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Vreugde en verdriet

We zijn weer in de Veertigdagentijd beland en over enkele weken is 

het Pasen. Van huis uit herinner ik mij Pasen als een bijzonder feest 

waar al lang van tevoren naar toe geleefd werd. De dagen van de Goede Week nemen je 

helemaal mee in het lijden en sterven van Jezus, om vervolgens door de Paaswake heen 

Zijn verrijzenis te vieren op zondagmorgen. Het raakt alle facetten van het leven, vreugde 

en verdriet. Ik herinner me nog dat ik vroeger op Goede Vrijdag met een brok in mijn keel 

bij de kruisweg stond, maar met diezelfde keel op zondag het Alleluia van Pasen uitjubel-

de in het koor. Vreugde en verdriet, ze horen allebei bij het leven.

Afgelopen weken heb ik een boekje van de Nederlandse priester Henri Nouwen gelezen 

met als titel: ‘Kun je de beker drinken?’ Het is een aanrader. Vanuit zijn eigen levenserva-

ring gaat hij in op de vraag die Jezus zijn leerlingen stelt: ‘Kunnen jullie de beker drinken 

die Ik zal drinken?’ Een vraag die ons persoonlijk mag raken: wil jij net als Ik vreugde en 

verdriet, mooie en moeilijke momenten tezamen accepteren in je leven?

Samen even wat drinken, een kop koffie na de viering in de kerk, een borrel bij een jubi-

leum of verjaardag, of gewoon even een kop thee tussen de werkzaamheden door; nu 

de coronamaatregelen voorbij zijn, kan het weer. En die momenten hebben een grote 

waarde. Het zijn momenten om in het leven even stil te staan. Vreugde en verdriet kun-

nen gedeeld worden wanneer we samen het glas heffen. We toasten op het leven dat we 

leiden, in voor- en tegenspoed, omdat we weten dat wanneer we het samen doen, het 

goed is.

Ook Jezus heeft die beker willen drinken. Een beker van vreugde en verdriet, van vriend-

schap en verraad, maar die uiteindelijk de beker van de verlossing werd. Al rollen we van 

de ene wereldwijde crisis in de andere en zouden we alle moeilijkheden liever aan ons 

voorbij laten gaan, met Jezus mogen we de levensbeker nemen, heffen en drinken. Samen 

met Hem mag het in ons leven telkens weer Pasen worden. Van harte wens ik u allemaal 

een gezegend Paasfeest!

Paulus Tilma, pastor

Inhoud
 
 

Voor adressen en bankgegevens van de geloofsge-
meenschappen zie pagina 30 van deze Vreugdebode.

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.

Locatiecorrespondenten

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

Belangrijk om te weten

Nieuwe paraplu  (21)

Geslaagd Carnaval  (25)

Koor Liberate bestaat 
40 jaar (26)
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Eigenlijk begint dit verhaal met 14 krijt-
tekeningen van een kruiswegstatie die 
locatievoorzitter Hans Aarntzen van de 
Augustinus-Martinusgeloofsgemeenschap 
begin 2021 in boekvorm aantrof in de 
boedel van de gesloten Gaanderense 
Augustinuskerk. Prachtige tekeningen in 
neo-impressionistische stijl, met strak-
ke schetslijnen en opvallende licht- en 
donkerpartijen. Schilder en beeldend kun-
stenaar Jan Toorop (1858-1928) maakte 
ze ruim honderd jaar geleden. De origi-
nele tekeningen zijn te bewonderen in de 
Sint Bernulphuskerk in Oosterbeek, maar 
omdat ze zo bijzonder zijn, is er ooit een 
boek over gemaakt. „Mooie tekeningen”, 
zei Aarntzen, al bladerend tegen zichzelf. 
„Daar zouden we iets mee moeten doen.”

Van losse ideeën naar een plan
Een jaar eerder, tijdens een tocht op de 
Elterberg met wandelvrienden, liep Aarntzen 
als toevallige toerist mee langs kruisweg-
staties in de vrije natuur. Tussen ouderen, 
schoolkinderen en jonge ouders… Bij elke 
statie werd gestopt, voorgelezen en in stilte 
gebeden. Iedereen maakte de tocht in zijn 
eigen tempo en voor allemaal was er rust 
en ruimte om Jezus’ leven en sterven te 
beleven, om te bidden of te mijmeren. Een 
idee nestelde zich in zijn hoofd. „Het zou 
toch mooi zijn om de Kruisweg te wandelen 
in onze parochie én om de krijttekeningen 
te gebruiken…” Dankzij Hans’ vrouw Ria 
en wandelvrienden Wim en Maria Gerritsen 
kreeg het plan verder vorm. Wim kwam met 
het idee om op landgoed het Maatje een 
route uit te zetten. Een mooi stuk natuur, 
op loopafstand van de Sint Martinuskerk, 
waar ook ruimte is om in coronatijd afstand 
te bewaren. Ria werkte het idee uit om de 
wandelaars een boekje aan te reiken met 
verklarende teksten over de staties. Daarom 
zou de route moeten starten en eindigen bij 
de kerk.

Vervolgens kwam dochter Marjolein met het 
slimme idee om ook filmpjes op te nemen 
met de teksten uit het boekje. Schoonzoon 
Sjoerd en kleinzoon Floris namen de camera 
ter hand en Paulus Tilma werd gefilmd. 
Op elk van de 14 staties zit onder de Toorop-
krijttekening namelijk een QR-code. Door 
die code met een smartphone te scannen, 
krijg je vanzelf via YouTube de juiste tekst te 
horen en te zien. Voor jonge wandelaars een 
uitkomst, want op het vlak van sociale media 
kunnen opa en oma van hen nog veel leren 
en zo hebben ‘de blagen ook wat omhanden 
en zijn ze rustig.’ En mensen zonder smartp-
hone? „Nou, daar is het boekje voor!”
Een schot in de roos omdat de voorzichtige 
schatting van het aantal deelnemers ruim 
werd overtroffen. Dus raakten de boekjes op, 

maar de smartphone bood de wandelaars 
uitkomst.

Van ‘Kan niet naar kan wel!’
Ruim 300 mensen maakten de Gaanderense 
Kruiswegwandeling. Op Goede Vrijdag 
vanaf drie uur ‘s middags, maar ook later 
op de dag, op Paaszaterdag en tijdens 
Eerste Paasdag. Het weer nodigde niet 
echt uit, maar velen togen naar Gaanderen 
voor een prachtige wandeling van zo’n 
vijf kilometer. Sommigen liepen hem zelfs 
tweemaal. Anderen gingen, aangespoord 
door huisgenoten of vrienden die onder de 
indruk waren. Allemaal mensen die Goede 
Vrijdag en Pasen spiritueel wilden beleven. 
Ongetwijfeld heeft ook corona een positieve 
invloed gehad. Immers voor kerkgebouwen 
golden volop beperkingen – ook voor de vie-
ringen op Paasavond en Eerste Paasdag – en 
op deze wijze kon-je toch actief Pasen bele-
ven en meteen een frisse neus halen. En had 
je bovendien een priester in je binnenzak... 
Bij wijze van spreken!

„Als iets niet mag of onmogelijk lijkt, dan 
vind ik dat vaak een uitdaging, net als de 
andere bestuurders in onze locatie”, zegt 
Hans Aarntzen. „Zoals alle beperkingen van-
wege corona. Ons houdt bezig wat er dan 
wél mag en kan. Zo zijn we er al vóór corona 
op gekomen om Inspiratievieringen aan te 
bieden op de zondagen dat er geen priester 
voorgaat. Een viering van drie kwartier met 
een lezing, een inspirerend spiegelverhaal en 
altijd met mooie muziek. Je kunt jammeren 
als je geen viering kunt aanbieden, maar wij 
kijken liever naar wat wél kan. Dat proberen 
we dan uit en als het een succes is, blijft 
het op de agenda. Zo waren Joop Helmink 
en ik er op tijd bij toen corona dwong tot 
YouTube- en Facebook-livestreams met 
goede beeld- en geluidskwaliteit. Daar 
maken we ons dan sterk voor, gesteund 
door een grote groep vrijwilligers die op vele 
vlakken de schouders eronder wil zetten. 
Zodat het mogelijk is om vieringen – zonder 
kerkgangers – toch via internet aan onze 
parochianen aan te bieden. Zulke uitdagin-
gen geven telkens enthousiasme en plezier. 
En zo zijn we uiteindelijk ook gekomen op 
de Kruiswegwandeling in deze vorm: op het 
Maatje, waar je in de natuur, in eigen tempo 
en in stilte wandelt en nadenkt. En omdat de 
reacties op de wandeling zo positief waren, 
organiseren we hem dit jaar weer. Wat ons 
betreft wordt het een traditie…”

Kijken en beleven
Zeker nu we dit jaar op Witte Donderdag 
14 april op televisie kunnen kijken naar The 
Passion, die dit jaar in Doetinchem (zonder 
publiek) wordt ‘gelopen’, zou het wel eens 
kunnen dat dit jaar veel meer mensen in 
Gaanderen komen wandelen. IJs en weder 

dienende, uiteraard. Terwijl The Passion en 
de wandeltocht in Gaanderen verschillen als 
dag en nacht. Immers het musical-tv-spek-
takel imponeert door een sterrencast die 
voor een groot publiek zingt en acteert 
over Jezus’ laatste levensdagen, terwijl 
het in Gaanderen stil zal zijn en blijven. 
Zodat iedereen in rust en stilte in de vrije 
natuur kan wandelen en zijn gedachten de 
vrije loop kan laten als voorbereiding op 
Pasen. Waarmee deze Kruiswegwandeling 
een prachtig voorbeeld is van vreugdevol 
geloven.

Vreugdevol geloven

Kruiswegwandeling 
Gaanderen
Tekst: Michiel Pouwels. Foto’s: Ton Harbers

VREUGDEVOL GELOVEN - HET PASTORALE THEMA VOOR 2022 - BETEKENT 
OOK VREUGDEVOL VIEREN. IN UW GEDACHTEN, IN UW HUIS OF UW KERK. 
ALLEEN OF MET ANDEREN. IN GAANDEREN WORDT AAN VREUGDEVOL GELO-
VEN INVULLING GEGEVEN MET ONDER ANDERE DE TWEEDE EDITIE VAN DE 

KRUISWEGWANDELING OP VRIJDAG 15 APRIL.

Ruim 300 deelnemers in 2021 terwijl 
de weersomstandigheden niet opti-

maal waren. In Gaanderen kijkt men 
voor dit jaar uit naar een nog grotere 

groep wandelaars.

Hans Aartnzen toont hoe simpel ‘t is: 
je scant de QR-code met de smart-

phone en Paulus Tilma vertelt u 
bijzonderheden over de betreffende 

statie.

Gezinnen, opa’s en oma’s met kin-
deren en kleinkinderen, collega’s, 

vrienden en – zoals op de foto – een 
dameswandelgroep… Wandelen is 

gezond!

Parochie Maria Laetitia

Wat, waar, wanneer over de 
Kruisweg in Gaanderen

Wat:
Kruiswegwandeling met 14 staties, 
wandeltocht van ongeveer vijf kilometer 
(1,5 uur).
Waar:
Op landgoed het Maatje in Gaanderen. 
Vooraf alstublieft melden bij de Sint 
Martinuskerk, Kerkstraat 72, Gaanderen.
Wie:
Voor iedereen. Oud en jong. Deelnemers 
melden zich bij de Sint Martinuskerk 
voor een boekje met informatie over de 
staties.
Wanneer:
-  Vrijdagmiddag 15 april vanaf 15.00 

uur
  Ook op Stille Zaterdag, Eerste en 

Tweede Paasdag is er de mogelijkheid 
om de route te lopen.

Belangrijk:
-  Houdt afstand van andere wan-

delaars, respecteer de stilte en de 
natuur.

-  Draag stevige (wandel)schoenen, 
neem zo nodig paraplu en regenkle-
ding mee.

-  Onverharde wegen, bospaden: de 
tocht kan niet per rolstoel worden 
afgelegd.

-  Schrijf na de tocht - in ons gas-
tenboek - wat u vond, geef uw 
opmerkingen mee voor de volgende 
editie.
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Parochie Maria Laetitia Van de Bestuurstafel

The Passion

Een woord dat je laatste weken geregeld 

tegenkomt op tv, in de streekkranten en 

op de regionale zenders. Heel Doetinchem 

op z’n kop, want The Passion komt in 

Doetinchem: het lijdensverhaal van Christus in een supermodern 

en goed verkoopbaar jasje.

Helaas voor velen niet te bezoeken vanwege de coronamaatrege-

len, maar natuurlijk wel te volgen op tv. Ook in diverse plaatsen 

in de regio wordt The Passion door plaatselijke zangers en muzi-

kanten uitgevoerd.

Het woord passie komt van het Latijnse woord passio, dat terug-

gaat tot pati, wat ‘lijden’ betekent. Dit was tot de dertiende eeuw 

zo gebruikt. Vanaf de vijftiende eeuw betekent het ‘gemoedsaan-

doening’. In de huidige taal staat het voor een groot verlangen 

naar of een grote liefde voor iets. 

Dat laatste is, denk ik, nu het belangrijkst. Een grote liefde voor 

iets. We zien nu dagelijks op tv nieuws over Oekraïne, waar 

zichtbaar is dat de passie voor hun vaderland groot is bij de 

Oekraïners. Ze zijn vastbesloten om hun land tegen de grote over-

macht van Rusland te verdedigen. In de Achterhoek zien we hun 

passie en lijden. Daarom worden acties opgestart om de bevol-

king van Oekraïne te helpen en te voorzien van hulpgoederen.

Passie is niet iets wat iemand in een of andere vorm in zich heeft. 

Iemands passie is ook niet altijd zichtbaar voor de buitenwereld. 

Binnen een gezin kun je passie hebben voor elkaar, maar ook voor 

jouw sport of culturele vereniging en zeker voor jouw geloofs- en 

dorpsgemeenschap. Dat laatste merken wij – als bestuurders van 

de Parochie Maria Laetitia – regelmatig. Dat er parochianen zijn 

die zich met hart en ziel inzetten voor de parochie of hun geloofs-

gemeenschap. Daar zijn we natuurlijk ontzettend blij mee, ook als 

we soms aan de rem moeten trekken omdat niet alle initiatieven 

haalbaar zijn. Tot slot wil ik u er graag op attenderen dat we nog 

een gepassioneerd iemand zoeken om ons parochiebestuur te 

versterken. 

