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“Waar	blijft	de	tijd?”

“Waar blijft de tijd?”  hoor je vaak zeggen.  Het (studie) jaar is 
al weer bijna voorbij, 2022 is al half weg.  Dat betekent dat de 
vakantietijd er ook aan komt.  Met de meeste coronamaatregelen 
losgelaten en de drukte op Schiphol zien wij dat veel mensen verlangen naar vakantie 
en dan ook nog verder weg.  Nieuw Zeeland is toch nog lastig te bereiken met de onbe-
zorgdheid waarop je hoopt bij een vakantie.  Daar spaarde ik altijd de vakantie voor, voor 
een bezoek in de Nieuw-Zeelandse zomer (januari-februari).  Dat gaat nu niet, dus heb ik 
zelf ook, voor de eerste keer dat ik in Nederland ben zomervakantie!  Drie weken in juli:  
een mooi vooruitzicht en ook een nieuwe ervaring!  En ik heb er zin in:  lekker Nederland 
in met een tas op de nieuwe fiets (dank jullie wel!).  Mij laten verrassen en nieuwe plek-
ken ontdekken.
Vakantie:  een mooi woord, dat komt van het Latijn “vacare”, leeg maken.  Een tijd om 
op adem te komen.  Even sommige zorgen (proberen) los te laten en aan wat anders 
te denken.  Maar sinds de meeste maatregelen eindigden eind maart is het de laatste 
tijd weer heel druk.  Veel dingen komen weer op gang en ook heel veel dingen worden 
ingehaald die gemist zijn in de laatste twee jaar.  Onze aandacht wordt van vele kanten 
gevraagd.  Hoe zal dat gaan met “leeg maken”?  Zal het lukken om de nodige rust en 
ontspanning te vinden om weer aan een nieuw jaar te beginnen?  Het is best wel moei-
lijk, zo niet onmogelijk, om overal aandacht voor te hebben.  Dat hoort bij het mens-zijn.  
Wij moeten vaak keuzes maken voor waar wij onze aandacht aan besteden.  Anders 
lopen wij het risico om overal te zijn en toch nergens.  Dan is het wel fijn om even de 
aandacht te kunnen richten.  Leeg te maken, voor goede aandacht.
Er is veel aandacht geweest voor de oorlog in Oekraïne.  Die verschrikkelijke oorlog gaat 
helaas veel te lang door, en ondanks dat de beelden onvoorstelbaar en schokkend blijven, 
is het bijna geen nieuws meer.  Het komt al achteraan in het Journaal.  En wij zouden 
bijna vergeten dat de oorlog en het onrecht in Syrië en Afghanistan ook nog steeds door 
gaan, waar wij weinig over horen.  Het is moeilijk om overal aandacht bij te houden.

De Paastijd is net voorbij als ik dit schrijf.  Voor de wereld om ons heen is Pasen iets van 
twee dagen, en in de Kerk doen wij er zeven weken over.  Maar eigenlijk is het elke dag 
Pasen.  Het is een mysterie dat bewust of onbewust elk moment van ons leven raakt.  
Maar als mensen is het moeilijk om daar de hele tijd aan te denken.  Ons geloof is te 
groot om alles tegelijk in ons op te nemen.  Wij hebben ook aandacht nodig voor andere 
dingen.  Zo is ons kerkelijk jaar ook opgedeeld.  Wij kunnen niet alles altijd in ogen-
schouw nemen, dus wij delen het op.  Een tijd voor aandacht hier op, en een andere tijd 
voor aandacht daar op:  onder andere bijvoorbeeld, Kerstmis voor de menswording, Pasen 
voor Gods redding en de overwinning van leven over dood.  Wij geven ieder jaar gericht 
aandacht hier aan, opdat het deel wordt van het weefsel van ons leven.  Opdat wanneer 
wij geconfronteerd worden met onbegrijpelijke situaties zoals deze afschuwelijke oorlo-
gen, wij de hoop, ons vertrouwen, niet verliezen. Opdat het licht toch ooit de duisternis 
zal verdrijven, dat het leven sterker is dan de dood, de liefde sterker dan de haat, en zelfs 
de onverschilligheid.
Vakantie komt eraan.  Tijd om leeg te maken.  Aandacht opnieuw te richten.  Daar komt 
dat Paasmysterie weer naar boven:  de voortdurende kans op een nieuw begin.  Ik wens 
u alle wijsheid en zegen toe in deze tijd.  En of u vakantie hebt of niet, goede aandacht.

Marcel Smits

Inhoud

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

Pastoraal team

Hans Pauw, pastoor
 tel. 06 - 30 16 29 27 of 0314 - 643552, 
 e-mail: h.pauw@mlparochie.nl
Marcel Smits, priester
 tel. 0315 - 34 60 20,  
 e-mail: majm.smits@gmail.com
Paulus Tilma, pastor
 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

Jarenlange bezorger van 
de Vreugdebode  (21)

Dank voor vele jaren
inzet  (24)

Ontmoeting met Maria
(28)
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De gezinszondagen bestaan globaal uit drie 
onderdelen: een catechese, de eucharistie-
viering en een lunch. Toen we in september 
begonnen, startten we met de eucharistie-
viering om 11.00 uur, waarna dan de lunch 
was en vervolgens om 14.00 uur de cateche-
se. Echter hebben we halverwege het jaar 
de catechese naar voor de viering verplaatst, 
om 9.30 uur, zodat de middag nog meer vrij 
blijft voor eigen invulling van het gezin. Zo 
is er gelegenheid om elkaar te leren kennen 
en te ontmoeten, om ons te verdiepen in het 
geloof en dat in de eucharistieviering ook 
samen te vieren. „De jeugd is de toekomst, 
daar moet aandacht voor zijn”, vertelt 
Rianne. „Het is zo mooi om je eigen geloof, 
dat zoveel houvast geeft in het leven, door 
te geven aan kinderen. ”
 
Achter deze gezinszondagen schuilt een visie 
van parochievernieuwing. We leven in een 
tijd waarin we het kerkbezoek zien krimpen, 
kerken gesloten worden en de vraag rijst hoe 
we de toekomst tegemoet moeten gaan. In 
de afgelopen decennia is de cultuur veran-
derd, een inbedding van het geloof in school 
en verenigingsleven is grotendeels ver-
dwenen. Ook is het gezinsleven veranderd, 
drukke agenda´s moeten soms op elkaar 
afgestemd worden om nog tijd voor elkaar 
te hebben. De snel ontwikkelende digitalise-
ring en sociale media hebben hun weerslag 
op de manier waarop we samen het leven 
delen en gemeenschap vormen. En zo zijn er 
nog veel meer ontwikkelingen te beschrijven. 

Als kerk staan we midden in deze wereld en 
moeten we ons dus ook verhouden tot deze 
ontwikkelingen. Als het gaat om de cateche-
se, het overdragen van het geloof, betekent 
dit dat we ons ook aanpassen aan de 
omstandigheden. Hoe kunnen we de bood-
schap van het Evangelie in onze tijd weer 

doorgeven? In veel parochies in Nederland 
wordt hieraan gewerkt, waarbij ook het con-
cept van de gezinszondagen gebruikt wordt. 
Het wil namelijk de ruimte creëren om de 
gemeenschap op te bouwen, om gezinnen 
een doorlopende catechese aan te bieden, 
in plaats van alleen de voorbereiding op de 
Eerste Heilige Communie en het Vormsel. 
Gezelligheid en verdieping horen bij elkaar, 
geloven doe je in gemeenschap. Ondanks 
de vergrijzing moeten gezinnen zich thuis 
kunnen voelen in de kerk, zich gezien weten 
en de kans krijgen om op hun geloofsvragen 
antwoord te vinden. Het is mooi om elkaar 
te ontmoeten, het leven met God en elkaar 
te vieren, en ons te laten voeden door de 
boodschap die Jezus ons verkondigd heeft. 
„De leegloop in de kerk geeft je wel zorgen, 
maar het is niet leidend voor ons enthousi-
asme”, vertelt Rianne. Zo hopen we dat deze 
dagen feestelijk en bemoedigend zijn voor 
ouders en kinderen.

Tijdens de eucharistieviering zingt telkens 
het kinderkoor. We hebben ze afgelopen 
jaar zien groeien! Met hen mocht ik de 
viering telkens vormgeven. En mijn motto 
was telkens: kindvriendelijk, maar niet kin-
derachtig. De eucharistieviering is immers 
het moment waarop je als gehele kerkge-
meenschap bij elkaar komt, jong en oud. 
Juist in die zondagsviering bouwt de Heer 
zelf de gemeenschap op, door zijn Woord en 
Sacrament. Dit werd mooi uitgedrukt in het 
aandragen van de gaven van brood en wijn 
vanuit de kerk. Twee volwassenen en twee 
kinderen droegen vaak de gaven aan, als 
teken van heel de gemeenschap. Daar willen 
we kinderen in opnemen en deel vanuit laten 
maken; dat vinden ze prachtig. Ook was de 
preek telkens aangepast voor kinderen. Door 
telkens met de kinderen in gesprek te gaan, 
konden we ontdekken wie Jezus is, hoe God 

er voor ons wil zijn en hoe we goed kunnen 
leven. Voor mij persoonlijk waren deze vie-
ringen telkens hoogtepuntjes van de maand.

De catechese is voor verschillende leeftijds-
groepen, waaronder ook de ouders. Hierdoor 
kan op gepast niveau over de bijbelverhalen 
en het geloof gesproken worden. Echter 
moesten we hier soms nog even in schip-
peren, vanwege de opkomst. Soms werden 
groepen samengevoegd of deden we een 
spel met alle kinderen samen. Rianne ont-
fermde zich meestal over de kinderen die in 
groep 1, 2 of 3 van de basisschool zitten. 
„De eerste keer vond ik gelijk al zo prach-
tig. Het ging over het scheppingsverhaal in 
zeven dagen. Elke dag hadden we visueel 
gemaakt. Dat is heel belangrijk voor die 
leeftijd. Eén voor één gingen we de dagen 
voorbij. De vissen in het water gedaan en de 
sterren aan de hemel geplakt. Wat ik heel 
leuk vond, was juist de interactie met de kin-
deren, die ontvankelijk zijn en ook met hun 
eigen beleving er helemaal in mee gaan. Zo 
werden die eerste keer ook de dinosaurussen 
erbij gehaald, omdat één van de kinderen 
daar gek op is. Het is mooi om aan kinderen 
te vertellen dat God bij ons is en van ons 
houdt, dat Hij ons lief heeft. We mogen bij 
Hem thuis zijn, zoals je ook zelf veilig thuis 
kunt zijn. ”

Op Palmzondag en Moederdag hebben we 
ook een gezinszondag gehouden, waarbij 
we een gezamenlijke knutselopdracht had-
den. We hebben samen palmpasenstokken 
gemaakt (zie foto hierboven), waarmee 
tijdens de viering dan een processie werd 
gehouden. Tegelijk mocht ik dan uitleggen 
waar elk voorwerp aan de palmpasenstok 
naar verwees. En op Moederdag hebben we 
bloemen gemaakt, die aan alle vrouwen in 
de kerk werden uitgedeeld. Maar ook waren 

op kleine papiertjes gebedjes geschreven, die 
vervolgens ook tot bloem werden gevouwen, 
om vervolgens aan het einde van de eucha-
ristieviering samen met een echt boeket bij 
Maria te brengen. Zo heeft die dag nog meer 
betekenis gekregen voor de gezinnen en 
hebben we onze hemelse Moeder ook in het 
zonnetje gezet.

De lunch was telkens het moment om gezel-
lig samen te zijn en elkaar te leren kennen. 
Daardoor wordt het feest van de eucharistie 
voortgezet in de maaltijd met elkaar. In 
een individualiserende samenleving is deze 
ontmoeting zo verademend. De kinderen 
leren elkaar kennen en gaan met elkaar 
spelen. De ouders ontmoeten elkaar en 
ervaren zo dat ze niet de enigen zijn die het 
geloof een plek willen geven in het leven. 
De uitdrukking ‘onbekend maakt onbemind’ 
geldt ook in het leven van ons als gelovi-
gen. Het werkt twee kanten op. Als we als 
kerkgemeenschap niet meer de gezinnen in 
ons midden kennen, zullen we ook minder 
makkelijk daarvoor aandacht hebben. En 
als de gezinnen de kerkgemeenschap niet 
kennen, zullen zij die ook minder makkelijk 
opzoeken. Gemeenschapsvorming is in onze 
tijd misschien wel het moeilijkste, maar ook 
het belangrijkste in de samenleving. „We 
zijn één grote familie, waarbij verschillende 
mensen met eigen talenten samen komen. 
We willen de wereld een beetje beter maken. 
Daar is zoveel behoefte aan. Ook binnen 
de werkgroep ervaren we dat. We vullen 
elkaar aan en laten elkaar in ieders waarde”, 
vertelt Rianne. Zo kunnen we als gist in het 
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	 Eén	jaar	gezinsdagen	
	 in	onze	parochie

Tekst: Paulus Tilma. Foto’s: Ton Harbers

IN HET AFGELOPEN SCHOOLJAAR HEBBEN IN DOETINCHEM DE GEZINSZONDAGEN 
PLAATSGEVONDEN. DIT IS EEN NIEUW INITIATIEF IN ONZE PAROCHIE OM GEZINNEN 
THUIS TE LATEN ZIJN IN DE KERKGEMEENSCHAP. VANAF SEPTEMBER TOT EN MET JUNI 
HEBBEN WE TELKENS DE TWEEDE ZONDAG VAN DE MAAND EEN GEZINSZONDAG 
GEHOUDEN, MET UITZONDERING VAN DECEMBER. SAMEN MET RIANNE LENDERING, 
LID VAN DE WERKGROEP, VERTEL IK U GRAAG HOE HET AFGELOPEN JAAR IS GEWEEST.

