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In goede handen

De eerste keer dat ik direct met de dood van een dierbare 

geconfronteerd werd, was het overlijden van mijn oma. Oma voelde 

zich niet lekker en ik hielp haar opstaan uit haar luie stoel om even rechtop bij tafel te 

gaan zitten. Dat wilde ze graag. Haar hart stopte toen ze nét bij tafel zat en ik hield haar 

dood in mijn armen. Ik was 15 jaar, zij was 88. En hoewel ik zielsveel van mijn oma hield 

en haar plotselinge dood ons overviel, had ik direct het gevoel dat ze ‘in goede handen’ 

was, ook al moest ik haar loslaten, want oma was een gelovige vrouw. Het leerde mij ook 

het besef van de vergankelijkheid van het leven: van het ene op het andere moment kan 

het afgelopen zijn, alsof je even gaat ‘verzitten’, maar dat maakte mij niet bang. De dood 

van mijn oma kwam stil en sereen.

Met Hemelvaart vieren we dat Jezus terugkeert naar vanwaar Hij is gekomen: de 

heerlijkheid van zijn Vader. In zijn uur van sterven op het kruis heeft Hij zijn leven in 

handen van zijn hemelse Vader gelegd en dus kwam Hij ‘in goede handen’ terecht. Maar 

hoe moest het nu verder met zijn vrienden? Het betekende voor hen een ingrijpend 

afscheid. Zijn woorden, zijn levend voorbeeld, werden door hen zeer gemist. Verschillende 

verhalen uit de bijbel leren ons dat ze eigenlijk niet wisten hoe nu verder te gaan.

Maar Jezus liet ook hen ‘in goede handen’ achter: de hand van De Helper, de heilige 

Geest, kwam over hen en heeft hen niet meer verlaten. En tot op de dag van vandaag 

wordt de heilige Geest doorgegeven door handoplegging en gebed, in zegeningen en 

in de sacramenten, zoals het vormsel, wijding en ziekenzalving. Bij leven en in sterven 

mogen wij weten dat we in goede handen zijn. We zijn in Gods hand. Maar het zijn 

vooral mensenhanden die ons dát laten voelen en merken door de kracht van Gods 

Geest.

Zalig Pinksteren!
Hans Pauw, pastoor

Inhoud
 
 

Voor adressen en bankgegevens van de geloofsge-
meenschappen zie pagina 26 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

Koninklijke onderschei-
ding  (16)

Beste jongens en 
meisjes  (20)

De paden op... (21)
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Werkgroep Pastoraal Ziekenbezoek
“Aan het eind van de vergadering koos ik 
er bij de taakverdeling voor op bezoek te 
gaan bij Wim. Die keuze werd me ingegeven 
door het feit dat hij net als ik als docent in 
het voortgezet onderwijs had gewerkt. We 
waren zelfs vakgenoten en daarmee zou er 
altijd wel gespreksstof zijn. Wim leed aan 
een hersentumor, had niet meer veel tijd van 
leven en wilde graag ook in voorbereiding 
op zijn afscheid in gesprek met iemand uit 
de parochie. Zijn vraag kwam vanuit het pas-
toresteam terecht in onze werkgroep en zo 
kwam ik in contact met Wim en zijn vrouw, 
een contact dat ik mijn leven lang niet meer 
vergeet.” 
Aan het woord is een van de leden van de 
werkgroep Pastoraal Ziekenbezoek, dat als 
een vorm van pastorale zorg, van oudsher 
een van de kerntaken van onze priesters, 
pastores. Ze gingen op bezoek en palliatief 
zieken zalfden zij om hun de kracht van het 
sacrament mee te geven in hun ziekte en op 
weg naar de dood. Met het veranderende 
tijdsbeeld is ook het ziekenbezoek vanuit de 
kerk veranderd omdat we niet altijd priesters, 
pastores beschikbaar hebben om zieken te 
begeleiden. Maar de pastorale zorg voor 
elkaar is er nog altijd, want wij zijn – om 
het te zeggen naar woorden uit het boek 
Genesis – ‘elkaars hoeder’ en Jahweh, God, 
vraagt ons over elkaar ‘te waken’.

Onbekend
Gilbert Esser, een van de leden van het eer-
ste uur, vertelt dat de werkgroep bestaat 
uit mensen die veelal – toeval of niet – een 
achtergrond hebben in de zorg, die natuur-
lijk goed van pas komt in de contacten met 
zieken. Als mensen contact zoeken met 
de parochie en om ondersteuning vragen, 

beoordeelt het pastoresteam de aard en de 
ernst van de situatie. Het team beslist dan 
of een van de pastores op bezoek gaat of 
dat de vraag terecht komt bij iemand van de 
werkgroep. Bij het uitleggen van de prakti-
sche gang van zaken klinkt in zijn woorden 
ook wat teleurstelling, want er zijn zo weinig 
mensen die ons weten te vinden: “We zou-
den graag voor meer mensen in zorg, pijn en 
verdriet iets willen betekenen.” 
Ria Delleman voegt eraan toe dat mensen bij 
ziekte vanzelfsprekend als eerste denken aan 
beroepskrachten: “Het lijkt wel of mensen 
in die situaties niet denken aan geestelijke 
zorg. Wij willen zo graag en dat kan ik wel 
blijven herhalen, maar liever wijs ik naar het 
schilderij van Willa Holterman dat prachtig 
in beeld brengt hoe we er voor elkaar kun-
nen zijn. Het is beeldbepalend voor onze 
werkgroep.” 

Schilderij van Willa 
Foto: werkgroep

“Ik krijg er energie van”
Ria Rensen vertelt dat het bezoekwerk in 
het verlengde ligt van haar werk als ver-
pleegkundige. Wat haar opvalt, is dat zieken 
het vooral heel fijn vinden alleen met een 
buitenstaander te praten. “Als de naasten 
erbij zijn, willen ze die het liefst beschermen. 
Ze laten minder zien wat hen op het hart 
ligt, want de familie heeft al zorgen genoeg. 
Eén op één praten ze makkelijker alles van 
zich af. Het maakt hen blij en rustig. Al pra-
tend komen de eigen zorgen, pijn of angst 
die elke zieke meedraagt en waar ruimte 
voor moet zijn. Het maakt mij stil als ik met 
iemand mee mag lopen, intimiteiten mag 
delen. Als vanzelf komen we ook vaak in 
geloofsgesprekken, bidden we samen, want 
ik ben natuurlijk wel ‘iemand van de kerk’. 
Uiteindelijk krijg ik er veel liefde voor terug.”
De anderen herkennen dit gevoel. De tijd en 
energie die ieder in dit ‘werk’ stopt, spelen 
geen rol, integendeel: “We krijgen er energie 
van!”

“Stabiel slecht…”
In deze fase van ons gesprek merk ik op dat 
het allemaal zo positief klinkt: “Maar jullie 
lopen toch ook wel tegen problemen aan en 
tegen je eigen grenzen.” 
Mijn vraag blijkt een open deur. Ria vertelt 
dat haar bij een bezoek de deur gewezen 
werd. De mevrouw met wie ze had afge-
sproken en met wie ze inmiddels een warme 
band had opgebouwd, wilde haar niet zien. 
Ze zat boos en gefrustreerd gevangen in 
een lot waarin ze zich niet kon schikken. 
“Gelukkig mocht ik binnenkomen en hebben 
we een hele poos in stilte bij elkaar gezeten 
en elkaars hand vastgehouden.”
“Ik heb geleerd,” zegt Ria “dat het goed 
is me op een bezoek voor te bereiden door 

even te zoeken naar een gedichtje, een 
gebedje, een klein bloemetje of een leuk 
kaartje als klein gebaar van verbondenheid 
en persoonlijke aandacht. Het raakt en opent 
harten. En soms heb je diepgaande gesprek-
ken terwijl het een volgende keer alleen over 
koetjes en kalfjes gaat. En alles is goed!”
Uit de verschillende reacties komt naar voren 
hoe belangrijk het is dat je open en zonder 
al te veel verwachtingen op bezoek gaat: 
we zien wel wat we aantreffen. Mooi zijn de 
verhalen die voorbij komen “Ik moest altijd 
lachen als ik bij een meneer op bezoek ging 
die al voor ik hem kon vragen hoe het met 
hem was, zei: stabiel slecht. Gelukkig zei hij 
dat met een lach om de mond al bleek dan 
later vaak wel dat de werkelijkheid inder-
daad niet zo geweldig was.” 
“Nooit zal ik vergeten hoe ik bij Wim en 
zijn vrouw zat. Zij wilde de tijd die hen nog 
gegund was, besteden aan leuke dingen 
terwijl hij vooral bezig was met de mastiek 
op het dak van de garage en het opruimen 
van de werkbank in de schuur, want hij wilde 
zijn vrouw goed achterlaten. Was Wim bezig 
te ‘ontaarden’, zich los te maken van het 
leven? Hij vertelde daarover tijdens een wan-
deling rond de abdij van de Slangenburg. 
Het was mooi weer en we toerden wat 
rond toen Wim vroeg naar de kapel van de 
Slangenburg te gaan. We hebben er lang 
gezeten, stil naast elkaar en vlak voor we 
gingen, pakte Wim mijn hand.” 
Zo raken de verhalen ook aan situaties waar-
in levens hun einde naderen; moeilijk vaak 
en heel emotioneel. Het is niet vanzelfspre-
kend dat iedereen daarmee om kan gaan. 
Daarom zijn de ervaringsverhalen ook onder-
werp van training, want hoe ga je om met 
die situaties? Wat zeg je tegen mensen die 
moeten omgaan met slecht nieuws, een afla-
tende gezondheid en de naderende dood? 
Sleutelwoorden zijn openheid en eerlijkheid. 
Niet wegkijken of – erger nog – weglopen, 
maar aansluiten. Mensen mogen zijn zoals 
ze zijn: verdrietig, confuus, bezorgd, woe-
dend of welke emotie dan ook. Als iemand 
zegt dat hij bang is voor de dood, sluit je bij 
hem aan door bijvoorbeeld te zeggen dat 
jij dat ook bent. Blijf naast iemand staan en 
praat de pijn, het verdriet, de onzekerheid of 
de woede niet weg, want dan haal je hem 
uit zijn waarde.

“Je geloof leven is dingen met je hart doen”
Onze ontmoeting raakte al een paar keer 
aan de spirituele kant van ons leven en daar-
om leg ik mijn gesprekspartners de vraag 
voor waarom ze dit vrijwilligerswerk doen. 
“Dit artikel past in het jaarthema Vreugdevol 
Geloven. Is het daar wat jullie betreft op zijn 
plaats?”
Als ik al had gehoopt op een gloedvol 
betoog, kom ik bedrogen uit totdat Maria 
zegt: “Het zit er bij mij gewoon ingebakken.” 

 Vreugdevol geloven

“Het zit er bij mij gewoon  
 ingebakken...”
 “Ik was ziek en jullie bezochten mij” (Mt. 25, 36)

Tekst: Joop Kraan. Foto’s: Ton Harbers

ONDER HET PASTORALE JAARTHEMA VREUGDEVOL GELOVEN VERSCHENEN TOT NU 

TOE ARTIKELEN DIE LATEN ZIEN HOE MENSEN MET HART EN ZIEL DEUREN OPENZETTEN 

VOOR ELKAAR. ALS HET THEMA AFSTANDELIJK VOELT, MAG JE JE BIJ HET BEGRIJPEN 

ERVAN LATEN MEENEMEN IN HET ENTHOUSIASME VAN GASTOUDERS DIE OPEN HUIS 

HOUDEN EN DE PASSIE VAN GELOVIGEN DIE MET JEZUS GAAN OP ZIJN KRUISWEG. 

HET VOORLIGGENDE ARTIKEL NODIGT U UIT DE VRIJWILLIGERS TE VOLGEN DIE BIJ HUN 

BEZOEKERSWERK IN VREUGDE EN VERDRIET HET GELOOF MET MENSEN WILLEN DELEN.