Frank van Dulmen

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

Ariënsinstituut: 
werving kandidaten 
studiejaar 2022-2023

Het Ariënsinstituut, opleidingscentrum van 
het Aartsbisdom Utrecht voor priesters, dia-
kens, catecheten en diaconaal assistenten, 
wil in september starten met een nieuw 
eerste jaar.

In een aantal parochies zijn inmiddels cate-
cheten en diaconaal assistenten werkzaam 
met een zending van de aartsbisschop en 
op 7 mei worden de eerste permanente 
diakens van de nieuwe opleiding gewijd. 
„De inzet en initiatieven van deze toege-
ruste vrijwilligers kunnen rekenen op veel 
waardering van de parochianen en van de 
leden van de pastorale teams. Zij blijken een 
duidelijke toegevoegde waarde voor het 
pastorale werk”, aldus rector Kuipers van het 
Ariënsinstituut. 

Aan de leden van de pastorale teams wordt 
opnieuw gevraagd om binnen hun parochie 
op zoek te gaan naar gemotiveerde kandida-
ten die een van deze opleidingen kunnen en 
willen volgen en die hen in de toekomst in 
het pastoraat kunnen ondersteunen. 

Kandidaten kunnen vanuit de parochies tot 
uiterlijk 1 juni worden voorgedragen aan 
rector Kuipers, daarna vinden de kennisma-
kingsgesprekken plaats.

Diakenwijding 
Antoon van Gaans en 
Richard Meijer
Willem Jacobus kardinaal Eijk, aarts-
bisschop van Utrecht, zal op zaterdag 
7 mei Antoon van Gaans en Richard 
Meijer tot diaken wijden. De plechtig-
heid vindt om 10.30 uur plaats in de 
Sint Catharinakathedraal in Utrecht 
(Lange Nieuwstraat 36). De wijdings-
plechtigheid zal plaatsvinden conform 
de dan geldende coronamaatregelen.

Van Gaans en Meijer worden tot 
permanent diaken gewijd. Na de wij-
dingsplechtigheid is er (eveneens met 
inachtneming van de dan geldende 
coronamaatregelen) gelegenheid tot 
feliciteren. Kardinaal Eijk: „In deze 
tijd van voorbereiding vraag ik om uw 
gebed voor de wijdelingen.”

Antoon van Gaans werd met ingang 
van 5 januari 2022 voor een periode 
van vier jaar benoemd als kandidaat-di-
aken met een speciale opdracht in de 
samenwerkende parochies Onze Lieve 
Vrouw van Amersfoort in Amersfoort 
en HH. Martha en Maria in Baarn. 
Richard Meijer werd met ingang van 
5 januari 2022 voor een periode van 
vier jaar benoemd als kandidaat-dia-
ken met een speciale opdracht in de 
Emmanuelparochie in Ommen.

De diakenwijding van Meijer en Van 
Gaans zou oorspronkelijk plaatsvinden 
op zaterdag 15 januari, maar wegens de 
eind 2021 geldende maatregelen van-
wege de coronaviruspandemie was het 
te onzeker of de wijdingsplechtigheid 
dan wel door kon gaan en onder welke 
omstandigheden. Daarom besloot kar-
dinaal Eijk in december in overleg met 
rector Kuipers ‘tot zijn grote spijt’ de 
diakenwijding uit te stellen.

Mia Tankink stopt met 
uitvaarten

Op verzoek van emeritus-pastoraal werker 
Mia Tankink maken wij bekend dat zij per 
direct is gestopt met het pastoraal begelei-
den en liturgisch verzorgen van uitvaarten. 
Een aantal persoonlijke omstandigheden 
spelen een rol bij haar besluit, maar ook 
het feit dat zij steeds vaker werd benaderd 
voor het verzorgen van uitvaarten ‘buiten 
de parochie om’. Daartoe is zij niet bereid.
Een emeritus-pastoraalwerker, -diaken of 
-priester is immers geen eenling, maar 
blijft verbonden met de kerk en verricht 
haar/zijn eventuele werkzaamheden in 
collegiale verhoudingen met de leden van 
het pastoraal team en de vrijwilligers in het 
pastoraat. 
Wij zijn Mia dan ook dankbaar dat zij heeft 
toegezegd voor een aantal taken binnen 
de parochie nog wél beschikbaar te willen 
zijn en respecteren dit besluit.
Wij hebben de ons bekende uitvaartver-
zorgers geïnformeerd, maar vragen ook 
u als parochianen nadrukkelijk om Mia 
niet meer te benaderen voor het doen van 
uitvaarten. Het is een taak die zij altijd met 
veel toewijding heeft volbracht, daarom 
valt het haar ook zo zwaar om telkens 
‘nee’ te moeten zeggen.
Voor het regelen van een voorganger bij 
uitvaarten neemt de uitvaartverzorger 
contact op met de Weekwacht van onze 
parochie. Daar kunnen ook de eventuele 
wensen voor een specifieke voorganger 
kenbaar worden gemaakt.

Namens het parochiebestuur en pastoraal 
team,

Hans Pauw, pastoor
Foto: Ton Harbers

3 september
1 oktober
5 november
3 december

Pastoraal beleidsplan 2022-2026: 
Vreugdevol geloven
Het pastoraal 
beleidsplan 
2022-2026 is nu 
voor iedereen 
zichtbaar. 
Op de website 
van onze parochie 
kunt u het plan 
lezen. De titel 
is: Vreugdevol 
geloven. 
Het plan is 
volgens het pastoraal team en parochiebestuur opgesteld in een 
bewogen tijd van aanhoudende kerkelijke krimp en afnemende rele-
vantie van het christelijk geloof in onze samenleving. 
Corona speelde ook een grote rol: kerken bleven goeddeels gesloten 
en andere manieren van samenkomen waren beperkt. De gevolgen 
zijn nog nauwelijks te overzien. 

In het vorige beleidsplan ‘Met geloof de toekomst in (2018-2021)’ 
schreven parochiebestuur en pastoraal team al over een toekomst 
met minder vrijwilligers, minder participatie van parochianen en 
minder kerkgebouwen. In het nieuwe beleidsplan schrijven bestuur 
en pastoraal team dat het streven naar handhaving van twee kerkge-
bouwen in 2026 - Doetinchem en Ulft - een reële optie lijkt. 
In het plan doet het pastoraal team uit de doeken hoe men de 
komende jaren werkt aan de missie: het geloof present stellen en 
de sacramenten bereikbaar maken voor mensen in een bepaalde 
plaats of streek. Het team wil werken aan meer gemeenschapszin 
door parochianen zich te laten ontwikkelen van ‘consument naar 
engagement’. Minder bij gepaste gelegenheid afnemen van ‘dien-
sten’ (vieringen rond huwelijk, doop, communie, vorming, jubilea 
en uitvaart) maar mensen - jong en oud - helpen groeien in hun 
geloof, hen de talenten en gaven (die God hen gegeven heeft) hel-
pen ontdekken en ontwikkelen, tot opbouw van zijn Rijk. Daarom is 
het interessant te lezen wat Innovatief pastoraat met elementen als 
gezinszondagen, geïntegreerde sacramentencathechese en catheche-
se als motor tot parochievernieuwing daaraan bijdragen. 
Zo wordt in het nieuwe beleidsplan ook geschetst welke middelen 
het team wil aanwenden om de plannen tot Vreugdevol geloven uit 
te voeren. 

Kijk op www.maria-laetitia.nl en scroll naar ‘actueel’.

Kerkbalans 2022
De campagneweken voor de actie Kerkbalans 2022 
liggen achter ons, toch wordt er volop gewerkt door 
de diverse locatievrijwilligers. Immers toezeggingen 
zijn gedaan, maar dan begint de periode van incas-
seren en uiteindelijk zichtbaar maken van wat de 
actie heeft opgeleverd. Mocht u niet in de gelegen-
heid zijn geweest… Of u bent het gewoonweg vergeten… 
In deze Vreugdebode vindt u op de twee na laatste pagina de adres- en bankgegevens 
van uw geloofslocatie. 
Bij voorbaat dank voor uw bijdrage!



Kinderkamp 2022: Beestenbende
Na de succesvolle editie van 2021 organiseert het Aartsbisdom 
Utrecht ook in 2022 weer een kinderkamp (6-11 augustus). 
Dit zomerkamp vindt opnieuw plaats op Kampeerboerderij De 
Heidebloem in Haarle.

In de Bijbel staan heel veel mooie verhalen waar dieren een belang-
rijke rol in spelen. Denk maar aan de ark van Noach of Jona en de 
walvis. En heb je wel eens 
gehoord van het sprekende 
ezeltje van Bileam? 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 spel-
letjes doen, geheel in het 
Beestenbende-thema, ravot-
ten 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!

Wanneer:  6 tot en met 11 augustus
Waar:  Kampeerboerderij De Heidebloem, 
  locatie De Veltmaat, Oude Deventerweg 8a, 
  7448 RL Haarle
Wie:  Kinderen van 7 t/m 12 jaar
Aantal deelnemers: Maximaal 30
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, 

  (voorbeeld: 2 kinderen = € 200 i.p.v. € 250)
Aanmelden via: www.jongaartsbisdom.nl kan tot 30 juni 2022

Meer informatie:  Jacqueline Kolfschoten, 
e-mail:   jacqueline.kolfschoten@gmail.com, 
  tel.: 06 -29 01 53 99.

Tienerkamp 2022: Reis door de tijd
Na de succesvolle editie van 2021 organiseert het Aartsbisdom 
Utrecht ook in 2022 weer een tienerkamp (6-11 augustus). 
Dit zomerkamp vindt opnieuw plaats op Kampeerboerderij De 
Heidebloem in Haarle.

Na lang beraad is er gekozen voor het thema ‘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 kan aanpassen 
aan de tijd. 
Ook uitstapjes en cateche-
ses staan natuurlijk op het 
programma. 
Zin om ook te komen? Meld 
je dan vooral aan!

Wanneer:  6 tot en met 11 augustus
Waar:   Kampeerboerderij De Heidebloem, 
  locatie De Delle, Oude Deventerweg 8a, 
  7448 RL Haarle
Wie:  Tieners van 13 t/m 16 jaar
Aantal deelnemers: Maximaal 30
Hoofdleiding: Rik Ledoux, Bas Kolfschoten en 
  Gauthier de Bekker, pr
Kosten:   € 145 p.p. Als er meer tieners uit één gezin mee-

gaan, is er een speciaal tarief van € 95 per extra 
tiener, 

  (voorbeeld: 2 tieners = € 240- i.p.v. € 290)
Aanmelden via:  www.jongaartsbisdom.nl kan tot 30 juni 2022.

Meer informatie:  Jacqueline Kolfschoten, 
e-mail:   jacqueline.kolfschoten@gmail.com, 
  tel.: 06 -29 01 53 99.
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Alles komt goed in The Passion

Cliffhanger…
„The Passion maakt dit jaar opnieuw dui-
delijk dat het Paasverhaal uit de Bijbel nog 
steeds actueel is en dat het mensen in de 
samenleving met elkaar in verbinding kan 
brengen. Tijdens deze editie gaan we dat 
wel heel letterlijk doen: stad en platteland 
die bijeenkomen en de producten en omroep 
zien de Achterhoek als sprekend voorbeeld.” 
Volgens directeur Peter Kuipers van KRO-
NCRV zal ook de twaalfde editie weer een 
bijzondere worden. Het verhaal eindigt 
namelijk niet met de uitzending op Witte 
Donderdag. Maar verder hult Kuipers zich 
nog in stilzwijgen om de spanning bij het 
televisiepubliek op te voeren.

Over publiek gesproken… ondanks dat de 
coronamaatregelen versoepeld zijn, is er bij 
de uitvoering geen publiek aanwezig. KRO-
NCRV en producent Mediawater verklaren 
dat de voorbereiding van het evenement 
zoveel tijd neemt dat men – zonder zicht 
op wel of geen maatregelen – geen risico’s 
wilde lopen met een nieuwe lockdown 
waardoor het programma niet zou kunnen 
doorgaan. Voor kijkers en publiek is dat 
natuurlijk wel jammer, zeker als je inzet op 
het in beeld brengen van verbinding tussen 
stad en platteland. 

Belangrijkste rollen
Inmiddels zijn de namen bekend van de 
acteurs/zangers die de belangrijkste rollen 
voor hun rekening gaan nemen. 
Soy Kroon is met zijn 26 jaar de jongste 

vertolker van Jezus. Men hoopt dat deze 
jonge acteur de verbinding weet te leggen 
met het jongere publiek dat nauwelijks nog 
tv kijkt. Soy speelt een iets brutalere Jezus 
dan men gewend is uit vorige edities van 
The Passion. Soy Kroon kunt u kennen van 
zijn rollen als Sil in GTST of Sky in de musical 
Mamma Mia. 
Maria-vertolkster Noortje Herlaar won ooit 
‘Op zoek naar Mary Poppins’ en mocht 
vervolgens de hoofdrol spelen in de the-
atermusical. Televisiekijkers kennen haar 
van Moeder ik wil bij de revue en in de 
bioscoop schitterde ze in Kapsalon Romy, 
goed voor een Gouden Kalf. „Liefde gaat 
altijd door”, zegt Noortje. „Dat is voor mij 
de kern van het passieverhaal. Ook al lijkt 
alles soms uitzichtloos, er is toch altijd licht 
te bekennen…”
Judas komt over het voetlicht in de persoon 
Dennis Weening. Deze presentator van onder 
andere Expeditie Robinson denkt dat de rol 
van Judas de enige is die hij ‘geloofwaardig’ 
kan vertolken. „Judas keek op naar Jezus, 
maar hun verwachtingen liepen steeds 

verder uiteen. Judas is nogal opvliegerig, 
daar herken ik mezelf wel in…”
De acteur Thomas Cammaert, die de apostel 
Petrus speelt, zou u kunnen kennen van de 
musicalversie van Soldaat van Oranje of van 
de tv-serie Ramses. En drie jaar geleden was 
hij kandidaat in Wie is de mol? 
Sabri Saad El Hamus speelt Pilatus. De acteur 
is bekend van vele rollen in het theater of op 
tv: Klem, Oogappels en Flikken Maastricht. 
Volgens Sabri Saad El Hamus: „Pilatus is de 
man die zijn handen in onschuld wast terwijl 
hij achter de schermen manipuleert.” 