Parochie	Maria	Laetitia

brood zijn, als het zout der aarde, zoals Jezus 
zegt. Door elkaar op te zoeken, onder het 
genot van een kop soep en een broodje te 
vertellen wat je bezig houdt, versterken we 
elkaar op die weg van liefde die Jezus ons is 
voorgegaan.

We hebben nu negen gezinszondagen 
mogen houden in onze parochie. Hoewel het 
even wennen was en de juiste vorm gezocht 
moest worden, is het een mooi jaar geweest. 
Mijn ervaring is dat door deze gelegenheid 
te bieden, gezinnen makkelijker de weg naar 
de kerk vinden en vragen over het geloof en 
de kerk vanzelf naar boven komen. Voor de 
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toekomst zal deze zondag de ruggengraat 
gaan vormen van de catechese in onze paro-
chie. Dat betekent dat op den duur ook de 
voorbereiding op de sacramenten, zoals de 
Eerste Heilige Communie en het Vormsel, in 
deze zondagen geïntegreerd zal worden. 

Na de zomervakantie zullen we in september 
weer starten met het tweede jaar. We gaan 
met veel enthousiasme en nieuwe ideeën 
verder en hopen als werkgroep dat we veel 
gezinnen mogen ontmoeten om ons geloof 
vreugdevol te verdiepen en te vieren! 

Foto: Paulus Tilma



Parochie	Maria	Laetitia Van	de	Bestuurstafel

Bubbel

Grappig hoe de betekenis van een woord 

met de tijd subtiel kan veranderen.

Vóór 2020 (corona) was iemand die in een 

bubbel leefde, iemand die niet helemaal met de voeten op de 

grond stond, een beetje het contact met de realiteit kwijt was.

Echter afgelopen twee jaar is deze term door met name de over-

heid sterk veranderd en is ons opgedragen dat we ons vooral 

binnen onze eigen ‘bubbel’ moesten bewegen. Tegenwoordig 

hoor je steeds meer dat iemand zichzelf met opzet in zijn eigen 

‘bubbel’ opsluit. Simpelweg omdat de buitenwereld even te 

overweldigend is. Een eigen wereldje waar al het nieuws over 

oorlogen, toenemende armoede, voortdurende schendingen van 

wat we altijd als basisnormen van de mens beschouwden, drei-

gende hongersnoden, politiek gekonkel en stijgende prijzen even 

niet welkom zijn. Maar als we dan gelukkig weer ‘op krachten’ 

zijn gekomen, laten we de buitenwereld er weer stukje bij beetje 

in. Om uiteindelijk tot de conclusie te komen dat het enige dat je 

kunt doen in dit leven, ervoor zorgen dat jij en je nabije omgeving 

wél het beste met elkaar voorhebben. Zo is het eindelijk gelukkig 

weer te zien hoe we binnen onze parochie de eucharistie volledig 

onder begeleiding van de koren en zonder kunstmatige belemme-

ringen weer samen kunnen vieren. Onder bezielende leiding van 

ons geweldig pastoresteam waar wij als parochie heel blij mee 

mogen zijn. Dat we de komende zomer weer kunnen gaan genie-

ten met familie en vrienden van gemeenschappelijke activiteiten 

en/of evenementen. Van die ‘bubbel’, zoals ons werd opgedragen, 

komen we denk ik realistisch gezien niet meer af, maar laten we 

vertrouwen op en bouwen aan onze toekomst met die andere 

bubbels die van in het glas.
Bert Lamers

Eucharistische	aanbidding	&	
Biechtgelegenheid
- 1e zaterdag van de maand
- 10.00-11.00 uur
- O.L.V. Kerk Doetinchem
- Prins Hendrikstraat 36, Doetinchem

 Data 2022:     
 6 augustus
 3 september
 1 oktober 

5 november
3 december

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	najaar	2022		 Parochie	Maria	Laetitia
Dopen   Doopvoorbereiding

Dooplocatie Datum Tijd Doopheer Datum Tijd

Doetinchem 25 sep 13.30 u   P.T. Wo 7 sep 20.00 u
Ulft 11 sep 12.00 u   M.S. Di 23 aug 20.00 u

Doetinchem 2 okt 13.30 u   H.P. Wo 14 sep 20.00 u
Ulft 9 okt 12.00 u   H.P.  Wo 21 sep 20.00 u

Doetinchem 27 nov 13.30 u   P.T. Wo. 9 nov 20.00 u
Ulft 6 nov 12.00 u   M.S. Wo 19 okt 20.00 u

Doetinchem 11 dec 13.30 u   P.T. Wo 23 nov 20.00 u
Ulft 4 dec 12.00 u   M.S. Wo 16 nov 20.00 u
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Liberate	verblijdt	Oekraïners	
met	eucharistieviering
Op 18 juni organiseerde Koor Liberate 
uit Gaanderen onder leiding van Harry 
Thissen een sfeervolle eucharistie-
viering, voor de in Doetinchem en 
Gaanderen verblijvende Oekraïense 
vluchtelingen, in de plaatselijke St. 
Martinuskerk. Omdat de viering voor 
een deel door voorganger pastor 
Marcel Smits in het Engels werd 
gedaan, luidde het thema ‘We for you’. 
Liberate zong vooral in het Engels. 
Lezingen, teksten en liedjes, uitgezocht 
door de werkkroep liturgie van het 
koor en pastor Smits, gingen over te 
verwachten onderwerpen als pijn, ver-
driet en angst, maar daarnaast zeker 
ook over liefde, vrede en hoop. 
Ontroerend was het slotmoment, toen 
de aanwezige Oekraïners hun eigen 
volkslied, de één verstild, de ander 
luid, meezongen. Ook pakkend was 
daarna het moment dat de gehele, fan-
tastisch gevulde kerk John Lennon’s ‘All 
we are saying, is give peace a chance’ 
meezong. 
Aansluitend was er nog het winnende 
songfestivallied van Oekraïne ‘Stefania’ 
te horen. Dit lied is ondertussen uit-
gegroeid tot een soort van tweede 
volkslied. 
Na de viering had de koffiegroep een 
gezellig samenzijn georganiseerd. 
Liberate kreeg bij de voorbereiding 
en de organisatie van de viering veel 
steun van PCI Gaanderen, Buurtplein, (Oekraïense) vrijwilligers en de locatieraad van de 
St.Augustinus/St. Martinusgeloofsgemeenschap.. 
Of er een vervolg gaat komen op deze viering? Als het aan Liberate ligt wel. In ieder geval 
krijgen de Oekraïners een uitnodiging voor de kerstavondviering op 24 december. Ook dan 
bereidt het koor weer een zeer bijzondere kerstviering voor.

Foto’s: Marjo Stokman

Aanmelding	Vormsel
Vanaf september begint weer de voor-
bereiding op het ontvangen van het 
sacrament van het Vormsel. Kinderen die 
in groep 8 zitten, kunnen zich hiervoor 
aanmelden. We hopen dat we niet meer 
beperkt zullen worden door de corona-
maatregelen, maar uitsluiten kunnen we 
het natuurlijk niet. De kinderen die het 
de vorige jaren hebben uitgesteld, kun-
nen zich ook nog aanmelden.

Dit jaar zal het Vormsel toegediend 
worden op zondag 30 oktober. Dit 
gebeurt voor de hele parochie in de kerk 
Onze Lieve Vrouwe Tenhemelopneming 
te Doetinchem. Afhankelijk van de 
groepsgrootte zal de voorbereiding 
plaatsvinden in Doetinchem en Ulft.

Voorbereiding
De voorbereiding wordt verzorgd door 
de Vormselwerkgroepen van onze paro-
chie, waarbij nauw samengewerkt wordt 
tussen de verschillende locaties. Deze 
werkgroepen verzorgen de bijeenkom-
sten voor de kinderen, alsook enkele 
ouderavonden. Na uw aanmelding zal 
u tijdig informatie ontvangen over het 
volledige programma.

Aanmelding
Tot uiterlijk 1 september kunt u uw kind 
opgeven voor het ontvangen van het 
Vormsel. De inschrijving gebeurt enkel 
via het digitale aanmeldformulier dat 
u kunt vinden op de website (www.
maria-laetitia.nl).
Mocht u andere kinderen kennen dan 
uw eigen, die in aanmerking komen 
voor het Vormsel, stel ze gerust op de 
hoogte van het programma dat in het 
najaar weer gaat beginnen. We hopen 
dat het weer een mooie periode wordt 
waarin kinderen thuis kunnen raken in 
de kerk en in het geloof.
Namens de werkgroepen,

Paulus Tilma, pastor



Lakenvelder	op	vakantie
Mijn vrouw Henny en ik zijn niet zulke 
fanatieke vakantiegangers. Dat wil zeggen 
we gaan er wel met enige regelmaat op uit, 
maar dat betreft veeleer korte tripjes naar 
bezienswaardigheden. We pakken een cam-
pinkje, of we gaan, met de fietsen achter 
op de auto, naar minder bekende plekjes om daar de omgeving te 
ontdekken. 
Vergeleken met vroeger zijn we veel minder bezig om de hele 
wereld over te reizen. Er zijn prachtige reisprogramma’s op de 
televisie die voor jou al het moois dat er op onze aardbol te 
genieten valt, op uiterst fraaie wijze presenteren. Het enige 
dat daar eigenlijk nog aan ontbreekt, is de geur, of eventu-
eel de stank, die karakteristiek is voor een bepaalde streek of 
een bepaald gebied. Nog even en dat is óók nog mogelijk via 
‘Geur-tv’! 
Hiermee wil ik geen oordeel vellen over miljoenen mensen die, 
zeker, ná de laatste coronaperiode, behoefte voelen om naar verre 
oorden te gaan. Ze moeten daarvoor onder andere grote drukte 
en lange wachttijden trotseren. De behoefte is blijkbaar zó groot 
dat ze dat er voor over hebben.
Wij blijven dus de laatste tijd binnen een bepaalde cirkel van onze 
woonplek en constateren dat daar ook veel moois te beleven valt. 
Wel uitkijken hoor (anekdote): Laatst maakten we een wandeling 
door het natuurgebied achter huize Loreto in Lievelde. Ik heb daar 
vroeger menig jongerenweekend (mee) mogen begeleiden. Even 
uitgerust bij een vennetje nabij de onderduikershut. De volgende 
dag ontdekte mijn vrouw zes (!) teken bij mij. Om ze vervolgens 
deskundig te verwijderen. 
Eegalief is in staat om van al die tripjes of kampeeruitjes evenzo-
vele fraaie kiekjes te schieten.
Daar mag ik dan, zo’n een of twee keer per jaar, interessante 
(vinden we zelf!) fotoboeken van maken. Waar we dan, buiten het 
vakantieseizoen, enorm van kunnen (na)genieten. Wat wil je nog 
meer! 
Als je die foto-oogst nader beschouwt, valt je onder andere op 
dat de levende fauna daar een belangrijke positie bij inneemt. 
Met paarden en koeien als koplopers! En van die laatste groep 
winnen de Lakenvelders het klassement met afstand. 
Ruim vijf jaar geleden onderging Henny een openhartoperatie 
in het Medisch Spectrum Enschede. De behandelend chirurg/
cardioloog liet haar de keuze tussen een mechanische of een 
biologische aortaklep. Patiënte koos voor een biologische en sloeg 
daarbij, nogal nerveus, kwink: „In geval dat er gekozen wordt 
voor een klep van een rund, dan maar van mijn favoriet, de adel-
lijke Lakenvelder.” Dus mijn lief leeft met een nieuwe aortaklep 
met een streep. Iedere keer wanneer wij in de natuur Lakenvelders 
ontdekken, kijken we elkaar met betekenisvolle en ook dankbare 
blik aan: ‘dankjewel Lakenvelder!’ En dankjewel natuurlijk ook de 
medische wetenschap die dit alles mogelijk  maakt. 
En uiteraard dankjewel voor de Voorzienigheid (wie kent dit 
woord nog?) die jonge mensen op het spoor van een medi-
sche studie heeft gebracht. Om uiteindelijk hun medemens een 
gezond(er) en lang(er) leven te bezorgen. En dat het dan ook nog 
een over het algemeen gelukkig leven mag zijn, daarvoor dank ik 
God op mijn (kunst)knieën.  
De foto van het groepje Lakenvelders is gemaakt door (hoe kan 
het ook anders) mijn vrouw, in het weiland achter Het Onland in 
Gaanderen.    