Parochie Maria Laetitia

 Vader God U ken my naam
My binnegoed en buitestaan
My grootpraat en my klein verdriet
My vashou aan als wat verskiet

U ken my vrese en my hoop
Die pad wat ek so kaalvoet loop
Die pad het U lankal berei
U maak die pad gelyk vir my

Alle pelgrims keer weer huistoe
Elke swerwer kom weer tuis
Ek verdwaal steeds op die grootpad
Soekend na U boardinghuis

Moeder God U ken my waan
My ego en my regopstaan
Die drake waarteen ek bly veg
U wys my altyd weer die weg

U het my met U lig geseën
Die lig strooi ek op iedereen
Net U weet hoe my toekoms lyk
Ek het niks, U maak my ryk

De anderen stemmen daar van harte mee in.
“Jouw vraag past niet zo goed bij de werke-
lijkheid. “Ik praat met mensen ook over hun 
geloof en hun twijfels en die delen we. We 
spreken biddend uit wat er samen was en 
ik heb meegemaakt dat die gebedjes mee-
gingen tot in de uitvaart. Ik zou dit allemaal 
niet kunnen zonder hulp van boven want i-j 
mot gewoon geleuven da-j hulp krieg van 
boaven.” 
“Ik ben een zoeker”, zegt Gilbert. “Ik weet 
nooit hoe een proces verloopt en hoeveel 
tijd er is. Wat ik kan, is luisteren en open 
staan en ik voel het als een deel van mijn 
levensopdracht om goed te zijn voor een 
ander. Voor mezelf maak ik me geen zorgen. 
Ik leef mijn leven vol vertrouwen dat het 
goed komt en daarin zit voor mij de verbin-
ding met mijn geloof.”
Maria zegt dat dit open staan voor mensen 
er vanuit haar geloof ingebakken zit. Ze 
vraagt zich hardop af of ze als mens andere 
keuzes had gemaakt als ze niet gelovig was 
geweest. Ze gelooft heilig in de hulp van 
boven en vraagt daar ook regelmatig om.

“Alle pelgrims keer weer huistoe..”
Het laatste woord is aan Ria, die vertelt van 
haar laatste ontmoeting met Annie. Die was 
vol van het pelgrimslied, het pelgrimsgebed 
van de Zuid-Afrikaanse zangeres Amanda 
Strydom. “Ik ging naar Annie en had het lied 
op de telefoon bij me. We hebben samen 
geluisterd en er waren tranen. Kort na mijn 
bezoek overleed Annie. God zij dank dat we 
dit als laatste konden delen.”

Vanwege de privacy gebruiken we in het artikel bij zieke 
mensen gefingeerde namen. Het spreekt vanzelf dat 
bij verwijzingen naar mannen ook vrouwen bedoeld 
worden.
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Geloven 
in de ander. 
Samen één 
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Doe mee:
Pinksteractie
28 mei t/m 5 juni

week
nederlandse
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www.weeknederlandsemissionaris.nl

 scan mij

Parochie Maria Laetitia Van de Bestuurstafel

Het rijke Roomse leven

Wanneer je gaat Googelen op de kop van 

dit artikel krijg je zowel enige uitleg over 

deze term als over een boek dat onder 

deze titel is verschenen. Het boek is uit de 

jaren zestig en de term lijkt vooral naar voorbije decennia zoals 

de jaren zestig te kijken. Het rijke slaat terug op een rijke liturgie, 

Mariaverering, beelden in huis, al of niet bloemetje, de catechis-

mus enz. Zelf had ik dat niet verwacht. Ik had eerder gedacht aan 

grote kerken met veel pracht en praal en aan een geloofsbeleving 

met het nodige ceremonieel. Grote koren met uitbundig orgelspel. 

Voor mij persoonlijk slaat de term meer op het gevoel wat bij mij 

opkomt als ik een viering bijwoon. En dat kan net zo goed een 

doordeweekse betreffen als een viering tijdens de Goede week of 

met Pasen.

Het gevoel dat mij treft tijdens een dergelijke viering ervaar ik 

als ‘rijk’. Sterker nog, tijdens een doordeweekse viering in de 

Mariakapel ervaar ik het geloof meer nabij als in een volle kerk. Ik 

moet hieraan denken omdat als u dit leest we Pasen alweer heb-

ben gehad en Hemelvaart en Pinksteren er aan komen.

Met Pasen hebben we The Passion gehad in en rond Doetinchem, 

ook hebben we op meer plekken de Johannes Passion of de 

Matteus Passion mee kunnen beleven. Alle gaan over het lijdens-

verhaal van Jezus, maar ze hebben toch een heel eigen karakter. 

Het is mooi dat er rond Pasen zoveel aandacht aan het geloof 

wordt gegeven. En met Hemelvaart lijkt er een vervolg op The 

Passion te komen.

Goed dat er op meer manieren en wellicht meer eigentijdse 

manieren aandacht is voor ons geloof. Echter voor mij persoon-

lijk zijn de vieringen in onze kerken al mooi en ‘rijk’ genoeg. 

Voorwaarde is dan wel dat we nog priesters hebben en een kerk 

om dit te kunnen vieren. Gelukkig hebben we deze nog. Niet 

meer in de aantallen uit de jaren zestig, maar ze zijn er. In die zin 

kunnen we nog steeds genieten van het rijke Roomse leven en 

energie halen uit ons rijke Katholieke geloof.  

Ruud Engelaar

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

1 oktober
5 november
3 december

Eenheid in 
verscheidenheid
Op de Zondag voor de Oosterse Kerken 
(15 mei) richt de Katholieke Vereniging 
voor Oecumene de focus op het bestaan 
van Oosterse Katholieke Kerken. Hoe 
staan deze kerken er nu voor? Hoe zijn de 
verhoudingen met de moederkerken? Wat 
betekenen zij voor ons en wat kunnen wij 
voor hen betekenen?
De Oosterse Katholieke Kerken zijn in het 
verleden voortgekomen uit deelunies met 
de Rooms-Katholieke Kerk. Bekend is de 
Unie van Brest-Litovsk (1596) waaruit 
de Oekraïens-Katholieke Kerk is voortge-
komen. Ook in het Midden-Oosten zijn 
diverse unies met Rome tot stand geko-
men. De Maronieten (Libanon) herstelden 
de band met Rome rond 1200. Vanaf de 
16de eeuw ontstonden er in Oost-Europa, 
India en in het Midden-Oosten diverse 
met Rome geünieerde kerken.

Deze Oosterse Katholieke Kerken staan 
in de traditie van de oosters-orthodoxe 
en oriëntaalse kerken (theologie, liturgie, 
gebruiken, kerkelijk recht). Vanuit het 
rooms-katholieke perspectief werden 
deze kerken gezien als een brug naar de 
orthodoxe tradities. De oosters-orthodoxe 
en oriëntaals-orthodoxe kerken zagen de 
deelunie vaak als een ondermijning van 
hun kerk en traditie. De brugfunctie die de 
Katholieke Oosterse Kerken werd toege-
dicht, kon zelden waargemaakt worden.
Dat neemt niet weg dat de Oosterse 
Katholieke Kerken door de eeuwen 
heen overeind gebleven zijn en daarbij 
vaak grote problemen hebben moeten 
overwinnen. De Oosterse Katholieke 
Kerken hebben bestaansrecht en nemen 
tegenwoordig een eigen plaats in de 
Rooms-Katholieke Kerk in. In de oecu-
menische betrekkingen worden ze vaak 
overgeslagen. Met name in Europa is 
er bij orthodoxen een grote gevoelig-
heid voor het bestaan van de Oosterse 
Katholieke Kerken. In het Midden-Oosten, 
waar de christelijke kerken als minder-
heden moeten overleven, zijn hierover 
minder spanningen.
Enkele jaren geleden publiceerde de 
vereniging in samenwerking met het 
bisdom Rotterdam een magazine over de 
achtergronden en verscheidenheid van de 
Oosterse Kerken. In het midden-katern van 
het magazine is een overzicht opgenomen 
van de verschillende Oosterse Kerken, 
waaronder ook de Oosterse Katholieke 
Kerken. Dit magazine is als e-book gratis 
beschikbaar op www.oecumene.nl.

Tijdens de Pinksteractie van de Week 
Nederlandse Missionaris (WNM) worden de 
Nederlandse missionarissen en missionair 
werkers in de schijnwerpers gezet. Dat ver-
dienen ze, want deze bevlogen en bezielde 
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 gebrui-
ken. De WNM voert daarom campagne voor 
hun werk en welzijn. Uw steun is daarbij 
onmisbaar!
Missionaris Dick Zwarthoed werkt bijvoor-
beeld als priester in de Democratische 
Republiek Congo en begeleidt daar straat-
jongeren. 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 wel-
zijn. De organisatie biedt financiële steun, 
zodat zij hun werk zorgeloos kunnen doen. 
Denk aan allerlei verzekeringen, 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 blijven geven voor missi-
onarissen 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.

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

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 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
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Pinksterblom
De hoofdpersoon in het boek Erik of het 
Klein Insectenboek van Godfried Bomans, 
dat vroeger iedere voortgezette scholier 
behoorde te lezen, is voor de meeste 
mensen een vertrouwde naam. Maar wie 
herinnert zich nog dat zijn familienaam Pinksterblom is? In bed 
liggend, kijkt hij naar het schilderij met het mooie natuurtafereel 
dat tussen een aantal portretten aan de muur van zijn slaapkamer 
hangt. Wollewei heeft hij het gedoopt: wuivend gras, schaapjes en 
een wereld van krioelende kleine diertjes; mieren, rupsen, slakken, 
wespen, hommels, de hele insectenwereld loopt tussen het gras. 
Dat komt goed uit, want morgen moet hij alle insecten uit Solms’ 
Beknopte Natuurlijke Historie kennen. Ergens tussen nog wakker 
zijn en in slaap vallen in, stapt Erik over de rand van het schilderij 
Wollewei binnen. De volgende morgen wordt hij na een in zijn 
beleving dagen durend verblijf in de dierenwereld van Wollewei 
wakker, uiteraard ontnuchterd. Maar het gordijn openend, ziet hij 
de tuin, die erbij ligt alsof ze in bad is geweest; heerlijk fris ziet 
alles er uit. Prachtig vindt hij het. De omgang met de mensen valt 
wel wat tegen: niemand weet van zijn Wollewei-avontuur en het 
proefwerk biologie volgens Solms Natuurlijke Historie gaat slecht, 
want Erik stopt er te veel Wollewei-kennis in; juffrouw Schönberg 
snapt zijn antwoorden niet. Het lukt hem zijn avontuur achter zich 
te laten: buiten de lijst begint het echte leven en dat kan hij aan.

Pinksterblom, een mooie naam; waarom Bomans die koos, wie 
weet het? Hij doet me denken aan de titel van een vroeger 
met jongere kinderen op school gezongen liedje: “Hier is onze 
fiere Pinksterblom en ik zou hem zo graag eens wezen.” De 
Pinksterblom draagt mooie ‘kransen op het hoofd’ en heeft 
‘klinkende bellen’, ze ‘staat in vuur en vlam’ en… ‘moet voort’. 
Eigenlijk is het een liedje met wisselende rollen voor de zingende 
kinderen: telkens eentje in het midden die de bloemenkrans op 
het hoofd draagt en het belletje laat rinkelen. Rondom zingen de 
andere kinderen en klappen in hun handen. 

Een zo genoemde Pinksterblom of Pinksterbruid is een fenomeen 
uit een oud folkloregebruik. De Pinksterblom was daar een onge-
trouwd meisje uit de gemeenschap, dat tot ‘bruid’ gekozen werd 
en een bloemenkroontje droeg. Er zijn diverse streken in ons land, 
maar ook in Duitsland, waar een dergelijk feest een relatie toont 
tussen Pinksteren en de natuur die zich op Pinksteren en de daar-
op volgende dagen in alle pracht en praal laat zien. 