BA’ers en BD’ers
Uiteraard zijn er meer rollen en dus meer 
acteurs, zangers en figuranten, maar bij het 
ter perse gaan van deze Vreugdebode was 
nog veel in het duister gehuld. Met een 
sterrencast die NIET uit de Achterhoek komt, 
hopen we van harte dat bij de invulling van 
andere rollen rekening gehouden is met 
talent uit de Achterhoek. Want dat is er in 
overvloed! Wij kijken uit naar The Passion op 
14 april om 20.30 uur op NPO1.

Foto: Willem Jan de Bruin

Foto: Stijn Ghijsen

Mocht het nieuws u toch nog 
zijn ontgaan: 
de alweer twaalfde editie van 
het ‘Paasspektakel’ 
The Passion komt dit jaar 
vanuit Doetinchem. 
Het programma wordt 
uitgezonden op Witte 
Donderdag 14 april om 20.30 
uur op NPO1.

De ‘cast’ van de 2022-uitvoering van The Passion met 
(v.l.n.r.) Dennis Weening, Thomas Cammaert, Soy Kroon, 
Noortje Herlaar en Sabri Saad El Hamus.
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Oude uil
Dit is het verhaal van een oude uil, reeds 
jaren een vaste bewoner van De Goede 
Herder kerk.
Hij werd door de bisschop niet betaald, hij 
deed, net als u, gewoon vrijwilligerswerk.

Ruim 55 jaar is het geleden dat monseigneur Alfrink in Dinxperlo 
de deur ontsloot
van De Goede Herder kerk, die al die jaren aan eenieder een plek 
van samenkomst bood.

En telkens wanneer de klokken luiden voordat de dienst begint
dan gaan de deuren stralend open voor vaders en moeders met 
hun kind.

Zo was het in de eerste jaren,  de kerk zat telkens stampend vol.
Maar langzaam werd dat minder en minder en kreeg de Goede 
Herder een steeds kleinere rol.

Wanneer zo ‘s avonds de klokken galmen en ik van schrik mijn 
nest uit val
staan op het altaar de kaarsen al te walmen want onze koster, 
ook vrijwilliger, was er al.

Het koor staat nog duftig te repeteren de dirigent slaat flink de 
maat
maar zou de zweep willen hanteren wanneer het koor een valse 
noot begaat.

De acolieten staan zich aan te kleden en meestal is de toog te 
kort.
Dan hoor je in de sacristie heel vreemde gebeden, dat krijgt de 
duivel dan op zijn bord.

De lector kijkt nog eens naar de lezing: Is dat wel echt het goede 
verhaal?
De pastoor heeft het kazuivel aangetrokken, mijn God, wat een 
drukte allemaal.

Daar klinkt de bel, de viering kan beginnen en allen gaan staan in 
onze kerk.
Maar ach, het is maar een handjevol parochianen die getuige zijn 
van al dat werk.

Maar de pastores en al onze vrijwilligers, zij blijven zich inzetten 
bij elke gelegenheid
want het is nog steeds niet uitgesloten dat de kerk weer volloopt,  
elders en in een andere tijd.

Namens Kerkuiltje mag ik u hartelijk danken voor uw inzet, uw 
overtuiging, uw goede wil.
Want 55 jaar vrijwilligerswerk in Gods wijngaard: dat maakt mij 
van binnen even stil.

Jan Bekker

Torentje, torentje bussekruit

Activiteit Impulz
18 juni: bezoek aan de abdij van 
Tilburg, met onder meer een rondleiding door de brouwerij 
met bierproeverij (ond.voorb.)

Impulz

Vier Pasen!
Op aswoensdag 2 maart ging de website www.vierpasen.nl online. 
Daarmee roepen de Nederlandse bisschoppen en de parochies hun 
parochianen op om Pasen 2022 weer in de kerk te vieren. Zeker nu 
door verdere versoepeling van coronamaatregelen het vieren ‘als 
vanouds’ mogelijk maakt. Met de oproep Vier Pasen onderstreept de 
Rooms-Katholieke Kerk het belang om samen dit hoogfeest van de 
Verrijzenis van Christus te vieren en ook de periode van voorberei-
ding bewust te beleven. De Veertigdagentijd is van oudsher een tijd 
van bidden, vasten en boete doen. Voorbereiden op Pasen kan bij-
voorbeeld door de boodschap van paus Franciscus voor deze periode 
te overdenken en te bespreken met anderen. Voor kinderen is er een 
kleurplaat te downloaden. Gedurende de Veertigdagentijd wordt de 
site verder aangevuld met nieuwe links en downloads. 
Houd daarom ook de komende tijd www.vierpasen.nl in de gaten en 
doe mee: Vier Pasen!

Pinksteractie: 
jaarlijkse actie voor de missie
Tijdens de Pinksteractie van de Week Nederlandse Missionaris (WNM) 
worden de Nederlandse missionarissen en missionair werkers in de 
schijnwerpers gezet. Dat verdienen ze, want deze bevlogen en beziel-
de mannen en vrouwen zetten zich iedere dag in voor hun kwetsbare 
medemens die ze een beter leven en een mooiere toekomst willen 
bieden. Ze vragen zelf weinig, maar kunnen een steuntje in de rug 
wél heel goed gebruiken. De WNM voert daarom campagne voor hun 
werk en welzijn. Uw steun is daarbij onmisbaar!
Missionaris Dick Zwarthoed werkt bijvoorbeeld als priester in de 
Democratische Republiek Congo en begeleidt daar straatjongeren. 
Missionair werker Frans van Kranen zet zich in voor de rechten van 
kinderen in Brazilië. Beiden werken in hun gemeenschap aan een 
betere toekomst voor jongeren. Ze zijn daarom het gezicht van de 
Pinksteractie van 2022.

De WNM steunt missionarissen en missionair werkers al meer dan 50 
jaar in hun persoonlijke welzijn. De organisatie biedt financiële steun, 
zodat zij hun werk zorgeloos kunnen doen. Denk aan allerlei ver-
zekeringen, maar ook aan de bijzondere ziektekosten en de premie 
voor de AOW. Ook kunnen missionarissen vakantiegeld ontvangen 
van de WNM, om te genieten van een verlof in Nederland zonder dat 
zij familie of vrienden om hulp hoeven te vragen. Daarnaast heeft de 
WNM een laagdrempelig fonds waarop missionarissen een beroep 
kunnen doen voor noodgevallen. Bijvoorbeeld als hun computer is 
gestolen en geld voor vervanging ontbreekt.

WNM: „Alleen samen met u kunnen wij dit steuntje in de rug blij-
ven geven voor missionarissen zoals pater Dick en Frans. Mogen 
zij dit jaar daarom op uw hulp rekenen en doet u mee met de 
Pinksteractie?” De Pinksteractie wordt in 2022 gehouden van 28 mei 
tot en met 5 juni.

Vreugde verbindt!
Op 8 mei is het weer Roepingenzondag: de jaarlijkse gebedsdag voor 
roepingen tot het priesterschap, het permanent diaconaat en het reli-
gieuze leven. Dit jaar heeft de Roepingenzondag het thema: Vreugde 
verbindt. Meer hierover vindt u op www.jekomtalsgeroepen.nl.

Het onder de aandacht brengen en bevorderen van roepingen is een 
belangrijke taak binnen de Kerk. De zorg om voldoende herders in 
de toekomst is een gezamenlijke en blijvende verantwoordelijkheid 
van alle gelovigen, elke dag opnieuw. De Kerk van de toekomst heeft 
mensen nodig die boodschappers van die vreugde willen zijn, echte 
vreugdebodes die mensen bij elkaar brengen rond de persoon van 
Jezus Christus. Wie aangestoken is door die vreugde kan niet anders 
dan deze doorgeven aan de mensen om hem heen. En dan zullen we 
merken dat vreugde verbindt.
De Roepingenraad van het Aartsbisdom Utrecht rekent erop dat ook 
parochies en geloofsgemeenschappen meer en meer mogen uit-
groeien tot plaatsen waar de vreugde van het Evangelie met elkaar 
gedeeld wordt, waar het gesprek over roeping wordt gevoerd en 
waar degenen die zich geroepen weten, echt gehoord en gezien 
worden. 
Rector P. Kuipers van het Ariënsinstituut en voorzitter van de 
Diocesane Roepingenraad: 
„Een bijzondere vorm van ondersteuning is het aanhoudend gebed 
om roepingen. Daarom nodig ik iedereen uit om mee te doen aan het 
gebed om roepingen en lid te worden van de Diocesane Gebedskring. 
Zonder financiële middelen lukt het echter niet. Daarom wil ik u vra-
gen om ons zo mogelijk ook financieel te steunen. 

Uw bijdrage is meer dan welkom op bankrekeningnummer NL64 
ABNA 0810 4964 88 ten name van het Fonds Priesteropleiding 
Aartsbisdom Utrecht. Voor meer informatie www.ariensinstituut.nl. 
Hartelijk dank voor uw steun!”

In de vorige editie van onze Vreugdebode is op 
pagina 20 per ongeluk het kader met de mededelingen van 
Azewijn nogmaals geplaatst op pagina 22. En juist daar hadden 
de mededelingen van Dinxperlo moeten staan. 
Een vervelende fout die je in een gedrukt medium helaas niet 
kan herstellen. 
Onze excuses daarvoor!

Monte Vino zoekt versterking

Het koor Monte Vino is dringend op 
zoek naar versterking bij de mannen. 
Ben je een bas of tenor? Is zingen een 
hobby? Kom dan gerust eens kijken 
tijdens de repetitie op dinsdagavond in 
de OLV-kerk in Doetinchem. 
Het gezellige koor zingt meerstemmig 
repertoire, begeleid met piano en eens per zes weken verzorgt 
Monte Vino de zang bij een kerkviering. Meer informatie? 
Stuur een e-mail naar dirigent Ton Harbers via ton.harbers@
gmail.com.   

Nieuwsbrief
Het aantal lezers van de nieuwsbrief van onze parochie neemt 
met elke editie toe. Dat is bijna vanzelfsprekend, want de nieuws-
brief - die elke 14 dagen wordt verzonden per mail - informeert 
over actuele ontwikkelingen (coronamaatregelen, activiteiten), over 
actueel nieuws uit locaties, wetenswaardigheden, jubilea van vrijwilli-
gers(groepen) en anderszins. 

Voortaan ook de nieuwsbrief ontvangen? 
Stuur uw gegevens (naam, woonplaats en e-mailadres) door aan ons 
via secretariaat@mlparochie.nl. 

U kunt contact opnemen met de plaatselijke werkgroep:
- Azewijn: Riet Koster  0314 - 65 22 03
- Dinxperlo: Frans Vreemann  0315 - 65 12 13
- Doetinchem: Martin Liefrink 0314 - 32 36 29
- Gaanderen:  Ria Aarntzen 06 - 57 28 45 82
- Gendringen: Ans Robben 0315 - 23 62 36
- Megchelen: Joke Wilting 0315 - 37 74 25
- Silvolde/Varsseveld: Frans Ros 0315 - 32 93 70  
- Terborg: Wilma Elfrink 0315 - 32 98 04
- Ulft: Maria Steentjes 0315 - 84 21 23
- Wijnbergen Wim Loeven 0314 - 34 13 82

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

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

Dooprooster eerste helft 2022 Parochie Maria Laetitia

Dopen   Doopvoorbereiding 
Dooplocatie Datum Tijd Doopheer Datum Tijd

 
Doetinchem 1 mei 13.30 u H.P. Wo 6 apr 20.00 u
Ulft 1 mei 12.00 u M.S. Di. 19 apr 20.00 u
 
Doetinchem 22 mei 13.30 u P.T. Wo. 4 mei 20.00 u
Ulft 29 mei 12.00 u M.S. Wo. 11 mei 20.00 u
 
Doetinchem 19 jun 13.30 u P.T. Wo. 1 jun 20.00 u
Ulft 26 jun 12.00 u M.S. Di. 7 jun 20.00 u

Marcel Smits heeft zijn nieuwe fiets
Hier is hij dan - de nieuwe fiets! 
Pastor Marcel is heel erg dankbaar 
en blij met zijn nieuwe fiets, een 
prachtig geschenk van de paro-
chianen bij gelegenheid van zijn 
Zilveren Priesterjubileum in decem-
ber.  Zoals de Pastoor noteerde 
tijdens de viering, heel veel kleine 
bedragen kwamen samen tot een 
overweldigend resultaat:  € 6065,-. 
Ruim genoeg om de bel, toen 
symbolisch overhandigd, te laten 
uitgroeien tot een complete uitrus-
ting:  gepersonaliseerde fiets, tassen, kettingen, verzekering, regenpak 
en Christoffel medaille. Daar gaat Pastor Marcel nu en in de komende 
jaren met veel plezier kilometers afleggen in onze grote parochie. 
Er wordt nagedacht over een goede en passende bestemming voor het 
overgebleven bedrag, in de geest van waar het voor gegeven is: iets 
dat goed is voor de pastor en ook voor de parochie.

Foto: Ton Harbers



Het Kindje Jezus dat met Kerstmis is geboren, is nu wat groter; 40 dagen oud. Zijn ouders brengen
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

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

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:

“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

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

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.

 
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

 
 

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. 

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
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Gaan slapen
met Jezus

 
 

Gebruik van deze kinderpagina door parochies of organisaties is alleen toegestaan voor abonnementhouders. Een abonnement is kosteloos aan te vragen via RKKids.nl

bit.ly/rkkids-slaaplied-
meezingvideo

Ga voor het slapengaan naar
de meezingvideo die is

geïnspireerd op de lofzang van
Simeon, en slaap als een roos….

 

Bron: Antifoon van de lofzang van Simeon in de
dagsluiting van het getijdengebed.
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www.janvandulmen.nl
Zeddamseweg 24 • 7075 EE  Etten • Tel : 0315 323 680

Bouwen is vertrouwen
Aannemingsbedrijf

JACQUELINE SNEL
zang & gitaren

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

CONDOLEANCES -  HERDENKINGEN -  AFSCHEIDSVIERINGEN
CREMATIES  -   BEGRAFENISSEN  -   ROUWDIENSTEN  

Voor een persoonli jke uitvaart

Rust en ruimte

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

Terborgseweg 126, 7005 BD Doetinchem | Wijnwaarden 43, 7061 BW Terborg

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. 



Terborg
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Mogen wij u uitnodigen 
uw herinnering vorm te geven?

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

Herdenk & Herinner

100 jaar Ambacht
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Fabriekstraat 18 
7005 AR DOETINCHEM
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www.schoot-natuursteen.nl
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Voor ontwerp, aanleg, bestrating 
en onderhoud van uw tuin!