Tekst en foto: Steven van Woerkom 
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Voor	de	eerste	keer	
Alpha	in	de	parochie!
In september start in onze parochie een 
nieuw initiatief, namelijk de Alpha-cursus. 
Dit is een reeks avonden waarin de hoofd-
zaken van het christelijk geloof toegankelijk 
worden uitgelegd. Door daarover samen 
met elkaar in gesprek te gaan, biedt het de 
gelegenheid om tot de kern van ons chris-
telijk geloof te komen. Het is geschikt voor 
mensen die al jaren naar de kerk gaan, maar 
ook voor hen die willen ontdekken wat het 
christelijk geloof voor hen kan betekenen; 
voor starters, maar ook gepensioneerden. De 
Alpha-cursus wil een plek zijn waar iedereen 
met zijn vragen kan komen en waar samen 
naar antwoorden wordt gezocht. 
Wereldwijd is Alpha in de afgelopen 30 jaar 
een fenomeen geworden in de christelijke 
wereld. Inmiddels is het een beproefde en 
gewaardeerde vorm om de kern van het 
christelijk geloof te ontdekken en eigen te 
maken. Elke avond is opgebouwd uit drie 
onderdelen: eten, verdieping en gesprek. Het 
begint met elkaar te ontmoeten en samen 
gezellig te eten. Daarna volgt de uitleg 
van een thema, bijvoorbeeld: Wie is Jezus? 
Bidden, waarom en hoe? Wie is de Heilige 
Geest? Hoe leidt God ons? Deze thema’s 
worden vervolgens in kleine groepjes verder 
besproken.

Praktische informatie:
Alpha bestaat uit een reeks van 10 avonden 
en één zaterdag. De eerste avond is vrij-
blijvend, een proefavond. Vanaf de tweede 
avond wordt van de deelnemers verwacht 
dat ze het hele programma volgen.

Start:   dinsdagavond 6 september 
(Proefavond)

Avonden:   elke dinsdagavond vanaf 18.00 
tot 21.30 uur tot en met 

   15 november, behalve 18 
oktober.

   Zaterdag 22 oktober is een hele 
dag van 10.00 tot 17.00 uur

Locatie:   Ulft, HH. Petrus en Pauluskerk, 
Pastoor Vernooystraat 7

Aanmelden:  www.maria-laetitia.nl/
alpha-cursus

Kosten:  deelname is gratis. 
   Een bijdrage wordt gevraagd 

voor de kosten van de maaltijd.
Vragen:  p.tilma@mlparochie.nl 

Graag nodigen we u uit om mee te doen. 
Schuif aan! Laat u verrassen door de ont-
moeting met anderen en de gezamenlijke 
verdieping in het geloof.

Namens het Alpha-team, Pastor Paulus Tilma

Bedevaart	naar	Banneux	
Van vrijdag 2 tot en met dinsdag 6 september 2022 is vanuit het 
bisdom Utrecht een bedevaart naar Banneux. In Banneux staat 
Maria centraal, omdat zij daar verschenen is aan Mariëtte Beco.

De afgelopen jaren hebben al veel pelgrims uit onze regio de bede-
vaart meegemaakt. Door de coronapandemie is dat de afgelopen 
jaren stil komen te liggen, maar we hopen nu weer op de bekende 
manier bij Maria te komen en daar te vieren. Behalve tijd voor gebed, 
rust en bezinning zijn er ook voldoende momenten voor gezelligheid 
en ontmoeting met andere mensen

Graag willen wij u uitnodigen om kennis te maken met de eenvoud, 
maar tegelijkertijd met de diepe rijkdom van Banneux. 
Tijdens de vijfdaagse bedevaart gaat er een speciaal team bestaande 
uit geestelijken, arts en verpleegkundigen, verzorgers en helpers met 
u mee, zodat u goed verzorgd bent. Er zijn voldoende voorzieningen 
in de Hospitaliteit in Banneux aanwezig, ook als u van een rolstoel 
gebruik moet maken.

Deze vijfdaagse bedevaart is voor iedereen, en zeker ook voor zieken, 
voor mensen die rolstoelafhankelijk zijn en voor ouderen. 
De organisatie, door inzet van vele vrijwilligers, is zodanig dat de 
bedevaartganger optimaal aan alle activiteiten mee kan doen.

De reis wordt gemaakt per bus en de deelnamekosten bedragen circa 
€ 350. In dit bedrag zijn alle kosten, zoals die van heen- en terugreis 
en ook de kosten van verblijf en begeleiding, begrepen. 

Voor opgave en verdere informatie betreffende de kosten en het 
programma kunt u bellen met: Wilma Venhorst, 0315 - 37 74 45 of 
Joke Wilting, 0315 - 37 74 25. 
Voor algemene informatie kunt u ook bellen met diaken Theo 
Reuling, 0316 - 22 56 87.

Foto: Banneux/Oost-Vlaanderen

Nieuws	van	Present	Doetinchem
2021: Vele unieke ontmoetingen
2021 was wederom een enerverend jaar, waar-
bij we als Present steeds meebewogen met de 
op dat moment geldende coronamaatregelen. 
Lichtpuntjes vrolijkten eenzame mensen op 
tijdens de strenge lockdown begin 2021, flex-
vrijwilligers hielpen bij klussen die niet konden 
blijven liggen, zoals verhuizingen en verwaar-
loosde tuinen. Twee groepen trainees van Jong 
Present hebben zich ingezet, zestien World 
Servants deden projecten in de zomervakantie 
en groepen van bedrijven, kerken en service-
clubs kwamen in actie.
Er waren vele unieke ontmoetingen, soms 
op afstand en soms dichtbij, allemaal even 
waardevol.
In totaal werden er 143 projecten gedaan, 
waarbij 557 vrijwilligers in totaal 4.313 uren 
aan de slag gingen. 

Trainees en vluchtelingen sporten, spelen en tekenen samen
De 27 trainees van Jong Present hebben in februari iedere woensdagmiddag samen met 
vijftig minderjarige vluchtelingen activiteiten gedaan. De jonge vluchtelingen woonden 
tijdelijk op camping De Betteld in Zelhem. 
De trainees bedachten samen met de projectcoördinatoren van Present welke activiteiten 
ze wilden doen en bereidden deze ook voor. Soms was het best een beetje onwennig. Je 
kent elkaar niet en spreekt elkaars taal niet. Maar door er simpelweg te zijn en samen din-
gen te doen, kun je de ander al blij maken. De vluchtelingen lieten weten dat ze het heel 
fijn vonden dat de studenten er waren.
Voorafgaand aan het project kregen de trainees een training interculturele communicatie 
van de GGD en keken ze de documentaire ‘Shadow Game’ over minderjarige vluchtelin-
gen. Tijdens de laatste bijeenkomst kregen alle jongeren een Djembé-workshop van de 
Klankenkaravaan.  

Gezocht: 
Nederlandse 
vrienden voor 
nieuwkomers
Lekker kletsen, er 
samen op uit gaan, 
samen wandelen of 
fietsen, samen eten, 
een kop koffie drin-
ken, gewoon gezellig 
samen zijn met 
Nederlanders. Dat is de wens van veel nieuwkomers in ons land. Daarom zijn wij op zoek 
naar nieuwe vrijwilligers voor ons project Meet & Connect, waarbij we statushouders kop-
pelen aan Doetinchemmers. Als maatje heb je regelmatig contact, ongeveer een keer per 
twee weken, gedurende een jaar. Tijdens dit jaar spreek je met elkaar af en onderneem je 
activiteiten op basis van vriendschap en gelijkwaardigheid. Zo help je op een laagdrempe-
lige manier een nieuwkomer wegwijs te worden in Nederland en de taal beter te spreken 
en te begrijpen. Iedereen kan meedoen: alleen, samen of als gezin. En, hoe bijzonder is 
het dat je als maatje ook leert over andere culturen!
Meer informatie: Tel. 06 14 63 88 73 of jasmijn.wagenaar@presentachterhoek.nl.

Zelf Present zijn?
Wil jij ook iets betekenen voor iemand anders? Kijk dan op 
www.presentdoetinchem.nl.
Wil je op de hoogte blijven van onze projecten, kijk dan op 
facebook.com/PresentDoetinchem/.
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Feestdag	=	sterfdag…?

Je moet het maar weten waarom de feestdag van een heilige 
vaak zijn sterfdag is. Elke heilige heeft zijn eigen feestdag op 
de kerkelijke kalender. Zodra iemand zalig- of heiligverklaard 
wordt, wordt die datum door ‘Rome’ vastgesteld. 
De liturgische feestdag van een heilige is een vrolijke dag, 
zeker voor de mensen die een speciale verering voor die betref-
fende heilige hebben. Naast de viering in de kerk worden er 
soms ook meer wereldse feesten aan gekoppeld. 
Dat klinkt allemaal heel feestelijk. Maar wie dan de levens-
geschiedenis erbij pakt, zal ontdekken dat de feestdag van 
de heilige meestal zijn of haar sterfdag is. Dat zou je opmer-
kelijk kunnen noemen. Wij zijn gewend om feest te vieren op 
iemands geboortedag of op een dag die om de een of andere 
reden bijzonder is in iemands leven en niet op zijn sterfdag. 
Toch ligt dat bij de feestdag van een heilige net even iets 
anders. De dag waarop iemand op aarde sterft, wordt gezien 
als het moment waarop hij of zij geboren wordt in de hemel. 
Zeker bij heiligen mogen we daarvan uitgaan. We vieren dus 
wel degelijk een verjaardag: die van de aankomst van deze 
heilige op zijn definitieve bestemming: bij God.

500	jaar	Nederlandse	paus	
Adrianus	VI
Dit jaar is het precies 500 jaar geleden dat de in Utrecht geboren 
Adriaan Boeyens (1459-1523) tot paus werd gekozen. 
Adrianus VI werd bekend als een hervormer. Hij wilde met name 
allerlei misstanden in de Kerk en in het Vaticaan aanpakken. Dat 
werd hem niet in dank afgenomen. Hoewel hij slechts 14 maanden 
paus was, heeft Adrianus heel wat hervormingen in gang gezet. Het 
Aartsbisdom Utrecht staat stil bij dit jubileum met op 31 augustus 
een H. Mis in de St. Catharinakathedraal en een symposium in het 
auditorium van Museum Catharijneconvent.
Omdat dit jaar eveneens ‘900 jaar Utrecht’ wordt gevierd, organi-
seert het museum een tentoonstelling over deze grootse Utrechter 
die te weinig bekendheid geniet. „Ga mee terug naar het jaar 1522-
1523 en stap in de voetsporen van de idealist Adrianus.” Belangrijke 
stukken die te zien zijn, dateren ook daadwerkelijk uit zijn pausschap. 
Bezoekers komen op die manier heel dicht bij Adrianus en de proble-
men die hij moest oplossen. 
In tegenstelling tot wat wordt beweerd, bleek Adrianus wel degelijk 
een visionaire en bekwame paus, stelt het museum. Met duidelijke 
ideeën over wat er anders moest en met concrete hervormings-
plannen. „Is Adrianus in staat de koers van de Kerk te verleggen? 
Ontmoet onze man in Rome in deze unieke tentoonstelling!” zo 
nodigt Museum Catharijneconvent uit.
De tentoonstelling is te bezoeken tot 13 november 2022, Museum 
Catharijneconvent, Lange Nieuwstraat 38 in Utrecht, tel.: 030 – 23 
13 835, www.catharijneconvent.nl. 

Kijk op de website voor de openingstijden en het eventueel online 
boeken van tickets (in sommige gevallen verplicht).

Expositie	Titus	Brandsma	in	Deventer
De Nederlandse pater karmeliet Titus Brandsma is op 15 mei 
in Rome door paus Franciscus heiligverklaard. Naar aanleiding 
hiervan is in de Deventer Broederenkerk een expositie over Titus 
ingericht. 