Heel exclusief lijkt me de relatie tussen het christelijke Pinkster-
feest en de Pinksterblomtraditie niet, of misschien moet ik 
zeggen: niet meer, misschien bestond die in oorsprong. Hoe dat 
ook zij, ze drukken beide op geheel eigen manier een algemeen 
verlangen naar kracht en vitaliteit uit, een verlangen dat de laat-
ste tijd overal ter wereld alleen maar groeit. We weten dat Pasen 
en Pinksteren niet op dezelfde dag zullen vallen, maar Pinksteren 
en Pinksterblom, dat gaat prima samen.  

Gerard Bomers  

Torentje, torentje bussekruit

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.

Parochie Maria Laetitia
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Foto: Aad Kielweg

Welkom voor de mensen die 
Oekraïne moesten ontvluchten
Leden van de PCI-werkgroep maken welkomst-paasmandjes 
klaar voor de mensen die in huize St. Jozef zijn komen wonen. 
De Oekraïense tekst boven de foto betekent: Welkom.

Foto: Ria Aarntzen



*Weesgegroet*
 

Wees gegroet, Maria, vol van genade,
de Heer is met U,

gij zijt de gezegende onder de vrouwen,
en gezegend is Jezus,

de Vrucht van uw schoot.
Heilige Maria, Moeder van God,

bid voor ons, zondaars,
nu en in het uur van onze dood.

Amen
 

    Mariamaand
   In de maand mei hebben we extra aandacht voor Maria, de moeder 
van Jezus en de moeder van ons allemaal. We mogen extra vaak een 
kaarsje branden bij Maria of haar (zelf geplukte) bloemetjes brengen. 

 
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

 
 

Maria onder het kruis 

Heilig Evangelie volgens Johannes (19:25-27)

Maria, de moeder van Jezus, staat bij het kruis. Het is heel moeilijk voor haar om haar 

zoon Jezus zo te zien lijden. Maria is niet alleen. Er is ook een leerling van Jezus bij; 

Johannes en nog drie andere vrouwen. Jezus ziet zijn moeder, en bij haar de leerling 

Johannes. Dan zegt Hij tegen zijn moeder: ‘Vrouw, dat is je zoon.’ Tegen Johannes zegt 

hij: ‘Dat is je moeder.’

Hemelse moeder
Wij zijn, net als Johannes, leerlingen 
van Jezus. We zijn kinderen van God en 
wij zijn broeders en zusters van elkaar. 
Door dit verhaal weten wij: als Maria de 
moeder van Johannes is, dan is zij ook 
onze moeder. We mogen Maria dus zien 
als onze moeder in de hemel. We 
kunnen haar alles vertellen en vragen. 
Als je dus een kaarsje opsteekt mag je 
echt zeggen: “Maria u bent onze moeder 
in de hemel en ik vind het fijn om even 
bij u te komen.”
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Ave Maria

 
 

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-ave- 
maria-kinderkoor
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Dit is een moeilijk moment, voor Jezus, want Hij gaat dood. En voor Maria, want ze 

ziet haar zoon sterven. Het is eigenlijk een beetje gek wat hier gebeurd. Wij denken 

dat als Jezus sterft, Hij alleen denkt aan pijn, verdriet, aan dood gaan. Maar nee, dat 

is niet zo. Hij kijkt ook nog naar zijn moeder en Hij kijkt naar zijn leerling Johannes. 

Jezus wil dat Johannes voor Maria zorgt. Maria is weduwe en heeft alleen Jezus. Hij 

wil ook dat Maria voor Johannes zorgt.

Extra materiaal voor
de Maria maand
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    Mariamaand
   In de maand mei hebben we extra aandacht voor Maria, de moeder 
van Jezus en de moeder van ons allemaal. We mogen extra vaak een 
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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

 
 

Maria onder het kruis 

Heilig Evangelie volgens Johannes (19:25-27)

Maria, de moeder van Jezus, staat bij het kruis. Het is heel moeilijk voor haar om haar 

zoon Jezus zo te zien lijden. Maria is niet alleen. Er is ook een leerling van Jezus bij; 
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Johannes. Dan zegt Hij tegen zijn moeder: ‘Vrouw, dat is je zoon.’ Tegen Johannes zegt 

hij: ‘Dat is je moeder.’
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Wij zijn, net als Johannes, leerlingen 
van Jezus. We zijn kinderen van God en 
wij zijn broeders en zusters van elkaar. 
Door dit verhaal weten wij: als Maria de 
moeder van Johannes is, dan is zij ook 
onze moeder. We mogen Maria dus zien 
als onze moeder in de hemel. We 
kunnen haar alles vertellen en vragen. 
Als je dus een kaarsje opsteekt mag je 
echt zeggen: “Maria u bent onze moeder 
in de hemel en ik vind het fijn om even 
bij u te komen.”

T
e

k
s
t
:
 
H

a
g

e
n
p

r
e

k
e

n
.
n
l
/

M
d

M
 
|
 
I
l
l
u
s
t
r
a

t
i
e

s
:
 
C

r
a

f
t
y
 
L
i
t
t
l
e

 
B

l
e

s
s
i
n
g

s

Ave Maria
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Dit is een moeilijk moment, voor Jezus, want Hij gaat dood. En voor Maria, want ze 

ziet haar zoon sterven. Het is eigenlijk een beetje gek wat hier gebeurd. Wij denken 

dat als Jezus sterft, Hij alleen denkt aan pijn, verdriet, aan dood gaan. Maar nee, dat 

is niet zo. Hij kijkt ook nog naar zijn moeder en Hij kijkt naar zijn leerling Johannes. 

Jezus wil dat Johannes voor Maria zorgt. Maria is weduwe en heeft alleen Jezus. Hij 

wil ook dat Maria voor Johannes zorgt.

Extra materiaal voor
de Maria maand

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. 
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G R A F M O N U M E N T E N   B O U W  -  E N  I N T E R I E U R

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

GRAFMONUMENTEN • URNMONUMENTEN • THUISGEDENKEN 
BOUW- EN INTERIEUR

G R A F M O N U M E N T E N  B O U W  -  E N  I N T E R I E U R
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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
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Gendringen - Megchelen - Netterden

GENDRINGEN

Vieringen
Zondag 5 juni om 10.00 uur de gebedsviering van Pinksteren.
Zondag 19 juni (kermiszondag) om 09.30 uur de gebedsviering in het 
teken van Sacramentsdag: aansluitend de processie door het dorp.
Zaterdag 9 juli om 19.00 uur de laatste gebedsviering voor de 
zomervakantie. Gebedsintenties kunt u opgeven aan Leo Mecking via 
e-mail meckingleo2@gmail.com of per post bij de Mariakapel of bij 
hem thuis.

Woensdagmorgen 
Midden in de week, midden in de dagelijkse drukte en volte van het 
bestaan. Midden in ons mooie dorp en ons vaak goede, maar drukke 
leven is er iedere woensdagmorgen in onze H. Martinuskerk om 
10.00 uur een eucharistieviering.Tijd en ruimte om te leven, om op 
te ademen, om tot jezelf, om tot de ander en God te komen. Na de 
viering staat de koffie of thee voor u klaar. U bent hierbij van harte 
uitgenodigd. 

Woensdagmorgengroep

MEGCHELEN

Vacature De kerk en computers

Bij de administratie van onze geloofsgemeenschap H. Martinus 
zijn we op zoek naar een of meer personen die overweg kun-
nen met computers om de huidige administratie te versterken. 
Heb je interesse en wil je informatie?
Mail dit naar: tonenliannesteentjes@outlook.com.

Geloven met Maria
Geloven met Maria Heer onze God, in Maria hebt Gij ons getoond 
wat geloven betekent: steeds weer op weg gaan naar een onbeken-
de toekomst. Moge haar geloof ons blijvend inspireren. Laat in ons 
groeien een sterke hoop en een grote toekomstverwachting.
En leer ons zien van dag tot dag wat het leven van ons vraagt.
In de meimaand zullen wij weer elke vrijdagmiddag van 14.45 uur tot 
15.00 uur in de H. Martinuskerk in Gendringen de rozenkrans bidden. 
U bent hierbij allen van harte welkom.

Fitnessclub
In deze tijd, waar alles maar duurder wordt, willen wij toch graag een 
beetje aan onze conditie blijven doen om een beetje fit te blijven.
Maar ja, aan een fitnessclub zit een abonnementskaartje vast met 
een stevig prijsje.  Als geloofsgemeenschap hebben we daar iets 
op gevonden. Bent u graag in de buitenlucht en werkt u graag op 
een rustige en gezellige manier aan uw conditie, dan hebben wij dé 
oplossing voor u. Nu de lente weer volop begonnen is en alles begint 
uit te lopen, zoals het gras en ook het onkruid op onze begraafplaats, 
zijn wij op zoek naar enthousiaste mensen, die samen met de reeds 
aanwezige schoffelaars, dit team willen versterken.
Voelt u zich geroepen en bent u diegene die hen komt helpen?
Twijfel niet en kom gerust eens langs op een zaterdagmorgen en 
maak een praatje met de mensen op de werkplek. U bent meer dan 
welkom! Of neem contact op met:
Frans van Hal, tel. 0315 - 65 14 94.

Terborg

Verjaardagen
- Mevrouw J. van Aken-Vinkenvleugel 80 jaar
- De heer J. Roeterink 80 jaar
- De heer E. Brandsma 80 jaar
- Mevrouw M. Koster-Schepers 80 jaar
- Mevrouw J. Kemperman-van Ree 80 jaar

Namens de geloofsgemeenschap, van harte gefeliciteerd!

Overleden
- De heer J. Eberwijn   53 jaar
- Mevrouw J. Klutman   95 jaar

Ontmoetings-
bijeenkomst
Al langere tijd heb-
ben wij onze 
Ontmoetingsbijeenkomsten 
niet kunnen organiseren. 
Dat spijt ons enorm. In de 
tussentijd hebben wij gepro-
beerd om contact te houden 
met de bezoekers van de 
Ontmoetingsbijeenkomsten 
en onze wijkcontactpersonen. 
Door een kort berichtje, een 
gedicht, een kaart of een klei-
ne attentie. Zo hebben wij met Pasen een kaart in de bus gedaan 
met een sleutelhanger. U ziet het op de foto. Het is een teken van 
ons onderlinge verbond en een teken van ons verbond met Jezus.

 Omdat Hij leeft, heb ik hoop voor morgen.
 Omdat Hij leeft, ben ik niet meer bang.

Wij vinden het hoog tijd om u weer te ontmoeten en te mogen 
begroeten in De Huiskamer.
Daarom starten wij de Ontmoetingsbijeenkomsten weer op, een 
hernieuwde start, een nieuw begin.
De meimaand is Mariamaand en een uitgelezen moment voor 
zo’n hernieuwde start.
Daarom nodigen wij u uit voor de Ontmoetingsbijeenkomst op:
Zondag 22 mei aanstaande om 10.30 uur in De Huiskamer aan 
de Hoofdstraat 39.

Een nieuw onderkomen, maar ook voor de organisatie is er een 
en ander veranderd. Wij hebben Mia Tankink bereid gevonden 
om ons te helpen bij de organisatie en bij de uitvoering van de 
Ontmoetingsbijeenkomsten. Wij zijn daar erg blij mee. Ook dit is 
dus een nieuw begin.

Mogen wij u begroeten op 22 mei om half elf. Na afloop is er 
uiteraard gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot 
van een kopje koffie of thee.
Komt u ook? Tot dan.