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

Telefoon 06 - 227 90 338  www.helminghoveniers.nl

 
 

 

Uw advertentie hier plaatsen?

Bel voor meer infomatie naar 

06 54 98 53 50

Actie Kerkbalans 2022

Inmiddels is de landelijke Actie 
Kerkbalans afgelopen. 
Wij willen vanaf deze plek alle 
vrijwilligers bedanken die een steentje 
hebben bijgedragen. De werkgroep 
die de Vreugdebode bundelt en naar de wijkcontactpersonen 
brengt: hartelijk dank. 
En de wijkcontactpersonen die de Vreugdebode samen met de 
enveloppen van de Actie Kerkbalans rondbrengen: ook onze 
hartelijk dank!

De retourenveloppen zijn dit jaar - vanwege regelgeving - niet 
bij u aan huis opgehaald. Wij hebben verzocht om de envelop 
in de brievenbus te doen van ons secretariaat in De Huiskamer 
van Terborg aan de Hoofdstraat 39. 
Heeft u de envelop nog niet geretourneerd, dan mag dat 
natuurlijk alsnog zodat u het werk binnen uw geloofsgemeen-
schap financieel kunt steunen. 

U kunt uw bijdrage ook overmaken:
bankrekeningnummer: NL40 ABNA 0936 2497 57
t.n.v.: RK Parochie Maria Laetitia, inzake: Heilige Georgius 
Terborg

Alleen met uw bijdrage kunnen we ons goede werk binnen de 
geloofsgemeenschap uitvoeren.

Bij voorbaat onze hartelijk dank.

Organisatie Actie Kerkbalans,
Jos Kunze en Henk Steentjes

Ter nagedachtenis aan 
Gerard Heister

Op 13 januari is - op 83-jarige leeftijd - overleden Gerard 
Heister, laatst woonachtig in de Schuylenburgh in Silvolde. 

Gerard is tot aan de eeuwwisseling maar liefst 22 jaar vice-
voorzitter geweest van de Heilige Georgius-parochie. Volgens 

de kerkelijke structuur is de pastoor altijd automatisch de 
voorzitter, vandaar: vicevoorzitter. De meeste van die 22 jaar 
heeft Gerard samengewerkt met pastoor Koch. Er ontstond 
een vriendschap waarbij Gerard, vooral naar het einde toe, 

steeds meer taken op zich nam. Steun, toeverlaat en rots in de 
branding.

In 1994 werd pastoor Morsink in Terborg benoemd en ook die 
samenwerking was zeer bijzonder. Zo deed Gerard bijvoor-

beeld de boekhouding voor de pastoor en heeft dit nagenoeg 
tot het einde toe volgehouden. Gerard heeft zich altijd met 
zeer veel energie ingezet voor de Terborgse kerk en geloofs-
gemeenschap. Of, zoals pastoor Morsink het verwoordt: een 
bijzonder betrokken vrijwilliger en een bestuurder met enorm 

veel verantwoordelijkheidsbesef.

Een van de hoogtepunten tijdens zijn bestuurlijke periode was 
het zesde eeuwfeest in het weekend van 15 mei 1982. 

Op de foto ziet u Gerard met daarnaast kardinaal Willebrands, 
celebrant tijdens de Pontificale Eucharistieviering. Over de 

schouder van Gerard zien we pastoor Koch.

Voor al het goede werk ontving Gerard het Lidmaatschap van 
de Orde van Oranje Nassau en werd hij geridderd in de Orde 

van de Heilige Paus Silvester.
Wij herinneren ons Gerard als een krachtige persoonlijkheid 
met een niet aflatende inzet voor het reilen en zeilen binnen 

onze geloofsgemeenschap.
Eindigen wij met de woorden die Gerard zelf opschreef:

de liefde blijft, ook over de dood heen.

Namens de werkgroep Nieuw Begin,
Jos Kunze

Verjaardagen
- De heer B. Elsen     80 jaar
- Mevrouw H. Nobel-Meurs    87 jaar
- Mevrouw D. Koster-Loeven    85 jaar
- Mevrouw Th. Van Aken-Aalbers   90 jaar
- Mevrouw G. Tacke-Kolenbrander   85 jaar
- De heer B. Willemsen    85 jaar
- Mevrouw W. Harmsen-Megens   88 jaar
- Mevrouw E. van Rosmalen    88 jaar
- Mevrouw T. Niesink-Raben    93 jaar
- Mevrouw. J. Driessen-Wenting   88 jaar
- Mevrouw Th. Brom-Wolters    92 jaar

Namens de geloofsgemeenschap, van harte gefeliciteerd!

Overleden

- Mevrouw C. de Ruiter    80 jaar
- De heer H. Wissing    84 jaar



Parochie Maria Laetitia
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Weekendvieringen van 29 maart tot en met 17 mei 2022 Doordeweekse vieringen zorglocaties van 29 maart tot en met 17 mei 2022

WEEKEND
OLV. / H. Geest / De Huet 

Doetinchem/Wijnbergen
HH. Antonius - 

Petrus & Paulus Ulft
H. Martinus

Etten
H. Augustinus - 

H. Martinus Gaanderen

Zaterdag 2 april

Zondag 3 april

5e zondag v.d. 

veertigdagentijd

Zaterdag 9 april

Zondag 10 april

6e zondag de 

Veertigdagentijd

Palmzondag

Donderdag 14 april

WITTE DONDERDAG

Vrijdag 15 april

GOEDE VRIJDAG

Zaterdag 16 april

Stille zaterdag

Zondag 17 april

EERSTE PAASDAG

Maandag 18 april

TWEEDE PAASDAG

Zaterdag 23 april

Zondag 24 april

Beloken Pasen

Zaterdag 30 april

Zondag 1 mei

3e zondag van Pasen

Zaterdag 7 mei

Zondag 8 mei

4e zondag van Pasen

Zaterdag 14 mei

Zondag 15 mei

5e zondag van Pasen

Zo. 3 apr. 11.00 uur
Eucharistieviering

H. Pauw

Zo. 10 apr. 11.00 uur
Eucharistieviering/KND

P. Tilma

Do. 14 april 19.00 uur
Eucharistieviering/biechten

P. Tilma

Vrij. 15 april 15.00 uur
Kruisweg met kinderen

P. Tilma/werkgroep
Vrij. 15 april 19.00 uur

Kruisverer./biecht/P. Tilma

Za. 16 april 20.30 uur
Paaswake
P. Tilma

Zo. 17 apr. 11.00 uur
Eucharistieviering

P. Tilma
Ma. 18 apr. 11.00 uur

Eucharistieviering
P. Tilma

Zo. 24 apr. 11.00 uur
Eucharistieviering

P. Tilma

Zo. 1 mei 11.00 uur
Eucharistieviering

H. Pauw

Zo. 8 mei 11.00 uur
Eucharistieviering/KND

P. Tilma

Zie andere locaties

Zo. 15 mei 11.00 uur
Eerste Heilige Communie

M. Smits

Zo. 3 apr. 9.30 uur
Eucharistievier./Presentatie

P. Tilma/Gemengd koor

Zo. 10 apr. 9.30 uur
Inspiratieviering

Palmpasen

Zie andere locaties

Vrij. 15 april 15.00 uur
Kruisweg Open Lucht

Werkgroep

Zie andere locaties

Zie andere locaties

Zo. 17 apr. 9.30 uur
Eucharistieviering

P.Tilma/Gemengd koor

Zie andere locaties

Zo. 24 apr. 9.30 uur
Eucharistieviering
H. Pauw/Liberate

Zo. 1 mei 9.30 uur
Eucharistieviering

P. Tilma/Cantor

Zo. 8 mei 9.30 uur
inspiratieviering

Parochianen

Zie andere locaties

Zo. 15 mei 9.30 uur
Eerste Heilige Communie

H. Pauw/Eigen koor

Za. 2 apr. 19.00 uur
Eucharistieviering
M. Smits/Kerkkoor

Za. 9 apr. 19.00 uur
Eucharistieviering
P. Tilma/Kerkkoor

Zie andere locaties

Zie andere locaties

Zie andere locaties

Zie andere locaties

Zo. 17 apr. 11.00 uur
Eucharistieviering
M. Smits/Kerkkoor

Zie andere locaties

Za. 23 apr. 19.00 uur
Eucharistieviering
P. Tilma/Kerkkoor

Za. 30 apr. 19.00 uur
Eucharistieviering
M. Smits/Kerkkoor

Za. 7 mei 19.00 uur
Eucharistieviering 
P. Tilma/Kerkkoor

Za. 14 mei 19.00 uur
Eucharistieviering

M. Smits

Zie andere locaties

Zo. 3 apr. 9.30 uur
Eucharistieviering
M. Smits/Kerkkoor

Zo. 10 apr. 9.30 uur
Eucharistieviering
H. Pauw/Kerkkoor

Do. 14 april 19.00 uur
Eucharistieviering
M. Smits/Kerkkoor

Zie andere locaties

Vrij. 15 april 19.00 uur
Kruisverering/M. Smits

Za. 16 april 20.30 uur
Paaswake

M. Smits/Kerkkoor

Zo. 17 apr. 9.30 uur
Euch.vier./M. Smits/

Kerkkoor
Ma. 18 apr. 9.30 uur

Eucharistieviering
M. Smits

Zo. 24 apr. 9.30 uur
Eucharistieviering
M. Smits/Kerkkoor

Zo. 1 mei 9.30 uur
Eucharistieviering
M. Smits/Kerkkoor

Zo. 8 mei 9.30 uur
Eucharistieviering
H. Pauw/Kerkkoor

Zie andere locaties

Zo. 15 mei 9.30 uur
Euch.vier./P. Tilma/Cantor

Zo. 15 mei Marialof 
16.00 uur/M. Smits

Zie andere locaties

Za. 9 apr. 19.00 uur
Eucharistieviering

M. Smits

Zie andere locaties

Zie andere locaties

Zie andere locaties

Zie andere locaties

Zo. 17 apr. 11.00 uur
Eucharistieviering (laatste 

i.v.m. kerksluiting)/ H. Pauw

Zie andere locaties

Zie andere locaties

Zie andere locaties

Zie andere locaties

Zie andere locaties

Zie andere locaties

Za. 2 apr. 17.30 uur
Eucharistieviering

P. Tilma

Zo. 10 apr. 10.00 uur
Eucharistieviering

M. Smits

Zie andere locaties

Vrij. 15 april 15.00 uur
Kruisweg 

Werkgroep

Zie andere locaties

Zie andere locaties

Zo. 17 apr. 9.30 uur
Eucharistieviering

H. Pauw

Zie andere locaties

Za. 23 apr. 17.30 uur
Eucharistieviering

M. Smits

Za. 30 apr. 17.30 uur
Eucharistieviering

P. Tilma

Zo. 8 mei 11.00 uur
Eucharistieviering

M. Smits

Za. 14 mei 17.30 uur
Eucharistieviering

M. Smits
Zo. 15 mei 11.00 uur

Eerste Heilige Communie
P. Tilma

H. Martinus
Gendringen

De Goede Herder
Dinxperlo ZORGCENTRA

Croonemate Doetinchem

Schavenweide Doetinchem
2e donderdag van de maand

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

Verzorgingshuis Pelgrim
Gaanderen

Antonia Terborg

Debbeshoek Ulft

Schuylenburgh Silvolde

Meulenbeek Ulft

Den Es Varsseveld

Zorgcentrum Dr. Jenny
Dinxperlo

vrijdag 1 april
vrijdag 6 mei

vieringen online via YouTube: 
zoek op momenten van geluk

vieringen online via YouTube: 
zoek op momenten van geluk

vrijdag 15 april

zaterdag 2 april
zaterdag 9 april
zaterdag 16 april
zaterdag 23 april
zaterdag 30 april
zaterdag 7 mei
zaterdag 14 mei

zaterdag 2 april
zaterdag 9 april
zaterdag 16 april
zaterdag 23 april
zaterdag 30 april
zaterdag 7 mei
zaterdag 14 mei

woensdag 30 maart
woensdag 6 april
woensdag 13 april
zaterdag 16 april
woensdag 20 april
woensdag 27 april
woensdag 4 mei
woensdag 11 mei

I.v.m. corona geen vieringen

I.v.m. corona geen vieringen

elke laatste vrijdag

18.30 uur

15.00 uur
15.00 uur
15.00 uur
15.00 uur
15.00 uur
15.00 uur
15.00 uur

18.00 uur
18.00 uur
18.00 uur
18.00 uur
18.00 uur
18.00 uur
18.00 uur

16.30 uur
16.30 uur
16.30 uur
16.30 uur
16.30 uur
16.30 uur
16.30 uur
16.30 uur

11.00 uur

Woord- en Communieviering
Woord- en Communieviering

Woord-en Communieviering

Woord-en Communieviering
Woord-en Communieviering
Paasviering
Woord-en Communieviering
Woord-en Communieviering
Woord-en Communieviering
Woord-en Communieviering

Woord-en Communieviering
Woord-en Communieviering
paasviering
Woord-en Communieviering
Woord-en Communieviering
Woord-en Communieviering
Woord-en Communieviering

Woord-en Communieviering
Woord-en Communieviering
Woord-en Communieviering
Paasviering
Woord-en Communieviering
Woord-en Communieviering
Woord-en Communieviering
Woord-en Communieviering

M. Smits

M. Tankink
M. Tankink

J. Brugman

A. Pelgrim
H. Bulsink
G. v.d. Munckhof
H. Bulsink
G. v.d. Munckhof
H. Bulsink
A. Pelgrim

A. Pelgrim
H. Bulsink
G. v.d. Munckhof
H. Bulsink
G. v.d. Munckhof
H. Bulsink
A. Pelgrim

G. v.d. Munckhof
G. v.d. Munckhof
G. v.d. Munckhof
G. v.d. Munckhof
G. v.d. Munckhof
G. v.d. Munckhof
G. v.d. Munckhof
G. v.d. Munckhof

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.