Anno Sjoerd Brandsma werd geboren op 23 februari 1881 in 
Ugoklooster, nabij Bolsward. Na zijn middelbare school besloot hij 
in te treden bij de Karmelorde, hij koos de naam van zijn vader Titus 
als kloosternaam. Na studies in Rome promoveerde hij in de wijsbe-
geerte. Brandsma hield zich bezig met spiritualiteit en journalistiek en 
was hoogleraar en rector magnificus van de Katholieke Universiteit 
Nijmegen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog bezocht hij redacties van 
katholieke kranten om de brief toe te lichten waarin de bisschoppen 
verboden NSB-advertenties te publiceren. Dit bezegelde zijn lot: 
hij werd gearresteerd door de Duitsers en uiteindelijk in Dachau 
omgebracht.
Voor enkele plekken in het Aartsbisdom Utrecht heeft de nieuwe 
heilige een bijzondere betekenis. Zo bevindt zich in Deventer-
Colmschate in de H. Lebuinusparochie het Titus Brandsma Huis met 
de Titus Brandsma-kapel. Toen in 1979 in Colmschate een naam voor 
de nieuwe parochie moest worden bedacht, werd ook Titus Brandsma 
genoemd. 

Op zondag 22 mei was er in de Broederenkerk in Deventer een 
eucharistieviering ter ere van de heiligverklaring, met aansluitend 
de officiële opening van de tentoonstelling rond Titus’ leven en 
werk. In de Broederenkerk zijn onder meer voorwerpen van en over 
Titus Brandsma te bekijken die in de kapel en de kerk van het Titus 
Brandsma Huis worden bewaard. Zoals de bijzondere kruiswegstaties, 
maar ook een persoonlijke rozenkrans van de heilige Titus.

Openingstijden van de expositie: tot en met 10 juli: woensdag en 
donderdag van 13.00 tot 16.00 uur, vrijdag en zaterdag van 11.00 
tot 16.00 uur.

In	2023:	voor	vijfde	keer	naar	Lourdes
Het Aartsbisdom Utrecht 
organiseert voor volgend 
jaar voor de vijfde keer 
een bisdombedevaart naar 
Lourdes. Eerdere edities 
trokken steeds 1.000 pel-
grims, van jong tot oud. De 
voorbereidingen zijn inmid-
dels van start gegaan.
Op 13 juni was er een 
startbijeenkomst voor 
mensen in de parochies die 
verantwoordelijk zijn voor 
het organiseren van bede-
vaarten. Op het programma 
stonden onder andere een 
presentatie van de bedevaartplannen en informatie over de verschil-
lende reismogelijkheden: per bus (27 april-5 mei), TGV (29 april-6 
mei) en vliegtuig (29 april-4 mei).
Hoofdaalmoezenier van de bedevaart is vicaris Ronald Cornelissen 
van Deventer. Hij kijkt ernaar uit om naar Lourdes te gaan: „Door de 
coronacrisis hebben we deze bedevaart twee jaar uit moeten stellen. 
We weten van de vorige grote bisdombedevaarten hoe waardevol het 
is om met zovelen samen in Lourdes ons geloof te vieren en steun te 
krijgen van Christus, van Maria en van elkaar.”
De komende maanden wordt onder andere via www.aartsbisdom.nl
meer bekendgemaakt.

Afbeelding: Aartsbisdom Utrecht

Martelaren	van	Gorcum	in	stripvorm

Dit jaar is het precies 450 jaar geleden dat in Brielle negentien 
geestelijken hun leven gaven. Wij kennen hen als de Martelaren 
van Gorcum. Voor wie zich (weer) wil verdiepen over hoe het ook 
alweer was, is er een stripverhaal over de gebeurtenissen in 1572 
die leidden tot de dood van de Martelaren van Gorcum. Het verhaal 
(48 pagina’s) is getekend door Geert de Sutter en verscheen voor het 
eerst in 2007 op initiatief van de Brielse Bisschoppelijke Commissie. 
Vanwege de 450 jaar herdenking van de Martelaren van Gorcum is 
het stripverhaal nu gedigitaliseerd en voor het eerst online voor een 
breed publiek beschikbaar. 
Lees het op www.martelarenvangorcum.nl.

Afbeelding: Bisdom Rotterdam 

Hij	deed	wat	Jezus	vroeg’
In de Sint-Janskathedraal in ‘s-Hertogenbosch was op zondag 
22 mei de Nationale Dankviering voor de heiligverklaring van 
Titus Brandsma. Hoofdcelebrant was kardinaal Eijk. In zijn 
inleiding herinnerde kardinaal Eijk aan de ‘schitterende hei-
ligverklaring’ van Titus Brandsma een week eerder op het St. 
Pietersplein. „En ja, deze heiligverklaring moeten we ook hier 
thuis in Nederland vieren. Waar kan dat beter dan in de St. 
Janskathedraal in Den Bosch? Pater Titus Brandsma is hier in 
deze kathedraal tot priester gewijd in 1904.”

Kardinaal Eijk: 
„Jezus belooft 
ons in het 
Evangelie de 
helper, de 
Heilige Geest en 
Hij zegt: als je je 
door die helper, 
die Heilige Geest 
laat leiden, dan 
hoeft je hart 
nooit kleinmoe-

dig of verontrust te worden. Dat was ook de lijfspreuk van 
pater Titus Brandsma en daaraan is hij trouw gebleven toen hij 
eenmaal gevangen was genomen. Hoe zwak hij ook was, hij 
bleef altijd doordrenkt van die Heilige Geest, nooit kleinmoe-
dig, altijd vol vreugde, vol liefde en vol vriendelijkheid – zelfs 
tegenover de bewakers die hem mishandelden. Hij deed wat 
Jezus vroeg: bemint ook uw vijanden.”

Foto: Wim Koopman

Foto: Susan Spekschoor



Vader in de hemel, er is goed nieuws in de
wereld, maar ook veel nepnieuws.

Daarom hebt U Jezus, uw Zoon gestuurd.
Hij wijst ons de goede weg. Hij leert ons te

doen wat U wilt.
Help ons, dat we Jezus steeds beter leren
kennen en dat we goed naar Hem luisteren.

Dan zullen ook wij later samen met alle
heiligen bij U in de hemel zijn.

Amen.

Gedaanteverandering van de Heer
Op 6 augustus vieren we feest. Tijdens de viering in de kerk is het dus wat

feestelijker dan anders. We bidden of zingen op die dag het Gloria, het Eer
aan God in de Hoge. We lezen het Evangelieverhaal hieronder.

anteverandering van de Heer
t i f t Tijd d i i iO

fe

Gedaanteverandering van de Heer

Heilig Evangelie volgens Lucas (9, 28b-36)

‘Gaan jullie mee de berg Tabor op?’ Dat vraagt Jezus aan drie leerlingen. Ja, dat doen

ze. Petrus, Johannes en Jakobus gaan met Jezus mee. Ze klimmen hoger en hoger, tot

ze boven zijn. Nu gaat Jezus bidden. De leerlingen zijn moe en vallen in slaap. Maar

kijk: het gezicht van Jezus begint te stralen en zijn kleren worden schitterend wit. De

leerlingen worden wakker. Wat mooi! Petrus weet niet goed wat hij moet zeggen,

misschien moeten ze wel drie tenten opzetten. Dan komt er een wolk en daaruit klinkt

een stem die zegt: ‘Dit is mijn Zoon, Ik houd heel veel van Hem, luister goed naar wat

Hij zegt.’ De leerlingen kijken nog eens goed, maar alleen Jezus is er nog. De profeten

zijn weer weg.

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

Jezus is de zoon van God
Uit de wolk klinkt een stem. Het is de
stem van God de Vader. Dus nu weten
de leerlingen dat Jezus (en niet de andere
profeten)Gods Zoon is. Ze hebben het nu
zelf gehoord. God de Vader zegt nog iets
heel belangrijks. Hij zegt dat we naar
Jezus moeten luisteren. Dat is zo
belangrijk om te weten, dat is een feest
waard.
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Vertel het
aan de
mensen

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

Meedoen met God
Als je met God mee wilt doen, luister dan
goed naar Jezus, want alleen Hij leert ons
echt wat God wil. Je kan naar Jezus
luisteren door te bidden, door het stil te
maken, maar ook door het Evangelie te
lezen of naar de kerk te gaan.

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

CONDOLEANCES - HERDENKINGEN - AFSCHEIDSVIERINGEN
CREMATIES - BEGRAFENISSEN - ROUWDIENSTEN

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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Parochie	Maria	Laetitia



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

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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De werkgroepen Diaconie/Caritas in onze parochie hebben een actie voorbereid om kinderen die opgroeien in armoede een 
verrassing aan te bieden. Tijdens de eucharistieviering van zondag 3 juli in de Paskerk in Doetinchem (Parochiefeest) is een 
oproep gedaan voor deze actie.

Een vakantietas voor kinderen voor wie tijdens de lange zomervakantie geen uitstapjes of extraatjes mogelijk zijn.

Heeft u schoolgaande kinderen en bent u misschien bekend met het meedoen-arrangement, maakt u gebruik van de 
Voedselbank of leeft u net boven de armoedegrens en heeft u moeite om uw kinderen een extraatje te bezorgen vanwege 
uw financiële situatie? Dan willen wij uw kinderen graag een mooie verrassing aanbieden. 
Vanwege de regelgeving rondom de wet op de privacy zijn de gezinnen die we graag een steuntje in de rug aanbieden niet 
in beeld. Maar bent u een gezin (of kent u een gezin) waar een extra verrassing voor de kinderen heel welkom is, vul dan de 
gegevens in, op de kaart die na de eucharistieviering van zondag 3 juli meegenomen kon worden en stuur deze kaart in de 
gesloten antwoordenvelop terug vóór maandag 11 juli. 
U kunt de gevraagde gegevens ook per e-mail doorgeven: secretariaat@mlparochie.nl.

Werkgroepen Diaconie en PCI Maria-Laetitia Parochie

Heeft u geen kaart ontvangen, gebruik dan onderstaande invulstrook om uw kinderen (of kinderen die u kent) op te geven 
voor de zomervakantieactie.

Parochie Maria-Laetitia, Antwoordnummer 70700, 7070 ZX Ulft.

ZomerZomer
										vakantieactie

vakantieactie

Caritas



Parochie Maria Laetitia

KERKLOCATIES:	doordeweekse	vieringen	van 6 juli tot en met 31 augustus 2022
H. Martinus Etten

H. Augustinus/ H. Martinus
Gaanderen

OLV. Tenh/ H. Geest
Doetinchem

Overig: Biechtgelegenheid

Petrus en Pauluskerk Ulft

H. Mauritiuskerk Silvolde

H. Martinuskerk Gendringen

elke dinsdag  19.00 uur  Eucharistieviering  M. Smits 
dinsdag 5, 12 en 19 juli  19.00 uur  Eucharistieviering  H. Pauw 
   
elke donderdag   9.30 uur  Eucharistieviering   P. Tilma 
donderdag 18 en 25 aug.   9.30 uur  Eucharistieviering  H. Pauw 
   
   
elke woensdag 19.00 uur Eucharistieviering  P. Tilma
woensdag 6 juli 19.00 uur Eucharistieviering  H. Pauw
woensdag 17, 24 en 31 aug. 19.00 uur Eucharistieviering  H. Pauw
Iedere woensdag na de mis Rozenkransgebed   
   
elke vrijdag 10.00 uur Eucharistieviering P. Tilma
vrijdag 19 en 26 augustus 10.00 uur Eucharistieviering H. Pauw
   
   
1e zaterdag van de maand tussen 10-11 uur    
i.v.m. corona kan er niet gebiecht worden in een biechtstoel   
U kunt biechten in een te ventileren ruimte waar de priester en u anderhalve meter van elkaar kunnen zitten  
(tevens uitstelling van het Allerheiligste).   
   
elke vrijdag    9.30 uur Eucharistieviering M. Smits  
vrijdag 8, 15 en 22 juli   9.30 uur Eucharistieviering H. Pauw
elke 1ste vrijdag v.d. maand   8.30-9.15 u Biechtgelegenheid M. Smits  
   
elke donderdag   9.30 uur Rozenkransgebed 
   
elke woensdag 10.00 uur Eucharistieviering M. Smits
woensdag 6 juli 10.00 uur Eucharistieviering P. Tilma
woensdag 13 en 20 juli 10.00 uur Eucharistieviering H. Pauw
elke vrijdag 15.00-15.50 u  Openkerk met uitstelling van het Allerheiligste 
elke 1ste vrijdag 14.45 uur Rozenkransgebed 

KERKLOCATIES:	weekendvieringen	van 5 juli tot en met 30 augustus 2022

WEEKEND
OLV. / H. Geest / De Huet 

Doetinchem/Wijnbergen
HH. Antonius - 

Petrus & Paulus Ulft
H. Martinus

Etten
H. Augustinus - 

H. Martinus Gaanderen

zaterdag 9 juli

zondag 10 juli

15e zondag door het 

jaar ( C )

Zaterdag 16 juli

Zondag 17 juli

16e zondag door het 

jaar ( C )

Zaterdag 23 juli

Zondag 24 juli

17e zondag door het 

jaar ( C )

Zaterdag 30  juli

Zondag 31 juli

18e zondag door het 

jaar ( C )