Werkgroep Nieuw Begin
Werkgroep Ontmoetingsbijeenkomst

Wilma Elfrink, Mia Tankink, Jos Kunze, Antoon Morsink



Parochie Maria Laetitia

Weekendvieringen van 17 mei tot en met 5 juli 2022 Doordeweekse vieringen zorglocaties van 17 mei tot en met 5 juli 2022

WEEKEND
OLV. / H. Geest / De Huet 

Doetinchem/Wijnbergen
HH. Antonius - 

Petrus & Paulus Ulft
H. Martinus

Etten
H. Augustinus - 

H. Martinus Gaanderen

Zaterdag 21 mei

Zondag 22 mei

6e zondag van Pasen

Donderdag 26 mei

HEMELVAART 

van de Heer

Zaterdag 28 mei

Zondag 29 mei

7e zondag van Pasen

Zaterdag 4 juni

Zondag 5 juni

HOOGFEEST VAN 

PINKSTEREN

Maandag 6 juni

TWEEDE 

PINKSTERDAG

Zaterdag 11 juni

Zondag 12 juni

H. Drie-Eenheid

Zaterdag 18 juni

Zondag 19 juni

Sacramentsdag

Zaterdag 25 juni

Zondag 26 juni

13e zondag door het 

jaar ( C )

zaterdag 2 juli

zondag 3 juli

14e zondag door het 

jaar ( C )

Zo. 22 mei 11.00 uur

Eucharistieviering/P. Tilma 

Volare 

Do. 26 mei 11.00 uur

Eucharistieviering/P. Tilma

Cantor

Zo. 29 mei 11.00 uur

Eucharistieviering/P. Tilma

In Laudem Dei

Zo. 5 juni 11.00 uur

Eucharistieviering/H. Pauw

Volare 

Ma. 6 juni 11.00 uur

Eucharistieviering/M. Smits

In Laudem Dei

Zo. 12 juni 11.00 uur

Eucharistievier./KND/P. Tilma

Singing Kids

Zo. 19 juni 11.00 uur

Eucharistieviering/M. Smits 

Volare

Zo. 26 juni 11.00 uur

Eucharistieviering/P. Tilma

In Laudem Dei

Zo. 3 juli 11.00 uur

Eucharistieviering

Parochiefeest/team

koor o.l.v. Ben Simmes

Zo. 22 mei 9.30 uur

Eucharistieviering/H. Pauw

IPK

Do. 26 mei 7.00 uur

Dauwtrapppersviering

H. Pauw

Vrijwilligerskoor

Za. 28 mei 19.00 uur

Eucharistieviering/P. Tilma

Gemengd koor

Zo. 5 juni 9.30 uur

Eucharistieviering/P. Tilma

Gemengd koor

Zie andere locaties

Zo. 12 juni 9.30 uur

Inspiratieviering

Parochianen

Za. 18 juni 19.00 uur

Eucharistieviering/M. Smits 

Liberate

Zo. 26 juni 9.30 uur

Eucharistieviering/H. Pauw 

Gemengd koor

Zie OLV

Za. 21 mei 19.00 uur

Eucharistieviering/P. Tilma

Kerkkoor

Zie andere locaties

Za. 28 mei 19.00 uur

Eucharistieviering/M. Smits

Kerkkoor

Za. 4 juni 19.00 uur

Eucharistieviering/M. Smits

Kerkkoor

Zie andere locaties

Za. 11 juni 19.00 uur

Eucharistieviering/P. Tilma 

Kerkkoor

Zo. 19 juni 11.00 uur

Eucharistieviering/H. Pauw 

Kerkkoor

Za. 25 juni 19.00 uur

Eucharistieviering 

P. Tilma

Kerkkoor

Zie OLV

Zo. 22 mei 9.30 uur

Eucharistieviering/M. Smits

Kerkkoor

Do. 26 mei 9.30 uur

Eucharistieviering/M. Smits

Kerkkoor

Zo. 29 mei 9.30 uur

Eucharistieviering/M. Smits

Kerkkoor

Zo. 5 juni 9.30 uur

Eucharistieviering/M. Smits

Kerkkoor

Ma. 6 juni 9.30 uur

Eucharistieviering/P. Tilma 

Kerkkoor

Zo. 12 juni 9.30 uur

Eucharistieviering/H. Pauw 

Kerkkoor

Zo. 19 juni 9.30 uur

Eucharistieviering/P. Tilma 

Cantor

Zo. 26 juni 9.30 uur

Euch.vier./M. Smits/Kerkkoor

Engelse Mis 14.30 u/M. Smits

Zie OLV

Za. 21 mei 17.30 uur

Eucharistieviering/M. Smits

Kerkkoor

Zie andere locaties

Za. 28 mei 17.30 uur

Eucharistieviering 

H. Pauw

Kerkkoor

Za. 4 juni 17.30 uur

Eucharistieviering 

P. Tilma

Kerkkoor

Zie andere locaties

Zo. 12 juni 11.00 uur

Eucharistieviering/M. Smits

Kerkkoor

Za. 18 juni 17.30 uur 

Eucharistieviering 

P. Tilma

Kerkkoor

Za. 25 juni 17.30 uur

Eucharistieviering 

M. Smits

Kerkkoor

Zie OLV

H. Martinus
Gendringen ZORGCENTRA

Croonemate Doetinchem

Schavenweide Doetinchem
2e donderdag van de maand

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

Verzorgingshuis Pelgrim
Gaanderen

Antonia Terborg

Debbeshoek Ulft

Schuylenburgh Silvolde

Meulenbeek Ulft

Den Es Varsseveld

Zorgcentrum Dr. Jenny
Dinxperlo

vrijdag 3 juni
vrijdag 1 juli

vieringen online via YouTube: 
zoek op momenten van geluk 

vieringen online via YouTube: 
zoek op momenten van geluk 

dinsdag 31 mei
dinsdag 22 juni

elke zaterdag

elke zaterdag

elke woensdag 

1x per maand intern

I.v.m. corona geen vieringen

elke laatste vrijdag

19.00 uur 
19.00 uur 

18.30 uur
18.30 uur

15.00 uur

18.00 uur

16.30 uur

11.00 uur

Woord- en Communieviering
Woord- en Communieviering

Woord-en Communieviering
Woord-en Communieviering

Eucharistieviering

M. Tankink
M. Tankink

J. Brugman/M. Storteler
J. Brugman/M. Storteler

M. Smits

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 17 mei tot en met 5 juli 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 

elke donderdag

elke woensdag
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 
ventileren ruimte waar de priester en u 
anderhalve meter van elkaar kunnen zitten

(tevens uitstelling van het Allerheiligste).

elke vrijdag 

elke 1ste vrijdag v.d. maand

elke donderdag

elke 1ste woensdag

elke woensdag
elke vrijdag

elke 1ste vrijdag     

19.00 uur 

 
9.30 uur 

19.00 uur

10.00 uur

9.30 uur

8.30-9.15

9.30 uur

18.30 uur

10.00 uur
15.00-15.50 u

14.45 uur

Eucharistieviering 

Eucharistieviering  

Eucharistieviering 

Eucharistieviering

Eucharistieviering

Biechtgelegenheid

Rozenkransgebed

Euch.vier. / Rozenkransgebed

Eucharistieviering
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 18.00 uur. 

Communie aan huis:  
Eén keer per maand wordt de communie aan huis gebracht. 
Ouderen, zieken of mensen slecht ter been die graag de 
communie ontvangen, kunnen voor informatie of aanmelding 
contact opnemen met het secretariaat, tel.: 0315 - 68 12 75 op 
maandag- en donderdagmorgen tussen 9.00 en 12.00 uur of 
met Henk Erinkveld, tel. 0315 - 68 18 77. 

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 

-   22-03-2022: mevr. Nellie Kemperman-van den Boom, 
Lekstraat 14, 88 jaar.  Haar uitvaartdienst en begrafenisplechtig-

 heid hebben plaats gehad op 29 maart. 
- 10-04-2022: mevr. Nettie van Aken-Arends, Grote Beer 46, 
 69 jaar. Haar crematiedienst heeft plaats gehad op 16 april.
-  14-04-2022: mevr. Johanna Nowak-Spoel, Ankerstraat 8, 90 

jaar. Haar uitvaartdienst en crematieplechtigheid hebben plaats 
gehad op 22 april.

-  18-04-2022: mevr. Thea Hartgerink-Lamers, Bongerd 90, 84 
jaar. Haar uitvaartdienst en crematieplechtigheid hebben plaats 
gehad op 25 april.

Wij wensen hun nabestaanden veel sterkte!

Vrijheidsmonument
De afgelopen tijd hebben vele 
vrijwilligers nog steeds erg hard 
gewerkt om de voortuin van het 
kerkgebouw tot iets moois om te 
toveren. Ook het vrijheidsmonu-
ment, het Christus Koningsbeeld, 
dat in 1946 is geschonken door 
de dorpsgemeenschap, hebben 
vrijwilligers van nu weer als 
nieuw gemaakt. Het kan weer 
jaren mee de toekomst in. 
Een oprecht DANKJEWEL aan 
al die vrijwilligers is ook hier 
zeker op zijn plaats. Het wordt 
prachtig!
Graag willen wij u er ook nog 
even op attenderen dat onze werkgroep tegenwoordig een eigen 
gedeelte op de dorpswebsite van Varsselder-Veldhunten heeft. Voor 
meer informatie gaat u naar www.varsselderveldhunten.nl en klik 
dan op het kopje Sterk voor de Kerk. Hier kunt u bijvoorbeeld altijd 
de meest recente informatie over onze vieringen vinden.

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

Koninklijke onderscheiding
In een feestelijke bijeenkomst in de DRU - samen met 9 
anderen -  in bijzijn van vele genodigden heeft oud-bestuurder 
van de HH Petrus & Paulus in Ulft Johan Oostendorp op 
dinsdag 26 april de koninklijke onderscheiding “Lid in de Orde 
van Oranje-Nassau’ ontvangen voor al zijn verdiensten: 
12 jaar bestuurslid, zorgde ook voor geluid, verlichting, bouw 
van de kerststal,  actief bij carnavalsvereniging De Kwebbels,  
een bekend accordeonist,  jaren actief in het technieklokaal 
van het Almende College en is ook nog steeds lid van de 
schoffelploeg van onze begraafplaats. 

Een veelzijdig persoon die deze onderscheiding dubbel en 
dwars verdient. 

Willem Wanders, voorzitter locatieraad

Geplande vieringen vóór 
de vakantietijd
We nodigen u graag uit voor een Maria-Viering 
op zaterdag 21 mei om 19.00 uur. 
We kunnen niet wachten om weer een eigen 
gebedsviering te houden en u weer te zien. 
Samenkomen en samen vieren waarbij iedereen welkom is. 
Het koor zal deze avond bestaan uit leden van het voormalige heren-
koor. Steeds meer oud-leden willen graag weer hun vertrouwde zang 
laten horen. Een mooi initiatief van Jos van den Berg. 
Deze Mariaviering is natuurlijk voor iedereen vrij toegankelijk, maar 
is ook gekoppeld aan een uitje van Care-Travel.
Na afloop staat er voor iedereen een kopje koffie of thee klaar.
Voor informatie kunt u terecht op de site www.caretravel.nl.

In het kermisweekend zal op zaterdag 25 juni a.s. om 10.30 uur een 
Gildeviering gehouden worden. Samen met de fanfare en het OLV 
Gilde belooft het een mooie viering te worden. U bent allemaal van 
harte welkom om de kermis weer goed te beginnen.

Bloemenhulde voor Azewijns verzet 
Eén jaar geleden 
werd op 1 april het 
monument voor het 
Azewijnse verzet 
onthuld. 
Op 1 april dit jaar 
hebben we een 
bloemenhulde 
gebracht aan de 
mensen die de 
Azewijnse geschiedenis hebben bepaald. 1 april 1945 is de bevrij-
dingsdag van Azewijn. Bij de onthulling waren de gedachten van de 
aanwezigen bij degenen die nog niet in vrede kunnen leven.

Foto: Rene Dubois
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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.