Doordeweekse vieringen kerklocaties van 29 maart tot en met 17 mei 2022

KERKLOCATIES

H. Martinus Etten

H. Augustinus/ H. Martinus
Gaanderen

OLV. Tenh/ H. Geest
Doetinchem

Overig:
Biechtgelegenheid

Petrus en Pauluskerk Ulft

H. Mauritiuskerk Silvolde

De Goede Herderkerk Dinxperlo

H. Martinuskerk Gendringen

elke dinsdag 
dinsdag 29 maart 

elke donderdag
donderdag 31 maart

elke woensdag
woensdag 30 maart
woensdag 13 april
Iedere woensdag na de mis Rozenkransgebed.
elke vrijdag

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 ven-
tileren ruimte waar de priester en u anderhalve 
meter van elkaar kunnen zitten
(tevens uitstelling van het Allerheiligste).

elke vrijdag 

elke 1ste vrijdag v.d. maand

elke donderdag

elke 1ste woensdag

elke woensdag
woensdag 30 maart
elke vrijdag

elke 1ste vrijdag       

19.00 uur 

9.30 uur 

19.00 uur

10.00 uur

9.30 uur

8.30 - 9.15u

9.30 uur

18.30 uur

10.00 uur

15.00 -15.50 u

14.45 uur

Eucharistieviering 
geen viering

Eucharistieviering  
geen viering

Eucharistieviering 
geen viering
geen viering

Eucharistieviering

Eucharistieviering

Biechtgelegenheid

Rozenkransgebed

Eucharistievier./Rozenkransgebed

Eucharistieviering
Gebedsviering
Openkerk met uitstelling van het 
Allerheiligste
Rozenkransgebed

M. Smits 

P. Tilma 

P. Tilma

P. Tilma

M. Smits  

M. Smits  

M. Smits

M. Smits

Datum Tijd Viering Viering
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Azewijn - Ulft - Varsselder/Veldhunten

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

Mededelingen 
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.

Mededelingen
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

AZEWIJN ULFT VARSSELDER-VELDHUNTEN

Overleden
- Tonnie Kobessen-Willemsen, 
 overleden 16 februari op de leeftijd van 79 jaar.
Wij wensen de familie veel sterkte.

Overleden 

- 13-01-2022: mevr. Dinie Weijkamp, zorgcentrum Debbeshoek, 
7071 XL ULFT. 93 jaar.
Haar crematieplechtigheid heeft plaats gehad op 19 januari. 

- 04-02-2022: mevr. Jos Gunsing-Bertens, zorgcentrum 
Schuylenburgh,7064 AL Silvolde. 
Haar uitvaartdienst en crematieplechtigheid hebben plaats 
gehad op 11 februari 2022.

- 20-02-2022: mevr. Wera Kuiper-Keuben, Praestingsweg 23, 
7071 WD Ulft. 68 jaar.
Haar crematieplechtigheid heeft plaats gehad op 25 februari. 

Nabestaanden veel sterkte!

Kerkkoor Azewijn voor de laatste 
keer bijeen
Om de bekende reden moest het een paar keer worden uitgesteld, 
maar zaterdag 12 februari was het dan zover: het kerkkoor van 
Azewijn hield een laatste feestje ter afsluiting van zijn bestaan. Bijna 
alle leden waren aanwezig, onder wie velen met een lange staat van 
dienst: 50-55-60 jaar is geen uitzondering. Er werd natuurlijk samen 
gezongen, zowel uit het geestelijke repertoire als het feestelijke. Er 
werden herinneringen opgehaald onder het genot van een hapje en 
een drankje bij de Heren van Aswin. Annie Venes memoreerde de 
geschiedenis waarvan ook veel beeldmateriaal te zien was. Pastoor 
Hans Pauw dankte de leden voor hun inzet. „Het sluiten van een kerk 
blijft een pijnlijke zaak”, zei hij, „maar we mogen niet wanhopen dat 
het goede wat hier is gezaaid, beleefd en gedaan, blijvend vrucht zal 
dragen.”

Nog even over de Kerkbalans
Om onze geloofsgemeenschap in stand 
te kunnen houden en samen te kunnen 
blijven vieren in ’ons’ kerkgebouw, kun-
nen wij niet zonder uw financiële steun. 
Mocht u er nog niet aan toegekomen 
zijn uw bijdrage over te maken of heeft 
u nog vragen, neem dan gerust contact op met een van de leden 
van onze werkgroep. Of u kunt ook altijd kijken op ons eigen 
plekje op de dorpssite: www.varsselderveldhunten.nl en dan bij 
Sterk voor de Kerk. Voor iedereen die al wel gegeven heeft: onze 
hartelijke dank!

Werkgroep Sterk voor de Kerk
Maria Dellemann, Diane Kock, Petra Reulink, Ingrid Roes, Nelleke Wissing,

Karin Boland
Dodenherdenking
Op 4 mei om 19.15 uur zal er in 
en om het kerkgebouw weer een 
dodenherdenking gehouden worden. 
Om 20.00 uur zijn er de twee stille 
minuten om aan onze vrijheid en 
de oorlogsslachtoffers te denken. 
De voorbereidingen voor deze bij-
eenkomst zijn in volle gang en het 
belooft een speciale herdenking te 
worden. 

Mariaviering
We nodigen u ook graag uit voor 
een Mariaviering op zaterdag 21 
mei om 19.00 uur. We kunnen niet 
wachten om weer een eigen woord- 
en gebedsviering te kunnen houden 
en u weer te zien. Samenkomen en 
samen vieren waarbij iedereen wel-
kom is. 
Na afloop staat er een kopje koffie of 
thee voor u klaar.

In de vorige editie van onze Vreugdebode is op pagina 20 per 
ongeluk het kader met de mededelingen van Azewijn nogmaals 
geplaatst op pagina 22. En juist daar hadden de mededelingen 
van Dinxperlo moeten staan. Een vervelende fout die je nu niet 
meer kan herstellen. Onze excuses daarvoor!

Gedoopt

- 23-01-2022 
 Aiden Evertsen, 
 Ds Westerbeek van Eertsenstraat 4, Varsseveld.

- 27-02-2022 
 Iris Kempers. Veldweg 4, Vethuizen.

- 27-02-2022 
 Maud Elburg, Bakkerskampstraat 12, Breedenbroek.

Welkom als nieuwe parochiaan!

Gedoopt

Op zondag 28 november 2021 zijn Emily en Tygo, 
de tweeling van Gisanne Menting en Jordy Frazer, gedoopt in 
Doetinchem. In de vorige Vreugdebode stond dit niet vermeld, 
maar nu willen we langs deze weg de kindjes en hun ouders nog 
van harte feliciteren met deze mooie gebeurtenis. 

Foto: Susan Spekschoor
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Breedenbroek - Dinxperlo

Mededelingen
Secretariaat: 
mededelingen, intenties. Zie hiervoor het inlegvel.

Mededelingen
Agenda
•  Zaterdag 9 april: om 19.00 uur eucharistieviering met voor-

ganger pastor Marcel Smits en met koorzang
•  Woensdag 13 april: om 9.30 uur vergadering van de 

Locatieraad
•  Zondag 17 april, Hoogfeest van Pasen, om 11.00 uur: de 

laatste reguliere eucharistieviering in De Goede Herderkerk. 
Voorganger is pastoor Hans Pauw en ons gemengd koor zal 
de viering ondersteunen.

BREEDENBROEK

DINXPERLO

Vreugdebode
Het is denkbaar dat het aantal contactpersonen, dat onder andere 
de Vreugdebode bij u in de brievenbus deponeert, zal verminderen, 
door ziekte, leeftijd enz. Het is bijna ondoenlijk in zo’n vacature te 
voorzien. Het zou fijn zijn, wanneer u geen prijs meer stelt op de 
Vreugdebode, dit door te geven aan uw contactpersoon of een belle-
tje naar het secretariaat (0315 - 65 14 96) of te mailen naar e-mail: 
rkdinxperlo@mlparochie.nl. Mogelijk dat we dan tot een herschik-
king van de wijken kunnen komen zodat iedere belangstellende toch 
de Vreugdebode blijvend kan ontvangen..

Vastenactie
In deze Vreugdebode treft u het vastenactiezakje aan. In tegenstel-
ling tot voorgaande jaren wordt het zakje NIET bij u aan de deur 
opgehaald. U wordt verzocht het zakje met uw gave te deponeren in 
de brievenbus van het secretariaat of u brengt het mee naar de kerk 
en stopt het in het gereedstaand collectemandje.
Heel veel dank voor uw medewerking en uw bijdrage.

Sleutels
Er zijn velen onder u die in het bezit zijn van een of meer sleutels van 
ons kerkgebouw. Wij verzoeken u met nadruk, voor zover u deze na 
17 april niet meer nodig hebt, deze in te leveren op het secretariaat 
of in een envelop met uw naam, in de brievenbus te deponeren.
Het zou fijn zijn wanneer u gehoor wilt geven aan deze oproep.

Secretariaat
Ook na 17 april blijft, indien de kerk nog niet is overgegaan in andere 
handen, het secretariaat vooralsnog bereikbaar op woensdagochtend 
van 10.00 uur tot 12.00 uur. U bent, zoals vanouds, welkom voor een 
praatje, een bakje koffie, opgave van intenties en verder.
Wanneer het kerkgebouw in andere handen is overgegaan en er 
geen plaats meer is voor het secretariaat, zullen de werkzaamheden 
worden verplaatst naar het gebouw de Cultuurkerk in Breedenbroek. 
We zijn blij en dankbaar met deze toekomstige oplossing. De 
precieze datum en verdere bijzonderheden worden te zijner tijd 
bekendgemaakt.  

Intenties
Na onttrekking van de kerk aan de erediensten op 17 april kunt u, 
zoals gewoon, uw intenties blijven opgeven bij het secretariaat. Zie 
ook hierboven. Wij dragen er zorg voor dat de intenties worden mee-
genomen in de vieringen in de Petrus en Pauluskerk in Ulft of elders, 
op de vieringendata, zoals door u aangegeven. 
Ook kunt u uw intenties rechtstreeks doorgeven aan de gewenste 
locatiekerk (zie elders in deze editie).

Laatste groet
Onverwachts kregen wij bericht van het overlijden van ons trou-
we koorlid
                                  Theo Gal

Theo was altijd zeer betrokken bij ons koor  en sloeg nooit een 
repetitie over. Wij wisten wel dat zijn gezondheid de laatste 
maanden afnam. Als tweede tenor heeft hij gedurende 36 jaar 
zich ingezet voor de muziek ten dienste van de liturgie.
Vanaf 1986 tot en met 1996 in de parochies van Groessen 
en Duiven en vanaf 1997 in de Petrus en Pauluskerk in 
Breedenbroek en de Goede Herder in Dinxperlo. Hiervoor kreeg 
hij zijn eremedaille in het zilver op 11 december 2011.
Op 17 februari hebben wij afscheid van hem genomen. 
Theo, rust zacht. 
Wij zullen hem gaan missen, en wensen zijn vrouw Jo en zoon 
Henri veel sterkte toe.

Dames- -en Herenkoor RK Geloofsgemeenschap
De Goede Herder in Dinxperlo/H.H.Petrus en Paulus in Breedenbroek

Nieuwe paraplu

Tot 17 april, de dag waarop De Goede Herderkerk wordt ont-
trokken aan de erediensten, stonden alle werkzaamheden van 
onze vrijwilligers onder diezelfde Goede Herder-paraplu, in het 
kerkgebouw of daarbuiten. 
Binnenkort zal er geen kerkgebouw meer zijn dat voor onze 
geloofsgemeenschap in Dinxperlo dienst kan doen als Goede 
Herder-paraplu. 
In goed overleg met de locatieraad van Breedenbroek zijn we tot 
een voorlopige gezamenlijke intentie gekomen.
• We willen zoveel mogelijk samenwerken. 
• We streven naar één gemeenschappelijke administratie.
•  De incasso van uw kerkbijdragen blijft onveranderd en blijft 

geboekt op de rekening van de geloofsgemeenschap.
•  Indien mogelijk, en we vertrouwen erop dat u daartoe bereid 

bent, willen we u als vrijwilliger graag behouden en samen 
met u kijken op welke wijze we het pastoraat in beide loca-
ties verder gestalte kunnen geven en wat uw rol daarbij zou 
kunnen zijn. Te denken valt bijvoorbeeld aan samenwerking 
van de wijkhoofden van Breedenbroek en Dinxperlo op 
gebied van distributie van de Vreugdebode (hoe doen ze dat 
in Breedenbroek?), van oog en oor te zijn van uw wijk, van 
samenwerking op het gebied van Kerkbalans. 

 U ziet: u blijft nodig, ook na 17 april!
•  Samenwerking op het gebied van de maandelijkse gebedsvie-

ring in het gebouw de Cultuurkerk, waar ook de parochianen 
uit Dinxperlo van harte welkom zullen zijn. 

•  Mogelijk kunnen in hetzelfde gebouw ook de koorrepetities 
plaats vinden, na overleg. 

•  Let wel: de Cultuurkerk is geen gewijde kerk en behoort niet 
tot de parochiële kerken, maar is eigendom van de stichting. 
Deze laatste heeft het gebouw in beheer. Het is een gebouw 
waar mensen kunnen samenkomen en allerlei activiteiten uit-
gevoerd kunnen worden.

Er kan derhalve geen eucharistieviering plaats vinden. En wil 
men gebruik maken van de mogelijkheden van de Cultuurkerk, 
dan zal dit in goed overleg met het stichtingsbestuur afgepraat 
moeten worden evenals de eventuele financiële consequenties.

Overleden

-  Enkele maanden nadat haar man Gerard is overleden, is heen-
gegaan op 10 februari 2022 Agnes Tangelder-Geven. 

 Zij mocht 80 jaar worden.
-  11 februari 2022 is overleden Theo Gal op 79-jarige leeftijd 

en begraven op ons kerkhof.
-  Op 81-jarige leeftijd is overleden Theo Koenders, ‘Theet van 

de Kroeze’, op 2 maart 2022

Op het eind van de viering zal het altaar worden ontbloot en 
het Allerheiligste als laatste worden uitgedragen. 
Hoe mooi zou het zijn wanneer voor een laatste keer de ban-
ken gevuld zijn en we met een volle kerk het paasfeest kunnen 
vieren en tevens afscheid kunnen nemen van 55 jaar De Goede 
Herderkerk in Dinxperlo.  

Foto: Google

Brief van de bisschoppen

  

Dagelijks komen er nieuwe vluchtelingen uit Oekraïne 
Nederland binnen. Er is een grote bereidheid om hen te 
helpen. Veel vrijwilligers nemen initiatieven om hen in de 
plaatselijke gemeenschap te verwelkomen. Ook vanuit 
parochies zijn er activiteiten om onderdak te bieden aan 
vluchtelingen. De Nederlandse R.-K. bisschoppen zijn 
dankbaar voor deze inzet en schrijven in een pastorale 
brief aan de parochies: ‘vluchtelingen mogen een beroep 
op ons doen.’