Zaterdag 6 augustus

Zondag 7 augustus

19e zondag door het 

jaar ( C )

Zaterdag 13 augustus

Zondag 14 augustus

20e zondag door het 

jaar ( C )

Zaterdag 20 augustus

Zondag 21 augustus

21e zondag door het 

jaar ( C )

Zaterdag 27 augustus

Zondag 28 augustus

22e zondag door het 

jaar ( C )

Zo. 10 juli 11.00 uur

Eucharistieviering

P. Tilma/Cantor

Zo. 17 juli 11.00 uur

Eucharistieviering

P. Tilma/Cantor

Zo. 24 juli 11.00 uur

Eucharistieviering

P. Tilma/Cantor

Zo. 31 juli 11.00 uur

Eucharistieviering

P. Tilma/In Laudem Dei

Zo. 7 aug. 11.00 uur

Eucharistieviering

P. Tilma/Cantor

Zo. 14 aug. 11.00 uur

Eucharistieviering

H. Pauw/Cantor

Zo. 21 aug. 11.00 uur

Eucharistieviering

M. Smits/In Laudem Dei

Zo. 28 aug. 11.00 uur

Eucharistieviering

H. Pauw/Koor Dinxperlo

Zo. 10 juli 9.30 uur

Inspiratieviering

Parochianen/Lads ‘n Lassies

Zo. 17 juli 9.30 uur

Eucharistieviering

P. Tilma

Zo. 24 juli 9.30 uur

Eucharistieviering

H. Pauw/Cantor

Za. 30 juli 19.00 uur

Eucharistieviering

P. Tilma

Zo. 7 aug. 9.30 uur

Eucharistieviering

P. Tilma

Zo. 14 aug. 9.30 uur

Maria Hemelvaart/ H. Pauw 

leden gemengd koor

Za. 20 aug. 19.00 uur

Eucharistieviering

M. Smits/Gemengd koor

Zo. 28 aug. 9.30 uur

Eucharistieviering

H. Pauw/Gemengd koor

Za. 9 juli 19.00 uur

Eucharistieviering

H. Pauw/Kerkkoor

Zo. 17 juli 11.00 uur

Eucharistieviering

H. Pauw/Kerkkoor

Za. 23 juli 19.00 uur

Eucharistieviering

P. Tilma/Kerkkoor

Za. 30 juli 19.00 uur

Eucharistieviering

M. Smits/Kerkkoor

Za. 6 aug. 19.00 uur

Eucharistieviering

M. Smits/Kerkkoor

Za. 13 aug. 19.00 uur

Eucharistieviering

M. Smits/Kerkkoor

Zo. 21 aug. 11.00 uur

Eucharistieviering

H. Pauw/Kerkkoor

Za. 27 aug. 19.00 uur

Eucharistieviering

M. Smits/Kerkkoor

Zo. 10 juli 9.30 uur

Eucharistieviering

H. Pauw/Kerkkoor

Zo. 17 juli 9.30 uur

Eucharistieviering

H. Pauw/Koor Dinxperlo

Zo. 24 juli 9.30 uur

Eucharistieviering

M. Smits/Kerkkoor

Zo. 31 juli 9.30 uur

Eucharistieviering

M. Smits/Kerkkoor

Zo. 7 aug. 9.30 uur

Eucharistieviering

M. Smits/Kerkkoor

Zo. 14 aug. 9.30 uur

Eucharistieviering

M. Smits/Kerkkoor

Zo. 21 aug. 9.30 uur

Eucharistieviering

H. Pauw/Koor Dinxperlo

Zo. 28 aug. 9.30 uur

Eucharistieviering

M. Smits/Kerkkoor

Zo. 10 juli 11.00 uur

Eucharistieviering

H. Pauw/Kerkkoor

Za. 16 juli 17.30 uur

Eucharistieviering

H. Pauw

Za. 23 juli 17.30 uur

Eucharistieviering

H. Pauw/Cantor

Za. 30 juli 17.30 uur

Eucharistieviering

P. Tilma

Za. 6 aug. 17.30 uur

Eucharistieviering

P. Tilma

Zo. 14 aug. 11.00 uur

Eucharistieviering

M. Smits

Za. 20 aug. 17.30 uur

Eucharistieviering

H. Pauw/Cantor

Za. 27 aug. 17.30 uur

Eucharistieviering

M. Smits/Kerkkoor

H. Martinus
Gendringen

Iedere eerste zaterdag van de maand tussen 10.00 uur en 11.00 uur 
aanbidding met de mogelijkheid om te biechten in OLV te Doetinchem.
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ZORGCENTRA:	doordeweekse	vieringen	van 6 juli tot en met 31 augustus 2022

Croonemate Doetinchem
1e vrijdag van de maand

Schavenweide Doetinchem
2e donderdag van de maand

Den Ooiman (verpleeghuis)
Doetinchem
3e zondag van de maand

Verzorgingshuis Pelgrim
Gaanderen

Antonia Terborg
Elke zaterdag

Debbeshoek Ulft
Elke zaterdag

Schuylenburgh Silvolde
Elke woensdag

Meulenbeek Ulft

Den Es Varsseveld

Zorgcentrum Dr. Jenny
Dinxperlo

vrijdag 5 augustus 19.00 uur  Woord- en Communieviering M. Tankink
   
   
   
vieringen online via YouTube: zoek op momenten van geluk    
   
vieringen online via YouTube: zoek op momenten van geluk    
   
   
   
dinsdag 26 juli 18.30 uur Woord-en Communieviering J. Brugman/M. Storteler
dinsdag 30 augustus 18.30 uur Woord-en Communieviering J. Brugman/M. Storteler
   
zaterdag 9 juli 15.00 uur Geen viering 
zaterdag 16 juli 15.00 uur Woord-en Communieviering H. Bulsink
zaterdag 23 juli 15.00 uur Woord-en Communieviering G. v.d. Munckhof
zaterdag 30 juli 15.00 uur Woord-en Communieviering A. Pelgrim
zaterdag 6 augustus 15.00 uur Woord-en Communieviering G. v.d. Munckhof
zaterdag 13 augustus 15.00 uur Woord-en Communieviering H. Bulsink
zaterdag 20 augustus 15.00 uur Woord-en Communieviering G. v.d. Munckhof
zaterdag 27 augustus 15.00 uur Geen viering 
   
zaterdag 9 juli 18.00 uur Geen viering 
zaterdag 16 juli 18.00 uur Woord-en Communieviering H. Bulsink
zaterdag 23 juli 18.00 uur Woord-en Communieviering G. v.d. Munckhof
zaterdag 30 juli 18.00 uur Woord-en Communieviering A. Pelgrim
zaterdag 6 augustus 18.00 uur Woord-en Communieviering G. v.d. Munckhof
zaterdag 13 augustus 18.00 uur Woord-en Communieviering H. Bulsink
zaterdag 20 augustus 18.00 uur Woord-en Communieviering G. v.d. Munckhof
zaterdag 27 augustus 18.00 uur Geen viering 
   
woensdag 6 juli 16.30 uur Geen Viering 
woensdag 13 juli 16.30 uur Gebedsviering G. v.d. Velde
woensdag 20 juli 16.30 uur Woord-en Communieviering G. v.d. Munckhof
woensdag 27 juli 16.30 uur Woord-en Communieviering G. v.d. Munckhof
woensdag 3 augustus 16.30 uur Woord-en Communieviering G. v.d. Munckhof
woensdag 10 augustus 16.30 uur Woord-en Communieviering G. v.d. Munckhof
woensdag 17 augustus 16.30 uur Gebedsviering G. v.d. Velde
woensdag 24 augustus 16.30 uur Woord-en Communieviering G. v.d. Munckhof
woensdag 31 augustus 16.30 uur Woord-en Communieviering G. v.d. Munckhof
   
1x per maand viering   
augustus niet   

1x per maand viering intern   
   
elke laatste vrijdag 11.00 uur Eucharistieviering M. Smits



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. 

Gebedsintenties: 
U kunt contact opnemen met het secretariaat: tel. 0315 - 68 
12 75 op maandag en donderdag van 9.00 tot 11.30 uur. Ook 
kunt u intenties (à € 10,-) per envelop schriftelijk opgeven 
(graag in de linkerbovenhoek vermelden: Intenties) en bij het 
secretariaat in de brievenbus doen.
Voortaan kunt u de gebedsintenties die opgegeven zijn, vinden 
in het portaal bij de Mariakapel. Opgave dient u minimaal twee 
weken voor de betreffende viering in te leveren.

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

AZEWIJN ULFT VARSSELDER-VELDHUNTEN

Overleden 
-  18-05-2022, De heer Joop Smit, Bongerd 252, 90 jaar
Zijn uitvaartdienst en crematieplechtigheid waren op 25 mei. 
-  11-06-2022, Mevrouw Lies van Schoorl-Wissink, 
Keurkamer 10, 82 jaar. Haar uitvaartdienst en crematieplechtig-
heid hebben op 17 juni plaatsgehad .
-  12-06-2022, Mevrouw Nolda Boland-Bles, Dr. Schaepman-
straat 1a, 84 jaar. Haar uitvaartdienst en begrafenisplechtigheid 
hebben op 16 juni plaatsgehad.
Wij wensen hen nabestaanden veel sterkte.
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Breedenbroek	-	Dinxperlo

Mededelingen
Secretariaat: Elke eerste dinsdag van de maand.
Van 10.00 tot 12.00 uur met koffie en live muziek.
Gebedsviering: in de Cultuurkerk De Toekomst.
Zaterdag 2 juli 19.00 uur

BREEDENBROEK

Overleden
- Op 23 maart is op 63-jarige leeftijd overleden HANS HULS, 
dierbare broer, oom, muziekliefhebber, verenigingsman en 
organisator bij uitstek. Op dinsdag 29 maart hebben wij in de 
uitvaartviering afscheid van hem genomen en hem daarna te 
rusten gelegd op de Nieuwe Begraafplaats in Dinxperlo.
- Op maandag 28 maart is overleden WILHELMINA BERENDINA 
MARIA, Willemien TE BRAKE-HUMMELINK, weduwe van Frans 
te Brake. Zij mocht de gezegende leeftijd van 94 jaar bereiken. 
De uitvaartviering vond plaats op maandag 4 april in de St. 
Bonifatiuskerk in Lichtenvoorde waarna zij is begraven op de RK 
begraafplaats aldaar.
- Op maandag 9 april is op 78-jarige leeftijd overleden 
THEODORUS MARTINUS JOSEPHUS MARIA, Theo VEENDRICK, 
gehuwd met Lucie Hollander. Op vrijdag 15 april heeft de 
crematieplechtigheid plaats gevonden in het crematorium 
Berkenhove in Aalten.
- Op 6 mei is op gezegende leeftijd overleden JAN WIENHOLTS, 
echtgenoot van Agnes Wienholts-Dekkers. Hij was vader, 
schoonvader, grootvader en voorman van de Broederschap 
van Kevelaar. Hij heeft diverse functies vervuld binnen onze 
geloofsgemeenschap en daarvoor zijn we hem erg dankbaar. De 
crematieplechtigheid heeft in besloten kring plaats gevonden.
- Op 29 mei is veel te vroeg overleden RIA LUBBERS-JANSEN, 
echtgenote van Vincent Lubbers. Zij was liefhebbende moeder, 
schoonmoeder en oma. De uitvaart vond plaats op zaterdag 4 juni.
Nemen wij hen mee in onze gebeden.

Lees voor locatie Dinxperlo verder op pagina 20

Terugblik	Mariaviering	op	21	mei
Onze eerste viering sinds lange tijd was meteen weer een heel mooie 
viering.
Er waren eervolle woorden voor Moeder Maria, mooie bloemen en 
de zang werd verzorgd door een groep heren die in het voormalig 
herenkoor hebben gezongen. Ze hadden ervoor gekozen, de mooiste 
Marialiederen weer eens ten gehore te brengen. Erg fijn mannen, dat 
jullie dit spontaan hebben opgepakt. Wij hopen in de toekomst nog 
vaker van jullie te horen.
Naast de zang van de heren kon iedereen genieten van de zuivere 
stem van Emma Ebbers. Zij zong solo het Ave Maria van Schubert. 
Prachtig!
Care Travel had deze Mariaviering zelfs opgenomen in haar pro-
gramma. Fijn dat jullie met zoveel mensen onze viering bijgewoond 
hebben. Uit de positieve reacties bleek wel dat ook jullie het mooi 
vonden. Al met al dus een heel fijn eerbetoon aan Maria.

Lid	in	de	Orde	van	Oranje	Nassau

Ook Annie Venes heeft op 26 april een koninklijke onderscheiding 
ontvangen uit handen van burgemeester Otwin van Dijk. 
Ze is woonachtig in Megchelen, maar als oud-inwoonster van 
Azewijn doet ze nog veel voor de gemeenschap. Zowel voor de 
kerk als op sociaal gebied. Ze was jarenlang zangeres bij het kerk-
koor, verzorgde avondwakes en is lid van de pastoraatsgroep en de 
locatieraad. 
Ook is ze actief bij de maandelijkse ontmoetingsmorgen en al jaren-
lang voorzitster van de Agrarische Vrouwen afdeling Oude IJssel. 
Dus dit was zeker een onderscheiding waard.