Breedenbroek - Dinxperlo

Mededelingen
Secretariaat: 
Het secretariaat is weer open in Breedenbroek, Elke eerste 
woensdag van de maand van 10.00 tot 12.00 uur. Ingang via 
de Torendeur.

Eerste gebedsviering: 
in de Culturkerk, Kermiszondag 29 mei om 10.00 uur.

BREEDENBROEK

Overleden

- Op 6 april overleden in Oosterbeek oud-parochiaan 
 Father Harry Reusen, 82 jaar .
-  Op 9 april is oud-bestuurslid Theo Veendrick op 77-jarige leef-

tijd in Dinxperlo overleden.

Gedenken wij hen in onze gebeden.

Bidprentje
Herinnering aan de 
Eerste H. Communie
(uit: Verzameling P. Tadema)

Kleine lievling van uw Jezus
Die voor ’t eerst tot u kwam
En uw rein onschuldig hartje
Heden tot zijn woonplaats nam.

Vader, Moeder, broertje zusje
Ieder Anna die u mint
Juichen om uw groote voorregt 
Want gij zijt nu Jezus kind.

Een zijt Gij met Hem geworden 
Jezus heeft Zijn Vleesch en Bloed
U tot spijs en drank gegeven
O, wat is Uw God toch Goed.

Kleine Anna als gij eens groot zijt
Denk dan immer aan deez dag
Blijf dan ook een goed Christikind
Waar de Kerk op steunen mag.

Bid voor Vader bid voor Moeder
Op deez feestdag dubbel schoon
God geeft alles aan Zijn lievling
Vraag de Zilvren, Gouden kroon.

       Bid voor uw Tante 
       Zr. Nomenanda

Eindhoven 7 Jan 1919

Lees voor locatie Dinxperlo verder op pagina 18



DINXPERLO

Jubilarissen kregen een kerkelijke 
onderscheiding
Tijdens de plechtige viering van het Ceciliafeest zaterdag 26 maart 
in De Goede Herder-kerk heeft het bestuur van de Diocesane Sint 
Gregoriusvereniging in het aartsbisdom Utrecht besloten 10 jubilaris-
sen een kerkelijke onderscheiding op muziekgebied toe te kennen.
Frits Angenent, Maria Bolwerk en Mimi Koenders krijgen de onder-
scheiding bij gelegenheid van hun vijftigjarig koorjubileum, Theo 
Duking en Gerard Kemperman voor hun veertigjarig koorjubileum, 
Hennie Geven, Wim Gries, Peter Koenders, Ada Bennink en Renate 
Somsen voor hun vijfentwintigjarig koorjubileum. Deze onderschei-
dingen worden verleend vanwege hun verdiensten voor de katholieke 
kerkmuziek in Nederland, tentoongespreid binnen het kerkkoor van 
deze parochie. 

Dames v.l.n.r.:  Ada Bennink, Renate Somsen, Mimi Koenders, Maria Bolwerk.
Heren: Theo Duking, Hennie Geven, Gerard Kemperman, Frits Angenent, Peter Koenders.

Foto: Karin Stronks

Alles komt goed
Zondag 17 april 2022, Eerste Paasdag, was voor de RK-geloofs-
gemeenschap De Goede Herder een gedenkwaardige dag. Een dag 
waarop voor het laatst een reguliere eucharistieviering plaats vond. 
Een dag waarop de onttrekking van de kerk aan de erediensten een 
feit werd. Een dag waarop een eind kwam aan ruim 55 jaar lief en 
leed delen in deze kerk.
Vanaf begin september 2021 was de procedure tot onttrekking van 
de kerk aan de erediensten in gang gezet. Door de geloofsgemeen-
schap zelf werden oorzaken aangegeven, zoals de sterke afname 
van het aantal kerkgangers, het gebrek aan opvolging bij vacatures 
van vrijwilligers, de stijging van de onderhoudskosten en de terug-
gang van de financiële inkomsten. Redenen voor het bestuur van de 
Parochie Maria Laetitia om tot dit drastische besluit over te gaan en 
te komen tot verkoop van het kerkgebouw.
In een indrukwekkende en emotievolle eucharistieviering op deze 
Eerste Paasdag ging pastoor Hans Pauw voor het laatst de gemeen-
schap voor. In zijn overweging hanteerde hij het thema van de 
Passion in Doetinchem: “Alles komt goed, want God is goed”.
Het was stil in de goedgevulde kerk. Het was alsof men nu pas 
besefte dat men voor het laatst als gemeenschap in De Goede Herder 
-kerk bijeen kon zijn.

Op het eind van de viering werd de Godslamp gedoofd, het heilig 
Sacrament uit het tabernakel genomen en samen met de Paaskaars 
en het Lezingenboek in processie de kerk uitgedragen. Na het zingen 
van het slotlied: “U zij de glorie, opgestane Heer”, verliet men de 
kerk en werden de deuren gesloten.
Vanaf deze dag zijn de Dinxperlose parochianen aangewezen op 
vieringen die in andere locaties plaatsvinden: Gendringen, Etten, 
Gaanderen, Ulft of Doetinchem.
In goed overleg met de locatieraad van de geloofsgemeenschap 
Petrus en Paulus in Breedenbroek wordt bekeken of het gebouw de 
Cultuurkerk in Breedenbroek ook voor de Dinxperlose geloofsge-
meenschap van betekenis kan zijn.

•  Er vinden in De Goede Herder-kerk geen weekend- en doorde-
weekse vieringen meer plaats. Hiervoor kunt u altijd  terecht in de 
andere locatiekerken waar nog wel vieringen plaatsvinden. Het 
schema kunt u terugkijken in de Vreugdebode.

  Wel blijft een uitvaartviering mogelijk in de vorm van een gebeds-
viering met muziek en zang, maar zonder dat men ter communie 
kan gaan.

•  Op zondag 29 mei zal er om 10.00 uur in gebouw De Cultuurkerk 
in Breedenbroek een gebedsviering plaatsvinden, verzorgd door de 
werkgroep. Eenieder is daarbij van harte welkom. Deze gebedsvie-
ringen zullen daarna elke maand plaatsvinden. Informatie hierover 
vindt u in de komende Vreugdebodes.

•  Zolang er nog geen nieuwe eigenaar van de kerk en herbestem-
ming bekend is, zal ons secretariaat normaal bereikbaar zijn en 
geopend zijn op de woensdagochtend van 10.00 uur tot 12.00 
uur. U blijft welkom voor intentieopgave, een praatje of een bakje 
koffie.

  Ook op dezelfde dag en dezelfde tijd, dus elke woensdagochtend, 
is de kerk geopend voor een persoonlijk gebed, een stiltemoment 
of om een kaarsje op te steken..

•  Als u intenties wilt opgeven, vermeldt dan in welke locatiekerk 
deze gelezen moeten worden. Dit zal het secretariaat dan door-
geven aan de betreffende locatie. U kunt de intenties ook zelf 
rechtstreeks doorgeven aan de gewenste locatiekerk. Zie hiervoor 
de adressen in de Vreugdebode. 

•  U blijft, voor zover mogelijk, de Vreugdebode ontvangen met daar-
in relevante informatie over onze geloofsgemeenschap. Ook kunt 
u informatie vinden op de site van Parochie Maria Laetitia en in de 
digitale Nieuwsbrief of De Band. 

•  Wanneer er zich wijzigingen in de huidige situatie zullen voordoen, 
zult u daarover zo snel mogelijk worden geïnformeerd, ook weer 
via de Vreugdebode, parochiesite, Nieuwsbrief en De Band.

 De eerstvolgende Vreugdebode nr. 4 verschijnt 5 juli.
•  Indien u onverhoopt de Vreugdebode niet meer wenst te ontvan-

gen of uw kerkbijdrage wilt wijzigen, kunt u een verzoek daartoe 
uitsluitend schriftelijk of per e-mail richten aan het secretariaat. 
Alleen dan kan uw verzoek in de administratie verwerkt worden.

•  Inmiddels zijn de 58 bekende met rode stof beklede stoelen 
verhuisd van onze kerk naar het gebouw de Cultuurkerk in 
Breedenbroek voor de inrichting van de ruimte en het gebruik 
tijdens de gebedsvieringen. Zo blijven deze eigendom van de 
parochie.
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Breedenbroek - Dinxperlo Doetinchem

Marijke Koster
Orgelspel was tijdens de coronaperiode lange tijd de enige muzikale 
vorm van ondersteuning van de eucharistieviering. Het kon u, als u 
in de kerk was of de viering thuis op de televisie volgde, daardoor 
haast niet ontgaan dat daar in de verte een vrouw achter het orgel 
zat, Marijke Koster. In afwisseling met Ton Sedee overigens, die u 
waarschijnlijk wat beter kent. Maar ja, die bespeelt het orgel hier al 
vijftig jaar, Marijke vijf jaar. Ton Harbers, de dirigent van herenkoor 
In Laudem Dei, vroeg haar ter vervanging van Henk Gebbing. Die 
was ziek geworden. Gelukkig is hij weer beter, maar dat heeft niet 
geleid tot zijn terugkomst als organist. Marijke, wonend in Braamt, 
was dertig jaar lang organist van Dameskoor Wijnbergen, tot vijf jaar 
geleden. Toen Ton Sedee nog als leraar Frans werkzaam was, speelde 
Marijke ook alle uitvaarten in de H.-Geestkerk.

Tijdens ons gesprek wordt het me duidelijk dat het spelen tijdens 
vieringen en vooral het op het orgel of piano begeleiden van zang 
Marijkes hart heeft. Ze blijkt haar hart veel te hebben kunnen vol-
gen. „In alle kerken tussen Zevenaar en Megchelen heb ik gespeeld. 
Opvallend is dat bijna alle organisten mannen zijn; door hun 
baan zijn ze in het algemeen niet beschikbaar voor doordeweekse 
uitvaarten.” Marijke speelt ook in verschillende verzorgings- en 
verpleeghuizen in onze omgeving; daarnaast heeft ze vijftien jaar 
gespeeld in De Kruisberg, tot 2014 penitentiaire inrichting. Met zicht-
baar genoegen vertelt ze over de vaste woensdagmorgen, waarop 
ze als vrijwilligster in Den Ooiman op de piano liedjes speelt, mee-
zingers. Marijke: „Je ziet mensen opleven en het is echt verrassend 
om te zien hoeveel er meezingen en de teksten kennen. Het plezier 
straalt van de gezichten af. Ben begonnen met liedjes uit de bundel 
‘Kun je nog zingen, zing dan mee’, maar heb die aangevuld met 
licht klassiek, ‘Plaisir d’amour’, ‘Am Brunnen vor dem Tore’, ‘Muss i 
denn’, ‘Zilveren draden tussen het goud’; zoveel mogelijk afwisseling. 
Mensen haken in en zijn weer jong. Je kunt met één piano zoveel 
mensen plezier doen!” 

Zoveel plezier in het spelen van piano en orgel, zo lang al gespeeld 
en zoveel toewijding, het moet al vroeg begonnen zijn, breng ik naar 
voren. Marijke: „Toen ik tien jaar was, kreeg ik pianoles. Ik had een 
heeroom in Brazilië, die piano speelde. Wanneer hij met verlof was, 
logeerde hij bij ons thuis – familie Harmsen in Wijnbergen – en sti-
muleerde mij; daardoor wilde ik ook spelen. Jaren later speelde ik in 
de kerk van Braamt op het harmonium. Weer later is het elektronisch 
orgel gevolgd.” 
Marijkes plezier in musiceren leidde in 1969 in samenwerking met 
Anton Koster tot de oprichting van Jongerenkoor Braamt. Het werd 
een goed koor; veel jongeren uit onder meer Doetinchem kwamen op 
zaterdagavond luisteren. „We hebben spectaculaire dingen gedaan; 
de bekende componist Herman Strategier kwam een keer dirigeren. 
Pastoor Sleijfer had een koor nodig, toen de kardinaal kwam om het 

Kinderkruisweg op Goede Vrijdag
De Goede Week is in onze kerk mooi en met veel devotie gevierd. 
Witte Donderdag, Goede Vrijdag en de wake in de Paasnacht, alle 
vieringen indrukwekkend genoeg om in mooie herinnering aan 
terug te denken. In deze korte terugblik lichten we graag de intieme 
Kinderkruisweg eruit:
 
‘s Middags om 15.00 uur kwamen de kinderen met hun ouders en 
andere parochianen samen in de OLV voor een Kinderkruisweg. De 
kinderen mochten samen met pastor Paulus Tilma een rondgang 
maken langs de kruiswegstaties. Bij iedere statie werd een stukje 
uit de Bijbel gelezen en de lectoren vertelden wat er in de statie 

Vormsel toe te dienen en nodigde daarbij ons jongerenkoor uit. Hij 
vroeg meteen of we geen huis in Doetinchem hadden kunnen bou-
wen om daar ook zo’n koor te beginnen!”  