‘Christus laat ons zien wat broederlijke en zusterlijke liefde 
is en roept ons op vluchtelingen in die geest te ontvangen. 
Laten we die uitdaging met vertrouwen en in geloof en 
gebed aangaan’, schrijven de bisschoppen.

Zij noemen het een ‘groot onrecht’ wat de vluchtelingen 
overkomt en zeggen dat er een zware verantwoordelijkheid 
rust op de internationale gemeenschap om de vrede en de 
mondiale gerechtigheid te herstellen en te handhaven. Ook 
uiten zij hun ‘grote waardering voor de inzet van velen bin-
nen en buiten onze geloofsgemeenschap, beroepskrachten 
en vrijwilligers, die zich inspannen voor een menswaardige 
opvang van mensen in nood uit Oekraïne.’

Persoonlijke ontmoeting
Ook herinneren de bisschoppen aan de herhaalde oproep 
van paus Franciscus, namelijk om de vluchtelingen per-
soonlijk te ontmoeten. ‘Veel vluchtelingen komen uit een 
oorlogsgebied, zijn gescheiden van hun familie, en dragen 
ervaringen van geweld en verschrikkingen met zich mee. 
Laat weten dat wij om hen geven door een luisterend oor 
en onze aandacht en onze daadwerkelijke bereidheid om 
hen bij te staan. Zij mogen een beroep op ons doen.’

De bisschoppen vragen om in gebed verenigd te blijven 
voor de vrede in Oekraïne en in heel de wereld. ‘We bidden 
met u om een einde van de oorlog, dat vluchtelingen uit-
eindelijk weer veilig naar huis terug kunnen keren. Denken 
wij hier ook aan alle soldaten die de strijd ingestuurd zijn. 
Moge God spoedig de ware en blijvende vrede schenken, 
op voorspraak van Maria, Koningin van de vrede.’
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Doetinchem

Overleden

- Ria Feddema-Lijding, 90 jaar, Schavenweide 2
- Joep Wissing, 93 jaar, Keurkamer 10, Ulft 
- Antoon Borgijink, 83 jaar, Schavenweide 2

Gedoopt

- Willem Stinissen, Karel Doormanstraat 5, Doetinchem

Zangers gevraagd!
Koor Monte Vino is op zoek naar ver-
sterking bij de mannen!
Ons gezellige koor zingt meerstemmi-
ge arrangementen begeleid op piano. 
We repeteren op dinsdagavond (20.15 
uur) in de kerk OLV Tenhemelopneming 
en verzorgen ongeveer eens in de zes weken een viering.
Interesse? Neem voor meer informatie contact op met dirigent 
Ton Harbers: ton.harbers@gmail.com

Oproep opvang Oekraïense 
vluchtelingen
Enkele mensen van de locatie OLV hebben sinds enige tijd contact 
met de Protestantse Gemeenschap Doetinchem, de PGD, over 
samenwerking op het gebied van diaconie.
Zo’n samenspraak was er ook op maandag 7 maart, de dag van de 
inzamelingsactie voor Oekraïne. Bij de PGD was er een initiatief om 
iets te doen voor de naar Nederland komende vluchtelingen. Er werd 
een oproep gedaan om mensen op te vangen. Graag nemen we dat 
idee over, in de zin dat we hun bericht binnen Doetinchem doorgeven 
via de Vreugdebode.

„We vragen u dringend om, indien u vluchtelingen tijdelijk in uw 
huis kunt opnemen, ruimte beschikbaar te stellen. Overdag zullen 
in de Driekoningenkapel voor de vluchtelingen activiteiten worden 
ontwikkeld, waarbij de vluchtelingen elkaar kunnen ontmoeten, kun-
nen bidden of een dienst kunnen bijwonen. Heeft u een slaapplaats 
beschikbaar, laat dit dan per mail weten aan: 
henkdijk@DLTmanagement.nl.

Geef in de mail ook aan hoeveel personen u kunt hebben en welke 
voorzieningen u beschikbaar heeft. Geef tevens uw telefoonnummer 
aan, zodat we u kunnen bellen.”

Er is nog veel onzeker, er zijn veel vragen, met name: hoe lang gaat 
het duren? Hoe lang kunnen en willen we het? Er is een aanspreek-
punt en er zal informatie uitgewisseld worden. Zo kan er dan ook 
naar oplossingen gezocht worden.
Laten we er voor de ander zijn!

Namens de Werkgroep Diaconie, Walter Rovers

Eerste Heilige Communie
Op 13 maart hebben zich tijdens de viering van 11.00 uur in de 
OLV-kerk tien kinderen voorgesteld aan de parochianen. Het thema 
van deze viering was: ‘Geloven in de toekomst’. Kinderen en ouders 
hebben samen bekeken welke dingen in hun leven belangrijk zijn 
voor de toekomst. Natuurlijk is je familie en je gezondheid belangrijk. 
Daarnaast is het van belang hoe we met elkaar moeten samenleven. 
Zonder haat en nijd en in vrede. Dat gaat beter met Jezus, die voor 
ons een voorbeeld is. De kinderen hebben na een gesprek met pastor 
Tilma hun silhouet opgehangen in de kerk. 

Gezinszondag 
Na de viering deden alle kinderen en hun ouders mee aan de 

Diaconie
Wat kan ik voor je betekenen? Kan ik iets voor je doen? Dit zijn de 
centrale vragen die bij diaconie  aan de orde komen. Daar kunnen 
veel dingen onder vallen. 

Wat doen we? 
Rond Kerstmis hebben we bij verschillende parochianen een kleine 
attentie thuis gebracht. 
We doen bezoekwerk voor mensen die daar behoefte aan hebben. 
U kunt via het secretariaat van de OLV-kerk, tel. 0314 - 39 10 91, 
contact met ons opnemen voor bezoek. Daarna zullen we samen met 
u een regeling treffen. Het is heel fijn dat een aantal parochianen op 
deze manier regelmatig bezoek ontvangt. Wij krijgen in verband met 
de Wet op de privacy niet meer door wie er in het ziekenhuis wordt of 
is opgenomen. Mocht u behoefte hebben aan bezoek in tijden dat u 
ziek bent, geef dit dan door. 
Laat u het weten of wij iets voor u kunnen betekenen?

Wat willen we?
De afgelopen tijd hebben we ons afgevraagd hoe we de diaconie in 
onze locatie vorm kunnen geven. Allereerst willen we bekendheid 
geven aan de mogelijkheden die er nu zijn. Hoe vaak hoor je niet bij 
een verzorgingshuis of andere instantie: „Doet de kerk dit ook?”
Verder willen we nieuwe projecten ontwikkelen. 
Bestaande en nieuwe projecten kunnen niet zonder vrijwilligers. Wij 
zijn maar met een kleine groep. Wij zoeken daarom vrijwilligers die 
zich willen inzetten voor mensen die het op welke manier dan ook 
moeilijk hebben. 
Laat u het ons weten of u iets voor onze diaconie kunt betekenen? 

Locatieraad OLV, Diaconie

Carnavalsmis: een korte terugblik
Pastor Tilma, die ondersteund door zijn accordeon een gezongen 
preek hield, terwijl The Singing Kids en de mensen in de kerk in 
beurtzang meezongen, zorgde in de carnavalsmis van dit jaar weer 
voor een hoogtepunt. Maar er is meer moois te melden. In woord en 
zang en in grote aandacht lieten de Leutekumse carnavalisten zien 
dat hun carnaval en deze eucharistieviering echt bij elkaar horen. 
Bij alle feestelijkheid was het een ingetogen viering. Daar droeg de 
ontzetting om het verschrikkelijke dat in Oekraïne gebeurde aan 
bij. Vertrouwd, maar bijzonder was de deelname van de in carna-
valstooi uitgedoste Singing Kids. Ze waren gegroeid in aantal. Dat 
kwam natuurlijk door het hoofdartikel en de voorplaat van de vorige 
Vreugdebode. Nog meer Singing kids maken het feest volgend jaar 
nog mooier!

Locatieraad & Pastoraatgroep
Foto: Robert Biesen

Pastor Tilma verwelkomt de carnavalisten.                  Foto: Robert Biesen

Albert Besseling
Al vele jaren ken ik Albert Besseling, maar lange tijd zonder te weten 
dat hij zo heet. Daar moest ik ineens aan denken, nadat ik Albert 
had uitgenodigd voor dit geschreven portretje. Tijdens zijn bezoek 
vertelde hij dat hij en zijn oudere zus, Ria, als ze door dorpen in de 
omgeving fietsten, vaak werden begroet met: „Hoi, Te Welscher!” 
Heel begrijpelijk, want wie wist nou dat de mensen in die bekende 
kantoorboekhandel Te Welscher in de Waterstraat Besseling heetten? 
Een algemeen bekende winkel, omdat er naast de gewone kantoorar-
tikelen ook allerlei familiedrukwerk, schoolagenda’s, schoolboeken en 
religieuze artikelen werden verkocht. 
Albert en Ria waren de derde generatie. Door de vroege dood van 
hun vader raakten ze al jong bij de zaak betrokken; Albert moest 
er zelfs zijn grafische opleiding in Utrecht voor afbreken. Hun zaak 
hebben ze een jaar of tien geleden beëindigd. Tot Alberts verdriet is 
Ria zomer 2020 gestorven; hij omschrijft haar als een diepgelovige, 
blijmoedige vrouw. 

Misschien zit het in zijn aard, misschien deels ook in de aandacht die 
hij zijn zaak moest schenken, maar het valt op dat Albert zijn vrij-
willigerswerk toegewijd en met oog voor detail doet. En in diezelfde 
lijn: breed geïnteresseerd en kritisch is hij ook. Hij zorgt ervoor dat de 
devotiekapel links naast de hoofdingang elke morgen wordt geopend 
en aan het eind van de middag wordt gesloten. Albert: „Je kunt erop 
rekenen dat de kapel tussen 10.00 en 17.00 uur open is; vaak is hij 
eerder open.” 
De madonna die Pastor Vic Zemann in Kevelaer kocht als aanden-
ken voor pastoor Hennie Sleijfer vindt hij wel erg strak gestileerd. 
Maar over de fraaie glazen deur naar de kerk is hij erg te spreken. 
Als dopeling op weg naar de doopvont kwam hij destijds via die-
zelfde zijdeur binnen, weet hij te vertellen, „want nog ongedoopt 
kom je niet via de hoofdingang, dan kom je immers in de gewijde 
kerkruimte.” 
Na het dagelijkse sluiten van de devotiekapel loopt Albert binnen 
nog even alles na, de hele kerk door inclusief de bijruimten. Deuren 
gesloten? De verwarming laag? Apparaten uitgeschakeld? Enzovoort! 
Ook buiten let hij goed op; de regenpijpen raken gemakkelijk door 
afgevallen blad verstopt; proberen het eruit te peuteren of het mel-
den bij de tuinlieden. 

Tot voor enkele jaren werd de parkeerplaats bij de kerk vaak gebruikt 
door allerlei mensen die niet bij de kerk, maar elders moesten zijn. 
Vooral op marktdagen was de overlast groot en bleef er weinig of 
geen parkeerruimte over. Geduldig maar volhardend heeft Albert 
steeds weer door een bericht achter de ruitenwisser verzocht elders 
te parkeren. Het heeft geleid tot overleg met de gemeente en 
plaatsing van waarschuwingsborden bij de ingang. Het probleem is 
opgelost.

Albert Besseling houdt van de kerk en, zoals gezegd, hij let op 
details. Hij vindt dat het evangelieboek na de viering dichtgeslagen 
behoort te zijn en de sleutel uit het tabernakel gehaald. Bekend met 
het drukkerswerk, heeft hij een stevige kaart met de opdruk ‘i.v.m. de 
kou s.v.p. buitendeur sluiten’ gemaakt, twee ringetjes erin; wanneer 
nodig hangt hij die ’s zondags voor de viering op aan de linker bui-
tendeur van de hoofdingang. 

Hij kent de meeste gebrandschilderde kerkramen. Favoriet is het klei-
ne dubbelraam boven het Maria-altaar: rechts de engel Gabriël met 
zijn ‘Ave Maria’ en de aankondiging van Jezus’ geboorte, links Maria. 
Maar ook het raam boven het St.-Jozefaltaar: rechts St.-Jozef, links 
Maria met kind. En van voor in de kerk naar de uitgang kijkend, zie 
je daarboven in haast te veel tegenlicht de afbeelding van de boot 
waarop Jezus de angstig geworden leerlingen, maar ook het woelige 
water tot rust brengt.

Gerard Bomers 
Foto: Ton Harbers

Gezinszondag. Na een korte lunch met onder meer soep gingen 
de kinderen in leeftijdsgroepen uiteen. De ouders gingen samen in 
gesprek onder leiding van pastor Tilma. 
Op 10 april is de volgende Gezinszondag. Let op: op deze dag is de 
Gezinszondag vóór de viering. We beginnen dan om 9.00 uur. Alle 
kinderen maken dan een Palmpaasstok. 

Eerste Heilige Communie: 15 mei 
Op 15 mei zullen Fabio, Sam, Maxime, Paris, Fay, Zoë, Sam, Elisa, 
Hester en Gerriana hun Eerste Heilige Communie ontvangen. De vie-
ring is om 11.00 uur in de OLV-kerk onder leiding van pastor Marcel 
Smits. De viering zal muzikaal worden ondersteund door The Singing 
Kids. Wij wensen alle  communicanten een heel fijne dag toe. 

Werkgroep Eerste Heilige Communie Doetinchem
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Gendringen - Megchelen - Netterden

GENDRINGEN

Veertigdagentijd
  Vasten is bezinning, stilstaan bij jezelf.
  Vasten is bewustzijn, niets gebeurt vanzelf.
  Vasten is ontdekken, niemand is ooit klaar.
  Vasten is volharden, al is het nog zo zwaar.
  Vasten is vertrouwen, als je geen licht meer ziet.
  Vasten is geloven, God vergeet ons niet.
Wij wensen u allen een goede vastentijd toe, onderweg naar het 
grote feest van Pasen! 

Pastoraatsgroep en Locatieraad Geloofsgemeenschap H. Martinus in Gendringen

Mededelingen 
Zondag 17 april houden we om 10.00 uur de gebedsviering met 
Pasen.
Zondag 8 mei is er om 10.00 uur een gebedsviering in het teken van 
Maria.
Na de gebedsvieringen zullen wij weer de gelegenheid bieden om 
gezellig wat na te praten onder het genot van een kop koffie of thee.
Opgave van gebedsintenties kunt u doen door te mailen of te bellen 
naar: Meckingleo2@gmail.com of tel. 0315 - 37 76 58.