Paulien Roelofzen

Dorpswebsite
Graag willen wij u er op attenderen dat onze werkgroep tegen-
woordig 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.
Verder wensen we iedereen die dit leest een fijne vakantietijd toe 
met veel oplaadmomenten.

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

Kermisviering	
Schutterij	De	Eendracht	
Op zondag 10 juli zal om 09.30 uur een gebedsdienst 
zijn in de feesttent op het Zwarte Plein in Ulft. Twee jaar was kermis-
vieren niet mogelijk, zoals er door de coronapandemie veel niet kon. 
Bestuur en leden van de schutterij zijn blij dat dit jaar de feestelijkhe-
den wel kunnen doorgaan.
Voor de gebedsdienst is als thema gekozen: ‘Eendrachtig bouwen 
aan de toekomst’. De Eendracht staat voor: samen muziek maken, 
samen feestvieren, de schutterijtradities in ere houden en betrokken 
zijn bij de samenleving. Dat betekent ook open staan voor actuele 
invulling van de schutterswaarden: trouw, broederschap en dienst-
baarheid. Daar hoort ook bij de verbondenheid van de schutterij met 
Parochie Maria Laetitia. Immers was het pastoor De Vries, van de 
toenmalige St. Antoniusparochie, die de schutterij in 1920 oprichtte.
Bestuur en leden van schutterij De Eendracht wensen de Ulftse 
gemeenschap een fijne kermis toe! 

Overleden 
Frans Thomassen, overleden 6 mei op de leeftijd van 78 jaar.
Wij bidden voor zijn eeuwige rust en wensen de familie veel 
sterkte.

Gedoopt
- 29-05-2022, Kobus Boere, Beuningstraat 5, Megchelen.

Gehuwd
- 27-05-2022, Roy Derksen en Sabien Derksen-Jansen, 
Leemlandseweg 2, Varsselder. 
Wij wensen hen een zonnige gelukkige toekomst toe!

Gefelicteerd
Wij feliciteren Siënna ten Brink en Collin ten Have uit 
onze geloofsgemeenschap, die op 15 mei hun Eerste Heilige 
Communie ontvangen hebben. We wensen hen een mooie toe-
komst toe.

Breedenbroek-Dinxperlo		
Slotviering	op	eerste	paasdag	

In een indrukwekkende en emotievolle eucharistieviering op 
eerste paasdag, met voorganger vicaris Pauw, heeft het grote 
Kerkkoor voor de laatste keer gezongen tijdens de viering. 
Zowel Breedenbroek als Dinxperlo heeft een lange geschiede-
nis wat de koren betreft. In 2012 zijn ze samen gegaan. In deze 
tien jaar hebben ze vele mooie diensten mogen begeleiden met 
zang. De kerk in Breedenbroek maar nu ook de kerk van de 
Goede Herder in Dinxperlo zijn nu van de erediensten onttrok-
ken. Het kerkkoor heeft afscheid genomen met een feestelijke 
middag in zaal Koenders in Breedenbroek. 

Foto: Henk Teunissen



Feestavond	vrijwilligers
Op zaterdag 11 juni, na vier jaar, weer een feestavond voor de 
vrijwilligers! Om 19.00 uur werd deze geopend met een Heilige 
Mis door pastor Tilma, met als thema onder andere ‘De vrijwilli-
ger’. Hij lichtte toe hoe belangrijk vrijwilligerswerk is en dat geen 
enkele organisatie zonder kan. Het brengt ook de belangrijke factor 
verbinding. 
Daarna staken we de straat over voor het vervolg van de feest-
avond. Menigeen had zich uitgedost in de flower-power-stijl. Ook 
de zaal was prachtig aangekleed, compleet met singles, behang, 
brommers, posters, tafelkleedjes, muziek, enz. Bij binnenkomst ont-
ving iedereen een ‘opkikkertje’ en een briefje met erop Beatles of 
Rolling Stones. 

Het openingswoord werd gedaan door de voorzitter van de 
locatieraad, Harrie Janssen. Hij bedankte iedereen voor de inzet 
de afgelopen vier jaar op welke wijze dan ook en was blij dat 
we eindelijk weer een feestavond konden houden. Pastor Tilma 
bedankte Gert Wellink voor zijn jarenlange inzet als bezorger van de 
Vreugdebode en als collectant. Gert ontving hiervoor een 
plaquette van de parochie en een prachtige bos bloemen (zie foto 
rechtsboven). 

Hierna volgde een unieke quiz met als bekende quizmaster, geheel 
in stijl, Sjoerd Jansen. Uit elk team werden drie panelleden gevraagd 
met als ondersteuning de vrijwilligers in de zaal, ieder voor zijn 
eigen team: team The Beatles en team The Rolling Stones. Het panel 
van The Beatles werd gevormd door Yvonne Jansen, Esmi Ketelaar 
en Jos Helmes. Het panel van The Rolling Stones werd gevormd door 
Robert Verheij, Theo ten Brink en Femi Janssen. Het waren hilarische 
vragen over muziek, sport, actualiteit, tv etc. uit de jaren 60-70. 
Lange tijd bleef het spannend en ging de stand gelijk op. Later werd 
het team van The Rolling Stones toch sterker (gemiddelde leeftijd 
lag beduidend hoger dan die van het team The Beatles!), waardoor 
zij de quiz wonnen met 44-33 punten (zie foto onder). 

Onder het genot van een hapje, drankje en een heerlijke puntzak 
patat met mayo werd de gezellige avond voortgezet met muziek 
uit de jaren 60-70 en werd er gezellig bijgepraat (zie foto rechts). 
Namens iedereen die aanwezig was, bedankt voor de topavond en 
tot over twee jaar!

Yvonne Jansen. Foto’s: Sjoerd Jansen

Geslaagde	bezoekersmiddag
Op donderdagmiddag 12 mei werd er weer een bezoekersmiddag 
georganiseerd. Het kon en mocht weer! De middag werd geopend 
met een gebedsviering met als thema: ‘Wij kijken naar u uit!’ Een 
Mariaviering waarbij ook het zingen van enkele Marialiederen niet 
mocht ontbreken. Er werd goed mee gezongen onder muzikale 
begeleiding van Silvia Verheij. 

Bezoekers luisteren aandachtig naar het verhaal van pastoor Peter 
Ambting.

Als speciale gast werd pastoor Peter Ambting uitgenodigd om 
over zijn ervaringen in Amerika te vertellen. Hij deed zijn verhaal 
met een mooie PowerPoint-presentatie en liet verschillende foto’s 
zien. Iedereen was erg geïnteresseerd. 

Uiteraard was er ook voldoende tijd om gezellig met elkaar te 
kletsen onder het genot van een hapje en een drankje. Het was 
een geslaagde middag met een goede sfeer! 

Riek Alofs en Annie van der Heijden proosten met een advocaatje.

Foto’s Sjoerd Jansen
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EttenBreedenbroek	-	Dinxperlo

DINXPERLO

Goed	om	te	weten
•  Woensdag 6 juli om 18.30 uur komen we weer bijeen voor het bid-

den van de Rozenkrans in de dagkerk. U bent van harte welkom. 
We bidden voor alle vakantiegangers dat zij op voorspraak van 
Maria weer veilig thuis mogen komen.

•  Het secretariaat is elke woensdag geopend van 10.00 tot 12.00 
uur. U bent welkom voor een praatje, opgave van intenties, een 
bakje koffie.

•  Voor zover mogelijk is elke woensdagmorgen de kerk geopend 
voor een kaarsje opsteken, een stiltemoment, een persoonlijk 
gebed.

•  Indien u geen Vreugdebode hebt ontvangen: er liggen op de tafel 
bij de ingang van de kerk altijd een paar exemplaren om mee te 
nemen.

•  De verwachting is dat begin augustus de goedkeuring van de 
bisschop zal komen voor definitieve verkoop van de kerk. Na het 
uitbrengen van het decreet van de bisschop zal de leveringsdatum 
worden vastgesteld. Het is dan ook bekend wat de herbestemming 
zal zijn.

•   Met de Locatieraad van Breedenbroek is een nauw en prettig over-
leg over de invulling van de werkzaamheden na de leveringsdatum. 

•  De Locatieraad van Breedenbroek heeft te kennen gegeven dat 
men het op prijs stelt als het Maria-altaar te zijner tijd verplaatst 
kan worden naar de Cultuurkerk in Breedenbroek. Ook dan blijft 
het behouden als kerkelijk bezit.

•  Het is nog onderwerp van overleg hoe er straks omgegaan moet 
worden met de inventaris van de kerk. Vast staat dat het vaatwerk 
(kelken, cibories, monstrans en verder) alsook de liturgische gewa-
den in kerkelijke handen zullen blijven.

Vervolg van pagina 19

Foto: Susan Spekschoor
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Doetinchem

De	Vredehof,	Emmastraat
In 2021 zijn op begraafplaats De Vredehof aan de Emmastraat 
110 graven uit vak D geruimd. Het betreft een deel van de ruim 
700 graven waarvan ons niet bekend is wie de nabestaanden van 
de daar begraven personen zijn. 

We hebben nu ruim 130 graven uit vak E voorzien van een bord 
met een sticker. Via het publicatiebord op de begraafplaats is daar 
melding van gemaakt. De volgende ruiming zal naar verwachting 
in het voorjaar 2023 plaatsvinden. 
Via die sticker hopen we in contact te komen met nabestaanden. 
Dat is belangrijk in verband met verlenging van de grafrechten, 
betaling van kosten voor het onderhoud van de begraafplaats 
en eventuele ruiming van het graf. Het is een verzoek aan de 
nabestaanden om, liefst zo snel mogelijk, te reageren, zodat we 
met hen tot overleg kunnen komen. Wanneer binnen één jaar 
geen reactie binnen is, zullen we het desbetreffende graf moeten 
ruimen.
Bent u nabestaande of kent u een nabestaande, wilt u dan bellen 
met de centrale administratie van onze parochie? Telefoon: 0315 
- 34 20 44; bellen kan op woensdag en vrijdag tussen 09.00 en 
11.30 uur.

Namens de Locatieraad, Hans Diks

Beste	jongens	en	meisjes

Eerste	Heilige	Communie
Op 15 mei werd in onze parochie op drie plaatsen de Eerste Heilige 
Communie gevierd in de OLV-kerk. In Doetinchem, Gaanderen en 
Gendringen deden in totaal vijftig kinderen hun Eerste Heilige 
Communie. In Doetinchem hingen de vlaggen uit voor de negen 
kinderen die hier waren voorbereid en ook hier hun Eerste Heilige 
Communie deden. 
Het was een mooie en goede viering in de OLV-kerk, die werd voor-
gegaan door pastor Marcel Smits. De kern van de lezing van deze 
dag was: „Zoals ik van jullie heb gehouden, zo moeten jullie ook van 
elkaar houden. Hieraan zullen alle mensen kunnen merken dat jullie 
mijn leerlingen zijn: dat jullie van elkaar blijven houden.” Daar wisten 
de communicanten wel een antwoord op! Al tijdens de voorbereiding 
hebben we het gehad over hoe we met elkaar willen omgaan, hoe en 
wat vriendschap is en hoe het is als we er voor elkaar zijn.
De kinderen hadden allemaal een actieve rol tijdens de viering en 

begraafplaats langs geweest: Azewijn, Breedenbroek, Gaanderen, 
Gendringen, Etten, Megchelen, Wijnbergen en Doetinchem. Afspraken 
en een zekere centralisering waren het eerste resultaat. Het heeft 
geleid tot een startpunt voor een beleidsplan, waarbij aangesloten 
wordt op een desbetreffend beleidsstuk van het aartsbisdom.” 

Hans Diks is sinds enkele jaren lid van onze locatieraad met speciale 
aandacht voor begraafplaats De Vredehof aan de Emmastraat. 
U leest met enige regelmaat zijn stukjes daarover op onze locatie-
pagina, ook nu. Aansluitend bij zijn voorgangster in de locatieraad, 
Mariëtte Verbruggen, is hij aanspreekpunt voor het bestuur. 
„Uit zijn onderzoek naar het optimaliseren van het bestand kwam 
naar voren dat van ongeveer 700 graven geen nabestaanden bekend 
zijn van de daar begraven personen. De administratie hiervan is door 
de vele jaren heen niet bijgehouden (kunnen worden), waardoor vaak 
onbekend is wat de wensen met betrekking tot het graf zijn. Via via 
hebben we nog 40 adressen gevonden; een moeilijkheid is dat de 
AGV, Algemene Verordening Gegevensbescherming, de zoekmogelijk-
heden beperkt. Daarom is op de Vredehof aangegeven welke graven 
het betreft met de vraag zich als nabestaande te melden. Deze 
krijgt de vraag voorgelegd of hij al of niet de grafrechten zou willen 
verlengen.” 
In de praktijk betekent het uiteindelijk dat jaarlijks vele graven vol-
gens schema worden verwijderd. De administratie van De Vredehof 
wordt gedaan door het centrale secretariaat van de parochie in Ulft.