Na een pauze is In Laudem Dei eind april weer begonnen met 
repetities. Dat moet zo gauw mogelijk leiden tot wat je noemt ‘een 
gezongen mis’. Het koor is door natuurlijk verloop kleiner geworden. 
Maar Theo en Wim Loeven uit Wijnbergen zingen nu in de Paskerk 
en ook echtgenoot Anton Koster, die eerst op de donderdagavond 
ergens anders zong en daardoor de repetities in onze kerk niet kon 
bijwonen. Goed nieuws. Succes gewenst aan In Laudem Dei!

Gerard Bomers
Foto: Ton Harbers

gebeurde. En er werd verteld over het verband met situaties uit ons 
eigen leven: kinderen die ziek zijn en lijden, de zorg van moeders 
daarover, de mensen die het in onze wereld moeilijk hebben. Bij elke 
statie mocht een kind een klein kruisje bij het grote kruis leggen voor 
het altaar. 
Na de twaalfde statie (Jezus sterft aan het kruis) konden alle men-
sen een bloemenhulde brengen bij het kruis. Bij de veertiende statie 
(Jezus wordt in het graf gelegd) mocht iedereen een lichtje ontsteken 
bij het kruis. 
Samen hadden we zo een moment van ‘waken’ met gebed en zang. 
Daarna verliet iedereen in stilte de kerk
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Overleden

- Gerda Aaldering-Krus, 88 jaar, Groot Hagen 6
- Stien Ockers-Albers, 92 jaar, Houtsmastraat 51
- Willemien van Gerven, 91 jaar, Steinlaan 50
- Greet van Haltern, 82 jaar, Schavenweide 1
- Henk Buiting, 84 jaar, Groot Hagen 6

Gedoopt

- Isabella en Nina van Nieulande, Brederostraat 4

Werkgroepen
In onze Locatieraad hebben we het vaak over de diverse werk-
groepen die onze locatie rijk is. Helaas gaat het dan vaak over 
een tekort aan vrijwilligers. We benaderen u wel eens met een 
vraag. Maar misschien hebt u een aanbod en wilt en kunt u 
ons daarmee verrassen door te melden wat u best zou willen 
doen als vrijwilliger. 
Daar komen we dan zeker uit! 

Bel 06 - 54 98 53 50 of mail naar g.bomers@planet.nl. Dank 
alvast!

Locatieraad 

Het geloof verkondigen met woord 
en daad
We kennen de uitdrukking ‘de daad bij het woord voegen’, een 
bekende uitdrukking, zoals ook deze: ‘gemakkelijker gezegd 
dan gedaan’.
In de vorige Vreugdebode stond de uitnodiging: hoe willen 
en kunnen we ook een dienende kerk zijn? Naast liturgie ook 
aandacht voor de mens, zeker voor de mens die aandacht 
en zorg nodig heeft. Zonder vrijwilligers is dat niet mogelijk. 
„Een kerk die niet dient, dient tot niets”, zei eerder een Franse 
bisschop. Je kunt het ook vergelijken met een kruis, met hét 
kruis waar Christus aan gestorven is: met een verticale én een 
horizontale balk: naast aandacht voor liturgie en aanbidding 
óók aandacht voor de uitgestrekte armen: zorg en aandacht 
voor medemensen.
Met een klein groepje zijn we zoekende. In die gesprekken 
komen allerlei gedachten langs, ‘dromen’ zo je wilt. Wat zou 
het mooi zijn áls…! Tegelijk besef je dat je meer mensen nodig 
hebt die hun schouders eronder zetten. 
Er vinden incidenteel mooie activiteiten plaats, zoals vorig 
jaar de hartjesactie, met Kerstmis de kerstpakkettenactie en 
later in het jaar de rozenactie. De PCI, de Parochiële Caritas 
Instelling, is diaconaal actief, vaak in samenwerking met ande-
re instanties in Doetinchem. In Doetinchem zijn er vele goede 
initiatieven, zoals de Voedselbank, de MiniMannaMarkt, het 
PAD (Platform Armoedebestrijding Doetinchem) en veel meer. 
Daar zijn vaak mensen van de parochie bij betrokken. 

Het werkgroepje diaconie heeft onlangs een gesprek gehad 
met pastoor Hans Pauw om informatie uit te wisselen. Hij is 
sinds het vertrek van Cor Peters het aanspreekpunt voor dia-
conie. We hebben gesproken over de gedachten en dromen die 
wij over diaconie hebben. Uiteraard moet alles in goed overleg 
met onze locatieraad. Een van de plannen is om een sociale 
kaart te maken, waar alle hulpinstanties en hulpadressen 
zijn vermeld, zodat mensen weten waar ze hulp en bijstand 
kunnen vinden. Maar de parochie en de locatie staan niet op 
een eiland. We hebben contact gezocht met de diaconie van 
de protestantse kerk in Doetinchem, de PGD, met name met 
de voorzitter van de diaconie, Henk Dijk. Bepaalde activiteiten 
willen we graag en liever samen met hen doen. 
In een volgende Vreugdebode komen we terug op onze ideeën 
en plannen. Maar zonder vrijwilligers is er weinig tot niets 
mogelijk! Het secretariaat is blij met een telefoontje van u.

Werkgroep diaconie, OLV/HG/Martinus

Beste jongens en meisjes, 

Wat was het weer gezellig druk in de kerk op Palmzondag. 
Zo'n 28 kinderen, onder wie vele communicanten, hadden zich 
voor de viering al verzameld in de Mariakapel. Daar gaf pastor 
Paulus Tilma uitleg over de palmpaasstok en de versieringen 
die eraan hingen. 
Daarna gingen de kinderen aan de slag met het versieren van 
de palmpaasstokken. Alle spullen werden met elkaar gedeeld, 
iedereen hielp elkaar, het was reuzegezellig. 
Toen begon de viering, The Singing Kids zongen. Alle kinderen 
kwamen naar voren met hun palmpaasstok; ze werden alle-
maal gezegend. Jezus werd binnengehaald als een koning en 
zo hebben ook de kinderen in de kerk Jezus binnengehaald in 
hun hart. Tijdens de processie werden ook de mensen met het 
palmtakje in hun hand gezegend. Eén groot feest was het en 
een echte gezinszondag. 
Na de viering hebben de kinderen en de ouders nog samen 
geluncht met brood en heerlijke soep. 

Wil jij volgende keer ook komen tijdens een gezinszondag? 
Je bent altijd van harte welkom op de tweede zondag van de 
maand. 

Chantal
 Foto: Ada Loeven
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Jaarvergadering van het 
Interkerkelijk Solidariteitsfonds
Steven Kroon spreekt op de jaarvergadering van de stichting 
Interkerkelijk Solidariteitsfonds over de MiniManna-markt als 
sociale hulpwinkel. Op maandag 16 mei wordt deze jaarver-
gadering gehouden in het verpleeg- en revalidatiecentrum 
Antonia, Industrieweg 115 in Terborg en begint om 14.30 uur.
De stichting Interkerkelijk Solidariteitsfonds is actief op 
het gebied van armoedebestrijding en schulden. Het is een 
gezamenlijk initiatief van alle geloofsgemeenschappen in de 
gemeente Oude IJsselstreek met circa 20.000 leden. 

De vergadering bestaat uit twee delen. In het eerste deel van 
de vergadering houdt Steven Kroon, directeur van MiniManna-
markt in Ulft en Winterswijk, een inleiding over de betekenis 
en de activiteiten van de sociale hulpwinkel voor mensen die 
leven onder de armoedegrens. Armoede en uitsluiting is een 
van de grootste en hardnekkigste problemen van Nederland. 
Meer dan een miljoen mensen leven onder de armoedegrens. 
In de gemeente Oude IJsselstreek zijn dit circa 2.000 huishou-
dens. Het zijn vooral de kinderen die hiervan de dupe zijn. 
De sociale hulpwinkel MiniManna-markt is er voor mensen die, 
zeker in deze tijd met alleen maar extreem stijgende kosten 
van levensonderhoud, nauwelijks nog de eindjes aan elkaar 
kunnen knopen. Het allerbelangrijkste voor hen is te kunnen 
voorzien in de eerste levensbehoefte. Dit is in ieder geval dage-
lijks een ontbijt, een middag- en avondmaal op tafel te kunnen 
zetten tegen de laagst mogelijke kosten. Hierin voorziet de 
MiniManna-markt.
Deze vestiging bevindt zich op de Kanunnik de Vriesstraat 42 
in Ulft.
Er is een supermarkt waar levensmiddelen erg goedkoop zijn, 
een kringloopwinkel met tweedehands artikelen en een moge-
lijkheid voor dagbesteding voor mensen met een beperking. 
De MiniManna-vestiging is ook een ontmoetings-en infor-
matiecentrum op het gebied van formulierenondersteuning, 
schuldhulpverlening, bijstand en andere sociale kwesties. 
Zowel professionals als vrijwilligers houden spreekuur om deze 
mensen met raad en daad bij te staan. 

Steven Kroon is zeer sociaal gedreven en heeft als voormalig 
wethouder sociale zaken in Doetinchem een zeer rijke ervaring. 
Ook is hij betrokken bij een groot aantal maatschappelijke 
organisaties. De inleiding wordt boeiend door de vele prak-
tijkvoorbeelden waarbij wederom zal blijken, dat net zoals de 
activiteiten van Solidariteit, deze hulp onmisbaar is voor een 
zeer groot aantal kwetsbare mensen in onze samenleving. De 
inleiding is bedoeld voor mensen die of als professional, maar 
zeker ook voor vrijwilligers die actief zijn in het sociale domein.
In het tweede deel van de vergadering wordt gerapporteerd 
over het jaarverslag 2021. Hierbij komen aan de orde: aantal 
en aard van de hulpvragen, de financiën en de huidige ont-
wikkeling. De eindtijd van de vergadering is om 16.30 uur. Alle 
afgevaardigden van de geloofsgemeenschappen, de ouderen-
bonden en maatschappelijke organisaties van de professionals 
en vrijwilligers die actief zijn in het sociale domein zijn van 
harte welkom. Men kan zich hiervoor opgeven bij Frans Ros, 
telefoon: 0315 - 32 93 70, e-mail: f.ros@hetnet.nl.

Voor overige informatie: www.solidariteitsfondsoudeijssel-
streek.nl

Innerlijk vuur
In de Goede Week was ik, als veel vaker, diep onder de indruk van 
een reportage uit Oekraïne. We zagen beelden van een paasviering in 
de ruïne van wat eens de dorpskerk was. De priesters in hun paasbes-
te gewaden bewierookten al zingend de iconen en een wat oudere 
vrouw zei terwijl ze de kerk inliep: “We laten ons het belangrijkste 
feest uit ons geloof niet afpakken!”.
Ik zag Pasen en Pinksteren tegelijk, want wat een innerlijk vuur, wat 
een geestkracht, wat een moed! 