Ook kunt u uw opgave van intenties in de brievenbus bij de 
Mariakapel deponeren.

Goede Vrijdag 15 april 15.00 uur
Op deze dag herdenken we het lijden en sterven van Jezus, 
voor onze verlossing.
Het is een dag van vasten en onthouding.
We herdenken dat ook ons leven soms wordt getroffen door 
verdriet en leed.
Gelukkig wordt zichtbaar dat God met mensen meetrekt, dat 
liefde en goedheid sterker zijn dan dood en verdriet!
In de Kruisweg worden de 14 staties herdacht – met overwe-
ging, zang en gebed – van de kruisweg die Jezus moest gaan, 
vanaf zijn terdoodveroordeling tot aan zijn graflegging.
Na deze viering is er is gelegenheid tot een bloemenhulde aan 
de voet van het kruis.

U bent van harte welkom om 15.00 uur in de H. Martinuskerk. 
Deze viering zal worden opgeluisterd door het kerkkoor. 

Ans Erinkveld en Hanny Roes

Gezinsviering Palmpasen, 
Jezus, de lijdende koning
Dit jaar is er de palmpasenviering in 
Gendringen op zondag 10 april om 10.00 uur. 
Aansluitend is er om 11.00 uur een kleine 
muzikale rondgang door Gendringen. Kinderen, 
ouders en andere belangstellenden van onze 
eigen parochie lopen samen met kinderen, ouders en belangstellen-
den van de Protestantse gemeenschap onder muzikale begeleiding 
van het GOV door Gendringen. Kinderen mogen mét, maar ook zon-
der palmpasenstok meelopen met de optocht.

Bianca Verheij-van Brakel

Beste mede-parochianen,
Hartelijk dank voor jullie bijdrage aan de actie Kerkbalans. Het totaal 
van het reeds opgehaalde geld en de toegezegde bijdragen is zo’n 
€ 24.500. Heel fijn dat we daarmee ons doel bijna gehaald heb-
ben. Ook onze dank aan de vrijwilligers die de enveloppen hebben 
voorbereid, rondgebracht, opgehaald en verwerkt. Jullie zijn een 
belangrijke schakel in de actie Kerkbalans.

Ronald Giesen, budgethouder St. Martinus

Overleden

Zaterdag 19 februari 2022 bereikte ons het droevige bericht 
dat Wilma Blumer-Esselink, na een kort ziekbed, geheel onver-
wachts op 65-jarige leeftijd is overleden.
Zij laat haar echtgenoot Louis, haar drie kinderen met echtgeno-
ten en kleinkinderen achter. 
Wilma heeft zich ruim 12 jaar als vrijwilligster van de MOV 
(Missie Ontwikkelingssamenwerking en Vrede) ingezet. Samen 
met andere vrijwilligers zette Wilma zich vooral in voor de vaste-
nactie en de minima, zodat deze mensen met kerst een pakketje 
thuisbezorgd kregen. Ze heeft dit werk altijd met veel liefde en 
enthousiasme gedaan.
De crematieplechtigheid heeft op 26 februari in besloten kring 
plaatsgevonden. Moge Wilma opgenomen zijn in het Huis van 
Onze Hemelse Vader en laten de vele mooie herinneringen aan 
haar, het verlies verzachten.

Zaterdag 19 februari 2022 is onverwachts Fons Jansen op 
75-jarige leeftijd overleden.
Gedurende 30 jaar was Fons lid van het kerkkoor, waarvan 
negen jaar als voorzitter.
Afgelopen herfst had Fons aangegeven zich niet meer herkies-
baar te willen stellen. Als er wat georganiseerd moest worden, 
ging Fons daarin voorop en niets was hem teveel. Zoals het 
organiseren van kerstconcerten en de verplaatsing van het 
koor naar het altaar, voor in de kerk. Fons was ook actief en 
eerste  contactpersoon van de zaterdagmorgengroep op de 
begraafplaats van de H. Martinus in Gendringen. Niet alleen in 
Gendringen, maar ook in andere geloofsgemeenschappen was 
Fons bedrijvig. Hij had het voordeel dat hij de weg wist bij de 
locatieraden, het pastoresteam en het secretariaat in Ulft. Fons 
deed alles altijd met veel plezier en humor. Maandag 28 febru-
ari hebben wij afscheid van Fons genomen in de voor hem zo 
vertrouwde H. Martinuskerk in Gendringen. Moge hij rusten in 
vrede.
Ons medeleven gaat uit naar beide families en naar iedereen die 
door dit overlijden getroffen zijn. Wij wensen hen veel sterkte 
toe op hun verdere levensweg en hopen dat zij die weg niet 
alleen hoeven te gaan en mensen mogen ontmoeten die met 
hen meeleven en hen steunen. De namen van de overledenen 
staan geschreven in het Boek des Levens, in de Palm van Gods 
Hand.

Geloofsgemeenschap H. Martinus in Gendringen. 
Vrijwillige coördinator Hanny Roes

MEGCHELEN

Etten

Verjaardagen
Tot en met 7 maart vierden de volgende 80-plussers van onze 
geloofsgemeenschap hun verjaardag:
- De heer G.A.J. Wenting  29 januari 80 jaar
- Mevrouw P.A.M. Sloot-Kaak  30 januari  88 jaar
- Mevrouw C.E.T. Westerhof   4 februari  84 jaar
- Mevrouw B.J.W. Willemsen-Thus  10 februari  87 jaar
- Mevrouw L.J.W. Bouwman-Weijers  16 februari  80 jaar
- Mevrouw A.C.T. Derksen-Hermsen  17 februari  86 jaar
- De heer T.A. Winters   17 februari  88 jaar
- Mevrouw T.M.J. van Aken-ten Hagen  24 februari  84 jaar
- Mevrouw J.G. Jansen-Kemperman  24 februari  90 jaar
- Mevrouw H.M.H. Pastoor-Sueters  26 februari  86 jaar
- Mevrouw G.P. Jansen-Hofstad 6 maart   83 jaar

Namens de geloofsgemeenschap, van harte gefeliciteerd!

Bestuurswisseling Stichting 
Onderhoudsfonds H. Martinuskerk
De stichting heeft sinds de oprichting de twee fases van restauratie 
van onze H. Martinuskerk mede mogelijk gemaakt. De gedoneerde 
middelen zijn ingezet bij de dakrenovatie in 2010-2011 en bij de 
restauratie van de glas-in-loodramen en veiligheidswerken in 2020-
2021. Na het afsluiten van deze twee fases van onderhoud en 
restauratie hebben Jan Wenting en Ben ter Horst aangegeven als 
bestuurders van de stichting een stapje terug te willen doen en hun 
bestuursfunctie te willen overdragen.
De bestuursfuncties zijn eind vorig jaar overgedragen aan de leden 
van de Locatieraad H. Martinus met Peter Ketelaar (voorzitter), 
Harrie Janssen (secretaris) en Henk Tiemessen (penningmeester). De 
activiteiten van de stichting worden onverminderd voortgezet met het 
werven van middelen om onze H. Martinuskerk financieel te blijven 
ondersteunen bij restauratie en onderhoud. Ook in de toekomst 
blijven onderhoudsklussen te realiseren om het kerkgebouw in 
optimale conditie te brengen danwel te houden.
Wij danken de scheidende bestuursleden voor hun jarenlange inzet 
voor de stichting. Op een passend moment zal er nog extra aandacht 
gegeven worden aan het afscheid van Jan en Ben.

Locatieraad H. Martinus 

Ontwikkelingen Etten 2025
In de plannen van Etten 2025 is al onderzoek gedaan naar de 
toekomst van een nieuw schoolgebouw en sportzaal evenals de 
huisvesting van culturele verenigingen, die op dit moment hun thuis-
basis hebben bij café-zalencentrum Köster. De familie Köster heeft 
aangegeven nieuwbouwplannen te hebben, waarbij de verenigin-
gen dan elders onderdak zouden moeten gaan zoeken. Het Ettens 
Mannenkoor heeft al een (mogelijk tijdelijke) nieuwe locatie gevon-
den. De vraag naar nieuw onderdak voor de verenigingen en ruime 
locatie voor diverse gelegenheden is door de locatieraad opgepakt en 
er zijn inmiddels plannen in ontwikkeling, als het zover komt dat de 
H. Martinuskerk aan de eredienst wordt onttrokken, om mogelijk de 
kerk te transformeren naar een multi-cultureel-functioneel gebouw.
Het idee is vorig jaar in een bijeenkomst met potentiële gebruikers 
al eens gedeeld. Het idee is zeker de moeite waard om verder onder-
zocht te worden op haalbaarheid en realisatie.
Binnenkort gaan we de parochianen van Etten verder informeren en 
meenemen in de deze plannen.

Locatieraad H. Martinus Etten

Beleidsplan 2022-2026
In deze uitgave van de Vreugdebode is uitgebreid aandacht voor het 
nieuwe beleidsplan van het parochiebestuur met de titel: Vreugdevol 
Geloven 2022-2026. U kunt hierin lezen dat er in de toekomst sprake 
zal zijn van twee kernkerken in onze parochie (Doetinchem en Ulft). 
De nu nog actief in gebruik zijnde kerken in Gaanderen, Gendringen 
en Etten zullen in de genoemde periode dan onttrokken worden aan 
de erediensten. Voor de locatieraad is dit geen plotselinge ontwikke-
ling. Met de vergrijzing van onze actieve parochianen en vrijwilligers, 
dalend kerkbezoek en het beperkt aantal voorgangers hebben we dit 
wel aan zien komen. De locatieraad wil er wel alles aan doen om, zo 
lang dit mogelijk is, de kerk in functie te houden.
Een toekomstvisie is inmiddels een vast agendapunt op de 
maandelijkse locatieraadbijeenkomsten. Hoe om te gaan met de 
begraafplaats aan de Molenstraat en is er straks nog een plek om 
samen te komen als geloofsgemeenschap en kunnen we de activi-
teiten van de bezoekersgroep blijven continueren? Allemaal vragen 
waar we de komende jaren invulling aan hopen te kunnen geven.

Vastenactie 2022
Bij deze Vreugdebode ontvangt u ook weer het vastenzakje en 
informatie over deze actie. Met de opbrengst steunen we de vas-
tenactieprojecten en de van oorsprong Ettense Stichting Huis van 
Marabout. Mogen we weer rekenen op uw bijdragen? 
Bij voorbaat dank!

Geslaagde carnavalsviering
Zaterdag 19 februari was de carnavalsviering. Deze viering werd 
voorbereid samen met carnavalsvereniging De Deurzetters. Het 
was een goed bezochte viering en de sfeer zat er gelijk al goed 
in. Het kerkkoor had weer mooie liederen ingestudeerd en de 
kerk was mooi versierd door de 
carnavalsvereniging. 
Pastoor Pauw had tijdens de over-
weging een mooie draai gegeven 
aan de leus van prins Thijs de 1e: 
„Wi-j blieven plakken!” Ook wij 
plakken regelmatig etiketten op 
iemand. Op post-it-velletjes had hij 
diverse voorbeelden geschreven, 
zowel positief als negatief. We vie-
ren met carnaval samen één groot 
feest en wat zou het mooi zijn als 
we in ons leven veel meer goede 
dingen tegen elkaar zouden zeggen. 
Het mooiste compliment dat we 
elkaar met carnaval zouden kunnen 
geven, is: „Je bent een deurzetter.” 
Dat we het hele jaar door het posi-
tieve blijven zien in de ander. 

Foto boven: voorzitter van de carnavals-
vereniging Maurice Scholten begeleid 
door enkele dansmarietjes.

Foto midden: positieve etiketten die we 
op iemand kunnen plakken.

Foto onder: Jeugdprins Thijn met 
zijn adjudanten Tess en Freek bij de 
voorbeden.
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Gaanderen

Dodenherdenking 
Op woensdag 4 mei herdenken 
we allen – burgers en militai-
ren – die in het Koninkrijk der 
Nederlanden of waar ook ter 
wereld zijn omgekomen of ver-
moord sinds het uitbreken van de 
Tweede Wereldoorlog, in oorlogs-
situaties en bij vredesoperaties. 
Dit jaar helaas actueler dan 
ooit door het oorlogsgeweld in 
Oekraïne. In het bijzonder willen 
we ook de Gaanderense mensen 
herdenken die slachtoffer zijn geworden van oorlogsgeweld.
Wij nodigen u uit voor de herdenkingsbijeenkomst op woensdag 
4 mei om 18.45 uur in de Culturele zaal van sporthal De Pol in 
Gaanderen. Hierna (om 19.30 uur) volgt een stille tocht naar 
het oorlogsmonument, waar wij onder andere ook twee minuten 
stilte in acht zullen nemen.

Stichting Oranje Comité Gaanderen,
Bennie Ernst, voorzitter

Over vrijwilligers dinsdag-
ochtendgroep, acolieten, 
bloemetjes in de Mariakapel 
en nieuwe kussens op de 
banken.
Zomaar een greep uit de vele vrijwilligers die al jaren-
lang actief zijn in onze geloofsgemeenschap. 
De dinsdagochtendgroep; mensen die de St. 
Martinuskerk, pastorie, tuin en buitenboel onderhouden, 
opknappen en waar nodig repareren.
De acolieten die elk weekend trouw komen assisteren 
in de vieringen: Arnel, Merel en Helena, super! Een 
bedankje af en toe is zeker op zijn plaats.
De Mariakapel die elke dag van 9.00 tot 17.00 uur open 
is en vele bezoekers trekt, gezien de vele kaarsjes die er 
branden en waar Maria Gerritsen trouw elke week een 
vers bloemetje bij Maria zet. Zij komt regelmatig bezoe-
kers tegen die even een momentje bij Maria op bezoek 
zijn voor wat rust en een stil gebed. 
Karin Pouwels, die het karwei klaarde en meer dan 40 
kussens maakte zodat onze kerkgangers comfortabel 
kunnen zitten. 
Allemaal hartelijk bedankt voor jullie werk en 
betrokkenheid.

We kunnen hier niet alle vrijwilligers noemen; het zijn er 
in totaal ongeveer 170.
Op de website www.maria-laetitia.nl locatie Gaanderen 
vindt u heel veel informatie over de geloofsgemeen-
schap en alles wat er reilt en zeilt; meest georganiseerd 
en uitgevoerd door onze vrijwilligers. Heeft u zin om ook 
te komen helpen? Schroom niet en kijk eens wat bij u 
past. Door uw actieve betrokkenheid bij onze kerk blijft 
de geloofsgemeenschap Augustinus-Martinus levend.