Uiteraard leg ik Hans de vraag voor wat hem beweegt vrijwilligers-
werk te doen. Het blijkt dat hij jaren geleden in Huissen al actief was, 
daarna in Elst. Hij vervulde taken die aansloten bij zijn werkzame 
leven in het bankwezen in leidinggevende functies. Die kennis en 
ervaring gebruikte hij om de functie van penningmeester in de paro-
chie te vervullen, secretarieel en administratief werk te doen; in de 
gefuseerde parochie Elst/Bemmel deed hij de centrale administratie. 
„Ik vind het belangrijk iets voor de kerk te doen; ik voel me er goed 
bij.”

Tot zijn zeventiende jaar woonde Hans in Gaanderen in een katholiek 
milieu in de Augustinusparochie. „Dat beviel me goed; ik heb abso-
luut geen negatieve herinneringen aan die tijd.” „Oei”, dacht ik, „hij 
zal toch niet via Huissen, Elst en Doetinchem weer terugkeren naar 
Gaanderen en zo de cirkel sluiten?” Dat zou Gaanderen overigens 
ten volle gegund zijn, maar het lijkt me beter dat we hem hier in de 
OLV-locatie houden.

Gerard Bomers
Foto: Ton Harbers

hebben intens 
meegedaan. 
Na één avond 
oefenen met 
het kinderkoor 
The Singing 
Kids kenden 
sommige com-
municanten 
alle liedjes al! 
De communi-
canten zongen 
daarom ook tijdens de dienst met het kinderkoor mee. 
Wij feliciteren Sam, Fay, Zoë, Fabian, Sam, Maxime, Gerriana, Elisa en 
Hester met hun Eerste Heilige Communie en hopen iedereen samen 
met hun ouders en broertjes en zusjes nog vaak terug te zien. 

Werkgroep Eerste Communie Doetinchem. Foto: Jeroen Branderhorst

De gezinszondag van 8 mei 2022 had het thema Maria-Moederdag. 
Voor de viering heeft pastor Paulus Tilma samen met de kinderen 
over Maria gesproken. Wat was en is er bijzonder aan Maria? Wat 
zegt het Wees Gegroet?
We hebben allemaal een moeder, maar ook een gezamenlijke moe-
der, Maria in de hemel. Zij wenst ons toe dat het ons goed gaat en 
net als bij mama thuis mogen we ook bij haar komen met vreugde, 
met ons verdriet en met onze zorgen. 

De kinderen hebben een blauwe bloem gemaakt en daarin geschre-
ven wat ze Maria willen vertellen. Dat is tijdens de viering naar het 
Maria-altaar gebracht. Voor alle vrouwen was er een geknutselde 
bloem, waardoor iedereen begon te stralen. Er waren prachtige lied-
jes bij dit thema, gezongen door pastor Paulus en The Singing Kids. 
De gezinszondag werd afgesloten met het volgende gedichtje:
God, ieder kindje op de wereld kreeg van jou een mama mee.
Van al het moois dat jij bedacht hebt, vind ik mama’s jouw beste 
idee.

Zondag 12 juni was de laatste gezinszondag voor de grote vakantie. 
De ouders en kinderen kregen uitleg over de heilige Drie-eenheid: 
Vader, Zoon, Heilige Geest. Daarna gingen de kinderen kaartjes zoe-
ken (met plaatjes of een gebedje). Deze lagen in de kerk verstopt. 
Tja, en dan het moeilijke gedeelte... hoort dat plaatje nu bij de Vader, 
de Zoon of de Heilige Geest? Gelukkig hielp pastor Paulus Tilma ons 
hierbij een beetje op weg. 
Na de viering en de lunch kregen de kinderen en de ouders nog een 
kijkje boven de gewelven en een rondleiding in de klokkentoren.

Rianne Lendering en Chantal van der Sanden
Foto: Chantal van der Sanden

Overleden 
-   Mevrouw Rieky Verstege-Mullink, Hoofdstraat 98, Terborg; 

uitvaart vanuit OLV

Gedoopt
- Willem Brand, Atjehstraat 86, Doetinchem
- Martina Thijssen, Oosseldstraat 14, Doetinchem

																																							
	 	 	 	 			Hans	Diks

Gelukkig heeft onze OLV-locatie heel wat vrijwilligers, maar er zou-
den er meer mogen zijn; de aanwas stokt een beetje. Gericht vragen 
is de manier om nieuwe vrijwilligers te werven; vaak maar niet altijd 
lukt dat. Soms is er een verrassing: Hans Diks, vier jaar geleden van-
uit Elst hiernaartoe gekomen, meldde al kort na zijn komst, dat hij 
wel ‘iets wilde doen’. Helemaal onbekend in Doetinchem was hij niet, 
want zijn dochter Marjon woont met haar man en twee kinderen al 
jaren in Doetinchem; ze was actief in de H.-Geestparochie en tot voor 
kort ook in onze locatie. 
Hans: „Ik kreeg na mijn aanmelding het advies Thijs Kemperman, 
penningmeester van het bestuur, te bellen. Het leidde ertoe dat ik me 
ging verdiepen in het beleid rond de begraafplaatsen in de parochie. 
Bij de fusie die tot de Parochie Maria Laetitia heeft geleid, blijkt er 
heel veel besproken en geregeld te zijn, maar niet op het punt van 
de begraafplaatsen. Elke locatie kende vanuit de tijd dat ze nog zelf-
standige parochie was, een eigen regeling en werkwijze. Dat moest 
eerst in kaart gebracht worden vanuit de vraag: hoe zijn het beheer 
en de administratieve organisatie ter plaatse geregeld? Samen met 
inmiddels oud-bestuurslid Ben Preijer ben ik de locaties met een 



Gaanderen

Overleden
- Zaterdag 9 mei 2022 is overleden de heer Willem van 
Aken, echtgenoot van Trees van Aken-ten Have, in de leeftijd 
van 67 jaar. De familie Van Aken woont aan de Hertelerweg in 
Gaanderen.
Op 13 mei was voor hem de crematieplechtigheid in GUV cre-
matorium De Einder in Etten. Mogen allen die Willem missen, 
gesterkt worden door onze gebeden. Dat hij ruste in vrede.
- Dinsdag 17 mei 2022 is overleden mevrouw Annie Steverink-
Megens, Johanna Maria, sinds 2008 weduwe van Bertus 
Steverink. Annie is 94 jaar geworden. Vanaf 1996 woonde 
de familie Steverink op de Ganderije aan de Hoofdstraat in 
Gaanderen. Dinsdag 24 mei was voor haar de crematieplechtig-
heid in Crematorium Yardenhuis Achterhoek in Doetinchem. Wij 
geloven dat zij is opgenomen in de heerlijkheid van God de Vader.
- Woensdag 18 mei 2022 is overleden de heer Walter Kok, 
Walter Antonius Maria, in de leeftijd van 57 jaar. Walter woonde 
in zijn jeugd aan de St. Martinusstraat in Gaanderen en later 
met zijn gezin aan de Augustijnenstraat, totdat hij verhuisde 
naar Doetinchem. Dinsdag 24 mei was voor hem de gezongen 
uitvaartdienst in de St. Martinuskerk in Gaanderen, waarna hij 
werd begraven op de begraafplaats achter de kerk. Moge Walter 
thuisgekomen zijn in het Huis van onze hemelse Vader. 
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Mooie	vieringen	in	Gaanderen
Zondag 8 mei was er na de mooie Inspiratieviering met het koor 
Garden Rumours een doopplechtigheid. Jo-Ann Weber, roepnaam 
Juul, dochter van Chris en Anne-Marie Weber-Leuverink en zusje van 
Lobke, werd door het doopsel opgenomen in onze geloofsgemeen-
schap. Familie Weber-Leuverink, hartelijk gefeliciteerd. We wensen 
jullie een gezegende en gelukkige toekomst samen. 
Foto 1: Doop, 8 mei 2022
Juul wordt gedoopt. 
Foto: familie Leuverink

Zondag 15 mei deden 12 jongens en meisjes uit Etten, Terborg, 
Silvolde, Varsselder en Doetinchem hun Eerste Heilige Communie. Alle 
communicantjes, hartelijk gefeliciteerd en hopelijk zien we jullie nog 
vaak terug in de St. Martinuskerk in Gaanderen. 

Zondag 22 mei was er een eucharistieviering met het InterParochieel 
Kerkkoor (IPK). De mannen zongen voor het laatst onder leiding 
van hun dirigent Bart Rysavy. Bart werd aan het eind van de viering 
hartelijk bedankt voor zijn jarenlange inzet en betrokkenheid en we 
werden allemaal verrast met een prachtige toegift ter gelegenheid 
van dit afscheid: Emma Ebbers zong een ontroerend mooi Ave Maria.  
Foto 2: IPK met Bart Rysavy
Foto: Ria Aarntzen.

Donderdag 26 mei, Hemelvaart, was er een openluchtviering 
op het Monicakerkhof bij de Mariakapel achter de voormalige 
Augustinuskerk in Gaanderen. Na de viering stapten veel bezoekers 
op de fiets voor een fraaie route richting de St. Walburgiskerk in 
Netterden, waar koffie, thee en broodjes klaarstonden. Frank Simmes 
had speciaal voor ons de kerk geopend zodat wij deze prachtige kerk 
konden bewonderen en even tot rust konden komen voor we weer 
op de fiets stapten naar huis of een extra tochtje door de mooie 
omgeving.  
Foto 3: Dauwtrappersviering met Hemelvaart 
Foto: Wim Gerritsen

Zaterdag 11 juni zijn Sona Asrjan en Melvin Peters getrouwd. Het 
was een feestelijke huwelijksviering. Sona en Melvin, hartelijk gefeli-
citeerd en heel veel geluk gewenst.
Foto 4: Bruidspaar Sona en Melvin. 
Foto: Familie Peters

Zondag 12 juni was er een Inspiratieviering over het Feest van de 
Heilige Drie-eenheid. De intermezzo’s werden verzorgd door het 
Saxofoon Kwartet: Lucie Jansen, Monique Phillipsen, Gerdi Schopman 
en Igor Erinkveld. Ook dit was weer een mooie viering met prachtige 
muziek.     
Foto 5: Saxofoon Kwartet.
Foto: Ria Aarntzen

Waar	gebeurd
Na een gezellige repetitieavond van het gemengd koor gingen 
we met alle koorleden koffie drinken in de pastorie, want er was 
gebak gebracht. Het koor zou de huwelijksviering van Sona en 
Melvin met zang opluisteren en het bruidspaar bracht ons alvast 
een bedankje. Een hele drukte in de keuken en kamer van de 
pastorie. Bij het naar huis gaan miste ik mijn autosleutels. Waar 
had ik die gelaten? In de keuken tussen de gebaksdozen? In de 
kerk, waar we gerepeteerd hadden? Overal zochten we. Ik keek 
op de raarste plaatsen, zelfs in de koelkast, maar geen sleutels.
Dan maar naar huis, reservesleutel halen. Zo gezegd, zo gedaan. 
De volgende ochtend ging ik vroeg terug naar de kerk. Nu was 
het er rustig en kon ik de sleutels misschien vinden. Ook de 
prullenbak werd op de kop gezet. Niks! ‘Ik steek een kaarsje 
aan bij Antonius’, dacht ik bij mezelf, ‘dan komt het vast goed.’ 
Bij Antonius zegde ik het bekende rijmpje op: „Heilige Antonius, 
beste vrind, geef dat ik mijn sleutels weer vind. ”
Ik draai me om, om naar huis te gaan en op dat moment zie ik 
iets glinsteren tussen de rugleuning en zitting van een van de 
stoelen die daar staan. „Mijn sleutels. Hoe kan dat? Daar was ik 
helemaal niet geweest! Antonius, dank je wel! ”

Livestream	
Vanaf maart 2020 
zijn de vieringen in 
de St. Martinuskerk 
in Gaanderen thuis te 
volgen via livestream.
Een paar vrijwilligers 
uit onze geloofsge-
meenschap zetten 
zich enorm in om de 
vieringen zo mooi mogelijk in beeld en geluid over te brengen naar 
de mensen die thuis meevieren. En dat zijn er heel veel: elk weekend 
wordt de viering die via YouTube en Facebook uitgezonden wordt, 
tussen de 350 en 400 keer bekeken. 
Er zijn helaas ook wel eens technische storingen, maar dan wordt 
Marcel Jansen uit Didam (geboren en getogen Ettenaar) gebeld en hij 
staat altijd klaar om te helpen. En gelukkig lukt dat meestal ook. 
De mensen die niet naar de kerk kunnen komen, zijn heel blij met het 
livestream-aanbod.
Zo vertelde een wat oudere man dat hij elk weekend naar de vie-
ringen kijkt. „En dan komt de buurvrouw uit de mis even bij me op 
bezoek en brengt ze me de communie. En laatst”, zo vertelde hij, 
„was ik een beetje te laat. Toen de buurvrouw kwam, werd op de 
televisie net de communie uitgereikt. Dat was mooi; ik kon zo mee-
doen. Geweldig!”
Wilt u ook thuis met ons meevieren? Ga naar de website van de 
parochie: www.maria-laetitia.nl kies livestreams op YouTube en kies 
dan Martinuskerk Gaanderen. Nog handiger is dat u zich aanmeldt 
voor de livestreams via ons e-mailadres rkgaanderen@mlparochie.nl. 
Dan ontvangt u elk weekend automatisch de stream-sleutel en kunt 
u rechtstreeks de viering op uw computer of televisie volgen. Ook 
ontvangt u dan de lokale nieuwsbrief digitaal.  
De livestreams van de vieringen in de St. Martinuskerk Gaanderen 
worden ook via facebook uitgezonden.
Wanneer u graag de communie thuis ontvangt, kunt u dit doorgeven 
aan het secretariaat van onze geloofsgemeenschap. Telefoonnummer: 
0315- 32 32 23, dinsdagochtend van 9.00 tot 11.00 uur en donder-
dagmiddag van 14.00 tot 15.00 uur.