Wat daarna volgde, waren de beelden uit een dorpje in de buurt 
Marioepol. Een oude vrouw zat totaal ontredderd bij de resten van 
haar huis. Ze zat er als enige nog van haar familie. De vernietigende 
kracht van het vuur na de bommen had alles van haar afgenomen. 
Een gebroken mens, zo zat ze daar, en toch wilde ze niet weg, ook 
niet naar een ziekenhuis waar haar eigen wonden verzorgd konden 
worden. In haar brandde het vuur van niet willen wijken, van – hoe 
ver die ook weg lijkt – God met ons.

Pinksteren: dat het vuur van de Geest ook in ons mag blijven bran-
den, zo bidden en zingen wij en dat doen we graag met u. Wij 
nodigen u daarom uit voor onze gebedsdienst op zondag 5 juni, 
Eerste Pinksterdag, om 10.00 uur in het Mauritiusgebouw. Uiteraard 
kunt u desgewenst de viering ook via de livestream meebeleven of 
terugkijken.

Joop Kraan

Viering zondag 
3 juli 
De paden op…
Zomer. De tijd waarin 
veel mensen het dagelijks 
bestaan even achter zich 
laten en ‘op pad’ gaan. 
Sommigen letterlijk, te voet 
of op de fiets, anderen zeer 
figuurlijk; niet zelden reizen 
ze op grote hoogte boven 
alle gebaande paden. 
Voor sommigen is de bestemming het doel, voor velen ook de 
reis. Of de wandelingen, fietstochten, dagtrips, die je op die 
plek kunt maken. Dat zijn de bezigheden waarbij je nieuwe 
dingen ziet, hoort, ervaart, ontmoet. Weidse landschap-
pen, grootse uitzichten, prachtige steden, indrukwekkende 
gebouwen. 
Maar ook veel bescheidener: op het kleinste pad kun je men-
sen tegenkomen, en een onverwacht boeiend gesprek hebben. 
Of een informatiebord vinden over natuur, geologie of historie. 
En dan de ‘monumenten’ waarbij je even stil wilt staan: een 
Mariakapelletje, een grenssteen, een monumentale boom, een 
gedachtenisplek voor iemand die verongelukt is. Zoiets roept 
vragen op, stemt tot nadenken. Op de foto een voorbeeld. 
‘Ontmoetingen’ waarbij je alles vergeet.
Tijdens de viering willen we daar stil bij staan: de kleine dingen 
die je tegen kunt komen en die het leven zo groots kunnen 
maken. Op pad, maar ook gewoon thuis, om de hoek.
Wij nodigen ieder die dat wil met ons mee te gaan, op zondag 
3 juli, om 10.00 uur in het Mauritius-kerkgebouw.

Leo te Brinke
Foto: Leo te Brinke



Etten

Dit jaar konden de collectanten weer langs de deur voor de 
vastenactie. De totaalopbrengst van de vastenactie bedraagt 
€ 1.212. Dit is voor de helft bestemd voor de Bisschoppelijke 
Vastenactie voor diverse kleinschalige projecten in ontwikke-
lingslanden. En voor de helft voor de van oorsprong Ettense 
Stichting Huis van Marabout (www.huisvanmarabout-gambia.
com/).
Namens de Bisschoppelijke Vastenactie en de Stichting Huis 
van Marabout dank aan de collectanten en donateurs! Van 
Wilfried Holtus ontvingen we onderstaand bericht:

Op dit moment zijn we bezig met de aanleg van de elektriciteit 
bij de medische post in Naneto Seyoni. Ik ben in de periode 
23 maart-7 april 2022 in Gambia geweest voor onder andere 
overleg met de aannemer over de aanleg van de elektriciteit. 
Vorige week is de aannemer gestart en zal in mei de werk-
zaamheden afronden. Daarna is het mogelijk om de medische 
post ook in de avond open te stellen wanneer dat noodzakelijk 
is. De medische post was al voorzien van verlichting en stop-
contacten. In 2004 had de medische post zonnepanelen, maar 
deze panelen hebben maar een paar jaar gewerkt. Door onder 
andere storingen in het systeem en diefstal van de omvormer 
zit de medische post al jaren zonder stroom. 
Sinds vorig jaar heeft de Gambiaanse overheid het dorp aan-
gesloten op het netwerk, wij zijn toen onmiddellijk gestart met 
de voorbereiding van de aanleg van de elektriciteit. De bijdrage 
uit de vastenactie is daarom erg welkom voor de succesvolle 
aanleg. 

Daarnaast zijn we de waterleiding die we vorig jaar aangelegd 
hebben, aan het uitbreiden. Het Gambiaanse waternet is te 
zwak om aan ons te leveren. We bouwen nu een opslagtoren 
waar we vanuit de waterput het water naar toe pompen. 
Dankzij de elektriciteit kan dat straks. Op deze manier heeft de 
medische post (en de school) altijd water. Mocht de overheid 
straks wél weer water kunnen leveren, dan is er een noodvoor-
ziening voor de watervoorziening. Een faciliteit die onmisbaar 
is voor de medische post. Een deel van de opbrengst uit de 
vastenactie gaat naar de bouw van de watertoren. 
Het dorp is op eigen initiatief kraamkamers aan het bouwen, 
naast de medische post. De kraamkamers worden aangesloten 
op de watervoorziening én het elektriciteitsnet. Een deel van 
de vastenactie gaat ook naar deze aanleg. Dankzij de vasten-
actie kunnen wij dit jaar weer veel doen in het dorp. 

Hartelijk dank aan alle parochianen die hebben bijgedragen 
aan dit mooie resultaat van de vastenactie!

Met vriendelijk groet, 
Wilfried Holtus, voorzitter

Stichting Huis van Marabout - Gambia

Koninklijke Onderscheidingen 
leden Locatieraad 
Op 26 april mochten twee leden van de locatieraad van de H. Mar-
tinus onder aanwezigheid van familie en kennissen de koninklijke 
onderscheidingen in ontvangst nemen. 
De plechtigheid vond plaats in de theaterzaal van de DRU. Beiden 
werden toegesproken door de burgemeester van onze gemeente. De 
lintjes werden door de echtgenotes opgespeld, vergezeld met een 
prachtige bos bloemen. 
Beide heren zijn nu Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Harrie Janssen is 
gehuldigd voor de 
decennialange inzet 
voor de Ettense 
gemeenschap. Onder 
andere voor de 
inzet als (voormalig) 
voorzitter van VV 
Etten en deelname in 
diverse commissies. 
Voor de inzet als 
voorzitter van het voor-
malige Kerkbestuur 
H. Martinus en als 
huidige voorzitter van 
de Locatieraad. Als bouwkundige heeft hij onder andere zijn kennis 
en kunde ingezet voor de bouw van de tribune van de voetbalver-
eniging. De renovatie van de begraafplaats aan de Molenstraat en 
de restauratie van de Martinuskerk zijn onder zijn voorzitterschap 
opgepakt en gerealiseerd. Hij was in het verleden actief in het 
schoolbestuur en in de gemeentepolitiek.

Peter Ketelaar werd 
eveneens onder-
scheiden voor de 
onafgebroken inzet 
voor diverse ver-
enigingen in Etten 
(harmonie, Ettens 
Mannenkoor, toneel-
vereniging en Inter 
Parochieel Kerkkoor). 
Ook heeft hij zijn 
sporen achtergelaten 
bij het schoolbestuur 
van de Klimpaal. Als 
lid van de Locatieraad 
H. Martinus heeft hij samen met Harrie de renovatie van de begraaf-
plaats en de restauratie van de Martinuskerk gestalte gegeven. Op dit 
moment is hij onverminderd actief met plannen voor de herbestem-
ming van de Martinuskerk met een grote groep vrijwilligers van wie 
Harrie er ook één is.
De beide heren wisten het van het lintje van de ander, maar niet van 
die van zichzelf. Ze hadden meegeholpen om elkaar voor te dragen. 
De burgemeester benoemde dit nog in zijn openingswoord. Harrie 
kwam binnen en Peter zei: „Zo, bu-j d’r kloar veur?” Harrie ant-
woordde: „Joa, moar i-j dan?”
Harrie en Peter, namens onze geloofsgemeenschap van harte proficiat 
met deze onderscheiding. Van harte verdiend!

Foto’s: Sjoerd Jansen

Goed bezochte informatieavond 
toekomst H. Martinuskerk 
Op vrijdag 15 
april was de infor-
matieavond over 
de toekomst van 
onze kerk met als 
belangrijke vraag: 
hoe gaan we straks 
verder als de kerk 
aan de eredienst 
wordt onttrokken? 
De locatieraad is 
de afgelopen tijd 
actief aan de slag gegaan om een plan te ontwikkelen om het 
kerkgebouw én de geloofsgemeenschap voor ons dorp te behou-
den. Ons kerkgebouw is immers in een uitstekende bouwkundige 
staat. Bovendien is het natuurlijk een beeldbepalend gebouw én 
Rijksmonument.
De locatieraad is samen met een paar enthousiaste jonge 
Ettenaren bezig om een plan te ontwikkelen. De kerk kan daar-
mee de thuishaven worden voor onder andere alle culturele 
verenigingen in ons dorp en andere festiviteiten. U kunt de pre-
sentatie terugluisteren op: 
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/12313, uitzending 15 april.

Er is een stuurgroep opgericht en de komende tijd zullen er 
verschillende werkgroepen met de volgende aandachtsgebieden 
worden opgericht: 
- Bouwzaken
- Financieel/juridisch
- Communicatie

Vanuit deze werkgroepen zullen er ook mensen in de stuurgroep 
zitting nemen. 
Het was een goede bijeenkomst. Men was geïnteresseerd en je 
merkt dat het onderwerp leeft in het dorp.

Bovenste foto: Henk Tiemessen aan het woord over de toekomst van onze 
geloofsgemeenschap.

Een goed gevulde kerk tijdens de informatiebijeenkomst.
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Overleden
22-02-2022 H.C.T. Besselink
11-03-2022 D.G.M. Pothof-Jansen
14-03-2022 M.A. van Herwaarden
14-03-2022 K.M. Geurtsen-van Acken
29-03-2022 A.J.G. van Aken
01-04-2022 E.M.W. van Langen-Bourgondiën
04-04-2022 J.A.M. van Huet
14-04-2022 B.J.H. Pastoor
15-04-2022 J.W.H. Arts-Fuchten
Wij bidden voor hun eeuwige rust. Wij wensen hun familie veel 
sterkte en kracht voor de komende tijd.

Vrijwilligers
Ook dit jaar waren er weer 45 vrijwilligers voor de Actie Kerkbalans 
beschikbaar. Hen komt alle waardering toe, zeker omdat een behoor-
lijk aantal tot de 70-plussers behoort. Het succes van de Actie 
Kerkbalans is voornamelijk aan hen te danken. Het persoonlijk bren-
gen en ophalen van de enveloppen toont een grote betrokkenheid, 
die de parochianen zeer op prijs stellen.
Helaas moesten we afscheid nemen van enkele vrijwilligers vanwege 
hun hoge leeftijd en het risico op besmetting. Zij hebben zich vele 
jaren voor de Actie Kerkbalans en voor andere vrijwilligersactiviteiten 
ingezet, waarvoor onze grote dank.
Het was heel fijn te ervaren dat er weer andere vrijwilligers bereid 
waren om het werk van hen over te nemen. Dat toont opnieuw de 
grote betrokkenheid aan van onze parochianen om zich voor onze 
geloofsgemeenschap in te zetten. Deze Actie Kerkbalans is fan-
tastisch geslaagd, niet alleen door onze lopers, maar ook aan de 
tomeloze inzet van onze coördinator Tonny Jansen. Nogmaals dank 
aan onze parochianen en de vrijwilligers die zich inzetten voor de 
Actie Kerkbalans.

Locatieraad geloofsgemeenschap H. Mauritius

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.