Foto’s: Ria Aarntzen

Valentijn: de dag van liefde en omzien 
naar elkaar
‘Wij zien naar u om’  
De werkgroep PCI (Parochiële Caritas Instelling) 
heeft op 52 adressen een kleine Valentijns-verrassing gebracht. 

Liberate
Zondag 13 februari vierde het koor Liberate zijn 40-jarig jubileum 
in een sfeervolle eucharistieviering met oud-lid vicaris Ronald 
Cornelissen als celebrant.
Er werden aan het eind van de viering maar liefst zes leden gehuldigd 
en medeoprichter en muzikaal leidsman en kartrekker van vele 
activiteiten, Frank Stokman, werd zelfs geridderd door burgemeester 
Mark Boumans. 

Pasen, nieuw begin van leven
We keken er allemaal zo naar uit:

eindelijk leek er een einde te komen aan de Corona crisis.
Mensen worden minder ziek van corona en 

er gelden nauwelijks nog beperkende maatregelen.
Op het moment dat ik dit schrijf is het begin maart;

de lente kan beginnen!
Maar er is weinig reden voor vreugde:

in de nacht van woensdag 23 op donderdag 24 februari
rolden we een nieuwe crisis in: oorlog in Oekraïne.
Ons bijna vanzelfsprekende gevoel van veiligheid

staat op de tocht. We leven in een onzekere wereld.
Laat toch de lente beginnen!

We verlangen naar het nieuwe leven
in een vredige wereld, zonder oorlogen, 

geweld en machtsmisbruik.
Laten wij onze handen uitsteken naar elkaar

en samen werken aan en bidden om
vrede in de wereld.

Ik wens u een goede voorbereidingstijd 
op weg naar Pasen en een Zalig Pasen.

Van links naar rechts: Jeannette Steentjes (20 jaar lid), Chantal Klein 
(30 jaar lid), Chantal Splithof (40 jaar lid), Joke Hendriks (40 jaar lid), 
Ingrid Remmelink (40 jaar lid) en Frank Stokman (40 jaar lid).

Frank en Marjo Stokman.

Foto’s: Ria Aarntzen

Foto boven:
Leden van de PCI-werkgroep bereiden de Valentijnsactie voor.

Foto links: Valentijnsverrassing.
Foto’s: Ria Aarntzen

Foto: Google
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Overleden
26-11-2021 T.M. Godschalk
28-11-2021 B. Rengelink
28-11-2021 E.J.J. Dieker-Bouwman
29-11-2021 A.J.T. Raben-Böhmer
02-12-2021 C.T.A.M. Heitink
03-12-2021 H.B. Schwartz
06-12-2021 A.W.B. Stoetman-Liebrand
07-12-2021 C.T. Lemm
07-12-2021 W.E.T. Robben
19-12-2021 F.W.M. Wolters
22-12-2021 H.G.A. Kemperman
25-12-2021 C.M. van Keulen-Tomberg
03-01-2022 M.T.B. Besselink-Geerts
22-02-2022 H.C.T. Besselink
13-01-2022 G.B.R. Heister
16-01-2022 W.F. Ebbers-Roes
02-02-2022 B.J.E. Heuvels-ten Have
04-02-2022 J.M.P. Gunsing-Bertens
13-02-2022 W.T. Willemsen
 
Wij bidden voor hun eeuwige rust.
Wij wensen hun familie veel sterkte en kracht voor de komende 
tijd.

Overleden
Jan Hammink, de Vloglanden 75, is 4 januari op de leeftijd van 
89 jaar overleden. Maandag 10 januari was de uitvaart in 
Gaanderen en daaropvolgend de begrafenis in Wijnbergen. 
Bidden wij om troost en kracht voor zijn familie en dat Jan moge 
rusten in vrede.

Foto: John Spekschoor

Silvolde - Varsseveld

SILVOLDE VARSSEVELD

Viering zondag 1 mei: 
Naaste willen zijn
Het verhaal van de barmhartige Samaritaan uit het evangelie van 
Lucas is een van de bekendste en geliefdste verhalen uit de bijbel. 
Dat blijkt ook uit de vele schilders die dit tafereel in boeiende kleuren 
hebben vastgelegd.
Jezus vertelt deze gelijkenis aan een wetgeleerde die hem vroeg hoe 
hij in het rijk der hemelen kon komen. „Heb de Heer uw God lief met 
heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht en met heel uw 
verstand, en uw naaste als uzelf.”Iedere Jood hoort in het eerste deel 
het Sjema, het gebed dat in de ochtend en in de avond klinkt en het 
leven in Gods hand legt.
Die woorden zijn waar, zo beaamt de wetgeleerde. Maar hij voelt ook 
de implicaties voor zijn leven en stelt de vraag: „Wie is mijn naaste?”
Ook heden ten dage is deze parabel nog niet uitverteld. En welke 
rol spelen wij? Uiteraard hangt dit sterk af van de situatie waarin 
we ons bevinden. De ene keer voelen we ons meer slachtoffer, de 
andere keer staan we wat beschamend toe te kijken als een leviet. De 
problemen en vragen die op ons pad komen, smeken om actie, niet 
om toekijken. De daad bij het woord voegen. En de oplossing komt 
wonderlijk genoeg soms vanuit een hoek van waaruit we het niet 
verwachten, zo zegt het verhaal.
De maand mei biedt met haar kleurenrijkdom de mogelijkheid om 
allerlei schakeringen van het leven aan ons te laten zien. Daarom 
nodigen wij u van harte uit voor deze viering op zondag 1 mei om 
10.00 uur; ook te volgen via livestream.

Vastenactie 2022: Je land is je leven
Iedereen, overal ter wereld, een goed 
bestaan. Vastenactie streeft naar een 
wereld waarin mensen zelf werken aan hun waardigheid én beschik-
ken over de mogelijkheden daarvoor. Mensen kunnen voor zichzelf 
en hun gezin zorgen en welvaart wordt rechtvaardig verdeeld binnen 
gemeenschappen. Soms is dan een klein duwtje in de rug nodig. Dat 
wil Vastenactie ze graag geven! Ongeacht hun geloofsovertuiging, 
hun etnische achtergrond, hun sekse of afkomst.
De jaarlijkse Vastenactiecampagne staat dit keer in het teken van 
het beschermen van landrechten van inheemse volken. Hun recht op 
land raakt aan grote uitdagingen als voedselzekerheid, biodiversiteit, 
milieu en klimaat.
Let wel: bij deze Vreugdebode is geen vastenzakje.
Het nummer waarop de donatie gestort kan worden, is:
NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie Den Haag.
Onze dank voor uw bijdrage.

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.

Palmzondag 10 april
Mantels van dienstbaarheid

Allemaal kennen we het verhaal van de intocht in Jerusalem. 
Jezus, die als een grote ster wordt binnengehaald. Onder luid 
geroep en zwaaiend met palmtakken wuiven ze naar Hem en 
zingen hem toe: „Hosanna.“ Is dit hun nieuwe koning? Wel 
heel bijzonder, want hij zit niet op een paard, hoog verheven, 
zoals dat gebruikelijk is voor een vorstelijk persoon. Nee, deze 
man zit op een ezel, een lastdier. Een dier dat normaal de last 
van mensen draagt. Voelt u de symboliek?
Ook voor ons is het vandaag nog altijd verrassend dat er in het 
evangelie wordt gezegd dat er mantels op de grond werden 
gegooid. Als kind leerden we al dat we onze jas niet op de 
grond moesten laten slingeren 
Nog vreemder, de mensen trokken hun mantel uit zodat Jezus 
er met een ezel overheen zou rijden, 
Dat is wellicht juist de belangrijkste boodschap van het hele 
palmzondaggebeuren: dat we zo nu en dan toch over ons heen 
moeten laten lopen, dat onze christelijke mantel er één is van 
dienstbaarheid.
In het verhaal van de intocht heeft niemand er kennelijk moeite 
mee om zijn of haar mantel voor hem af te doen en op straat 
neer te leggen. Ze leggen de rode loper uit. Toch gaat Jezus niet 
als een trotse koning Jerusalem binnen, maar als een zacht-
moedig persoon die steeds onder de mensen wil zijn, voor hen 
zelfs zijn leven wil geven.
Op Palmpasen kijken we ook naar de komende gebeurtenissen. 
De blijdschap en de hoop slaan om in teleurstelling. En daarna 
toch weer de lach van Pasen.
Kom met ons meevieren en durf uw mantel af te leggen.
De viering is zondag 10 april om 10.00 uur in onze H. 
Mauritiuskerk, ook via livestream te volgen.

Paasviering, zondag 17 april 10.00 uur
Paaslach vol Levenskracht
Met Pasen moest er vroeger hard gelachen worden in de kerk. 
Jezus had immers de duivel, het kwaad, buiten spel gezet door op te 
staan uit de dood.
Ha! Daarom vertelde de priester een grap. De traditie van déze 
‘paaslach’ bestaat nauwelijks meer. Maar Pasen geeft zeker reden tot 
lachen. Sterker nog: geloven gaat niet zonder humor.
Pasen is het feest dat ons christenen op het verkeerde been wil zet-
ten, omdat alles wat wij zeker meenden te weten ineens toch anders 
blijkt te zijn.
Pasen ontregelt ons.De man die aan het kruis vernederd werd, blijkt 
een wereldwijde beweging van liefde in gang te kunnen zetten. Niet 

Kledinginzameling Mensen In Nood
Vrijdag 1 april van 19.00 tot 20.00 uur 
en zaterdag 2 april van 10.00 tot 11.30 uur 
bij de familie Lettink, Aaltenseweg 4b in Varsseveld.

Kerkbalans
De opbrengst van de Actie Kerkbalans 
is tot nu toe ruim € 5.000,- wat onge-
veer gelijk is aan 2021. Een prachtig 
resultaat. U allen, hartelijk dank 
voor uw bijdrage. Tevens veel dank aan de bezorgers van de 
Vreugdebode voor hun medewerking.

Locatieraad Laurentiusgemeenschap Varsseveld

Een Paastip 
In de Mauritiuskerk in Silvolde worden in de Goede Week gebedsvie-
ringen gehouden:
-  Palmzondag  om 10.00 uur. 
- Goede Vrijdag  om 19.00 uur. 
- Paaszaterdag  om 17.00 uur.
- Paaszondag  om 10.00 uur.
Ook is er zondag 1 mei om 10.00 uur een gebedsviering.
De viering is via streaming te volgen via de website: 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/531.
Voor meer informatie; zie de aankondigingen hiernaast bij Silvolde.

zijn dood is bepalend, maar zijn leven.
Gods schaterlach klinkt met Pasen door de wereld. Het is een aanste-
kelijke lach, die ons hoopvol verbindt met elkaar, die ons uitnodigt tot 
zelfspot en al onze gewichtigheid op de hak neemt.
Het is een lach door onze tranen heen, omdat er Licht is gekomen in 
de nacht van ons leven. Dat is wat wij vieren met Pasen.
Wij nodigen u van harte uit met ons Pasen te vieren in onze 
Mauritiuskerk of via livestream https://kerkdienstgemist.nl/stati-
ons/531 in de huiskamer.

Het pastoraal team, 

de redactie, 

de locatiecorrespondenten, 

de locatieraden en 

alle vrijwilligers van de 

Vreugdebode wensen u 

een zalig Pasen.
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kklleeiinnee  oobbjjeecctteenn  eenn  ssiieerraaddeenn  
mmeett  eeeenn  vveerrhhaaaall  

www.sentimentsieraad.nl Sint Martinusstraat 1 in Beek 
(as)-sieraden en mini urnen     06-36595384  

JANSEN 
TERBORG

BOUW

Al 140 jaar staat familiebedrijf Jansen 
Terborg voor betrokkenheid en kwaliteit, 

een belofte die van generatie op 
generatie is doorgegeven. Wij zijn er 

voor het kleine onderhoud tot aan het 
realiseren van uw droomwoning!

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

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

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

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

Doetinchem - OLV. Tenhemelopneming/H. Geest 
- H. Martinus Wijnbergen/De Huet
Pr. Hendrikstraat 36, 7001 GL  Doetinchem  tel. 0314 - 39 10 91
E-mail:  rkdoetinchem@mlparochie.nl
Rekeningnummers OLV. Tenhemelopneming:
NL95 ABNA 0533 0352 87 - kerkbalans
NL49 RABO 0384 3705 00 - 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.  tel. 0315 - 32 32 23 
E-mail: rkgaanderen@mlparochie.nl
NL76 RABO 0115 3918 27 - rekening courant
NL17 RABO 0115 3013 21 - kerkbalans
Rekeningnummer H. Augustinus:
NL67 RABO 0115 3105 09 - rekening courant
Secretariaat: dinsdag 09.30 - 10.30 uur, 
donderdag 14.00 - 15.00 uur.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Showroom (alleen op afspraak): Varsseveldseweg 130b Doetinchem

www.slootpianoservice.nl

Al vele jaren vakkundig partner van 
Amphion Cultuurbedrijf

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

•  Verkoop occasions met garantie  

S L O O T   P I A N O S E R V I C E

Adressen en bankgegevens van de geloofsgemeenschappen Parochie Maria Laetitia
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Parochie Maria Laetitia

www.guv.nl   Tel: 0800 - 08 09

GUV Uitvaartzorg
                               Persoonlijk, betrokken en dichtbij

          GUV Crematorium Aalten             GUV Crematorium Etten 

Ook bij Dela verzekerden kan GUV de uitvaart verzorgen!
Zonder meerkosten verzorgt GUV alle diensten uit het pakket!

Onze crematoria staan open voor alle uitvaartverzorgers en voor
alle uitvaartorganisaties. Nabestaanden mogen altijd een

beroep op onze crematoria doen, waar ze ook verzekerd zijn.

Meer weten? Bel gratis GUV!

*Alle tijd en aandacht voor u  * De beste zorg & laagste tarieven

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

Altijd eerst GUV bellen!
Veel verzekeraars confronteren nabestaanden met inhoudingen of beperkingen als men zelf een 
uitvaartbegeleider wil kiezen. Zo horen we ook dat er een verzekeraar is die aangeeft dat men 
geen gebruik kan maken van het nieuwe creamatorium in Etten.

Bel daarom GUV voor persoonlijke begeleiding én het laagste tarief.
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