt geëvalueerd.
4.2.2. Nieuwsbrief
In 2021 werd een digitale nieuwsbrief voor de hele parochie geïntroduceerd. Een
belangrijk instrument ten dienste van het bestuur en pastorale team, die op deze
wijze het meest actuele nieuws en informatie rechtstreeks onder de aandacht van
parochianen kan brengen. Er is een groeiende groep gratis abonnees. Via de website
kan men zich aanmelden. De nieuwsbrief verschijnt ongeveer twee wekelijks. Door
het gebruik van het programma ‘Laposta’ wordt aan alle privacy-eisen voldaan.
4.2.3. Website
De website is een belangrijke bron van informatie over het parochieleven en het
actuele parochienieuws. Het centrale secretariaat zorgt voor het onderhoud hiervan,
dit in samenspraak met bestuur en pastoraal team.
4.2.4. Facebook
Middels nieuwsberichten en informatie op de Facebookpagina van de parochie
blijven vele mensen op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Met name de
uitzendingen van vieringen vanuit het Eucharistische Centrum Doetinchem worden
door een grote groep trouw gevolgd. Facebook vormt een ondersteuning van ons
gemeenschapsleven, mede omdat men direct op berichten kan reageren of vragen
kan stellen.
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4.2.5. YouTube en Kerk TV
De gedwongen sluiting van kerken gedurende de Coronapandemie heeft ervoor
gezorgd dat digitale beeldcommunicatie vanuit de parochie in een stroomversnelling
kwam. Op verschillende plaatsen in de parochie werden vieringen uitgezonden, eerst
provisorisch, maar later ook meer professioneel. Al deze uitzendingen worden
gedeeld op het YouTube kanaal van parochie Maria Laetitia en voorzien ook in het
(bijna) post-coronatijdperk in een duidelijke behoefte.
Daarnaast wordt dit medium ook gebruikt door de pastores voor korte
boodschappen of catechese.
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