Kerkbalans: een heel goed resultaat 
Het resultaat van de actie Kerkbalans 2022 is € 22.500. Dit resultaat 
is boven verwachting. Op de eerste plaats dank hiervoor aan de circa 
700 deelnemers/gezinnen van onze geloofsgemeenschap.
In onze oproep in de Vreugdebode van vorig jaar is uitvoerig aan-
dacht besteed aan de alsmaar voortdurende problematiek van de 
coronatijd en de impact daarvan  op onze geloofsgemeenschap. Zoals 
dikwijls in moeilijke tijden schreven wij dat ons geloof ons kracht en 
bemoediging geeft. 
De kernwaarden van ons geloof zijn immers: de hoop die in ons leeft 
en de verbondenheid met God en met elkaar. Ons geloof om in ver-
bondenheid met God en met elkaar samen te blijven vieren in onze 
mooie Mauritiuskerk is de Actie Kerkbalans nodig. De locatieraad 
vroeg in dat artikel aan onze parochianen om ondanks de moeilijke 
tijden de Actie Kerkbalans 2022 ruimhartig te steunen. Ondanks dat 
het aantal parochianen nog steeds dalende is, hebben zij daar ruim-
schoots gehoor gegeven. Vandaar dit mooie bedrag.

Silvolde - Varsseveld



Gaanderen

Paastijd in 
Gaanderen
De Goede Week in de St. 
Martinuskerk begon met een mooie 
Palmpaas-Inspiratieviering.
Marieke, Karien en Joyce vertel-
den over de intocht van Jezus in 
Jeruzalem en alle kinderen werden 
uitgenodigd om dingen die zij soms 
fout doen en de verkeerde dingen 
in de wereld, op shawls te schrijven. 
Na het verhaal werden de shawls 
om het grote Kruis gehangen: 
“Zo nam Jezus onze fouten en 
schulden op Zijn schouders. Hij is 
gestorven om voor ons een nieuw 
begin te maken, zoals we ook kun-
nen zien in de natuur om ons heen: 
na de doodsheid van de winter is 
er elke lente een nieuw begin van 
leven.”
Het was een mooie viering. De sym-
boliek sprak tot de verbeelding en 
inspireerde iedereen.
Het koor Switch verzorgde de inter-
mezzo’s met prachtige zang van 
toepasselijke liederen
Op Witte Donderdag zaten veel 
mensen voor de televisie om de 
Passion in Doetinchem te volgen, 
maar op Goede Vrijdag kwamen 
we in beweging. Eerst was er ’s 
morgens een Kinder-Kruisweg, 
speciaal voor de kinderen die zich 
voorbereiden op hun Eerste Heilige 
Communie.
En ’s middags hebben heel veel 
mensen de Openlucht-Kruisweg 
gewandeld.
“Het was prachtig. Wat een mooie 
manier om Goede Vrijdag te bele-
ven. Het oude verhaal in een nieuw 
jasje.” Een kleine greep uit de vele 
reacties van de mensen die de 
Kruisweg gewandeld hebben. 
De Kruisweg eindigde in de Kerk bij 
de laatste statie: het lege Kruis.
In de kerk werden vele kaarsjes 
gebrand bij Maria, waren de men-
sen even stil voor bezinning en 
gebed of zaten ze gewoon even uit 
te rusten. Daarna was er koffie of 
thee in de Pastorietuin.

Op Eerste Paasdag was er een 
plechtige eucharistieviering met 
pastor Paulus Tilma.
Het gemengd koor onder leiding van 
Ben Simmes verzorgde de zang.
Zondag 24 april was er een eucha-
ristieviering met pastoor Pauw en 
prachtige zang van Liberate, ons 
40-jarige koor dat gegroeid is met 

Foto 1: Kinderen beschrijven de shawls  

Foto 2: De shawls zijn om het kruis gehangen

Foto 3: Kinderkruisweg achter in de kerk

Foto 4: Wandelaars die de Openlucht-Kruisweg lopen

Foto 5: Laatste statie: het lege Kruis 

Foto 6: Koor Switch met hun dirigente Belinda Kamps    
(Foto’s: Ria en Hans Aarntzen)

zes leden van het koor Mixed Emotions uit Silvolde.
Deze zondag, de eerste zondag na Pasen, wordt wel Beloken 
Pasen genoemd.
Het woord beloken komt van het werkwoord beluiken, het tegen-
gestelde van ontluiken. 
Op beloken zondag wordt de Paasweek, ook wel het Paasoctaaf 
genoemd, afgesloten.
Zondag 1 mei, de tweede zondag na Pasen, was er een eucharis-
tieviering met pastor Tilma en cantor Francis Hagemeijer.

De Inspiratieviering van zondag 8 mei stond in het teken van het 
verhaal van de Goede Herder, Moederdag en Maria, Koningin van 
de vrede. De lectoren Leny Helmink en Karin Pauwels gingen voor 
in deze viering en het koor Garden Rumours onder leiding van 
Marcus Janssen zongen veel bekende- en ook minder bekende 
Marialiederen.

Vooruitblik:
Zondag 15 mei doen 12 kinderen hun Eerste Heilige Communie.
Angela Steenbreker, Francis Hagemeijer, Emile Derksen en 
Jacqueline Besselink gaan samen met de kinderen de verhalen 
van Jezus lezen en verwerken. Zij zijn heel goed voorbereid om 
hun Eerste Heilige Communie te ontvangen van pastoor Pauw.
Colin, Duko, Mees, Anthony, Fleur, Sil, Chris, Oliwier, Pepijn, Nora, 
Lenn en Didi, hartelijk gefeliciteerd en hopelijk hebben jullie een 
mooie Eerste Heilige Communie.
Zondag 22 mei is er een eucharistieviering waarbij het Inter-
Parochieel-Koor (IPK) onder leiding van Bart Rysavy de zang 
verzorgt. Pastoor Pauw is de celebrant en Bart is in deze viering 
voor de laatste keer de dirigent van IPK. 

Hemelvaart
Op donderdag 26 mei is er een Dauwtrappersmis om 07.00 uur 
bij de Mariakapel aan de van Damstraat in Gaanderen (achter de 
voormalige Augustinuskerk).
Dauwtrappen is: samen een wandeling of fietstocht maken in 
de vroege ochtend wanneer de dauw nog op de velden ligt. 
Men mag geloven dat deze dauw een zuiverende werking heeft. 
Daarbij is het vieren van de Dauwtrappersmis een manier om 
God te danken voor de heropleving van de natuur. Na de open-
luchtviering bij de Mariakapel aan de Van Damstraat wordt u 
uitgenodigd voor een fietstocht naar de mooie kerk in Netterden, 
waar we samen ontbijten met koffie, thee en broodjes. 
Graag tot ziens op de vroege ochtend van Hemelvaart en ervaar 
dat de dauw en het fietsen (of wandelen) nog steeds een zuive-
rende en heilzame werking hebben.

Pinksteren, zondag 5 juni
Afsluiting van de Paastijd met het feest van de Heilige Geest, de 
Helper van God, die neerdaalde op de leerlingen van Jezus. We 
vieren het begin van de Christelijke Kerk.
Pastor Tilma is de celebrant en het gemengd koor verzorgt de 
zang.
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Overleden
- Dinsdag 11 januari 2022 is overleden de heer Hein Tap, 
Henricus Martinus, weduwnaar van mevrouw Tap-Kummeling. De 
heer Tap woonde aan de Pierikstraat 6 in Gaanderen. Hij is 93 jaar 
geworden. Zaterdag 15 januari was voor hem de gezongen uit-
vaartviering in de St. Martinuskerk in Gaanderen, waarna hij werd 
begraven op de begraafplaats achter de kerk. Moge hij rusten in 
vrede.
- Woensdag 26 januari 2022 is overleden mevrouw Joke 
Bouwman-Wanders, echtgenote van de heer Wim Bouwman, 
in de leeftijd van 78 jaar. Haar afscheidsviering was in besloten 
kring. Wij bidden om kracht voor allen die Joke zullen missen.
- Vrijdag 11 februari 2022 is overleden de heer Gert Starink, 
weduwnaar van mevrouw Iet Starink-Liebrand, in de leeftijd van 
95 jaar. De heer Gert Starink was onderscheiden met het ereteken 
voor Orde en Vrede. Zijn afscheidsdienst heeft plaatsgevonden in 
besloten kring. Wij geloven dat Gert opgenomen is in de heerlijk-
heid van onze Heer. 
- Zaterdag 19 februari 2022 is overleden de heer Fons Steverink, 
Alphonsus Antonius Maria, weduwnaar van mevrouw Mariet 
Berndina Steverink-Kuiper en goede vriend van mevrouw Truus 
ter Voert. Zij hebben samen veel lief en leed gedeeld. De heer 
Steverink woonde aan de Beekstraat 47 in Gaanderen. Hij is 86 
jaar geworden. Vrijdag 25 februari was voor hem de gezongen uit-
vaartdienst in de St. Martinuskerk in Gaanderen, waarna hij werd 
begraven op de begraafplaats achter de kerk. Moge Fons thuisge-
komen zijn in de vrede van de Hemelse Heer.
- Woensdag 16 maart 2022 is overleden mevrouw Mientje 
Thuijs – Steentjes, Willemina Everharda Josephina, weduwe van 
Jan Thuijs. Mevrouw Thuijs is 92 jaar geworden. Dinsdag 22 maart 
was er gelegenheid om afscheid van haar te nemen en woensdag 
23 maart was de crematieplechtigheid in besloten kring in GUV 
Crematorium in Etten.
Moge vele mooie herinneringen de pijn om haar verlies, 
verzachten.
- Zaterdag 23 april 2022 is overleden de heer Piet Ketelaar, echt-
genoot van Doortje Ketelaar – Besselink, in de leeftijd van 81 jaar. 
De familie Ketelaar woont aan de Stuwstraat 12 in Gaanderen. 
Zaterdag 30 april was de afscheidsviering van Piet in GUV 
Crematorium in Etten. Moge Piet opgenomen zijn in de heerlijk-
heid van God de Vader.
- Zondag 24 april 2022  is overleden mevrouw Willie 
Kemperman – Peters, Hendrina Willemina, weduwe van Herman 
Kemperman, in de leeftijd van 88 jaar.
Mevrouw Kemperman woonde de laatste maanden in 
Zorgcentrum De Schuylenburch in Silvolde. Daarvoor woonde de 
familie Kemperman aan de Rijksweg 147 in Gaanderen. 
Herman en Willie waren trouwe bezoekers van de vieringen in de 
H. Augustinuskerk en later had Willie ook haar eigen plaatsje in de 
St. Martinuskerk. Vrijdag 29 april was voor haar de gezongen uit-
vaartviering waarna zij bij haar man werd begraven op het kerkhof 
achter de St. Martinuskerk. Wij bidden om kracht voor allen die 
haar missen en wij geloven dat zij thuisgekomen is bij onze Vader 
in de Hemel.
- Dinsdag 26 april 2022 is overleden mevrouw José Besselink 
– Waalder, Josephina Johanna Bernadina Maria, echtgenote van 
Bery Besselink, in de leeftijd van 74 jaar.
Mevrouw Besselink woonde, samen met haar man aan de 
Walstraat 27 in Terborg. Daarvoor woonde de familie Besselink 
aan de Bloemenweg in Gaanderen. José was jarenlang een 
actieve vrijwilligster binnen onze geloofsgemeenschap. Talloze 
mensen heeft zij bezocht met een roosje en een gezellig praatje, 
belangstellend en meelevend. Maandag 2 mei was voor haar 
de gezongen uitvaartviering in de St. Martinuskerk waarna zij 
werd gecremeerd in Crematorium Yardenhuis Achterhoek in 
Doetinchem. Wij bidden om kracht en troost voor allen die haar 
zullen missen. Moge zij rusten in vrede. 
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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 open op  woensdag 10.00-12.00 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

Parochie Maria Laetitia
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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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