Foto: Ria Aarntzen

Werkgroep	Parochiële	Caritas	
Instelling	(PCI)	in	actie
Na een periode van gedwongen 
rust mogen we weer maaltij-
den in de pastorie aanbieden. 
Mensen die vaak alleen aan 
tafel zitten, worden uitgenodigd 
om elkaar te ontmoeten en 
gezellig samen te eten. 
Ook bereidt de werkgroep, 
samen met de PCI/Diaconie 
Doetinchem, een Zomer-
vakantieactie voor. Elders in 
deze Vreugdebode kunt u daar 
meer over lezen. In de eucharis-
tieviering ter gelegenheid van 
het jaarlijkse parochiefeest zal 
ook aandacht besteed worden 
aan deze actie.
En op donderdagmiddag 1 september organiseren we samen met 
de Diaconie van de Protestantse Kerk een uitstapje: ‘Ontmoeten in 
de Slangenburg’. We gaan met de bus naar de Slangenburgkerk en 
daar worden we ontvangen met een kopje koffie of thee en volgt een 
gezellig samenzijn. Het programma van deze middag wordt nog uit-
gewerkt, maar wanneer u zin heeft in zo’n leuk uitstapje, mag u zich 
nu al opgeven. Dit kan per e-mail: rkgaanderen@mlparochie.nl.
U mag ook bellen naar het secretariaat van onze geloofsgemeen-
schap: 0315 - 32 32 23, dinsdagochtend van 9.00 tot 11.00 uur en 
donderdagmiddag van 14.00 tot 15.00 uur. 
Of gewoon een briefje met uw naam, adres en telefoonnummer in de 
brievenbus van de pastorie doen. Wel even erbij vermelden dat het 
om het uitstapje van 1 september gaat. Graag tot ziens.
Op de foto’s: Werkgroep PCI in actie; voorbereiding van de maaltijd 
en de gasten aan tafel in de pastorie.   

Foto’s: Ria Aarntzen
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Verjaardagen
- Mevrouw S. Krauts-Verlaan 80 jaar
- Mevrouw M. Benraad-Hansen 80 jaar
- De heer Th. Kup 88 jaar
- Mevrouw E. Dieker-Bouwman 88 jaar
- Mevrouw A. van Wezel–ten Have 95 jaar
- De heer A. Derksen 87 jaar
- De heer Fr. Gunsink 85 jaar
- De heer H. Harmsen 89 jaar
- Mevrouw J. Masselink-Gries 86 jaar
- Mevrouw B. Keurntjes-Keurntjes 91 jaar
- Mevrouw G. Thus-Aansorgh 86 jaar
- Mevrouw G. Gosselink-Schotman 86 jaar
- Mevrouw J. Weijkamp-Hetterscheidt 90 jaar
- Mevrouw W. Thiele-Centen 85 jaar
- De heer L. Zenhorst 88 jaar
- Mevrouw M. Entius-Kleuskens 88 jaar
- Mevrouw G. Keurentjes-Centen 90 jaar
- De heer P. Meijerink 86 jaar
- Mevrouw M. Beijer-Kolks 95 jaar
- Mevrouw P. Scholten-Bolder  92 jaar
- De heer A. van Hagen 89 jaar
- Mevrouw W. Crolla-ten Have 90 jaar
- Mevrouw A. Beuting-Overbeek 85 jaar
- De heer P. Niesink 85 jaar
- Mevrouw Th. Centen-Heling 86 jaar
- De heer A. Nobel 91 jaar
- Mevrouw W. Krabben-Klumperink 85 jaar
- Mevrouw A. Wentink-Massop 91 jaar

Namens de geloofsgemeenschap, van harte gefeliciteerd!

Foto: Susan Spekschoor

Gendringen	-	Megchelen	-	Netterden Silvolde	-	Varsseveld Terborg
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Vooraankondiging	viering	bij	het	
Dankbaarheidskruis
Op 11 september om 10.00 
uur zal de oecumenische 
viering bij het Landkruis aan 
de Nieuweweg in Megchelen 
plaatshebben.
Het thema is dit keer: 
‘Om de lieve vrede’.
Het belooft weer een mooie 
viering te worden. Zet u de 
datum alvast in uw agenda?

Namens de organisatie, 
Hetty Bresser

Vakantie
De zomervakantie is voor velen een tijd om naar uit te kijken.
Op vakantie gaan, mooie dingen zien, de mooie herinneringen van 
morgen beleven…
Een periode om even afstand te nemen van het gewone dagelijkse 
leven en nieuwe energie te tanken. Meer tijd te hebben voor dingen 
die je het liefste doet. Buitenactiviteiten, tijd in de natuur doorbren-
gen, een dagje uit met het gezin. Ieder geeft er zijn eigen invulling 
aan. 
Andere mensen zouden misschien wel op vakantie willen gaan, 
maar zijn hiervoor niet in de gelegenheid. Voor oudere mensen is 
de vakantieperiode soms een heel stille, misschien wel te stille peri-
ode. Kinderen zijn op vakantie. Veel activiteiten gaan in de zomer 
niet door. Een lange stille zomer, met hopelijk hier en daar toch wat 
bezoek…
Een heel treffend gedicht over vakantie vond ik in een boekje van 
Phil Bosmans:

  Vakantie: luister naar de stilte, kom tot jezelf.
  De weg die jij moet afleggen,
  is niet lang.
  Het is de afstand tussen jouw buitenkant
  en je binnenste, jouw hart.
  Wanneer daar geen vrede heerst,
  zul je nergens op deze wereld
  in je vakantie vreugde vinden.
  Is er vrede in je hart,
  dan kun je gaan waarheen je maar wilt.
  Het zal een schitterende vakantie zijn.
  Zelfs wanneer je thuis blijft.  

Wie u ook bent en waar u ook wel of niet heengaat: Dit wensen we 
u allen graag toe. 

Communie- en bezoekersgroep H. Martinus, Gendringen

GENDRINGEN SILVOLDE

MEGCHELEN

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.

Overleden
17-04-2022 G.W.M. Derksen  
  Kloosterhof 95   63 jaar
24-04-2022 H.W. Kemperman-Peters 
  Laan van Schuylenburch 10  88 jaar
08-05-2022 G.B.M. Wolters    
  Terborgseweg 17   79 jaar
09-05-2022 H.J.M. Winkelhorst-Koster 
  Laan van Schuylenburch 124  90 jaar
11-05-2022 E.T.M. Geerts-Liebrand 
  Laan v Schuylenburch 10   73 jaar
18-05-2022 C.J.M. v.d. Kemp-Baaijens 
  Berkenlaan 17   80 jaar
29-05-2022 C.T.J. Hoogsteder  
  Laan van Schuylenburch 10  91 jaar
30-05-2022 M.M.T. Willemsen-Douma 
  Industrieweg 115   88 jaar 
 
Wij bidden voor hun eeuwige rust.
Wij wensen hun familie veel sterkte en kracht voor de komende 
tijd.

VARSSEVELD

Overleden
De heer Jan Jansen, Reigershof 76, is 12 mei op de leeftijd van 
74 jaar overleden. Donderdag 19 mei was de herdenkingsdienst 
in de Boomgaard in de Slangenburg en daarna de begrafenis in 
Varsseveld. 

De heer Harry Tap, Neijlandstraat 28 in Westendorp is 4 juni op 
de leeftijd van 84 jaar overleden. Vrijdag 10 juni was in besloten 
kring de uitvaart.   

Bidden wij om troost en kracht voor de familie en dat Jan en 
Harry mogen rusten in vrede.

Overleden
- Mevrouw R. Zweers    81 jaar
- Mevrouw H. Verstege-Mullink   86 jaar
- De heer H. Lavalaye    76 jaar
- Mevrouw M. Willemsen-Douma   88 jaar
- De heer C. Hoogsteder    91 jaar
Wij bidden voor hun eeuwige rust. Wij wensen hun familie veel 
sterkte en kracht voor de komende tijd.

Lees voor locatie Terborg verder op de volgende pagina.
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Terborg

 Op 22 mei zijn wij na lange tijd weer 
gestart met de Ontmoetingsbijeenkomsten. 
Eindelijk!

De eerste bijeenkomst stond in het teken 
van Maria, inclusief een heuse bloemenhulde 
met zeven witte en zeven rode rozen. De 
prachtige bos bloemen is na afloop van de 
bijeenkomst naar onze Mariakapel gebracht.
 Wij waren zeer verrast door de hoge 
opkomst: ruim 40 bezoekers mochten wij die 
zonnige ochtend begroeten in De Huiskamer 
aan de Hoofdstraat 39. Een verheugend aan-
tal, vooral na zo lange tijd en dan ook nog 
op een andere locatie dan voorheen. Voor 
ons als organisatie is er geen mooier ‘dank-
je-wel’ dan zo’n prachtige opkomst en dan 
ook nog al die overweldigende complimen-
ten na afloop. Heel fijn! 
 Ook nu maakten vele handen weer licht 
werk. Op orgel was er begeleiding door 
Anita, de boekjes als vanouds prachtig ver-
zorgd door Wilma en de ‘koffie-hulptroepen’ 
stonden ook weer paraat. Zo fijn om ieder-
een weer te zien. Ook een nieuw gezicht 
voor onze Ontmoetingsbijeenkomsten: Mia 
Tankink, die op de haar bekende en inspi-
rerende wijze het innerlijk gevoel met veel 

warmte wist aan te spreken. Wij hopen nog 
vaak van haar te mogen ‘genieten’.
 Wij kunnen alleen maar zeggen: was u er 
niet bij die ochtend, dan heeft u iets gemist!
Reden te meer om een van de aankomende 
Ontmoetings-
bijeenkomsten te bezoeken:
- 10 juli De barmhartige Samaritaan
- 25 september (thema nog te bepalen)
-  30 oktober 
 (ter gelegenheid van Allerzielen)
- 18 december (kerst)

Bij ruim 80 adressen doen wij een persoon-
lijke uitnodiging in de brievenbus, enkele 
weken voorafgaand aan de bijeenkomst. Wilt 
u ook graag zo’n persoonlijke uitnodiging, 
laat het dan even weten via ons secretariaat 
(De Huiskamer, iedere woensdagochtend 
geopend, tel. 0315 - 32 30 60) of stuur een 
e-mail aan: rkterborg@mlparochie.nl.
Wij verwelkomen u heel graag tijdens de 
Ontmoetings-
bijeenkomsten.

Werkgroep Nieuw Begin, Jos Kunze
Foto’s: Henk Vinkenvleugel en Jos Kunze

Ontmoeting		met	Maria
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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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Parochie Maria Laetitia

www.guv.nl   Tel: 0800 - 08 09

GUV Uitvaartzorg
                               Persoonlijk, betrokken en dichtbij

          GUV Crematorium Aalten             GUV Crematorium Etten 

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

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

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

Meer weten? Bel gratis GUV!

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

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

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

Bel daarom GUV voor persoonlijke begeleiding én het laagste tarief.

GUV Vreugdebode ML 20211228 297 X 210 met 3 mm afloop Verzorgers-crematoria.indd   1GUV Vreugdebode ML 20211228 297 X 210 met 3 mm afloop Verzorgers-crematoria.indd   1 4-1-2022   14:30:204-1-2022   14:30:20
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